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Osakuntasyksy on jälleen käynnistynyt, tänäkin vuonna varsin aktiivisena. Sen huomaa
viimeistään silloin, kun tajuaa viettäneensä
seitsemästä viikonpäivästä kuusi joko osakunnalla tai vähintään osakuntalaisten kanssa. Syksyn tapahtuma- ja projektisuma pitää toisaalta
huolen ainakin siitä, että kesän vieroituisoireet
osakuntatoiminnan vähyydestä paranevat kuin
itsestään.
Järjestötoiminta on toisinaan verrattavissa jopa
parisuhteeseen. Alkuhuumassa vaaleanpunaiset lasit silmillä on valmis tekemään lähes mitä
tahansa ja kaikki on hauskaa. Kun arki alkaa ja
hermot kiristyvät äärimmilleen, rakastamansa
asian puolesta joutuu kokemaan myös synkempiä hetkiä. Ei ehkä niinkään verta, mutta ainakin hikeä ja toisinaan myös kyyneleitä.

Useimmiten osakuntatoiminta on kuitenkin varsin riemukasta, ja ajoittaisista stressikäyrien sekä verenpaineen kohoamisista
huolimatta olen ymmärtänyt erityisesti tänä
syksynä, että osakuntaan liittyminen on ollut yksi elämäni parhaista päätöksistä. Osakuntalaisista on tullut entistä tärkeämpiä ja
järjestötoiminnasta erittäin merkityksellistä.
Toivon, että myös uudet osakuntafuksit saavat onnistumisen kokemuksia ja kokevat osakunnan paikaksi, jossa jokainen voi olla oma
itsensä. Tervetuloa joukkoon!
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VIERASKYNÄ

Taloudenhoitajan testamentti
Viime rapujuhlissa –minulle järjestyksessä kuudennet – huomasin olevani akateemisesti

vanhin siinä pöydässä, jossa ei ollut käpyjä. On
mahdollista, että olen ensi vuonna poistumassa
hallituksesta ja tekemässä tilaa fukseille. Tämä ei
tietenkään tarkoita sennuuntumista – pois se minusta, vielä FM, VTK ja VTM tekemättä. Kypsän
päätoimittaja pyytää minua muistelemaan kahta
viime vuottani talhona, pohtimaan viran roolia ja
antamaan ”hyviä” neuvoja seuraajalleni. Tehkään
siis niin.
Talhona saa marttyyroida. Minä yksin täällä toimistossa tiliöin, ja minut huomataan vain, kun teen
virheen. Talho on yhteisöllisessä osakunnassa aika
itsenäinen virka. Osakunnalle on kuitenkin ihanaa
paeta opintoja, juoda vähän järjestön X kahvia –
kyllä, keittiön keittimellä ei tarvitse keittää 14 kupin pannua –, ja hautautua talouspapereihin.
Talholla on valtaa. Tykkäsi siitä tai ei, niin raha
ohjaa osakunnankin toimintaa. Hyvin usein minulta tullaan kysymään, onko meillä rahaa tähän.
Monesti kysymys on pikemminkin siitä, olisiko
hyvä käyttää rahaa tähän pikemmin kuin tuohon
– siis arvostelmasta. Hallituksenkin kiinnostus talouteen on jotenkin kummallisen pieni verrattuna
erinäisiin ohjesääntöihin. Lisäksi taloudenhoitaja
saa ja joutuu olemaan aika hyvin kärryillä vähän
kaikesta, joten vähän kaikkeen on myös mahdollisuus vaikuttaa.

Kymenlaakson laulu III

muotokuvan, tämä tarkoittaa 4%:n reaalikorolla
40€ vuosikulutuksesta luopumista ikuisesti – hallituksen virkistyksen verran.
2. Tietyillä resursseilla, joita numerot kirjanpidossa edustavat, pyritään saavuttamaan mahdollisimman paljon kaikkea kivaa. Ennen kuin Kypsän painosta pienennettiin, se oli arvioitu viisi kertaa niin
kivaksi kuin KyOn kulttuuritoiminta.
3. KyO ei ole köyhä. Osakuntiin verrattuna KyOlla on ehkä niukkaa, mutta verrattuna suurimpaan
osaan HYY-järjestöjä, saati sitten maan muihin
opiskelijajärjestöihin, meillä on varsin hyvät toimintaedellytykset.

Pääasiassa talhon homma ei kuitenkaan ole
tiliöintiä tai budjetin miettimistä. Se on aktiivista osallistumista kokouksiin ja tapahtumiin – siis sitä mitä osakunta on.

Aapo Jussila
Taloudenhoitaja

Talhon kausi kestää kaksi vuotta ja niistä ensimmäisen olin ihan pihalla. Talousarvion tulkintaa
alan nyt vasta ymmärtää. Tai totuuden nimessä
huomaan olevani henkilö, joka ymmärtää, ettei
sille ole yksiselitteistä tulkintatapaa. Viimetöikseni
yritän kirjoittaa talousarvion lukuohjeet, jotta seuraavalla taloudenhoitajalla olisi edes esitys siitä,
mitä eri tuloja ja kuluja talousarviossa on oletettu.
Uudella taloudenhoitajalla on kuitenkin sikäli helpompi alku kuin minulla, että olen saanut Tilitinohjelman tottelemaan, eikä tuloslaskelmaa enää
tarvitse kirjoittaa Exceliin.
Sitten niitä ohjeita seuraajalleni. Taloudenhoitajan
ei tarvitse olla taloustieteilijä. Yhdelläkään kansiksen luennolla ei ole käsitelty yhdistyksen taloudenpitoa. Tietynlainen talousajattelu kuitenkin on
suotavaa ihan jokaiselle rahan kanssa leikkivälle –
eli ihan jokaiselle.
1. Ei ole olemassa rajaa osakunnan ja rahastojen
välillä, vaan säästämisen ja kuluttamisen välillä.
Jos KyO ostaa 1000€ maksavan inspinketjun tai
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Teksti: Pasi Pykälistö
Kuva: Wikipedia Commons

Edellisessä Kypsässä kerrottu toisen Kymenlaakson laulun syntyminen ei vielä ratkaissut maakuntalaulun tilannetta tyydyttävästi
Kymenlaaksossa. Kuvaavasti vasta muotoutumassa olevan maakunnan laulukaan ei
ollut heti alusta alkaen valmis. Merisalon
maakuntalaulua pidettiin yhteislauluksi sävelalaltaan liian laajana, joten uusi laulu oli
saatava. Tällä kertaa aloitteen tekijänä oli
Suomen Kuoroliiton, myöhemmän Sulasolin, Kymenlaakson piiri, joka tammikuussa
1934 vuosikokouksessaan päätti aloittaa
uuden maakuntalaulun hankkimisen runokilpailun järjestämisellä. Kilpailun raadiksi
valittiin kuusi henkinen arvostelulautakunta, jossa oli mukana mm. kirjailija Unto Seppänen. Lautakunta ei ehtinyt kokoontua ensimmäistäkään kertaa, kun se sai tiedon että
Kouvolan lyseon rehtori Aukusti Simelius
(myöh. Simojoki) oli ilmeisesti kouvolalaisten opettaja Vilho Oksan ja leipurimestari
Juho Mannerin suosituksesta kirjoittanut
sanat uudelle maakuntalaululle. Opettaja
Oksa johti tuolloin Kouvolan sekakuoroa,
jonka 15-vuotisjuhlaan maaliskuussa 1934
hän oli ilmeisestikin toivonut maakuntalaulun kantaesitystä.

tilaisuuksien vakio-ohjelmaan ja laulu on
myös ollut mukana jokaisessa laulukirjassa
vuoden 1962 ensimmäisestä Ilta huipullajulkaisusta lähtien.
Tällä kertaa emme julkaise laulun sanoja,
koska jokainen osakuntalainen voi lukea ne
itse omasta laulukirjastaan.

Lähteet:
Reijo Pajamo – Maakuntalaulumme. WSOY,
1987.
Marja Vasara – Ankkapurha VII: Kymenlaakson Osakunnan puolivuosisataa.
toim. Yrjö Kaukiainen – Kymenlaakson historia II: Rajamaasta maakunnaksi, 1810-lu-

Sävelmä kuitenkin puuttui vielä, joten laulun kantaesitys siirtyi myöhemmäksi. Unto
Seppänen sai ylipuhuttua nuoren säveltäjän
Uuno Klamin säveltämään nuotit maakuntalaululle, olihan Klami kotoisin Virolahdelta. Kymenlaakson laulu sai kantaesityksensä
lopulta 8.6.1934 Kouvolan sekakuoron konsertin viimeisenä ohjelmanumerona, jota
yleisö nousi kuuntelemaan seisten.
Osakunta
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.

Simelius lähetti maakuntalaulun sanat käsikirjoituksena Kymenlaakson Osakunnalle
1937 ja Osakunnalla olikin osaltaan merkittävä vaikutus osaltaan siinä, että laulu vakiintui ja jäi toistaiseksi maakunnan
omaksi tunnuslauluksi. Kymenlaakson laulu on kuulunut tästä pitäen KyOn juhlien ja
KYPSÄ 3/2016
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Eksoottinen Ilomantsi
Teksti ja kuvat: Pasi Pykälistö

Juhannuksena sain kutsun Karjalaisen
Osakunnan kesäretkelle Ilomantsiin. Oma
aikaisempi kokemukseni Pohjois-Karjalasta rajoittui puolustusvoimien viikon kestäneeseen metsäleiriin jatkuvassa vesisateessa, joten uteliaisuudessa nähdä muutakin
Pohjois-Karjalaa ilmoittauduin mukaan.
Perjantai-iltapäivällä Heikin ja Samulin
auto noukki minut kyytiinsä Kouvolasta.
Matka sujui rattoisasti jutustellessa ja katselemalla maisemia, kuten Vuoksi Imatralla tai Parikkalan hämmentävän runsas
karjalaistyyliin rakennettujen (ja myynnissä olleiden) huoltamoiden sarja. Saapuessamme vihdoin perille Heikin perheen
vuokramökkeihin kuuluvalle hirsihuvilalle
pimeys oli jo langennut. Pimeys ei kuitenkaan saunomista ja uimista estänyt.

liseen museo-matkailukohteeseen tutustumalla. Paikka toi mieleen Virolahden
Bunkkerimuseon. Taistelijan talon pihalla
saimme ihailla kunnioitusta herättävää
tykkikokoelmaa. Taistelijan talolta siirryttiin parin sadan metrin matka Hattuvaaran
tsasounalle, joka on Suomen vanhin tsasouna.

Lauantaipäivänä suunnattiin ensimmäiseen retkikohteeseen, missä tapasimme
Annan ja Aivarin. Aamupäivä kului Hattuvaarassa Taistelijan talon sotahistorial-

Hattuvaarasta suuntasimme EU:n itäisimpään pisteeseen, eli paikkaan missä Suomen ja Venäjän raja kääntyy kohti luodetta. Mainospuheista huolimatta yhtäkään

karhua ei näkynyt. Itse Itäpiste on pienessä
saaressa, minne on pystytetty Suomen ja
Venäjän rajatolpat. Poistuminen rajatulta
polulta ja tieltä oli ankarasti kielletty, koska Itäpisteelle kuljetaan rajavyöhykkeeseen
tehtyä kapeaa käytävää pitkin.

Toisen osakuntien kesäretket ovat hauska
tapa harrastaa kotimaanmatkailua, sillä
tuttujen ihmisten, joilla on todella hyvä
paikallistuntemus, kanssa paikoista ja kohteista saa paljon enemmän irti.

Itäpisteeltä ajoimme kirkonkylään tutustumaan Hermannin viinitilaan, joka käyttää
raaka-aineenaan viinimarjoja. Viinitehtaan
ohella viinitila on ostanut Ilomantsin vanhan vesitornin, jonka katolle on rakennettu
viinibaari. Kattoterassilta avautui mahtavat
näkymät Ilomantsiin ja Ilomantsinjärvelle.
Ilomantsinjärven rannassa näkyi puiden
takaa lähes vieretysten luterilainen ja ortodoksinen kirkko, mikä kiteyttää Ilomantsin
sijainnin ikivanhalla kulttuurirajalla idän
ja lännen, Ruotsin ja Venäjän, Savon ja
Karjalan välillä.
Sunnuntaina oli heti aamulla ohjelmassa
mökin siivous ja lähtö. Vielä ennen lähtöä Ilomantsista ohjelmassa oli perinteinen karjalainen pitopöytä Parppeinvaaran
museoalueella. Paluumatka sujui ilman
ihmeempiä seikkailuja Ilomantsista Kouvolaan, missä hyppäsin pois kyydistä yli
kuuden tunnin ajomatkan jälkeen. Heikki
ja Samuli jatkoivat vielä matkaa kohti Helsinkiä.
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Mitä siä oikein opiskelet —
eläinlääketiede
Teksti ja kuvat: Tiina Heikkilä

Useat varmaan jo tietävätkin mitä alaa opiskelen. Ainakin noin suunnilleen. Aion kuitenkin paljastaa suuren yllätyksen: opintoni
eläinlääketieteellisessä ovat muutakin kuin
suloisten pentujen paijaamista ja raatojen
dissektointia (tai rektalisointia). Joskin ihan
mielelläni tekisin tuota kaikkea kolmea vaikka päivät pitkät, varsinkin pentujen paijailua,
mutta ikävä kyllä opintoihin kuuluu myös
erittäin paljon muuta. Kirjat ovat tavallisesti
sen verran painavia, että sellaisella voi antaa
itsellensä nuijanukutuksen tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi patologian oppikirja painaa
kevyet viisi kiloa. Opintojen sisältö on kuitenkin yliopistoalaksi erittäin käytännönläheistä. Useimmilla kursseilla on edes jokin
käytännön harjoitus.
Eläinlääketiedettä voi opiskella Suomessa
vain Helsingissä. Tämän takia itsekin tänne
aikanaan muutin kun oli pakko. Opetus tapahtuu pääosin Viikin kampuksella ja tuotantoeläinlääketieteen opetus on Mäntsälässä Saaren klinikalla. Tutkinto on aidosti
kaksiportainen (toisin kuin humaanipuolella,
siis lääkis ei humanisti) ja meillä opintoihin
kuuluu kandidaatin– ja lisensiaatintutkielmat. Tosin eipä niiden laajuus äkkiseltään
päätä huimaa, kun olen kuunnellut, mitkä
ovat minimivaatimukset monilla muilla aloilla. Opiskelumuoto on ns. putkitutkinto. Akateeminen vapaus on vain jokin villi legenda,
ei meillä mitään sellaista tunneta. Valinnaisia
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opintoja on kandivaiheessa kuusi noppaa ja
lisensiaattivaiheessa huimat kahdeksan. Mikäli lisensiaatin tutkielma on kirjallisuuskatsaus ilman tutkimusosaa, valinnaisia opintoja on tutkinnossa jopa 13 noppaa! Ei sillä
sivuainetta saa kasaan, etenkin kun opintojen tulisi olla mieluiten oman tiedekunnan
järjestämiä opintoja varsinkin lisensiaattivaiheessa.
Opintoihin liittyy tiiviisti kaiken selkeästi
eläinlääkärin hommiin kuuluvan (oletan,
että mielikuvanne on klinikalla työskentelevä konitohtori) lisäksi paljon muutakin.
Kaiken tuohon liittyvän päälle opintoihimme
kuuluu mm. teurastamo- ja elintarvikehygieniaa, eläinsuojelun lainkohtia (ja muutenkin lakitekstiä saa lukea ihan riittämiin),
eläintautien vastustamista ja zoonoottisten

Armi pitää erityisesti patologian oppikirjan mausta.

Jos se ei vielä tullut ilmi, niin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnolla työllistymismahdollisuudet ovat yllättävän laajat. Itse en
ainakaan hakiessani lainkaan hahmottanut
laajuutta alkuunkaan. Olin tutustunut vain
kliinikon työnkuvaan, enkä edes ajatellut
muita osa-alueita. Eikä niistä oikeastaan edes
löydä samalla tavalla tietoa. Eläinlääkäreitä
on kuitenkin töissä klinikoiden ohella laajalti
erilaisissa virastoissa ja elintarviketuotantolaitoksissa. Vaikkapa armeijan leivissä on
useampikin eläinlääkäri, nimenomaan ympäristöhygienian saralla hommissa.
Myös Niia pitää oppikirjoistani.

tautien opettelua. Käytännössä, jos syöt mitä
tahansa ruokaa Suomessa, tulet käyttäneeksi
eläinlääkärin palveluja. Poikkeuksena luonnollisesti itse kerätyt marjat, sienet ym. ja itse
metsästetty liha.
Olennainen osa koulutustamme ovat erilaiset harjoittelut. Niissä osittain ärsyttävintä
on se, että emme voi suorittaa juuri mitään
kandivaiheen harjoittelujamme (ainakaan
pakollisia) pk-seudulla. Jos ei satu olemaan
sukua tai tuttavia oikeilla paikkakunnilla,
harjoittelun aikana asuminen voi olla pienoinen haaste. Muutoin harjoittelut ovat erittäin
mielenkiintoisia ja jopa hauskoja. Meidän
tulee viettää kaksi viikkoa lypsykarjatilalla ja
toinen kaksi viikkoa emakkosikalassa. Lisäksi harjoitteluihin kuuluu kahden viikon pätkä
teurastamolla seuraamassa lihantarkastusja teurastusprosessia.
Lisensiaattivaiheen alkaessa neljäntenä
vuonna opintoihimme kuuluu olla mukana
yliopistollisen eläinsairaalaan päivystyksissä
sekä hevos- että pieneläinsairaalalla. Päivystykset kestävät onneksi vain luentojen jälkeen
neljästä kymmeneen. Joskin pahimmillaan
voi olla pakollista läsnäoloa ensin kahdeksasta neljään, jonka jälkeen suoraan päivystykseen. Viikonloppuisin on myös päivystysvuoroja, eli eläinlääkiksessä opiskeleva voi
olla sunnuntainakin ”koululla” pakollisessa
opetuksessa. Viidentenä vuonna päivystykset
kestävätkin sitten kevyet 16 tuntia neljästä
seuraavan aamun kahdeksaan. Viides vuosi
vietetään muutenkin klinikalla kahden viikon
kierroissa eri osastoilla.

Opiskelu alalla on vaativaa, mutta palkitsevaa. Tottahan se on, että välillä saa kuurata
itseään esimerkiksi jonkin eläimen ripulista
(hyvällä tuurilla vain ihoa eikä hiuksia) ja
tehdä muuta ei niin siistiä sisätyötä. Siitäkin
huolimatta ovat opinnot olleet tähän mennessä mielenkiintoisia ja en kadu lainkaan
alan valintaani, ainakaan vielä opintojen aikana.

Patologiaa ja norppaliveä, mitä sitä
muutakaan sitä vapaa-ajallaan tehdä?
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Väriä edariin!
Teksti: Sofia Rahikainen
Kuva: Osakuntalainen Unioni
HYYn eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit tulevat taas loka-marraskuun taitteessa. Älä vielä käännä sivua, nyt on tärkeää asiaa! Näin sähköisten vaalien aikaan vaikuttaminen
oman ylioppilaskunnan asioihin on helpompaa kuin koskaan, miksi et siis käyttäisi äänivaltaasi?
KyO asetti ehdolle 13 huikeaa ehdokasta (kaikki he löydät jutun lopusta), ja heistä neljä kertoo nyt
mietteitään tulevista vaaleista. Go KyO! #osakuntalaiset #väriäedariin #kyoedariin #hyyvaalit

Miksi halusit lähteä ehdolle edarivaaleihin?
Olli Ahola: Asioihin ja päätöksiin vaikuttaminen on sekä yksilön että yhteisön kannalta
olennainen asia. Ylioppilaskunnassamme voi
vaikuttaa; siksi olen ehdolla.
Iina Elfving: Kaksi vuotta sitten edari oli vielä
vieras asia, mutta nyt kun opiskeluvuosia on
kertynyt ja järjestöissä on tullut toimittua aktiivisesti, heräsi into lähteä vaikuttamaan yhteisiin asioihin myös korkeammalla tasolla. Niin
ja kaveri pyysi.
Pasi Pykälistö: Haluan vaikuttaa HYYssä ja
HYYn kautta yliopistolla ja yhteiskunnassa
opiskelijoiden paremman huomisen ja yliopistoyhteisön puolesta.
Sofia Rahikainen: Haluan edistää yliopistopoliitiikassa päätöksentekokulttuuria, joka keskustelee, ottaa kaikki opiskelijat huomioon ja
tekee vastuullisia sekä pitkäjänteisiä päätöksiä.
Miksi päätit lähteä juuri Osakuntalaisen Unionin ehdokkaaksi?
Olli: Olen toiminut vuonna 2015 Unionin hallituksessa, joten sitä kautta Unioni oli luonnollinen valinta. Osakuntalaisuus kulkee itsellä
myös vahvasti mukana niin arjessa kuin juhlassa.
Iina: Osakuntalaisena Unioni oli luonnollinen
valinta. En myöskään halua seistä liian spesifisesti yhden tiedekunnan tai pääaineen asioiden
takana, koska meitä on HYssä kaikenkirjava
joukko ja tarpeet ovat sen myötä erilaisia. Unionin vaaliteemat edustavat mielestäni kattavasti
kaikille opiskelijoille yhteisiä ja tärkeitä asioita.
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Pasi: Osakuntalainen Unioni mahdollistaa yliopistoyhteisön tarkastelun ja vaikuttamisen
yliopistolla ylitse tiedekunta- ja oppiainerajojen.
Sofia: Unioni pohjautuu arvomaailmaltaan
sellaiselle - yhdenvertaiselle, opiskelijoista välittävälle ja mahdollisuuksia antavalle - toiminnalle, jonka takana voin seistä. Lisäksi halusin
puoluepoliittisesti sitoutumattomaan vaalirenkaaseen, jotta päätöksentekoni voi pohjautua
omiin arvoihini puoluepoliittisen agendan sijasta.
Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa HYYn edustajistossa? Miten näet, että pystyisit parhaiten
ajamaan näitä asioita?
Olli: HYYn juoksevien asioiden lisäksi olen
kiinnostunut vaikuttamaan siitä, millä tavalla
HYY ottaa osaa Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksiin vuonna 2017. Haluan vaikuttaa myös
ylioppilaskunnan tilojen turvallisuuden puolesta.
Iina: Nyt kun leikkaukset ovat kuuma peruna,
on tärkeää huolehtia etteivät opiskelijoiden
edut ja mahdollisuudet pääse unohtumaan
päättäjiltä. Kuuntelemalla aktiivisesti muiden
opiskelijoiden huolia ja tarpeita pystyn parhaiten ottamaan esiin ajankohtaisia asioita, joihin
halutaan muutosta.
Pasi: HYYn edustajistossa haluan vaikuttaa
eniten siihen, että HYY pitää kiinni yliopistoyhteisön demokraattisuudesta, tavoitteena kollegion aseman puolustaminen ja laajentaminen
se oikeasti yliopistoyhteisön keskeiseksi areenaksi, jolla opiskelijat, henkilökunta ja professorit ovat tasaveroisesti edustettuina. Kollegion
tulee myös tulla korkeimman vallan käyttäjäksi
yliopistolla.

Sofia: Ensisijaisen tärkeänä koen saada ylioppilaskuntaan valoja päälle etenkin päätöksenteon avoimuuteen ja keskustelevuuteen,
huippuyliopiston kanssa kommunikointiin
ja vaikuttamiseen sekä erilaisista taustoista
tulevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien edistämiseen. Olen perusluonteeltani kovin jääräpäinen sen suhteen, että kun
sitoudun johonkin, teen sen eteen niska-hartiavoimin töitä kunnes päämäärä on saavutettu.
Miksi juuri sinua tulisi äänestää!
Olli: Neljännen vuoden opiskelijana ja useamman järjestön aktiivina omaan monipuolisen näkemyksen erilaisista toimijoista
ja toiminnasta, josta uskon olevan hyötyä
edustajistossa.
Iina: En usko olevani hyvä kampanjoimaan.
En halua suhtautua maailmaan mustavalkoisena paikkana, vaan koitan nähdä aina asioiden eri puolet. Samasta syystä en tule huutelemaan äänekkäästi tarttuvia radikaaleja
iskulauseita. Tämä on toisaalta myös vahvuuteni. Mietin ja punnitsen asioita ennen
kuin toimin. Kuuntelen muita, mutta pidän
samalla filtterin päällä. Jos minua äänestää,
voi olla varma, että minulle saa tulla puhumaan huomaamistaan epäkohdista ja minä
myös kuuntelen.
Pasi: Äänestä kokenutta opiskelijajärjestöaktiivia, jolle ovat tuttuja niin osakunta-,
aine- ja tiedekuntajärjestö-, kuin yliopistomaailmakin.

Sofia: Edustajistossa, jossa sovitellaan yhteen
60 edaattorin ja useiden edustajistoryhmien
intressejä, kaivataan ihmisiä, jotka pystyvät
aidosti keskustelemaan asioista. Politiikkaan
helposti yhdistettävä omien etujen ajaminen
ja kyvyttömyys nähdä asioita muiden näkökulmasta johtaa siihen, että monissa kysymyksissä
jätetään saavuttamatta se opiskelijoiden kokonaisedun kannalta paras vaihtoehto. Kyky
keskustella ja sovitella ei ole edunvalvonnan
puutetta, vaan rohkeutta tehdä omasta arvomaailmastaan käsin ajattelevaa ja vastuullista
yliopistopolitiikkaa – juuri se on minun vahvuuteni.

TIESITHÄN?
- Jokaisella Helsingin yliopiston läsnäolevalla
opiskelijalla on äänestysoikeus vaaleissa
- Ennakkoäänestys on 26.-28.10. ja varsinaiset
äänestyspäivät 31.10.-2.11.
- Äänestys toteutetaan ensimmäistä kertaa
sähköisenä, ja äänestää voi äänestyspäivinä klo
10-18
- Voit tutustua ehdokkaisiin etukäteen
esimerkiksi HYYn vaalikoneen avulla
- KyO kuuluu Domus Gaudiumin osakuntien
vaaliliittoon ja Osakuntalaisen Unionin
vaalirenkaaseen
- DGO:lla järjestetään 1.11. klo 14-18 Viiniä &
juustoja -vaalitempaus, johon ovat tervetulleita
kaikki osakuntalaiset!
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Frisbeegolfin lyhyt
oppimäärä, osa 1

Teksti: Olli Ahola
Kuva: Sofia Rahikainen

Herätemateriaaliksi olen valinnut muutaman tänä vuonna julkaistun otsikon median villistä maailmasta:
” Frisbeegolfin EM-kisoissa suomalaisjuhlat
--”(Hakkarainen & Kössö, Yle Urheilu, 2016)
” Suomen suurin frisbeegolf-rata kerää jo
heittäjiä ympäri Suomen --” (Kasurinen,
Yle Urheilu, 2016) ” Kotkassa avataan uusi
frisbeegolfrata” (Kymen Sanomat, 2015)
Se, miksi laji on kasvattanut suosiotaan, on
monien seikkojen summa. Mutta tämä onkin
lyhyen oppimäärän kirjoitus. Sen sijaan, että
kävisin suosion syitä läpi kerronkin parista heittotekniikasta, joiden hallitseminen
kierroksella on avain hyvään suorittamiseen.
Backhand-heitto (vasen kuva)
Useimmilla henkilöillä se yleisin ja mieluisin
tapa heittää kiekkoa eteenpäin. Backhandheitossa heittokätesi puoleinen kylki osoittaa
12
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heittosuuntaan. Kiekkoon yritetään kohdistaa voimaa pitkällä (muttei kiertyvällä) kädenojennuksella taaksepäin, josta käsi vedetään suorassa linjassa vartalon editse. Tässä
tyylissä kiekko kaartaa lopussa vasemmalle.
Forehand-heitto (oikea kuva)
Heittotapa, jonka osaaminen on liki välttämätöntä. Tässä tyylissä heittokätesi
puoleinen kylki osoittaa poispäin heittosuunnasta. Kiekkoon yritetään jälleen
kohdistaa tarvittava määrä voimaa vetämällä heittokättä taakse ja yrittämällä jälleen vetää kiekon vartalon editse
mahdollisimman suorassa linjassa. Näin
heitettynä kiekko kaartaa lopuksi oikealle.
Seuraavassa numerossa tarjoilen tekniikoita ehdottomasti lajin tärkeimmästä osa-alueesta: puttaamisesta.

KYPSÄ 3/2016

13

Kesäretkellä
JAALASSA 12.-14.8.
Teksti: Sini Leppänen
Kuvat: Olli Ahola

14

Mikä olisi parempaa kuin palata pimeän syksyn keskellä hetkeksi kesäisiin tunnelmiin?
Toisaalta kesäretki tuntuu olleen ihan hetki sitten, olihan elokuisen lauantain sää kuin
lokakuussa ja järviveden lämpötila sitä luokkaa, että se voisi jäätyä minä hetkenä tahansa. Oli eksoottista lähteä melko tuntemattomaan Jaalaan asti. Kun kysyttiin, mitä osakuntalaisille tulee mieleen Jaalasta, oli vastauksina mm. ”Jossain sikakaukana pohjoisessa, melkein Savossa”, ”joku kyolainen jossain ehkä joskus saattoi olla jaalalainen”ja
”niin vähän, että alan pohtia sanan etymologiaa”. Oli siis korkea aika ottaa selvää tästä
paikasta!

Kesäretkiolympialaisten haastavin laji sai katsojat lähes
katkeamaan naurusta.

Majoituimme Pyhäjärven rannalla leirikeskuksessa, jonka piha sopi loistavasti mölkyn pelaamiseen kerta toisensa jälkeen.

Vierailimme Werlan tehdasmuseossa oppaanamme osakunnan entinen jäsen, legendaarinen Riku Nöjd, jonka tapaamisesta moni nuorempi osakuntalainen oli hyvin otettu.
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Lauantaina Jaalan kotiseutuyhdistyksen
Pertti Malin kertoi tarinoita Jaalasta ja
kiinnitimme KyOn ensimmäisen linnunpöntön leirikeskuksen pihapiiriin.

Sää ei aina suosinut, mutta tunnelma oli onneksi kevyt ja lämmin.
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Herra Lohen rapujuhlat
Teksti: Iina Elfvibg
Kuvat: Tiina Heikkilä ja Olli Ahola

KyOlla juhlittiin jo legendaariseksi
muodostuneita rapujuhlia 10.9.2016.
Juhlijoita oli paikalla koko salin
kapasiteetin verran: 56! Juhlat olivat
houkutelleet laajan kirjon väkeä
senioreista fukseihin ja aina edustajiin
asti. Jopa ulkomailta oli saatu juhlija
paikalle aina Saksasta asti. Herra
Lohi jännitti jo kovasti mahtuuko
hän mukaan joukkoon, kunnes
muisti olevansa yksi tärkeimmistä
kunniavieraista, jolle on aina paikka
varattuna. Sen sijaan huhu kertoo
muutaman juhlijan jääneen rannalle,
mitä ei usein osakunnalla tapahdu.
Saliin siirryttäessä Herra Lohen katse
kiinnittyi ensimmäisenä omituisiin alkuruokapalleroihin, jotka oli katettu pöytään. Juhlakansa kuitenkin rohkeasti söi
niitä, kun selvisi niiden olevan uppopaistettuja – eihän mikään öljyssä uitettu voi
olla pahaa! Pöydissä oli myös jokaisella
oma rapuseuralainen mikä ilahdutti Herra
Lohta, mukava nähdä muitakin Kymijoen
asukkaita juhlissa. Lohen mielestä rapuraukat näyttivät kuitenkin hieman orjuutetuilta, sillä jokaisen kuoreen oli kirjoitettu juhlijan nimi – nöyryyttävää.

Ensimmäisen tauon jälkeen kannettiin
rapuvadit ja leipäkorit pöytiin. Juhlijoilta
(jopa fukseilta!) sujui rapujen käsittely yllättävän mallikkaasti. Toisaalta jos tekniikka ei ollut täysin hallussa, oli lekamainen
murskauskin toimiva tyyli. Herra Lohessa
tällainen kuitenkin herätti paheksuntaa,
veden asukkaita pitäisi kohdella arvostaen loppuun asti. Rapujuhlille tyypilliseen
tapaan laulu raikasi ja snapsit virtasivat.
Jotteivät suut olisi jääneet liian kuiviksi,
toivat pohjalaisten edustajat kouvolalaisten iloksi tarjolle vielä ekstrapaukun: Kouvolan kyynel!

Jälkiruualle tyypilliseen tapaan alkoi näkö
jo sumeta monella juhlijalla. Sääli, ajatteli
Herra Lohi, sillä tarjolla oli vielä oikein sieviä omenaruusuja. Jatkoja juhlittiin taas railakkaasti aamun ei-enää-niin-pikkutunneille
asti. Muiden juhliessa tosin emännistö ja
isännistö olivat varsinaisen siivous- ja tiskaushaasteen edessä, kun pesukone päätti hajota kriittisimmällä hetkellä. Yhteistyössä on
onneksi voimaa, totesi Herra Lohi seuratessaan sivusta miten tiskivuori kaikesta huolimatta hupeni.
Aamulla huhun mukaan viimeiset juhlijat
heräiliv- anteeksi siis lopettivat meditoinnin
lehtihuoneen sohvilla. Pahimmilta tillinarkooseilta taidettiin tänä vuonna välttyä, sillä
pikainen katsaus jääkaappiin paljasti, että
vain noin neljäsosa juhliin varatuista tilleistä
tuli lopulta käytettyä (hupsista). Herra Lohi
kiittää omasta puolestaan juhlijoita ja toivoo
näkevänsä mahdollisimman monet myös
rajanylityksestä ja muissa tulevissa tapahtumissa!
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KyOn
Senioreiden
kuulumisia

KYON JUHLAT EMOJEINA

Syksyn puuhapähkinässä päästään arvuuttelemaan trendikkäästi emojeiksi muutettuja osakunnan juhlia.
Mukana on uudempia ja vanhempia tapahtumia, osa ehkä hieman arkisempiakin. Nyt ratkaistaan kuka on
ajan hermolla ja kenellä ei ole vaikeuksia emojien merkitysten tulkitsemisessa. Onnea matkaan!

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

1.

2.

Senioreiden kesä ja alkanut syys on sujunut ulkoilullissa merkeissä. Kesäiltaa vietimme Espoon Isossa-Vasikkasaaressa ja syyskuussa retkeilimme Nuuksiossa.
Tuttuun tapaan senioreita on näkynyt myös osakunnan
tapahtumissa, kuten kesäretkellä ja rapujuhlissa.

3.

Loppuvuoden aikana luvassa:
•

ravintolailta georgialaiseen
tapaan 28.10.
urheilua trampoliinipuistossa
23.11.
pikkujouluglögit 13.12.

•
•

4.

5.

7.

8.

10. Keskiviikkokahit
9. Itsenäisyyspäivä

4. Tapsantanssit		

8. Osakunnan kokous

3. Kesäretki		

7. Drinkki-ilta

2. Herrikset		

6. Fuksisitsit

1. Rapujuhlat		

10.

5. Böunarit		

9.

Vastaukset:
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Kuvat: Maria Rämö, Juha Louhiranta, Milja Ahtosalo-Louhiranta

6.

Kesäillanvietossa Espoon
Isossa-Vasikkasaaressa

Ennätysmäärä senioreita rapujuhlien käpypöydässä

Lisätietoa
tulevista Senioreiden
tapahtumista:

Ulkoilemassa Nuuksiossa

•

sähköpostilistalta
kyo-seniorit@helsinki.fi

•

Facebook-ryhmästä
Kymenlaakson
Osakunnan Seniorit ry

•

nettisivuilta
http://seniorit.
kymenlaaksonosakunta.fi
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
Teksti: Aleksi Leppänen
Kuvat: Olli Ahola, Tiina Heikkilä

28.7. KyO Kotkan meripäivillä.
Osakuntalaiset osallistuivat meripäivien
legendaariseen avajaisparaatiin. Yleisöä
oli paikalla kosolti ja osakunta sai
näin paistatella huomion valokeilassa.
Paraatia seurasi osakuntalaisia vuosien
takaa, jotka vaikuttivat silminnähden
riemastuneilta kohdatessaan armaan
osakuntansa kanta-alueen maaperällä.
12.-14.8. Kesäretki. Elokuinen osakunnan
kesäretki kohdistui tänä vuonna Jaalaan.
Retki piti sisällään paikallishistoriaa ja
perinpohjaista tutustumista kohteeseen.
Mainittujen aiheiden lisäksi kesäretkellä
nautittiin perinteisistä kesäpuuhista.
Mielet maaseudun rauhassa
virkistyneinä osakuntalaiset suuntasivat
katseensa alkavaan lukuvuoteen.
10.9. Rapujuhlat. Herkulliset
saksiniekat houkuttelivat jälleen salin
täyteen juhlakansaa, kun syyskuussa
vietettiin osakunnan rapujuhlia. Laulu
raikasi ja väki nautti railakkaasta
juhlatunnelmasta. Rapuja riitti nälkäisille
reilusti, uskalsivatpa urheimmat
höystää herkkuannostaan tillilläkin.
14.9. Uusien ilta. Syksyn ensimmäisessä
uusien illassa osakunta toivotti
uudet tuttavuudet tervetulleiksi
Domus Gaudiumin vankkojen
betonirakenteiden turvaan. Tiensä
osakunnalle löysi useampikin fuksi.
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15.9. Osakunnan syyskuun kokous.
Lukuvuoden ensimmäisessä
kokouksessa ruodittiin tärkeitä aiheita
emännistön loihtimien herkkujen
tuoman energian voimalla.
21.9. DGO:n edarivaalien ehdokasinfoilta.
Domus Gaudiumin osakuntien
vaalipäälliköt ja muut edustajistovaaleista
kiinnostuneet kokoontuivat jakamaan
tietoa aiheen tiimoilta. Tapahtuman
myötä virittäydyttiin kutkuttavan
innostavaan vaalisyksyyn!
22.9. Fuksiaiset by WiO, KO & KyO.
DGO:n yhteiset fuksiaiset keräsivät
paikalle innokkaita fukseja riemumielisen
kilvoittelun äärelle. Kilpailu toteutettiin
rasteilla mitä moninaisempia tehtäviä
suorittaen. Tapahtuman teema oli
”leikkaukset”, ja tätä sangen abstraktilta
kalskahtavaa teemaa fuksit saivat kukin
toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla.
28.9. HYY:n fuksiseikkailu.
Mittasuhteiltaan megalomaanisessa
fuksiseikkailussa oli osakunnallakin
oma osansa, kun yhdessä muiden
DG:n osakuntien kanssa seikkailijoille
tarjottiin pähkinäksi murresanojen
merkitysten arvailuja.
1.10. Fuksisitsit. Akateemisten
pöytäjuhlien hienouksiin ja
konstikkaaseen tapakulttuuriin pääsivät
KyO:n fuksit tutustumaan lokakuun
ensimmäisenä ehtoona. Moni riemukas
laulu jäi takuulla ensikertalaisten mieliin,
kenties jopa niin hyvin, että ne kaikuivat
päässä vielä seuraavana päivänä.
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Virkailijaluettelo 2016

Kypsän värityskuva

Inspehtori
Jari Lavonen

Rapujuhlista karanneet ravut uhraavat Herra
Lohen summonoidakseen paikalle rapujumalan.

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

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

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 502 7837

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-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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Esa-Pekka Helanne

Varalaulunjohtaja
Olli Ahola

Valokuvaajat:

Hallitus

Salli Ahtiainen

Seniorisihteeri

Fuksiohjaaja
Sara Tähkäpää

Varalaulunjohtaja

Kulttuurisihteeri

Toiminnanohjaaja
Tiina Heikkilä

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
046 811 4861

salli.ahtiainen@helsinki.fi

Olli Ahola
Tiina Heikkilä

Sofia Rahikainen

Fuksiohjaaja
Leon Hirvelä

Salli Ahtiainen

marjut.pakki@helsinki.fi
044 571 1166

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 744 4177

kyo-toiminnanohjaja@helsinki.fi
050 443 2499

Laulunjohtaja

kyo-hallitus@helsinki.fi

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