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Ensimmäinen askel ja sen jälkeen 
Vuosi on jälleen kierähtänyt lopulleen 
ja minunkin kauteni päätoimittajana on 
päättymässä. Kliseisesti vasta nyt vuoden 
lopulla koen viimein oppineeni taittamaan 
lehteä, mikä on ihan hyväkin, koska juuri 
silloinhan on aika siirtyä eteenpäin kun 
asiat hallitsee ja opettaa seuraava ihminen 
hallitsemaan taidot.  Vaalikokouksessa 
rapiat viikko sitten sain kuitenkin napattua 
itselleni taas uutta puuhaa ensi vuodelle ja 
tekemisen puutetta ei ole näkyvissä, kun 
vuodenvaihteen jälkeen siirryn Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2015 
hallituksen riveihin ja pyörittämään armasta 
YO-kuntaamme Keskustoimistosta käsin. 

Retrospektiivisesti, taaksepäin katsellen, 
tie pelokkaasta fuksista HYYn hallitukseen 
ei tunnu lainkaan pitkältä, vaikka aikaa 
tämän elämäntaipaleen varrella on ehtinyt 
kulua viisi vuotta. Helsinkiin tullessani 
päällimmäisenä ajatuksena oli opiskella 
ahkerasti kuten lukiossa ja valmistua 
nopeasti. Onnekkaasti tajusin kuitenkin 
lähteä HOASin soluhuoneestani muuallekin 
kuin luennoille, mikä on muuttanut elämäni. 
Kuluneiden vuosien aikana olen päätynyt 
tekemään mitä erilaisimpia asioita ihmisten 
kanssa, joista on tullut pysyviä ystäviä ja 
joilta ei tarvitse arastella kysyä asiasta kuin 
asiasta. Omat taidot ovat karttuneet laajalti, 
ruuanlaitosta kirjanpitoon ja pöytäkirjojen 
kirjoittamisesta juhlien suunnitteluun ja 
kuorolauluun. 

Huomaan muuttuneeni, en ole enää se 
sama ihminen joka viisi vuotta sitten lähti 
Kouvolan asemalta kohti Helsinkiä ja 
orientaatioviikkoa. Henkistä kasvamista 
on selkeästi tapahtunut, itseluottamus 
vahvistunut ja myös esiintymistaidot, 
käytännössä rohkeus astua yleisön eteen 
puhumaan aiheesta kuin aiheesta. Kuten 
eräässä kampanjassa männävuosina 
todettiin, kaikkea ei opi kirjoista, ja itse 
ainakin olen oppinut sosiaaliset taidot 
juuri luentosalien ulkopuolella erilaisissa 
järjestöissä pyöriessäni, joiden tiimoilla myös 
sosiaalinen elämäni pääasiassa tapahtuu. 
Kaiken alkuna oli se syyskuinen ilta, kun 
totesin että kämpällä istumisesta ja läksyjen 
pänttäämisestä tulee vain hulluksi ja astuin 
ovesta ulos ja kohti KyOn Uusien iltaa. 

Tällä tiellä ollaan edelleen, ja rohkaisen 
kaikkia tämän lehden lukijoitakin 
uskaltamaan astumaan sen kuuluisan 
ensimmäisen askeleen, ulos ovesta. 
Sillä kotoa ei kukaan tule hakemaan.  
Uskaltakaa hakea alalle, uskaltakaa lähteä 
kauemmaksikin opiskelemaan. Uskaltakaa 
tutustua uusiin ja tuntemattomiin ihmisiin, 
uskaltakaa haastaa itsenne tekemään uusia 
asioita. Vain uskaltamalla kasvaa ja muuttua 
ihmisenä pääsee eteenpäin ja löytää itsensä, 
huomatakseen kuitenkin pian muuttuneensa 
taas. 

Mahtavaa vuotta 2015 
toivottaen

Pasi

Kypsä(n) päätoimittaja 
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Yhtä varmasti kuin rajat ylittyvät marras-
kuun alussa, valittiin KyOn vuoden 2015 vir-
kailijat marraskuun virkailijakokouksessa. 
Kymenlaaksolaista piilevää kiinnostusta ja 
neuvottelutaitoa nähtiin kokouksen aikana 
aimo annos - ainoa äänestys liittyi kokous-
kaljapaikan valintaan (suljetuin lipuin, tot-
ta kai). Pientä sukupolvenvaihdostakin oli 
ilmassa, mikä on ilahduttavaa havaita, sillä 
ilman uusia voimia ei KyO pysy pystyssä.

Osakunnassa voi kokeilla ja oppia uusia asi-
oita. Erilaiset virat tarjoavat mahdollisuuden 
kokeilla omia siipiään tapahtumien järjes-
tämisessä, kokoustamisessa, lehden taitta-
misessa, nettisivujen päivittämisessä ja mo-
nessa muussa olennaisessa taidossa. Sanaan 
”opiskelija” ei sisälly vain tiukasti akateemis-
ta oppimista - luentoja, tenttejä ja kuuluste-
luja - vaan myös kehittymistä muilla elämän 
osa-alueilla. Opiskelijoiden kasvattaminen 
akateemisiksi kansalaisiksi onkin ydinosaa-
misaluettamme. 

Yksi tärkeimmistä taidoista, jonka harjoitta-
miseen lähes kaikki virat tarjoavat mahdol-
lisuuden, on ryhmässä toimiminen yhteisen 
päämäärän hyväksi. Vapaaehtoistoiminnassa 
on se hyvä puoli, että räyhäämällä ei pidem-
män päälle saa asioita eteenpäin. Toiminnan 
laatu suorastaan pakottaa opettelemaan yh-
teistyötä ja kuuntelemaan muita. Puolustus-
voimat mainostaa itseään johtajakouluna. 
Minusta Osakunta voi mainostaa itseään elä-
män kouluna.

Osakuntiin päätyy paljon entisiä, nykyisiä 
ja tulevia partiolaisia käymään tätä elämän 
koulua. Siksi tuskin on sattumaa, että partioi-
hanteet sopisivat hyvin DG:n seinälle tekstil-
lä vaikka otsikolla ”ohjeita osakuntalaisille”. 
Vai miltä kuulostaa ”kehittää itseään ihmi-
senä”, ”tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen”, 
”kunnioittaa toisia” ja ”rakentaa ystävyyttä 
yli rajojen”? Kehitytään siis yhdessä ihmisinä 
vastuumme tuntien ja muistetaan ystävystyä 
yli rajojen!

Virkaterveisin,

Joonas

Osakuntaihanteita?

Näin vuoden lopussa on hyvä pysähtyä 
miettimään mihin ne päivät taas katosivat ja 
miksi taas pitäisi keksiä uudet lupaukset ensi 
vuodelle. Nopeasti katsottuna vuosi meni 
oikein mallikkaasti ja lupaukset tuli pidettyä, 
vaikka kunnian vuoden lyhyimmästä 
kokouksesta saikin kuraattorimme. 
Puheenjohtajan homma loppui aikalailla 
heti, kun siihen tottui ja monesta asiasta tuli 
se kuuluisa ahaa-elämys vähän myöhässä 
mutta onneksi edes silloin.

Tämä vuosi on ollut kuitenkin kaikin 
puolin hyvin opettavainen. Varsinkin INS-
matka Lundiin antoi uutta näkökulmaa 
hallitustyöskentelyyn. Ymmärsin, että 
nopeita kokouksia tärkeämpää on aito 
keskustelu kokouksissa ja joskus myös kiivas 
sananvaihto. Muutoksiahan ei synny, jos 
kaikki ovat aina samaa mieltä. Muutoksia 
ei myöskään tapahdu, jos emme halua 
antaa niille mahdollisuuksia. Ehkäpä tuleva 
hallitus kyseenalaistaa vanhoja käytäntöjä 
aiempaa enemmän unohtamatta kuitenkaan 
perinteiden tärkeyttä. 

Viemisiksi Lundiin veimme parasta mitä 
Osakunnallamme on tarjota - tiiviin 
yhteisömme. Oli outoa kuulla miten 
muiden maiden osakunnilla suurimpia 
haasteita oli tutustua muihin hallituslaisiin 
ja kokouskaljaperinteemme oli suorastaan 
maata mullistava ajatus. Olen onnellinen 
siitä, että voin rehellisesti sanoa olevani 
osakunnalla sellaisten ihmisten kanssa, 
joita voin pyytää seuraksi oluelle tai 
lounaalle. Tällaisia ihmisiä (tässä luki 
aluksi ´ystäviä´ mikä kertoo varmasti jo 
paljon) on Osakuntamme täynnä ja se on 
ehdottomasti yksi vahvuuksiamme. 

Vaikka vuoden loppuminen on hieman 
surullista, on sen loppumisessa on 
kuitenkin yksi hyvä puoli. Vanhoista 
kuvioista luopumalla saa tilalle uusia 
haasteita ja mahdollisuuksia. Toivonkin 
kaikille meille joululahjaksi riittävästi 
rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin, 
riittävästi järkeä haasteiden lukumäärään 
ja tusinan parhaita ystäviä auttamaan 
haasteista selviämisessä. Toivon myös, 
että kaikkien  joululoma olisi ihan oikeasti 
loma, sillä ainakin itse kirjoitin viime 
vuonna vuoden viimeistä kotitenttiä vielä 
joulupäivänä ja söin aivan liian vähän 
pipareita. 

Nähdään Tapsan tansseissa!

Jenni-Maria

Lopuksi

Uusia KyO t-paitoja ja kangaskasseja on saatavana Osakunnalta, 
kassi 6€, paita 15€. Tilaukset ja tiedustelut osoitteeseen 
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
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kannakselta Pyhäjoelle ulottuvaa 
linjaa pitkin, sen seuraillessa 
pitkälti yhtä karjalaisten muinaisista 
eräteistä Vuokselta Pohjanlahdelle. 

Jo 1340-luvulla Ruotsin kuningas sai 
valituksia käsiteltäväkseen liittyen Lappeen 
ja Hollolan, nykyisten Lappeenrannan ja 
Lahden seutujen isäntien riitaan Kymijoen 
rannoista nykyisten Iitin, Kuusankosken 
ja Valkealan alueella. Riitely rikkaiden 
lohikoskien rannoista ja turkismetsistä jatkui 
1400-luvun alkuun asti. Vuonna 1415 Turun 
piispa määräsi rajankäynnin Hämeen ja 
Karjalan välillä ja etelässä rajaksi muodostui 
Kymijoki, ilmeisesti raja tällöinkin kulki 
Pyhtäänhaaraa myöten mereen. Rajalinja 
määriteltiin kiintopisteillä, jollaisena 
toimi mm. Hurukselan Tyllikivi. Kymijoen 
itäpuoliset seudut päätyivät näin osaksi uutta 
Viipurin linnalääniä, Viipurin linnasta käsin 
johdettua alueyksikköä. Länsirannat taas 
päätyivät Hämeenlinnan vaikutuspiiriin ja 
myöhemmin osaksi Porvoosta käsin hallittua 
itäistä Uuttamaata. 

Kymenlaakson itäosa on siis muinaista 
Länsi-Karjalaa, ja siltä osin Kymenlaakso 
liittyy suurkarjalaiseen maailmaan, 
joka ulottuu Kymijoelta Ääniselle ja 
Suomenlahden ulkosaarilta Vienanmerelle 
asti. Kymenlaaksosta muodostui hämäläisen 
ja karjalaisen kulttuurin kohtauspaikka, 
missä murteet kohtasivat ja sulautuivat 
muodostaen murrejatkumon Kymijoen 
yli, länsirannan hämäläismurteet alkoivat 
muistuttaa itärannan karjalaismurteita ja 
toisin päin. Kymenlaakson karjalaisuus 
vahvistui lisää II maailmansodan 
jälkeen, kun Karjalan evakoita asutettiin 
Kymenlaaksoon, mihin heidän 
sopeutumisensa oli helpompaa kuin kaukana 
lännessä, kieli ja kulttuuri olivat sen verran 
samankaltaisia. Kymenlaaksossa asutettiin 
myös maakunnan omia evakoita, sillä 
Moskovan välirauhassa 1944 Kymenlaakso 
menetti osia Miehikkälästä ja Virolahdelta, 
sekä ulkosaaret Suursaaren ja Lavansaaren, 

Ihastu Iittiin, käänny Kausalaan – 
Taajamalomaile Kausalassa!
Kausala on Iitin keskustaajama tai kuntakeskus, 
riippuen mitä termiä haluaa käyttää. Koko Iitissä 
asukkaita on 6998, joista merkittävä osa asuu 
”Kausalan Big Cityssä”, kuten paikallisilla on 
tapana asia ilmaista.

Saapuminen
Kausalaan saavut kätevimmin taajamajunalla joko 
Kouvolan tai Lahden suunnasta. Jos esimerkiksi 
tulet Helsingin suunnasta, juna pysähtyy Kausalan 
asemalla huikeat seitsemän kertaa arkipäivän 
aikana, viikonloppuisin hieman harvemmin. Muita 
vaihtoehtoja saapumiseen ovat bussi ja oma auto, 
jolle ilmaista parkkitilaa on taatusti riittävästi.

Mitä nähdä
Kausalan keskustan hienoimpia rakennuksia 
on vuonna 1992 valmistunut kirjasto sekä sen 
pihapiiriä komistava upea teräsveistos Virrat 
– kosket ja salmensuut, joka on kuvanveistäjä 
Eero Hiirosen käsialaa. Hienoimmillaan tämä 
suihkulähde on silloin, kun nuoriso keksii kaataa 
sinne Fairya. Toinen merkittävä nähtävyys on Big 
Benin sukulainen, kunnantalon kellotorni, joka 
kohoaa uljaana korkeuksiin. (kuva alla).

Kahvilat ja ravintolat
Kausalan alueella kaikille tuttua 
liikenneasemasumppia porisee ABC:llä. 
Tämän lisäksi löytyy kahvila Naapantuura, 
jossa voi nautiskella tuoretta vehnästä. Aivan 
ydinkeskustasta löytyy myös Lounas Cafe Kanttiina 
sekä K-marketin ja R-kioskin kahvipisteet.
Isompaan nälkään sapuskaa saa jo mainittujen 
ABC:n ja Kanttiinan lisäksi ravintola Riemurallista 
ja pizzeria Villen Mestasta. Toki Kausalasta löytyy 
myös suomalaista perinneherkkua kebabia tarjoava 
yritys, joka kaiketi toimii tällä hetkellä nimellä 
Ravintola Sulo. Ei muuta kuin herkuttelemaan!

Ostoksilla
Kausalan keskusta on oikea shoppailijan unelma. 
Marketeissa voit valita kolmesta: S-market (joita 
on peräti kaksi, toinen ABC:llä), K-market ja Siwa. 
S-marketin etulyöntiasemana mainittakoon Alkon 
sijainti samassa rakennuksessa. Jos kukkarosi ei 
tyhjene marketin antimista, voit jatkaa ostostelua 
mm. Silmäasemalla, Urheilu- ja koneliikkeessä, 
kangaskaupassa, Agrimarketissa, kirpputorilla, 
kukkakaupassa tai R-kioskilla. Toisinaan torilla 
pyörähtää myyjiä tai joku kokeilee jotain liikeideaa 
vapaissa liiketiloissa (joita riittää). 
Kausalan erikoisuutena oman mainintansa 
ansaitsee Benjamin Maatilatori (kuva alla), jossa on 
kattavan lihatiskin lisäksi myynnissä paikallisten 
pientuottajien tuotteita. Tämä erikoisuus on 
shoppailijan ehdoton helmi ja tutustumisen 
arvoinen paikka ohikulkijoillekin!

Yöelämä
Kausalan yöelämässä valinnanvaraa riittää, sillä 
keskustasta löytyy kaksi juottolaa, Riemuralli 
ja Villen Mesta. Kausalan yöelämäkulttuuri on 
varmastikin jokaiselle matkailijalle silmiä avaava 
elämys.

Mitä tehdä
Jos kaipaat aktiviteetteja lomaasi, voit mennä 
urheilemaan Ravilinnan liikuntahalliin tai 
kuntosalille. Ravilinnan läheisyydestä löytyy 
urheilukenttä, jäähalli ja kattavat ulkoilumaastot 
upeissa metsämaisemissa. Joskus sunnuntaisin 
Ravilinnassa näytetään elokuvia (tai ainakin 
10 vuotta sitten näytettiin). Kirjastolla pyörii 
tavallisesti jokin taidenäyttely, jota voi ihastella 
kaikessa rauhassa täysin ilmaiseksi. Kausalaa 
voisikin luonnehtia budjettimatkailijan 
unelmakohteeksi! Majoitusmahdollisuutta 
Kausalan keskustan alueelta ei löydy (muualta 
Iitistä kyllä), joten telttailu tai jonkun tutun 
nurkissa lojuminenkin on varsin edullista puuhaa.

Teksti & kuvat: Sini Leppänen Kymenlaakso ja Karjala
Teksti: Pasi Pykälistö

Kymenlaakson maakunta syntyi 
KyOn kanta-alueen pohjalta 
vuonna 1937. Toisin kuin 
muilla osakunnilla, KyO syntyi 
ennen omaa maakuntaansa 
ja oli itse merkittävästi mukana luomassa 
itselleen maakuntaa. Vastaavalla tavalla KSO 
vaikutti merkittävästi Keski-Suomen syntyyn 
maakunnallisena alueena, ja HO:n Itä-Häme 
Kerhossa esiintyi ideoita ja potentiaalia 
”Päijät-Hämeen” tai ”Itähämäläisen” 
osakunnan luomiselle. Yhteistä kaikille 
kolmelle ”protomaakunnalle”, joista 
vain kaksi syntyi osakuntamaailmassa 
erillisenä, Päijät-Hämeen eriytyessä vain 
hallintoalueena, oli niiden sijoittuminen 
vanhalle Karjalan ja Hämeen rajaseudulle.

Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Keski-Suomi 
sijoittuvat molemmin puolin Kymijoki-
Päijänne linjaa, jota myöten muinainen 
Suomi jakautui häilyviin karjalaisten 
takamaihin ja nautinta-alueisiin idässä 
ja hämäläisten vastaaviin ”omistuksiin” 
lännessä. Mitään nykyaikaisen rajan kaltaista 
järjestelmää ei ollut, vaan etupiirien rajat 
olivat häilyviä, usein määritelty vain tietyn 
kiintopistein maastossa. Metsien peittämää 
erämaata riistoineen ja kaloineen riitti 
alussa runsaasti, samoin lappalaisia, joita 
molemmat osapuolet verottivat ja kävivät 
heidän kanssaan kauppaa. Suomen väestön 
lisääntyessä keskiajan nousukaudella asutus 
alkoi laajentua erämaihin. Samaan aikaan 
hansakauppa ulottui Suomen rannikoille asti, 
mikä lisäsi turkisten ja kapakalan kysyntää. 
Seurauksena oli kiihtyvä kilpailu hämäläisten 
ja karjalaisten kesken Sisä-Suomen 
erämaista, etenkin niiden turkisrikkauksista 
ja lohijoista. 

Riitoja ja sotaretkiä puolin ja toisin alkoi 
esiintyä yhä useammin, Hämeen ja Karjalan 
joutuessa osaksi Ruotsin kuningaskunnan ja 
Novgorodin tasavallan välistä kamppailua 
Suomenlahden kaupan herruudesta. 
Lopulta 1323 Pähkinäsaaren rauhassa 
raja lopullisesti piirrettiin itään Karjalan 
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Juhla tuonpuoleisessa
jotka olivat kuuluneet Kymenlaaksoon 
ja myös KyOn kanta-alueeseen. Sodan 
jälkeen KyOn hakeutuminen yhteistyöhön 
ja kimppakämppään KO:n ja WiO:n kanssa 
ei siis ollut mitään sattumaa, vaan yhteiset 
kulttuuripiirteet ja kokemukset sodan 
jaloissa yhdistivät näitä kolmea ”itärajan 
osakuntaa”. Liisankadun kolmen osakunnan 
kimppakämpän syntyminen ei siten ollut niin 
sattumanvaraista tai silloisista ihmissuhteista 
riippuvaista kuin voisi luulla. Jonkinlaisesta 
henkisestä samankaltaisuudesta kertonee 
varmasti sekin, että tämä triangeli on pysynyt 
kasassa Liisankadun jälkeenkin Domus 
Gaudiumilla muuton myötä ja osakunnat ovat 
sopeutuneet toisiinsa, jopa muodostaneet 
eräänlaisen symbioosin keskenään.  

Kirjallisuutta:

toim. Yrjö Kaukiainen – Kymenlaakson 
maakuntahistoria I – II.

Viipurin läänin historia I: Karjalan synty.

Viipurin läänin historia II: Viipurin 
linnaläänin synty

Voionmaa, Väinö – Suomen karjalaisen 
heimon historia. 

Kymenlaakson suojeluskuntapiirin lippu 1920-luvulta, suunnitellut prof. Carolus Lindberg. Pohjautuu van-
haan Kyminkartanon pataljoonan lippuun, jonka väreinä oli Karjalan musta ja Hämeen valkoinen. Lisäksi 
vaakuna-aihe oli lainattu Karjalan vaakunasta. 
Kuva: Kansallisarkiston Digitaaliarkisto. 

Kymenlaakson Osakunnan kakkos-
juhlaa Rajanylitystä vietettiin tänä 
vuonna hieman synkeissä tunnel-
missa. Ylitettävä raja oli tällä kertaa 
Tuonelan virta, eivätkä juhlavieraat 
voineet olla varmoja, onko lopulli-
nen määränpää taivas vai helvetti.

Pyhäinpäivän iltana 1. marraskuuta Domus 
Gaudiumille saapui monennäköistä juhla-
väkeä. Monet olivat päättäneet kunnioit-
taa tilaisuuden harrasta luonnetta ja olivat 
sonnustautuneet hautajaisasuun. Muutama 
muinaissuomalainen jumala oli tullut kun-
nioittamaan tilaisuutta läsnäolollaan ja löy-
tyipä joukosta jokunen taivaasta karannut 
enkelikin. Pimeyden voimia oli edustamas-
sa joukko zombeja ja muumioita. Muutama 
Día de Muertos -juhlan henkeen pukeutu-
nut pääkallokasvoinen juhlija oli ilmeisesti 
toista päivää liikenteessä, vietetäänhän tuota 
meksikolaista kuolleiden päivää yleensä 31. 
marraskuuta.

Alkumaljojen nauttimisen jälkeen johdat-
ti seremoniamestarina toiminut Tuonelan 
joutsen juhlakansan helvetin portista saliin, 
jossa heidät jaettiin pöytiin sen mukaan, 
minkä kuolemansynnin johdosta he olivat 
tuonpuoleiseen joutuneet. Synnit saattoi 
päätellä pöydän koristeista: laiskojen tuo-
leilla oli pehmeitä tyynyjä, ahneilla rahaa ja 
laulunjohtajan miekka sekä muita aseita le-
päsi viha-pöydällä. Ylpeiden pöytä oli täynnä 
koruja ja peilejä, kateudesta kärsivillä pihla-
janmarjoja (happamia, sanoi kettu). Kuudes 
pöytä oli varustettu kondomeilla siltä varalta, 
että pöydässä istuvien himo olisi yltynyt liian 
suureksi. Arvoitukseksi jäi, käytettiinkö niitä 
illan aikana.

Ylensyöntiä edusti keittiöhenkilökunta, joka 
tekikin parhaansa saadakseen myös juhlijat 
lankeamaan kyseiseen syntiin. Erityistä kii-
tosta keräsi pääruokana olleet ribsit, joiden 
ohje löytyykin tästä lehdestä. Jotta saatiin sel-
ville, jäävätkö rajisvieraat ikuiseen limboon, 
pidettiin illan aikana – totta kai – limbokisa. 
Voittajan joukkue sai synninpäästön ja pääsi 
juhlan päätteeksi taivaaseen. Pöytäosuuden 
päätyttyä alkoivat infernaaliset jatkot, jotka 
kestivät pikkutunneille saakka. Ja aamun 
valjettua, kun isännistö saapui siivoamaan 
tiloja, nousi osakuntatilojen uumenista ylös 
useita haudanvakavia naamoja.

Teksti: Ester Pentti 
Kuvat: Olli Ahola, Maaria Haavisto, Tiina Heikkilä ja Laura Hirvisaari

Lisää kuvia Rajanylityksestä 
löydät sivulta 21.
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INS 2014 LUND

Kymenlaakson Osakunta kiittää Suomalais-Ruotsalaista 
Kulttuurirahastoa apurahasta KyOn delegaatiolle osallistu-
miseen Internordisk Studentmöteen Lundissa 24.-26.10.2014.

Teksti: Pasi Pykälistö & Jenni-Maria Käki   Kuvat: Pasi Pykälistö

Kuvissa: Lundin tuomiokirkko, Hallands Nationin lohi, Jenni-Maria Käki (KyO), Emmi Holopainen ja Riikka Ruuth (SavO) 
sekä Olga Penkkilä (HO) Malmö Nationilla pidetyissä iltajuhlissa. Kuvaa iltajuhlista, kuvassa Joonas Ollila (KyO) ja Hugo 
Pipping (NN)

Internordisk Studentmöte Lundissa 24.-
26.10.2014

Jo 1800-luvulla aloitetut pohjoismaiset 
ylioppilaskokoukset saivat jatkoa jälleen 
tänä vuonna, kun lokakuun lopulla 2014 
Pohjoismaiden osakunnat ja ylioppilaskunnat 
kokoontuivat Lundiin tapaamaan toisiaan, 
tutustumaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia 
asioita käsitteleviä luentoja. Konferenssi 
yhteentuo Tanskan, Norjan, Ruotsin 
ja Suomen yliopistojen opiskelijoita 
ja tutustuttaa heitä toisiinsa. Samalla 
INS:n yhteydessä vahvistetaan vanhoja 
ystävyyssiteitä osakuntien välillä ja toisinaan 
jopa luodaan uusia. Edellinen INS pidettiin 
2012 Uppsalassa ja Lundissa päätettiin pitää 
seuraava INS vuonna 2016 Helsingissä, 
jolloin suomalaiset osakunnat ja HYY 
isännöivät vieraita muista Pohjoismaista.

Kymenlaakson Osakuntaa INS:ssä edusti 
nelihenkinen delegaatio. Matkanteko kohti 
Lundia alkoi jo perjantaina aamuyöstä, 
jolloin ensimmäiset Lundiin menijät 
lähtivät liikkeelle. Samalle lennolle 
Kööpenhaminan lentokentälle sattui myös 
muiden suomalaisten osakuntien edustajia, 
joten matkan aikana oli seuraa ja tuttuja, 
joilta kysyä neuvoja ja apua. Lundissa 
ohjelma alkoi illalla tervetuliaisjuhlalla, 
jota ennen kaikki edustajat kokoontuivat 
Lundiin. Puolet delegaatiosta majoittui 
KyOn ystävyysosakunnan Hallands Nationin 
tiloihin ja puolet suunnisti paikalliseen 
hotelliin omalla kustannuksellaan. 
Iltajuhla pidettiin loisteliaassa Akademiska 
Föreningenin Linnassa Yliopiston alueella. 
Pöydässä päästiin tutustumaan ruotsalaisiin 
edustajiin eri puolilta Ruotsia ja Lundin eri 

opiskelijajärjestöistä, sekä tanskalaisten 
ja norjalaisten ylioppilaskuntien 
edustajiin. Illana aikana esiteltiin 
suomalaista laulukulttuuria laajalti sekä 
perehdytettiin tanskalaisia suomalaiseen 
skoolauskäytäntöön. 

Lauantaipäivä alkoi aamiaisella Lundin 
yliopiston Palaestra-rakennuksessa, 
jonka auditoriossa kuunneltiin luentoa 
hallitustyöskentelystä ja erilaisista 
johtamistavoista, sekä ongelmista joita 
voi syntyä ihmissuhteiden mennessä 
solmuun hallituksessa. Lopuksi oli 
pienryhmätyöskentelyä, jonka puitteissa 
vertailtiin eri maiden hallituksia, niiden 
roolia ja pohdittiin mahdollisten ongelmien 
ratkaisua. Esiin nousi vahvasti Suomen ja 
Ruotsin välinen ero siinä, että Ruotsissa 
osakuntien henkilöstö on usein palkattua, 
eikä välttämättä tunne toisiaan niin 
hyvin. Suomessa taas kaikki toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja usein 
hallitus muistuttaa enemmän kaveripiiriä 
kuin virallista toimielintä. Suomalaista 
saunomiskulttuuria tutustumisen välineenä 
esiteltiin myös. 

Ennen lähtöä Malmö Nationille KyOlaisilla ja 
naapurin wiolaisilla sekä heidän isännällään 
Sydskånska Nationilla oli yhteinen 
cocktail-tilaisuus isännöivän Hallands 
Nationin kanssa. Hallandsin tiloista 
siirryttiin iltajuhlaan Malmö Nationille. 
Iltajuhlan aikana jatkettiin tutustumista 
eri Pohjoismaiden opiskelijaelämään ja 
suomalaisten laulukulttuurin esittely 
jatkui. Erikoisuutena pantiin merkille 
se, että ainakin Lundissa vaikutti 
opiskelijakulttuuriin kuuluvan vähemmän 
laulamista kuin Suomessa on tapana. Juhlien 
jälkeen suomalaiset muodostivat yhdessä 
tanskalaisten ja satunnaisten ruotsalaisten 
kanssa spontaanin seurueen, joka kiersi 
auki olevilla osakunnilla tutustumassa 
niihin ja sulostutti Lundin yötä erilaisilla 
ylioppilaslauluilla.

Sunnuntaina oli jälleen aamupala ja luento 
Palaestralla, missä seurattiin luentoa 
järjestötyöstä ja sen vaikuttimista. Luennon 
jälkeen jätettiin jäähyväiset Hallands 
Nationin väelle. Osa delegaatiosta kävi vielä 
Kööpenhaminassa tervehtimässä Tanskaan 
muuttanutta Aimoa. Illalla suomalaiset 
delegaatiot kohtasivat jälleen Kastrupin 
lentokentällä ja istuivat samalla turbulenssin 
keikuttamalla lennolla Helsinkiin. 

Kahden vuoden kuluttua on meidän 
vuoromme isännöidä muiden pohjoismaiden 
osakuntien ja ylioppilaskuntien edustajia 
täällä Helsingissä ja Lundissa saatiinkin 
monta ideaa mitä Helsingissä voitaisiin 
tehdä ja mitä kaikkea puuhaa vieraille voisi 
järjestää. Vuoteen 2016 siis. 

Suomalaisia edustajia Lundin yössä, Hugo Pipping 
(NN) ja Hanna Hannus (SatO).
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Kuka olet ja mistä tulet? 
 
Rahikaisen Sofia, Kotkasta kotoisin, 
teoriassa toisen vuoden kemisti 
ja todellisuudessa wannabe-
yhteiskuntatieteilijä. 
 
Miten päädyit Kymenlaakson 
osakuntaan? Miten se eroaa 
ainejärjestöstä? 
 
Liityin entisen ripari-isoseni 
suosittelemana. En ensimmäisen vuoden 
jälkeen ole opiskellut kemiaa lainkaan 
ja ainejärjestöhommat jäi taakse siinä 
vaiheessa, niin tänä vuonna päätin tsekata 
millaista menoa osakunnalla on.  
 
Ainejärjestöön verrattuna täällä ei ole niin 
sisäsiittoista porukkaa ja saa sanoa ”miä” tai 
”jonnee” ilman että kukaan katsoo kieroon. 
 
Miksi juuri Kymenlaakson osakunta? 
 
Kotiseuturakkaus on sen verran vahvaa, ja 
ettei vahingossa stadilaistuisi liikaa. 
 
Mikä oli ensivaikutelma Osakunnalle 
tullessa? 
 
Oli tosi vastaanottavainen fiilis, uusien 
iltaan oli varsinkin helppo tulla ja tutustua 
vanhoihin osakuntalaisiin. 
 

Mihin toimintaan olet tähän 
mennessä osallistunut? 
 
Olen käynyt mm. sitseillä, 
fuksisuunnistuksessa, osakunnan 
kokouksissa ja ollut järjestämässä tämän 
vuoden pikkujouluja.  
 
Miten olet kotiutunut Helsinkiin ja 
yliopistoon muilta osin? 
 
Helsingistä olen tykännyt tosi paljon, 
meri lähellä, ratikalla pääsee ja täällä on 
aina jotain mielenkiintoista tapahtumaa. 
Yliopiston suhteen olen vielä vähän 
tuuliajolla kun omaa opiskelualaa ei ole 
saavuttanut. 
 
Haitko joitain osakuntavirkoja? Mitä? 
 
Hain joo, ajattelin jotain pientä kuten 
apuemäntää ja jäsensihteeriä mutta niiden 
lisäksi napsahti vielä fuksiohjaajan ja 
hallitusjäsenen nakki. Ajattelin, että kun 
osakunnalla on muutenkin pyörinyt niin 
samalla voisi osallistua ihan jonkin virankin 
kautta. Loppujen lopuksi sain tosi kivat 
virat, innolla odotan ensi vuotta! 
 
Mikä Osakunnassa on parasta? 
Suosittelisitko sitä muille?

Osakunnalla näkee oikeasti erilaisia ihmisiä, 
kaikki mahtuu sekaan ja hauskaa on ihan 
varmasti. Sataprosenttisesti suosittelen, 
rohkeudella mukaan niin näkee itse!

Haastattelussa osakuntafuksi Sofia!
Kymenlaakson osakunta on Helsingin 
nuorin, kaunein ja kodikkain osakunta, 
joka kokoaa yhteen kymenlaaksolaisia ja 
kymenlaaksolaishenkisiä opiskelijoita. 
Jäseneksi ovat tervetulleita kaikkien 
pääkaupunkiseudun korkeakoulujen 
opiskelijat, jotka tuntevat jonkinlaista 
yhteyttä Kymenlaaksoon. Mukana 
toiminnassa on siis paitsi kaakonkulmalta 
kotoisin olevia, myös sieltä suku- tai 
perhetaustaa omaavia henkilöitä.  

Osakunta on avoin opiskeluvuosista 
riippumatta. Se vaalii paitsi opiskelijoiden 
yhteyksiä maakuntaan, myös 
yhteisöllisyyttä ja opiskelijaelämän 
monipuolisuutta. Aina ehtii mukaan, oli 
sitten fuksi tai jo parikin vuotta opiskellut.  
 
Osakunta on luonteva paikka tutustua muiden 
korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijoihin 
ja saada uusia tuttavuuksia. Maailmankuva 
avartuu kun oppii ymmärtämään itselle 
tuntemattomia opintosuuntauksia ja niiden 
parissa puuhailevia ihmisiä. 

Mikä ihmeen osakunta?
Monenlaisia harrastus- ja 
kulttuurimahdollisuuksia on tarjolla: 
taidenäyttelyvierailuja, elokuvakäyntejä, 
monipuolista ja vireää liikuntatoimintaa, 
oppiaineiden esittelyä... Jäsenten toiveita 
toiminnan suhteen myös perinteisesti 
kuunnellaan auliisti; osakunta on 
vahvasti jäsenistönsä näköinen. 

Tarjolla on tietysti myös akateemisia 
pöytäjuhlia suurella skaalalla aina 
vapaamielisistä pikkujouluista riehakkaiden 
rapukestien kautta fiineihin ja arvokkaisiin 
vuosijuhliin. Myös esimerkiksi seesteiset 
kahvihetket ja peli-illat kuuluvat 
asiaan. Jäsenen tulevaisuudennäkymiä 
kirkastaa entisestään mahdollisuus hakea 
osakunnan vuokra-asuntoja ja stipendejä. 

KyOn toimintaan osallistuminen on 
matalan kynnyksen takana. Jäsenyys 
itsessään ei sido mihinkään, mutta monelle 
on löytynyt ja löytyy mielekästä touhua. 
Osakunta on siis myös oivallinen väylä 
tutustua järjestötoimintaan ylipäätään. 
 
Tervetuloa mukaan!

Teksti: Aleksi Leppänen & Ilmari Salmi Kysymykset: Ilmari Salmi  Kuvat: Pasi Pykälistö & Olli Ahola
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Sitä kysyvät abiturientit kiertäessämme 
heidän kouluissaan esittelemässä yliopisto-
opintoja. Mummot utelevat sitä kahvipöy-
dässä. Vanhemmat tiedustelevat sitä aina 
yliopistoon hausta valmistumiseen saakka. 
Se on ehkä koko opiskeluajan kiperin kysy-
mys, jota onneksi kukaan ei ole vielä älynnyt 
laittaa tenttiin.

”Mikä sinusta sitten tulee, kun olet sieltä 
yliopistosta valmistunut?”

Jotta ongelmaan saataisiin edes hieman os-
viittaa, kysyimme jo valmistuneilta kymäläi-
siltä, mihin työtehtäviin he ovat luennoilla 
saamansa tiedon kanssa päätyneet. Kaikki 
haastateltavat olivat koulutustaan vastaavis-
sa työtehtävissä ja vaikka korkeasti koulu-
tettujen työttömyydestä on karujakin lukuja, 
haastateltavamme olivat melko hyvin puik-
kelehtineet työpaikasta seuraavaan ilman 
pidempiä lötköttelyjaksoja TE-toimistojen 
jonoissa. Verkostoitumista ja alan töiden te-
koa jo opiskeluaikana pidettiin tärkeänä työn 
saannin kannalta.

LT Johanna Haapamäki

Sisätautien ja gastroenterologian erikois-
lääkäri. Työskentelee Meilahden sairaalassa 
gastroenterologian erikoislääkärinä.

Johannan työpäivä alkaa kello kahdeksan 
lääkärien yhteispalaverilla, missä mm. käy-
dään läpi ongelmallisia potilastapauksia. Sen 
jälkeen on potilasvastaanotto, johon kuuluu 
myös paksusuolen ja vatsalaukun tähystys-
tutkimuksia ja vuodeosastotyötä. Iltapäivällä 
on paperitöitä ja potilaspuheluita. Päivä lop-
puu kello neljältä. Nykyään Johanna ei päi-
vystä, jolloin työpäivä saattaisi jatkua iltaan 
tai seuraavaan aamuun asti.

Aikaisemmin Johanna on työskennellyt eri 
sairaaloissa ympäri Suomea, mikä on ollut 
hyvä, sillä siinä on tutustunut erilaisiin ih-
misiin ja työtapoihin. Uran alkuvaiheessa 
lama hankaloitti työnsaantia, mutta sinnik-
käällä yrittämisellä töitä löytyi silloinkin. 
Hän päätyi myös tekemään tutkimusta oman 
työnsä ohessa ja sai väitöskirjansa valmiiksi 
18 vuotta valmistumisensa jälkeen.

Kasvatustieteiden maisteri Anni-Mari 
Syväniemi

Kotitalouden aineenopettaja. Pääaineena 
kasvatustiede, missä suuntautuminen aikuis-
kasvatukseen. Työskentelee ruokakulttuuri-
asiamiehenä Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitossa (MTK ry).

Anni-Marin työtä on suomalaisen ruoan 
menekin edistäminen ja ruokakulttuurin 
kehittäminen. Teemoja ovat ruokakulttuuri, 
suomalainen ruoka, ruokaan liittyvä lainsää-
däntö, elintarvikealan 

kehittäminen ja ruokajärjestelmän vastuul-
lisuus. Päivät kuluvat kokouksissa, sähkö-
postien hoitamisessa, toimittajien kanssa 
keskustellessa ja kirjoittaessa sekä omien 
esitysten valmisteluissa. Anni-Mari on mm. 
tavannut europarlamentaarikkoja ja edus-
tanut MTK:ta EU-komission kansalaiskuu-
lemistyöryhmissä. Kuluvana vuonna hän on 
tuonut esiin luonnonvara-alojen, metsän ja 
maatalouden asioita perusopetuksen uudis-
tustyössä. Työajaksi on määritetty 37,5 h/
vko, mutta käytännössä päivät venyvät kii-
reisinä aikoina ja hiljaisempina hetkinä voi 
ottaa rauhallisemmin.

Anni-Mari oli jo opintoaikanaan oman alan 
töissä Keskon koekeittiössä, mistä eteni val-
mistuttuaan K-instituutin kouluttajaksi/
koulutuspäälliköksi. Sen jälkeen hän on ollut 
myös kehityspäällikkönä Amiedussa ja Koti-
talousopettajain liitossa toiminnanjohtajana. 
Kasvatustieteilijän tutkinto on melko genee-
rinen, ja mahdollisuuksia on laajalti.

Filosofian maisteri Milja Ahtosalo

Pääaine suomen kieli ja sivuaineena mm. 
aineenopettajan pedagogiset opinnot. Töis-
sä suomi toisena kielenä sekä äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajana kolmessa koulussa.

Työpäivä kestää yleensä yhdeksästä neljään. 
Opetusta on 22 tuntia, minkä lisäksi on tun-
tien suunnittelua, tehtävien korjaamista, 
valvontoja ja kokouksia. Pienten oppilaiden 
kanssa harjoittelemme esim. kirjaimia, aak-
kosjärjestystä ja kirjoittamisen perusasioita 

sekä laajennamme sanastoa. Yläastelaisten 
kanssa opiskelemme kirjallisuutta, mediaa, 
kirjoittamista, kielioppia ja myös sanastoa, 
suomi toisena kielenä -oppilaiden kanssa 
hieman eri perspektiivistä kuin suomi äidin-
kielenä -oppilaiden kanssa.

Milja työskenteli omalla alalla jo opiskeluai-
kana Kesälukioseura ry:n järjestösihteerinä. 
Valmistuessaan, Miljalla oli jo suullinen työ-
sopimus tehtynä. Hän toimi ensin sarjakuva-
toimittajana Sanoma Oyj:n Ankkalinnassa ja 
myöhemmin suomen kielen opettajana Tuk-
holman yliopistossa. Monipuolinen työhis-
toria on muodostunut mm. siksi, että Milja 
haki jo opiskeluaikana mitä erilaisimpiin työ-
tehtäviin. Opettajanakin on ollut hyvä nähdä 
koulun ulkopuolista maailmaa. Työttömänä 
Milja on viettänyt yhden työsuhteiden välisen 
kesän, mikä on opettajilla hyvin yleistä uran 
alussa.

Filosofian maisteri Maiju Talvisto

Pääaine musiikkitiede. Opiskelee toiseksi 
tutkinnoksi taidehallintoa (Arts manage-
ment) Sibelius-Akatemiassa, josta valmistuu 
2015. Työskentelee Flow Festivalin toimisto-
päällikkönä 8 kuukautta vuodesta ja talvisin 
kulttuurialan freelancerina.

Flow Festivalilla Maijun vastuulla on ar-
kirutiineja ja hallinnollisia tehtäviä, kuten 
huolehtiminen vakuutuksista, palkoista, ar-
tistisopimuksista, lähdeveroista sekä lento-
jen ja hotellien varauksista. Työaika vaihte-
lee ja kiireisintä on itse festivaalien aikaan. 
Freelancerin töissä hän pitää työskentelystä 
erilaisten projektien ja ihmisten kanssa ja ke-
hittää itseään, vaikka monet arvostavat vaki-
tuista paikkaa paljon enemmän.

Maiju on toiminut myös tuotannollisissa teh-
tävissä Pori Jazzissa ja teatterifestivaalilla. 
Kulttuurialalla työt ovat usein projektiluon-
toisia ja työmäärät vaihtelevat. Toisinaan töi-
tä olisi enemmän kuin ehtii tehdä ja joskus 
niitä pitää tosissaan hakea. Alan työt kannat-
taa aloittaa jo opintojen ohessa, jotta pääsee 
verkostoitumaan ja kerryttämään kokemus-
ta.

Filosofian maisteri Risto Montonen

Pääaine fysiikka. Työskentelee tohtorikoulu-
tettavana Fysiikan tutkimuslaitoksella, jossa 
kehittää laitetta hiukkaskiihdyttimen linja-
mittaukseen.

Ristolla ei ole päivittäistä työaikaa, vaan hä-
nen pitää tehdä töitä 1600 h/vuosi ja nuo 
tunnit saa tehdä missä ja milloin tahansa. 
Tosin yleensä jatko-opiskelijat ovat sen ver-
ran innostuneita tutkimuksestaan, että aikaa 
kuluu todellisuudessa enemmän. Työssään 
Risto tekee metrologisia mittauksia ja ana-
lysoi niiden tuloksia, kirjoittaa julkaisuja, pi-
tää esitelmiä ja keskustelee tutkimuksestaan 
ohjaajiensa ja muiden tutkijoiden kanssa. Li-
säksi työhön liittyy ulkomaanmatkoja konfe-
rensseihin ja workshoppeihin. Risto on myös 
työskennellyt osan ajastaan hiukkastutki-
muskeskus CERN:issä Sveitsissä.

Fysiikalla jatkaminen tohtorikoulutettavak-
si on melko yleistä. Monissa fysiikan alan 
työpaikoissa vaaditaan tohtorin koulutusta. 
Risto työskenteli yliopistolla elektroniikan 
tutkimuslaboratoriossa jo kandi- ja maisteri-
opintojensa aikana. Siellä hän tutustui myös 
nykyisen tutkimuksensa kannalta tärkeisiin 
ihmisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Teksti: Anni Montonen   Kuvat: Mikko Virta & Ester Pentti   Kuvissa: Milja Ahtosalo & Maiju Talvisto

Mitä meistä tuli isona?

Kymenlaakson Osakunta kiittää Ankkapurhan Teollisuusmuseota 
kesäretkensä tukemisesta.



16 KYPSÄ 4/2014 KYPSÄ 4/2014 17

Teksti: Jenni-Maria Käki, Ester Pentti & Sini Leppänen Kuvat: Ester Pentti

Helsingissä kulkiessa saattaa törmätä 
tutuilta kuulostaviin kadunnimiin. Bussin 
ikkunasta pysäkkien niminä näkyvät 
Elimäenkatu, Kotkankatu, Karhulantie, 
Valkealantie ja Kuutsalontie. Kartasta 
katsottuna kadut näyttävät olevan ripoteltuna 
sinne tänne. Kypsä päättikin ottaa selvää 
mistä löytyvät Helsingin kymenlaaksolaiset 
paikat.

Ensimmäiset kymenlaaksolaiset kadunnimet 
ilmestyivät Vallilaan 1900-luvun alussa. 
Tuolloin nimensä saivat Kotkankatu, 
Anjalantie ja Elimäentie. Tuohon aikaan 
Vallilan aluetta vasta rakennettiin ja 
alueen katujen nimiksi annettiin pitäjien 
nimiä. Kadut eivät kuitenkaan muodosta 
minkäänlaista loogista jatkumoa, vaan 
pitäjien nimiä on otettu käyttöön sitä mukaan, 
kun teitä on valmistunut. Mielenkiintoista 
on, että Vallilan kymenlaaksolaisittain 
nimetyistä teistä nuorin, Elimäenkatu, 

tunnettiin aiemmin nimellä Vesijohtokatu ja 
se muutettiin vuonna 1920 Elimäenkaduksi.

Lisää kymenlaaksolaisia pitäjän nimiä otettiin 
kadunnimistöön 1930-luvulla, kun Kumpulan 
ja Koskelan alueen katuja nimettiin. Tuolloin 
nimensä saivat Kymintie, Iitintie, Jaalantie 
ja Pyhtääntie. Jostain kumman syystä 
Pyhtääntie ei kuitenkaan ole luokiteltu 
kymenlaaksolaisiin paikannnimiin, vaan Itä-
Uudenmaan. Kuitenkin Ruotsinpyhtää on 
luokiteltu kymenlaaksolaiseksi paikaksi. 

1950-luvulla Kymenlaakso pääsi esille 
kadunnimissä oikein kunnolla, kun 
Vartiokylä sai kadunnimensä Kymenlaakso 
teemanaan. Samoihin aikoihin täydennettiin 
myös Vallilan kadunnimiä. Vartiokylän 
ja Kumpulan kadunnimiä täydennettiin 
lisää 1960-luvun lopusta aina 1970-luvun 
loppuun saakka. Tämän ajan kadunnimet 
ovat kymenlaaksolaisillekin vieraampia. 
Pyterlahti, Paatio ja Pyötsaari eivät heti soita 

kelloja mutta ne ovat kyliä Virolahdella. 
Tuohon aikaan myös muut pienemmät kylät 
pääsivät kadunnimiin samoin kuin satamat 
kuten Kuutsalo ja kosket kuten Ankkapurha. 
Viimeisin Kymenlaakson paikkoihin liittyvät 
kadunnimi on annettu 1994, jolloin nimensä 
sai Valkealanpolku.

Mistä saadaan aiheita Helsingin 
katujen nimeämiseen?

Ensimmäinen ja luonnollisin lähtökohta 
katujen nimeämiseen on käyttää paikan 
omaa nimistöä, esimerkiksi Pukinmäki 
– Pukinmäentie. Toinen omavarainen 
nimilähde on paikkaan liittyvien henkilöiden 
tai paikallishistoriallisten muistojen 
mukaan nimeäminen, esimerkiksi Artturi 
Kanniston tie (Haaga). Jos omavaraiset 
nimilähteet ehtyvät, käytetään keksittyjä 
nimiä. Niihin aiheita voi ammentaa 
vanhoista paikannimistä, maaston 
antamista aiheista, rakennusmuistoista, 
nähtävyyksistä, historiallisista nimistä 
tai huomionosoituksista. Lisäksi voidaan 
ottaa nimilainauksia muualta, kuten 
on tehty nimettäessä Helsingin katuja 
kymenlaaksolaistaustaisten nimien mukaan. 
Mikäli näistä mistään ei saada aiheita 
kadunnimiksi, voidaan keksiä vapaasti nimiä 
esimerkiksi luonnon, yhteiskunnan, tieteen, 
harrastusten tai taiteen alueelta.
Tiettyyn aihepiiriin kuuluvien nimiryhmien 
sijaitseminen tietyllä alueella helpottaa 
niiden sijaintipaikan muistamista. 
Esimerkiksi Vallilassa on joukko pitäjien 
nimistä muodostettuja kadunnimiä, mm. 
meillekin tutut Kotkantie ja Elimäentie.

Kymenlaakso Helsingin kadunnimissä
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Miksi ei ole Kouvolankatua?

Kysyimme Helsingin yliopiston nimistöön 
erikoistuneelta lehtori Terhi Ainialalta, miksi 
Helsingissä on esimerkiksi Elimäenkatu, 
Iitintie ja Anjalantie, muttei mitään 
Kouvolan tai Kuusankosken mukaan 
nimettyä katua. Ainialan mukaan nämät 
nimet on annettu pitäjien mukaan jo 
varhain, eli kyse on vanhoista pitäjistä 
eikä muutaman vuosikymmenen takaisista 
kunnista tai kaupungeista. Perusteluiksi 
pitäjien nimien käytölle hän jatkaa: 
”Muuallakin Helsingissä on nimetty katuja 
tiettyjen Suomen maakuntien pitäjien 
mukaan. Sitä on vain pidetty hyvänä 
ratkaisuna, nimiä opastavina ja toisistaan 
erottuvina. Kaupunginosilla sinänsä ei ole 
yhteyttä näihin Suomen pitäjiin.” Lopuksi 

Ainiala nostaa esiin, ettei tällaisia nimiä 
ole enää viime vuosikymmeninä annettu, 
vaan nimistöön ovat päässeet esimerkiksi 
Euroopan kaupungin (Pariisinkatu) tai Viron 
paikat (Haapsalunkuja).
 

Lähteet:
Helsingin kadunnimet I-III (julkaistu 
vuosina 1970, 1979 ja 1999)

 

Tiesitkö että?

Elimäki on ollut mainittuna neljässä eri 
osoitteesta, joista jäljellä ovat Elimäenkatu 
ja Elimäenpuistikko.

Kymintien viitta osoittaa kävelypolulle.

Kotkankatu, Anjalantie ja Elimäenkatu ovat 
kadunniminä vanhempia kuin Mäkelänkatu.
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KyOn 
Senioreiden
kuulumisia!

Syksyä seniorit ovat viettäneet 
kulttuurin ja hyvän ruuan parissa: 
tutustuimme improvisaatioteatteri 
Stella Polarikseen ja maistelimme 
kiinalaista ruokaa Dong Bei Hussa.

Jo jäsen? Lunasta itsellesi hyvä joulumieli – 
maksa vuoden 2014 jösenmaksu

Maksu 20 € (+ vapaaehtoinen Kypsä-tuki 5 €) 
viitteellä 2014 00014 Kymenlaakson Osakunnan 
Seniorit ryn tilille FI82 1010 3000 2029 86.
Lisäksi pyydämme, että täytät tietosi 
nettisivuillamme uuteen jäsenrekisteriin.

Hei sinä, valmistunut tai 
valmistumassa oleva 

osakuntalainen! Lue tämä!
Valmistumisen jälkeen tai sen vasta häämöttäessä 
luonteva jatkumo osakuntatoiminnalle on KyOn 
Senioreiden toiminta!
Toimintamme on monimuotoista – jokaiselle 
löytyy varmasti jotakin. Lähes joka kuukausi 
vietämme iltaa seniorioluiden merkeissä. Niiden 
lisäksi ohjelmistosta löytyy mm. ravintolailtoja, 
kulttuuriekskursioita, koko perheen tapahtumia sekä 
vuosittaiset seniorisitsit. Lisää toimintaa järjestetään 
toiveiden perusteella.
Liity sähköpostilistallemme lähettämällä viesti 
subscribe kyo-seniorit oma.sähköposti@osoi.te 
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. 
Viestiin ei laiteta otsikkoa.
Jäseneksi pääset maksamalla jäsenmaksun (20 €/
vuosi) ja täyttämällä jäsentietolomakkeen. 
Liittymällä jäseneksi saat alennusta eri tapahtumien 
ja vierailujen hinnoista.
Tule rohkeasti mukaan! Olet lämpimästi tervetullut.

Tietoa tulevista 
Senioreiden tapahtumista:

sähköpostilistalta•  
kyo-seniorit@helsinki.fi
Facebook-ryhmästä•  
Kymenlaakson 
Osakunnan Seniorit ry
nettisivuilta•  
http://seniorit. 
kymenlaaksonosakunta.fi

Tulossa vuonna 2015: 
Kymenlaakson Osakunnan 
Seniorit ry(ei 30 vaan) 
20 vuotta!

Tarkistuslaskennan jälkeen 
totesimme, että Kymenlaakson 
Osakunnan Seniorit ry:n perus-
tamisesta tulee ensi vuonna kulu-
neeksi vasta pyöreät 20 vuotta.

Luvassa on kuitenkin huikeat 
juhlat, joiden toteuttamiseen 
hallitus kaipaa apua ja ideoita. 
Auttaa voi monella tapaa: niin 
kertomalla historiasta kuin 
osallistumalla juhlajärjestelyihin 
ja kaikkea siltä väliltä!

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Milja Ahtosalo 
milja.ahtosalo@alumni.helsinki.fi
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Kypsä-Ruoka
Teksti: Sini Leppänen Kuvat: Ester Pentti

29.10. Teologian omanalanilta esitteli, 
millaista on opiskella ja viettää aikaa tässä 
jumaluusoppineiden tiedekunnassa. Paikalle 
saapui kuusi kymäläistä joista neljä oli 
tapahtuman järjestäjiä. Esitelmöitsijöiden 
ei kuitenkaan tarvinnut puhua aivan 
tyhjälle lehtihuoneelle, sillä kourallinen 
kiinnostuneita karjalaisia seurasi tapahtumaa 
keskiviikkokahvien siivittämänä.

1.11. Rajanylitys otettiin tänä vuonna 
hyvin kirjaimellisesti, kun ovesta astuttuaan 
juhlijat joutuivat suoraan Tuonelaan. Rajan 
toisella puolella mustanpuhuva juhlaväki 
istui kuolemansyntiensä mukaan, ja tietenkin 
ahneet voittivat limbokisan. Yllättävän 
eloisat juhlat jatkuivat myöhään, ja niin yön 
ja aamun raja ylitettiin jälleen keittiöbileissä. 
Sunnuntaina monet ihmiset olivat kuitenkin 
liian kuolleita ottaakseen osaa OPM (Oma 
pitsa mukaan) sillikseen.

14.11. Drinkki-ilta houkutteli Viikkiin 
enemmän hassuhattuisia osallistujia 
kuin jotkut Osakunnan kokoukset. 
Ilta kului loppumattoman juomapelin 
merkeissä, jonka aikana pääsi enemmän 
tai vähemmän nauttimaan loputtomista 
juomista. Juhlat ehkä tuntuivat isäntäväestä 
päättymättömiltä, kunnes viimeinenkin 
maistelija lähti aamubussilla kotiin.

22.11. Kouluun oli kerrankin kiva mennä, 
kun miehet järjestivät Kymi-karjalaiset 
böunarit DG:n luokkatiloissa. Koulutytöt 
käyttäytyivät asianmukaisesti, eli heittivät 
opettajia lennokeilla, tirskuivat selän takana 
ja pyörittivät pulloa. Saksan tunnilla opituille 
härskiyksille veti vertoja vain tyttöjen 
laulujen aiheet, jotka hieman säikäyttivät 
osakunnan uusimmat oppilaat. 

25.11. Kalatiepaneeli järjestettiin 
KyOn maakuntavaliokunnan ja HYYn 
Ympäristövaliokunnan yhteisvoimin osana 
HYYn vuosijuhlaviikkoa. Runsaslukuisen 
yleisön edessä panelistit ottivat paneelin 
vetäjien tekemien kysymysten ohjaamina 
kantaa erilaisiin kalateihin niin Kymijoessa 
kuin muuallakin liittyviin asioihin. 
Panelistina oli kaikkien fanityttöjen riemuksi  
Jasper Pääkkönen ilmielävänä. 

26.11. Virkailijakokouksessa päästiin 
jälleen perinteisen tuijotuskisan makuun, 
eikä vahingossakaan äänestetty mistään 
virasta. Kokouksessa tarjoiltu viini herkisti 
ihmiset ilmiantamaan piileviä kiinnostuksia 
tavallista rohkeammin. Sopupeli loppui 
kuitenkin viimeisen kokouksen aiheen 
kohdalla, kun kokouskaljapaikasta ei syntynyt 
heti yksimielisyyttä. Asiasta suljetuin lipuin 
äänestettyään osakuntalaiset suunnistivat 
läheiseen olutravintolaan takataskussa taas 
uusia vahink- siis virkoja. 

Koonnut: Maaria Haavisto
Kuvat: Maaria Haavisto & Olli Ahola.
Kuvissa: Menoa Drinkki-illassa ja 
Rajanylityksessä. 

KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
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Rajiksilla tarjoiltiin paljon kehuja saaneita 
Ribsejä. Nyt jakoon tulee ohje, jotta voit 
herkutella kotioloissakin niin halutessasi. 
Kerralla voi tehdä vaikka vähän isomman 
satsin (yhteen uuniin mahtuu kypsymään 
noin 10 kiloa tavaraa), niin eivät herkut lopu 
ihan heti kesken!

Ribsit uunissa

2-4 hlölle muusta tarjonnasta riippuen

reilu kilo ribsejä

Rub-mausteseos: 
4 rkl savustettua paprikaa 
1 rkl chilijauhetta (ei kovin tulista) 
2 tl suolaa 
2 tl mustapippuria 
2 rkl kasviöljyä

Marinadi: 
4 rkl fariinisokeria tai muuta tummaa 
sokeria 
3 rkl juoksevaa hunajaa 
25 g voita 
1 lihaliemikuutio 
2 rkl vettä

Lämmitä uuni 130 asteeseen. Sekoita rub-
mausteseoksen ainekset keskenään. Levitä 
ne tasaisesti lihan pintaan. Aseta lihat uunin 
kestävään astiaan luupuoli alaspäin. Paahda 
kylkiä uunissa 5 h.
 

Sekoita loppuvaiheessa kulhossa marinadin 
ainekset keskenään kattilassa ja lämmitä 
liedellä sen verran, että saat sokerin 
sulamaan. Anna jäähtyä, ettet polta näppejäsi 
seuraavassa vaiheessa. Ota foliota sen verran, 

että kyljet mahtuvat siihen ja saat taitettua 
folion ympäri. Levitä folio ja taittele folioon 
pienet reunat ja kaada sisään marinadi. Laita 
ribsit marinadin päälle ja pyöritä niitä sen 
verran, että marinadia osuu laajalti lihaan. 
Jätä lihapuoli pohjapuolelle marinadia 
vasten ja kääräise folio kiinni. 
Laita liha hautumaan tunniksi. 

Ota liha uunista, nosta lämpötilaa 140 
asteeseen ja ota folio pois varovasti, ettet 
polta itseäsi kuumalla marinadilla. Laita 
kyljet lihapuoli ylöspäin takaisin astiaan ja 
paista vielä puolisen tuntia. Tarkkaile, ettei 
liha pääse kuivumaan. Lihan paksuuksissa 
kun on eroja. Ota valmis liha uunista ja anna 
levätä 10 min. Leikkaa käsin järsittäviksi 
paloiksi ja iske kiinni!

P.S. Lihat voi myös keittää kattilassa kypsiksi, 
mutta koe-erän perusteella uunissa tehdyt 
ribsit olivat huomattavasti maukkaampia.
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Virkailijaluettelo 2014

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

Kuraattori
Joonas Ollila
kyo-q@helsinki.fi
050 400 4931

Hallituksen pj.
Jenni-Maria Käki
kyo-pj@helsinki.fi
050 331 9242

Sihteeri
Tiina Heikkilä
kyo-sihteeri@helsinki.fi
050 443 2499

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

Fuksiohjaaja
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
Johannes Einolander
Erkka Hanski
Esa Helanne
Aleksi Leppänen
Ville Myllylä
Pasi Pykälistö
Ilmari Salmi
Joni Salo

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

Vuonna 2015 KyOn asioita hoitavat:

Kuraattori: Joonas Ollila
Hallituksen pj.: Sini Leppänen
Sihteeri: Salli Ahtiainen
Taloudenhoitaja: Aapo Jussila
Emäntä: Tiina Heikkilä
Isännät: Esa-Pekka Helanne & Ville Myllylä
Toiminnanohjaaja: Pasi Pykälistö
Asuntosihteeri: Maaria Haavisto
Fuksiohjaajat: Iina Elfving & Sofia Rahikainen
Maakuntasihteeri: Olli Ahola
Ulkoasiainsihteeri: Joni Mäkelä
Tiedotussihteerit: Some: Ester Pentti, 
Säpo: Satu Suvijärvi
Kulttuurisihteeri: Jenni-Maria Käki
Liikuntasihteerit: Iina Elfving & Joni Salo
Jäsensihteeri: Sofia Rahikainen
Seniorisihteeri: Maaria Haavisto
Laulunjohtajat: Esa-Pekka Helanne 
& Aleksi Leppänen
Arkistonhoitaja: Pasi Pykälistö
Kypsän päätoimittaja: Jenni-Maria Käki

Hallitus 2015:
Q: Joonas Ollila
Pj: Sini Leppänen
S: Salli Ahtiainen
T: Aapo Jussila
Tiina Heikkilä
Esa-Pekka Helanne
Aleksi Leppänen
Pasi Pykälistö
Sofia Rahikainen 

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.

Save the date!
11.12. Osakunnan joulukuun kokous

12.12. Pikkujoulut
13.12. Saunailta

26.12. Tapanintanssit Kotkassa ja Kouvolassa
31.12. Uudenvuoden sitsit

21.1.2015 Yliopiston 375. juhlavuoden avajaiset
17.2.2015 Saunailta

21.2.2015 KyOn 82. vuosijuhla
28.5.2015 Suursitsit Senaatintorilla & YO-lakin 

150-vuotisjuhlallisuuksia

Miksi äitin tekemä ruoka on aina niin hyvää, 
eikä itse koskaan onnistu tekemään saman ma-
kuista ruokaa, vaikka resepti olisi sama? nimim. 
Kokki Kolmonen

Hyvä Kokki Kolmonen, äitien tekemän ruuan 
salaisuus on reseptittömyys. Monesti reseptiä 
kysyessä äideiltä saa hyvin epämääräisen vas-
tauksen ja vanhan lehtileikkeen. Älä hyväksy 
tätä vastausta. Todellisuudessa lehtileikkeen 
ohjetta on kokeiltu ehkä kerran, jonka jälkeen 
raaka-aineita on vaihdeltu ja mittavälineet jä-
tetty pölyyntymään kaappiin. Äiti ei ehkä muista 
näitä muutoksia, sillä sitä ohjettakaan ei ole 
luettu tarkkaan ensimmäistä kertaa lukuun 
ottamatta. Oikean reseptin saa ainoastaan va-
koilemalla äitiä todella tarkkaan mutta aina 
sekään ei riitä. Äidin tekemässä ruuassa on aina 
vähän lisänä rakkautta ja nostalgisia lapsuus-
muistoja. Kannattaa siis lähteä äidin ruokapa-
tojen ääreen vaikka heti huomenna.

KORJAUS: Toisin kuin viime Kypsässä 
väitettiin. ei Pyhtään asukasmäärä ole n. 3400, 
vaan  n. 5300 kuten KyOn pyhtääläiset ansiokkaasti 
korjasivat. Virhe osoittaa Pyhtää-tietoutta 
tarvittavan Osakunnalla.

Onnea uusille virkailijoille!




