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1 Tiivistelmä

Tämä oli OYSin 30-vuotisjuhlavuosi, ja suurin tapahtuma olikin 30-vuotisjuhlat.
Nämä pidettiin keväällä, ja järjestelyitä tehtiin hartaasti koko alkuvuosi.

Saunailloissa oli tänä vuonna vähemmän järjestettyä toimintaa kuin viime
vuonna, mutta tämä korjaantuu taas ensi vuonna, koska kartoitettuja puhujia
on nyt �puskurissa�.

Retkiä oli paljon ja erilaisia, mikä on hyvä asia. Mainittakoon erityisinä
Tvärminne, Vuosaari sekä kesän toiminnan kohokohta, loistava melontaretki
Ruokolahden suunnalla.

Oysin kotisivut löytyvät osoitteesta
http://www.tky.hut.fi/∼oys

2 Yhdistyksen hallitus

OYSin vuoden 2003 hallitus valittiin vaalikokouksessa loppuvuodesta 2002.

� Puheenjohtaja Valtteri Maja

� Tiedottaja Petra Roiha

� Rahastonhoitaja Mikko Elo

� Seremoniamestari Anna-Maria Tarvainen

� Retkivastaava Piia Häkkinen

� AD (visuaalinen silmä) Reeta Pellinen

� www-vastaava Teemu Murtola
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� Ulkoasiainvastaava, bongausvastaava Lauri �Leevi� Rahikainen

� Sihteeri Riitta Palo

3 Jäsenistö

OYSin jäsenlistalla ekoloota oli vuoden 2003 lopussa 50 nimeä ja tiedotus-
listalla ekoinfo noin 290 nimeä (osa samoja kuin jäsenlistalla). Jäsenmaksu
oli sama kuin aina, 5 euroa.

4 Tapahtumat

Tapahtumia oli kaikenkaikkiaan 27. Tässä uusin ensin-lista, jossa myös lyhyet
kuvaukset. Kuvastoa löytyy kotisivuilta, osoitteesta
http://www.tky.hut.fi/∼oys/kuvalinkit.html

� Saunailta ja vaalikokous 3A:n sitsisaunassa ti 18.11. klo 18, Uusi halli-
tus vuodelle 2004. n.10 osallistujaa.

� Peli-ilta pe 14.11. Pelailtiin pelejä ja suunniteltiin OYSin tulevaisuutta,
tulevan hallituksen osalta lähinnä. n.10 osallistujaa.

� Retki Itä-Helsinkiin la 1.11. Käveltiin Mellunmäestä Vuosaareen, mat-
kalla oli monenmoista paikkaa. Myös Vuosaaren satamahanketta ja Au-
rinkolahden rakentamista tarkkailtiin. Retkellä oli HYY:n ympäristöva-
liokuntalaisia myös, ja illaksi mentiin heidän keskusteluiltaansa, jonka
aihe oli kaupunkisuunnittelu. Kuvia kotisivuilla. n.10 teekkaria.

� Retki Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle 18.-19.10. Yliopiston bio-
loginen asema majoitti meidän 3 hengen retkikuntaamme yhden yön.
Lauantaina tutustuimme aseman toimintaan ja soudimme saarissa, Sun-
nuntaina pyöräilimme rannikkoa pitkin ja tutkailimme paikkoja ja eläi-
mistöä. Runsaasti kuvia kotisivuilla. 3 osallistujaa.

� Kirjallisuusilta pe 10.10. Juttelun aiheena oli Georg Henrik von Wrigh-
tin essee �Viimeisistä ajoista - ajatusleikki�. n.5 osallistujaa.

� Saunailta to 2.10. 3A:n saunassa Juteltiin Espoon kaupungin tulevai-
suudensuunnitelmista ja muustakin. Vapaamuotoinen saunailta. n.10
osallistujaa.
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� Retki Laajalahdelle su 28.9. Lähtö klo 12 Maarintalon edestä. Aamu oli
sateinen, ja vaikka päivästä tuli kaunis, ihmiset eivät olleet uskaltaneet
lähteä liikkeelle normaalin kaltaisin massoin. n. 5 osanottajaa. Myös
muutama biologian opiskelija osallistui.

� Sieniretki Nuuksioon su 21.9. Hyviä sieniä ei oikein ollut, kerättiin lä-
hinnä Lampaankääpiä. Liito-oraviakaan ei näkynyt, joten eläimistön
sijasta keskityimme kasvistoon, sienistöön ja luonnonmuodostelmiin. 5
osanottajaa.

� Arkiston tutkintaa su 7.9. Historiaprojektin tiimoilta jaoteltiin vuosia-
lueita ihmisille. n. 5 osanottajaa.

� Suunnittelukokous ti 26.8. Täällä lyötiin lukkoon suuri osa syksyn toi-
mintapäivämääristä, mikä helpotti suuresti syksyn aikana toimintaa. n.
10 osanottajaa.

� Melontaretki Itä-Suomessa to 17.7.-la 19.7. Kesän kohokohta, lisää eril-
lisessä raportissa. 8 teekkaria.

� Laivaretki Espoon saariin su 6.7. Otaniemen rannasta lähtevällä saa-
ristoveneellä. Luontokohteita lähellä. n.5 osanottajaa.

� Ympäristöpäivän retki to 5.6. Harakan saareen Ympäristövaliokunnan
kanssa. Lähtö Kaivopuiston lähistöltä lautalla. Kylmähkö sää hieman
haittasi. n.5 teekkariosanottajaa.

� Yölaulajien kuulosteluretki Laajalahdelle to 28.5. Lähtö klo 23.30 Maa-
rintalon edestä. n.10 osanottajaa.

� Retki Ämmänsuon kaatopaikalle to 15.5.. Tutustuimme ohjatusti sii-
hen, mitä jätteillemme tapahtuu. Ämmässuon jättiläiskompleksi on
tehokkaasti hoidettu, näimme sekä nykyisen sekajätemäen kuin myös
peitetyn vanhan, joka kasvoi ruohoa. Takana oli tulevan uuden kasan
pohja. Lisäksi kävimme katsomassa biojäteprosessia. Valokuvia. HYY:n
ympäristövaliokunta oli järjestänyt tämän retken, ja osanottajat olivat
jakautuneet suunnilleen puoliksi. n. 10 teekkaria.

� Kevätsoidin ti 29.4. klo 19-, OK 20 OYS järjesti kevätpippalot va-
pun kunniaksi yhdessä Teekkarikansantanssijoiden kanssa OK20:n isol-
la puolella ja sen ympäristössä. Paikalla pääsi kokeilemaan helppoja
kansantansseja, ja tarjolla oli simaa sekä halukkaat pääsivät leipomaan
karjalanpiirakoita. Osa TKY:n �JMT by night�-tapahtumaa. yli 100
osanottajaa illan aikana.
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� Mökkiretki Pohjanmaalle to 25.-26.4. Tarkoitus oli bongata tulvia, mut-
ta siihenastisen vuosisadan kuivin vuosi päätti toisin. Oli silti mukava
katsella peltoaukeita. Tai metsäretkeillä ja tehdä loimulohta. Tutus-
tuimme myös pirunpesän rapaumaan ja jouduimme siellä hullun met-
son uhkailemaksi. 3 osanottajaa.

� Linturetki Suomenojalle to 24.4. Olosuhteet olivat kylmät, mutta bon-
gasimme mm. Liejukanan. 3 osanottajaa.

� Historiasaunailta to 10.4. klo 18, 3A:n sitsisauna Saunaillassa tutkittiin
OYSin arkistoista löytynyttä materiaalia vuosien varrelta. OYShan on
ennen nettiaikoja mm. julkaissut omaa Ekoloota-lehteä ja muutakin
materiaalia. n. 10 osanottajaa.

� Maailmanparannusilta ma 3.3., Gorsu, klo 18 Illassa kuunneltiin kan-
sanedustajaehdokkaiden näkemyksiä maailmanparannusteemoista ja ju-
teltiin aihetta sivuavista asioista. Paikalla Vihreiden Karoliina Kai-
ta, Kristillisdemokraattien Suvi Suonsivu ja Vihreiden Simo Kyllönen.
Muiden puolueiden ehdokkaita ei saatu yrityksestä huolimatta. Kes-
kusteltiin ympäristöstä, verotuksesta ja monesta muusta asiasta. n. 20
osanottajaa.

� 30-vuotisjuhlasitsit pe 7.3., Smökki. Lisää erillisessä raportissa. n.70
osanottajaa ja n. 10 työntekijää.

� Vuosikokous ti 25.2. n.10 osanottajaa.

� Saunailta ti 11.2., 3A:n sitsisauna aiheena Espoon joukkoliikenneratkai-
sut, puhujana Espoon liikennesuunnitelupäällikkö Risto Jokinen. Joki-
nen esitteli kattavasti ja kokeneesti Espoon liikenteen ja joukkoliiken-
teen toimintaa. Hän myös käsitteli mm. länsiväylän suunnan tulevia
liikennejärjestelyvaihtoehtoja, erityisesti metroa ja pikaraitioitietä ja
niiden eroja. n.20 osanottajaa.

� Mökkiviikonloppu 24.-26.1., Nuuksio. Perinteinen tammikuun Nuuk-
sion mökkireissu. n.10 osanottajaa.

5 30-vuotisjuhlat

OYSin perustamisajankohdan aikoihin 70-luvulla oli selkeä kova tarve ym-
päristöasioiden esiin tuomiseen, ja OYSin perustavat kokoukset ajoittuvat
vuoden 1973 kevääseen. Tällöin mm. päätettiin seuran nimestä ja säännöis-
tä. Alkutoiminnassa oli jaoteltu montaa asiaa, ja OYS vaikutti vahvasti mm.
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ympäristöopetuksen alkuun TKK:lla, Laajalahden jätevesipumppaamon lo-
pettamiseen ja moneen muuhun asiaan. Näiden tarinoiden oikea paikka on
kuitenkin historiikissa, jota hitaasti mutta epävarmasti parhaillaan valmis-
tellaan.

Vuonna 2002 hallituksen jäsenet keskustelivat jo tulevasta juhlavuodesta,
ja eräskin kertoi miten vuoden 1998 25-vuotisjuhlat oli järjestetty. Nyt aiot-
tiin jotain suurempaa, joten päätettiin ensiksi keskittää voimavarat vanhojen
jäsenten etsimiseen, jotta ihmisiä kaikilta aikakausilta voitaisiin kutsua juh-
liin. Loppuvuoden tilanvarauksissa napattiin Smökki päivämäärälle 7.3.2003.

Arkistosta pengottiin vanhojen hallitusten ja aktiivien nimiä esiin, kaikki
eivät olleet ihan säilyneet, mutta nimiä kertyi vihkoon noin sadan luokkaa.
Uusimmilta ajoilta eivät arkistot olleet ihan kuosissa täysin, mutta vanhempi
aktiivi Johanna Kallio selvitti niitä ja toi paljon yhteystietoja. Muuten sitten
alkoi ihmisten jäljittäminen puhelinluettelon, netin, väestörekisterikeskuksen
ja numeropalvelun avulla. TKY myönsi tähän ystävällisesti projektiavustuk-
sen. Tavallisimman nimisiä ihmisiä oli hieman hankala löytää, koska yksin
pääkaupunkiseudulta löytyi aina useita samannimisiä. Sitten vain sähköposti
ja puhelin toimimaan. Myöskin naiset aiheuttivat ongelmia, todennäköistä
kun oli että he olivat naimisiin mennessään vaihtaneet sukunimeään. Heis-
tä ja muista kadonneista kyseltiin jo löytyneiltä ihmisiltä, ja joskus tämä
auttoikin.

Arvioimme jo ennen nimien etsimiseen ryhtymistä, että sitsit mitoitettai-
siin noin 70 hengelle. Kutsuttavia kertyi paljon enemmän, mutta arvioimme
noin neljäsosan tulevan avecceineen, ja lisäksi jäisi varaa nykyisille teekka-
reille ja muiden tahojen edustajille.

Laadimme kutsut, printtasimme master-versiot ja kopioimme ne hyväl-
le paperille sihteeristössä. Sitsien hinnaksi päätettiin 15 euroa opiskelijoilta
ja 17 muilta. Kutsussa mainittiin myös tumma puku. Moni vanhan polven
OYSilainen tätä puhelimessa naureskeli. Pidimme parit postitussessiot joissa
myös mietittiin muuta järjestelystä. Astiat saatiin vuokrata teekkaritytöiltä.
Alkuruoan eli idut, jälkiruoan eli rahkan, sekä salaatin ja leivät päätimme
tehdä itse. Lämmin ruoka tuli Tapiolalaisesta pitopalvelusta nimeltä Hupli.
Ruoaksi valittiin kasvisruoka. Koristeluun oli havuja, jotka haettiin rakennus-
työmaan alta kaadetuista puista Lintuvaarasta, sekä lyhtyjä. Jälkiruokakipot
taidettiin lainata ihmisten ja heidän vanhempiensa kotoa.

Työvoimaa kyseltiin ja pystyimme lupaamaan fuksipisteitäkin. Muutama
ystävällinen jäsen ja hallituslainen lupautui töihin ja osa heistä vielä rek-
rytoi tuttujaan. Töissä ruokaa laittamassa ja tarjoilemassa olivat ainakin
Anna-Maria Tarvainen, Laura Kärkkäinen, Tuomas Kärnä, Antti Tahvanai-
nen. Alkuillasta koristeita olivat laittamassa arkkarifuksit Sini Korpinen ja
Nina Andersson.
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Toimintakertomuksen loppuun on liitetty sitseille tehty istumajärjestys.
Tämä muuttui vielä hieman aivan loppuhetkien säädön vuoksi, sitseillä oli
siis vielä muutama ihminen näiden lisäksi.

Karkea ohjelmahahmotelma oli suunnilleen seuraavanlainen:

� 18.30 saapuminen ja alkudrinkkien jako

� 18.45 esittely

� 19.15 alkuruoka

� 19.45 pääruoka

� 20.45 puheita

� 21.15 jälkiruoka

� 21.45 leikkejä

� 22.45 vapaata seurustelua

� 23.15 siirtyminen jatkotilaan (OK20 pikkupuoli)

� 07.00 Jatkopaikan sulkeminen

Laulut raikuivat ja porukka oli hyvin mukana. Lukkarin virkaa toimitti
Lauri �Leevi� Rahikainen, joka oli myös tehnyt tilaisuuteen laulumonisteen.
Toisella puolen oli teekkarilauluja, ja toisella puolella kappaleita �OYSin lau-
lukirjasta�, joka oli löydetty arkistosta. Siinä esiintyi mm. �Tahdon pakastella
sieniä�.

Puheita pitivät ainakin Valtteri Maja, Rainer Lahti ja Ilkka Kauranen,
mutta myös monet muut juttelivat yleisölle. (Allekirjoittaneen muisti ei vain
voi olla aivan varma, että ketkä.)

Esillä oli myöskin OYSin vanhaa matskua, Ekoloota-lehtiä ja Laajalahden
saastemittauksiin liittyvää tarpeistoa. OYSin kirveskin innoitti laulamaan.
Karoliina Harju ja Virpi Sahi vetivät kansantansseja musiikin tahdissa, ja
jossain vaiheessa suunnilleen koko väki pyöri letkassa ympäri smökkiä. Tans-
sitilaa oli muutenkin kohtuullisen hyvin, joten posket punoittivat ja miehet
riisuivat takkejaan.

Jatkotilaan, Otakaari kahdenkymmenen pikkupuolelle oli tie opastettu
muutamin ulkotulin, ja siellä bileet sitten jatkuivat. Tässä vaiheessa halli-
tuslaiset ja jäsenet roudailivat ja siivosivat hieman, Smökki kun olisi seuraa-
vana päivänä ruokalakäytössä. Astiat vietiin akvaarion puolelle, ja pöydät ja
tuolit laitettiin takaisin paikoilleen.
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Jatkoilla laulettiin ja keskusteltiin myös, ja musiikkia oli muutenkin. Muu-
tama myös saunoi, saunan avaimet saatiin sopimuksen mukaisesti isolla puo-
lella juhlintaa samoihin aikoihin juuri lopettaneelta Putang Loungelta. Pieni
porukka jatkoi aina aamuseitsemään asti, jolloin tilan vuokra-aika virallisesti
loppui, ja aamubussilla pääsi jo kotiutumaan.

Jälkeenpäin katsoen sitsit olivat äärimmäisen ja erittäin onnistuneet! Al-
lekirjoittanut oli myös oikein yllättynyt siitä, ettei oikein mitään isoja unoh-
duksia tai mokia hirveämmin sinä aikana huomattu, vaan kaikki meni todella
hyvin ja sujuvasti yleisön puolelta asiaa katsoen. Suunnittelu lieni siis mennyt
napppiin, ja sitähän olikin paljon tehty. Sitsien budjetti meni melkein eurol-
leen tasan osallistumismaksujen kanssa, tämäkin oli erittäin hyvä saavutus.
(Tämän voi tarkistaa talouskertomuksesta, missä sitseillä on oma tilisarak-
keensa.) Oli oikeastaan hämmästyttävää, miten hyvin arviot niin osallistuja-
määristä, aikatauluista kuin rahankäytöstäkin pitivät paikkansa.

Jättiläiskokoinen kiitos kaikille suunnittelijoille, järjestäjille, avustajille
ja osallistujille!

Toivottavasti tämä kertomus innostaa tulevia sukupolviakin järjestämään
jonkinlaisia uusia vuosijuhlia, joihin saamme mekin osallistua, puhtaasti naut-
tivana osapuolena. ;-)

6 Melontaretki

Art Directorimme Reeta Pellinen on kotoisin Ruokolahdelta, ja hän järjesti
meille retken luonnonkauniin kotiseutunsa syrjäisempiin ja koskemattomam-
piin maisemiin, joihin pääsee vain kapealla kajakilla tai kanootilla melomalla.
Lähdimme aamulla 17.7. junalla Helsingistä makuupussein ja teltoin varus-
tautuneena. Olimme myös jakaneet ihmiset trangiakeitinkohtaisiin ruokakun-
tiin, jotka olivat päättäneet ruoat itse. Perillä odottavat kajakit oli vuokrattu
Ruokolahden Rajulta, ja ne oli tuotu Reetan vanhempien mökille valmiiksi.
Saimme Reetan tutuilta autokyydit Imatran juna-asemalta mökille. Reetan
ystävä Juha Viholainen myöskin tuli mukaan melontaretkelle. Pienten val-
mistelujen ja pakkausten jälkeen lähdimme matkaan, 9 henkeä oli sijoittunut
kolmeen kaksikkoon ja kolmeen yksikköön.

Matka lähti siis Savonkaidalta, josta jonkun matkan päästä pääsimme
pienemmälle matalammalle joelle. Tämän jälkeen oli putous, johon oli ra-
kennettu mylly. Tässä piti painavia vielä täydessä lastissa olevia kajakkeja
siis kantaa hieman maata pitkin, ja terävät kivet pistelivät jyrkän alamäen
puolella kantavan paljaita jalkapohjia aiheuttaen ähinää ja kirouksia. Tämän
jälkeen matkalla oli muutamia järviä, ja saavuimme Lieviskäjoen kapealle
metsän läpi virtaavalle kohdalle illemmalla.
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Ikävä kyllä näistä kohdista ei juuri ole kuvia, koska allekirjoittaneelle ku-
vista vastaavalle sattui unohdus, ja �lmissä oli vain muutama ruutu jäljellä,
joita säästeltiin sitten nuukana.

Leiriydyimme joen halkomassa metsässä valmiiseen leiripaikkaan, missä
oli yöpymiskatos ja ruokailupöytä. Teimme ruokaa trangioilla, ja myös tulet
tehtiin makkaran ja muiden kasvisten paistajille. Alavirrassa oli hyvä uima-
paikka, ja sinne oli tehty myös hutera korkea kapea puinen siltakin, joka juuri
kannatti ihmisen. Melontareitti ja vaellusreitti ristesivät.

Yövyttyämme teltoissa ja aamiaistettuamme lähdimme jatkamaan mat-
kaa. Sää oli lämmin, ja jokea ympäröivä maasto muuttui ensin suomaisem-
maksi ja sitten kaislaisemmaksi. Varrella oli upeita paikkoja, täydellisen rik-
kumattomia rauhaisia lampia, joissa sudenkorennot telmivät laskien ulpu-
kanlehdille, tai välillä jopa melan varren päälle, keskelle käsien väliin. Jotkin
korennot olivat kauniin sinisiä ja niiden siivet olivat osaksi pikimustia, joten
ne näyttivät lentäessään välillä enemmän perhosilta. Kirkkaan veden läpi
erotti pohjan, ja välillä ahvenia. Joessa oli majavan patoja, joihin oli reunas-
ta purettu juuri kajakin mentävää aukkoa, niin että pohja otti kiinni mutta
pienellä kampeamisella siitä aina päästiin eteenpäin.

Kaislaisempi osuus päättyi järveen ja taas oli näkyvissä ihmisten mökke-
jäkin. Sadepilvet uhkasivat jo, ja ukkosen jylinääkin kuului, joten pyrimme
kiireesti Lieviskäjärveä pitkin kohti seuraavaa välietappia. Suunnitelmissam-
me oli nimittäin ottaa vesitäydennystä Reetan ja Juhan vanhan opettajan
luota. Tässä näin kiirehtiessämme eräs yksikkömeloja pääsi kiepsahtamaan
ympärikin, mutta mitään vahinkoa ei tapahtunut, hän oli täysin kunnossa.
Tavaraluukkujen kannet pitivät vettä ja jalkatilasta oli nopeasti suurin ve-
si kaadettu ja loppu sienellä kuivattu. Juuri kun pääsimme vedenottopaikan
rantaan, ja käänsimme kajakit ympäri, alkoi voimakas mutta melko lyhytai-
kainen rankkasade. Kävi hyvä tuuri, kun saimme sitä sisällä odotella.

Tästä jatkoimme vähän matkaa taas, kunnes edessä oli taas mylly. Nyt
siirryttäisiin Saimaalle. Tässä yhteydessä päätimme syödä. Vettä tuli hieman,
mutta levittäydyimme ympäriinsä vajojen ja vanhojen rakennusten räystäi-
den alle, joten pysyimme suunnilleen kuivana.

Kannoimme kajakit Saimaaseen. Nyt oli edessä hieman avoimempaa me-
lottavaa kuin ennemmin. Selällä näkyi myös eräs pariskunta joka teki matkaa
intiaanikanootilla, ja vaihdoimme tervehdyksiä. Edessä häämöttävät saaret
ja niemet lähestyivät ja valuivat taaksemme hitaasti, ja lopulta Hiekkanie-
men leiripaikan hiekkainen ranta ja laituri häämöttivät vasemmalta oikealle
pistävän kapean niemen melkein kärjessä. Täälläkään ei ollut muita asuk-
keja yhtä tapettuna löytynyttä kyykäärmettä lukuunottamatta. (Jekkumme
pistää se uimassa olevan Reetan reppuun ei oikein pelästyttänyt...) Uimasta
tullessa saattoi katsoa ohi ajavan ison moottoriveneen puksuttavan ohi. Pään
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pudistelua... ei, oli melominen aivan toinen tapa matkata!
Taas puhdistautumisen jälkeen oli vuorossa ruokailu. Petran ja Teemun

ruokakunta ei ollut suostunut alussa paljastamaan, mitä kaikkea heillä oli
mukana, mutta illalla se selvisi, kun lättyjen herkullinen käry valtasi nuotio-
paikan... saivat siitä sitten muutkin maistaa hieman. Tämäkin leiripaikka oli
hyvin hoidettu ja siisti, roskikset kun olivat kunnossa. Teimme polttopuita
vajassa olevista puunrungoista, innokkaat huitoivat kirveen kanssa itse kukin
ja osa sahasi myös. Reeta ja Juho tarjosivat myös hieman viiniä: viinilaatikko
on kätevä meloessa, ja oikeastaan vain paranee jos pahvi kastuu, koska silloin
sitä voi muotoilla. Sisäinen metallinen viinipussi kuitenkin pysyy ehjänä.

Seuraavana aamuna lähdimme Kukonharjun kanavaa kohti. Kanava on
rakennettu 1700-luvun loppupuoliskolla. Ruotsi menetti tärkeän vesiyhtey-
den Venäjän alueeksi, joten Saimaalla täytyi avata kannaksia, jotta tavaraa
saataisiin kuljetettua. Kanava on melko iso, ja ei voi kuin ihmetellä sitä työn
määrää mikä tähän oli mennyt. Romantisointi on turhaa, sillä työmaalla kuoli
paljon ihmisiä.

Suuntasimme sitten Antti Tahvanaisen vanhempien mökkiä kohti, joka
sattui olemaan reitillämme. Siellä kokkailimme taas ja Antin vanhemmat
tarjosivat myöskin hyvää piirakkaa. Mökillä jotkut näkivät myös yllättävän
kesyn jäniksen jättiläismäisen siirtolohkareen juuressa. Lisäksi allekirjoitta-
nut sai �lmiä kameraan, joten loppureissusta onkin sitten suurin osa kuvista.

Muskelit melomisesta jo kasvaneena, vinhasti, kuten kuvistakin näkyy,
loiskautimme loppumatkan, pysähtymättä juurikaan muutakuin ehkä het-
keksi erään sillan alle. (Josta Petran sanoin voitaisiin tehdä lööppi: Auto
ajoi OYSilaisten yli: ei edes hidastanut. Jutussa mainittaisiin: Tosin kukaan
ei kuollut.)

Päätepaikkaan saapuessamme jopa kameran linssikin aivan kostui, var-
masti herkistyneenä loistavasta ja hyvin menneestä matkastamme. Perillä
myöskin paljastui käytännön pila: Ville oli jo Hiekkaniemessä laittanut Tee-
mun kajakkiin ison, noin viiden kilon painoisen kiven. Tämä ei ollut tun-
tunut kyllä Teemun vauhtia yhtään hidastavan... OYS suunnitteli jo kiven
ottamista mukaan arkistoitavaksi, ja ehkä sen viralliseksi melontakiveksi ti-
tuleeraamista, mutta taisi olla kaikkien arkistosta tulevaisuudessa vastaavien
onni, että se unohtui tuonne Enson huvilan takapihan nurmikolle.

Peräkärryt noutivat kanootit ja tutut meidät, ja olimme vielä yhden yön
Reetan vanhempien mökillä, saunoen ja syöden, ennenkuin paluu pölyiseen
Helsinkiin odotti.

Mukana olivat (1.kuvassa vasemmalta): Ville Vakkari, Piia Häkkinen,
Tuomas Vanhanen, Petra Roiha, Reeta Pellinen, Juha Viholainen, Antti Tah-
vanainen, Teemu Murtola ja Valtteri Maja, joista jälkimmäisin kirjoitteli tä-
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män sepustuksen ja otti valokuvat paitsi yhden sillan alta, jonka otti Piia.
Reitti kulki suunnilleen näin:

� Ensimmäinen päivä: Savonkaita ja muutama muu järvi itään, Kemppi-
län koski alas, Juka ja muutama järvi länteen ja hieman Lieviskäjokea.

� 2. päivä: Lieviskäjokea ja Lieviskäjärveä länteen, Saimaalle, jota etelään
Enson huvilalle.

7 Tiedotustoiminta ja jäsenhankinta

OYS oli mukana isoissa teekkariyhdistysten esittelytapahtumissa, Otasuun-
nistuksessa ja Kampusriehassa syksyllä 2003. Näistä saatiin jonkin verran ni-
miä, mutta yleensähän ihmiset ovat aika passiivisia sähköpostilistoilla. Enem-
män liikkeelle ihmisiä on saanut syksyn ensimmäinen Laajalahden retki. Se
oli tänä vuonna melko vähäosanottajainen aamusateen ja huonon tiedotta-
misen vuoksi, retken päivämäärästäkin kun oli epäselvyyksiä melko pitkään.

Pääosa yhdistyksen tiedotuksesta tapahtui sähköisesti sähköpostilistojen
ja WWW-sivujen http://www.tky.hut.fi/∼oys välityksellä. Tämän lisäk-
si teemailloista ja retkistä on tiedotetaan TKY:n lehdessä Polyteekkarissa.
Tiedotuskanavana käytetään myös TKY:n uutisryhmää tky.ymparisto. An-
na Tarvainen teki myös hienon tapahtumakalenterin OYSin ilmoitustaululle
C-salin viereen.

OYS oli vuonna 2003 myös hankkimassa 30-vuotisjuhlavuoden innoitta-
mana kangasmerkkiä. Tämä suunniteltiin (AD ja ulkoasiainvastaava olivat
tässä aktiivisimpia) ja tilattiinkin ennen vappua mutta merkki�rma oli il-
meisesti kiireinen ja epäresponsiivinen. Keväällä 2004 on suunnitteilla uusi
yritys.

8 Yhteydet muihin tahoihin

Merkittävin yhteystaho vuonna 2003 oli Helsingin Yliopiston Ylioppilaskun-
nan Ympäristövaliokunta www.helsinki.fi/hyy/ymp, joiden kanssa toteu-
tettiin jo pidempään suunniteltu Ämmässuon retki. He olivat myös Vuosaa-
ren retkellä ja järjestivät sen jälkeen �Loputtoman Ymmärryksen Klubin�
erään jäsenen kotona. Tämäntyyppinen toiminta mahdollistaa teekkareiden
arvomaailman avartamisen ja sosiaalistenkin kontaktien luomisen.

Espoon Ympäristöyhdistyksen varapuheenjohtajan Veikko Solantien kans-
sa keskusteltiin epävirallisesti. Heillä olisi kerrottavaa Otaniemen kohtalaisen
läheisen ympäristön tilasta ja ongelmapaikoista, joita voisi käydä konkreet-
tisesti katsomassa itsekin. (mm. Matalajärvi.)
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9 Kokoontumistilat

OYSin tapaamiset on viime aikoina järjestetty TKY:n saunatiloissa ja halli-
tuksen jäsenten kotona. Saunatilat ovat olleet viihtyisiä ja sopivan kokoisia,
vaikka kesän jälkeen JMT 3A:n sitsisaunassa kummastutti kovaa meteliä pi-
tävä teollisuusjääkaappi.

Näiden lisäksi on ollut vuokrattuna Espoon kaupungin Kattilaniemen lei-
rikeskus viikoksi Nuuksion retkeä varten, se on ollut oikein hyvä paikka vuo-
sien varrella.

Historiaprojektin myötä arkistot siirtyivät Häkkisen & Vanhasen asun-
toon väliaikaisesti, mutta kunhan projekti saadaan valmiiksi, voidaan ne siir-
tää TKY:n arkistoon.

10 Talous

30-vuotisjuhlat olivat rahallisesti erittäin iso juttu, mutta osallistumismak-
sut/illalliskortit kattoivat siitä suurimman osan. Myös vanhoihin jäseniin yh-
teyden ottaminen tuli kalliiksi, mutta TKY toimitti tähän projektirahoituk-
sen täysin. Muuten saunailtojen vuokrat olivat merkittävin menoerä. Ruoat
ja juomat niissä tarjottiin omakustannushinnalla.

Otaniemessä 29. maaliskuuta 2004

Valtteri Maja
OYSin puheenjohtaja vuonna 2003
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� .DUROLLQD�+DUMX 5LNX�6DLNNRQHQ DONRKROLWRQ �
� SXQDYLLQL (UNNL�gOlQGHU (HYD�+lPHHQRMD YDONRYLLQL �
� YDONRYLLQL /HHQD�$KRQHQ /HHQD�$KRVHQ�DYHF �
� SXQDYLLQL 0LNNR�(OR 5LLWWD�3DOR YDONRYLLQL �
� SXQDYLLQL 5HHWWD�3HVRQHQ 0D[�0DQQROD SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL 1LNR�/LSVDQHQ 0DUL�7DVNLQHQ SXQDYLLQL ��
�� YDONRYLLQL 1LLQD�7KXQHEHUJ /DXUL�5DKLNDLQHQ YDONRYLLQL ��
�� SXQDYLLQL +DQQX�3HQWWLOl ,UPD�6DORYDDUD SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL /LLVD�+DNNDUDLQHQ 7DSDQL�+DNNDUDLQHQ SXQDYLLQL ��
�� DONRKROLWRQ 7HHPX�0XUWROD 5HHWD�3HOOLQHQ SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL 6DWX�7RULNND -RXNR�/HKWRQHQ SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL .DXNR�3LHQLPlNL .ULVWLLQD�6DOPLQHQ SXQDYLLQL ��
�� -XNND�8RVXNDLQHQ -XNND�8RVXNDLVHQ�DYHF ��
�� DONRKROLWRQ &DUPHQ�5RGHOODV 7DSDQL�5\KlQHQ SXQDYLLQL ��
�� YDONRYLLQL 3HUWWL�+XKWDQHQ 1DQQD�-lQWWL�+XKWDQHQ YDONRYLLQL ��
�� SXQDYLLQL 3DXOL�0XVWRQHQ -XKDQL�7HQKXQHQ DONRKROLWRQ ��
�� SXQDYLLQL 0LNNR�5XQVWHQ 6XYL�5XQVWHQ YDONRYLLQL ��
�� -RKDQQD�-RXWWL 5LVWR�g|UQL SXQDYLLQL ��

�� YDONRYLLQL -RQDV�:DKOEHFN +HQULN�gVWHUOXQG ��
�� SXQDYLLQL 9DOWWHUL�(UYDVWL 7XRPDV�-RNHOD SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL :DOWHU�.RWLDKR -DQQH�.DULPlNL DONRKROLWRQ ��
�� SXQDYLLQL +DUUL�3lUVVLQHQ 9DSSX�+DONROD YDONRYLLQL ��
�� DONRKROLWRQ 7HOOHUYR�/DDNVRQHQ 9LOOH�9DNNDUL SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL ,ONND�.DXUDQHQ 5LVWR�3HOWROD SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL .DUROLLQD�.DLWD ,VWR�1LHPL SXQDYLLQL ��
�� SXQDYLLQL (VD�1LNXQHQ 0DLMD�1LNXQHQ SXQDYLLQL ��
�� YDONRYLLQL 3HWUD�5RLKD 9DOWWHUL�0DMD SXQDYLLQL ��
�� ROXW 5DLQHU�/DKWL /HHQD�/DKWL YDONRYLLQL ��
�� YDONRYLLQL 3LLD�+lNNLQHQ 7XRPDV�9DQKDQHQ YDONRYLLQL ��
�� YDONRYLLQL 6DNDUL�.llULlLQHQ $QQLLQD�0XRQD DONRKROLWRQ ��
�� DONRKROLWRQ 8OOD�0lNLQHQ��YHJDDQL� �YHJDDQL��2OOL�0DQQLQHQ SXQDYLLQL ��
�� DONRKROLWRQ 3HNND�6DDUL 9LUSL�6DKL SXQDYLLQL ��
�� DONRKROLWRQ 6LQL�.XYDMD 3HWUL�.RQWWLQHQ DONRKROLWRQ ��
�� SXQDYLLQL 5DLPR�,QNLQHQ 0DULD�,QNLQHQ SXQDYLLQL ��
�� DONRKROLWRQ +HOL�/HKWLQHQ $UL�5DVLPXV SXQDYLLQL ��

Kuva 1: 30-vuotissitsien istumajärjestys
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Kuva 2: SYKE:n Esa Nikunen ja vanha OYSilainen Karoliina Kaita 30v-
sitseillä
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Kuva 3: Lähdössä melontamatkalle
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Kuva 4: Lieviskäjoella lähellä Lieviskäjärveä. Vasemmalta: Antti, Ville, Piia,
Tomppa, Reeta, Juha ja Petra
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Kuva 5: Sillan alla
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Kuva 6: Tulossa perille
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