
Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti
3/2014

KYPSÄ



2 KYPSÄ 3/2014 KYPSÄ 3/2014 3

Kypsän tässä numerossa

K Y P S Ä .  Helsingin yliopiston Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti.  
Perustettu vuonna 1980.
ISSN-L 1798-7164. ISSN 1798-7164. Kypsä julkaistaan neljä kertaa vuodessa.
Julkaisija: Kymenlaakson Osakunta, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki, 
http://kymenlaaksonosakunta.fi.
Päätoimittaja: Pasi Pykälistö, kyo-kypsa@helsinki.fi. 
Toimituskunta: Maaria Haavisto, Anni Jokiniemi, Aapo Jussila, Anna Kelaranta, Jenni-
Maria Käki, Sini Leppänen, Aleksi Leppänen, Ester Pentti,  Ilmari Salmi.
kyo-kypsakunta@helsinki.fi.
Taitto ja ulkoasu: Pasi Pykälistö.
Kannessa: Osakunnan kesäretkeä & Koivuniemen maisemia.   
Kannen kuvat: Tiina Heikkilä & Pasi Pykälistö.
Painos: 100 kpl. Paino: Kopijyvä Tampere Oy, Tampere 2014.
Tämä lehti saa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan järjestölehtitukea.

PÄÄKIRJO
ITU

S

3

3  Pääkirjoitus
4  Puheenjohtajalta
5  Q-nurkka
6 Pysähdy Pyhtäällä
7 Gradustipendiaatti: Heikki
8 Kandiesittely: Arkeologia
9 Savolaisten kanssa Saimaalla
10             Kesäretki
12 Kymijoki laakson sorvaa
14 Vaalisivut

16 Kymäläisyys-testi 
18 Kypsä-Ruoka
19 Senioreiden kuulumisia
20 Kymmenen uutiset
22  Kyllä Kypsä tietää
23 Virkailijaluettelo 2014

Kuva: Olli Ahola

Kävi vaaleissa miten hyvänsä, niin rohkaisen 
ja toivon monen kyolaisenkin tulevan 
mukaan HYYn toimintaan, tapahtui se sitten 
edarissa tai valiokunnissa. Majailemme 
HYYn tiloissa ja HYYn antamalla toiminta-
avustuksella on meille oikeasti merkitystä, ja 
vastaavasti Ylioppilaskunnassakin on oltava 
osakuntaihmisiä kommentoimassa asioita, 
sillä monesti osakuntalaisen näkökulma 
asioihin on omanlaisensa.

terveisin

Pasi,

Kypsän päätoimittaja 

Syksyn tullen

KyO kiittää Stora Ensoa kesäretkensä 
tukemisesta.

Kesä tuli ja meni, ja uusi lukuvuosi uusine 
kujeineen ja fukseineen on taas pyörähtänyt 
käyntiin. Tänä syksynä jännitystä ja 
lisähäslinkiä ovat aiheuttamassa HYYn 
edustajistovaalit, joilla jälleen valitaan 60 
henkinen edustajisto seuraaviksi kahdeksi 
vuodeksi eteenpäin. Edustajisto on 
monille hämäräksi jäänyt instituutiona ja 
muutenkaan kaikki HYYn byrokraattisen 
koneiston osaset eivät ole kyolaisille tai 
muillekaan opiskelijoille tuttuja. HYYssä on 
pitkin vuotta erinäisissä kokoonpanoissa 
pohdittu jäsenistön tavoittamista sekä HYYn 
tunnetuksi tekemistä omille jäsenilleen. 
Edustajistovaaleissa äänioikeutetuista 
n. 28 000 hyyläisestä ääntään käyttää 
yleensä vain n. 30%, jolloin koko toiminnan 
demokraattisuus on kyseenalaista ja suurelle 
osalle Helsingin Yliopiston opiskelijoista 
HYY ja sen järjestöt näyttäisivät jäävän 
vieraiksi. Moni opiskelija kuluttaa aikansa 
opintojen ja töiden parissa, eikä jäljellä 
jäänyttä vapaa-aikaa välttämättä haluta 
uhrata järjestötoiminnalle. Edustajiston ja 
HYYn rakenteen perusteiden tunteminen on 
kuitenkin kaikille HYYn jäsenille tarpeen. 

Edustajisto on HYYn oma parlamentti, joka 
käsittelee HYYn talousarviota, tekee päätöksiä 
HYYn toimintaa ohjaavista linjapapereista 
(LIPA) ja keskustelee yleensäkin HYYn 
asioista. Edustajistosta myös valitaan jäseniä 
HYYn ja HYY-Yhtymän erilaisiin toimi- ja 
johtokuntiin, mm. Unicafén hallitukseen tai 
Talousjohtokuntaan, joka tekee päätökset 
toiminta-avustushaussa ja tilajaossa. 
HYYn toimintaan voi vaikuttaa muutenkin 
kuin edaattorina, HYYn valiokunnat ovat 
kaikille HYYn jäsenille avoimia, ja niihin 
on haku aina vuoden alussa, mutta mukaan 
valiokuntiin voi tulla missä vaiheessa 
vuotta tahansa. HYYllä on mm. KOPO-
, JOPO-, YHVA-, Ympäristö-, Kehy-, 
Sukukansa, Tuutor-, ja Kulttuurivaliokunnat. 
(KOPO = Koulutuspoliittinen, 
JOPO = Järjestöpoliittinen, YHVA = 
Yhteiskunnallinen Vaikuttaminen, Kehy = 
Kehitysyhteistyö) Valiokunnissa käsitellään 
kunkin oman alan juoksevia asioita ja 
toteutetaan erilaisia HYYn hankkeita, kuten 
Avajaiskarnevaalit tai HYYn vuosijuhlat. 
Järjestövaliokunta, jossa itse olen tänä 
vuonna istunut, tekee mm. päätökset Alina-
salin tilavarausten jakamisesta sekä organisoi 
järjestökilpailut.  



4 KYPSÄ 3/2014 KYPSÄ 3/2014 5

Q
:N

 N
U

RKKA
PU

HE
EN

JO
HT

AJ
AL

TA

4 5

Kymenlaaksolla ei mene hyvin. Yle Kymen-
laakson viimeaikaisia uutisotsikoita: ”Työt-
tömyys jatkaa kasvuaan Kymenlaaksossa”, 
”Viisi kyläkoulua ja kaksi lukiota lakkautetta-
vaksi Kouvolassa” ja ”Vanhoja omakotitaloja 
yritetään vuokrata kun kauppa ei käy”. Koti-
maakuntamme johtaa työttömyys-, henkiri-
kos- ja väkivaltarikostilastoja. Idänkauppa ei 
vedä ja turistien virta tyrehtyy. Yleinen mieli-
ala alkaa olla pohjamudissa. 

Ongelmien ruotimisen sijaan listaan alkuun 
maakunnan hyviä puolia, etteivät pääse 
unohtumaan. Maakunnan maantieteellinen 
sijainti on erinomainen. Rautatietä pääsee 
Kouvolasta Kotkaan, Turkuun tai Shanghai-
hin. Etelä-Kymenlaaksosta pääsee moottori-
tietä pitkin töihin Uudellemaalle ja kenties 
tulevaisuudessa Viipuriin. Meillä on kolme 
upeaa kansallispuistoa sekä yksi maailman-
perintökohde. Teollisuustavarat ja muut 
tuotteet siirtyvät maailmalle ja Suomeen sekä 
Haminan että Kotkan satamien kautta. Eikä 
sovi unohtaa lohivesiä, lakua, hapanvelliä ja 
possoja.

Tekisi mieli kirjoittaa siitä miten näitä vah-
vuuksia käyttäen voidaan nostaa Kymen-
laakso nousuun. Ikävä kyllä minulla ei ole 
tähän helppoja vastauksia. Kunhan saatai-
siin ensimmäiseksi lasku pysäytettyä, sillä 
tämänhetkinen surkea tila maksaa paitsi ra-
haa myös ihmishenkiä. Rakennemuutoksen 
syyttäminen tilanteesta ei kovin pitkään enää 

käy. Miten ne maakunnat, joissa ei alunperin 
ole ollut suurteollisuutta, ovat sitten pärjän-
neet? Toivottavasti syy on vain muutosten 
hitaudessa, siinä ettei uusia elinkeinoja luoda 
yhdessä yössä. 

Opiskelijat ovat monesti muutoksen edellä-
kävijöitä. Osakunnallamme on tässä suhtees-
sa erityistä painoarvoa, koska Kymenlaaksos-
sa ei ole omaa yliopistoa. Tiedän että tämän 
lehden lukijoilla on pätevyyttä ja uskoa tule-
vaisuuteen. Tämän tietävät myös muut; osa-
kuntalaisia pyydettiin syksyllä osallistumaan 
työpajaan Kymenlaakson vetovoimatekijöis-
tä. Toivottavasti työpajassa vastauksia maa-
kunnan tilan parantamiseen löytyy paljon ja 
ne päätyvät oikeaan osoitteeseen. 

Maakunnan tulevaisuuden puolesta,

Kuraattorinne Joonas

Kymenlaakso - murheen laakso

KyO kiittää Anjalan Nuorisokeskusta ke-
säretkensä tukemisesta.

Syksyisin se iskee. Syysmasennus. Vanhat 
kuviot alkavat tympimään ja mieli halajaa 
maailmalle. Mitä, jos kokeilisit sen sijaan 
jotain uutta? Osakunnan virat julistetaan 
pian taas avoimiksi ja eteesi avautuu 
lukuisia vaihtoehtoja. Oletko aina halunnut 
kokeilla olisiko paikkasi ollutkin armeijassa? 
Suosittelen keittiötä ja emännän virkaa. 
Vai oletko sittenkin kokeilunhaluinen? 
Suosittelen edelleen keittiötä ja emännän 
virkaa. Tai ehkä sittenkin hallituksen 
puheenjohtajaksi, sihteeriksi tai 
toiminnanohjaajaksi. Valinnanvaraa virkojen 
suhteen riittää ja parhaassa tapauksessa 
tulevan vuoden juhlissa on aina lempiruokiasi 
tarjolla. 

Eikö masenna? Oletko sen sijaan täynnä virtaa 
ja pulppuat ideoita? Hyvä niin. Anna palaa. 
Laita isäntänä tarjolle hulluimmat drinkkisi 
tai järjestä kesäretki vanhoille kotikulmillesi 
maakuntasihteerinä. Hulluimmat drinkit 
voi tulla juomaan ja kokeilemaan myös 
drinkki-iltaan allekirjoittaneen kotiin 
perjantaina neljästoista marraskuuta kello 
yhdeksäntoista. Edes se ei haittaa, ettet 
tiedä mitä haluat. Kyllä siitä hyvä tulee. 
Kymäläinen piilevä kiinnostus tunnetaan 
ympäri Suomen. Ja monesti ne parhaat jutut 
tapahtuvat ihan vahingossa. 

Omien osakuntavuosieni aikana olen 
ehtinyt käydä läpi jo aika monta virkaa. 
Katsellessani aikaa taakse päin huomaan 
nauttineeni kaikista viroista. Näiden vuosien 
aikana olen oppinut valtavan paljon. Tiedän 
paljonko illalliskortti ravintolassa maksaa 
ja paljonko ruokaa ja juomaa on varattava 
illalliselle. Kokouskäytännöt ja talousarviot 
alkavat vihdoinkin tuntua selkeiltä,  mikä 
tietysti puheenjohtajan hommissa on ihan 
positiivista. Tiedän mitä kaikkea pitää 
ottaa huomioon sääntöjä kirjoitellessa 
(kaikki mahdollinen ja mahdoton) ja, että 
tunnit vuorokaudessa riittävät, jos on hyvä 
delegoimaan tai saat käsiisi Hermionen 
ajankääntäjän. 

Välillä väsyneenä sitä miettii, että ensi vuonna 
sitä ottaa rauhallisesti, eikä ota mitään 
virkaa. Pitäähän sitä osata antaa myös uusille 
osakuntalaisille tilaa, eikä seisoa kehityksen 
edessä. Mummot pois alta ja niin pois päin. 
Seuraavana päivänä sitä kuitenkin  löytää 
itsensä miettimästä mitä virkaa ensi vuonna 
kokeilisi. Eihän siitä kokemuksesta mitään 
haittaakaan voi olla. Enää pitääkin sitten 
valita se virka, jota lähteä tavoittelemaan.

Jenni-Maria,
hallituksen puheenjohtaja

Kymenlaakson Osakunta kiittää Anjalan Liitto 
ry:tä kesäretkensä tukemisesta.

Virkaintoinen
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Gradustipendiaatti: Heikki
Lyhyt esittely itsestäsi, kuka olet, mitä opis-
kelet, monettako vuotta, pääaine, sivuai-
neet, jne. 

Nimeni on Heikki Luoto. Olen opiskellut 6 
vuotta teologisessa tiedekunnassa, mutta val-
mistun tänä keväänä maisteriksi. Pääaineeni 
on ollut teologinen ja sosiaalietiikka. Sivuai-
neena opiskelin taloustiedettä.

Mistä aiheesta teet gradusi? 

Gradussani tutkin suomalaisen rahapelaami-
sen altruismia ja vastuullisuutta kolmen mo-
raaliväitteen avulla.

Mikä on gradusi ydinasia? 

Ydinasiaksi voisi sanoa, että suomalaises-
sa rahapelaamisessa voi nähdä toiminnan 
legitimointia hyväntekemisen varjolla. Le-
gitimointikeskustelu on kuitenkin siirtynyt 
vastuullisen pelaamisen korostamiseen, kun 
aiemmin rahapelaamisen oikeutuksessa pu-
huttiin paljon rahan lahjoittamisesta hyvän 
tekemiseen.

Miten päädyit juuri tähän aiheeseen?

Oleellista aiheen valintaan oli ohjaus ja mie-
lenkiinto pelejä ja pelaamista kohtaan. Aihe 
oli luonteva myös siksi, että tein kandidaatin 
tutkielman vastaavasta aiheesta.

Milloin aloitit työsi ja miten se on edennyt? 

Aloitin graduseminaarissa jo 2011, mutta 
vuosi ylioppilaskunnan hallituksessa kes-
keytti prosessin. Loppuen lopuksi tein gra-
duni seitsemässä kuukaudessa vuonna 2013.

Kuinka työtä/aikaa käytit graduusi?

Aikaa on hyvin vaikea määritellä, mutta tein 
koko kesän gradua Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksella n. 8 tuntia päivässä kolmen 
kuukauden ajan. Sen lisäksi tein gradua pal-
jon 2013 syksyllä erinäisellä intensiteetillä.

Miten paljon sait apua ja ohjausta?

Seminaarissa sain jonkin verran ohjausta, 
mutta sen jälkeen ohjaus oli vähäisempää 
yliopiston puolelta. Ehkä 2-3 kertaa vuoden 
2013 aikana. THL:stä vuorostani sain hyvää 
ohjausta sekä työaikana, että työn loputtua. 

 

Missä kirjoitit työtäsi?  

Töissä ja kotona.

Mikä auttaa jaksamaan gradun puurtami-
sessa? 

Hyvä lepo, siisti asunto ja itsekuri. 

Milloin työsi valmistuu ja milloin olet suun-
nitellut itse valmistuvasi?  

Työ valmistui helmikuussa 2014 ja valmistun 
26.5.2014 

Millaista aineistoa käytit gradussasi/teitkö 
gradua yritysyhteistyönä?

Tein teoreettisen gradun, joten varsinaista ai-
neistoa gradussa ei ollut, vaan vertailin jo ole-
massa olevaa tutkimusta. Sain apua gradun 
tekoon THL:ltä.   

Mitä muuta haluat gradustasi sanoa kymä-
läisille?  

Gradu on elämänvaihe, jonka varrelle mah-
tuu niin ylä- kuin alamäetkin.

Tunnelmat juuri nyt?  

Työelämän kiireet vievät mennessään. :)

Vastaukset: Heikki Luoto, kysymykset Pasi Pykälistö

Nousit Helsingissä bussiin suuntanasi Kot-
ka tai Hamina. Miten ikinä ajattelitkin aikasi 
kuluttaa, nukahdat viimeistään Loviisassa 
ja vasta Sutelan pikavuoropysäkin kuulutus 
Kotkan Prisman liepeillä herättää sinut. Nu-
kuit onnesi ohi. 

Ohi Pyhtään, tuon 3400 asukkaan kymen-
laaksolaisihmeen. Suomen itäisimmän kaksi-
kielisen kunnan, joka toisella kotimaisellam-
me on jotain niinkin ihanaa, kuin paistettuja 
tähteitä (Pyttis). Kunnan mainoslause ”pie-
niä iloisia asioita” on osuva, sillä ainoat suu-
ret asiat Pyhtäällä voi kokea uudessa Sirius-
elämyskeskuksessa, mutta eipä putoaminen 
ja kaatuilu niin iloista ole. Pyhtään iloja ovat 
sen sijaan abc:n pullakahvit, kaunis saari me-
ressä, metsän rauhaa kuulomatkan päässä 
moottoritiestä sekä lyhyt matka Kotkaan ja 
Helsinkiin.

Näe ja koe

Turistille keskiaikaisen kivikirkon näkemi-
nen on ehdottomasti vaivan arvoista. Jos 
nimittäin on päätynyt ajamaan 40 km/h kir-
konkylän läpi sen sijaan, että huristelisi 120 
km/h uutta moottoritietä suoraan Kotkaan, 
tarvitsee vaivata vain niskaansa pään kään-
tämiseen kirkon havaitakseen. Suurempi 
vaiva sen sijaan on veneillä Kymijokea pitkin 
merelle. Kolmisen kilometriä kirkonkylän 
jälkeen veneilijän pysäyttävät Strukan sulut, 
jotka ovat Suomen viimeiset käytössä olevat 
(sinun) lihasvoimin toimivat. 

Kesällä Pyhtään matkan voi myös tehdä 
7-tietä kuluttamatta. Hyppää Kotkasta Kau-
nissaaren tuuriin ja jalkasi astelevat Pyhtään 
maata.

Jos Itämeren aallot eivät riitä, Sirius-keskuk-
sessa on mahdollisuus surffata sisätiloissa 
valtameren aalloilla. Sen tuulitunnelissa voi 
leikkiä putoavansa taivaalta, jos on moisesta 
haaveillut ja piharadalla aikuinenkin pääsee 
leikkikentälle kiipeilemään ilman nolostusta.  

Syö ja shoppaile

Kuten kaikille kovan luokan kunnille, myös-
kään Pyhtäälle yksi keskus ei riitä. Kirkon-
kylällä vihreä etukortti viuhuu, kun ABC 
Majakka tarjoaa ympäri Suomen tunnettuja 
ruokiaan kera bensan ja päivittäistavarakau-
pan. Erikoisuutena Alko.

10 km idempänä Siltakylän keskustassa plus-
sapisteet kertyvät K-market Siltiksessä ja 
tankkiin lorahtaa Nestettä, ellei nyt jostain 
syystä halua vastapäisen Shellin yleensä hie-
man kalliimpaa bensaa. Erikoisuutena ap-
teekki.

Luontoon

Koska kaupungin hulinaan ei Pyhtäällä pääse 
millään, kannattaa asennoitua päinvastai-
seen ja suunnata Valkmusan kansallispuis-
toon. Pitkospuita kävelemällä pääsee pitkäs-
tymään stressaantuneinkin opiskelija. 

Pyhtääläiset suosittelevat myös kiertämään 
Huutjärven ja heittämään navigaattorinsa 
sinne. Kuuluuhan paikallinen sanonta ”Vis-
kaa se vaikka Huutjärveen”. Ja etköhän ole jo 
tässä vaiheessa kuullut sammalmetsän kut-
sun, päätynyt ostamaan edullisen tontin ja 
rakentamaan tulevaisuutesi Pyhtäälle. 

Matkaile maakunnassa, pysähdy Pyhtäällä
Kuvat: Risto MontonenTeksti: Anni Jokiniemi

Kuvissa: Pyhän Henrikin kirkko, Valkoisessa laatikossa voi lentää ja sulut odottavat veivaajansa.
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Heinäkuun lopulla kyolaisia oli mukana 
Savolaisen Osakunnan tervahöyryristeilyllä 
eli tutummin Terviksellä, joka tänä vuonna 
järjestettiin 61. kerran. Tänä vuonna 
terviksen teemana oli mysteeri eli kuten 
terviskansan suussa sloganiksi muodostui, 
ullatus. Retkestä paljastettiin etukäteen vain 
lähtöpaikka Helsingissä ja ajankohta sekä 
paluuaika ja paikka. 
 Muiden osakuntien kesäretkistä 
poiketen Tervis on paisunut nelipäiväiseksi, 
alkaen jo torstaina, jolloin bussikuljetus 
starttasi Kiasman edestä. Ensimmäinen 
etappi olikin yllättävän lyhyt päättyen 
Musiikkitalon taakse, missä tervisfuksit 
eli ensimmäistä kertaa terviksellä olijat 
pääsivät antamaan uhrilahjansa Suurelle 
Hauelle. Hauen varjosta matka jatkuikin 
Mikkeliin ja aina Juvalle asti. Juvalla 
seuraavaksi kohteeksi paljastui Vehmaan 
kartano ja  tutustuttiin luomuviljelyyn sekä 
lehmiin automaattinavetassa. Auringon 
hiipiessä kohti taivaanrantaa lähdettiin kohti 
majapaikkaa, mutta tapahtuikin ullatus! 
Majapaikkana ei ollutkaan se ensimmäinen 
koulu, jonka pihaan bussi ajoi, vaan Juvan 
kirkonkylän toisella reunalla sijainnut 
lukio. Lukion portailla kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja toivotti terviskansan 
tervetulleeksi ja jakoi kunnan esitteitä 
samalla kun neuvoi reitin lähimmälle 
uimarannalle. 
 Aamupuuron jälkeen ihmiset 
siirrettiin kahdessa erässä bussilla 
seuraavaan ullatus-kohteeseen, joka oli 
Puumalan satama. Ensimmäisen bussillisen 
väki pääsi lastaamaan tervislaiva Wennoon 
tavaroita sekä huhkimaan ihmisketjuna kun 
halot siirrettiin halkoruumaan. Puumalasta 
matka jatkui Saimaan aavalle. Matkalla 
pidettiin ensimmäinen tietokilpailu, jossa 
oli savolaisen kieroja kysymyksiä, mutta 

hauskoista ja härskeistä vastauksista 
sai lisäpisteitä. Lisäksi tervis-Keiu piti 
arpajaiset terviskansalle, joissa saattoi 
voittaa SavOlaista laatukirjallisuutta, puseja 
ja iltasadun. Aurinko helli matkantekoa ja 
maisemat olivat Suur-Saimaalla mahtavat. 
Suuri ullatus koettiin kun iltasella kiinnityttiin 
tuntemattoman sataman laituriin, joka 
paljastui Joutsenoksi. Tämä epäsavolaiselle 
maaperälle tunkeutuminen aiheutti 
kohinaa, mutta mukana ei sattunut olemaan 
ketään wiipurilaista kommentoimaan tätä 
lebensraumia. Tuuheasta oksasta saatiin 
lukea, että Lappeenranta on muinaista SavOn 
kanta-aluetta. Matka jatkui Muukonsaareen 
majoitukseen. Illalla tervisfuksit kohtasivat 
initiaatioriitissä Tappajahauen sekä Itse 
Ahdin ja Alepan muovikassin, selviten 
kuitenkin hengissä. Myöhemmin illalla 
saatiin seurata Uhtuan nuorisoseuran 
yöllistä teatterinäytöstä oluenpanija Ontrein 
ja Anjushkan elämästä. 
 Lauantaina jatkettiin Joutsenosta 
Saimaan selälle ja päivällä Wenno ajettiin 
Ilkonsaaren hietaan, jotta terviskansa 
pääsi hyppimään laivasta järveen uimaan. 
Iltapäivällä telakoiduttiin Taipalsaaren 
Sarviniemen laituriin, mistä jatkettiin 
Suomenniemen ala-asteen pihalle  istuttamaan 
perinteinen omenapuu koulun pihalle, ja 
kymäläisedustusto sai järkytyksekseen 
kuulla Amirualijn olevan kotoisin Pyhtäältä, 
eli piilokymäläinen. Tätä järkytystä 
märehdittiin paikallisessa Baarissa, josta 
palattiin takaisin majapaikkaan poloneesin 
tahdissa. Sunnuntaiaamulla laskettiin 
seppele airuiden ja lippujen läsnä ollessa 
Suomenniemen sankarihaudoille ja sitten 
jatkettiin bussilla takaisin Wennolle. Wenno 
kuljetti terviskansan takaisin Puumalaan. 
Loppuilta kuluikin paluumatkassa Mikkelin 
kautta kohti Helsinkiä. 

Savolaisten kanssa Saimaalla
Teksti: Pasi Pykälistö    Kuvat: Antti Niemelä

    

Teksti: Vilma Tani Aarteenetsijästä nojatuolisankariin
Kuvittele mieleesi arkeologi. Kuvittele, mitä tämä arkeologi 

on tekemässä? Mitä hänellä on päällään ja  minkä näköinen 

hän on? Mitä tulee mieleesi ensimmäisenä sanasta arkeologia? 

Millaisessa ympäristössä näet arkeologin? 

Onko mielikuvasi kenties jotakin seuraavaa: Hattu, kuoppa, 

khakivaatteet, Indiana Jones, kalju silmälasipäinen ”proffa”, 

Indiana Jonesin ”kaiffa”, historia.

Älä huoli. Et ole suinkaan ainut.

Populaarikulttuuri on ihmisten luomaa kulttuuria itselleen 

(Williams 1976:199). Populaarikulttuuri on jotain, jota 

luomme itsellemme ja se perustuu pitkälti omiin toiveisiimme 

ja odotuksiimme jostakin ilmiöstä. Se myös tarkoittaa sitä, 

että populaarikulttuurissa havaitsemamme kuva arkeologiasta 

perustuu pitkälti omiin toiveisiimme ja käsityksiimme. Näin 

tulevana arkeologina halusin tietää, mitä ihmiset meistä 

arkeologeista ajattelevat ja mikä heitä kiehtoo arkeologiassa.

Tästä aiheesta päädyinkin sitten kirjoittamaan kandidaatin 

tutkielmani. Tarkoitukseni oli tutkia, miten arkeologia näkyy 

populaarikulttuurissa ja miten tämä ilmiö vaikutti yleisiin 

käsityksiin tieteenalasta. 

Cornelius Holtorfin (2007) mukaan populaarikulttuurissa on 

havaittavissa neljän tyyppistä arkeologia: 

1) Indiana Jones tyylinen, kolonialistinen, eksoottisten maiden 

seikkailija, jonka päämääräinen tehtävä oli rintakarvat näkyvillä 

pelastaa aarre, sekä neito hädässä (Kidder, 1949)

2) Arkeologi akateemisena etsivänä, tweed takissaan ja 

silmälaseissaan.

3) Arkeologi suurten mysteerien paljastajana

4) Arkeologi kulttuuriperinnön suojelijana

Nämä neljä stereotypiaa esiintyivät siis  modernissa 

populaarikulttuurissa, joista kaikkein yleisimpänä esiintyvät 

seikkailija-arkeologi sekä akateemikko. Minä halusin 

kuitenkin tietää, pitävätkö nämä tiedot paikkansa. Saadakseni 

konkreettista ja uutta tutkimusaineistoa ja tietoa, päädyin 

suorittamaan itse laatimani laadullinen kyselytutkimuksen 92 

lukio-opiskelijalle (joista suurin osa oli Kymenlaaksolaisista 

kouluista). Kyselytutkimuksen tarkoitus oli selvittää, 

millaisia mielikuvia ja tietoja lukiolaisilla oli arkeologiasta ja 

arkeologeista. Kerättyäni ja luokiteltuani aineistoni vastaukset 

löysin seuraavaa:

1) Nuoret osaavat liittää arkeologian historian tutkimiseen, 

kaivamiseen ja fossiilien tutkimiseen.

2) Nuorten mukaan arkeologit tutkivat historiaa, kaivavat ja 

etsivät. Käsitys arkeologien työstä oli positiivinen.

3) Tietonsa arkeologiasta he ovat saaneet koulusta, televisiosta 

ja elokuvista.

4) Nuoret kuvailivat eniten kahta arkeologistereotyyppiä: 

Indiana Jones-tyylistä kenttäarkeologia ja vanhaa, 

silmälasipäistä miestutkijaa.

Kun lähdin tekemään tätä tutkimusta, halusin saada 

selville, mitä käsityksiä nuorilla ilmenee arkeologiasta. 

Tutkimustulokset osoittavat, että kaksi arkeologiaan 

liittyvää stereotypiaa ilmenivät ylitse muiden: seikkaileva 

kenttäarkeologi sekä akateeminen etsivä. Populaarikulttuurista 

saamansa kuvan perusteella nuoret assosioivat arkeologian 

seikkailuihin, historian tutkimiseen, kaivamiseen, eksoottisiin 

paikkoihin, menneisyyteen, kenttäolosuhteisiin ja Indiana 

Jonesiin. Aikaisemman tutkimuksen perusteella arkeologit 

nähdään tieteentekijöinä, vanhoina nojatuolisankareina ja 

vaarallisten kenttäolosuhteiden mestareina. Oma tutkimukseni 

vahvistaa tätä mielikuvaa.

Näin lopuksi vielä päivää piristämään lukiolaisten vastauksia 

kysymykseen:

”Miltä arkeologi mielestäsi näyttää?”

” Vanha, setä, parta, kaljamaha, Indiana Jonesin isän näköinen 

kaiffari ja kuokka.”

”Mieleen tulee stereotypia jostakin ” historiahörhöistä”, 

jotka ovat vaatimattoman 

näköisiä. Varusteista 

mieleen tulee siveltimet, 

joilla pyyhitään multaa 

fossiilien ja esineiden 

päältä.”

”Normaalilta? Ei 

kuitenkaan mikään 

tyrkkyblondi tai 

h y v ä n n ä k ö i n e n , 

h y v ä k r o p p a i n e n 

mieskään.”

”Tarzanin tutkijat, 

suurennuslasit.”

Kandiesittelyssä arkeologia
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18.-20. heinäkuuta Herran vuonna 2014 
elettiin nykyisin Kouvolan kaupunkiin 
kuuluvan Anjalan kylän tienoilla jännittäviä 
aikoja. Noina päivinä alueelle saapui 
Helsingin suunnalta joukko Kymenlaakson 
Osakunnan jäseniä, jotka tulollaan 
rikkoivat kesäisenä viikonloppuna uinuvan 
paikkakunnan rauhaa.

Osakunnan sisäiset jännitteet olivat 
kiristyneet kesäretkeä edeltävinä viikkoina. 
Tarkkaa syytä konfliktille ei tiedetä, mutta 
asiantuntijat ovat jälkeen päin arvioineet, 
että yksi pääsyistä oli, että majoitustiloina 
toimineen Urheilutalon yhteydessä ei ollut 
uimarantaa. Tästä tiedosta suivaantuneina 
osakuntalaisten tunteet kuumenivat siihen 
pisteeseen, että päätettiin järjestää viilentävä 
vesisota.

Jo ennen taistelutantereelle siirtymistä 
osakuntalaiset alkoivat jakautua 
liittoumiin asuinpaikkansa mukaan. 
Varsinaisen pelinavauksen tekivät Kallio ja 
Latokartano (Liittoutuneet Osakuntalaiset 
eli LiO) julistaessaan sodan Oulunkylälle 
(Pohjoisatlanttilainen terroristiorganisaatio 
eli PATO), johon on viime aikoina muuttanut 
paljon osakuntalaisia. Pohjoinen Allianssi 
Myyrmäestä (PAM) yritti viimeiseen asti 
ylläpitää puolueettomuutensa, vaikka 
ilmoittikin avoimesti olevansa avoin 
lahjuksille. Yhä uusien alueiden liittyessä 
sodanlietsontaan kilpavarustelukierre 

oli väistämätön ja taistelussa nähtiinkin 
monenlaisia aseita, niin moderneja 
vesipyssyjä kuin perinteisempiä ”kannulla 
vettä niskaan”-menetelmiä.

Sotajoukot alkoivat saapua ennakkoon 
sovitulle ryhmitysalueelle perjantai-iltana. 
Vaikka pinnan alla kyti, iltaa vietettiin 
veljellisissä merkeissä mm. musisoiden.

Anjalan taistelu (eli Osakunnan kesäretki 2014)
Teksti: Ester Pentti 

Vielä seuraavanakin päivänä sodan eri 
puolilla olevat osakuntalaiset kykenivät 
osallistumaan retken viralliseen osuuteen 
ystävinä. Retkeläiset kävivät tutustumassa 
Ankkapurha-säätiön toimintaan Anjalan 
kartanon mailla. Aiemmin museona toiminut 
päärakennus oli valitettavasti suljettu, joten 
sitä päästiin ihailemaan vain ulkopuolelta.

Sadekuuron vuoksi sisätiloihin siirretyn 
pikniklounaan yhteydessä pidettiin 
ylimääräinen Osakunnan kokous, joka 
nuijittiin läpi ennätysajassa: kokouksen 
kesto oli kaksi minuuttia. Kun vaadittavat 
päätökset oli tehty, vierailivat osakuntalaiset 
Ankkapurhan teollisuusmuseossa, 
jossa päästiin tutustumaan Inkeroisten 
kartonkitehtaan historiaan.

Lauantaipäivän kääntyessä iltaan ilmassa 
alkoi tuntua lähes sähköistä väreilyä: kuka 
uskaltaa tehdä ensimmäisen siirron? Lopulta 
paine kävi liian suureksi LiOn naisille, jotka 
tekivät yllätyshyökkäyksen suoraan saunasta 
ruokailutilassa istuvien miesten kimppuun.

Ennakkoon muodostetut liittoumat 
unohtuivat nopeasti ja  taistelu eskaloitui 
kaoottiseksi ”kaikki vastaan kaikki” 
-räiskimiseksi. Kiihkeä taistelu viilensi 
tunteet nopeasti ja taistelijat siirtyivät 
pian hyvässä yhteishengessä saunaan 
lämmittelemään. Sotakirveet haudattiin 
ja kaikki oli jälleen hyvin Kymenlaakson 
maassa.

Sunnuntaina laskettiin Kymenlaakson viiri, 
joka oli liehunut koko viikonlopun ajan 
Urheilutalon salossa. Ennen kotiin lähtöä osa 
retkeläisistä lähti vielä tutustumaan Anjalan 
paperitehtaaseen ja sen nykypäivään.

Kuvat: Olli Ahola & Tiina Heikkilä
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Esittelyssä koko olemassaolomme 
perimmäinen syy: joki, 
jonka varrella jo muinaiset 
kymenlaaksolaiset elivät.

Mistä se tulee?

Kymijoen valuma-alue kattaa 11 % koko Suo-
men pinta-alasta. Langinkosken rantakivellä 
istuskellessa voi seurata kuinka ohitse virtaa 
vesipartikkeleita niin Iitistä, Lahdesta kuin 
Hankasalmelta saakka. Pohjoisimmat alueet 
ovat Pihtiputaan tienoilla. Varsinaisen Ky-
mijoen katsotaan alkavan Päijänteen kaak-
koisosasta, Asikkalan Kalkkisesta, josta joki 
virtaa 200 km Suomenlahteen. Vesistön pää-
järvi on Päijänne. 

Minne se menee?  

Eräs Kymijoen piirre on sen haaroittuminen 
useaan laskuhaaraan juuri ennen kohtaamis-
ta meriveden kanssa. Osaatko luetella kaikki 
haarat? Ensin joki jakautuu Pernoon koh-
dalla itäiseen Pernoon haaraan ja läntiseen 
Hirvikosken haaraan. Pernoon haara jakau-
tuu vielä Parikan kohdalla. Hirvikoskenhaa-
ra jakautuu Tammijärvestä Ahvenkoskelle 
ja Pyhtään kirkonkylälle. Menitkö sekaisin? 
Katso kaavio.

Mitä siinä virtaa?

Veden lisäksi Kymijoen uomassa on liikku-
nut monenmoista tavaraa. Latvavesistöissä 
kaadettuja tukkeja uitettiin Kymijokea pitkin 
1970-luvulle asti. Pohjasta otetuista kuvista 
nähdään, että perinnettä on yhä pyritty yllä-
pitämään uittamalla mm. polkupyöriä ja os-
toskärryjä, joiden kelluntaominaisuudet eivät 
kuitenkaan ole olleet puunrunkojen veroisia. 
Paperiteollisuuden myötä joen alajuoksul-
le virtasi työtä ja rahaa. Kymijoen palkka 
oli jätettä. Paperiteollisuus oli 1900-luvulla 
joen alajuoksun merkittävin saastuttaja. Toki 

myös latva-osien maatalouden, yhdyskunta-
jätevesien ja muun teollisuuden jätevesien 
vaikutus kasaantui joen loppupäähän. Kymi-
joki oli hyvin saastunut. Vesi haisi ja maistui 
pahalle ja bakteerit kylpivät siinä riemuis-
saan. Silti mm. Kotkan juomavesi johdettiin 
samaisesta joesta. Jätevesien puhdistustehon 
parantamisessa kesti vuosikymmeniä, eikä 
prosessia edesauttanut se, että moni kymen-
laaksolainen ansaitsi leipänsä jätevesiä las-
kevissa tehtaissa. Ennen joelle nousseet siiat 
ja lohetkin olivat päättäneet jättää uintinsa 
sikseen 1970-lukuun mennessä.

Nykyään teollisuuden jätepäästöt ovat mo-
nestakin syystä vähentyneet. Kotkalaisten 
juomaveden laatu on parantunut, kun vettä 
alettiin johtaa Salpausselän pohjoispuolelta 
Utti-putkea pitkin. Lohikanta saatiin istu-
tuksilla palaamaan jokeen 90-luvulla. Tällä 
hetkellä menneisyyden saasteet ovat hau-
tautuneet joen pohjasedimenttiin. Ajoittain 
on keskusteltu, tulisiko nuo haamut ruopata 
iloksemme pintaan vai unohtaa pohjaan.

Kymijoki laakson sorvaa Saako siitä virtaa?

Keskimääräinen virtaama esim. Pernoon 
kohdalla on 283 m3/s. Joki alkaa lähes 80 
m korkeammalta kuin sen laskupaikka Suo-
menlahdessa. Kymijoki onkin merkittävä ve-
sivoiman lähde. Sen varrella on yhteensä 13 
vesivoimalaa. Niiden yhteisteho on 200 MW. 
Ensimmäiset voimalat joelle rakennettiin jo 
1800-luvun lopulla.

Lähteet: Suomen ympäristökeskus, Alén ym. 
Virtaa museoista ja Wikipedia

Anni Jokiniemi

Kymijoen valuma-alue

Kymijoen haarat

KyO kiittää Kouvolan lakritsia 
kesäretkensä tukemisesta.
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KyOn ehdokkaat HYYn 
edustajistovaaleissa 2014
Jälleen on tullut aika valita HYYn päättä-
vän elimen, edustajiston, jäsenet seuraavik-
si kahdeksi vuodeksi. Viisi urheaa kyolaista 
lähti mukaan vaalitaistoon. Ennakkoäänes-
tys on 29.-30.10. ja varsinainen vaali 4.-5.11. 
Vaalivalvojaiset pidetään 5.11. Virgin Oil’s. 

Essi Kortekangas

Suomen kieli

Kuvat: Tero Matero ja Essi Kortekangas

Sini Leppänen

Suomen kieli

345

346

347
Pasi Pykälistö

Yleinen historia

349
Satu Suvijärvi

Farmasia

348
Ilmari Salmi

Teologia

Äänestä kyolainen 

edariin!
Seuraa vaaleja osoitteessa:

https://www.facebook.com/kyovaalit2014

 Käytä ääntäsi, jokainen äänes-
tänyt HYYn jäsen saa ilmaisen 

kahvi+pulla -lipun Unicaféseen.

Tausta: Matti Lehto
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KyO kiittää Paavolan kotijuustolaa kesäretkensä 
tukemisesta.

Nyt juuri Sinulla on mahdollisuus selvittää 
oletko todella pesunkestävä kymäläinen vai 
jotain aivan muuta! Tämän testin tekeminen 
on helppoa. Valitset vain yhden vaihtoehdon 
jokaisesta kysymyksestä ja lasket saamasi 
pisteet yhteen. Pisteytyksen löydät 
taulukosta, joka on sivulla 22. 

1. Mikä on lempiherkkusi?

a) Posso 

b) Kouvolan lakritsi

c) Lörtsy

d) Munkkipossu

e) Karjalanpiirakka

2. Mikä seuraavista lauseista on oikein?

a) Oot siä mun kaa?

b) Oot sä mun kaa?

c) Oot sie miun kaa?

d) Oot siä min kaa?

e) Oot sie mun kaa?

3. Mikä on toteemieläimesi?

a) Lohi

b) Nalle

c) Hauki

d) Lehmä

e) Norppa

4. Miksi kutsutaan kymäläisten jatkoilla 
muodostamaa tiivistä ryhmää?

a) Kymäläissuma

b) KyO-läjä

c) KyO-pallo

d) Sillä ei ole erityistä nimeä, mutta se löytyy flyygelin 
alta

e) Tupakkapaikka

5. Mikä on lempisitsilaulusi?

a) Kymijoki

b) Mera brännvinn

c) KTP tai kuolema

d) Pohjois-Karjala

e) PAA

6. Missä uit mieluiten?

a) Joessa

b) Uimahallissa

c) Meressä

d) Järvessä, erityisesti Saimaassa

e) Maauimalassa

7. Mikä on suosikkisi Junnun lauluista?

a) Vanhoja poikia viiksekkäitä

b) Kotkan poikii ilman siipii

c) Albatrossi

d) Sellanen ol’ Viipuri

e) Käyn ahon laitaa

8. Mikä on lempijuomasi?

a) Haimin haba

b) Skumpake

c) Kouvolan lakritsi -viina

d) Koskenkorva

e) Olut

9. Mikä on suosikkikerhosi?

a) Gourmet-kerho

b) Kymen inttäjät

c) Kapiokerho

d) Spielka

e) WiOL

10. Luonnehdi itseäsi lyhyesti:

a) Tylsä

b) Joka juhlan keskipiste

c) Pohdiskelija

d) Vastarannan kiiski

e) Aikaansaava jokapaikanhöylä

11. Kaverisi ehdottaa sinulle jotain uutta. 
Miten reagoit?

a) Lähden innostuneena mukaan

b) Tyrmään ajatuksen täysin

c) Lähtökohtaisesti suhtaudun epäilevästi, mutta 

todellisuudessa osoitan piilevää kiinnostusta

d) Pitkän suostuttelun jälkeen myönnyn vastahakoisesti

e) Kiinnostun ensin, mutta innostukseni lopahtaa 
nopeasti

yli 10 pistettä

Olet puhdasverinen kymäläinen. Suonissasi 
virtaa Kymijoen selluntuoksuinen vesi. Sukusi on 
todennäköisesti aina asunut ja tulee aina asumaan 
Kymenlaaksossa. Osakunta on sinulle henki ja elämä ja 
laulat itsellesi iltalauluksi PAAn tai Kymi virtaan. Muista 
kuitenkin, ettet ylpisty liikaa ja että muualtakin tulevat 

voivat kasvaa kunnon osakuntalaisiksi.

5-10 pistettä

Olet katu-uskottava kymäläinen. Olet joko muuttanut 
muualta Kymenlaaksoon tai olet asunut poissa sieltä 
riittävän kauan, että maakuntaidentiteettisi on hivenen 
häilyvä. Osaat kuitenkin arvostaa maakunnan parhaita 
puolia ja osakunta on sinulle tärkeä paikka, jossa 
identiteettisi vahvistuu kuin varkain. Himoitset salaa 
possoa ja tiedät, mitä tarkoitetaan, kun mennää jonnee.

0-5 pistettä

Olet wannabe-kymäläinen. Et ole oikein mistään 
kotoisin, luultavasti päädyit osakunnalle vahingossa 
tai kymenlaaksolaisen kaverin pakottamana. Tilanne 
ei kuitenkaan ole täysin toivoton. Heitä suuhusi pari 
palaa Kouvolan lakua ja laula Karhulalainen kansanlaulu 
muutaman kerran, niin kohta olet kuin vanha tekijä.

alle 0 pistettä

Olet karjalainen, joka yrittää uskotella kuuluvansa 
joukkoon siinä kuitenkaan onnistumatta. Vaikkei sinusta 
koskaan voi tulla oikeaa kymäläistä, ei ole syytä surra.
Aina voi saada KyO-KO-YYA-kupin.

Suuri kymäläistesti
Teksti: Tiina Heikkilä 
&Ester Pentti

Kuvat: Pekka Veli Haimi 
& Ester Pentti
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Kypsä-Ruoka
Teksti: Sini Leppänen Kuva: Tiina Heikkilä

Syksy kylmenee ja pimenee. Tekee mieli 
kauhoa napaansa kuumia keittoja ja ihanan 
rasvaista lasagnea. Tässä teille ohjeita!

Paahdettu juuressosekeitto

Sosekeittoa tarjoiltiin rapujuhlien 
alkuruokana. Tuttu sosekeiton maku 
muuttuu aromikkaammaksi, kun juurekset 
kypsentää uunissa paahtamalla ja 
soseuttaa sen jälkeen.  Juurekset ovat 
halpoja, joten keitto sopii pienemmällekin 
budjetille.

4 hengen annos

3 jauhoista perunaa
1 iso porkkana
pala (n. 200g) lanttua
1 pieni palsternakka
1 sipuli
1 litra kasvislientä (litra vettä ja 
kasvisliemikuutio)
1 prk kolmen juuston kermaa

Kuori ja paloittele kasvikset pieniksi 
kuutioiksi. Levitä kasvikset uunipellille ja 
kypsennä 225 asteisessa uunissa noin 30 
minuuttia. Kasvikset voivat saada hieman 
väriä pintaansa, se ei haittaa. Kiehauta 
kattilassa kasvisliemi, lisää joukkoon 
paahdetut kasvikset ja keitä muutama 
minuutti. Soseuta keitto, lisää kerma ja 
kuumenna tarvittaessa. Tarkista maku ja 
nauti!

Broileri-pestolasagne

Toisia ihastuttanut (ja joitakin 
vihastuttanut) lasagne syötiin fuksisitsien 
pääruokana. Broilerin sijaan lasagneen voi 
laittaa esimerkiksi sieniä tai haluamiaan 
kasviksia. Pääasia on kuitenkin se, että 
maukasta pestoa on runsaasti!

6 hengen annos

9 lasagnelevyä
1 sipuli
600g broilerin suikaleita

Kastike:
3 rkl voita
¾ dl vehnäjauhoja
8 dl kevytmaitoa
1 paketti Koskenlaskija-juustoa
reilu 1 dl (100g) pestoa 
mustapippuria
suolaa

Paista hienonnettu sipuli ja broilerisuikaleet 
kypsiksi. Sulata kattilassa voi ja lisää 
jauhot. Kiehauta  seosta hetki. Lisää sitten 
maito koko ajan sekoittaen (muuten tulee 
kamalasti klimppejä). Kuumenna kastike 
kiehuvaksi ja sekoita kaiken aikaa, ettei 
maito pala pohjaan. Kun kastike sakenee, 
lisää kuutioitu juusto, pesto ja pippuri. 
Kuumenna. Kunnes juusto on sulanut.

Lado vuokaan kerroksittain pestokastiketta, 
broileri-sipulisekoitusta ja lasagnelevyjä. 
Päälle voi halutessaan ripotella 
juustoraastetta. Paista 200 asteessa noin 45 
minuuttia. Nauti!
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1.5. Kourallinen osakuntalaisia 
onnistui koleasta ilmasta huolimatta 
kokoontumaan vapunpäivänä 
vappupiknikille. Paikkana toimi 
KyOn perinteinen ja joidenkin mielestä 
sijainniltaan salaperäinen nurmialue 
Kaivopuistossa. Ensi vuodeksi on tilattu 
suotuisampia sääolosuhteita. 
 
7.6. Emännän kesäinen kevätretki 
järjestettiin tänä vuonna Oulunkylässä 
Kylänvanhimmantien puistossa. 
Tarjolla oli syötävää nyyttärihengessä. 
Myöhemmin siirryttiin jatkamaan 
illanviettoa sisätiloihin.

18-20.7. Osakunnan kesäretkeä 
vietettiin Anjalassa rauhallisissa 
ja vähemmän rauhanomaisissa 
tunnelmissa. Lue lisää s. 10-11. 

26.7. Osakuntalaisia kerääntyi 
Kotkan Isoonpuistoon nauttimaan 
huurteista juotavaa ja pientä suolaista 
meripäiväpiknikille. Karnevalistista 
tunnelmaa ja meripäiväpöhinää oli yllin 
kyllin. Huhujen mukaan erään civiksen 
illanvietto eskaloitui Tivoliin asti.  
 
15.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat 
kokosi viisi itäisintä osakuntaa 
juhlistamaan kesän ihanuutta ja 
osakuntatoiminnan kokonaisvaltaista 
ylevyyttä. Pöytäkunnat kisasivat 
sitsilaulutuntemuksessa, laulava 
osakunta KyO oli voitokas. Pirskeet 
pidettiin DGO:lla, jossa myös lämpesi 
iltaa kohden sauna. 

13.9. Eräs osakuntamme 
legendaarisimmista ja reteimmistä 
tapahtumista, KyOn rapujuhlat, 
saavutti jälleen suosiota sekä oman 
että muiden osakuntien jäsenten 
keskuudessa. Moderneimmat vieraat 
osoittivat innovatiivisuuttaan ottamalla 
ns. pöytäselfieitä. 

17.9. Syksyn ensimmäinen 
uusienilta vietettiin pizzan ja viinin 
merkeissä. Paikalle oli ilahduttavasti 
saapunut useampikin uusi kasvo. 
Fuksiohjaajat Helanne ja Leppänen 
ohjailivat hellin ottein traditionaalisia 
tutustumisrituaaleja. Muutamat 
jatkoivat tilaisuuden jälkeen 
istuskelemaan Pub Peteen. 
 
1.10. Maisteri Mänttäri opetti 
ikiaikaisen ja mystillisen go-pelin saloja 
kouralliselle kiinnostuneita DGO:laisia 
KyOn go-illassa. Ohessa nautittiin 
keskiviikkokahvit. 

4.10. Fuksisuunnistuksen muodossa 
järjestetyillä DGO:n fuksiaisilla 
kilparyhmät mittelivät mm. 
lakritsituntemuksessa sokkona. Myös 
pizzaa päästiin valmistamaan mitä 
erikoisimmista ainesosista. KyOlta 
osallistui yksi joukkue, jonka ansiokas 
toiminta toi kunniaa osakunnalle. 
Innokkaimmat jatkoilijat jaksoivat 
heilua kohti aamun koittoa. 

9.10. Uusien jäsenten integrointi jatkui 
lokakuussa tuttuun tapaan syksyn 
toisessa uusienillassa. Viiniä oli tällä 
kertaa vähemmän mutta väkeä edellistä 
kertaa enemmän. 

11.10. Uusien osakuntalaisten 
kunniaksi järjestettiin fuksisitsit 
joissa käytiin läpi tärkeimmät 
sitsimaneerit, pöytätavat ja 
laulunhoilaukset. Jatkoille vaellettiin 
Hämikselle yhteisosakuntalaisiin 
Rengastusbileisiin, joiden sporttiteema 
sai jotkut osallistujat vaihtamaan 
smart casualin käden käänteessä 
verryttelypukuun.

Kuvat: Tiina Heikkilä, Olli Ahola & Pasi Pykälistö

Kuvissa: Kevätretken piknik, kesäretkeläisiä Anjalan 
kartanon edustalla, Inkeroisten kartonkitehtaan vanha 
turbiinisali.

Kuvissa: Olli Ahola, Esa Helanne ja Aleksi Leppänen 
KyOn ständillä Yliopiston Avajaiskarnevaaleilla, Rapu-
juhlien rapuja ja Iina Elfving, Sini Leppänen ja Vilma 
Tani Rapujuhlilla.

Koonneet: Ilmari Salmi & Aleksi Leppänen



22 KYPSÄ 3/2014 KYPSÄ 3/2014 23

Virkailijaluettelo 2014

Inspehtori
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ritva.serimaa@helsinki.fi
työ: 09 191 50630

Kuraattori
Joonas Ollila
kyo-q@helsinki.fi
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kyo-pj@helsinki.fi
050 331 9242

Sihteeri
Tiina Heikkilä
kyo-sihteeri@helsinki.fi
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Isäntä
Hanna-Maria Ollila
kyo-isanta@helsinki.fi
044 223 3488

Isäntä
Risto Montonen
kyo-isanta@helsinki.fi
040 750 9296

Emäntä
Sini Leppänen
kyo-emanta@helsinki.fi
040 510 5803

Taloudenhoitaja
Pasi Pykälistö
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 095 2887

Toiminnanohjaaja
Aapo Jussila
kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
040 744 4177

Fuksiohjaaja
Aleksi Leppänen
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
050 371 3033
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Esa Helanne
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 864 1113

Asuntosihteeri
Joni Salo
joni.salo@helsinki.fi
044 548 3742

Tiedotussihteeri
Joni Salo
kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi

Jäsensihteeri
Satu Suvijärvi
satu.suvijarvi@helsinki.fi
040 164 0850

Kulttuurisihteeri
Lotta Väkevä
kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
045 277 3791

Maakuntasihteeri
Pasi Pykälistö
kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Joni Salo
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Olli Ahola
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
040 750 2193

Ulkoasiainsihteeri
Joni Salo
kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi

Seniorisihteeri
Hanna-Maria Ollila
kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Pasi Pykälistö
kyo-kypsa@helsinki.fi

Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö
pasi.pykalisto@helsinki.fi

Laulunjohtaja
Aleksi Leppänen
aleksi.leppanen@helsinki.fi

Laulunjohtaja
Esa Helanne
esa.p.helanne@gmail.com

Valokuvaajat:
Olli Ahola
Maaria Haavisto
Tiina Heikkilä
Pasi Pykälistö

Hallitus
kyo-hallitus@helsinki.fi
pj. Jenni-Maria Käki
sihteeri Tiina Heikkilä
kuraattori Joonas Ollila
taloudenh. Pasi Pykälistö
Saila Kainulainen
Aapo Jussila
Maaria Haavisto
Sini Leppänen
Joni Mäkelä

Apuemännistö
kyo-emannisto@helsinki.fi
Iina Elfving
Anna Kelaranta
Saila Kainulainen
Ninni Karjalainen
Tiina Heikkilä
Vilma Tani
Satu Suvijärvi
Suvi Sivula

Apuisännistö
kyo-isannisto@helsinki.fi
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Erkka Hanski
Esa Helanne
Aleksi Leppänen
Ville Myllylä
Pasi Pykälistö
Ilmari Salmi
Joni Salo

HTK:n edustajat:
Joni Salo
Hanna-Maria Ollila
Tiina Heikkilä

Kyllä Kypsä tietää

Vastaaja on Kypsän oma dear Eki, Walter 
de Camp, kaikkien alojen asiantuntija ja 
kaikkien tiedonjanoisten sankari. Kirjoittaja 
kirjoittaa anonyymisti suojellakseen itseään 
Kypsän lukijoiden aggressiivisilta reaktioilta ja 
halveksivilta katseilta.

Onko sinulla polttava kysymys, johon et 
yrityksistäsi huolimatta ole löytänyt vastusta? 
Lähetä se osoitteeseen kyo-kypsa@helsinki.fi, 
niin Kypsä kertoo vastauksen.

Minua sanottiin spatiaalisesti rajoittuneek-
si. Mitä se tarkoittaa? Nimim. anonyymi

Parahin anonyymi, meitä kaikkia kutsutaan 
silloin tällöin milloin miksikin hyvin eri-
laisista syistä johtuen. Oli luonnehdinnan 
käyttäjän tarkoitus sitten ilveillä sinulle, tai 
viattomasti vain tuoda esiin kognitiivisten 
kykyjesi kehityskohta, on kyseessä kuitenkin 
sen verran ilmeikäs tokaisu, että sitä sietää 
ruotia tarkemmin.

Kenkkuilumielessä käytettynä ilmaisu on il-
miselvästi onnistunut: se välittää omintakei-
sella tavalla kuulijalle tunteen siitä, että hän 
on jollain lailla rajoittunut, ts. häneltä puut-
tuu jotain, hän on vajaa. Lausahdukseen on 
saatu myös ujutettua sivistyssana ”spatiaali-
nen”, joka on omiaan herättämään kuulijassa 
vaivaantuneisuuden tunteen siitä syystä, ettei 
tiedä mitä hieno sana tarkoittaa. Tämä häm-
mennys mahdollisesti vaivaa myös sinua, 
hyvä anonyymi, sillä haluat tietää mistä koko 
ilmaisussa on kyse. Sana ”spatiaalinen” saat-
taa myös herättää mielleyhtymiä vaikkapa 
sanaan «spitaalinen», jonka epämiellyttävä 
merkitys puistattaa kuulijaa.

Kaiken kaikkiaan piruillen esitettynä lau-
sahdus on moniulotteinen ja toimiva jättäes-
sään kuulijansa pohtimaan sen perimmäistä 
tarkoitusta. Samalla tavalla toimii jonkun 
nimittäminen ”pentateukiksi”; kuulija ym-
märtää sen olevan tarkoitettu naljailuksi ni-
puttaessaan sanan samaan kastiin vaikkapa 
tampion, taukin ja aivokääpiön kanssa, jää-
den kuitenkin pohtimaan sanan varsinaista 
merkitystä. Sen lisäksi, että pentateukki on 
ytimekäs haukkumanimi, on sillä myös aivan 
toinen merkitys, jonka selvitessä kuulijalle 

hän tuntee itsensä sivistymät-
tömäksi moukaksi. 

Toki on myös mahdollista, hyvä anonyymi, että si-
nua on kutsuttu spatiaalisesti rajoittuneeksi täysin 
viattomin aikein kuvata motorisen hahmotuskykysi 
tasoa. Tätä en kuitenkaan pidä todennäköisenä, sillä 
siinä mielessä käytettynä ilmaisu ei kirvoita lähes-
kään yhtä rönsyilevää sananvaihtoa, kuin herjauk-
sena käytettäessä.

Save the date!
Edarivaalien ennakkoäänestys 29.-30.10.

Rajanylitys 1.11.
Rajanylityksen sillis 2.11.

HYYn edustajistovaalien äänestys 4.-5.11.
22.11. Böynärit

25.11. Kymijoen kalatiet -paneeli
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla

11.12. Pikkujoulut
31.12. Uudenvuoden juhla

21.2.2015 KyOn 82. vuosijuhla

a) b) c) d) e)
1. +1 +1 0 0 -‐1

2. +1 0 -‐1 +1 0

3. +1 -‐1 0 +1 0

4. 0 0 +1 0 -‐1

5. +2 0 +2 -‐2 +1

6. +2 0 +1 -‐1 0

7. 0 +1 +1 -‐1 0

8. +1 +2 -‐2 0 0

9. -‐1 +1 +1 0 0

10. +1 -‐1 0 0 0

11. -‐1 0 +2 0 0

s. 16-17 kyselyn  tulostaulukko.

Arvoisat Kymen Lohen Veljeskunnan jäsenet!

Mikäli et tarvitse paperista Kypsää kotiisi postitet-
tuna, ole hyvä ja ilmoita asiasta Kypsän päätoimit-
tajalle ja Lohien sihteerille lähetyslistojen päivi-
tystä varten.




