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Jouluähkyn jälkeen on hyvä muistella hie-
man menneitä. Kuluneeseen vuoteen on 
mahtunut paljon. Osakunta on saanut ko-
konaisen lauman uusia civiksiä. Moni tuore 
kasvo nappasi itselleen viran ja löysi paik-
kansa Osakunnasta. 

Uusien civisten myötä toiminta muuttuu, ei 
ehkä ihan heti mutta pienin askelin. Niin, 
että vanhat eivät muutoksia edes huomaa. 
Vuosien saatossa on luotu perinteitä, unoh-
tamatta kuitenkaan vanhoja. Kun aikoina-
ni tulin Osakunnalle, rapujuhlat olivat uusi 
juttu. Nykyään ne ovat perinne, joka tunne-
taan myös muissa osakunnissa. Joka toinen 

Vuoden viimeisenä päivänä

vuosi järjestetyillä perhesitseillä, Osakunta 
on tehty tutuiksi myös vanhemmille, jotka 
pikkuhiljaa alkavat ymmärtää osakunnan ja 
osuuskunnan eron. Pian toista kertaa järjes-
tettävistä Abisitseistä on kovaa vauhtia tulos-
sa perinne, sillä vanhan viisauden mukaan 
toinen kerta on tapa mutta kolmas perinne. 

Perinteitä pidetään osakuntien vahvuutena.  
Osakunnalla viihdytään pidempään kuin 
keskimäärin ainejärjestöissä, moni vielä pit-
kään opintojen jälkeenkin senioreissa. Jotkut 
saattavat pitää osakuntia paikoilleen jumah-
taneina, sillä asiat muuttuvat ajoittain varsin 
hitaasti. Pitkät perinteet kuitenkin mahdol-
listavat sen, että vuosijuhliimme saapuu joka 
vuosi vanhoja osakuntalaisia, joiden omat 
lapset tai lapsenlapset ovat nyt aktiivisia osa-
kunnalla. Perinteiden ansioista Osakunnalle 
on kotoisaa tulla oli edellisestä kerrasta viik-
ko tai vuosia. 

Perinteiden kunnoittaminen ei tarkoita juut-
tumista vanhaan. Muutoksia ei kuitenkaan 
tapahtuisi, jos Osakunnalle ei joka vuosi tuli-
si lisää mahtavia tyyppejä, jotka uskaltavat ja 
jaksavat kokeilla jotain uutta. Ensi vuodelle 
toivoin vain lisää yhtä mahtavia fukseja kuin 
mitä tänä vuonna saimme. Niin ja tietysti 
maailmanrauhaa.
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Kypsän vieraskynään voi ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi kirjoittajaksi ottamalla 
yhteyttä päätoimittajaan sähköpostilla  
kyo-kypsa@helsinki.fi. Aihe on vapaa ja 
sopiva pituus on noin 2000 merkkiä. Liitä 
mukaan haluamasi kuva.

Teksti: Esa-Pekka Helanne
Kuva: Ester Pentti

Mikä ihme on rupusakki? Mitä on vanha hapatus? Tällä palstalla otetaan 
sanasta mittaa ja tutkitaan pohjamutia myöten suomalaisten sananlaskujen 
alkuperiä.

Pikkulinnut lauloivat kieli poskessaFuksisyksyni osakunnalla

Hapuillessani pienenä fuksina ensimmäis-
tä kertaa kohti Dommaa KyOn rapujuhlille 
tunteeni olivat pelon- ja ahdistuksensekaiset. 
Mikä ihmeen osakunta? Ilmaisia rapuja, oli-
ko tämä jokin jekku, josta äiti aina varoitti? 
Minne olin edes menossa? Jännitystä lisäsi 
pienen haminalaisen huonot kaupunkisuun-
nistustaidot sinne tänne sijoiteltujen betoni-
kolossien keskellä. Kotoisa ympyräkaava olisi 
ollut niin paljon selkeämpi. 

Puolen tunnin epätoivoisen säntäilyn jälkeen 
viimein osakuntatiloihin löydettyäni alkoi 
kylmä hiki kihota otsalle, niin paljon ihmisiä. 
Oli äkkiä saatava virvokkeita, en halunnut 
tämän vieraantuntuisen kansan aistivan jän-
nitystäni. En kuitenkaan päässyt muutamaa 
huikkaa pidemmälle, kun nämä muukalaiset 
jo tulivat luokseni hymyilevin kasvoin ja ys-
tävällisin aikein toivottaen minut lämpimästi 
tervetulleeksi osakuntaan ja kirjautumaan 
matrikkeliin. Mitä kummaa? Tämähän olikin 
minun oma kansani, olin heti löytänyt omieni 
joukkoon!

Kyseisistä juhlista on vasta muutama kuu-
kausi, mutta osakunta on tässä ajassa ehtinyt 
jo viedä fuksin mukanaan. Kymäläisten ja 
usein naapuriosakuntalaistenkin kanssa on 
juhlittu, fuksiseikkailtu, käyty kuuntelemas-
sa joululauluja ja meditoitu. Osakunnasta on 
ollut suuri ilo ja apu tutustuessa paremmin 
Helsinkiin, esimerkiksi vakiopizzeria kes-
kustasta on löytynyt ja DGO:lle osaan tulla jo 
useasta eri ilmansuunnasta. Fuksiohjaajilta 
olen saanut nopean avun kaikkiin mahdolli-
siin ja kummallisiin mieltä painaviin akuut-
teihin kysymyksiin. 

Allekirjoittaneen mielestä osakunnalle us-
kaltautuminen on ollut varmasti yksi syksyn 
parhaista päätöksistä heti koulutuspaikan 
vastaanottamisen jälkeen. On hassua mutta 
huojentavaa löytää vieraasta ja suuresta Hel-
singistä paikka, jossa lievittää koti-ikäväänsä, 
kun saa olla miä ja vaan lähtä jonnee. Paikka, 
jossa tuntee kuuluvansa joukkoon, kun on 
onnekseen saanut syntyä kauniissa Kymen-
laaksossa. 

Sara Tähkäpää 

Ei kahta kolmannetta

Numero kolme on alkuluku ja siihen ihmis-
kunnan historian aikana liitetty myös maa-
gisia ominaisuuksia. Sitä on pidetty myös 
pyhänä esimerkiksi antiikin Kreikassa ja mui-
naisessa Egyptissä. Heidän käsityksessään 
ajanjaksojen mitta jakautui yleensä kolmeen 
osaan: alku-osaan, keski-osaan ja loppuun. 
Näin myös esimerkiksi ihmiselämässä, joka 
jakautuu karkeasti lapsuuteen, aikuisuuteen 
ja vanhuuteen. Yleensä siis toisen osan jäl-
keen on kolmas vielä odotettavissa.

Lintukoto

Suojaisaa ja turvallista paikkaa kutsutaan lin-
tukodoksi. Miksi linnun koti sitten koetaan 
turvalliseksi ja hyväksi paikaksi olla? Yksi 
selitys voi olla Johann Gottfried Schnabelin 
saariutopiasta kertova romaani Die Insel Fel-
senburg, jossa suojainen paratiisisaari jopa 
näyttää ulkonäöltään linnunpesältä jossa on 
hyvä olla. Mahdollisesti Aleksis Kivi lainasi 
tästä ilmaisun Seitsemään veljekseen kuva-
tessaan Impivaaraa veljesten syrjäisenä ja 
suojaisena suojapaikkana lintukodoksi.

Toinen mahdollinen selitys on muuttolintu-
jen talvikoti etelässä maailman reunalla, jos-
sa taivaan kupu laskeutuu alas. Siellä mahtuu 
elämään vain pikkuisia ihmisiä, joita kutsut-
tiin vanhaan aikaan lintukotolaisiksi.

Olla pulassa

Pula tarkoittaa puutetta tai hätää. Aikoinaan 
pulan on ymmärretty myös tarkoittavan heik-
koa jäätä. Pulassa oleva ihminen on siis kuin 
rikkoutuvalla jäällä, eli pahassa pinteessä.

Vetää vesiperä

Vesiperän vetämisen alkuperäinen merkitys 
liittyy nuottakalastukseen. Nuotan loppua, 
johon kalat pakkautuvat kutsutaan peräksi. 
Jos nuottaa nostettaessa paljastuu, että saa-
lista ei ole, tuloksena veneeseen nousee vain 
vesiperä. Vesiperä on myöhemmin arkikie-
lessä alkanut tarkoittaa myös muita epäon-
nistumisia.

Hip, hip, hurraa

Yksi selitys huudahdukselle liittyy keskiai-
kaan ja ristiretkiin. Tarinan mukaan kysees-
sä on ristiretkeläisten sotahuuto juutalaisia 
jahdatessa. Hip-sanan taustalla on kerrottu 
olevan latinankielinen lause Hiersolyms est 
perdita, eli Jerusalem on kukistunut. Hurraa-
huudahduksen taustalla taas sanotaan olevan 
slaavilainen sanonta hu-raj, joka tarkoittaa 
”paratiisiin”. Yhdistettynä huudon merkitys 
siis olisi jotakuinkin ”Jerusalem on kukistet-
tu, olemme matkalla paratiisiin”.
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Kampusopas 
aloittelijoille ja kokeneemmille

Teksti: Tiina Heikkilä

Oletko joskus joutunut poistumaan tutusta ympäristöstäsi, pääaineesi 
kampukselta toiselle aivan vieraalle kampukselle? Tunsitko olosi eksyneeksi 
kun en tiennyt mistä löytää opiskelijaravintolaa, näppärintä reittiä 
luentosalista toiseen tai kahvia? Vaikka nykyään monilla on älypuhelin ja 
Google apunaan, niistä ei löydy ratkaisua näihin ongelmiin. Tämän takia 
Kypsä otti asian tutkiakseen, jotta vieraaseen ympäristöön joutunut yliopisto-
opiskelija ei kokisi oloaan aivan niin orvoksi. Tämän kertainen juttumme 
keskittyy HY:n kampusten saloihin, ehkä joskus ilmestyy vielä jatkosarja Aalto-
yliopistosta tai AMK-kampuksista.

Meilahti

Terkossa on 24/7 auki oleva oppimiskeskus, 
jossa voi opiskella keskellä yötä tai bileiden 
jälkeen mennä sinne koomailemaan .

Ruokailla voi Unicafen lisäksi sairaalaruoka-
lassa.

Meilahteen päätyessäsi alakerrasta löydät 
luentosalit ja ryhmähuoneet. Ylempiin ker-
roksiin eksyessäsi päädyt labroihin ja tutki-
mustiloihin.

Valkotakkista jengiä pyörii aina ympäriinsä 
eli ei kannata pelästyä. He eivät ole jahtaa-
massa sinua (ehkä).

Meilahdesta löytyy myös taitopaja, jossa 
opiskelijat saavat keskenään lääkäröidä toi-
siaan esimerkiksi kanyloida ja mittailla kai-
kenlaista.

Tiesithän, että sairaalaruokala on vuoden 
joka päivä auki ja sinne voi seikkailla tunne-
leita pitkin?

Keväisin Terkko täyttyy pääsykoelukijoista, 
mikä häiritsee kaikkia opiskelijoita.

Kumpula

Kumpulassa opiskelutilat ovat melko sel-
keästi rajoittuneet eri alojen opiskelijoiden 
käyttöön. Jos sinulla on fysiikkaan tai mate-
matiikkaan liittyvä ongelma, etsi näiden alo-
jen opiskelijoiden reviiri ja voit kysyä joltain 
apua.

Kirjastossa on paljon työtiloja, joten opiske-
lutilaa löytää melko helposti.

Myös Kumpulan kirjastosta löytyy mukavia 
munatuoleja opiskeluun tai torkkumiseen!

ATK-asemilla työskennellessä ei kannata pe-
lästyä, jos tietokone näyttää oudolta, se saat-
taa vain olla Linux-tilassa. Sen saa useim-
miten vaihdettua myös Windowsiin mikäli 
haluaa. 

Physicumin aulassa olevasta Unicafesta saa 
panineja ma-to klo 18 asti ja perjantaisin klo 
17 saakka.

Kyseinen kahviotyyppinen Unicafe on myös 
toimiva tapaamispaikka avaran tilansa ja 
useiden pöytiensä ansiosta.

Keskusta 

Kaisa-kirjaston 3. kerroksen munatuoleissa 
on hyvä ottaa päivätorkut.

Jos lukupaikat ovat täynnä, kannattaa tseka-
ta Kaisa-kirjaston kellarikerrokset sekä Alek-
sandrian lukupisteet.

Kesäaikaan voi lukupaikkansa siirtää Kaisa-
kirjaston 7. kerroksen aurinkoiselle terassille.

Aleksandriaan on mahdollista saada yökäyt-
töavain, jos tuntuu että esseet saa paremmin 
kirjoitettua kirjaston aukioloaikojen ulko-
puolella. Avaimen saa lunastettua 25 € pant-
tia vastaan Cafe Portaalista.

Jos on kiire luennolle, teologisen tiedekun-
nan läheisyydessä sijaitsevasta Cafe Portaa-
lista saa Unicafeita nopeammin matkaan 
panineja ja patonkeja sekä keitto- tai salaat-
tilounaan.

Ylioppilasaukion Unicafe palvelee myös il-
tanälkäisiä sekä viikonloppuruokailijoita – 
avoinna arkisin klo 19 saakka sekä lauantai-
sin klo 18 saakka.

Tiesithän, että vaikkapa sadesään yllättäessä 
pääset kulkemaan läpi Porthanian aina Kai-
sa-kirjastolle saakka lasikäytävää pitkin?

Kodin1:tä vastapäätä olevasta pienestä kup-
pilasta saa kahvin opiskelijakorttia näyttä-
mällä eurolla.

Mukava vahtimestarisetä Porthanian aulassa 
auttaa ensiapupakkauksen kanssa, jos satut 
vaikka kävelemään päin betonipylvästä juos-
tessasi luennolta toiselle.

Viikki

Jos Unicafen pöperöt alkavat kyllästyttä-
mään, tiesithän että Viikistä löytyy myös 
Fazer Amican ravintola Tähkä ja Sodexon 
Ladonlukko? Näistä jälkimmäinen on tosin 
remontin kourissa evakossa Biokeskus 3:n 
tiloissa eikä A-talossa

Tekeekö mielesi pizzaa Viikissä? Lounas-
aikaan ongelmaasi vastaa Unicafe Viikuna, 
josta saa ”maukkaasti” -ateriahinnalla pizzaa 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 
Torstaisin samaan hintaan saa hampurilai-
sen lohkoperunoilla

Viikin kirjastossa on ylimmässä kerroksessa 
askeettisia tutkijan soppeja opiskelijoille, jot-
ka tarvitsevat tylsän virikkeettömän ympäris-
tön keskittyäkseen opiskeluunsa.

Kirjaston yhteydessä oleva Unicafe Korona 
on avoinna muita myöhempään ja sieltä saa 
napattua mukaan nopean paninin tai paton-
gin. Sieltä saa myös lounaaksi uuniperunaa.

Opiskeluun sopivia tiloja löytyy myös muual-
ta kuin kirjastosta. Esimerkiksi EE-talolla on 
isohko ATK-tila ja tilaa opiskelulle, jossa ei 
ole keväisin havaittavissa suurta piikkiä pää-
sykoelukijoissa

Tiesitkö, että C-talosta pääsee D-taloon asti 
sisätiloja pitkin? Reitti kulkee A-talon aulas-
ta D-taloon maan alla. Se on helpointa oppia, 
kun kulkee ensimmäistä kertaa A-talosta D-
talon suuntaan.
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Kokelaan nimi ja hakukohde?

Iina Elfving, lääketiede
Satu Suvijärvi, hammaslääketiede
Sofia Rahikainen, oikeustiede
Marjut Päkki, germaaninen filologia
Sara Tähkäpää, teologia

Kuinka aikaisin aloitit pääsykokeisiin 
valmistautumisen? 

Iina: Pääsykoemateriaalina oli lukion bio-
logian, kemian ja fysiikan opetussuunni-
telmaan kuuluvat asiat, joten periaatteessa 
valmistautumien alkoi lukiossa. Varsinaisen 
kirjastoelämän aloitin tammikuussa.
Satu: Tammikuun alussa.
Sofia: Pääsykoekirjat ilmestyivät 24. maalis-
kuuta, joten siitä päivästä alkaen.

Marjut: Pääsykoekirjan hankin jo tammi-
kuussa, mutta sen selailun aloitin vasta kir-
joitusten jälkeen. Saksa oli kuitenkin mun 
viimeinen kirjoitettava aine, eli kertailu alkoi 
pakostakin jo silloin.
Sara: Kirjojen ilmestyessä, eli maalis-huhti-
kuun vaihteessa.

Millainen pääsykoe hakukohteeseesi 
oli?

Iina: Viisi tuntia kestävä koe, jossa tehtävät 
perustuivat lukion bi/ke/fy lisäksi kokeessa 
jaettuun materiaaliin. Monivalintatehtäviä, 
laskuja ja esseekysymyksiä. 
Satu: N. 15 erityyppistä tehtävää pohjautuen 
lukion fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan.
Sofia: Aika perinteinen, viisi tehtävää ja 
neljä tuntia aikaa. Yksi tehtävä oli moniva-

linta, joka pohjautui aineistoon aiemmista 
korkeimman oikeuden ratkaisuista. Lisäksi 
oli essee sekä kolme oikeustapausta velvoite- 
tai rikosoikeudesta, joista kaikista piti antaa 
oma oikeudellinen arvio.
Marjut: Kirjallisessa pääsykokeessa mitat-
tiin saksan kieliopillista osaamista sekä kir-
joitustaitoa. Yksi osio käsitteli myös kääntä-
mistä ja sen osa-alueita.
Sara: Yhteensä kolme max. sivun mittaista 
esseetä, joista kaksi liittyivät pääsykoekirjaan 
ja kolmas kokeessa jaettuun aineistoon.

Kuinka paljon käytit ajallisesti pääsy-
kokeisiin lukemiseen päivässä/viikos-
sa?

Iina: Aluksi n. 3-6 h päivä, kevään aikana oli 
muutamia viikkoja jolloin en lukenut ollen-
kaan. Paniikin kasvaessa keväällä päivittäi-
nen lukuaika oli jo 6-10 h.
Satu: Ekat 3kk n. 3h päivässä, sitten 1,5kk n. 
5-8h päivässä, melkein joka päivä.
Sofia: Tämä vaihteli todella paljon, jonain 
päivänä istuin kirjastolla kellon ympäri ja 
jonain toisena kolme tuntia. Kuuntelin ihan 
omaa jaksamista, jos joskus tuntui ettei luke-
misesta tullut mitään niin ihan turha mun oli 
siellä istua penkkejä kuluttamassa.
Marjut: 5-6 tuntia päivässä seitsemänä päi-
vänä viikossa.
Sara: Luin muutaman tunnin päivässä 5-7 
päivänä viikossa, eli hyvin vähän.

Piditkö vapaapäiviä lukemisen ohella 
tai kävitkö juhlimassa?

Iina: Voi kyllä! Kevään aikana ehti juhlia 
Osakunnalla ja entisen ainejärjestön muka-
na, viettämään laskiaista ja vappua, näke-
mään kavereita eri puolilla Suomea ja mat-
kailemaan mm. Venäjällä.
Satu: Vappuna taisin viettää neljän päivän 
lukutauon... Yleensä mulla oli ainakin yksi 
vapaapäivä viikossa, joka saattoi mennä juh-
liessa tai juhlista toipuessa. Ja kyllä sitä muu-
takin elämää ehti ylläpitää.
Sofia: Pidin joo. En suunnitellut mitenkään 
etukäteen, että joka toinen sunnuntai on va-
paapäivä tai jotain, kuten moni muu teki. Jos 
oli huono päivä ja tuntui, ettei mistään tule 
mitään, pidin suosiolla rennomman päivän ja 

kertailin esimerkiksi käsitteitä. Seuraavana 
päivänä motivaatio oli taas paljon parempi. 
Juhlimassakin kävin, mulla olisi niin hajon-
nut pää, jos olisin kaksi kuukautta vain luke-
nut neljän seinän sisällä.
Marjut: Perjantai-ilta oli aina vapaa, koska 
silloin kävin töissä. Jälkikäteen katsottuna 
olin keväällä aika antisosiaalinen, suurim-
man osan ajastani vietin kirjan ääressä. Sa-
tunnaisesti vierailin kuitenkin Kotkan Ama-
rillossa.
Sara: Tein kumpaakin, ehdin rentoutua hy-
vin.

Teitkö töitä lukemisen ohella?

Iina: Koko kevään kävin kotiapulaisena van-
han rouvan luona 1-2 kertaa viikossa. Lisäksi 
tein messutöitä muutaman kerran. Messuvii-
koilla en ehtinyt lukemaan kyllä lainkaan.
Satu: Olin tammi-maaliskuun sairaala-ap-
teekkiharjoittelussa, mutta ruokatunnit oli-
vat hyvää lukuaikaa!
Sofia: Tein töitä, sellaiset kymmenen tuntia 
viikossa. Tää riippuu ihan ihmisestä kannat-
taako se lukemisen ohella, mulla töihin meno 
tuuletti kivasti ajatuksia pääsykoejutuista 
mutta joillekin se voi luonnollisesti tuoda 
vain lisästressiä.
Marjut: Olin perjantai-iltaisin valvojana 
Miehikkälän nuokkarilla sekä helmikuussa 
isosena seurakunnan lastenleirillä.
Sara: Kävin töissä huhtikuussa ja touko-
kuun alussa parina päivänä viikossa. Pari 
pääsykoetta edeltävää viikkoa pyhitin vain 
lukemiselle.

Tekisitkö jotain näin jälkikäteen aja-
teltuna toisin?

Iina: Tekisin itselleni aikataulun, jonkinlai-
sen lukujärjestyksen siis. Nyt tuli luettua vä-
hän miten sattuu.
Satu: En stressaisi etukäteen niin paljon.
Sofia: Stressaisin vähemmän :D Mut sitä 
nyt on turha tulla kenenkään sanomaan kes-
ken pääsykoekevään että ”hei, don’t worry be 
happy”, ihan kuin se jotain silloin auttaisi.
Marjut: Stressaisin vähemmän ja pitäisin 
ansaitusti vapaapäiviä. Kiinnittäisin enem-
män huomiota suuriin kokonaisuuksiin, kuin 
nippelitietoon.

Ihan(an) 

kamalat 
pääsykokeet

Teksti ja Kuva: Sofia Rahikainen

Taas ne tulevat! 

Niin mitkä? No pääsykokeet! Varsinkin ensikertalaisilla pääsykoekevät 
voi herättää paljon kysymyksiä. Miten pääsykokeisiin voi valmistautua? 
Kuinka paljon kannattaa, tai pitää, lukea? Entä pilaanko mahdollisuuteni jos 
vietänkin vappua ulkona kavereiden kanssa? Viime keväänä pääsykoerumban 
onnistuneesti läpikäyneet kymäläiset jakavat omat kokemuksensa ja vinkkinsä 
Kypsän lukijoiden kanssa.
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Sara: Kyllä. Aion hakea vielä ensi keväänä 
erääseen toiseen tiedekuntaan, ja aion lukea 
huomattavan paljon enemmän. Viime kerral-
la en ihmeemmin suunnitellut lukemistani, 
mutta tällä kertaa on pakko. Teen lukusuun-
nitelman ja aikataulun, josta on mahdollista 
pitää kiinni. Harjoittelen myös pääsykokee-
seen vastaamista, viimeksi menin kokeeseen 
aivan kylmiltäni.

Parhaat vinkkisi pääsykoerumbasta 
selviytymiseen?

Iina: Syö, nuku, rentoudu, juhli ja treenaa. 
Pidä mieli ja keho virkeänä. Kliseistäkö? Kyl-
lä. Toimivaa? Ehdottomasti! Pääsykokeeseen 
lukemiseen kannattaa suhtautua kuin päivä-
työhön: sen ohella voi elää hauskaa ja nor-
maalia elämää, kunhan vain ensin suorittaa 
velvollisuudet.
Satu: Tee realistinen lukusuunnitelma, ja 
priorisoi, eli panosta sellaisiin aihepiireihin, 
jotka ovat ennestään vahvoja – kaikkea ei tar-
vi osata päästääkseen sisään. Päikkärit parin 
tunnin välein rytmittävät lukemista muka-
vasti. 

Sofia: Älä kuuntele kenenkään vinkkejä 
liian ryppyotsaisesti. Sulle tullaan ihan var-
masti sanomaan, ettet tuu pääsemään sisään, 
jos teet sitä tai tätä. Tää on tää legendaarinen 
”juhlia ehdit sitten fuksisyksynäkin”-lause, 
joka saa ihmiset istumaan kirjastossa aamu-
kahdeksasta iltakymmeneen, vaikka mikä 
olisi, mutta oikeasti parasta on kuunnella it-
seään ja miettiä miten saa motivoitua itsensä 
jaksamaan koko kevään noin niin kuin suu-
ressa mittakaavassa. Ei sun onnistuminen 
siihen yhteen darrapäivään kaadu 
Marjut: Aikataulutus oli ainakin omalla 
kohdalla toimiva keino, eli sitä kannattaa 
kokeilla. Itsensä palkitseminen vaikka vapaa-
illalla tai suklaalevyllä ei myöskään ole pois-
suljettua. Ennen kaikkea pitää uskoa itseensä 
ja muistaa, että kertaus on opintojen äiti.
Sara: Älä panikoi. Maailma ei lopu siihen, 
jos jokin käsite tai vaikka kokonainen ai-
healue jää käsittämättömäksi ensimmäisel-
lä lukukerralla. Se kyllä aukenee toisella tai 
kolmannella kerralla, tai viimeistään silloin, 
kun keskustelet aiheesta jonkun toisen kans-
sa. Lukeminen on rankkaa, mutta opiskelu-
paikan saaminen tuntuu uurastuksen jälkeen 
aika mukavalta.  

K E I T T I Ö P U L L O N A V A A J A L O V I I N A I S E T

M A R S U N K U U L A M M A S H E R R A L O H I T U S T I E

R I L L O V I I S A A M U Y Ö T A K S A V I R O L A H T I E

A L A U L U N J O H T A J A K O S K I Å B I O K O U V O L A

H H A M I N A O R T T H A I M I N H A B A A R I M I K K O I

A B I I N F O T O I A O S A K U N T A O L U T T A S A H T I

V A I L L E K L U B I H U O N E S T E T E L I M Ä K I O O I

A A M U E D A A T T O R I V O I K S I T S I T S K O P P I S

L M A A K U N T A N L U N D A K O R I A T O H T O R I I M I

K U U M A S T U O P P I T I N A S I M A U F I I L I S K I I

E S A S P T A K A T E M I A L A I V A S T U U L L I S K O M

A K A M P A A J A N O V L L I I V I N U K K A V I E R U M A

L A N N E J L A U L U U A S U J I R A K A S I H A U K I A N

A U T O L A U L U N J O H T O O S K A N S I K U V A U V A T

V O R O I H E V I R O S A K U N T A J A L L U P A A V A L I

J Ä R J E S T Ö T T I I M I T I Y K A L A L I P A S A U N A

O T A U L U P S A L A J I L O S S I A H A I S U K O R I A S

K A H E R R I K S E T U N I U J A A L A V S U M U I N E N Ä

F L Y Y G E L I Ö K U H A S S U A A A S I S U I N A K K I S

M Y Y B Ö U N A R I T L U O A N J A L A K I S S A K O T K A

V I R K A I L I J A K A R O N K K A H Y Y K O P P I L A S L

A C I V I S P S S K A T U L A U L A J A Y Ä N A U H A U K I

V A P P U E I I F R A U A O K U U S A A K Ä N N I T R O T U

A S E M A N U L R V I R O L A H T I L A K T I S S U T T E U

T A N S S I T H A L K O H O L I S K O K Y Y K K Ä K I I R E

K I P A T O L A K I T U S K U M P P A A P Y Ä Ä N I M E R I

U L A K U R O S K O K O U S K A H V I N S L A U T A R T T O

V I S K I I T T I S K I T S A S N Ä H D Ä I E M Ä N T Ä T I

O T A S K U M A T T I J A T E P P O M I E H I K K Ä L Ä P Y

J A A L A D R I N K K I I L T A P U K U J U H L A T A K S I

KyOpiilo
Viisi oheisesta ruudukosta ensimmäisenä löytämääsi sanaa ennustavat tulevaisuutesi vuodelle 
2016. Tai sitten eivät.
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Opiskelu

Helsingin yliopistoon ei ole kaikkein helpoin 
päästä mutta se on täysin mahdollista. Vaik-
ka hakutilastoja lukiessa sisäänpääsy tuntuu 
täysin mahdottomalta, joku pääsee aina si-
sään. Sisäänpääseminen ei myöskään edel-
lytä kirjastoon muuttamista, hikariutta tai 
lapsineroutta. Helsingin yliopiston parhaita 
puolia on laaja sivuainevalikoima, avoimen 
yliopiston ilmaiset luentosarjat ja mahdolli-
suus suorittaa JOO-opintoja Aalto-yliopis-
tolla. Monipuolisesta opintovalikoimasta on 
helppo muodostaa uniikkikokonaisuus. Yli-
opistolta löytyy myös parhaat kirjastot, joissa 
opiskella ja tavata tuttuja. 

Asuminen

Helsingissä voi asua yksityisten asuntojen 
lisäksi HOASilla, jolla on varsin kattava va-
likoima asuntoja ympäri pääkaupunkiseutua. 
Lisäksi asuminen on mahdollista osakunnan 
asunnoissa. Kymenlaakson Osakunnalla on 
tarjolla yhdelle hengelle soluasunto Kampis-
sa ja kahdelle fuksille hyvien kulkuyhteyksi-
en päässä Patolassa. Kampin soluasunto on 
tarkoitettu Helsingin yliopistossa opintonsa 
aloittavalle mutta Patolan asuntoa voi hakea 
pääkaupunkiseudulla korkeakouluopinnot 
aloittava opiskelija. Opintojen myöhem-
mässä vaiheessa on mahdollista hakea myös 
Osakunnan civisasuntoja, jotka sijaitsevat 
Patolassa. Jaossa on pääasiassa yksiöitä ja 
yksi kaksio. Fuksiasunnot tulevat jakoon 
kesä-heinäkuun vaihteessa ja civisasunnot 
aina keväisin. Asuminen ei myöskään ole 
sen kalliimpaa kuin muuallakaan Suomessa, 
koska opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja on 
enemmän.

Liikkuminen

Opiskelijalle Helsingin sisäinen liikenne on 
halpaa. Kausikortilla pääsee liikkumaan ym-
päri Helsinkiä niin paljon kuin sielu sietää ja 
mihin kellon aikaan tahansa. Kulkuvälineissä 
on valinnanvaraa ja, jos julkinen liikenne ei 
kiinnosta, pääsee pyörällä nopeasti paikasta 
toiseen. Mikäli Helsingistä haluaa pois, on 
kulkuyhteydet esimerkiksi maakuntaan erin-
omaiset. Bussilipun kotiin saattaa saada vi-
tosella ja busseja menee lähes tunnin välein.

Harrastaminen

Helsingissä on harrastusmahdollisuuksia 
vaikka muille jakaa. Liikkumaan pääsee 
edullisesti jokaisen kampuksen yhteydes-
sä olevalla UniSportin liikuntakeskuksessa. 
Vuoden kortti maksaa noin satasen ja sisältää 
ryhmäliikuntatunnit, kuntosalit ja saunan.

Helsingissä on myös mahtavat ulkoilumaas-
tot. Kierrä Vanhankaupunginlahti pyörällä 
rantareittiä pitkin tai lähde Keskuspuistoon 
hiihtämään. Kivikosta löytyy myös lumilau-
tailuun tarkoitettu rinne ja frisbeegolfradat. 
Patikointiin sopii Espoon puolelta löytyvä 
Nuuksio ja suppailla voi lähes ydinkeskus-
tassa.

Kulttuurista kiinnostuneita Helsinki hellii, 
sillä monilla museoilla on ilmaispäiviä, jol-
loin museoon pääsee tutustumaan ilmaisek-
si. Oopperasta ja baletista kiinnostuneiden 
kannattaa hyödyntää päivän opiskelijatar-
joukset. Lisäksi varsinkin kesäisin Helsinki 
tarjoaa mielenkiintoisia tapahtumia, joihin 
on vapaa pääsy.

Miksi tulla Helsinkiin opiskelemaan?
Teksti: Jenni-Maria Käki
Kuva: Olli Ahola

Monella kymenlaaksolaisella abilla tuntuu olevan uskomus, että Helsinkiin on 
hirveän vaikeaa päästä opiskelemaan ja lisäksi siellä asumisen uskotaan olevan 
kamalan kallista. Kypsä kuitenkin tietää, ettei asia ole näin. Tästä on todisteena 
kokonainen Osakunta täynnä kymenlaaksolaisia opiskelijoita.

Osakunta

Osakunnalla tapaa muita Kymenlaaksosta 
lähteineitä opiskelijoita ja törmää ehkä van-
hoihin tuttuihinkin. Osakuntalaisten kanssa 
keskustelut eivät pyöri vain oppialan jutuis-
sa, sillä poikkitieteellisenä järjestönä keskus-
teluissa voi esiintyä mitä tahansa näkymättö-
myysviitoista estetiikkaan. Osakunnalta saa 
myös seuraa KooKoon peleihin. Osakuntalai-
sista voi saada myös lounasseuraa, jos on ek-
synyt väärälle kampuksella. Osakunnat jär-
jestävät myös huikeita tapahtumia, joissa voi 
vetää iltapuvun tai penkkaripuvun uudelleen 
päälleen. Plussana vuosittainen kesäretki 
maakuntaan, jolloin tulee käytyä paikoissa, 
joiden ei edes muistanut kuuluvan Kymen-
laaksoon.

Syöminen

Opiskelijalle Helsingistä löytyy lukuisia paik-
koja syödä edullisesti. Unicafet tarjoavat 
edullista opiskelijaruokaa joka arkipäivä ja 
Ylioppilasaukiolla myös lauantaisin. Vaihte-
lua lounaisiin saa kokeilemalla myös muiden 
kampusten ruokalistoja, kuten Arabianran-
nan TAIKin kasvisruokaan erikoistunutta 
opiskelijaruokala Kipsaria tai Musiikkitalon 
opiskelijalounasta. Myös osakuntien taloissa, 
kuten Hämiksellä on mahdollisuus nauttia 
opiskelijahintainen lounas. Keskiviikkoiltai-
sin iltapalan voi tulla nauttimaan Osakunnan 
keskiviikkokahveille ja kokouksissa voi käydä 
vaikkapa syömässä.
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KyOpedia
Teksti: Pasi Pykälistö

A

Aalto eli Aalto-Yliopisto = Uusi suuryliopisto, 
joka muodostettiin yhdistämällä Teknillinen 
korkeakoulu, Helsingin Kauppakorkeakoulu 
ja Taideteollinen korkeakoulu. 

Ainejärjestö = Oppiaineittain muodostuneet 
järjestöt, jotka kokoavat yhteen tietyn oppi-
aineen opiskelijat. Ihan kaikilla oppiaineilla 
ei ole omaa ainejärjestöä, jolloin niiden alo-
jen opiskelijat liittyvät jonkin läheisen oppi-
aineen ainejärjestöön tai suoraan tiedekun-
tajärjestöön. Juhlia, sitsejä, ekskursioita, 
opintomatkoja ja edunvalvontaa. 

Alumni = Jo valmistunut osakuntalainen, 
joka yhä haluaa olla mukana toiminnassa ja 
maksaa vapaaehtoista KyOn jäsenmaksua. 

B

Botta = Pohjalaisten osakuntien satavuotias 
talo Kansallismuseon naapurissa, kivijalas-
sa ravintola Manala ja St. Urho’s Pub. Tilaa 
temmeltää ja kellarissa sauna. 

C

Casa = Casa Academica, KSO:n ja Hankenin 
talo Lapuankadulla. 

Civis = latinaa ja tarkoittaa kansalaista, täy-
si-ikäisen osakuntalaisen nimitys. Tarkoit-
tanut alunperin Yliopiston muodostaman 
Akateemisen Tasavallan jäsentä muinaisessa 
Turun Akatemiassa. 

D

Domma = Domus Academica, opiskeli-
ja-asuntola Domus Gaudiumin vieressä, 
jossa harvat ja onnekkaat pääsevät majaile-
maan. KyOlla on yksi fuksisolu tässä talossa, 
joka jaetaan kerran vuodessa loppukesällä 
Helsingin Yliopiston ensimmäisen vuoden 
opiskelijalle.

Domus Gaudium = Ilon Talo eli kolmas ja 
uusin ylioppilastalo. Osa HYYn kiinteistöim-

periumia, jonka kellarissa KyOlla on tilat yh-
dessä KO:n ja WiOn kanssa. 

DGO = Domus Gaudiumin Osakunnat. 
Kymenlaakson Osakunnan, Karjalaisen 
Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan yh-
teenliittymän nimi, akateeminen kolminai-
suus, joka on valinnut vuodesta 1972 lähtien, 
jolloin nämä kolme osakuntaa muuttivat yh-
dessä Liisankatu 17 muodostaen LiO:n, Li-
isankadun Osakunnat.

E 

EPO = Eteläpohjalainen Osakunta. (1907) 
Yksi Bottan kolmesta pohjalaisesta osakun-
nasta. 

ESO = Eteläsuomalainen Osakunta (1905) 
eli Uudenmaan suomenkielinen osakunta. 
Majailevat Uuden Ylioppilastalon 4. kerrok-
sessa. 

F

Filosofinen tiedekunta = Muinaisen Turun 
Akatemian neljäs tiedekunta, johon kuu-
lui kaikki se mikä ei mahtunut Teologiseen, 
Lääketieteelliseen tai Oikeustieteelliseen. 
Herää henkiin noin neljän vuoden välein 
pitämään massiivisen promootion valmistu-
neille maistereille ja tohtoreille. 

Flamma = Helsingin Yliopiston intranet, josta 
löytyvät tiedotteet, Mainari, linkit Moodleen, 
WebOodiin ja Webmailiin sekä lukujärjestys 
ja kaikkea muuta kivaa. 

Frank = Opiskelijakortti, jossa mukana mak-
suominaisuus. Tällä todistat olevasi opiske-
lija ja saat opiskelija-alennuksen mm. Uni-
cafélta, VR:ltä ja Matkahuollolta.

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija 
tai ensimmäisen vuoden osakuntalainen. 
Osakuntafuksi voi olla vaikka opintojen aloit-
tamisesta olisikin jo vierähtänyt aikaa! Fuksit 
saavat itsenäisyyspäivänä osakuntanauhan 

ja heistä tulee sen myötä osakunnan täy-
si-ikäisiä jäseniä, civiksiä. Fuksit saavat 
syksyn tapahtumista alennusta ja uusien illat 
ja fuksisitsit ovat heille täysin ilmaiset.

H

Halko = Hallituksen kokous, KyOn hallituk-
sen kokouksen lempinimi. Kokoustaa noin 
kahden viikon välein lukukausien aikana 
käsitellen juoksevia asioita ja valmistellen 
asioita Osakunnan kokoukselle. 

HY = Helsingin Yliopisto (1640), muinainen 
Turun Akatemia. Yliopistoista suurin, laa-
jin oppiaine valikoima ja joukko kyolaisia 
opiskelee täällä. Laajentunut neljälle kampu-
salueelle. Osakuntien valvoja ja emo-organ-
isaatio. 

HYY = Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 
(1868), kaikkien Yliopiston opiskelijoiden 
järjestö, joka valvoo etujamme, rahoittaa 
järjestöjä, antaa tiloja käyttöön, omistaa Uni-
cafén ja Unisportin, Gaudeamuksen sekä on 
osakkaana YTHS:ssä ja HOASissa. Maailman 
toiseksi rikkain opiskelijajärjestö. Yliop-
pilaiden Tasavalta, jonka parlamenttina to-
imii Edustajisto. Hermokeskus löytyy Uuden 
Ylioppilastalon Keskustoimistosta. 

I

Itä-Suomalaisten Osakuntien Kesäjuhlat = 
Itä-suomalaiseen Valtuuskuntaan kuuluvi-
en osakuntien järjestämät juhlat elokuussa. 
Pukukoodina usein kesäinen iltapuku. Tun-
netaan myös nimellä ISO-juhla.

Itä-Suomalainen Valtuuskunta = Itä-suoma-
laisten osakuntien yhteistyöelin, jonka piiriin 
kuuluvat KO, KyO, SavO, WiO ja ÖFN. 

J

Jäsenmaksu = Kaikilla osakunnilla 12€ 
kunnes OYV toisin päättää. Maksetaan 
kerran vuodessa ja todistukseksi siitä saat 
osakuntatarran opiskelijakorttiisi, jolla voit 
todistaa jäsenyytesi. Maksun myötä pääset 
nauttimaan Osakunnan keskiviikkokahveis-
ta, kokoustarjoiluista ja muista eduista. 

K

Kauppis = entinen Kauppakorkeakoulu 
Töölössä, nykyisin osa Aalto-Yliopistoa. 

KO = Karjalainen Osakunta (1905), KyOn 
sisarosakunta, yksi DGO:n kolmesta osakun-
nasta ja majailee KyOn kanssa Domus Gaud-
iumilla Alexander-tilassa. 

Korp! Fraternitas Tartuensis = KyOn viro-
lainen ystävyysjärjestö Tartossa. Mieskorpo-
raatio, jolls on jänniä perinteitä ja hauskoja 
lauluja. Käyvät KyOn juhlissa ja vastaavasti 
KyOn jäseniä käy heidän juhlissaan ja Vap-
puna Tartossa. 

KyO= Kymenlaakson Osakunta (1933), sinun 
osakuntasi, kotisi, patriasi ja ystäväpiirisi, 
tämän lehden tuottaja. Yksi DGO:n kolmesta 
osakunnasta. Kaikkien Kymijoen ja posson 
ystävien osakunta.

Kyolainen = KyOn jäsen yleisessä kielen 
käytössä.

Kymäläinen = Kyolaisen rinnalle kehittynyt 
KyOn jäsenten nimitys. 

L

Laulukirja = Jokaisen osakuntalaisen ja mu-
unkin järjestöaktiivin vakiovaruste, pieni 
kirjanen, joka sisältää kaikki oman järjestön 
tärkeimmät laulut ja josta niitä sitten lauleta-
an tilanteessa kuin tilanteessa. 

Liisankatu = KyO, KO ja WiO majailivat vuo-
teen 2009 Liisankatu 17, kunnes muuttivat 
Leppäsuolle. Esiintyy paikkana lauluissa ja 
muisteluissa. 

N

Noppa = Opintopiste. Näitä saa etenemällä 
opinnoissaan ja muistakin kerätä Kelan 
vaatima määrä per tukikuukausi opintojesi 
rahoittajaa tyydyttääksesi. Myös aktiivisesta 
osakuntatoiminnasta voi saada noppia.

O

Osakuntalainen Unioni = Suomenkielisten 
osakuntien yhteinen HYY-poliittinen elin, 
jonka päätehtävä on hoitaa osakuntien vaa-
likampanjointi HYYn edustajiston vaaleis-
sa. Edaattorien yhteistyön väylä ja kanava 
Edustajistosta osakuntiin. Järjestää myös 
Rengastusbileitä kerran tai kaksi vuodessa. 
Puhekielessä usein pelkkä Unioni.
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Osko = Osakunnan kokouksen lempinimi. 
KyOn päättävä elin, jossa jokaisella osakun-
talaisella on läsnäolo-, puhe- ja ääni-oikeus.

Otaniemi = Teekkarien kampusalue Espoon 
puolella, tulevan Länsimetron varrella. 

OYV = Osakuntien YhteisValtuuskunta, kaik-
kien osakuntien yhteistyöelin, joka organisoi 
osakuntien yhteistoimintaa ja järjestää ker-
ran vuodessa aktiivipäivälliset osakuntien 
aktiivisille jäsenille. Järjestelee mm. laajem-
pia rekrytointiprojekteja ja ajaa osakuntien 
etuja yleisesti. 

P

Patola = Oulunkylän osa, missä sijaitsevas-
sa osakuntien asuintalossa ovat myös KyOn 
asunnot, joihin aktiiviset osakuntalaiset saat-
tavat päästä asumaan opiskeluaikanaan. Sa-
masta talosta löytyy hämäläisiä, karjalaisia, 
pohjalaisia ja savolaisia. 

Promootio = Maisterien ja tohtorien valm-
istujaisjuhla, jossa maisterit seppelöidään ja 
tohtorit saavat miekkansa. 

Publiikki = Helsingin Yliopiston valmistu-
jaiset. Publiikkeja on maisteriin asti opiskel-
evalla kahdet, ensin kandidaatin publiikki ja 
sitten maisterin. Todistusten jakoa, puheita 
ja kuoharitarjoilu. 

S

SatO = Satakuntalainen Osakunta (1654), 
Satakunnan alueen osakunta, joka majailee 
omassa talossaan Lapinrinteessä. 

SavO = Savolainen Osakunta (1905), KO:n si-
sarosakunta, molemmat syntyivät Savo-Kar-
jalaisen Osakunnan jaon myötä. Asuu Uuden 
6. kerroksessa yhdessä VSO:n kanssa. Yksi 
itä-suomalaisista osakunnista. 

Seniori = Jo valmistunut ja aktiivitoiminnas-
ta eläköitynyt osakuntalainen. Senioreilla on 
oma järjestönsä, jonka parissa he touhuavat. 
Senioreita näkee KyOn juhlissa kertoilemas-
sa millaista osakuntaelämä oli silloin ennen. 

Stippari = Kymenlaakson Osakunnan Sti-
pendirahasto, joka jakaa stipendejä ja on 
KyOn asuntojen virallinen omistaja, osakun-
nan hoitaessa asuntojen juoksevat asiat. 

T

Teekkari = Entisen Teknillisen Korkeakoulun 
opiskelija, tupsulla varustettua ylioppilaslak-
kia käyttävät. Asuu yleensä Otaniemessä ja 
opiskelee jotakin teknistä alaa. Aalto-Ylio-
piston synnyttyä nimitys teekkari on laajen-
tunut kattamaan ei-aaltolaisten puheessa 
aaltolaiset yleensä (Lue: Helsingin Yliopiston 
väen keskuudessa.) 

Teekkarikylä = Teekkarien asuntola-alue Ot-
aniemessä kampuksen vieressä. Kerrostaloja, 
HOAS-asuntoja, , sauna sekä Smöggi. 

Täffä = TF eli Teknolog Föreningen, ruot-
sinkielisten teekkarien osakunta ja ainoa jäl-
jellä oleva Aallon osakunnista. 

U

Unicafé = HYYn omistama opiskelijaravinto-
laketju, tarjoaa sinulle jokapäiväisen leipäsi, 
soppasi ja vetesi opiskelijahintaan. Ruokaloi-
ta ja kahviloita pitkin kampuksia, menu vai-
htelee paikan mukaan.

Unisport = HYYn omistama opiskelijoiden 
liikuntapalvelut tuottava kuntosalien, urhei-
lutilojen ja ohjaajien pulju. 

Uusi = Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimint-
ie 5, HYYn valtakunnan keskus ja sydän. 
Alkujaan osakuntien käyttöön rakennettu 
talo, mutta nykyisin täältä löytää muutamien 
osakuntien rinnalla myös tiedekunta- ja aine-
järjestöjä. Kivijalassa on Virgin Oilin ravin-
tola, 2. kerroksessa HYYn Keskustoimisto/
Palvelutoimisto, josta opiskelijakortit noude-
taan. 

V

Vappu = Opiskelijoiden karnevaalijuhla, 
skumppaa, munkkeja, haalareita ja juhlintaa. 
Mantan lakituksessa klo 18 Kauppatorilla saa 
laittaa ylioppilaslakit päähänsä ja jatkobileitä 
on ympäri kaupunkia. Vappupäivän pikni-
kille kokoonnutaan Ullanlinnanmäelle ene-
mmän tai vähemmän kohmeisina.

VN = Vasa Nation, yksi kolmesta Bottan 
pohjalaisesta osakunnasta, ainoa ruotsinkiel-
inen kolmikosta.

VSO = Varsinaissuomalainen Osakunta, Var-
sinais-Suomen osakunta, majailee Uuden 6. 

kerroksessa yhdessä savolaisten kanssa. 

WiO = Wiipurilainen Osakunta (1653), yksi 
DGO:n kolmikosta ja KyOn ystävyysosakun-
ta. Toinen KyOn emo-osakunnista, toisen ol-
lessa HO. Kanta-alueena Etelä-Karjala. 

WiOL = Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat. 
DGO:n osakuntien yhteinen kuoro, johon 
myös kyolaiset voivat liittyä. 

WiOS = Wiipurilaisen Osakunnan Soitta-
jat. DGO:n yhteinen orkesteri, johon myös 
kyolaiset voivat liittyä. 

Y

YTHS = Ylioppilaiden TerveydenHoitoSäätiö. 
HYYn osittain omistama terveysasema, missä 
pääsee lääkäriin halvemmalla kuin julkisella 
puolella. Jonot ovat usein pitkiä, joten vam-
mat kannattaa ennakoida hyvin. 

Ä

Äpy = Teekkarien vappulehti, joka ilmestyy 
aina parittomina vuosina, tupsulakkiset teek-
karit kaupittelevat tätä aina silloin vapun alla 
ja vappuna ympäri kaupunkia. 

Ö

Öffen = ÖFN = Östra Finlands Nation (1924), 
WiOsta erkaantunut ruotsinkielinen Itä-
Suomen osakunta. Pääasiallinen esiintymis-
alue Sipoo-Kotka väli, mutta myös muu Itä-
Suomi on ruotsinkielisellä puolella heidän 
kanta-aluettaan. 

Teksti: Ilmari Salmi

Wikipedia määrittelee akateemisen vapau-
den länsimaisen yliopistolaitoksen perusar-
voksi. Yliopisto-opiskelijoiden liikkumatilaa 
tietysti riepotellaan poliittisten valtasuhtei-
den mukaan. Näin on toisaalta monen muun-
kin tuensaajan kohdalla.

Aina väillä akateemisen vapauden paradoksi 
pulpahtaa esiin: lehden kolumnissa, tuttava-
piirissä tai omakohtaisesti. Ilman vapauksia 
ei synny luovaa ajattelua tai poikkitieteelli-
syyttä, mutta niin hienoa kuin opiskelu on-
kin, auttamatta joku jää aina jälkeen. Aina on 
joitain, jotka kaipaavat ulkoisia puitteita ja 
järjestelmiä. Akateeminen vapaus on ennen 
kaikkea akateemista vastuuta – opiskelijan 
vastuuta.

Joskus pienikin kömmähdys kostautuu jäl-
kikäteen. Pakollisen suorituksen puute estää 
osallistumisen seminaariin tai jotain muuta 
hölmöä.

En sano, että opiskelijoiden kiristäminen 
ja kuristaminen auttaisivat asiaa. Tätä on 
jo kokeiltu, ja se aiheuttaa vain lisää ongel-
mia.  

Kaikenlaisia tukipalveluita on tietysti tarjol-
la. Opintopsykologeja, tiedekunnan opinto-
neuvojia. Toisinaan mietityttää, kuinka moni 
niihin jaksaa tai osaa takertua. YTHS teki pari 
vuotta selvityksen, jonka mukaan joka nel-
jäs opiskelija kärsii psyykkisistä ongelmista. 
Yleisimmät niistä ovat ahdistus ja masennus.

Verkostot auttavat tietysti jaksamaan. Jos on 
tiiviisti yhteyksissä opiskelukavereihin, kyn-
nys kysyä on matalampi. Osakunta on eräs 
tällainen verkosto. Mahdollisuuteen kannat-
taa tarttua.

Ennen kaikkea pitäisi ymmärtää, että opis-
kelijan tärkein taito on osata olla tietämätön. 

Opiskelijan 
tärkein taito



Osakunnan Fuksien kuvakilpailun voittaja 
on @kaaosteoria. Kypsä onnittelee voittajaa. 
Lisää kuvia löytyy Instagramista @Kyosa-
kunta ja #kyosakunta.
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KyOInsta

Tervetuloa juhlistamaan 
20-vuotiasta Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry:tä 

lauantaina 16. tammikuuta 2016.

Nostamme alkumaljan klo 18.00 ravintola Hima&Salissa Kaapelitehtaalla 
(Tallberginkatu 1C). Juhlaan kuuluu buffet-illallinen viineineen ja muine juomineen. 

Ilta pitää sisällään ohjelmaa, laulua, puheita sekä tietenkin hyvää seuraa.
Iltaa jatketaan osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla (Leppäsuonkatu 11).

Juhla maksaa 60 euroa, alkoholittomana 55 euroa.

Juhla maksetaan Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry:n tilille 
Nordea FI82 1010 3000 2029 86 käyttäen viitettä 2016 00005 

viimeistään 10.1.2016. 

Ilmoittaudu juhlaan viimeistään 7.1.2016 osoitteessa  
http://kymenlaaksonosakunta.fi/seniorit/kalenteri/20-vuotisjuhlat/

tai sähköpostitse alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

 Lisätiedot ja yhteydenotot:

   Milja Ahtosalo
   puheenjohtaja 
   Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry
   p. 040 845 3334
   milja.ahtosalo@alumni.helsinki.fi

 Tumma puku / cocktail-asu
 Akateemiset kunnia- ja arvomerkit

 PS. Mukaan myös Kymenlaakson Osakunnan laulukirja

Kymenlaakson 
Osakunnan Seniorit ry

20 vuotta

Koonnut: Sofia Rahikainen
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Teksti: Aleksi Leppänen
Kuvat: Tiina Heikkilä, Laura Takala ja Olli Ahola

18.11. Graduilta. Osakuntalaiset hakivat vas-
tauksia kysymyksiin koskien gradun aihetta, 
eri oppiaineiden gradujen eroavaisuuksia, 
sekä tietysti sitä, voiko gradun joskus jopa 
saada valmiiksi. Vastauksia näihin osakunta-
laisten mieliä askarruttaneisiin kysymyksiin 
antoivat jo valmistuneet gradustipendiaatit 
Hanna-Maria Ollila ja Heikki Luoto.

21.11. Böunärit. Tänä vuonna osakunnan lei-
dit saivat kutsut eleganteille Cännis’n eloku-
vajuhlille. Illan aikana nähtiin glamoröösiä 
pukuloistoa ja karismaattisia tähtiä. Juhla-
vieraat pääsivät myös näkemään vuoden odo-
tetuimman toimintaelokuvan ensinäytöksen.

25.11. Virkailijakokous. Jälleen useat osakun-
talaiset kilvoittelivat ensi vuoden viroista. 
Erityisenä ilonaiheena tapahtumasta jäi mo-
nelle mieleen uusien fuksien intomielisyys 
tehtävien haussa. Ensimmäistä kertaa koko-
uksen yhteydessä järjestettiin myös erillinen 
virkailijainfo, jottei kenellekään olisi jäänyt 
epäselväksi, millaiseen tehtävään aikoo ryh-
tyä.

6.12. Itsenäisyyspäivä. Arvokasta syyslu-
kukauden vappua juhlistettiin perinteisin 
menoin. Riemastuttavan suurelle määrälle 
fukseja myönnettiin osakuntanauha sekä 
civiksen arvo. Osakunta osallistui rohkeasti 
soihtukulkueeseen uhmaten sangen epämiel-
lyttäviä sääoloja.

12.12. DGO:n pikkujoulut. DGO:n fuksit jär-
jestivät hilpeät pikkujouluhipat, joita vietet-
tiin tänä vuonna mauttomiin villapaitoihin 
sonnustautuneina. KyO:lla oli vahva edustus 
rumin villapaita -kisailun kärkisijoilla, ja tai-
sipa voittokin osua kohdallemme. Toimitus 
onnittelee civis Olli Aholaa DGO:n rumim-
man villapaidan haltijana.

26.12. Tapsan tanssit vietettiin perinteiseen 
tapaan. Huhujen mukaan ilta jatkui myöhään 
yöhön rohkeimpien lähtiessä Amarilloon. 

KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER



Omenamartini

2,5 cl vodkaa
2 cl omenamehua
2 cl omenalikööriä
(omenaviipale)

Martinin ystävien drinkki uudenvuodenjuh-
lintaan. Laita shakeriin jäitä ja sekoita ainek-
set siinä. Tarjoile  kylmästä martinilasista ja 
koristele juoma omenaviipaleella.

Nikita

10 cl olutta
10 cl valkoviiniä
3 dl jäätelöä
10 cl ananasmehua

Drinkki Madeiran auringon alta tuomaan 
valoa Suomen talveen. Sekoita ainekset kes-
kenään pirtelömäiseksi massaksi ja nauti kyl-
mänä isosta drinkkilasista.

Kuohuviiniglögi

12 cl kuohuviiniä
4 cl glögiä

Jäikö joulun juhlinnasta glögiä yli? Nauti 
se seuraavissa juhlissa kuohuviinin kanssa. 
Kaada kylmä kuohuviini kuohuviinilasiin ja 
lisää sitten joukkoon kylmä glögi.

Kuolema aamunkoitteessa

12 cl kuohuviiniä
4 cl absinttia

Mitä tehdä monien juhlien suosikkijuoma 
absintista? Kuolema aamunkoitteessa on 
drinkki, jossa yhdistyvät absintin aniksinen 
ja yrttinen maku, sekä kuohuviinin pirskah-
televuus. Sekoita ainekset drinkkilasiin ja 
nauti kylmänä jääpalojen kanssa.

Teksti: Esa-Pekka Helanne
Kuva: Olli Ahola

Vuoden viimeinen isännän koppi tarjoilee kattauksen vuodenvaihteen parhaita 
drinkkejä.
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Virkailijaluettelo 2015

Inspehtori
Jari Lavonen
jari.lavonen@helsinki.fi

Kuraattori
Ester Pentti
kyo-q@helsinki.fi
0503424421

Hallituksen pj.
Sini Leppänen
kyo-pj@helsinki.fi
040 510 5803

Sihteeri
Salli Ahtiainen
kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 539 0726

Isäntä
Esa Helanne
kyo-isanta@helsinki.fi
040 864 1113

Isäntä
Ville Myllylä
kyo-isanta@helsinki.fi
040 566 3978

Emäntä
Tiina Heikkilä
kyo-emanta@helsinki.fi
050 443 2499

Taloudenhoitaja
Aapo Jussila
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 744 4177

Toiminnanohjaaja
Pasi Pykälistö
kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
040 095 2887

Fuksiohjaaja
Iina Elfving
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 504 6406

Fuksiohjaaja
Sofia Rahikainen
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
044 060 5132

Asuntosihteeri
Maaria Haavisto 
kyo-asuntosihteeri@helsinki.fi
040 540 5977 

Tiedotussihteeri 
Satu Suvijärvi
kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi

Jäsensihteeri
Sofia Rahikainen
sofia.rahikainen@helsinki.fi

Kulttuurisihteeri
Jenni-Maria Käki
kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi

Maakuntasihteeri
Olli Ahola
kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Joni Salo
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Iina Elfving
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Ulkoasiainsihteeri
Joni Mäkelä
kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi

Seniorisihteeri
Maaria Haavisto
kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Jenni-Maria Käki
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
Salli Ahtiainen
Tiina Heikkilä
Pasi Pykälistö

Hallitus
kyo-hallitus@helsinki.fi
pj. Sini Leppänen
Sihteeri  Salli Ahtiainen
Kuraattori Ester Pentti
Taloudenhoitaja Aapo Jussila
Tiina Heikkilä
Esa-Pekka Helanne
Aleksi Leppänen
Pasi Pykälistö
Sofia Rahikainen

Apuemännistö
kyo-emannisto@helsinki.fi
Olli Ahola
Iina Elfving
Sini Laukkanen
Saila Kainulainen
Anna-Liisa Koskinen
Elina Lassila
Sofia Rahikainen

Apuisännistö
kyo-isannisto@helsinki.fi
Aapo Jussila
Aleksi Leppänen
Tuukka Mustapää
Ilmari Salmi
Joni Salo
Joni Tilli

HTK:n edustajat:
Joni Salo
Jenni-Maria Käki
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Isännän kopista 
- Uuden vuoden drinkkejä




