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Kesän korvalla
Vappu on mennyt ja viimeiset tentit alkavat
olla itse kullakin paketissa. Taas yksi lukuvuosi on siis tullut päätökseen ja kesä alkaa
olla käsillä. Kesä ei kuitenkaan tarkoita suurimmalle osalle opiskelijoista vain lepoa ja
mahdollisuutta ladata akkuja lukuvuoden
jälkeen. Suurimmalle osalle yliopiston kevätlukukauden loppuminen tarkoittaa uuden
urakan alkamista kesätöiden muodossa. Toivommekin, että jokainen kymäläinen löytäisi
kesällä aikaa myös itsestään ja omasta jaksamisestaan huolehtimiseen työrupeamista
huolimatta.

Kuva: Ester Pentti
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Toisaalta valitettavan moni opiskelija on
myös tilanteessa, että töitä ei olekaan löytynyt kesäksi. Kesä, joka ei kulu töiden merkeissä, antaa mahdollisuuden ottaa rennosti
ja levätä kunnolla. Toisaalta työtön kesä voi
aiheuttaa huolta toimeentulosta kesätyörahojen jäädessä puuttumaan. Monet myös
kuitenkin jättävät tietoisesti hakematta töitä
ja käyttävät kesän opiskeluun. Onhan rauhallinen kesä mitä parhainta aikaa esimerkiksi
gradun viimeistelyyn. Oli opiskelijan kesänviettotapa lopulta mikä tahansa, henkilökohtaista huoltoa ei saa unohtaa
Kesä on joka tapauksessa osakuntalaisten
maakuntamatkailun tärkeintä sesonkia,
meni se sittem töiden tai vapaa-ajan merkeissä. Monien kesätyöpaikat ovat Kymenlaaksossa ja vaikka töitä ei kotimaakunnassa
tekisikään, kesän vapaat antavat odotetun
mahdollisuuden palata käymään kotiseudul-

la. Ja vaikka osakuntatoiminta onkin tauolla kesäkuukausina, muutamat järjestettävät
kesätapahtumat kuitenkin sijoittuvat juuri
maakuntaan. Kesäretki Jaalaan ja Meripäiväparaatiin osallistuminen tuovat osakuntalaiset yhteen Kymenlaaksossa.

PÄÄKIRJOITUS

Kypsän tässä numerossa

Kevätlukukauden päättyessä on myös tullut
hyvä peiliin katsomisen paikka, sillä suurin
osa osakuntavirkojen hoitokausista on tullut
puoleen väliin. Nyt kun virat ovat tulleet tutuiksi ja niiden hoitoon on syntynyt rutiinia,
on myös hyvä hetki miettiä miten kevätkausi
meni ja missä voi petrata syksyksi. Ja tietenkään unohtamatta, missä kaikessa on onnistunut kevään aikana! Kypsän toimituksessa
toivommekin, että kesän tauko antaa intoa ja
energiaa kaikille virkailijoille lähteä uuteen
syyskauteen tarmokkaasti.
Toivottavasti viihdytte tämän uusimman
Kypsän numeron kanssa. Onni yksillä, kesä
kaikilla!

Esa-Pekka Helanne
Salli Ahtiainen
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VIERASKYNÄ

Oodi isännille

Toinen Kymenlaakson laulu
Teksti: Pasi Pykälistö
Kuva: Wikipedia Commons

Kuva: Tiina Heikkilä

Näin alkuun, päätän osittain lainata
virkettä, jonka kuulin vapun jälkeen:
”Fuksivuodelta jää aina mieleen se, kuka
Isännän kopissa oli.” En tiedä onko tämä
absoluuttinen totuus, mutta ei se ainakaan kauhean kaukana siitä ole.
Kun minut napattiin tähän virkaan
apuemännistöstä vailla minkäänlaista
isännistökokemusta, tuntui tilanne ainakin itselle hiukan koomiselta. Tilanteen
hassuutta lisäsi se, että tulikaste olisi –
missäs muuallakaan kuin – osakuntamme vuosijuhlissa.

En tiennyt kuinka tärkeä virka isäntä
osakunnalle on. En myöskään tiennyt,
kuinka paljon isosta määrästä isännistöä olisi apua niin juhlien järjestelyissä
kuin päivystyksen järjestämisessä. Nyt
pienehkö isännistömme tuntuu olevan
jokseenkin ylityöllistetty varsinkin juhlien aikana. Toivonkin mahdollisimman
monen liittyvän jo syksyksi isännistöön.

Olli Ahola

Tästä hienolla aasinsillalla siirrymme
juhlien jälkeisiin hetkiin. Se, että juhlien jälkeen nukahdin arvioni mukaan
15 kertaa Malmin ja Niemitien pysäkin
välillä viideltä iltapäivällä (vastaa matka-ajaltaan suurin piirtein bussimatkaa Rautatientorin ja Kurvin välillä) on
oma tarinansa. Jätetään se sellaiseksi.
Tätä edelsi kuitenkin upeat vuosijuhlat
jatkoineen. Tämä olkoon esimerkki siitä, kuinka mahtava osakunta-aika vaatii uhrauksia. Vuosijuhlien kohdalla se
tarkoitti minulle muutaman päivän ajan
unirytmin uudelleenhakua.
Silti, jos minulta kysyttäisiin vaihtaisinko ajasta isäntänä mitään pois, en millään muotoa voisi vastata kyllä. Isäntä
on virkansa puolesta toiminnan keskiössä niin juhlien aikana kuin jälkeenkin.
Tilojen siistiydestä huolehtiminen juhlien jälkeen on aivan yhtä tärkeää kuin
juhlia edeltävä järjestely
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Edellisessä Kypsässä esiteltiin ensimmäisen Kymenlaakson maakuntalaulu
vuodelta 1898. Kuten silloin osa jo hoksasikin, ei kyseiseen kappaleeseen tyydytty. Suomen itsenäistymisen jälkeen
Kymenlaaksossa alettiin pian taas vaatia uuden maakuntalaulun tekemistä,
koska Koskimiehen laulun säveltä valitettiin vaikeaksi sekä sanoitusta jo osin
vanhentuneeksi ja etteivät sanat liittyneet mitenkään selkeästi maakuntaan.
Uuden laulun luomisen aloitti lopulta
Kymenlaakson Nuorisoseurojen Keskusseura julkaisemalla syksyllä 1923 sanomalehdessä ilmoituksen hausta uudeksi
maakuntalauluksi. Muutamaa viikkoa
myöhemmin Etelä-Sanomissa julkaistiin
Jalo Sirolan Jeremias nimimerkillä kirjoittama runo uudeksi maakuntalauksi.
Sävellystyön teki Kymin seurakunnan
silloinen kanttori Jaakko Merisalo ja
lopputulos kantaesitettiin Kymenlaakson maakuntajuhlilla Inkeroisissa kesällä 1924. Toinen Kymenlaakson laulu oli
syntynyt.

Kymenlaakson laulu
Jalo Sirola
Miss’ kohisten virtaa suuret veet
yli rantojen vaahdot ryntää,
miss’ kauan on kaikuneet säveleet
ja maamies peltoja kyntää.
Kymen kuohut uljaina merehen kiitää,
siell’ mahtavat vedet yli paasien liitää,
siell’ metsissä helkkää ja laaksoissa soi
sen kauniiksi Luojamme loi.
Oi, Kymi sun aaltosi vaahtopäät
ain valtavin sävelin soivat!
Sun kulkuasi ei estä rajusäät,
sun rannoillas pellot on oivat,
ja kuohuissa koskien taivahat päilyy
ja laaksoissa unelmat armahat säilyy,
Kymen rannat vehreät meidän on
Kymen valta on murtumaton.
Tää ranta on rakas ja kallis on maa,
on tuttua lintujen ääni.
Tää ranta on mun toimeni, tarmoni saa,
sen työlle paljastan pääni.
Näet ympäri laaksoja tehtaat ja sauhun,
Kymen hyrskyissä kuulet mahtavan pauhun.
Oi Kymi, sun valtasi vahva on,
olet suuri ja vankkumaton.
Meren kohinan kuulet kun myrsky käy,
ja laineet lahdella laulaa.
Meren siintävän äärell’ ei rantaa näy,
miss’ Kymi merta kaulaa,
meri armas sun vetes syliinsä suojaa,
sen hellästä hoivasta kiitä sä Luojaa.
Meri äärellä Kymen ain suuri on,
olet mahtava, horjumaton.

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.
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Ritva Serimaa in
memoriam

Teksti: Ester Pentti
Kuvat: Pekka Haimi ja Annika Pousi

asuntoja, jotka valmistuivatkin hänen kautensa aikana. Muutoksista selvittiin mallikkaasti Ritvan valvonnan alla.
Osakunnan emäntänä toiminut Anni Montonen tunsi paitsi Ritvan paitsi osakunnalta, myös opintojen kautta. Hän muistelee
inspehtoria seuraavasti:
“Muistan Ritvan myös Tieteellisen laskennan (Tila I) luennoitsijana. Käytännössä tällä
kursseilla opittiin Matlab-ohjelman käyttöä.
Paitsi Matlabin komennot ja toiminnot, luennoilta jäi myös päähän kaikumaan Ritvan
käyttämä oivallinen termi ”voittajan valinta”.
Hän ei tavannut sanoa suoraan, että jokin
tapa olisi väärin. Sen sijaan hän totesi, että
”se ei ehkä ole voittajan valinta”. Jos otan esimerkin, jonka humanistikin ymmärtää: jos
sinun pitää leikata leipää ja otat keittiön laatikosta lusikan, niin se ei ehkä ole voittajan
valinta. Näinhän oikeasti viisaan ihmisen tuleekin asioihin suhtautua. Pitää mieli avoinna kaikille ratkaisutavoille.

Kymenlaakson Osakunnan inspehtori emerita Ritva Serimaa menehtyi 12.4. vaikean
sairauden murtamana. Pehmeän aineen fysiikan professorina toiminut Ritva valittiin
inspehtoriksi vuonna 2009.
Ritva syntyi 20.9.1957 Haminassa ja kuului
Pitäjäsaaren Strömien luotsisukuun. Hänellä ei ollut kokemusta osakuntatoiminnasta
omalta opiskeluajaltaan, mutta haastatelluista ehdokkaista hän oli selvästi innokkain
ottamaan tehtävän vastaan. Hän aloitti kautensa, kun osakunta oli suurten muutoksen
pyörteissä. Liisankadulta oltiin muutettu
juuri Domus Gaudiumille, osakuntahuoneiston myynnistä saadut rahat täytyi sijoittaa,
ja KyOlle alettiin puuhata ensimmäisiä omia
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vietetyn vuoden jälkeen hän toimi fysiikan
dosenttina. Vuonna 2004 hänet nimitettiin
Helsingin yliopiston fysiikan professoriksi
ensimmäisenä naisena. Hän oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa nainen myös Suomen Fyysikkoseuran puheenjohtajana, tehtävässä, johon hänet valittiin vuonna 2011.
Myös KyOn inspehtorina Ritva oli ensimmäinen nainen. Hän ei ottanut osakunnalla kovin autoritääristä roolia, mutta oli kuitenkin
läsnä osakunnan arjessa ja juhlassa omalla
rauhallisella tavallaan. Osakunnan juhliin
hän tuli usein yhdessä miehensä Ollin kanssa. KyOn kuraattori emeritus Joonas Ollila
kirjoittaa:
”Ritva ja Olli viihtyivät pitkään osakuntalaisten seurassa juhlien jatkoilla. Ollilla oli
usein kitara mukanaan, ja monet laulut olivat
muodostuneet pariskunnan yhteisiksi kappaleiksi. Ritvan ja Ollin suhteesta välittyi syvä
kiintymys ja kunnioitus toisiaan kohtaan.
He olivat myös helposti lähestyttäviä ja kiinnostuneita siitä miten meillä osakuntalaisilla
menee.

Ritva kävi inspehtoriaikanaan lähes kaikissa
osakunnan kokouksissa, vuosijuhlissa ja rajanylityksissä. Hän seurasi taustalta osakunnan asioita ja otti välillä kokouksissa kantaa
niihin.”
Rakkaus musiikkiin häiritsi toisinaan myös
osakuntatoimintaa. Kuraattori emeritus Antti Mänttäri muistelee Ritvan lähteneen kerran osakunnan kokouksesta kesken, koska
hänen täytyi ehtiä Ozzy Osbournen keikalle.
Ritva erosi inspehtorinvirastaan yllättäen
syksyllä 2014. Hänellä oli todettu edellisenä
kesänä vakava sairaus, joka eteni nopeasti ja
esti virassa toimimisen. Kamppailu sairautta vastaan päättyi lopulta huhtikuussa 2016.
Ritva kuoli syntymäkaupungissaan Haminassa, johon Serimaat olivat muuttaneet sairastumisen jälkeen. Osakunta vietti Ritvan
muistolle hiljaisen hetken kokouksessaan
14.4. ja osallistui hautaus- ja muistotilaisuuksiin, jotka pidettiin 6.5. Osakuntalaiset
surevat hänen ennenaikaista poismenoaan
yhdessä omaisten kanssa.

Mielestäni Ritva hymyili paljon. Kun nyt alan
muistella hänen ilmeitään, hänellä tuntui
aina olevan pieni hymynpoikanen suupielessään. Hänen puhetapansakin oli jotenkin
naurahtelevainen ja lämmin.
Täytyy myös mainita hänen esimerkillisyytensä siitä, miten nainenkin voi edetä akateemisella uralla ja niin miehisellä alalla kuin
fysiikka. Ajat ovat toki muuttuneet ja muuttuvat edelleen, mutta Ritva on varmasti pelkällä omalla esimerkillään antanut monelle
nuorelle naiselle uskoa opiskella ja edetä
urallaan.”
Ritvan akateeminen ura olikin ansiokas.
Hän aloitti opintonsa vuonna 1976, valmistui
maisteriksi 1982, lisensiaatiksi 1986 ja tohtoriksi 1990. Muutaman Stanfordissa tutkijana
KYPSÄ 2/2016
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KyOlaisten kesänvietto
Tässä se on! Kypsän viiltävän tärkkä kyselytutkimukseen pohjäutuvä änälyysi kymäläisten kesänvietostä. Oletko äinä hälunnut tietää kuinkä suuri osä kymäläisistä pälää kesällä määkun-

tään jä kuinkä moni tääsen viettää kesän isollä kirkollä opiskelupäikkäkunnällään? Nyt Kypsä
on selvittänyt äsiän, eikä sinun, ärvoisä lukijä, tärvitse enää viettää unettomiä oitä äsiää poh-

tien. Toimituksen huomautus: kyselytutkimuksen vastauslukumäärän perusteella tätä tutkimusta ei voi pitää täysin luotettavana, mutta se on paras approksimaatio mitä aiheesta löytyy.

Tutkimuksemme perusteellä KyOn jäseniä loytää kesän mittään liki yhtä päljon
määkunnästä, pk-seudultä kuin jostäin
Tähän joku kiva kesäinen kuva? Ehkä jokin kuva vanhalta
kesäretkeltä missä näkyy maakuntaa?

muuältäkin. Mikäli äjättelit pitää kymä-

läisväpään kesän (tosin kukä nyt selläis-

KyOlaiset vaikuttavat matkustelevan kesä n

mittaan melko paljon ja hyvin erilaisiin kohteisiin. Hyvin harva sanoi, ettei aio lainkaan matkailla, edes maakunnan sisä llä . Ihastuttavan
moni aikoo harrastaa kotiseutumatkailua ja

usea erityisesti omassa kotoisessa maakunnassa. Ulkomaille moni oli myö s tehnyt matkasuunnitelmia.

Kymä lä isiä lö ytä ä kin kesä n mittaan mm. Sak-

sasta, Virosta, Ruotsista, Lappeenrannasta, Islannista, Japanista ja jopa Porista asti.

tä häluäisi?) se ei välttämättä onnistu

väikkä välttelisit näitä kähtä ensiksi mäi-

nittuä pääkällopäikkää. Toisäältä kymäläisiä etsivän kännättää suunnätä kohti

pk-seutuä, jollä hienoisellä erollä suurin
osä västääjistä sänoi kesänsä viettävän.
Kesälomän pituus väihteli västäusten perusteellä pituudestä ”Mikä ihmeen lomä?” -

väihtoehdostä jopä neljän kuukäuden lomään. Mitään selkeää trendiä ei västäuksistä säänut

erotettuä. Onneksi liki käikillä västääjillä oli edes jonkinläinen lomäksi nimitettävä pätkä kesän

äikänä (väikkä se osällä olikin väin viikoissä mitättävä). Yhdellä surullisellä täpäuksellä ei värsinäistä lomää ollut västäuksen mukään läinkään. Kypsä toivoo, ettei kyseinen henkilo kuitenkään ole vuorokäuden ympäri toissä.

Tö issä kymä lä iset tuntuvat viihtyvä n hyvin
erityyppisissä hommissa. Joukosta lö ytyy

niin konttorirottia kuin kä ytä nnö n lä heisempä ä työ tä tekeviä . Jotkut olivat pä ä sseet

omaa alaansa vastaaviin hommiin. Osa taasen nä yttä ä viettä vä n kesä nsä lä hinnä lomaillen ilman työ ntekoa.

Kesäterveiset kymäläisiltä:

Jokin maisemakuva kanssa? Jokin mikä näyttää kivalta
vaakatasoisena :)
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LY:

ESITTE

GRADU

NÄITÄ ASIOITA ET TIENNYT
KLIKKIOTSIKOISTA
– KATSO USKOMATTOMAT
TUTKIMUSTULOKSET!

Näin viihdyt häissä, joissa et
ketään (Me Naiset 27.6.2015)

PROA
DV
TUTUS ERBI PIMIT
T
TUMA
LLA U ÄÄ TEKOTA
USIIN
VAN:
IHMIS
tunne
IIN

N:

UKSE
ATII VASTA
KYSYMYS VA
ELTA
PÄÄN ALUE

Mistä kissaa tulee silittää? Tutkimus selvitti (Iltalehti 6.7.2015)

Teksti: Sini Leppänen

Tämä yksinkertainen ranneliike kotona on
jäämässä tarpeettomaksi (Talouselämä 22.7.2015)

:
YKSEN
MERKIT INEN
A
A
T
N
M
S SUME LÄN KÄYTTÄ
ILMAU
Y
KIERTO Ä JUUSTOHÖ
S
S
E
E
KYS

Nyt tärähti kova tarjous: Tankkaaminen on jokaiselle ilmaista seuraavat seitsemän kuukautta
(Talouselämä 4.9.2015)

HARHAA
NJOHTA
VAA: ILM
JOKAISE
A
LLE SÄH
KÖAUTO ISTA VAIN
N OMIST
AJALLE

Suomen kielen oppiaineen gradussani tutkin Klikinsäästäjä-sivuilla julkaistuissa klikkiotsikoissa esiintyviä kielellisiä piirteitä. Yleisimmät piirteet ovat:

Klikkiotsikko on otsikko, jolle ei löydy sisällöstä katetta ja/tai joka jättää jotain olennaista
uutisesta kertomatta.
Klikinsäästäjä on facebook-sivu, joka on perustettu kesäkuussa 2015. Toukokuun
!
TA
2016 alussa sillä oli 109 000 seuraajaa. Ylläpitäjät julkaisevat klikkiotsikoksi
AS
L
O
määrittelemänsä otsikon ja saatetekstissä kertovat sen, mitä otsikko
UV
KO
T
jättää kertomatta lukijalle.
VA
TO
A
J
A
UST
PER
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Piirre
Demonstratiivipronomini
Kysymykset
Proadverbit
Yleissubstantiivit
Käskyt ja kehotukset
Väärät mielikuvat (harhaanjohtaminen)
Kiertoilmaukset
Yläkäsitteet
Homonymia ja polysemia
Pakollisen argumentin puuttuminen

% aineistosta
32
25
16
12
11
AIN
300 EISTO
10
OT
SIK
KO
5
A
5
3
3

Palautin graduni huhtikuun 2016 lopussa. Sain työtäni varten Osakunnan opinnäytestipendin.
Katso lisää klikkiotsikoita: www.facebook.com/klikinsaastaja
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TIE SATEENKAAREN PÄÄSTÄ
HELVETIN LIESKOIHIN

Teksti: Iina Elfving
Kuva: Tiina Heikkilä

Aprillipäivän kunniaksi KyOn naiset järjestivät miehille jokakeväiset herrapäivälliset –
herrikset. Viikkoja kestäneessä tiiviissä suunnittelussa heiteltiin toinen toistaan villimpiä
ideoita ja tuhottiin vaikuttava määrä viiniä
ja keksejä. Loppuunsa hiottu versio juhlasta
päästiin toteuttamaan 1.4. ja paikalle saapui
yhdeksän miestä juhlimaan. Järjestelypuolella oli vähintään yhtä paljon naisia, joten
huippupalvelu oli taattu!
Pojat olivat saaneet kutsun pride-sitseille, sateenkaarikansan suureen juhlaan. Cocktailtilaisuus alkoikin värikkäissä tunnelmissa,
mutta aprillipäivän hengen mukaisesti juhlasaliin siirryttäessä vastassa olikin yllättäen
nunnia, kynttilöitä ja kirkkomusiikkia – missä kauan kaivattu Sabina?
Juhlijoita tarkkailtiin ahkerasti. Poikien tehdessä syntiä, kumahti gongi ja syntinen merkattiin leimalla. Käytössä olivat seitsemän
kuolemansyntiä. Juhlien lopuksi syntisimmät pojat pääsivät kehittelemään runon ja
lausumaan sen muiden iloksi – kiitos Aapo ja
Olli. Tytöt palkitsivat myös perinteisesti vuoden pojan ja palkinnon sai tällä kertaa EsaPekka Helanne. Esan apu ja hyväsydämisyys
ei ole jäänyt huomaamatta!
Illan aikana tarjoiltiin blinejä, italialaisia
lihapullia spagetilla sekä supermegamättöjäätelökermakinuskiananasherkku. Kuolemansynneistä ahneus ja mässäily eivät siis
taatusti jääneet toteuttamatta.
Tytöt kiittävät lämpimästi juhlijoita hienosta
panostuksesta alkuperäiseen teemaan ja hyvästä heittäytymisestä! Jäämmekin odottamaan innolla syksyä ja böunareita.
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Mitä siä oikeen opiskelet?
- akvaattiset tieteet
Teksti: Pihlaja Ahonen
Kuva: Riikka Pesonen
Olen opiskellut akvaattisia tieteitä vuoden ja pikku
hiljaa alkaa olla selvillä, mitä ala oikeastaan pitää
sisällään. En ollut koskaan kuullut akvaattisista
tieteistä ennen kuin äkkäsin sen yliopiston sivuilta ja koska se kuulosti mielenkiintoiselta, päätin
hakea opiskelemaan alaa. Moni muukaan ei ole
koskaan kuullutkaan siitä, ja kun koitan selventää
asiaa, mielikuvaksi muodostuu lähinnä saappaat
jalassa ja kurahaalarit päällä jorpakoita tiiraileva
hihhuli - sadehattua ja haavia unohtamatta. Kun
tieto sisäänpääsystäni tuli, sain kuulla äidiltäni
kommentin: ”Mä osaan jo hyvin kuvitella sut sinne hörhöjen joukkoon”. Kun tulin ensimmäisenä
päivänä yliopistolle, vastassa oli tuutori, jolla oli
pitkä parta ja viikset, pyöreät aurinkolasit ja kukka
korvan takana.
Akvaattiset tieteet saattavat kuulostaa oudolta
mutta se on kuitenkin tärkeä tieteenala. Se tutkii
vesiekosysteemejä ja ihmisen vaikutusta niihin.
Akvaattiset tieteet voidaan jakaa kolmeen pääaineeseen: meribiologiaan, limnologiaan ja kalataloustieteeseen. Meribiologit suuntautuvat lähinnä
merivesiin ja murtovesiin. Heidän on tunnettava
abioottiset tekijät merellisissä ekosysteemeissä
sekä osattava hyödyntää niitä merien suojelussa
ja hyväksikäytössä. Limnologit tutkivat sisävesiä.
Limnologin on tärkeää tuntea sisävesissä vallitsevat olosuhteet ja ympäristön vaikutukset niihin.
Kalataloustiede painottaa kala- ja kalastusbiologiaa sekä kalataloutta. Sen opetuksen tavoitteena
on perehtyminen kalojen ekologiaan, kalantuotantoon, kalatalouteen sekä vesien elollisten luonnonvarojen käyttöön ja alan tutkimusmenetelmiin.
Akvatieteilijät tutkivat siis muun muassa kalakantojen ja rapujen kestävää hyötykäyttöä, rakennusprojektien, maanviljelyksen ja muiden ihmisten
toimien vaikutuksia järviin, jokiin, meriin ja pohjavesiin sekä ratkaisukeinoja ilmeneviin ongelmiin.
Lisäksi tutkimuskohteena ovat ilmastonmuutoksen laajemmat vaikutukset vesistöihin ja keinot
vaikuttaa sen ehkäisemiseen. On esimerkiksi pohdittu, voisiko ravinteita laskea merien aavikkoalueille, jolloin se aiheuttaisi leväbiomassojen nousun
ja sitoisi hiilidioksidia. Seurauksista ollaan kuitenkin epävarmoja ja tulos saattaisi jäädä huonoksi,
sillä hiilidioksidi voisi palata takaisin ilmakehään
bakteerien hajottaessa levät. Akvatieteilijät työllistyvät hyvi erilaisiin tehtäviin ja mahdollisia työaloja ovat tutkimus, opetus, tiedotus, ja hallinto tai työ

yritysten palveluksessa. Suuntautuminen riippuu
hyvin paljon omista valinnoista ja kiinnostuksen
kohteista. Opintojen myötä innostuin tänä vuonna
menemään sukelluskurssille, joka on ollut huippuhieno kokemus. Sen kautta voi päästä tutkimaan
vesistöjä kalojen näkökulmasta ja sukelluskokemusta hankkimalla voi päästä vaikka rikostutkintasukeltajaksi. Työllisyystilanne on akvaattisella
alalla ainakin toistaiseksi hieman heikko.
Akvaattisia tieteitä opiskellessa on yksi pakollinen
kenttäkurssi, joka suoritetaan Lammin biologisella
asemalla. Kenttäkurssilla pääsee muun muassa ottamaan kalanäytteitä ja käsittelemään niitä. Näytteiden avulla voi analysoida muun muassa kalojen
ikää ja ravintoa sekä tutustua kalakaupan toimintaan, kalanjalostukseen ja käsittelyyn. Lisäksi on
myös joitakin vapaaehtoisia kursseja, kuten talvilimnologian kenttäkurssi. Kurssilla otetaan erilaisia näytteitä vedestä ja mitataan esimerkiksi planktonin määrää ja happitilannetta järvissä.
Akvaattisia tieteitä voi opiskella Jyväskylässä ja
Helsingissä Viikissä. Opiskelen itse Viikissä, jonka kampus on hauskasti keskellä peltoja. Vieressä sijaitsee myös navetta, jossa asustelee lehmiä,
lampaita ja siipikarjaa. Akvaattiset tieteet kuuluvat
bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan ja se
kuului ennen biotieteiden alle, mutta myöhemmin
siirrettiin sieltä ympäristötieteiden laitokseen. Tällä hetkellä akvojen asema on muun muassa säästöjen takia hyvin epävarma, eikä ala tule säilymään
sellaisenaan vuoden 2020 jälkeen. Vaikka meitä on
vähän, yritämme kovasti pitää puolemme. Välillä
pienestä porukasta on myös hyötyä: voi esimerkiksi järjestää akvakahvit kerran kuussa ja kehittää
tieteellistä ajattelua seurassa.
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Vapunviettoa Tartossa
kyseinen myymälä lopulta löytyi. Tässä vaiheessa siis tarkoituksena oli hankkia tuliaisia
Tarton ystävyysjärjestöille, Korporatsioon
Fraternitas Tartuensisille ja Korporatsioon
Sororitas Estoniaelle. Niitä myös löytyi.

Teksti: Aleksi Leppänen
Kuvat: Ester Pentti

Osakunnan pienehkö, mutta innokas seurue
lähti vapuksi Suomenlahden eteläpuolelle. Suunnaksi otettiin Tartto ja perinteikäs
opiskelijavappu historiallisessa kaupungissa.
Osakunnan retkueeseen ottivat osaa Ester,
Aapo ja Aleksi. Myös wiipurilaisilta ja karjalaisilta Tarton vappuun osallistuivat omat
delegaationsa.
Matka alkoi Katajanokan terminaalilta. Aamupäivän lauttaan nousi tulevasta reissusta
innosta pinkeä seurue. Lauttamatka sujui
joutuisasti, ja aikaa Tallinnaan tutustumiseenkin jäi kosolti. Aimo siivu ajasta tosin
kului satamassa sijaitsevan juovutusjuomapuodin etsimiseen, mutta kaikkien iloksi
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Söimme maittavan aterian Tallinnan vanhassa kaupungissa ravintola Munga Kelderissä.
Vatsat täynnä olikin mieluisaa istahtaa sikäläisen halpabussin tarkasti mitoitettuun
penkkiin. Kyyti oli mukavaa ja joutuisaa;
taisipa joku retkikunnan jäsenistä torkahtaakin. Linjurin saavuttua päätepysäkille
suunnistimme Esterin opastuksella majapaikkaamme. Kyseessä oli internetitse yksityishenkilöltä vuokrattu asunto, tai tarkemmin sanottuna sen olohuone, sillä asunnon
makuuhuoneessa majoittui muuan tuntematon pariskunta.
Nukuimme hetekoillamme kunnon yöunet,
joiden myötä oli hyvä valmistautua vapunaaton ilonpitoon. Ennen pään painamista
tyynyyn olimme toki käyneet kaupungilla
maistamassa maltaista esimakua tulevasta.
Vappuaatto alkoi vaatehtimoon suuntaamalla, sillä allekirjoittanut oli unohtanut kravattinsa kotimaahan, ja sellainen piti hankkiman.

Vaatetus kohdillaan suuntasimme brunssille Sororitas Estoniaen kanssa. Tunnelma oli
varsin rento ja meidät otettiin avosylin vastaan. Oivallisesta seurasta ja herkullisesta
ruoasta nautittuamme oli aika jatkaa matkaa
Fraternitas Tartuensisin tiloihin. Vuorossa
oli tutustumiskäynti A. le Coq’n panimolle.
Panimoekskursio oli vallan kiehtova. Tehtaan edustaja esitteli paikan historiaa ja toimintaa ylpeydellä, ainakin kolmella kielellä.
Panimon katolta, olutsammioiden päältä sai
myös erinomaista kuvamateriaalia niin ekskursion osanottajista kuin kaupungin maisemistakin. Vierailu päättyi maistiaisten nautiskeluun, mistä olikin hyvä ottaa suunnaksi
keskusta ja virallisiin vappumenoihin valmistautuminen.
Tarton perinteisiin vappurituaaleihin sisältyy
ylioppilaiden kulkue kaupungin läpi. Osallistuimme kulkueeseen Fraternitas Tartuensisin riveissä. Oli mieltä ylentävä kokemus olla
osallisena juhlavassa perinteessä.
Kulkueen jälkeen matka kulki kohti Sororitas
Estoniaen olutpöytää. Kyseessä olivat kevennetyt pöytäjuhlat; tarjottu ruoka oli suhteellisen kevyttä ja pöydässä nautittiin lähinnä
kevyitä juovutusjuomia. Konsepti oli erinomaisen toimiva ja rento.

Pöytäjuhlan päätyttyä väki hajaantui ympäri kaupunkia eri korporatsioonien taloille.
Tartto oli muuntunut juhlatantereeksi, jossa
lukuisat opiskelijajärjestöt toivottivat juhlijat
tervetulleiksi hauskanpitoon. Seurueemme
hajosi jossain kohtaa iltaa, mutta ainakin
allekirjoittanut tietää kertoa käyneensä useiden eri järjestöjen vieraana.
Vapunpäivä valkeni lopulta. Siirryimme suomalaisjoukon mukana korp! Rotalialle nauttimaan brunssia. Tarjolla oli risotonomaista
paistosta sekä grilliruokaa. Kovin pitkään
emme kuitenkaan Rotalialla ehtineet hengähtää, sillä bussi Tallinnaan lähti piakkoin.
Matka sujui ripeästi, vaikutusta saattaa olla
sillä, että nukuin suurimman osan siitä.
Laivamatka sujui yhteis-DGOlaisessa hengessä. Varasivatpa voimiltansa ehtyneimmät
matkaajat jopa oman kabiinin itselleen.
Kaiken kaikkiaan Tarton vappu oli loistelias
synteesi perinteitä ja uusia kokemuksia, osakuntatovereita ja tuoreita tuttavuuksia. Suosittelen retkeä kaikille itsensä haastamisesta
kiinnostuneille osakuntatovereille.
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PIKKU-LOHEN KUTUMATKA
TURKUUN

KyOn
Senioreiden
kuulumisia

Teksti ja kuvat: Pasi Pykälistö

KyOn ystävyysosakuntiin kuuluu myös Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta,
tuttavallisemmin SKO. KyOlta ei ollut ollut
delegaatiota Auran rannoilla pariin vuoteen,
joten allekirjoittanut päätti lämmitellä välejämme ystäviimme vanhassa pääkaupungissa. Matkalle mukaan lähti KyOn edustusmaskotti, Pikku-Lohi.

Seniorijärjestö on oiva paikka tavata
osakuntakavereita opiskeluaikojen jälkeen!
Tapahtumamme ovat avoimia kaikille
valmistuneille ja valmistumisen kynnyksellä
oleville osakuntalaisille – eikä mukaan eksyviä
osakunta-aktiiveja vierasteta lainkaan.
Tule moikkaamaan vanhoja tuttuja!

Matka Turkuun taittui kätevästi VR:n alennuslipulla. Tilana Turun yliopiston ylioppilaskunnan omistamassa talossa sijaitseva
Osakuntasali oli yllättävän samankaltainen
kuin meidän kotipesämme DGO Helsingissä,
joukko huoneita talon kellarissa, vaakunoita
seinällä ja kotoisa tunnelma. Suurin ero oli
se, että Turussa oli enemmän tiiliverhoilua,
kun DGO:lla on Kouvostoliitto-hengessä vannottu betonin nimeen.
Pikku-Lohi pääsi heti hyvään hoitoon, kun
SKO:n emäntä ja isäntä ottivat Lohen huomaansa ja tarjoilivat sille skumppaa. Alkucocktaileilta löytyi myös kanssaedustajia
Helsingistä, SavOltakin oli saapunut delegaatio juhlistamaan 91 vuotta täyttävää ystävyysosakuntaa. Paikalta löytyi myös uusia
tuttavuuksia, joista moni paljastui sen tai
tuon kyolaisen tuttavaksi.
Juhla itsessään noudatteli pitkälti tuttuja
latuja, vaikkakin laulut tietysti olivat uusia
ja paikallisia, mutta monesta paljastui tuttu
sävelmä tai alkuperäisversio, jolloin hyvin
pystyi laulamaan mukana. Juhlassa jaettiin
kunnianosoituksia ja stipendejä ja paljastui
että SKO:lla on autuaammille metsästysmaille siirtyneen Turun Kymenlaaksolaisen Osakunnan (!) peruina oma Kymenlaaksolaisen
Osakunnan stipendinsä, joka jaetaan jollekin
SKO:n jäsenelle opinnäytetyöhön. Kuulemma stipendin arvo ei kuitenkaan ollut mitenkään ihmeellinen "hädin tuskin skumppapullon saa" kuultiin kommenttina pöydässä.
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Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry:n vuosikokous pidettiin
sunnuntaina 10.4. osakuntatiloissa. Kokouksen yhteydessä
nautittiin perinteiseen tapaan
brunssia, tällä kertaa osakuntalaisten valmistamana.
Kokouksessa valittiin uusi hallitus toimikaudelle 2016–2017:
• Milja Ahtosalo (pj)
• Mari Häkkinen
• Sini Leppänen
• Annika Pousi
• Maria Rämö

Pikku-Lohi osteli myös oheistuotteita, kun kerran
Turkuun oli vihdoin päästy. Ehdoton suosikki oli
haalarimerkki Herra Lohesta, jossa yhdistyivät mukavasti myös SavOn ja KO:n symbolit. WiO ja Öffen
jäivät kombinaatiosta harmillisesti puuttumaan,
mutta kruunun lisääminen Lohelle toisi myös Wiipurin perilliset mukaan yhdistelmään.
Suuri järkytys Pikku-Lohelle oli konferenssitauon aikana tapahtunut Lohen identiteetin romahdus, kun
asiantuntevan kalamiehen analyysi Pikku-Lohen
potretista vahvisti Lohen olevankin oikeasti Taimen!
No, molemmat nousevat kyllä Kymijokeen ja vaeltavat, joten sikäli vahinko ei ollut suuri. Identiteettikriisissä kamppailevan Pikku-Lohen paluumatka
Helsinkiin sujuikin hiljaisissa merkeissä Onnibussin
kyydissä. Seuraavassa Osakunnan kokouksessa päädyttiin kuitenkin pitäytymään vanhassa ja tutussa
Pikku-Lohi nimityksessä, koska "epäloogisuus herättää mielenkiinnon" ja huomautettiin Herra Lisbeth Lohenkin "olevan modernin androgyyni ja monitulkintainen identiteetiltään".

Vuosikokouskuulumisia

Toiminnantarkastajana jatkaa
Mika Koski ja varatoiminnantarkastajana Jani Bohm.
Senioreiden uusi hallitus järjestäytyi.

Kiitos hallituksen nyt jättäneille
toiminnasta.

Jäsenmaksu 2016

Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksun
suuruudeksi 20 €.
Vapaaehtoinen Kypsän kannatusmaksu on 5 €.
•
•
•
•
•

Summa: 20 tai 25 euroa
Saaja: Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry
Tilinumero: Nordea FI82 1010 3000 2029 86
Viite: 2015 00024
Eräpäivä: 31.5.2016.

Lisätukea Osakunnalle voi halutessaan osoittaa
maksamalla osakunnan kannatusjäsenmaksua
suoraan Osakunnan tilille.

Lisätietoa
tulevista Senioreiden
tapahtumista:
•

sähköpostilistalta
kyo-seniorit@helsinki.fi

•

Facebook-ryhmästä
Kymenlaakson
Osakunnan Seniorit ry

•

nettisivuilta
http://seniorit.
kymenlaaksonosakunta.fi
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Harvasta on Legendaksi - raportti kymäläisten matkasta Kotkansaaren legenda
-approon

Teksti ja kuva: Sofia Rahikainen

6.4. klo 11.15. Delegaation ensimmäinen erä
lähtee kohti Kotkaa. Tapahtuman fb-sivuille
päivitetään kuvamateriaalia kolmesta eri bussista, minkä seurauksena Kotkassa arvioidaan
osakuntalaisia saapuvan approilemaan kolmen bussilastillisen verran.
Klo 15.15. Approkartat on noudettu ja ensimmäiset kaljat korkataan Kotkan aurinkoisella
torilla. [Insert beer can opening here.]
Klo 16.30. Evästauon paikka, ja joukkio siirtyy ruokailemaan burgereiden pariin. Seuraan
liittyy nelivuotias tuleva osakuntalainen, joka
ei lakkaa ihailemasta pinkkejä (toim. huom.
fuksianpunaisia) opiskelijahaalareita sekä erilaisia muumimerkkejä, joiden sisältöä tiedustellaan ahkerasti. Isosisko kiittää mielessään,
ettei pikkusisko osaa vielä lukea.
Klo 19.50. Eräässä anniskeluravintolassa
törmätään kuin törmätäänkin tapahtumaa
järjestävän tahon edustajaan, ja kymäläiset
pääsevät minglaamaan paikallisten opiskelijoiden kanssa. Kysyttäessä miten paikallinen
edustaja hoksasi meidän olevan yliopistolaisia, vastaus kuului kutakuinkin ”no, se vaan
jotenkin paistaa päällepäin”. Jaahas. Vaikka
tarkoituksella jätettiin ne University of Helsinki -vermeet kotiin.
Klo 20.50. Koittaa illan ehkä koskettavin hetki.
Kymäläiset ovat löytäneet tiensä Kymenlaakson laulun äärelle – kahdella tapaa. Hanasta
virtaa kylmää uutuusolutta ja paikalta löytyy
vielä piano, johon tarttuu anonyymi kymäläispianisti. Kymenlaakson laulun yhteisversioon
yhtyy joukkueen lisäksi paikallisia approajia,
ja tunnelmallinen sateinen kevätilta Kotkassa
pysähtyy hetkeksi.
Klo 21.40. Joukkueen naiset ovat jo ansainneet
Legendan arvonimen, mutta miehiltä puuttuu
vielä 5 suoritusleimaa. Aikaa 20 minuuttia.
Joukkue kiertää koiranpentukatseella samoja
baareja läpi kikkaillen itselleen tuplaleimat,
ja viime hetkillä karttaan lyödään puuttuvat
merkinnät. Huokaistaan helpotuksesta.
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Isännän kopista
Teksti: Olli Ahola
Kuvat: Wikipedia Commons

Klo 22.00. Miten helkkarissa Sooloon on näin
pitkä jono.

Valkovenäläinen:

Klo 22.25. Viisi Legendaa hymyilevät muikeina Soolossa.

Koskenkorva 2cl
Kahvilikööri 4cl
Maito/kerma ad. 20cl
Tarvittaessa: Jäitä

Klo XX.XX. Jatkoilla tehdään empiiristä tutkimusta siitä, mikä erottaa oikkarin kyamkilaisesta, kuinka kovaa PMMP:tä voi vetää
karaokessa, voiko Vilma Alinan keikan todella
missata Soolon kokoisessa paikassa ja minne
meidän joukkueen jäsen oikein hävisi.
Klo 2.00. Eräs joukkueen anonyymijäsen jää
odottamaan bussia Mussaloon. Käy ilmi, ettei bussi koskaan saapunutkaan ja ilta jatkui
muutenkin traagisesti. Ks. kuva.
Klo 2.15. Kolme joukkuelaista hiipii pitkin
Ruotsinsalmenkatua ja löytää tiensä erään
isoäidin vierashuoneeseen.
7.4. klo 10.00. Herätyskellon ääni riipii korvia. Joukkuelaiset kasailevat itseään. Olotila
voisi olla pahempikin, ottaen huomioon että
tilanteessa pitää vähän skarpata jottei mummo aivan huolestuisi. Mummo kuitenkin tiedustelee, josko edellisillan tapahtumasta tulisi
juttua Kymäriin, hän kun voisi napata lehtiartikkelin talteen muistoksi. Toteamme yhteen
ääneen, että juttua tuskin tulee. Toivottavasti
ei. Lähdön hetkellä saamme vielä kuulla, että
”Kato vittu Moodlesta” -haalarimerkki sisältää
ruman sanan. On se Moodle aika ruma.
Klo 12.15. Onnibus starttaa matkansa Kotkan
linja-autoasemalta Helsinkiin ja KyO-pallo
vyöryy darraeväinensä eturiviin. Väsyneet ja
onnelliset myhäilevät kauniiden Legendamerkkiensä kanssa suunnitellen jo ensi vuotta. Kotka ei koskaan petä.

Annoksia: 1
Alkoholipitoisuus: 7 %
Isännän ympärivuotinen suosikki.
Ei vaadi selittelyjä, ainoa kahvin
muoto jossa sitä kehtaa nauttia.

Tässä lehdessä esitellään tämän
vuoden isännän kopin ensimmäisen
ideariihen tulosta. Esittelyssä ovat
mukana kesäinen booli, drinkki
sekä isännän oma ympärivuotinen
suosikki.

YO-booli:

Koskenkorva 50cl
Valkoviini 150 cl
Sprite 300cl
Passoa 50cl
Appelsiinimehua 50cl
Tarvittaessa: keltaista elintarvikeväriä ohjeen mukaan.
Koristele esimerkiksi sitruunan siivuilla.
Annoksia n. 30
Alkoholipitoisuus: n. 7-9 % (käytettävästä viinistä riippuen)
Kevään loppuhetkillä on aika jälleen
muistaa valmistuneita. Mikäpä olisikaan tyypillisempää näissä juhlissa kuin
hienosti pukeutuneet ylioppilaat sekä
maljat pullollaan boolia. Yllä on esitetty esimerkki hiukan erilaisesta boolista,
joka ei olekaan tyypilliseen tapaan jonkin
marjan sävyttämä. Tämän boolin päämaut
tulevat etelämmästä, mutta ovat todistetusti suomalaiseen makuun sopivat.

Mansikkamargaritat:
Tequila 25cl
Mansikka-breezeriä 1pl, eli 27,5cl
2cl sokeria
1-2 puristetun sitruunan mehu
Mansikoita. Paljon tuoreita mansikoita (esim. 2 litraa)
Jääkuutioita.
Mansikoista kannat pois ja tehosekoittimeen. Anna tehosekoittimen tehdä työ
puolestasi. Kaada valmis sekoitus suoraan
(martini-) laseihin ja nauti pikimmitien.
Annoksia: 8-10 annosta
Alkoholipitoisuus: XXX %
Kukapa ei Suomen vähälumisen kesän aikana haluaisi nauttia juomista joihin on käytetty kotimaisia, ehkä jopa itse kerättyjä aineksia. Näillä aineksilla sateisena ja kylmänäkin
päivänä voi saada etelän auringon fiilistä.
Huhu kertoo, että isännällä on edessään
pitkä pohdinta päättäessään tuodaanko mainittuja drinkkejä nautittaviksi osakuntalaisille. Ties vaikka jo Meripäiväpiknikillä..? ;)
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
Teksti: Aleksi Leppänen
Kuvat: Tiina Heikkilä ja Olli Ahola

15.3. Kevään uusien ilta.
Fuksiohjaajien järjestämä
matalan kynnyksen tilaisuus
houkutteli paikalle uusia kasvoja.
Takavuosina kevään uusien illan
suosio on ollut maltillista, mutta
tänä keväänä yleisöryntäys yllätti.
31.3. DGO:n saunailta.
Osakuntalaiset pääsivät
löylyn lämpöön Sivistyksellä.
Löylyn saumalla maistui
kevyt purtava ja virvoke.
1.4. KyOn herrikset. Osakunnan
naiset järjestivät miehille
juhlat pride-hengessä.
6.4. Kotkansaaren legenga
-appro. Osakuntalaiset
jalkautuivat maakuntaan
approilun merkeissä.
16.4. Perhesitsit. Osakuntalaisten
perheenjäsenillä oli oivallinen
tilaisuus päästä kokemaan
osakuntaelämän parhaat puolet,
kun vietettiin perhesitsejä.
Pöytäjuhlilla nähtiin äitejä ja
isiä, sisaruksia ja avopuolisoita.
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22.4. KSO-DGO-yhteissitsit.
Keskisuomalaisten ja dgo:laisten
ystävyyttä, yhteistyötä ja
keskinäistä avunantoa juhlistettiin
hilpeiden yhteissitsien muodossa.
Lastenohjelma-teemaisilla
pöytäjuhlilla sitsikansa pääsi
taantumaan lapsuuteen
turvallisessa ympäristössä.
29.4.-1.5. Vappu. Osakuntalaiset
viettivät vappua Mantan
lakituksen, Hämiksen vapun ja
kaivopuiston piknikin merkeissä.
Lisäksi Osakunnan delegaatio
edusti Tartossa vappuna.
12.5. Toukokuun vierailukokous.
Civis Joni Mäkelä isännöi kevään
viimeistä osakunnan kokousta
työpaikallaan Goforella.
Osakuntalaiset pääsivät
tutustumaan mahdollisesti
joskus edessä häämöttävään
työelämään Jonin opastuksella.
Maininnan ansaitsevat myös
erinomaiset kokoustarjoilut.
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Virkailijaluettelo 2016

VÄRITYSKUVA

Inspehtori
Jari Lavonen

Auta Sabinaa valmistautumaan KyOn herriksille!

jari.lavonen@helsinki.fi

Kuraattori
Ester Pentti

Kuva: Anna-Liisa Koskinen

kyo-q@helsinki.fi
0503424421

Hallituksen pj.
Pasi Pykälistö

kyo-pj@helsinki.fi
040 095 2887

Sihteeri
Esa-Pekka Helanne

kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 864 1113

Isäntä
Tuukka Mustapää
Olli Ahola (vt. isäntä)
kyo-isanta@helsinki.fi
044 254 3580

Emäntä
Iina Elfving

kyo-emanta@helsinki.fi
040 504 6406

Emäntä
Anna-Liisa Koskinen

kyo-emanta@helsinki.fi
040 845 6677

Taloudenhoitaja
Aapo Jussila

Asuntosihteeri
Maaria Haavisto

kyo-asuntosihteeri@helsinki.fi
040 540 5977

Tiedotussihteeri
Sofia Rahikainen

kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi
044 060 5132

Jäsensihteeri
Marjut Päkki

marjut.pakki@helsinki.fi
044 571 1166

Kulttuurisihteeri
Salli Ahtiainen

kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
040 539 0726

Maakuntasihteeri
Sini Leppänen

kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi
040 510 5803

Liikuntasihteeri
Joni Salo

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
044 548 3742

Vaalipäällikkö
Sofia Rahikainen

sofia.rahikainen@helsinki.fi

Ulkoasiainsihteeri

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 744 4177

Sofia Rahikainen

Toiminnanohjaaja
Tiina Heikkilä

Seniorisihteeri

kyo-toiminnanohjaja@helsinki.fi
050 443 2499

Fuksiohjaaja
Leon Hirvelä

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
046 811 4861

Fuksiohjaaja
Sara Tähkäpää

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 502 7837

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi

Sini Leppänen

kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Esa-Pekka Helanne

kyo-kypsa@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Salli Ahtiainen

kyo-kypsa@helsinki.fi

Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö

pasi.pykalisto@helsinki.fi
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Laulunjohtaja
Salli Ahtiainen

salli.ahtiainen@helsinki.fi

Varalaulunjohtaja
Esa Helanne

Varalaulunjohtaja
Olli Ahola

Valokuvaajat:
Olli Ahola
Tiina Heikkilä

Hallitus

kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Pasi Pykälistö
Sihteeri Esa-Pekka Helanne
Kuraattori Ester Pentti
Taloudenhoitaja Aapo Jussila
Salli Ahtiainen
Tiina Heikkilä
Leon Hirvelä
Pasi Pykälistö
Sofia Rahikainen

Apuemännistö

kyo-emannisto@helsinki.fi

Olli Ahola
Pihlaja Ahonen
Aapo Jussila
Maija Laine
Sini Laukkanen
Eerika Mankinen
Marjut Päkki
Sofia Rahikainen
Julia Rouvinen
Sini Strandman
Sanni Wiksten

Apuisännistö

kyo-isannisto@helsinki.fi

Salli Ahtiainen
Esa-Pekka Helanne
Leon Hirvelä
Ville Myllylä
Joni Tilli

HTK:n edustajat:
Tiina Heikkilä
Aleksi Leppänen
Pasi Pykälistö
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