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Vuoden lopuksi
Osakuntavuosi on tullut jälleen tiensä päähän, ja monet meistä ovat jo rauhoittuneet
joulunviettoon. Niin teemme myös me päätoimittajat, kunhan vuoden viimeinen Kypsä
on taitettu jokaista yksityiskohtaansa myöten
loppuun. Vielä on kuitenkin hieman tehtävää
jäljellä, muun muassa tämän pääkirjoituksen
synnyttäminen.

Kuva: Tiina Heikkilä
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Suomi täyttää ensi vuonna huimat 100 vuotta. Juhlavuoden teema on ”yhdessä”, josta
ainakin itse sain esimakua jo tämän vuoden
puolella ja aikaisemminkin. Erityisen vahva
kokemus yhdessä tekemisestä tuli kuitenkin
itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa. Vaikka
olenkin jo viidennen vuoden opiskelija, osallistuin tänä vuonna kulkueeseen ensimmäistä kertaa. Tein sen pienistä teknisistä ongelmista huolimatta polkupyörällä, sillä muuten
en todennäköisesti olisi pysynyt muiden matkassa. Se tuskin olisi onnistunut myöskään
silloin, jos osakuntalaisista ei olisi ollut korvaamatonta apua näiden teknisten ongelmien ilmestyessä.
Senaatintorin portaiden alapuolella seistessä
koin, että kaikista opiskelijoita tänä vuonna
haastaneista leikkauksista ja muista, arkipäiväisistäkin vaikeista asioista huolimatta voimme yhdessä olla antamatta periksi.
Koulutuksesta on leikattu, mikä väistämättä
vaikuttaa saamamme opetukseen. Se vaikuttaa väistämättä siihen, pysyykö Helsingin

yliopisto enää eurooppalaisena huippuyliopistona.

PÄÄKIRJOITUS

Kypsän tässä numerossa

Mutta niin vaikuttaa myös se, minkä panoksen me opiskelijat annamme näinä vaikeina
aikoina. Meidän on pidettävä itsestämme
meteliä. Meidän on näytettävä, että korkeakoulututkinto on edelleen tavoiteltava, sivistävä ja tärkeä tutkinto. Meidän on luotava
sille merkitys, jos meiltä yritetään viedä mahdollisuuksiamme pois. Ja tähän kaikkeen me
pystymme, jos teemme sen yhdessä.
Me Kymenlaakson Osakunnassa odotamme
innolla nykyisiä abeja osakuntamme riveihin
jatkamaan yhdessä tekemisen meininkiä. Jos
siis suunnittelet jatkavasi opintoja ensi syksynä Helsingin yliopistossa, tsekkaa ihmeessä ainakin selviytymisopas sivulta x. Toivottavasti viihdytte lehden parissa!

Hyvää joulunaikaa ja vuodesta 2016 kiittäen,

Esa-Pekka Helanne
ja Sallia Ahtiainen
Kypsän päätoimittajat
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VIERASKYNÄ

Elämää fuksina ja fuksiohjaajana

Kun on fuksi, mutta muistaa olleensa myös
edellisenä vuonna fuksi ja tietää olevansa
paraikaa fuksiohjaaja, voi pasmat mennä
skarpimmallakin sekaisin. Olen joka tapauksessa nauttinut tästä tuplafuksiuden ja fuksiohjaamisen ristiriidasta kaikesta hämmentävyydestään huolimatta.
Saavuin ensimmäistä kertaa osakunnalle
KyOn rapujuhliin. En tiedä mikä siinä illassa
teki vaikutuksen - kymäläinen seura, ihmeellinen sitsikulttuuri vaiko rakas ”Kotkan poikii
ilman siipii” jota uskalsin pyytää kesken pöytäjuhlan - koin kuitenkin, että täällä haluan
käydä jatkossakin. Tasapainottelu ainejärjestön fuksirientojen ja osakunnan tapahtumien välillä onnistui hyvin. Osakunta vetosi
minuun kuitenkin enemmän, ja huomasinkin
pian tulleeni valituksi paitsi fuksiohjaajaksi,
myös hallituksen ja apuisännistön jäseneksi.

Vaikka fuksina saattaakin moni asia jännittää, on fuksiohjaajallakin jännät paikat
monessa kohtaa. Tuntevatko fuksit itsensä
tervetulleiksi, tuliko fuksisitseistä tarpeeksi
hauskat, onnistuiko uusien iltojen ohjelma
– lista on pitkä. Olen kuitenkin huomannut
viimeistään itsenäisyyspäivän nauhojenjaossa, että te fuksit olette nauttineet olostanne ja
kokeneet yhteenkuuluvuutta osakunnalla, ja
se jos mikä lämmittää fuksiohjaajan sydäntä.

Leon Hirvelä

Kevät pääsykoelukuineen ja osakuntailuineen sujui ongelmitta, ja kerkesi minulla muutakin sosiaalista elämää olla. Omat
kullankalliit fuksiohjaajani olivat käyneet
vastaavantyyppisen akateemisen sivupolun
toisessa tiedekunnassa tavoitellessaan unelmiensa opiskelupaikkaa, ja osakunta valoi sitäkin kautta minuun itseluottamusta ja uskoa
pyrkimyksiini. Kesällä koittikin riemu, kun
ovi lääketieteellisestä tiedekunnasta avautui
ja suuria kokemuksia rikkaampana vaihdoin
fysiikan fuksianpunaiset haalarit lääkiksen
buranoihin. Hieman minua myös jännitti,
että mitäköhän KyOn fuksisyksystä tulee,
kun minulla on jo toistamiseen omat fuksiriennot ja täysin uudet opinnot. Kaikesta ollaan kuitenkin selvitty, ja pian on aika antaa
mantteli eteenpäin - niin fuksiuden kuin fuksiohjaajuudenkin.

DGO:n osakuntien
yhteinen kuoro WiOL
Teksti: Lauri Mauranen
Kuva: Wikipedia Commons

Mikä ihme on WiOL ja mitä se tekee osakunnallamme joka maanantai-iltana?
Ota selvää lukemalla alla oleva tai tulemalla rohkeasti koelauluihin ensi vuoden
alussa!
WiOL eli Wiipurilaisen osakunnan laulajat on
korkeatasoinen opiskelijasekakuoro, jota johtaa
Elisa Huovinen. Sekakuoro tarkoittaa, että WiOLiin ovat tervetulleita kaikki laulusta kiinnostuneet sukupuoleen katsomatta. WiOL on Karjalaisen, Kymäläisen ja Wiipurilaisen osakunnan
kuoro, mutta kuoroon voivat liittyä myös muut
kuin osakuntalaiset ja jo opiskelunsa päättäneetkin. WiOLin tavaramerkkinä onkin sekalainen,
mutta iloinen ja lämminhenkinen porukka. Yhteensä meitä laulajia on noin 40 ja stemmoja
kappaleesta riippuen neljästä noin kymmeneen.

maan kiertueella (viimeksi kesällä 2016 Viipurissa ja Pietarissa) ja tekee pienempiä kotimaan
matkoja muun muassa kuorokilpailuihin, juhlia
ja karonkoita unohtamatta! Toki kaikissa edellä
mainituissa harrastetaan armotonta laulantaa.
WiOL pitää tiivistä yhteyttä jo kuorossa lopettaneisiin senioreihin, joiden kanssa lähdetään
loppukesästä legendaariselle soutuvaellukselle, Wene-WiOLille. Wene-WiOLissa soudetaan
kirkkoveneillä kirkosta ja konsertista toiseen ja
nukutaan ulkosalla kursailematonta hauskanpitoa unohtamatta.

Joissakin kappaleissa soitamme oman äänemme
ohella muitakin soittimia, kuten viinilaseja! Joulukonserteissamme esitimme Eriks Esenvaldsin
huikean Stars-kappaleen, jossa viritimme itsemme lisäksi myös viinilasit, joita soitimme pyörittämällä vedellä täytetyn lasin reunaa sormella.
Kuorossa pääsee siis harjoittamaan myös sorminäppäryyttä! Syyskaudella olemme keskittyneet
joulukonserttien ohjelmistoon, mutta keväällä
on luvassa yksi isompi klassisen musiikin teos ja
loppukeväästä huvittelemme modernilla nonsense-kuoromusiikilla.

Kuorosta saa upeiden laulukokemusten ja laulutaidon kehittymisen lisäksi musikaalisia ystäviä, piristystä maanantai-iltoihin, matkailukokemuksia ja jopa elämänkumppanuutta! Miten
tästä kaikesta hauskasta pääsee osalliseksi? Esimerkiksi WiOLin seuraavien koelaulujen kautta
kevätlukukauden alussa. Koelaulutilaisuutta ei
kannata pelätä, sillä ennen sitä pääsee osallistumaan WiOLin harjoituksiin, joissa lauletaan yksi
koelaulukappaleista.

Onko kuoroharrastus pelkkää laulamista? Ei toki,
vaan WiOL myös leireilee noin neljä kertaa vuodessa, käy vähintään kahden vuoden välein ulko-

Kuorolaisten empiirisen tutkimuksen perusteella yhdessä laulaminen nostaa mielialaa, tuottaa
hyvinvointia ja luo uusia ideoita niin musiikista
kuin sen ympäriltäkin. Lämpimästi tervetuloa
iloiseen joukkoomme joko laulajaksi tai konserttiyleisöksi!

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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Helsinki – suurin
ja kaunein
Teksti: Iina Elfving
Kuvat: Wikipedia Commons

Syksyn ylioppilaskirjoitusten jäätyä taakse ja kevään kirjoitusten siintäessä edessä
on hetki aikaa pysähtyä miettimään mitä tekisi elämällään jatkossa. Sillä kyllä,
elämä tosiaan jatkuu myös lukion jälkeen. Suomessa on lukuisia yliopistoja,
yliopistokaupunkeja ja ammattikorkeakouluja, joiden välillä on tehtävä valinta,
jos aikomuksena on jatkaa opintoja. Miksi siis valita kaikista vaihtoehdoista
juuri Helsinki? Pieneltä paikkakunnalta lähtevälle voi ajatus pääkaupungin
valloittamisesta tuntua varsin hurjalta – tai sitten ei. Tässä kahdeksan hyvää syytä
valita Helsinki opiskelukaupungiksi, mukana on myös kätevä muistisääntö.

H niin kuin HSL. Helsingissä on
ylivoimaisesti paras julkisen liikenteen
verkko Suomessa. Täällä pärjää hyvin
ilman omaa autoa ja opiskelijoille
matkakortin hintakin on vain puolet
normaalihinnasta. Seuraavan
syksyn fuksit pääsevät nauttimaan
ehkä jopa länsimetrosta! Ehkä.

E niin kuin eläminen. Helsingin maine
kalliina kaupunkina ei ole täysin tuulesta
temmattu, etenkään asumisen kohdalla.
Opiskelijoille on kuitenkin tarjolla
edullisia asuntoja HOASin (Helsingin
seudun opiskelija-asuntosäätiö) ja
osakuntien kautta. Myös mahdollisuudet
töiden tekoon opintojen ohella ovat useita
muita kaupunkeja paremmat. Tarjouksia
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on helppo metsästää niin ruokakaupassa
kuin vaateostoksillakin. Järkevällä
suunnittelulla saa siis helposti selätettyä
ylitsepääsemättömät kustannukset.

L niin kuin luonto. Vaikka puhummekin
Suomen suurimmasta kaupungista, on
kyse kuitenkin maailman mittakaavassa
vielä varsin pienestä kaupungista.
Maaseudun rauhaan tottuneen ei tarvitse
hyvästellä raitista ilmaa, vehreitä metsiä
ja aaltojen loistetta. Helsingissä on
loistavat mahdollisuudet nauttia luonnon
läheisyydestä esimerkiksi lenkkeilemällä
keskuspuistossa tai retkeilemällä
kaupungin edustan lukuisissa saarissa.
Läheltä löytyy myös suurempia
metsäalueita Espoon Nuuksiosta ja
Sipoonkorven kansallispuistosta.

S niin kuin syöminen. Kotoa pois
muuttaessa ensimmäisiä haasteita on
omasta ruokataloudesta huolehtiminen.
Enää ei ole lämmin ruoka valmiina
odottamassa kotiin tullessa, vaan
sen eteen pitäisi itse nähdä vaivaa.
Onneksi opiskelijan pelastaa Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan omistama
Unicafe, josta saa maukasta ja runsasta
lounasta hintaan 2,60! Kaupungin
monipuolinen ravintolaskene on
myös oiva paikka hemmotella itseään
silloin tällöin ja monesta paikasta
saa jopa opiskelija-alennusta.

I niin kuin iltamenot. Opiskelijan
elämä on paitsi täysipäiväistä
työtä ja puurtamista, niin myös
hauskanpitoa vastapainona. Helsinki
tarjoaa mahtavat puitteet itsensä
viihdyttämiseen: on elokuvateattereita,
museoita, taidenäyttelyitä ja tietenkin
opiskelijajärjestöjen tapahtumia.
Osakunnalla saa halutessaan
kulutettua suurimman osan arkiilloista hyvässä seurassa.

N niin kuin nuoret. Jussi Pajusen
itsenäisyyspäivän puhetta siteeraten:
”Helsinki on yhä enemmän
opiskelijoiden kaupunki.” Täällä on
tilaa nuoruudelle ja sivistykselle.

K niin kuin KyO. Kymenlaakson osakunta
tarjoaa kodikkaan turvasataman
maakunnasta tulleelle opiskelijalle.
On juhlia, illanviettoa, ekskursioita,
kokouksia ja ennen kaikkea mukavia
ihmisiä! Osakunnalla pääset oppimaan
niitä elämäntaitoja, joista ei luentosaleissa
puhuta. Tule mukaan ja ylläty!

I niin kuin itsenäisyys. 150 kilometriä
on pitkä matka. Toisaalta Suomi
on pitkä maa, ja kaukaisimpaan
kolkkaan on matkaa Helsingistä
yliopiston päärakennukselta 1115 km
(Nuorgam, Lappi). Kymenlaakson
etäisyys pääkaupungista on siis varsin
kohtuullinen, mutta kuitenkin riittävä
estämään huolestuneiden vanhempien
jokailtaiset vierailut. Saat omaa tilaa elää,
hengittää ja itsenäistyä. Tarvittaessa kotiin
kuitenkin pääsee nopeasti ja edullisemmin
kuin moniin muihin maakuntiin,
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Opiskelijan ABC

opetusta johtavat oppituolin haltijat. Emeritus/
Emerita – virasta jo eläköitynyt yksilö,

KELA: Opintojesi rahoittaja, opintotuen ja
asumislisän myöntäjä. Mesenaattiasi tyydyttääksesi
Sinun täytyy suorittaa 5 op per tukikuukausi.
Hoituu 5 op kurssi per kuukausi tahdilla.

Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla. Ruokaa,
juomaa, paljon lauluja ja toisinaan muutakin
ohjelmaa – syö ken ehtii. Virallisuus vaihtelee
pukujuhlista haalarisitseihin, varmaa kuitenkin
on, että ruoka on kylmää ja juomat lämpimiä.

Teksti: Pasi Pykälistö ja Esa-Pekka Helanne

Keskustakampus: Humanistisen, teologisen,
valtiotieteellisen, käyttäytymistieteellisen ja
oikeustieteellisen tiedekunnan tilat sijaitsevat aivan
Helsingin ytimessä sijaitsevalla keskustakampuksella.

Mitä jokaisen uuden opiskelijan olisi hyvä tietää astuessaan ihmeelliseen yliopistomaailmaan? Kypsän
toimituskunta keräsi yhteen tärkeitä termejä, slangisanoja ja paikkoja, jotka jokaisen uuden opiskelijan on
syytä tuntea.

Kielikeskus: Kieliopintojen suorituspaikka.
Alkeista kertaukseen ja kiinasta venäjään.

Ainejärjestö: Saman aineen opiskelijat yhtyvät ja
järjestäytyvät oppiainekohtaisiin ainejärjestöihin.
Akateeminen vartti: Akateeminen termi,
synonyymi kouluaikojen banaalille termille
”välitunti”. Luennot alkavat varttia yli ja loppuvat
(viimeistään) varttia vaille ellei toisin ole mainittu.
Aleksandria: Oppimisen ydin, tämä suuri
tietokonehelvetti Fabianinkatu 28:ssa. Lukupaikkoja,
tietokoneita, ryhmätyötiloja. Mahdollisuus
myös yökäyttöön avainpanttia vastaan.
Appro: Tekosyy juhlia keskellä viikkoa. Opiskelijat
kiertävät haalarit päällä baarista toiseen keräten
merkintöjä appropassiinsa haalarimerkin toivossa.
Arvosteluasteikko: 4-10. Noeeeii, vaan 1-5. Nelosilla
valmistuminen ei siis ole huono suoritus.
Civis: Akateeminen kansalainen,
vanhempi opiskelija, ei-enää-fuksi.
Domus Gaudium: eli ilotalo eli Uusin
(Kolmas) ylioppilastalo Helsingin Kampissa
kätkee siipiensä suojaan mm. Wiipurilaisen,
Karjalaisen sekä Kymenlaakson osakunnan.
Dosentti: Henkilölle myönnetään dosentin (palkaton)
virka, kun hän on väitöskirjansa jälkeen suorittanut
tarpeeksi itsenäistä tutkimustyötä. Luennoi ja ohjaa
opiskelijoiden työtä. Näitä on laitoksella useampikin.
Flamma: Helsingin Yliopiston intranetti-järjestelmä.
Fuksi: Juontuu saksan sanasta Fuchs tarkoittaen
kirjaimellisesti kettua, mutta tällä kertaa
Sinua, ensimmäisen vuoden opiskelijaa.
Gradu: Kaikki loppuu aikanaan, niin
Sinunkin opiskelusi. Maaliviivasi on gradu,
ellet valitse tutkijan kultaista tietä.
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Haalarit: Must. Nykyään jo lähes ylioppilaslakkiin
rinnastettavaksi opiskelijasymboliksi noussut
univormu. Suojaa sateelta, pakkaselta ja auringolta.
HELKA: Kirjastotietokanta, joka kattaa
yliopiston ja muidenkin kirjastojen koko
aineiston. Toimii miten milloinkin.
HOAS: Asuntosäätiö, josta saat halvalla katon
pääsi päälle, ja ohuet seinät ympärillesi.
Ensimmäisinä opiskeluvuosina soluasunnot
yleisimpiä, mutta harvinaisina vaihtoehtoina
myös kaveriasunnot, perheasunnot ja yksiöt.

Kumpulan kampus: Avaruustutkimuksen,
datatieteen, ilmakehätieteiden,
kaupunkitutkimuksen ja matemaattisen
fysiikan opetus ja tutkimus tapahtuu täällä.

Suoritustavat: Opintopisteitä voit saada
esimerkiksi osallistumalla luentosarjoihin, jotka
sisältävät usein luentotentin tai luentopäiväkirjan,
tenttimällä itse kirjallisuutta sekä kirjoittamalla
kirjaesseitä. Valinnanvaraa riittää. Enjoy!
SYL: Suomen Ylioppilaskuntien
liitto. HYY:n kattojärjestö.

Maisteri: Ylempi korkeakoulututkinto, ohjeellinen
suoritusaika on viisi vuotta, yleisin 7 vuotta.
Maisterit poistuvat valmistuttuaan yliopistolta
kylmään maailmaan ja ankaraan työelämään.

UniCafe: Yliopiston ruokala, josta jokapäiväinen
leipä salaatteineen. Tosin muista ottaa vain yksi lasi
maitoa/mehua/piimää. Parikymmentä ruokalaa
ympäri Helsinkiä, Ylioppilasaukio, Pääkkäri, Portsu
ja Topelia suosituimmat. KELA tukee ruokatuen
muodossa opiskeljoita, jolloin opiskelijakorttia
vilauttamalla annoksen hinta on 2,60e.

Meilahden kampus: Lääketieteellisen
tiedekunnan kampus sijaitsee Meilahdessa.

UniSport: Lajeja A:sta Ö:hön ja
jokaiselle jotakin. Edullisesti.

Moodle: Keskustelusivusto, jota käytetään
oppimisympäristönä ”kehittyneimmillä” kursseilla.
Pahimmillaan käyttö voi olla turhauttavaa.

Uusi: Uusi ylioppilastalo, (valmistui 1910)
Mannerheimintie 5 A. Järjestötoiminnan Mekka
ja HYY:n keskus, Wanhan vieressä. Sisällä HYY:n
toimisto 2. kerroksessa puhumattakaan Alinasalia, osakuntia ja Humanistiklusterin tiloja.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Saat noppia tämänkin teosta, auttaa sinua
suunnittelemaan opintojasi. Tätä ensimmäisenä
syksynä laadittua suunnitelmaa ei kuitenkaan
ole pakko orjallisesti noudattaa (onneksi).

(Web)Oodi: Ei ilolle, vaan opinnoille. Tietokanta
Weboodi, josta näkee oman tehottomuutensa
paremmin kuin voi sanoin kuvailla. Suoritukset
näkyvät täällä, joillekin kursseille myös
ilmoittaudutaan Oodin kautta. Siellä voit tulostaa
myös epävirallisen opintosuoritusotteen.

HYAL: Helsingin yliopiston ainejärjestöjen liitto.
Ainejärjestöjen kattojärjestö, suuri ja mahtava.
Myös ainejärjestöjen edustajistoryhmä.

Op: Opintopiste eli noppa. Näistä se tutkinto nykyään
koostuu. 180 kandiksi ja vielä 120 päälle maisterin
tutkintoon. Vastaa teoriassa n. 27 tunnin työtä.

Viikin kampus: Biotieteiden, maa- ja
metsätaloustieteiden sekä farmasian
ja eläinlääketieteen opetuksen ja
tutkimuksen keskittymä.

HY: Helsingin Yliopisto, sinun Alma
Materisi ja opinahjosi ainakin seuraavat
viisi vuotta ellei pitempääkin.

Opiskelijanumero: Opiskelijat ovat nykyisin
anonyymejä, tunnistettavissa numerosarjojen avulla.
Omasi saat yliopistoon kirjautumisen yhteydessä.
Tämän kirjoitat aina tentissä vastauspaperiisi.

Wanha: Vanha ylioppilastalo, Uuden vieressä
Kolmen Sepän aukiolla Stockmannia vastapäätä.
Kahvia, pullaa, legendoja ja stimuloivia
virvokkeita. Myös livemusiikkia toisinaan.

Osakunta: Ainejärjestöjen ohella tärkeimpiä
opiskelijatoiminnan väyliä. Samasta maakunnasta
kotoisin olevien yhteenliittymiä, joissa
perinteitä vaalitaan ja hauskaa pidetään.

Yliopistonlehtori: Opetusvirka, lisänä hallinnointia
ja tutkimusta. Vaaditaan tohtorin tutkinto.

HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Kaikkien
meidän yhteinen elin ja isoveli. Valvoo kaikkea
ja kaikkia, myös etujamme. Liittyminen kaikille
opiskelijoille pakollista, etuina muun muuassa
opiskelija-alennukset sekä ilmainen terveydenhuolto.
Kandidaatti: Alempi korkeakoulututkinto,
jonka tavoiteltu suoritusaika on kolme
vuotta. Harva tähän kuitenkin ehtii. Seuraava
etappi ylioppilaan nimikkeen jälkeen.
Kaisa: Ei kenenkään etunimi, vaan Kaisaniemeen
pystytetty suurkirjasto, Fabianinkatu 30.
Koostuu humanistisen, oikeustieteellisen,
valtiotieteellisen ja teologisen tiedekunnan

Otaniemi: Aalto-yliopiston teknisten alojen
koulutus tapahtuu Espoon Otaniemessä.
Teekkarit asuvat täällä. Bileitä.
Periodi: Kvartaalitalous on saapunut yliopistolle.
Lukuvuosi on jakautunut neljään seitsenviikkoiseen
periodiin, välissä yleensä opetukseton viikko.
Proffa: Herra/Rouva Professori. Oppiaineen

Virkailijat: Osakuntien ja muiden järjestöjen
aktiiviset toimijat. Järjestävät tapahtumia ja
pitävät järjestöjen pyörät pyörimässä.

Ylkkäri: Ylioppilaslehti, putoaa postiluukustasi joka
toinen perjantai. Välistä asiaa ja välistä vähemmän
asiaa. HYYn jäsenetuus. Toisinaan nimellä Ylppäri.
YTHS: Ylioppilaiden TerveydenHoitoSäätiö.
Jos tulee pipi, tänne. Jonotusaika on ”noin
kuukausi” (eli paljon, paljon enemmän ruuhkaaikana) joten pipit kannattaakin siis ennakoida
hyvissä ajoin. Muista hyödyntää mahdollisuus
ilmaiseen hammastarkastukseen!
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KYORGY mmxvi bÖUNARIT 2016
Teksti ja kuvat: Tiina Heikkilä

Tänä vuonna kymäläiset naiset oli kutsuttu
antiikin aikaisiin pitoihin (lue: orgioihin) itse
Aemilius Julius Augustus Caesarin toimesta.
Paikalle oli saapunut vieraaksi myös itse
Kleopatra. Kenties miesten jokunen vuosi sitten
rakentama aikakone on yhä toiminnassa?
Kypsän paikalle ujuttamat reportterit eivät
kuitenkaan saaneet vastausta tähän, eikä
oikein moneen muuhunkaan kysymykseen.
Toimitus ei ole varma lahjottiinko reportterit
olemaan hiljaa vai hukkuivatko (muisti)kuvat.
Paikalla oli 15 arvonsa tuntevaa dominaa.
Illan aikana ruokatoimituksissa oli vakavia
puutteita. Onneksi asia ratkaistiin arvokkaasti
ottamalla ruokalähetystä tuoneet poloiset
orjiksi. Kunniavieraille eli dominoille
avautui mahdollisuus ostaa itselleen oma
henkilökohtainen orja. Kypsän reporttereiden
antamien aavistuksen hämyisten tietojen
mukaan eräs orja myytiin jopa kahdella
miljoonalla! Rahayksikköä ei tosin kerrottu,
joten todellinen arvo tunnetussa rahayksikössä
on yksi illan monista mysteereistä.

10
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Dominoita hemmoteltiin ensiluokkaisella
viihteellä. Arvon keisari oli järjestänyt
gladiaattoritaistelun viihdykkeeksi. Naiset
pääsivät mittelemään keskenään orjiensa
avulla. Salassa pidetyn esikarsinnan jälkeen
neljä parasta orjaa pääsivät mittelemään
keskenään dominoidensa hellässä tai ei niin
hellässä ohjauksessa. Kaikki keinot sallittiin. Eräs
ovela domina öljysi soturinsa ennen taistelua
(autenttisesti oliiviöljyllä), että vastustaja ei
saisi niin helposti otetta. Toinen vaihtoehto
on, että öljyäminen tehtiin vain dominoiden
iloksi. Suuressa taistelussa käytiin kolme
erää ja finaali villipetoa vastaan. Voittajaksi
selviytyi Esase Britanniqve voitettuaan ensin
Velis Olympialaisen ja sen jälkeen Aemilius
Traakialaisen. Viimeinen koitos suurta villipetoa

vastaan oli yhtä menestyksekäs. Suuri ja
hirmuinen anonyymi nallekarhu ei mahtanut
mitään Esasea vastaan taistellessaan.
Illan edetessä naiset alkoivat ihmetellä, kun
heidät paikalle kutsunut keisari loisti edelleen
poissaolollaan. Oliko heitä vain huijattu ja
kutsujana olikin joku tavallinen maaherra? Sehän
olisi suuri häpeä! Naiset välttyivät häpeältä,
sillä lopulta keisari suostui astumaan esiin, mikä
puolestaan johti orjien kapinaan. Lopputulos
ei miellyttänyt dominoita juurikaan. Päättyihän
se orjien vapautumiseen verellä. Yksikään
domina ei jäänyt henkiin kertomaan tarinaa.
Tämä kertomus on koostettu paikalta löytyneen
järkyttyneen Lisbethin kertomuksen pohjalta.
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Herra Lohi rajanylityksessä

Teksti: Pasi Pykälistö
Kuvat: Tiina Heikkilä

Kymenlaakson Osakunnan maskotti ja
DGO:n vakio asukki Herra Lisbeth Lohi uiskenteli mukaan rakkaan osakuntansa kakkosjuhlille. Tänä vuonna KyOn kakkosjuhlien teemana oli Muumilaakso, joka näkyi
niin koristeluissa kuin menussakin. Tavanomaisen rajanylityksen lisäksi juhlittiin myös
erilaisia vuosipäiviä rajanylityksen ohessa,
oli niin tasavuosia KyOssa kuin erilaisten
ystävyyssuhteiden tasavuosia. Rajanylitys
kokosi yhteen jälleen kymäläisiä, senioreita
ja ystäviä muista osakunnista niin DGO:lta
kuin muiltakin osakuntataloilta. Herra Lohen iloksi rajiksille oli saapunut myös suuri
delegaatio lahden eteläpuolelta, niin vanhan
ystävyysjärjestön Korp! Fraternitas Tartuensiksen kuin uuden ystävämme Korp! Sororitas Estoniaen luota. Juhlien aikana saatiinkin
kuulla ilosanoma siitä, että ensi helmikuussa
allekirjoitetaan KyOn ja K!S!E!n välinen ystävyyssopimus, ensin toinen puolisko Tartossa ja toinen puoli sitten viikkoa myöhemmin
Helsingissä.
Lohi ei erottunut vieraiden joukosta näissä
rajiksissa juuri lainkaan, eteisen kynnyksen
ylitse DGO:lle valui niin mörköjä, vilijonkkia, nipsuja, hemuleita kuin mymmeleitäkin. Muumejakin esiintyi, niin elävinä kuin
pehmoleluinakin eri puolilla lukaalia. Het-

12
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ken verran Lohi luuli saapuneensa väärään
tilaisuuteen, kun alun byrokraattinen invaasio taidekilpailun tuomariston taholta vei
ajatukset enemmän virkavaltaisuuden kuin
hauskanpidon suuntaan. Onneksi kuitenkin
pian juhlat alkoivat tämän aloitusnumeron
jälkeen. Vaapukkamehun, pannukakkujen ja
lakritsipiippujen ohessa vieraat saivat seurata mystistä jännitysnäytelmää Viuhkyon ja
Tiuhkyon ja Mörkyön välillä Kuningasskumpan omistajuudesta kamppailtaessa. Juhlassa todistettiin myös harvinaista mörköjen
sukukokousta, mikä johti Herra Lohen pohdiskelemaan mörköjen lisääntymistä, että
tapahtuisiko sekin kutemalla kuten Lohella
itsellään? Pohdiskelut keskeytyivät kuitenkin, kun kuraattori kuulutti värienjaon alkaneen. Lohen sydän läikähti ylpeydestä, kun
suuri joukko virolaisia ystäviämme sai KyOn
värit kantaakseen taikka civistensä haltuun
odottamaan korporaationsa omien värien
ansaitsemista, jolloin myös KyOn värit tulisivat kannettaviksi. Toivottavasti moni nyt
käyneistä vieraista löytää jälleen tiensä takaisin Kymenlaaksoon Nuuskamuikkusen lailla.

tällä kertaa #lempiseniori Lasse Sipilälle.
Jatkot alkoivat ilmapallojen sataessa alas katosta muumimaisten juhlien janssonmaisten
jatkojen alkaessa. Toimiston kaappiin yhdessä esi-isän kanssa nukkumaan mönkivä Herra Lohi saattoikin todeta tyytyväisesti, ettei
DGO:takaan lukita yöksi.

Ilta päättyi salakielellä esitetyn näytelmän
saadessa onnellisen lopun, kaikkien saadessa skumppaa ja vuoden Kultsin arvo lankesi

KYPSÄ 4/2016
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Frisbeegolfin lyhyt
oppimäärä, osa 2

Tässä luvussa käsitellään sitä suorittamisen

osaa, jonka taidon opettelu on välttämätöntä
frisbeegolfissa pärjäämiseen. Ei, en nyt puhu
siitä kuinka pommitetaan yli sadan metrin
pituisia heittoja, vaikka sekin on iso edellytys
ihannetulosten
alittamiseen.
Puhun
siis
ehkä ulkopuolisen korvaan tylsästä aiheesta,
puttaamisesta. Korin lähettyvillä sitä toivoisi
käyttävänsä mahdollisimman vähän heittoja,
mutta yllättäen huomaatkin seuraavan heittosi
olevan mahdollisesti jo kolmas putti. Ei näin.
Puttityylejä on varmaan yhtä monenlaisia kuin
heittäjiäkin, mutta on syytä huomata, että puttien
tiettyjä tyylejä rajaavat myös frisbeegolfiin
liittyvät säännöt. Korista 10m säteellä olevaa
aluetta kutsutaan greeniksi. Sen ulkopuolelta
putti (tai heitto ylipäänsä) on mahdollista
yliastua kiekon irrotessa kädestä edellisen
heiton
laskeutumiskohdalta.
Kumpikaan
jalka ei kuitenkaan heiton lähtöhetkellä
saa koskea lähempänä koria olevaa maata,
kuin mihin aiempi heitto on laskeutunut.
Greenillä heittoa ei saa astua yli, vaan se tulee
suorittaa laskeutumiskohdalta. Yliastuminen
greenillä tuomitaan säännöissä varoituksin ja
heittorangaistuksin riippuen monesko virhe
kierroksella on kyseessä.

14
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Kuinka vaikeaa sen kiekon laittaminen koriin
sitten on? No, ei käy kiistäminen ettei se olisi
monen asian summa. Säännöllinen harjoittelu
tekee tässäkin asiassa mestarin. Itse löysin viime
kesänä aivan uutta jujua puttailuun, ja paikoitellen
tunsinkin kiekon löytävän mistä vain korin. Olin
siis siinä kuuluisassa zonessa puttailun kanssa.
Zonesta voi löytää tiensä hyvinkin helposti myös
ulos, ainakin heittämällä ohi itselle tyypillisen
helpon putin. Näin kävi tietysti myös minulle.
Puttaamisen hallinta tuo yleensä hyvää fiilistä
myös draiveihin, mutta huonona puttipäivänä
vaikutus on helposti päinvastainen.

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!
Kuva: Milja Ahtosalo-Louhiranta

Teksti ja kuva: Olli Ahola

Koska säännöt luovat pohjan puttaamiselle, on
tyypillistä nähdä greenillä toisenlaisia puttityylejä
kuin greenin ulkopuolella. Ulkopuolella moni
haluaa käyttää yliastumismahdollisuutta niin
sanotussa hyppyputissa, jossa liike lähtee
edellisen heiton laskeutumispaikalta niin,
että kiekko irtoaa kädestä ennen eteenpäin
suuntautuvassa hypyssä tapahtuvaa jalkojen
irtoamista maasta. Oikein suoritettuna kiekkoon
saadaan tarvittava määrä voimaa ilman, että
tarkkuus kärsii. Greenillä tyypillisimmät asennot
ovat jalkojen asennon mukaiset. Variaatioita
on useita, joista itse tykkään käyttää asentoa,
jossa jalat ovat korin suuntaisesti oikean jalan
ollessa edessä. Näin saan itse yleensä parhaan
suuntiman korille. Toinen suosittu tyyli on ns.
haaraputti, jossa jalat ovat yhtä etäällä korista ja
käden liike lähtee jalkojesi välistä.

KyOn
Senioreiden
kuulumisia

Senioreita trampoliinipuisto
Rushissa

Valmistumisen jälkeen tai sen vasta häämöttäessä
seuraava luonteva etappi osakuntajatkumolla on
KyOn Seniorit!
Tutustu toimintaamme esimerkiksi jokakuukausittaisilla seniorioluilla. Tai lähde kanssamme ravintolaan,
teatteriin, penkkiurheilemaan, saunomaan...
Liity sähköpostilistallemme lähettämällä viesti
subscribe kyo-seniorit oma.sähköposti@osoi.te
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.
Viestiin ei laiteta otsikkoa.
Liittymällä jäseneksi saat alennusta eri tapahtumien
ja vierailujen hinnoista. Tule mukaan!

Lisätietoa tulevista Senioreiden tapahtumista:
•
•

Kymenlaaksolaisten nuorten
korkeakouluttautumista
tukemassa

Hei sinä, valmistunut tai valmistumassa
oleva osakuntalainen!

sähköpostilistalta kyo-seniorit@helsinki.fi

Facebook-ryhmästä Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry
•

nettisivuilta http://seniorit. kymenlaaksonosakunta.fi

TULOSSA TAMMIKUUSSA 2017: X Kallion kierros. Stay tuned!
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Mörön lapset
- sekä muita paljastuksia
muumihahmoista
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Koskinen

Tuntuu, että aina oppii jotain uutta
Muumeista. Etenkin, jos Muumit ovat
lapsuudessa tulleet tutuksi lähinnä
90-luvun Muumilaakson Tarinoita
-animaatiosta. Siksi monet faktat
kirjojen ja sarjakuvien muumihahmoista
(esimerkiksi totuus siitä, että Mörkö on
nainen) saattavat olla hyvinkin erilaisia
verrattuna animaation hahmoihin.
Rajisteeman innoittamana haluankin
paljastaa teille muutaman mielenkiintoisen
faktan, joita kaikki eivät välttämättä tiedä
muumihahmoista. Tietoni perustuvat
Sirke Happosen kirjaan Muumiopas
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
2012), joka on oiva tietokirja Tove ja Lars
Janssonin alkuperäisiin muumihahmoihin.
Hahmoanalyysien lisäksi kirja auttaa
myös tunnistamaan meidän aikamme
muumihahmot. Tässä siis kirjasta
muutama hauska muumifakta:
Hemuleita on moneen lähtöön
Hemulit ovat muumimaailman
ristiinpukeutujia. Hemuleita voidaan
karkeasti jakaa tyypillisiin ja poikkeaviin
hemuleihin. Tyypilliset hemulit pitävät
järjestyksestä, ovat tosikoita ja puuhailevat
alati. Sääntöjä palvovat hemulit kanavoivat
fanatisminsa muiden määräilyyn.
Ääriryhmänä terveysintoilijahemulit.
Hemulien musikaaliset lahjakkuudet
vaihtelevat ja esimerkiksi keräilijähemulit
eivät ole lainkaan musikaalisia. Poikkeavat
hemulit ovat niitä, jotka ovat hemuliudessa
jollain tavoin epäonnistuneet.
16
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Poikkeava hemuli on muun muassa ujo,
ystävällinen tai hiljainen. Esimerkiksi
Poliisimestari on hiukan poikkeava hemuli.
Traagisimpia hemuleita ovat ne, jotka
eivät tiedosta omaa hemuliuttaan.
Niiskuneiti vaihtaa väriä

Mörön lapset
Tove Jansson ei halunnut mielellään
muuttaa Mörön synkkää ja yksinäistä
kohtaloa, vaikka välillä lukijat jopa toivoivat
Mörölle ystävää. Jansson kuitenkin kirjoitti
pienen ajatusleikin erään fanikirjeen
vastaukseen. Janssonin mukaan on
olemassa herr-mårra eli miespuolinen
mörkö. Kun nais- ja miesmörkö kohtaavat,
ne lämpenevät. Tästä kohtaamisesta
seuraa myöhemmin pieniä mörkölapsia,
joita kutsutaan moriiteiksi (moriter).
Moriitit ovat kuitenkin lämpimiä.

Näiden paljastusten jälkeen oletkin valmis
selvittämään, keitä ovat muun muassa
Emeraldo, Marabuherra, Rufus sekä Sanna.
Tai minkä värinen Nipsu on alkuperäisessä
kuvituksessa. Tai miltä Jäärouva oikeasti
näyttää. Pian huomaatkin olevasi ihan
muumeissa tai täysin hemuloitunut.

Lähde: Happonen, Sirke 2012: Muumiopas,
Porvoo: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vaikka niiskut ovatkin muumien kaltaisia
otuksia, niiskut vaihtavat väriä toisin
kuin muumit, jotka ovat aina valkoisia.
Sinipunaisena tai vihreänä Niiskuneiti
on pelästynyt, ihastuessaan hän on
helakanpunainen ja surullisena harmaa.
Joskus iloisena Niiskuneiti voi olla keltainen.
Nuuskamuikkunen ja Pikku
Myy ovat sisaruksia
Suuri pyöreä Mymmeli (vanhempi
Mymmeli) on iloinen yksinhuoltaja.
Hän saa lapsia tiuhaan tahtiin eikä edes
pysy luvuissa siitä, kuinka monta lasta
hänellä on. Vanhemman Mymmelin
lapsista erikseen mainitaan hänen vanhin
lapsensa eli Mymmeli nuorempi sekä
Pikku Myy ja Nuuskamuikkunen. Kaikkien
lasten isiä ei mainita (mm. Pikku Myyn
isää ei tiedetä), mutta yksi heistä on
Juksu, joka on Nuuskamuikkusen isä.
Drontti kustantaa hautajaiset
Drontti Edward eli Rontti on erittäin suuri
hahmo, Fredriksonin mukaan maailman
suurin veljensä jälkeen. Suuruutensa
vuoksi Drontti välillä huomaamattaan
istuu tai tallaa muita otuksia. Drontin
sanotaan aina kustantavan tallatun
tai päälle istutun hautajaiset.
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KyOInsta
Koonnut: Esa-Pekka Helanne

Vuoden 2016 parhaita paloja sosiaalisen median syövereistä. Lisää kuvia löytyy Instagramista @Kyosakunta ja #kyosakunta.

KyOn kuumimmat
puheenaiheet vuonna 2016
gate

#päivystys

#maratonhallitus

#kyopallo
@aelziman

#kuraattoritkortistoon

#tarjoil

ukärryg

ate

#tiskikonegate

@suolasofia

#apteekkidebatti

#tissiviikko

#rapulaatikot

@iina_e

#tasa-arvogate

#mentula
#sabinatule

eoletkovalm

@ellen_ariana
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#jaala

@suolaleon

te

#kyosakunta

#lohi
@viikka

#liesiga

on

#v*ttule

#edar

ivaalit
uvatjaherrat

rvonro
#hyvääiltaaa
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
4.10. Syksyn toinen uusien ilta.
Fuksiohjaajat tarjosivat suopeasti
toisen mahdollisuuden tutustua
osakunnan toimintaan ja väkeen,
jos ensimmäiseen uusien iltaan ei
päässyt osallistumaan. Ohjelmassa
oli pelailua hyvässä seurassa sekä
ruuasta ja juomasta nauttimista.

6.10. Internordiskt studentmöte.
Pohjoismaisia opiskelijajärjestöjä
yhteen kokoava tapahtuma
järjestettiin tänä vuonna Helsingissä.
Tapahtuman mielenkiintoiset
seminaarit houkuttelivat paikalle
osakuntaväkeä yli valtionrajojen.
Teeman mukaisesti eläviä perinteitä
harjoitettiin muun muassa
hulvattoman pöytäjuhlan muodossa.

15.10. Drinkki-ilta. Kaappien kätköissä
viruneet pullonpohjat saivat käyttöä,
kun osakuntalaiset sekoittelivat
niistä mitä mielivaltaisimpia
drinkkejä civis Tiina Heikkilän
emännöimässä drinkki-illassa. Drinkkiillassa ennakkoluulottomuus uusia
makunautintoja kohtaan on valttia.

17.10. DGO:n saunailta. Osakuntalaiset
pääsivät virkistäytymään löylyjen
lämmössä tänä lokakuisena ehtoona.
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21.10. DGO:n fuksibileet. DG:n
osakuntien yhteisiä fuksibileitä juhlittiin
ala-asteen discomeiningeissä. Tahdit
villille juhlinnalle antoi Wiipurilaisen
Osakunnan Rokkiorkesteri.

28.10. Böunärit. KyOrgyn nimellä
kulkeneet bakkanaalit jäivät monien
mieleen poikkeuksellisen hervottomina.
Jotain juhlien riehakkuudesta
kertonee se tosiseikka, että
turvasana oli täällä tarpeellinen.

5.11. Rajanylitys. Osakunnan
kakkosjuhlan teemana oli tänä
vuonna sydäntä lämmittävästi
muumit. Monen sydäntä lämmitti
myös runsas ystävyysosakuntien
edustajien määrä juhlassa.

11.11. Liisankadun pyhiinvaellus.
Osakuntalaiset vaelsivat jälleen
Kruununhaan historiallisessa
miljöössä tavoittelemassa kokemusta
ajasta, jolloin DG:n osakuntien tilat
sijaitsivat vielä Liisankadulla.

24.11. Virkailijakokous.
Poikkeuksellisen äänestysrikkaassa
virkailijakokouksessa kymäläinen
piilevä kiinnostus konkretisoitui
joukkona innostuneita virkailijoita
valmiina pyörittämään armasta
osakuntaa seuraavan kauden ajan.
KYPSÄ 4/2016
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Virkailijaluettelo 2016

Värityskuva

Inspehtori
Jari Lavonen
jari.lavonen@helsinki.fi
Kuraattori
Ester Pentti
kyo-q@helsinki.fi
050 342 4421
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
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 744 4177
Toiminnanohjaaja
Tiina Heikkilä
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
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pasi.pykalisto@helsinki.fi
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
Sofia Rahikainen
kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
Seniorisihteeri
Sini Leppänen
kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi
Kypsän päätoimittaja
Esa-Pekka Helanne
kyo-kypsa@helsinki.fi
Kypsän päätoimittaja
Salli Ahtiainen
kyo-kypsa@helsinki.fi
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