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PÄÄKIRJOITUS

Hyvät lukijat, tervetuloa vuoden 2008 ensimmäi-
sen Kypsän pariin! Kun tämä lehti ilmestyy, osakun-
nan toiminta on vuoden 2008 osalta jo hyvää vauh-
tia käynnissä. Alkuvuoden suurin tapahtuma on luon-
nollisesti ollut osakunnan 75-vuotisjuhla, mikä näkyy 
tietysti myös tämän lehden sisällössä. Ihan vähään ai-
kaan ei liene KyO:ssa odotettavissa vastaavanlaista 
suurta juhlaviikkoa monipuolisine tapahtumineen ja 
kaiken kruunaavine juhlineen. Lehden sivuilla vuo-
sijuhlaviikon tunnelmasta ei pystytä välittämään kuin 
hailakka kuvaus, mutta onneksi suurin osa Kypsän lu-
kijoista otti osaa vuosijuhlaviikkoon. 
 Täytyy silti vielä hehkuttaa 75. ikävuotem-
me juhlistamista, sillä juhlaviikkojärjestelyt muistut-
tivat, kuinka suuriin ponnistuksiin pieni osakuntamme 
pystyy halutessaan, kun porukalla ryhdytään toimeen. 
Osakuntatoimintahan näyttää parhaat puolensa ni-
menomaan silloin, kun yhdessä tehden pystymme jär-
jestämään mukavia hetkiä itsellemme ja vieraille se-
kä tuomaan osakunta-aatettamme – korkeakouluopis-
kelijoiden kymenlaaksolaista identiteettiä ja yhteyttä 
Kymenlaaksoon – näkyvästi esiin. Hyvä tunnelma ja 
mukava seura tuntuvat olevan monille osakuntalaisil-
le riittävä palkkio oman ajan ja vaivan käyttämisestä 
osakuntaharrastukseen. Näin pitääkin olla, jotta osa-
kuntatoiminta säilyy pyyteettömänä.  
 Jos osakunta haluaa asettaa jonkin haasteen 
juhlavuodelleen, ehdotamme KyO:n tunnettuuden ko-
hottamista ja suhteiden vahvistamista joka suuntaan. 
Jäsenrekrytointia silmällä pitäen kaikki mahdollinen 
näkyvyys on jo pitkälti hyödynnetty, mutta suhteita 
etenkin maakuntaan voisi lujittaa entisestään. Kukaan 
Kymenlaaksosta ei noin vain ota oma-aloitteisesti sel-
vää siitä, että KyO on Suomen vanhimpia kymenlaak-
solaisyhteisöjä ja seniorijärjestöjensä ohella harvo-
ja kymenlaaksolaisten korkeakoulutettujen järjestö-
jä. Kukaan ei oma-aloitteisesti tule toteamaan, miten 
laajasti sivistyneitä ja aikaansaavia jäseniä KyO:lla 
on. Toisaalta muihin osakuntiin ja korkeakouluopis-
kelijoiden järjestöihinkään ei koskaan voi olla liikaa 
yhteydessä. Edustukseen osakunta onkin päättänyt 
kiinnittää huomiota ja kasvattaa rahallista panostus-
ta suhdetoimintaansa. Äkkipäätä katsottuna panostus 
saattaa vaikuttaa vähien varojen tärväämiseltä muiden 
juhlien illalliskortteihin, mutta hyvät suhteet palkitse-
vat useimmiten ennen pitkään tavalla tai toisella. Vie-
käämme viestiä sekä KyO:n hyvästä yhteishengestä 

että kymenlaaksolaisuudesta muillekin! 
 Toivomme, että koettu vuosijuhlariemu ja 
KyO:n hyvä yhteishenki kasvattavat osakuntaoptimis-
mia entisestään ja ahkera fuksityö kantaa hedelmää. 
Noin puolentoista vuoden sisällä tapahtuva muutto 
Leppätalolle tuo osakunnalle paitsi huomattavan talo-
udellisen helpotuksen myös erinomaisen tilaisuuden 
aloittaa uusi nousu kohti kaikilta osin monipuolisem-
paa Kymenlaakson Osakuntaa. Tarttukaamme täysil-
lä tähän hetkeen pitäen osakunta yhtä vireänä kuin ai-
emminkin – tai tehkäämme mieluummin siitä entistä 
vireämpi. KyO:n uusimman historiikin otsikointia jäl-
jitellen lainaamme Kymenlaakson laulun säettä toi-
vottamaan osakunnalle ja osakuntalaisille menestyk-
sekästä juhlavuotta 2008 sekä mukavia lukuhetkiä tä-
mänvuotisten Kypsien parissa: Yhä ylväämpi olkohon 
mainees’ tie! 

Päätoimittajat
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Tunnelmia 75-vuotisjuhlaviikolta

(yllä) Varaslähtö vuosijuhlaviikkoon otettiin vuosijuhlakokouk-
sessa torstaina 14.2. 75 vuoden ikään ehtineen osakunnan kun-
niaksi teetettiin haalarimerkistä 200 kappaleen erikoispainos.

Osakunnan vaiheita viimeisen viiden-
toista vuoden ajalta kartoittavan his-
toriikin julkaisu Uuden ylioppilasta-
lon Kupolissa keskiviikkona 20.2. ke-
räsi yhteen kymäläisiä useammasta-
kin sukupolvesta. Tilaisuuden jälkeen 
osakuntalaiset laskivat perinteitä 
kunnioittaen seppeleen ensimmäisen 
inspehtorimme Erik Lönnrothin hau-
dalle Kaartin hautausmaalle.
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(oikealla) KyO-julkaisut laulukirjan lisälehtisestä upouuteen 
historiikkiin tekivät kauppansa läpi koko vuosijuhlaviikon.

(alla) Kymenlaakson Osakunnan seniorit järjestivät perjantai-
na 22.2. musiikkiseminaarin otsikolla "Jatsista hevirokkiin – 
Kymenlaakso musiikin maaperänä". Paneelikeskustelujen jäl-
keen pääsimme nauttimaan Pertti Metsärinteen orkesterin esit-
tämästä musiikista. Junnu Vainion kappaleet soivat Vanhan 
ylioppilastalon musiikkisalissa komeasti.

(alla) Laulukirjaan koostetut lisälehdet julkaistiin lauluillassa 
torstaina 21.2. Paikalla oli myös muiden osakuntien edustajia 
nauttimassa laulun särpimenä tarjolla olleista kymenlaakso-
laisista maatilaherkuista. 

(alla vasemmalla) Musiikkiseminaarin panelistina parhaillaan 
äänessä Kaarle Viikate
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Osakunnan vuosijuhlaviikon tapahtumiin kuului mo-
nen muun ohessa osakunnan viimeisimpien vuosi-
en (1993–2007) historiikin julkaisu 20.2.2008. Jul-
kaisupaikaksi valittiin Uuden ylioppilastalon Kupoli, 
jossa KyO toimi menneinä vuosikymmeninä. Paikal-
le kerääntyi joukko eri-ikäisiä osakuntalaisia kuunte-
lemaan, kun historiikin kirjoittaja Matti Hannikainen 
esitteli tuoretta teostaan. Esittelyn ja lyhyen keskus-
telun päätteeksi kohotettiin malja kuohuvaa historia-
teoksen kunniaksi. Julkaisuhuuman jälkeen Hannikai-
nen valotti Kypsän haastattelussa historiikkinsa taus-
taa ja sisältöä. 
 Matti Hannikaisen mukaan historiikki-idea 
rupesi itämään muutama vuosi sitten – aluksi lähinnä 
vitsinä. Kun vitsiä kuitenkin toistettiin riittävän mon-

ta kertaa ja osakunnan inspehtori tiedusteli julkisesti 
Hannikaisen halukkuutta ryhtyä jäsentämään KyO:n 
viime vaiheita paperille, historiikin todellinen valmis-
telu alkoi. Alkuvaiheessa kirjan suunnitteluun osallis-
tuivat myös osakuntakonkarit Riku Haapanen ja Riku 
Neuvonen. Taloudellista tukea tarjosi Suomen Kult-
tuurirahasto apurahallaan. 
 Oleellinen periaatepäätös historiikin raken-
teesta syntyi heti kättelyssä, kun teoksen lähteistös-
sä päätettiin painottaa viimeisen 15 vuoden osakun-
ta-aktiiviston haastatteluja pelkkien kirjallisten läh-
teiden asemesta. Hannikainen huomauttaa, että pelk-
kiin pöytäkirjoihin ja toimintakertomuksiin nojautuva 
historiikki olisi jäänyt kovin pinnalliseksi osakuntara-
portiksi eikä osakuntatoiminnan varsinainen olemus – 
hyvä yhteishenki ja kymenlaaksolainen identiteetti – 
olisi käynyt tekstistä ilmi ollenkaan. Hannikaisen mu-
kaan haastatellut suhtautuivat haastatteluihin erittäin 
myönteisesti ja suullista materiaalia kertyi kiitettäväs-
ti. Aiheen ja haastateltujen tuttuus kirjoittajalle ei sen 
sijaan vaikeuttanut kirjoittamista. Eihän päämääränä 
ollut missään vaiheessa rautaisen tieteellinen kronikka 
vaan elävä kertomus KyO:sta asioiden ja henkilöiden 
oikeilla nimillä. Kirjansa rakenteen osalta Hannikai-
nen torjui hierarkisuuden, niin ettei teoksessa ole ylä- 
eikä alalukuja vaan pelkästään peräkkäisiä samanar-
voisia jaksoja. Teos jakautuu temaattisesti löyhäs-
ti kolmeen osaan ja lopussa on virkailijaluettelot ky-
seisiltä vuosilta. Siellä täällä tekstiä havainnollistavat 
kuvat ja diagrammit. 
 Yleiskuvaksi vuosilta 1993–2007 Hanni-
kainen antaa, haastattelujaan mukaillen, osakunnan 
lievän numeerisen taantumisen: talous ja jäsenmäärä 
ovat menneet huonompaan suuntaan. Edelleen haas-
tatteluja seuraten hän lisää heti perään, ettei KyO:n 
voi missään nimessä todeta huonontuneen, sillä osa-
kuntatoiminnan suola piilee – niin kuin on piillyt aina 
– erinomaisissa ihmissuhteissa, joita osakunnassa sol-
mitaan, sekä jäsenten yhteisissä kymenlaaksolaisjuu-
rissa. Nämä arvot pysyvät ja ne saavat fuksit jäämään 
osakuntaan, vaikka osakunnan toiminta hiukan vaih-
teleekin eri osakuntapolvien myötä. Todisteeksi vah-

RIKU NÖJD

Puolitoista vuosikymmentä kymäläistä ystävyyttä
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”Meillä on ihan helvetin hauskaa kimpassa.” (Hannikainen 2008: 14)

voista osakuntaystävyyksistä käy niin ikään seniorei-
den tiivis keskinäinen yhteydenpito. 
 Historiikkinsa lukijakunnaksi Matti Hanni-
kainen toivoo tietysti ennen kaikkea osakuntalaisia, 
myös niitä, jotka ovat vasta liittyneet KyO:aan tai liit-
tyvät tulevaisuudessa. Nykyosakuntaa ymmärtää to-
ki ilman historiaakin, mutta lähihistorian kertomuk-
set osoittavat, miten palkitsevaa osakuntatoiminta voi 
parhaimmillaan olla. Lisäksi menneestä pystyy ime-
mään virikkeitä nykyisen toiminnan kehittämiseen. 
Retroilu ja vanhan uudelleenmuokkaus on täysin sal-
littua KyO:ssakin, mutta historian vangiksi ei pidä 
kahliutua. Nähdäkseni teos kannustaa kaikin puolin 
lähtemään mukaan osakuntaharrastukseen, sillä yh-
teistä historiikin haastatelluille tuntuu olevan tyyty-
väisyys omaa osakuntaosallistumista kohtaan.   
 Kypsän toimitus onnittelee ja kiittää Matti 
Hannikaista sekä kaikkia historiikkityössä avustaneita 
KyO:n viime vuosien panemisesta kirjoihin ja kansiin 
sekä suosittelee kaikille lukijoilleen perusteellista pe-
rehtymistä Ankkapurha X:een. 
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Kymenlaakson Osakunta juhli 75-vuotista olemas-
saoloaan 23.2.2008 Vanhalla ylioppilastalolla reilun 
160 hengen voimin. Edustettuina tässä maineikkaas-
sa kaartissa olivat osakunnan historian edelliset viisi 
vuosikymmentä. 

Juhla alkoi akateemisten perinteiden mukaan cock-
tail-tilaisuudella Eteläsuomalaisen Osakunnan tilois-
sa Uudella ylioppilastalolla. Kuraattori Mari Heikki-
lä ja hänen edeltäjänsä Riku Neuvonen ottivat vastaan 
muiden osakuntien, akateemisten järjestöjen ja Ky-
menlaakson kuntien tervehdykset. 

(vasemmalla) Iltajuhlaa edeltävä tunnelma Van-
han salissa oli sydämellinen. Vanhat ystävät tapa-
sivat toisiaan vuosien takaa, joskin myös nykyak-
tiivit nauttivat työnsä hedelmistä; lähes jokainen 
osakuntalainen oli osallistunut tavalla tai toisella 
juhlan valmisteluun. Tästä hyvinä esimerkkeinä 
ovat Ankkapurha X eli Kymenlaakson osakunnan 
historiikki 1993–2007 sekä laulukirjaa täydentä-
vä lisälehtinen, joita Tarja Eerola muiden muassa 
myi kiinnostuneelle juhlaväelle arpojen ja juoma-
lippujen ohessa.

Laulavan osakunnan arvokas, hilpeä juhla

Maiju Kettunen
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(alla) Juhlan aluksi kuraattori Mari Heikkilä ja vuosi-
juhlamestari Kati Lassi toivottivat yliopiston rehtorin 
Ilkka Niiniluodon, puolustusministeri Jyri Häkämie-
hen, kunniainspehtori Johan Wreden, inspehtori Es-
ko Ukkosen sekä muun arvokkaan juhlaväen tervetul-
leeksi. Kuten kymäläisten juhlissa on tapana, tunnel-
ma oli pöydissä alusta alkaen kodikkaan hilpeä.

Ohjelman aluksi emäntämme Laura Hirvisaari puhui 
inspehtorillemme Eskolle painottaen tämän asemaa 
osakuntalaisten ja perinteen yhdistäjänä osakunnan ja 
yliopiston muutoksien keskellä. Esko vastasi Laural-
le lämpimän isälliseen tapaansa ja saatiinpa lopuksi 
kuulla Lauralle omistettu hieno sonettikin!

Suuret suosionosoitukset kaikuivat Vanhan juhlasalis-
sa, kun 80-, 90- ja 2000-luvun nuoret ja ikinuoret osa-
kuntalaiset esittivät aikakautensa musiikkia. Mukana 
laululla ja soitolla olivat muiden muassa Vesa Nikkilä 
ja Kalle Juuti.

Koska saimme rehtori Ilkka Niiniluodon (kuvassa) 
juhlamme vieraaksi, Riku Nöjdillä oli kunnia pu-
hua yliopistolle. Puheessaan hän painotti nykypäi-
vän opiskelijoiden hyvää asemaa ja yhteiskunnan 
kannustusta korkeakouluopintoihin sekä esitti toi-
veen, että samaa saataisiin kehua edelleen osakun-
nan 100-vuotisjuhlassa. Rehtori vastasi puheeseen 
painottaen osakuntien erityistä asemaa yliopiston 
ja muun yhteiskunnan verkottumisessa sekä Hel-
singin yliopiston suhdetta kaikkiin Suomen maa-
kuntiin, myös Kymenlaaksoon.
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(yllä) Tänä karkausvuonna naiselle pidettävän pu-
heen sijaan kuultiin Maiju Talviston ylistys osakun-
nan miehille, jonka jälkeen oli aika palkita ansioitu-
neita osakuntalaisia stipendien, harrastusmerkkien, 
ansiomerkkien ja kunniamerkin muodossa. Viimei-
seksi mainitun, suurimman kunnianosoituksen sai 
Matti Saarinen, jonka inspehtori Ukkonen osakunnan 
puolesta kutsui osakunnan kunniajäseneksi.

Juhlan virallisimmasta osasta, juhlapuheesta, vastasi 
tänä juhlavuonna kotkalainen puolustusministerimme 
Jyri Häkämies. Omien sanojensa mukaan hänen oli-
si pitänyt, hallituksen ministerinä, kannustaa nykyisiä 
opiskelijoita ripeään valmistumistahtiin, mutta henki-
lökohtaisesti ministeri painotti opiskelijaelämän rie-
muja tenttikirjojen ulkopuolella. Tästä mielipiteestään 
hän sai salilta raikuvat aplodit.

Puheiden lomassa aina yhtä yllättävä ja hassu kronik-
ka viihdytti nykyisiä osakuntalaisia sekä menneiden 
polvien osakuntajääriä kerraten samalla, paitsi edel-
listen vuosien suurimpia tapahtumia, myös edellisten 
vuosien kronikoita.
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(vasemmalla) Juhlan virallinen osuus huipentui, kuten ta-
pana on, wanhoihin tansseihin. Vanhan salissa riemuit-
tiin kerrankin poloneesille riittävästä tilasta sekä innos-
tuttiin lopuksi villeihin valssin pyörteisiin.
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 Vuosaari on ihanteellinen paikka asua sii-
nä vaiheessa, kun ulkona käyminen alkaa tarkoittaa 
luonnossa eikä baareissa liikkumista. Asuupa missä 
päin Vuosaarta tahansa, löytyy läheltä hienoja ulkoi-
lumaastoja. Luontoalueet ovat kuitenkin asuinaika-
nani vähentyneet niin asuinrakennusten, julkisten ra-
kennusten kuin Vuosaaren satamankin tieltä. Tälläkin 
hetkellä suunnitellaan Mustavuoren alueelle luonto-
alueen eteläosaan asuinaluetta. Pohjoisosa on luon-
nonsuojelualuetta ja osin myös Natura-aluetta. Musta-
vuoren alueella on muun muassa Helsingin arvokkain 
lehto ja arvokasta kalliokasvillisuutta.
 Jos joskus kesäpäivänä tekee mieli rannal-
le, kannattaa ehdottomasti suunnistaa Helsingin pi-
simmälle hiekkarannalle Aurinkolahteen. Aurinkolah-
ti on kävelymatkan päässä metroasemalta ja ainakin 
vielä viime kesänä siellä oli ihanan väljää ja rauhal-
lista. Rantabulevardi tuo mieleen etelänlomakohteet. 
Vietimmekin parisen vuotta sitten eräänä hellepäivä-
nä Vuosaaressa etelänlomapäivän. Loikoilimme ensin 
rannalla ja herkuttelimme jäätelöllä. Sen jälkeen kä-
vimme pelaamassa minigolfia. Minigolf-rata on aivan 
metroaseman vieressä. Se on, matkatoimistojen op-
paita kylläkin lainaten, pittoreski.
 Vuosaaressa naapureita tervehditään rapus-
sa ja hississä voidaan myös vaihtaa pari sanaa. Vuo-
saaressa on yhteisöllisyyttä. Vuosaaressa toimii mo-

Vuosaari

Miina Natunen

MINUN HELSINKINI

Kerrostalon seinässä on graffiti. Kukaan ei ole pessyt 
sitä pois. Se on suuri violetti sydän. Tätä on Vuosaari.
 Vuosaari alkaa siitä, kun metrojuna ylittää 
Vartiokylänlahden yli menevän Vuosaaren sillan. Kir-
jailija Juha Itkonen on sanonut joskus jossain haastat-
telussa, että Vuosaari on oma kaupunkinsa. Mielestäni 
hän on oikeassa. Täällä on oma tunnelmansa ja erilai-
nen elämänrytmi kuin esimerkiksi keskustassa tai Itä-
keskuksessa. Täällä on jotain samaa kuin lapsuuteni 
lähikaupungeissa, Haminassa ja Kotkassa. Ehkä siksi 
olen viihtynyt täällä jo lähes kymmenen vuotta ja en 
voisi kuvitellakaan asuvani missään muualla Helsin-
gissä.
 Keskustelin kerran laivaristeilyllä entisen 
työkaverini kanssa Vuosaaresta. Hänen poikansa oli 
asunut täällä, eikä ollut viihtynyt. Sen paremmin hän 
ei osannut selittää, miksi poika ei ollut täällä viihty-
nyt, mutta muisti useampaan kertaan mainita, että 
täällä on niitä mustia. Se on totta. Vuosaari on hyvin 
monikulttuurinen kaupunginosa. Etenkin Meri-Rasti-
lassa asuu maahanmuuttajia huomattavasti enemmän 
kuin monessa muussa kaupunginosassa Helsingissä. 
Olen itsekin asunut Meri-Rastilassa Hoasin solussa 
nelisen vuotta. 

Sorsia Aurinkolahden rannalla

Vuotalo
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nia seuroja ja yhteisöjä. Esimerkiksi Mustavuoren ra-
kennushanketta vastustaa aktiivisesti Pro Mustavuori. 
Myös erilaiset yleisötapahtumat keräävät paljon väkeä 
paikalle.
 Tunnetuimpia asuinrakennuksia Vuosaares-
sa on Suomen korkein asuinrakennus Cirrus. Cirruk-
sessa on 26 asuinkerrosta ja se on 86 metriä korkea. 
Cirrukselle saatiin rakennuslupa sillä ehdolla, että sin-
ne rakennettaisiin kaikille avoin kahvila tai näköalate-
rassi. Yhtiökokous päätti kuitenkin viime keväänä toi-
sin. Onneksi sumuisina aamuina puolet Cirruksesta on 
sumun peitossa, joten maisemat eivät ole aina parhaat 
mahdolliset.
 Vuosaaressa asuu myös monia ystäviämme. 
Sekä poikaystäväni että hänen täällä asuvat ystävänsä 
ovat kotoisin Itä-Helsingistä. Vuosaari, ja Itä-Helsin-
ki näin yleensäkin, kasvaa asukasmäärältään osittain 
myös paluumuuttajien ansiosta. 

Yksi peltilehmäVuosaaren satama



14

Kypsän skandaalinkäryinen asuntopalsta on taas tääl-
lä! Osakunnan Anteille tyypillisiin biotooppeihin tu-
tustumisen jälkeen (ks. Kypsä 2/2007) takki oli ym-
märrettävästi hetken aikaa tyhjä, mutta kun ensimmäi-
set tiedot fuksimme Maija-Stiinan1 asuttamasta ”kel-
larista” vuosivat toimituskuntaan, rivien järjestäyty-
minen oli enää päivien kysymys. Poismuuttouhkaus-
ten sävyttämässä ristitulessa valinta oli selvä: oli toi-
mittava nopeasti.
 Ystävällismielisen kutsun saatuaan Kypsän 
elämäniloa ja wellnessiä tihkuva lifestyle-toimitus otti 
siis eräänä sateisen leutona helmikuun iltana fuksim-
me johdattamana suuntansa kohti Kulosaarta, jossa tä-
mänkertainen kohteemme sijaitsi. Kyseinen Itäväy-
lää kannatteleva maatilkkuhan tarjoaa mainiot puitteet 

1 nimi muutettu

vaikkapa juuri kymäläisfuksin ensiasunnolle, mille 
saimmekin pian myös empiiristä tukea komeiden kar-
tanoiden ja tukevien muurien jäsentäessä levollisen it-
setietoista ympäristöä.
 Kymmenisen minuuttia metrolta käveltyäm-
me sain ensimmäiset näköhavainnot Pirkon2 kotitalos-
ta, ja kyllähän se vallan miellyttävältä näytti: vanha 
puinen paritalo, jonka lämpö sai parhaillaan elämän-
työtään Pohjois-Haagan 1970-luvun uudisrakennus-
kannan parissa tekevään toimittajaankin uutta eloa. 
Kiersimme talon taakse ja astuimme sisään matalasta 
ovesta.
 Kuvailen seuraavaksi varsinaisen kohteem-
me interiöörin: kyseessä on paritalon kellarikerrok-
seen louhittu huone, josta on välitön yhteys halkova-
rastoon, kylpyhuoneenakin toimivaan pannuhuonee-
seen sekä tarkemmin määrittelemättömään ”maali-

2 nimi jälleen muutettu 

Kas näin asuu fuksi

Jussi Rainamaa

Fuksin talo ulkoa

Sisäänkäynti saniteettitiloihin
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huoneeseen”, jossa fuksimme kertoi viihtyvänsä ”se-
kä ennen että jälkeen tentin”. Huonetta oli aiemmin 
käytetty sihteerin toimistotilana, mistä muistona ruo-
kapöydän vieressä sisäseinällä oli eräänlainen ovikel-
loa muistuttava ”isännän kutsupainike”, jota minua 
ohjeistettiin olemaan missään nimessä painamatta.
 Luotuani yleissilmäyksen huoneistoon is-
tuuduimme alas keskustelemaan sisustusratkaisuista 
sekä yleisemminkin tilaan ja sen käyttöön liittyvistä 
kysymyksistä. Miljan3 muuttaessa asuntoon elokuus-
sa 2007 osa kalusteista ja tilan muista elementeis-
tä oli jo paikoillaan. Erityisen mieleenpainuvina hän 
nostaa esiin ”sombrerot ja viuhkat”, joista hän katsoi 
parhaaksi hankkiutua eroon saman tien. Myös vihre-
ät puutarhakalusteet saivat mennä, vaikka fuksimme 
myöntääkin tunteneensa jonkinasteista houkutusta nii-
den sovittamiseen muiden huonekalujen yhteyteen. 
Taulujen sijoittaminenkaan ei aiheuttanut päänvai-
vaa, sillä ne asettuivat luontevasti turhia mallailemat-
ta huoneen seinässä valmiina törröttäviin nauloihin. 
Toimittajaa miellytti erityisesti erään taulun ja viereen 
sijoitetun ilmanraikastimen välinen dynaaminen vuo-
3 nimi ei muutettu

Vapaa-ajallaan Milja rentoutuu mielellään maalaamalla. Iso 
suomen kielioppi on hänen töissään usein toistuva motifi. 

Miljan tietokone ei ole aivan uusinta mallia.

Vuokraisäntä on vain kellonsoiton päässä.
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rasvalla öljytty lifestyle-toimitus haluaakin toivottaa 
koko osakunnan puolesta Miljalle kaikkea hyvää uu-
teen kotiin syöksyillessään vielä tarkemmin määritte-
lemättömänä ajankohtana päin uusia sisustuskohteita. 
Huomenna voimme olla Sinun ovellasi!

Toimittajan ulkoasu:

vaatteet: eiliset

hiukset: geeniperimä

nenäliina: Serla talouspaperi

sierettyneet nenänaluset: Serla talouspaperi

tuoksu: Hakaniemen S-Market

yhteydenotot ja tiedustelut: 050 462 9709 

ropuhelu, joka iski vasten kasvoja kuin teknokraatin 
hanska eksynyttä humanistiopiskelijaa.
 Suurin osa asunnon kalusteista on Miljan 
omia, ja tilankäyttöä ohjanneena periaatteena hän 
mainitseekin sisustusarkkitehtienkin usein toistaman 
prinsiipin ”tietty määrä huonekaluja sijoitettava tietyn 
kokoiseen tilaan”. Kaiken kaikkiaan huoneisto jätti 
vähäeleisyydessään ja vapaamuotoisuudessaan varsin 
myönteisen vaikutelman. Ehkä suurimpana ongelma-
na oli kylpyhuoneratkaisujen sellaisinaan varsin teol-
lisuuslaitosmainen luonne.
 Kuulostaako tämä kaikki liian hyvältä ol-
lakseen totta? Kyllä kuulostaa, sillä kuten heti alkuun 
vihjasin, tätä kirjoitettaessa fuksimme ensiasunnon 
idylli on jo särkynyt. Mikä sitten ajoi Miljan näin dra-
maattiseen ratkaisuun?
 Yhtä yksittäistä syytä on Miljan kertoman 
perusteella vaikea nostaa esille. Toisaalta huoneistoa 
sattuneesta syystä luonnehtiva ”kellarimaisuus” alkoi 
pidemmän päälle vaivata, toisaalta fuksimme alkoi eh-
kä kaivata hieman enemmän omaa liikkumatilaa, jolle 
näinkin läheinen, vaikka sinällään mukava ja mutka-
ton, yhteys vuokraisäntään ei luonut parhaita mahdol-
lisia edellytyksiä. Lisäksi mitä ilmeisimmin oven ava-
uksen takana sijaitsevassa halkovarastossa majaansa 
pitävät hiiret tai muut jyrsijät eivät miellyttäneet, mi-
kä joudutti muuttopäätöstä.
 Kaikki loppuu aikanaan, ja Kypsän valaan-

Putkiratkaisu tuo huoneeseen jäntevyyttä.

Taulu ja ilmanraikastin: Maailma ikuisuuden näkökulmasta vs. 
maailma välttämättömyyden näkökulmasta
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Katso shoKKiKuVat!
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Suklaa kuuluu lähes jokaisen suosikkeihin. Se on tär-
keässä osassa myös pääsiäismunassa, tuossa pääsiäi-
sen ajan ehdottomassa ykköstuotteessa. Tarkastelem-
me tässä työssä pääsiäismunaa, sen sisältöä ja sen ase-
maa yhteiskunnassamme. Ankkuroimme tutkimuksen 
tiukkaan suklaateoriaan ja haemme lisäsisältöä empi-
riasta. Tutkimme, onko pääsiäismunissa eroja ja mikä 
niiden funktio on laajemmin yhteiskuntateoreettisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna.
 Wikipedian (2008) mukaan suklaa on nau-
tintoaine, joka valmistetaan yleensä kaakaosta, so-
kerista ja muista aineista. Pääsiäismuna on koristeltu 
muna, joita annetaan lahjaksi pääsiäisenä (mt.). Wi-
kipedia (2008) esittää suklaamunan yleistyneen pääsi-
äismunan korvaajana. (ks. myös Fazer 2008.) Wikipe-
dia (2008) muistuttaa pääsiäismunan olevan suklaan 
variaatio: suklaa muovataan ontoksi kappaleeksi, jon-
ka sisälle laitetaan muovikippo, jossa on tavallisesti 
jokin yllätyslelu. Lopulta suklaapallo kääritään värik-
kääseen foliopaperiin.
 Tutkimusmenetelmämme on laadullinen si-
sällönerittely. Tutkimus tukeutuu joskus myös laa-
dulliseen sisältöanalyysiin ja kvantitatiivisiin mene-
telmiin. Tutkimusaineisto koostuu viidestä eri suk-
laamunasta. Tutkijat ovat akateemisen taustan omaa-
via suklaaeksperttejä.
 Unicef Maailman Lapset -munan todettiin 
olevan länsimaalaishenkinen, jopa rotusyrjintään tai-
puvainen. Raati jäi pohtimaan lapsen päässä olevaa 
kruunua ja mietti, voisiko suklaamunan kääreessä olla 
jonkinlaista foucault’laista valtateoriasymboliikkaa. 
Testiryhmän mukaan suklaat eivät pysy yhdessä ja 
lelu on ylipakattu pussiin. Lelu osoittautui kuutioista 
koostuvaksi palikaksi, joka oli hirveen siisti. Suklaa-
ta luonnehdittiin pahviseksi, joulukalenterimaiseksi ja 
makeaksi. 
 Rölli-Yllätysmuna tuomittiin heti alkuunsa 
kääreestään. Ei tuo näytä Allu Tuppuraiselta! Suklaa 

osoittautui erikoiseksi, tumman ja vaalean suklaan yh-
distelmäksi. Munaa luonnehdittiin mm. halvaksi Kin-
der-kopioksi, pehmäksi ja kitkeräksi. Lelu oli lähinnä 
pojille suunnattu lennokki, josta testiryhmän korkeim-
min koulutettu jäsen innostui suunnattomasti. 
 Kinder-muna todettiin klassikoksi jo en-
nen testin alkua. Lelu ei kuitenkaan vastannut kahden 
ryhmäläisen odotuksia, ja farmasiaan perehtynyt tut-
kijamme totesikin: onhan lennokki nyt paljon kovem-
pi kuin joku viuhkapehva.  Suklaata pidettiin oikeesti 

“Mitähän siellä on sisällä?”
Analyyttinen tutkimus pääsiäismunan profiilista
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ihan hyvänä. Kinder-munan vaarana on sen lähesty-
minen Simmelin argumentointia muodista paradoksi-
na ja ambivalenttina ilmiönä. 
 Disney Prinsessamuna oli ehdottomasti kau-
nein suklaamuna. Tuhkimo ja Prinsessa Ruusunen oli-
vat itsensä näköiset, toisin kuin Rölli. Lelu, vaalean-
punainen Lumikkisormus, aiheutti raadissa ihastusta 
ja kiistaa siitä, kuka saa viedä Lumikin kotiinsa. Prin-
sessojen taika sai melko pahanmakuisen suklaankin 
tuntumaan erinomaiselta. 
 Testin viimeisenä oli Fazerin legendaarinen 
Mignon-muna. Kääre oli klassisen valkoinen, ja SEN 
avaaminen osoittautui oikeasti jännittäväksi. Itse mu-
naa luonnehdittiin mm. todella näppäräksi, Wiener 
Nougat'ksi, ätläkäksi, sottaavaksi ja äärimmäisen hy-
väksi. Lelua pidettiin pettymyksenä ja sen puute kir-
paisi todella. Mignon-munaa kiiteltiin sen biohajoa-
vuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnalle identi-

teettien yhteisöllisyyden luojana. 
 Tutkimustulokset osoittavat, että pääsiäis-
munissa todella on eroja. Ulkonäkö voi pettää ja kää-
re yllättää, mutta eniten yllätyimme laskusta kaupan 
kassalla. Suklaamunan keskihinta on lamanjälkeises-
sä Suomessa kivunnut jo yli kahden euron, mikä antaa 
aihetta laajalle kansantaloustieteelliselle keskustelul-
le. Ei ole samantekevää, mitä suklaamunia ostetaan: 
ostopäätös on samalla mm. tärkeä osa lapsen identi-
teetin muodostumista ja kannanotto ilmastonmuutos-
kysymykseen. 
 Haluamme muistuttaa, että tutkimuksen va-
liditeetti ja reliabiliteetti eivät ole parhaat mahdolliset. 
Viiden kappaleen otanta oli satunnainen, ja tilastolli-
nen merkitsevyys ei pääse aivan huippulukemiin. Tes-
tiryhmästä puuttui myös lapsuuden into, mikä osal-
taan alensi tutkittavien suklaamunien arvoa testiryh-
män silmissä.

TESTIRYHMÄ:
Maria Rämö
Laura Hirvisaari
Mari Heikkilä
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ELIMÄKI: Vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers vuonna 1951. Vaakunan ai-
he on otettu Elimäen historiasta. Ratsu on sama kuin vapaaherrallisen Wrede af Eli-
mä -suvun vaakunassa, mikä kertoo suvun vaikutuksesta Elimäellä. Se viittaa ratsu-
mestari Henrik Wreden Kirkholman taistelussa vuonna 1605 suorittamaan urotekoon, 
kun tämä antoi hevosensa kuningas Kaarle IX:lle, jonka hevonen oli ammuttu. Henrik 
Wrede kuoli taistelussa, mutta kuningas lahjoitti vuonna 1608 hänen leskelleen ja lap-
silleen alueita Elimäeltä. Tätä tapahtumaa voidaan pitää kunnan varsinaisen historian 
alkamisena. Vaakunakuvassa hevonen on juuri heittänyt kuninkaan selästään, joka on 
tulkittavissa emansipoitumisen osoitukseksi kuninkaasta ja aatelistosta. Päivätyöka-
pulat viittaavat vanhaan torpparilaitokseen, jossa toista kapulaa säilytti isäntä ja tois-
ta torppari. Kapuloilla on haluttu korostaa aatelisten omistamien kartanoiden torppa-
reiden raskaita velvollisuuksia. Se, että kapulat on kuvattu kumollaan olevina, viittaa 
torpparilaitoksen kuulumiseen menneisyyteen. Neliapila päivätyökapuloiden päällä 
puolestaan kuvaa kunnan maanviljelystä. 

ANJALANKOSKI: Vaakunan on suunnitellut Jaska Hänninen vuonna 1952. Anja-
lankosken vaakuna on ollut alun perin Sippolan kunnan vaakuna. Paikkakunnan mur-
teessa sippu tarkoittaa kansatieteessä lipiksi kutsutta varrellista, tuohesta tehtyä juo-
ma-astiaa. Sippolan kirkon luona kerrotaan olleen lähteen, josta matkalaiset ja kirkko-
väki sammuttivat janonsa ja juottivat hevosensa. Koska sen reunalla sanottiin olleen 
tuohesta tehtyjä juomasippuja, alettiin koko pitäjää vähitellen kutsua Sippulaksi, josta 
se ruotsin kielen vaikutuksesta muuttui kirjoitettaessa muotoon Sippola. Kun Anjalan 
ja Sippolan kunta yhdistyivät vuonna 1975 Anjalankosken kaupungiksi, uuden kau-
pungin käyttöön otettiin Sippolan kunnan vaakuna.

KYMENLAAKSON VAAKUNAT 1/4

KYMENLAAKSON VAAKUNA: Gustaf von Nurmes suunnitteli Kymenlaakson 
vaakunan 1951. Pohjana hän käytti Kymen kihlakunnan sinettiä, jossa oli kuvattuna 
ylöspäin kohoava lohi ja verkko. Maakunnallisina väreinä oli totuttu pitämään mus-
taa ja hopeaa, joten sininen ja hopea eivät aluksi saaneet yksimielistä kannatusta. Va-
lituilla väreillä haluttiin kuitenkin vähentää "valkoisen Kymenlaakson" leimaa, sillä 
musta ja hopea liitettiin usein suojeluskuntiin. Valittu väritys tuo mieleen arvokkaat 
Suomen lipun värit. Sininen korostaa myös Kymijoen merkitystä.

HAMINA: Vaakunan on suunnitellut Carolus Lindberg vuonna 1951. Haminan var-
haisin historia on itse asiassa Vehkalahden historiaa. Hamina on perustettu vuon-
na 1653 nimellä Vehkalahden Uusikaupunki, ja se erotettiin omaksi kaupungikseen 
vuonna 1723 nimellä Fredrikshamn. Vuonna 2003 ympyrä sulkeutui, kun Vehkalah-
den kunta ja Haminan kaupunki yhdistyivät jälleen yhdeksi kaupungiksi. Syntyneen 
kaupungin nimeksi jäi Hamina, mutta käyttöön otettiin entisen Vehkalahden kunnan 
vaakuna. Vaakunassa on kuvattuna suovehka lehtineen, kukintoineen ja juurineen. 
Kilven pohjaväri on sininen, jolla on haluttu viitata meren läheisyyteen. Sinisen väri-
tyksen avulla haluttiin myös symboloida Vehkalahden ja Haminan jo tuolloin tiivistä 
yhteyttä. Haminan vaakuna oli väritykseltään samankaltainen. Vehka liittyy oleelli-
sesti alueen historiaan. Tarinan mukaan vehkalahtelaiset selvisivät katovuosien aihe-
uttamasta nälänhädästä syömällä alueella kasvaneiden suovehkojen juuria.

Lähde: http://www.finnicakymenlaakso.fi
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Edeltäjäni Aimo vertasi itseään edellisessä Kypsässä mätänevään sammaleeseen, jon-
ka täytyy antaa uudelle kasvustolle tilaa päästä kukoistamaan. Jos asia on näin, olen 
itse jokin hintelä ketunleipä tai varpu, joka hieman ymmällään koettaa kasvaa – mä-
däntyäkseen sekin lopulta. Osakunta on kuitenkin loistava paikka tälle kasvulle, eikä 
gradun jättäminen sekään ole vielä kaiken loppu: onhan KyO:lla aktiivista senioritoi-
mintaa.
 
Osakunnan hohdokkaat syntymäpäivät ovat ohi, ja pitkän työrupeaman jälkeen muis-
taa jälleen, miten mukavaa tavallinen arki onkaan. Ja arjestahan osakuntatoiminta 
koostuu. 75-vuotisjuhla kokosi saman katon alle osakuntalaisia viideltä eri vuosikym-
meneltä, ja juhla oli todella kaikkien osakuntalaisten, niin menneiden kuin nykyisten-
kin, yhteinen juhla. Oli hauskaa huomata, kuinka sama osakunta on ollut yhdistävänä 

tekijänä niin monelle eri osakuntapolvelle, muuttuen vuosien kuluessa aktiivitoimijoidensa mukana. Meille osa-
kunta tulee aina olemaan sitä, mitä se on tänä päivänä – meidän aikanamme. 
  
Osakuntahenki on tällä hetkellä mahtava, mistä on kiittäminen luonnollisesti kaikkia osakuntalaisia. Teette to-
dellakin aktiivisena olemisesta erittäin helppoa! Koskaan ei voi kuitenkaan korostaa liikaa sitä, että osakuntatoi-
minta on yhteistyötä. Toiset virat vaativat paljon työtä, eikä kaverin auttaminen ole kiellettyä. Kun yhdelle hen-
kilölle ei kasaudu liikaa vastuuta ja tekemistä, kaikki voivat nauttia osakunnasta. 
 
Olen varma, että osakunnan satavuotisjuhlassa tämän päivän osakuntaporukka on yhtä hyvin edustettuna kuin 
aiemmat osakuntapolvet tämän vuoden juhlassa. Mutta sitä ennen nautitaan lukuisista rajiksista, rapujuhlista, 
peli-illoista ja yhdessäolosta. Nöppeä lainatakseni: osakunta-asenne täysillä – aina!

MARIA RÄMÖ

PUHEENJOHTAJALTA
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KYMMENEN UUTISIA

KYMIS NYHETER

Abikiertue kurvaili Kymenlaaksossa 7.–8.1. kiinnostusta herättäen. 

Kymen Inttäjät väittelivät 24.1. mm. koulujen uskonnonopetuksesta. Muuan fil. yo emeritus intoutui tarjoamaan 
kierroksen nuoremmille akateemikoille. Anonyymi inttäjä tilasi katkarapuja, lopputulos: ”Minua on petetty!” 

Virkailijanvaihtokaronkkaa juhlittiin 26.1. osakunnalla. Kypsää tasokkaampien julkaisujen toimittaja repor-
toi vanhemmillemme illan kulusta. Lehtikuvassa osakuntalaiset esittelivät ”maakuntahenkisiä” laululeikkejä.  

Aimo ei käynyt osakunnalla ti 29.1.! 

Uusieniltaa oleskeltiin osakunnalla 30.1. Haaviin tarttui kolme uutta. 

Peli-illassa 15.2. leikkimielinen pelailu muuttui ajoittain kiihkeäksi kamppailuksi. Kuultiinpa jo-
pa huudahdus: ”Voi pe***le!” Keskustelu pyöri lopulta ympärileikkauksen ympärillä. 

Osakunnan (KyO) saunailtaan 16.2. (la) osallistui (ainakin osaksi aikaa) kolme (3) hen-
kilöä (?), eli saunan rajoitusta (240 kg) ei (todennäköisesti) ylitetty (vielä). 

Raju ampumavälikohtaus kuohuviinipullojen korkeilla Kupolissa 20.2. Tiettävästi ketään ei ottanut kupoliin. 

Osakunta valmistautui osakuntahäihin tutustumalla Helsingin tuomiokirkkoon 4.3. Vain vihkipari puuttuu. 

Kymenlaakson Osakunnan juhlavuoden hengessä Kypsänkin toimituskunta on päättänyt kan-
taa kortensa kekoon osakuntaan ja osakuntalaisiin kietoutuvien tarinoiden ja muisteloiden tallenta-

miseksi jälkipolville osaksi yhteistä osakuntahistoriaamme. Meillä onkin ilo julistaa avatuksi

suuRi KiRjoitusKilPailu
aiheesta

Kun tulin osaKuntaan

Kilpailun satoa tulemme julkaisemaan näillä sivuilla ensi syksyn mittaan. Tekstin saa otsi-
koida vapaasti, ja sen enimmäispituus on kolme (3) sivua. Valmiit jutut pyydämme lähettä-

mään päätoimittajille (kyo-kypsa@helsinki.fi) heinäkuun loppuun mennessä. Ilmoitamme kil-
pailusta myös osakunnan ja senioreiden sähköpostilistoilla. Kirjoittelemisiin!  
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