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”Mutta entäs ne opiskelut?”, kaverini vanhemmat kysyivät huolestuneina, kun kaverini
kertoi aloittavansa omaa alaa liippaavat työt
opiskelujen ohella kesken kandivaiheen. Samaan hengenvetoon hän sai kuulla saarnan
siitä, kuinka opinnot pitäisi nyt ensin hoitaa
tiukasti tavoiteajassa loppuun ja miettiä niitä
oikeita aikuisten töitä vasta sitten. Kyllähän
korkeakoulutettu ihminen ja oman alansa kivenkova asiantuntija on aina työmarkkinoilla
haluttua tavaraa.
Noh, niin. Varmaan se on joskus ollut juuri
niin helppoa ja varmaa.
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Kuva:
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Tiina2/2015
Heikkilä

Totta kai mikä tahansa koulutus parantaa
omaa asemaa työmarkkinoilla, sitä ei oikein
voi kiistää. Kamala ajatus silti on se kalvava
epävarmuus oman vuosien työpanoksen hyödyllisyydestä. Mitä jos maisterin paperini eivät
kiinnosta muutaman vuoden päästä yhtäkään
työnantajaa? Mitä jos ylikouluttaudun? Mitä
jos ensimmäisen määräaikaisen työsuhteeni
jälkeen ei tulekaan enää toista? Minkälainen
se ”hyvä tyyppi” on, jota kaikkialle tunnutaan
haettavan? Voiko alalta loppua työt kokonaan
automaation ja robotiikan myötä? Pitääkö
tätä jatkuvaa epävarmuutta vain sietää?
Jos haluaa hirvittävän positiivinen olla, voi
ajatella, että uran alkuvaiheessa oleville opiskelijoille paljon puhuttu työelämän murros ja
epävarmuus tulevaisuudesta tulee olemaan se
normaalitila. Ajatus pätkätöistä, toisiaan seuraavista määräaikaisuuksista ja vaihtelevista
työnantajista tuntuu tavanomaiselta, kun taas
vuosikymmenten mittainen työura yhdessä ja
samassa firmassa kuulostaa aivan absurdilta.
En itse ainakaan tiedä mistään toisenlaisesta ja menneestä ajasta mitään, eikä sellaista
pitäisi osata kaivata, mikä ei ikinä ole itselle
ollut todellisuutta.

Oman tarpeettomuuden kokemuksen luomaan akateemiseen ahdistukseen useimmiten helpoin väliaikainen ratkaisu on noin seitsemän euron viinipullo ja samanlaista tuskaa
läpikäyvä seura. Loppuillasta koko seurueen
tulevaisuus näyttää jo varsin kirkkaalta ja urapolku nousujohteiselta.

PÄÄKIRJOITUS

Epävarmuudesta

Edellistä jonkin verran hyödyllisempää ja seurauksiltaan kauaskantoisempaa puuhaa saattaisi olla esimerkiksi Rekryrakkaus -tapahtuma Sanomatalolla perjantaina 13.10. (ks. sivu
9). Kyseessä on rekrytointitapahtuma, jossa
eteläisen kanta-alueemme työnantajat haluavat tavata juuri meidät – fiksut ja filmaattiset
korkeakoulutetut kymäläiset. Ilmeisesti jopa
Kymenlaaksossa voisi olla valmistumisen jälkeen jotain töitä.
En voi ihan tarkkaan tietää millaisissa työtehtävissä – tai edes millä alalla – tulen olemaan
vaikka 20 vuoden päästä. Kuulostaa toisaalta
ihan lohdulliselta, ettei minun ole nyt parikymppisenä mikään pakko päättää tulevaisuudestani niin kauas. Epävarmuudessa on
siis myös vapautta ja valinnanvaraa.

Sara

HUOM! Osa virkailijakohtaisista sähköpostiosoitteista (esim. kyo-kypsä@helsinki.fi)
poistui käytöstä tämän vuoden alussa.
Tarkista ajantasaiset yhteystiedot tämän
lehden lopusta.
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– Mikä on sun inhokkivirka osakunnalla?
– Taloudenhoitaja, en ikinä lähde siihen
hommaan. Osakunta varmaan tuhoutuis sen
myötä.
Muistelen vastanneeni suunnilleen tuolla tavalla jollekin osakuntalaiselle, joka erehtyi kysymään muutama vuosi sitten, mitä virkaa en
ikinä ottaisi vastuulleni. Ehdottomuudestani
huolimatta huomasin viime vuoden kesänä
kyseleväni hyvältä ystävältäni ja vielä tuolloin
virassa olleelta taloudenhoitaja Aapo Jussilalta, kannattaisiko minun sittenkin kokeilla tämä villi kortti ja mitä se minulta vaatisi.
Aapo vakuutti, että kaudesta selviää, eikä virka ole todellisuudessa yhtä kauhea kuin stereotypiat antavat ymmärtää.
Marraskuun osakunnan kokouksessa olin valmis. Halusin haastaa itseni, tehdä parhaani ja
hakea virkaan. Nuijan kopsahtaessa pöytään
valinnan merkiksi ja skumppapullon korkin
poksahtaessa auki olin samaan aikaan todella järkyttynyt ja onnellinen. Päässä pyöri
paljon kysymyksiä. Mitä hittoa olen mennyt
tekemään? Entä jos jotain katastrofaalista
tapahtuu? Tiesin kuitenkin, että minulla on
maailman parhaat tukijoukot, eikä laivan
täydellinen uppoaminen ole kovin todennäköistä.
Vastatakseni Aapon tekemään testamenttiin
Kypsän numerossa 3/16, voin allekirjoittaa
siitä hyvinkin monta asiaa. En ole taloustieteilijä, eikä maailma ole silti räjähtänyt tai rahat
päässeet loppumaan. Viranhoito on myös keventynyt ajan kuluessa. Kirjanpito-ohjelmaa
pitäisi vaihtaa, mutta nykyään olen sen kanssa suhteellisen sovussa (lue: en saa enää ihan
joka kerta raivareita tiliöidessä).
Kypsän vieraskynään voi ilmoittautua
vapaaehtoiseksi
kirjoittajaksi
ottamalla
yhteyttä
päätoimittajaan
sähköpostilla
sara.tahkapaa@helsinki.fi. Aihe on vapaa
ja sopiva pituus on noin 2000 merkkiä. Liitä
mukaan haluamasi kuva.
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Vähitellen helpottavasta alkuahdistuksesta huolimatta menetän toisinaan osan yöunistani talousasioita
pohtiessa. Talhon valta on samalla
sekä mukavaa että stressaavaa. Gradun palauttamisen jälkeen keväällä
ja kesällä olin melko lopussa, enkä
pystynyt panostamaan virkaan niin paljon
kuin olisin halunnut. Mietin, pystynkö vastaamaan odotuksiin ja tekemään ratkaisuja osakunnan parhaaksi.
Kahdesta vuodesta on kuitenkin takana vasta reilu neljäsosa, joten tässä ehtii tehdä vielä
vaikka mitä juttuja. On myös muistettava se,
että mikään virka ei ole täysin stressitön. Jokaisella on omat huolensa kannettavanaan,
mutta tähän auttaa hyvä yhteishenki ja se, että
asioista voidaan hädän hetkellä (ja toki muutenkin) puhua. Siitä olenkin tälle yhteisölle
loputtoman kiitollinen.
Olen toisinaan pohtinut, astuinko liian isoihin
saappaisiin ottaessani talhon viran vastuulleni. Uskon kuitenkin, että teen itselleni oikeaa hommaa. Haasteita ei pidä pelätä, vaan
on uskallettava mennä juuri sitä kohti, mistä
löytää itselleen kehitettävää. Toivonkin, että
osaan ajan kuluessa suhtautua virkaan vieläkin rennommin ja olla itsevarma ja rohkea
kaiken vastuun edessä, kenties uudistaen joitain käytäntöjä radikaalistikin. Vierivä kivi ei
sammaloidu, ja KyOn tulevaisuuden kannalta
se on hyvä muistaa.

Salli
taloudenhoitaja

KyOn inspehtorit:

JUTTUSARJA

VIERASKYNÄ

Taloudenhoitajan
puolivuotiskatsaus

Aarne Anttila
Teksti ja kuva: Pasi Pykälistö

Tänä vuonna jokaisessa Kypsän
numerossa esitellään yksi KyOn
historian merkittävä inspehtori.
Toisena vuorossa on kotimaisen
kirjallisuustieteen professori Aarne
Armas Anttila (s. 24.4.1892
Lahti – k. 16.10.1952 Helsinki),
joka toimi osakunnan inspehtorina
vuodesta 1950 vuoteen 1952.
Aarne Anttila, vuoteen 1906 Andelin, oli kotimaisen kirjallisuuden professori, joka valittiin KyOn inspehtoriksi pitkäaikaisen inspehtorin Erik Lönnrothin siirryttyä Helsingin
yliopiston rehtoriksi. Anttila oli aikaisemmin
ansioitunut mm. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran sihteerinä ja kirjoittamalla yleisen
kirjallisuustieteen perusoppikirjana tuolloin
käytetyn yleisesityksen eurooppalaisen kirjallisuuden historiasta. Anttila kirjoitti myös tutkimuksia monista suomalaisista kirjailijoista,
kuten Elias Lönnroth ja Johannes Linnankoski. Professori Anttilalla ei ollut selviä
kytköksiä Kymenlaaksoon tai KyOon, mutta
Lahdesta kotoisin olevana hänet katsottiin
silloisesta professorikunnasta osakunnalle
läheisimmäksi. Puuhakkaalla Anttilalla oli
monta projektia käynnissä yhtä aikaa, joiden
ohella hänen onnistui kuitenkin löytää aikaa
myös osakunnalle. Aarne Anttilan inspehtorikausi jäi lyhyeksi hänen kuollessaan yllättäen
sydänkohtaukseen lokakuussa 1952 osakuntalaisten suureksi järkytykseksi ja suruksi.

tolle. Toisen maailmansodan jälkeisinä pulavuosina opiskelijamäärät olivat kohonneet
Helsingin yliopistossa sodan viivästyttämien
ikäpolvien aloittaessa opintonsa ja kasvavan
”ylioppilastulvan” kuten tuolloin puhuttiin,
yhtenä oireena oli pula lukupaikoista kirjastoissa ja myös oppikirjoista oli pulaa.

Inspehtorikautensa aikana Anttilan suurin
saavutus KyOn suhteen oli osakunnan oman
kirjaston perustaminen ja sitä hoitamaan
valittiin ensimmäinen kirjastonhoitaja. Kirjaston alkukokoelmaksi Anttila lahjoitti kirjoja omasta kirjastostaan sekä hänen onnistui
neuvotella WSOY:lta huomattavan laaja lahjoitus eri alojen kirjallisuutta KyOn kirjas-

Toisen inspehtorinsa muistoksi KyO teetti
kuvanveistäjä Lauri Leppäsellä pronssireliefin, jonka voi nykyisin nähdä DGO:n salissa
takaseinän kirjakaappien päällä muiden patsaiden joukossa. Reliefi on sittemmin käynyt
lainassa taiteilija Leppäsen tuotantoa esittelevissä näyttelyissä.

Inspehtori Anttilan aikana aloitettiin myös
varainkeruu opiskelija-asuntoloiden rakentamiseksi ylioppilaskunnan Leppäsuolta hankkimalle tontille. KyO sai Domus Academicaksi
ristityn projektin myötä ensimmäiset asuntopaikkansa, kun kotkalainen rakennusmestari
Huovinen sekä Kotkan ja Haminan kaupungit
lahjoittivat merkittävän määrän rahaa osakunnalle asuntolapaikkojen lunastamiseksi
KyOn nimikkopaikoiksi. Tuolloisessa asuntopulassa asuntolapaikka tarkoitti sänkyä jaetussa huoneessa, joten asumisolosuhteiden
vaatimusten kasvaessa myöhemmin, KyOn
aikaisemmat paikat ovat sulautuneet yhdeksi
soluhuoneeksi Domus Academicassa.
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KYOLAISET
PROMOOTIOSSA
Teksti: Pasi Pykälistö, Jenni Käki, Sini Leppänen, Sofia Rahikainen
Kuvat: Juuso Koivisto, Pasi Pykälistö, Sofia Rahikainen

Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan (eli HUM, MATLU, KASV, BIOYMP ja FARM) 97. maisteri- ja tohtoripromootiota vietettiin 25.-27.5.2017.
Nelipäiväisen juhlinnan aikana maisterit ja tohtorit saavat akateemiset
arvomerkkinsä, tanssitaan juhlatansseja ja juhlinta huipentuu yökulkueeseen
läpi öisen Helsingin ja auringonnousuun Senaatintorilla. Promootio on
akateemisen maailman suurin ja vanhin juhla, jota on vietetty jo Turun Akatemian
ajoista. Promootiota vietetään 2-4 vuoden välein. Joukko osakuntalaisia oli
mukana juhlinnassa erilaisissa rooleissa.
6
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Promootion järjestää promovoitavista maistereista ja tohtoreista koottu toimikunta,
joka aloittaa työnsä jo vuotta ennen itse
promootiota. Toimikunnassa oli noin 30
henkeä aktiivisesti mukana valmistelemassa
promootiota ja sen eri juhlallisuuksia. Koska
promootio koostuu monista erillisistä juhlista, jakaannuimme toimikunnassa erillisiksi
tiimeiksi, jotka vastasivat omasta osa-alueestaan tapahtuman valmistelussa. Itse olin
mukana akti, viher- sekä taide- ja musiikkitiimeissä. Seuraava toimikunta kootaan jo
keväällä 2018 valmistelemaan vuoden 2019
promootiota.

Promootio oli ehdottomasti kokemisen arvoinen! Oli upeaa kävellä valkopukuisessa
seppelepäisessä kulkueessa Tuomiokirkkoon
turistien ihmetellessä näkyä, illallistaa Finlandia-talossa ja tanssia Wanhalla yömyöhään. Promootio on ainutlaatusimpia juhlia,
jonka voi kokea! Aloin harkita väitöskirjan
tekoakin miekan saamisen toivossa...

Pasi

Sini

promootiotoimikunnassa

promovendina
KYPSÄ 2/2017
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Ilokseni kuraattorina sain kutsun Filosofiseen promootioon. En ollut aiemmin osallistunut promootioon, joten kaikki oli uutta ja
jännää - käätyjen kiinnittäminen iltapukuun
ja illallistaminen seisten. Varsinkin jälkimmäinen osoitti rannelihasteni heikkouden
tai liian täyden herkkulautasen. Itse juhlaa
oli mielenkiintoista seurata ulkopuolisena,
pääsin jopa osallistumaan tansseihin yhdessä monista sisäkkäisistä cicapo-ympyröistä.
Hauska ilta huipentui patsaskulkueeseen,
jossa aloittelija paljastui - liian vähän skumppaa ja vaatetta.

REKRYRAKKAUS -TAPAHTUMA
Sanomatalolla, Töölönlahdenkatu 2
Perjantaina 13.10. klo 11-17

Jenni
kutsuvieraana

Promootioairuena pääsi näkemään promootion, tämän mystisen akateemisen uran
huipentuman, koko kaaren ja loistokkuuden aivan aitiopaikalta. Vielä hienompaa
oli yhteishenki kaikkien 20 eri järjestön ja
melkein 50 airuen (!!) kesken, mikä kulminoitui esimerkiksi epävireiseen Teinilauluun
Vanhan ylioppilastalon parvekkeelta, valtavaan airutmuuriin keskellä Espan puistoa tai
aurinkoisella Kappelin terdellä nautittuun
skumppaan sunnuntaina klo 14. Iltapuvussa.
Yliopiston professorien kanssa. Ilman yöunia. Tiivistää koko juhlan aika hyvin. Lisää
fiilistelyä löydät somesta #taipuukuinolut.

Sofia
airuena

Rekryrakkaus - vie sinut kohti tulevaisuuttasi!
Tule tutustumaan Kotkan-Haminan seudun työpaikkatarjontaan.
Käyntikorteille ja CVlle on tarvetta, sillä sinulla on mahdollisuus
jututtaa alueen työnantajia kasvotusten sekä kuulla lisää heidän
avoimista työpaikoistaan. Löydä unelmiesi duuni
ja rakastu seutuun!

www.visitkotkahamina.fi/rekryrakkaus
8
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Pro gradu:

Miten oppositiojohtaja
ja suuren puolueen
puheenjohtaja voi
olla katolilainen?

Soini toivotti muun muassa juhlapyhien
aikaan siunausta lukijoilleen, pohti elämän suuria kysymyksiä tai kiitti Jumalaa
saamastaan hyvästä.
Soinin omien puheenvuorojen ja kirjoitusten ohella toinen merkittävä näkökulma uskonnolliseen julkisuuskuvaan
on hänen uskonnollisuutensa saama
näkyvyys mediassa. Soinin hengellinen
tausta ja hänen konservatiivinen kristillisyytensä nousivat etenkin vaalien aikaan
toimittajien mielenkiinnon kohteeksi,
jolloin ehdokkaiden taustat ja mielipiteet olivat erityisesti suurennuslasin
alla mediassa. Tutkimallani ajanjaksolla
etenkin vuoden 2012 presidentinvaalit ja vuoden 2015 eduskuntavaalit ovat
kiinnostavat, sillä tuolloin Soinin konservatiivinen kristillinen tausta sai erityisesti huomiota julkisuudessa. Vuonna
2012 aborttikysymykset ja vuonna 2015
sukupuolineutraali avioliittolaki olivat
pinnalla vaalikampanjan yhteydessä ja
Soinin konservatiivinen suhtautuminen
molempiin kysymyksiin sai paljon huomiota.

– Timo Soinin uskonnollista
julkisuuskuvaa kartoittamassa

Teksti: Esa-Pekka Helanne
Kuva: Raul Mee / Wikimedia Commons

Palautin viime keväänä pro gradu -tutkielmani, joka käsitteli nykyisen ulkoministerin ja Perussuomalaisten pitkäaikaisen puheenjohtaja Timo Soinin
uskonnollista julkisuuskuvaa vuosina
2011–2015. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkohistorian laitokselle tehty opinnäytetyö ei täyttänyt
täysin tavoitteitani laadussaan, mutta
toisaalta tutkimuksen tekeminen oli
nautinnollista. Opinnäytteen työstäminen tarjosi tilaisuuden päästä juomaan
haastattelun merkeissä aamukahvia Perussuomalaisten Yrjönkadun puoluetoimistolle Timo Soinin kanssa ennen joulua 2015. Tekemäni haastattelun lisäksi
käytin tutkimuksessani lähteenä suurimpia tiedotusvälineitä, joiden haastatte-
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luissa ja artikkeleissa Soinin kristillinen
tausta oli esillä. Lisäksi merkittävinä
lähteinä tutkimuksessa toimivat Soinin
julkaisemat omaelämäkerralliset kirjat
Maisterisjätkä ja Peruspomo. Runsaasti uskonnollisesta taustasta kertovaa
materiaalia löytyy lisäksi hänen Plokinimisestä blogistaan.
Timo Soini on ollut koko 2000-luvun
Suomen poliittisen kentän väriläiskä elävällä ja humoristisella kielenkäytöllään,
joka vetoaa tehokkaasti äänestäjäkuntaan. Hänen populistinen retoriikkansa
nojaa paljolti perinteisten arvojen korostukseen, mikä sopii hyvin yhteen julkisesti katolilaisen taustansa kanssa. Soini
myös erottuu monista muista eturivin

poliitikoista uskonnollisuutensa korostamisella, sillä suurin osa päättäjistä ei
juurikaan tuo hengellisiä puoliaan julki.
Hekin, jotka ovat julkisuudessa tuoneet
jollain tavalla ilmi hengellisen taustansa,
eivät käytä uskontoa yhtä voimakkaasti Soinin tavoin osana retoriikkaansa.
Soinin retoriikassa uskonto puolestaan
on merkittävässä roolissa. Vaikka hän
ei käytä uskontoa osana argumentaatiotaan poliittisissa kysymyksissä, katolinen tausta näkyi esimerkiksi hänen
ajamissaan arvoissa ja omaperäisessä
kielenkäytössä. Soinin viljelemät letkautukset, eli soinismit viittaavat usein
Raamattuun tai muuhun kristilliseen
perinteeseen. Hengellinen tausta näkyi
myös esimerkiksi blogiteksteissä, joissa

Huomattavaa on, että mediassa Soinin
konservatiivinen kristillisyys sai toimittajilta kriittistä huomiota, mutta omissa
puheenvuoroissaan ja kirjoituksissaan
kristillinen tausta asettui positiivisempaan valoon. Uskonnollinen julkisuuskuva oli näin ollen voimakkaasti kahtiajakoista.
Kokonaisuudessaan Soinin uskonnollisesta julkisuuskuvasta välittyy kuva
aidosti voimakkaasti hengellisestä ihmisestä, jolle uskolla on iso osa elämässä
ja jota kritiikki siitä ei häiritse. Katolisen
kristillisyyden julkituonti ei myöskään
vaikuta liittyvän äänestäjien kosiskeluun; häntä äänestäville konservatiivinen kristillisyys ei ole haitta ja toisaalta
uskonnollisuutta vierastavat eivät Soinia
muutenkaan äänestäisi. Soini ei siis tunnu puhuvan uskostaan äänestäjien takia,
vaan koska se on hänelle aidosti tärkeää.
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Osakuntaystäväni:

		Uusi Q

Lempiosakuntanakki:

Sitsimenun suunnittelu eli emäntä
Lempiaine koulussa:

Kotitalous ja psykologia
Inhokkiaine koulussa:

Nimi:		

Jenni-Maria

Ikä:		

28

Englanti

Pääaine:

Elintarvikekemia

Idolini:

Osakuntaan liittymisvuosi:		

2009

Lempisitsiruoka:

Itäsuomalaisilla kesäjuhlilla tarjottu paahdettu kukkakaalikeitto
oli todella hyvää. Itseasiassa niin hyvää, että kopioin idean
kotikeittiöön. Meillä on kyllä yleisestikin sitseillä aina todella
hyvää ruokaa.

Oma isä. Arvostan ihan hulluna sitä, että iskä oli aina kotona,
kun olin lapsi ja opiskeli aikuisena itselleen tutkinnon ja tuli
alallaan yhdeksi parhaimmista. Minulle se on muistutus siitä,
että koskaan ei ole liian myöhäistä toteuttaa unelmiaan ja
opiskella lisää.
Unelmien matkakohde:

Nyllen punssi, mutta jos sitä ei lasketa niin punaviini

Paikka, jossa yhdistyy hyvä ruoka, kulttuurinähtävyydet ja
rauhallinen miljöö

Parhaat osakuntanauhan värit:

Tykkään:

Lempisitsijuoma:

Musta-harmaa tietty, sopii asuun kuin asuun
Lempieläin:

Koira. Toteemieläin on kyllä pöllö.
Paras elokuva:

La La Land
Paras sitsilaulu:

Kymi virtaa
Paras osakuntajuhla:
Rajikset. Salaa rakastan teemabileitä.
Kivoin vuodenaika:

Puhtaista lakanoista, Missä X -karkeista, syksyn tuoksusta,
hyvästä ruuasta ja joulusta
En tykkää:

Säilykeherkkusienistä
Oletko ihastunut?

Joo
Mikä sinusta tulee isona?

Sen, kun tietäisi. Käpy varmastikin
Terveiseni osakuntalaisille:

Nauttikaa kaikista osakuntavuosista täysin rinnoin ja uskaltakaa
kokeilla uusia asioita.

Syksy. Syksyt on aina täynnä uusia mahdollisuuksia.
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vat tehdä hieman pidemmän retken itärajan
tuolle puolen. Onneksi kaikilta loikkauksilta
kuitenkin vältyttiin, eikä ketään retkikunnasta kadotettu matkan varrella.
Jarin runsaan vieraanvaraisuuden jälkeen
palasimme takaisin majapaikkaamme viettämään iltaa vatsat täysinä loistavasta ruoasta.
Mölkkyä pelattiin jälleen kerran yömyöhään
asti, jonka jälkeen yökyöpelit menivät vielä
saunaan. Henkilökunta loihti vielä paikan
päällä kahden ruokalajin illallisen, jottei nälkä vain olisi päässyt ketään yllättämään.

ON MUKAVA MUISTELLA
MIEHIKKÄLÄÄ

Viimeiseen kesäretkipäivään herättiin hieman haikeissa tunnelmissa. Aamupalan jäljiltä hyvin ravittuina, hieman väsyneinä sekä
lähtöpaikan siivoilun suorittaneina siirtyi
joukkomme viirin laskun jälkeen kohti Salpalinjamuseota, missä meille oli järjestetty
Miehikkälän kunnan puolesta ilmainen opastettu kierros tutun wiipurilaisen ystävämme
vetämänä. Viileänä sunnuntai-iltapäivänä

kävelimme Salpalinjamuseon maastossa,
seikkailimme kosteissa korsuissa ja metsästimme sisiliskoja herra Lohen sisiliskodiplomia varten. Diplomin saattoi saada myös eräs
toinen osakuntalainen täysin tietämättään.
Stressaantuneesta maakuntasihteeristä huolimatta retki sujui mukavissa merkeissä ja
oli ainakin allekirjoittaneen kesän mukavin
viikonloppu. Retkeltä ei jäänyt uupumaan
mitään, varsinkaan ruokaa, kronikkamateriaalista puhumattakaan. Kuka tietää, minne
KyOn tie ensi vuonna kesäretkellä vie ja kuka
meidät sinne johdattaa. Jään ainakin itse innolla odottamaan sitä, mitä tuleman pitää.

Kirjoittaja on KyOn maakuntasihteeri, joka
haluaa vielä itsekin päästä joku kerta kokeilemaan suppailua

Teksti ja kuvat: Marjut Päkki

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna pitkä odotus palkittiin, kun KyOn
kesäretki Miehikkälään viimein starttasi.
Kuluneen viikon sää vaikutti uhkaavalta
varmasti jokaisen retkeläisen näkökulmasta, mutta tilanne korjaantui kuin tilauksesta
heti majapaikkaan saavuttaessa. Retkikansa
majoittautui vähitellen Lapjärven leirikeskukseen ja pienten alkuvaikeuksien jälkeen
saimme grillinkin toimimaan, joten pääsimme vihdoin nauttimaan ansaitun ja kaivatun grilliateriamme. Perjantai-ilta huipentui
myös saunomiseen ja uimiseen, joista jälkimmäinen osoittautui kuitenkin sattuneista syistä vähemmän houkuttelevaksi. Jotkut
hurjat kymäläisyksilöt kuitenkin huhujen
mukaan uskaltautuivat veteenkin.

14

KYPSÄ 2/2017

Lauantai oli yksi retkemme kohokohdista,
kun pääsimme jo toistamiseen KyOn historiassa vierailemaan inspehtorimme Jarin
kesämökillä Muurikkalassa. Jos edellisillan
sää oli ollut hyvä, oli lauantain keli suorastaan täydellinen kesäretkeä varten. Mökillä
kisailtiin mölkkymestaruudesta, sekä uitiin
ja saunottiin oikein kunnolla. Rohkeimmat
pääsivät kokeilemaan myös suppailua, joka
oli osalle jo vanha tuttu laji, toisille taas aivan
uusi tuttavuus. Pitkä, mutta antoisa päivämme Muurikkalassa piti sisällään mukavaa
yhdessäoloa muun muassa ruokailun merkeissä. Ehdimme myös vierailla lähellä sijaitsevilla nähtävyyksillä. Jotkut taas meinasiKYPSÄ 2/2017
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KELTAISIA TAKKEJA
JA PARVEKEBIISI
Teksti ja kuva: Iina Elfving

Ultra Bra tanssitti useita sukupolvia rinnan Ruissalon rantahiekassa
Ruisrockissa 9. heinäkuuta.
Ruissalon aurinko hehkuu jo kolmatta päivää
ja ilmaa samentaa vain kuivasta maasta nouseva pölypilvi, kun tuhannet ihmiset vaeltavat
määrätietoisesti kohti rantalavaa. Tätä massaa täplittävät fanikunnan tavaramerkiksi
nousseet keltaiset sadetakit, joiden kantajia ei
tunnu haittaavan helteinen kesäsää - uhrauksia on tehtävä, kun 16 vuoden odotus on tulossa päätökseensä.
Ultra Bran paluu esiintymislavoille oli kevään
2017 sykähdyttävimpiä kotimaista musiikkia
koskettaneita uutisia. Ensimmäinen konsertti
oli Seinäjoen Provinssissa ja viimeisen kerran
Ultra Bra nähdään joulukuun 17. päivä Hartwall Areenalla Helsingissä. Kaikki kesän konsertit ovat saaneet liikkeelle tuhansia ihmisiä.
Yhtyeen asema suomalaisten sydämissä onkin ainutlaatuinen – ei liene montaa 90-luvun
nuorta, joilla tunnetuimmat kappaleet eivät
herättäisi lämpimiä muistoja. Ilahduttavaa
on se, miten jokaiselle tuntuu löytyvän tilaa
keikalta: nuorimmat kuulijat olivat hädintuskin päässeet vaipoista, kun Ultra Bra viimeksi
pakkasi soittimensa. Se ei kuitenkaan tee nuorista yhtään huonompaa yleisöä kuin niistä,
jotka saivat yhtyeen musiikista voimia teiniiän myllerryksistä selviämiseen.
Kappale Heikko valo täyttää rannan keikan
avauksena, tunkeutuu yleisön keskelle ja nostaa 20 000 käsiparia ilmaan. Ultra Brassa on
voimaa. Keikan alussa ei nojata suurimpiin
radiohitteihin, vaan luotetaan täysin ansaitusti siihen, että musiikin taidokkuus ja vivahteet
riittävät pitämään huonomminkin tuotantoa
tuntevan kuulijan mielenkiintoa yllä. Kappaleen Vesireittejä kohdalla koetaan maaginen
hetki, kun Viking Linen risteilijä ohittaa Ruis16
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salon. En vieläkään tiedä olivatko tilanteessa
tähdet kohdallaan vai oliko yhtye kaikessa
nerokkuudessaan sovittanut kappaleen risteilijän aikatauluihin – haluan uskoa molempiin
vaihtoehtoihin.
Yhtyeen poistuessa lavalta tilanne huutaa encorea. Suurimmat hitit ovat vielä kuulematta,
Ultra Bra jätti sokerit pohjalle. Kun ainakin
25-päinen joukko palaa lavalle soittimiensa kanssa, on tunnelma yleisössä suorastaan
sähköinen ihmisten arvuutellessa mitä kuullaan seuraavaksi. ”Soittais nyt jo sen parvekebiisin!” toteaa vieressäni seisova tyttö. Encoressa kuullaankin Hauki, Sinä lähdit pois
ja Minä suojelen sinua kaikelta. Niin sanotun parvekebiisin (Sinä lähdit pois) kohdalla
nähdään taatusti koko Ruisrockin vaikuttavin
yhteislaulusessio – olikohan paikalla ketään,
joka ei olisi osannut vähintään kertosäettä?
Sitkeimmät palkittiin vielä encoren jälkeenkin toisella encorella, kun yhtye palasi esittämään puolitoistatuntisen keikan päätteeksi
kappaleen Pärnu. Koko tämä paketti jätti hiljaiseksi ja kaikki murheet oli pyyhitty hetkeksi pois. Kaunis kesäilta, ystäviä, mahtipontista mutta pröystäilemätöntä musiikkia, suuri
yhteenkuuluvuuden tunne – ja ne keltaiset
takit. Nähtäväksi jää, heitetäänkö Ultra Bralle
hyvästit lopullisesti joulukuussa. Itse ajattelin
jännittää seuraavat 16 vuotta.

Miltä Ultra Bra kuulosti
21 vuotta sitten? Kypsä oli
paikalla silloinkin.
			
>>
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KYMMENEN UUTISET

Toimittaja
toteaakin
vappuviikon
humuisan
ambienssin
olleen
käsinkosketeltava.
Lisäksi
on mainittava erään kymiläisen Sophian (nimi
muutettu) edustaneen osakuntaa lippu korkealla.
Kaikkia edustustapoja ei toki pysty tähän artikkeliin
kirjaamaan. Onneksi myyräkuumeelta kuitenkin tänä
vuonna säästyttiin.

Teksti: Eemil Hakala, Marjut Päkki, Oona Laine,
Ester Pentti, Ilona Raimas
Kuvat: Tiina Heikkilä, tuntematon

4.4. Kevään uusien ilta
Toimittaja haastatteli fuksiohjaaja Marjut Päkkiä
yhdestä kevään tärkeimmistä tapahtumista ja
yleisesti fuksikeväästä seuraavin kysymyksin:
1. Mitä tapahtui kevään uusien illassa?
”Paikalla oli paljon fukseja huomioon ottaen sen,
että ainakin omasta mielestä mainonta olisi voinut
olla vielä tehokkaampaa. Fuksit tapasivat vanhoja
osakuntalaisia, saivat kysellä, jutella, syödä hyvää
ruokaa ja leikkiä tutustumisleikkejä. Onnistunut ilta
siis kaikin puolin.”
2. Oletteko löytäneet kelpo fukseja?
”Ehdottomasti! Keväällä oli jo potentiaalista porukkaa
ja tammikuun abisitsit poikivat reippaita fukseja.
Avajaiskarnevaaleilla ja fuksidiskon etkoilla monet
innokkaat tulivat kirjautumaan osakuntaan. Mulla on
vahva tunne, että tänä syksynä saadaan osakuntaan
paljon kovia tekijöitä!”
3. Miten onnistui fuksiohjaajiemme kevät ja kesä?
”Kevät ja kesä olivat molemmat vielä hiljaiseloa ja
voimien keräilyä syksyä varten, mikä todella tuli
tarpeen. Valmistauduttiin tulevaan ja kokoustettiin
muutaman kerran. Sotasuunnitelmat ovat valmiina!”
4. Lessons learned - mitä opitte ja mitä aiotte soveltaa
uusiin syksyn fukseihin?
”Moni fuksi pelkää, että jos alkusyksystä aika ei riitä
osakunnalle, myöhemmin ei pääse enää piireihin
mukaan. Mutta hommahan ei tosiaankaan ole
näin. Mukaan pääsee aina ajankohtaan katsomatta.
Toivon todella, että uudet fuksit tulisivat tuntemaan
osakunnan samalla tavalla kodikseen, kuin miten me
vanhatkin osakuntalaiset tunnemme.”

26.4.-1.5. DGO:n vappu
Toimittaja on saanut kuulla viime vapusta kaikenlaista
hämärää. Toimittajan olikin siis turvauduttava
nimettömään ilmiantajaan Moona Tyrskyyn (nimi
muutettu), jonka avulla toimittaja muodosti
seuraavanlaisen aikajanan kymäläisten vapun
vietosta:
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ke 26.4. Haalarimerkkiompelua
– Kaikilla tuleva biletyskimara mielessä
– Ompelu unohtui
– Joku toi pahaa simaa, mutta sai sen anteeksi
pe 28.4. Emojisitsit
– Kymäläiset johtivat laulua perinteikkäästi
– Loistettiin tietovisoissa!
– Oltiin nöyriä pukeutumisen suhteen
– Jatkoilla ei meditoitu!
– Minglattiin muiden osakuntien
edustajien kanssa, läheisesti
la 29.4. Red Cup Rally
– Krapula
–Kilvan huumassa aiheutettiin naarmuja
ja traumoja
– Krapula hellitti
– Jatkoille Bottalle
– Botta petti, joten kymäläisten oli
pakko jatkaa vaellustaan
– Päädyttiin toiseen kaupunkiin ja johonkin
tiettyyn niemeen
– Bileet olivat sielläkin ohi, mutta teekkarit ja
laulukuoro lohduttivat
su 30.4. Pääpäivä
– Rapeat kolmen hengen grillibileet Patolassa
– Mantalle
– Kymäläiset etsivät paikkaansa ensin KSO:lta,
jossa humu löysi kymäläiset
– Hämiksen Wappu alkoi
ma 1.5. Piknik
– Väsytti

17.6. Kymenlaakso sitsaa!

5.5. QVK
Kuraattorinvaihtokaronkkaan liittyen toimittaja
haastatteli väistyvää Q:ta Ester Penttiä, joka muisteli
tapahtumaa lämpimästi:
”Ilta oli monella tapaa ikimuistoinen. Oli ihanaa
nähdä sali täynnä ystäviä niin KyO:sta kuin muista
osakunnista juhlimassa kuraattorin vaihtumista. Kun
inspehtori nosti käädyt viimeisen kerran pois harteilta,
sekoittui toisiinsa haikeus ja huojennus. Kuraattorin
käädyt kun ovat painavat sekä kirjaimellisesti että
kuvainnollisesti. Kahden vuoden aikana niihin ja
niiden tuomaan vastuuseen oli ehtinyt tottua. Nyt oli
kuitenkin tullut aika siirtää ne uusille harteille. Eihän
sitä voinut muuta kuin olla iloinen hyvästä seuraajasta
ja siitä, että saa olla jatkossa aivan vastuuton.”

9.6. Emännän kesäinen kevätretki
Toimittaja eksyi itse vahingossa paikalle harhaillessaan
ajassa ja avaruudessa. Espan nurmelle hetkeksi
hengähtäessä palautui mieleen nuoren kesän viileys,
kun varjot alkoivat syödä valittua piknikpaikkaa.
Lisäksi kylmänväreitä aiheutti se, ettei kukaan ollut
tuonut sipsiä. Fuksin piipahtaminen paikalla lämmitti
emännän sydäntä.

Toimittaja
päätyi
myös
maakuntasitseille
johtamaan laulua yhdessä varalaulunjohtaja Ilona
Raimaksen kanssa. Ilona oli erityisen ylpeä KyO:n
sitseillä korostuvan laulun ja musiikin roolista
tunnelman luomisessa, mikä myös välittyi vieraille
maakuntasitsien aikana. Ilonan ja toimittajan
mielestä parasta oli tavata vanhoja osakuntalaisia
ja vaihtaa muistoja heidän kanssaan. Toimittajalle
jäi erityisesti mieleen Kiekkumarallan todellisten
sanojen paljastuminen.
Jatkoilla ehti tapahtua
paljon, mihin ei lasketa
hernekeiton
syöttämistä teineille,
usean puhelimen kadottamista, eikä yhden
puhelimen
takaisin
saamista
portsarin
pysäytettyä
auton.
Lopulta kosteasta ambienssista huolimatta
kaikki
kuitenkin
selvisivät
hengissä,
jopa
Jodel-kansan
raivon
päälleen
saanut ”Juuhan”.
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jari.lavonen@helsinki.fi

Kuraattori
Jenni-Maria Käki
kyo-q@helsinki.fi
050 331 9242

Hallituksen puheenjohtaja
Esa-Pekka Helanne
kyo-pj@helsinki.fi
040 864 1113

Sihteeri
Olli Ahola

kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 750 2193

Isäntä
Tuukka Mustapää

tuukka.mustapaa@aalto.fi

Isäntä
Tiina Heikkilä

tiina.e.heikkila@helsinki.fi
050 443 2499

Emäntä
Aapo Jussila

aapo.j.jussila@helsinki.fi

Taloudenhoitaja
Salli Ahtiainen

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
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Sofia Rahikainen
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044 060 5132

KOKO MAAILMA
KOUVOLASTA.
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