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PääKiRJOiTus

Tämän lehden ilmestyessä Kymenlaakson Osakun-
nan syyskauden toiminta on jo päässyt hyvään vauh-
tiin. Osakuntaan on löytänyt tiensä – ja löytää toi-
vottavasti vastaisuudessakin – joukko uusia jäseniä. 
Kypsä toivottaa omasta puolestaan kaikki uudet osa-
kuntalaiset tervetulleiksi osakuntaharrastuksen pa-
riin sekä osakunnan jäsenlehden lukijoiksi. Osakun-
nan kokouksiakaan ei uusien jäsenten kannata ujos-
tella vaan tulla kokouksiin kuulemaan osakunnan 
sekä osakuntalaisten kuulumiset! 
 samoin kuin osakunta tarjoaa toimintaym-
päristönä mahdollisuuden mitä erilaisimpiin virik-
keisiin, Kypsässä riittää palstatilaa osakuntalaisten 
kirjoituksille, käsittelivätpä nämä mitä aihetta tahan-
sa. uskallanpa luvata, että jäsenlehteen kirjoittelu 
kouluttaa journalistiikkaan käytännönläheisemmin 
kuin teoreettiset opinnot ja pitää populaarin kirjoit-
tamisen taitoa yllä. Jäsenlehden merkitystä järjestö-
toiminnassa ei sovi muutoinkaan aliarvioida. Osa-
kunnan oma lehti on paitsi jäsenistön välinen tie-
dotusväline ja keskustelukanava myös osakunnan 
käyntikortti muiden tahojen suuntaan ja historialli-
nen muistomerkki aikansa osakunnasta. Kypsäähän 
postitetaan useaan ei-kymäläiseen osoitteeseen sekä 
Helsinkiin että Kymenlaaksoon. Lisäksi jokainen 
numero arkistoidaan tulevaisuutta varten paperisena 
ja nykyään myös sähköisenä. 

* * *

Jos milloin, niin nyt voi todeta muutoksen tuulien 
puhaltavan osakunnassa. Muutto uusiin tiloihin to-
teutunee tammikuussa, joten ennen sitä osakunnalla 
riittää puuhaa tavaravaraston kartoittamisessa ja siir-

tämisessä Leppäsuolle. Muutolla on sekä hyvät että 
huonot puolensa. Nykyisten osakuntatilojen kunto 
on rapistumaan päin, ja asuintalossa toimiminen ai-
heuttaa omat hankaluutensa. Toisaalta muuallelähtö 
iltakymmeneltä on pitänyt läpiyönsikailut poissa Lii-
sankadulta ja tutustuttanut meitä muihin osakuntiin. 
Vaikka Liisankadun tilojen oman tuvan omaa lupaa 
on tietyiltä osin rajoitettu, omien tilojen menettämi-
nen tarkoittaa entistä suurempaa tarvetta osallistua 
ylioppilaskunnan politiikkaan omien tilojen säilymi-
sen varmistamiseksi. Talouden näkökulmasta muut-
to ei sen sijaan tule yhtään liian aikaisin, sillä nykyis-
ten huoneistokulujen jatkuminen olisi merkinnyt 
löysän hirttosilmukan vähittäistä kiristymistä osa-
kuntamme kaulassa. Tunneseikkojakaan ei muuton 
yhteydessä pidä väheksyä, vaan Liisankadun tiloja 
on lupa haikailla itse kullakin. Juuri nehän ovat olleet 
Kymenlaakson Osakunnan kotina pisimpään.  
 Toinen iso muutos kuluvana syksynä on 
inspehtorimme esko ukkosen ilmoitus luopua teh-
tävästään vuoden vaihteessa. Kypsä ei lausu kiitos-
taan ja jäähyväisiään pitkäaikaiselle osakuntaisällem-
me vielä, sillä kahdentoista vuoden inspehtorinuraa 
ei lehtemme sivuuta pelkästään parilla pääkirjoituk-
sen lauseella. Jo tässä vaiheessa, vaikka uutta inspeh-
toria ei ole vielä valittu, osakuntalaisten on hyvä asen-
noitua henkilövaihdokseen niin, että eskon seuraaja 
voi joka tilanteessa kokea olevansa tervetullut.
 Kypsän toimituskunnan puolesta haluan 
toivottaa kaikille osakuntalaisille ja muille tämän leh-
den lukijoille kaikin puolin antoisaa syksyä. Kymen-
laakson Osakunnan vireys jatkukoon yhtä korkeana 
– ellei korkeampana – kuin tähänkin asti. 

Riku Nöjd
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Kuuluin siihen kesäretkeläisjoukkoon, joka aloitti 
matkansa Helsingistä. sieltä suuntasimme express-
bussilla kohti Kotkaa. Jo matkalla pääsi mukavasti 
kesäretken tunnelmaan, koska ei-osakuntalaiset pai-
kalliset päättivät ilahduttaa meitä. Parin tunnin mat-
kustamisen jälkeen olimme määränpäässä ja suun-
tasimme kulkumme kohti Kotkan lyseon lukiota, 
johon meidät oli majoitettu. saavuimme viimeisinä, 
sillä pohjoisesta tullut ryhmänpuolisko oli jo peril-
lä. siten olimme myös viimeisiä, jotka saivat tietää, 
ettei käytettävissämme ollut keittiötä! Kellarikerros 
vetoisine jumppasaleineen oli ainoa tila, jossa saim-
me olla, mutta onneksi salissa oli paljon jumppapat-
joja makuualustoiksi. Meidän etuamme oli kuitenkin 
ajateltu, sillä jumppasaliin oli tuotu mikro ja jääkaap-
pi. Ruokasuunnitelmat menivät siten uusiksi – vaik-
ka kaupassa oli jo käyty, mutta hätä ei ollut minkään 

näköinen. Osa suuntasi uudelleen läheiseen euro-
markettiin hankkimaan virvokkeita sekä pelargonian 
sillä välin, kun muut miettivät mitä tehdä ensimmäi-
senä iltana ihmeellisessä Kotkassa. Pian suunnitelma 
olikin selvä ja vaati vain puhelinsoiton paikalliseen 
sedulaan, jotta alle 20-vuotiaatkin retkeilijät pääsi-
vät mukaan. Vaihtoehtona olisi ollut toinen yökerho 
ja XL5, mutta se ei saanut kannatusta. Tie veikin si-
ten sibelius-puiston kautta Onnelaan (toim. huom. 
nyk. ilon talo) ja sieltä pitkän kaavan kautta takaisin 
lyskälle. Ravitsemusliikkeessä sattui kuitenkin lähes 
vaaratilanne, kun paikallinen vanhempi lady yritti vi-
kitellä osakunnan poikia helmojensa huomaan.

Langinkoskella

Kesäretki Kotkassa

Milja Ahtosalo
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aamusta ja jotkut myöhemmin. itse kuuluin aiemmin 
lähteneisiin, joten kesäretken loppuvaiheista ei mi-
nulla ole tietoa, mutta kuulemma ainakin Toivo Pek-
kasen muistomerkki oli käyty kukittamassa ja ilmei-
sesti Maretariumissa oli käyty ihastelemassa kaloja. 
 Kaiken kaikkiaan kesäretki oli oikein on-
nistunut monessakin suhteessa, suurkiitokset siitä 
sekä maakuntasihteerille että mukana olleille!

Kuvat: Milja Ahtosalo ja Maria Rämö

 seuraava aamu valkeni kauniina, ja tiedossa 
oli Kotkan kaupungin järjestämä kiertoajelu ympäri 
Kotkaa. Oppaamme Airi Leino kertoi asiantuntijan 
ottein Kotkan historiasta samalla kun meitä ajelutet-
tiin pitkin Kotkan keskustan lähialueita kouvolalais-
ten mutistessa päämääränämme Langinkosken keisa-
rillinen kalastusmaja. Retkemme päätteeksi kävelim-
me sapokkaan ja sieltä edelleen lounaalle ravintola 
Meriniemeen, jossa meille ruuan tarjosi Kymenlaak-

son sähkö.  Ruuan päätteeksi kipusimme vielä kor-
kealle katselemaan Kotkaa sieltä päin. Myöhemmin 
illansuussa lähdimme vielä puistoihin piknikeille 
nauttimaan auringon viime säkeistä. illan ohjelmis-
tossa meillä oli tutustuminen kotkalaiseen karaoke-
baarikulttuuriin, ja sitä menimme tutkimaan meil-
le suositeltuun Captain’s karaokeen. Kyseessä olikin 
melko mielenkiintoinen ja enemmän tai vähemmän 
viihtyisä paikka. Vietettyään siellä parhaaksi katso-
mansa ajan kukin hipsi pikkuhiljaa koululle ja unten 
maille. 
 sunnuntaina tiedossa olikin paluu takaisin 
arkeen ja kukin siten lähti suuntaansa, jotkut jo heti 

Keskellä pelargonia
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Kymenlaakso ei olisi Kymenlaakso ilman metsäteol-
lisuutta. 1800-luvun lopussa aiemmin maatalousval-
taiset Kymijoen rannat muuttuivat nopeasti suomen 
metsäteollisuuden keskukseksi. ensin perustettiin 
sahoja, sitten puuhiomoja sekä paperi- ja pahviteh-
taita. Kymijoen muiden koskien ohella metsäteolli-
suuden käyttöön otettiin varhain myös Verlankoski 
maakunnan pohjoisosassa Mäntyharjun uittoreitin 
varrella iitin (myöhemmin Jaalan) ja Valkealan pitä-
jänrajalla. 

Vaatimattomasta puuhiomosta pahvitehtaaksi

Verlan ensimmäisen puuhiomon perusti ja puuhiok-
keen tuotannon aloitti oululaistaustainen insinööri 
Hugo Neuman 1872. Hiomon toimintaa haittaisi-
vat kuitenkin monet vaikeudet: hiokkeesta makset-
tiin alhaista hintaa, hiokepaalien kuljetus tiettömi-
en taipaleiden takaa Kausalaan ja uttiin vaati pon-
nisteluita, ja loppujen lopuksi tulipalo poltti hiomon 
neljän vuoden jälkeen. Neuman ei jatkanut tulipalon 
jälkeen uraansa hiomoyrittäjänä, vaan Verlan teolli-
suustoiminta hiljeni muutamaksi vuodeksi. 
 uudemman kerran puuhiomonsa Verlaan 
perusti Gottlieb Kreidl 1882. Kreidl oli tullut itä-

vallasta paperimestariksi Kuusankoski-osakeyhtiön 
tehtaalle, mutta kun hän jäi Kuusankoskelta tuli-
palon takia työttömäksi 1881, hän päätti ryhtyä it-
senäiseksi tehtailijaksi. Kahden yhtiökumppaninsa 
kanssa Kreidl osti Hugo Neumanilta koskiosuudet 
Verlasta sekä tulipalosta pelastuneet koneet. uuden 
puuhiomon yhteyteen Kreidl kumppaneineen perus-
ti lisäksi pahvitehtaan. Aluksi puuhiomo ja pahvi-
tehdas toimivat puisissa rakennuksissa, mutta tiilisiä 
tehdasrakennuksia käytiin muuraamaan 1890-luvul-
la. ensiksi tiilestä valmistui tulipalossa vuotta aiem-
min tuhoutunut pahvikuivaamo ja sen jälkeen itse 
tehdas. Nämä rakennukset suunnitteli viipurilainen 
arkkitehti eduard Dippell, joka oli hieman aiemmin 
piirtänyt Viipurin tuomiokirkon. Nykyajan katsoja 
näkeekin Verlassa herkemmin kirkon tai linnan kuin 
teollisuuslaitoksen, sillä rakennusten lukuiset koris-
teet vievät ajatuksen etäälle arkkitehtonisesta karuu-
desta, jonka tavanomaisesti yhdistämme teollisuus-
laitoksiin. 

Suuren konsernin osaksi 

1800-luvun lopulla Verla kilpaili puupahvin ja -hiok-
keen tuontantomäärillä tasaväkisenä suomen mui-
den puuhiomoiden ja pahvitehtaiden kanssa, mutta 
pian 1900-luvun alussa pienen pahvitehtaan koneet 
ja työtavat rupesivat jäämään auttamattomasti jäl-
keen vinhasti kehittyvästä tekniikasta. Kilpailu olisi 
varmasti pakottanut itsenäisen Verlan Osakeyhtiön 
lopettamaan toimintansa ennen toista maailmanso-
taa, ellei Kymin Osakeyhtiö olisi ostanut tehdasta 
1922. suuren konsernin osana Verla sai jatkaa tuo-
tantoaan, ja tehtaaseen jopa investoitiin vielä 1920- 
ja 30-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeinen talou-
dellinen niukkuus haittasi suomalaisten yhtiöiden in-
vestointeja ja pakotti niitä hyödyntämään vanhaa ka-
pasiteettia mahdollisimman paljon. Tämä vaihe antoi 
Verlan pahvitehtaalle vielä reilun kymmenen vuoden 
armonajan, kunnes 1950-luvun lopussa Kymiyhtiö 
päätti sulkea Verlan tehtaan.

Riku Nöjd

Verla – Kymenlaakson vaikuttavinta paikallishistoriaa
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 Tehtaan lakkautus tapahtui kuitenkin ny-
kypäivän näkökulmasta katsottuna poikkeuksellisen 
varovaisesti. Nuorille verlalaisille tarjottiin töitä Ky-
miyhtiön Kuusankosken tehtailta, niin että Verlaan 
jäi 1960-luvun alussa enää tehtaan vanhin työnteki-
jäpolvi. Heinäkuun 18:ntena 1964 koneet sammu-
tettiin lopullisesti ja viimeinen työvuoro jäi eläkkeelle 
yhdessä tehtaansa kanssa. Verlan sulkeminen ei yllät-
tänyt ketään, mutta Verlan myötä päättyi lopullisesti 
suomen teollisuushistorian eräs varhaisvaihe.  edus-
tihan Verla viimeisenä toimivana tehtaana sellaista 
metsäteollisuuden kautta, jossa käsityön ja teollisuus-
tuotteen raja oli häilyvä. Pahvi valmistettiin Verlassa 
kyllä koneilla, mutta jokaisessa työvaiheessa ihminen 
toimi prosessin välttämättömänä osana. Tätä kuvasti 
erinomaisesti Verlan pahvin oikeutettu nimitys käsi-
pahvi: ihmiskädet koskivat hiomapuihin ja pahviark-
keihin kaikissa valmistusvaiheissa. Historiaan jäi sa-
malla Verlan pieni, verrattain sopuisa tehdasyhteisö 
– loppuun saakka ainakin osittain patriarkaalisesti 
jäsentynyt joukko, jossa tehtaan johdon ja työnteki-
jöiden välillä vallitsivat molemminpuolinen arvostus 
ja lojaalisuus.

Tehdasmuseo ja maailmanperintökohde

Verla olisi voinut monien muiden suljettujen teh-
taiden tavoin jäädä autioksi ja rapistua ajan myötä. 
Välittömästi tehtaan lakkautuksen jälkeen Kymiyh-
tiö ei tehnyt Verlan kohtalon suhteen minkäänlaista 
ratkaisevaa päätöstä. Museoinnin ideoi historioitsi-
ja Veikko Talvi, joka työskenteli 1960-luvun lopul-
la Kymiyhtiön tiedotuspäällikkönä. Muutama vuosi 
tehtaan lakkautuksen jälkeen, kun yhtiö oli hyväksy-
nyt Talven museointisuunnitelman, rakennusten kor-
jaustyöt ja museoinnin valmistelut aloitettiin. Teh-
dasmuseoksi Verlan entinen puuhiomo ja pahviteh-
das vihittiin Kymiyhtiön satavuotisjuhlien yhteydes-
sä vuonna 1972. siitä alkaen Verla on ollut avoinna 
kaikille metsäteollisuuden historiasta kiinnostuneille 
kotimaisille sekä yhä kasvavassa määrin ulkomaisille 
vieraille. 

 Kansainvälisesti huomattavaa tunnustusta 
Verlan tehdasmuseo on ainutlaatuisuudestaan saanut 
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön unescon 
maailmanperintökohteen statuksen myötä. Vuonna 
1996 Verla liitettiin maailmanperintökohteiden lis-
talle sen vuoksi, että se edustaa uniikkina säilynee-
nä kokonaisuutena 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun pohjoiseurooppalaista metsäteollisuutta. Teol-
lisuuskohteita maailmanperintölistalle on hyväksyt-
ty tähän mennessä melko vähän, sillä teollisuus on 
perusluonteeltaan alati uudistuvaa, eikä varhaisem-
mista koneista, rakennuksista tai menetelmistä jää 
useinkaan jäljelle juuri mitään – eheästä kokonaisuu-
desta puhumattakaan. Toisin on kuitenkin Verlassa. 
Jokainen museovieras voi yhä tänä päivänä katsella 
autenttiselta dokumenttifilmiltä, miltä työnteko to-
della näytti Verlassa, tutkia omin silmin vuosisadan 
alun koneita ja kuulla pahvinteon työvaiheet alusta 
loppuun. Vanha tehdasmiljöö muistuttaa vieraitaan 
Kymenlaakson teollisuushistoriasta sekä niistä ar-
voista, jotka modernisoivat, teollistivat ja vaurastut-
tivat maamme muutamassa vuosikymmenessä: ah-
keruudesta, vastuuntunnosta, yritteliäisyydestä sekä 
arvostuksesta työntekijöiden ja -antajien kesken. 

Kuvat: Heli Piepponen (viereinen sivu ja yllä) ja Riku Nöjd (alla)
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(yllä) Ravut ehkä jänskättävät tai jopa pelottavat 
ulko-osakuntalaisia ja fukseja, mutta onneksi Lasse 
esitteli kaikelle juhlakansalle, kuinka kovan kuoren 
alta saadaan ankaralla työllä esiin pehmeä sydän.

(yllä) Osakunnalla rahastuskin tehdään tyylillä: saa-
ra ja Maria pyysivät luonnollisesti vain kohtuuhin-
nan kekkereistä, jotka muuten olivat Marian läksi-
äisjuhlat ennen lentämistä saksan ja vaihto-opiske-
luelämän ihmeellisiin pyörteisiin.

(oikealla) Kyllähän kaikki tietävät, mistä hyvät rapu-
juhlat on tehty. Riittoisasta alkoholista tietysti ja ko-
meista – tai siis kauniista isännistä.

(oikealla) Vuosi vuodelta rapujuhlat kasvattavat suo-
siotaan: tällä kertaa mukana saksia väänteli yhteensä 
kunnioitettavat nelisenkymmentä henkeä ja ruumis-
ta.

Rapujuhlaperinteen villeimmät saksiniekat

Maiju Kettunen
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(oikealla) Osakunnan juhliin kuuluu laulu vähin-
tään samassa mitassa kuin lautasten ja lasien antimet 
– lämpimän ruuan tulee etiketin mukaan aina jääh-
tyä. Toisiin lauluihin ryhdytään käsi kädessä yli osa-
kuntarajojen, toisiin saavat tai joutuvat osallistumaan 
vain miespuoliset osakuntalaiset.

(alla) suuri kiitos tämänvuotisten kekkereiden rai-
lakkaasta menosta ja villistä tunnelmasta tulee antaa 
hämäläisille, esolaisille ja karjalaisille juhlavahvistuk-
sillemme, joista ensimmäinen lajike yltyi jopa Volgan 
pyörteissä ripaskaan.
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(yllä) Niin kuin kaikki hauska lopulta, päättyivät 
nämäkin vuoden 2008 legendaariset rapujuhlat ek-
syksissä unholaan vai oliko se sittenkin santahami-
naan…

(alla) Vähintään ulkovahvistusten tasoisen huuman 
nostattivat lukuisaakin lukuisammat fuksimme. eri-
tyisesti fuksipojat olivat osakuntatyttöjen mieleen. 
Tässä lauletaan ”Ken onpi fuksi 09, ylös nousko-
hon…”

(yllä) Ja eihän hirveän rapu- ja snapsimäärän jälkeen 
voi tapahtua muuta kuin että poikien päänupit alka-
vat kiertää karusellia ja tyttöjen suut käydä pususup-
puun.
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Martti Ahtisaari rankattiin vast-
ikään parhaiten suomi-kuvaa le-
vittäväksi suomalaiseksi. Kannoilla 
tulivat (luonnollisesti) Kimi Räik-

könen sekä Alexander stubb. Heti vaihtarivuoteni 
alusta lähtien olen saanut huomata, että ulkomaa-
laisilla todellakin on suomesta jonkinlainen kuva.  
Tämä kuva ei kuitenkaan aina vastaa sitä, mitä itse 
maastamme ajattelemme – tai varsinkaan sitä, mitä 
haluaisimme ulkomaalaisten ajattelevan meistä.
 suomalaiset pitävät maataan usein euroo-
pan perukoilla olevana länttinä, jonka kansa häviää 
aina urheilussa, jonka perinneruoka ei kelpaa italia-
laisille (eikä oikeastaan suomalaisillekaan) ja jonka 
suurin anti maailmalle on matkapuhelin, jota valmis-
tetaan kaikkialla muualla paitsi kotimaassaan. Mitä 
Kouvola on suomelle, sitä Helsinki on euroopalle. 
Muut vaihtarit ovat eri mieltä – heidän mielestään 
suomi on jotain todella ihmeellistä. Toisaalta, olen 
myös ostanut kaupasta ”aitoa suomalaista leipää” jota 
en ole ikinä nähnyt suomessa – eli käsitykset suo-
mesta eivät aivan täysin kohtaa omiamme tai vastaa 
todellisuutta.
 ikea on paikallisille opiskelijoille taivas. 
Olin neljän saksalaisen ja yhden amerikkalaisen 
kanssa naapurikaupungin ikeassa, ja saksalaiset suh-
tautuivat reissuun kuin parhaimpaan elämysmatkaan 
johonkin huvipuistoon. siinä missä suomalaiset pyr-
kivät yleensä etsimään haluamansa tavarat ja lähte-
mään sitten niin nopeasti kuin mahdollista pois sini-
keltaisista maisemista, saksalaiset opiskelijat varaavat 
reissuun koko päivän, ja jokaista esinettä on tarkoitus 
ihailla kauan. Kaiken lisäksi sain kuluttaa pari tun-
tia siihen, että opetin matkaseuraani ääntämään oi-
kein tuotteiden nimiä – Blomster, Fjärran, Hultet, 
Aläng…
 Me suomalaiset syytimme vuosikausia kiel-
tämme huonosta euroviisumenestyksestämme. Ko-
kemusteni mukaan suomen kieli on ulkomaalaisille 

kuin jotakin huumetta. Puhuin kerran puhelimessa 
äitini kanssa, ja lähistöllä istuvat amerikkalaiset, ka-
nadalaiset, kreikkalaiset, italialaiset ja englantilaiset 
erasmukset keskeyttivät kaikki keskustelunsa ja kes-
kittyivät kuuntelemaan, kun pohdimme, lähettäisikö 
hän minulle postissa punaisen vai valkoisen villatakin 
ja kuinka monta Carmolis-pussia on riittävä määrä. 
 suomen ilmaston todellista tilaa ei ole täy-
sin ymmärretty ulkomailla. Jos hytisen hieman kyl-
missäni, minulle ilmoitetaan heti, että eihän minul-
la voi olla kylmä, olenhan suomesta. Talven kahden-
kymmenen asteen miinuskelit ovat eteläeurooppalai-
sille ystävilleni kauhutarinoita – esimerkiksi Kreikas-
sa koulut suljetaan, jos lämpötila laskee alle miinus 
neljän asteen. Minua pidettiin todella karaistuneena, 
kun sanoin, että ajattelin kulkea pyörällä kouluun 
läpi vuoden – sillä mitään talvea sanan suomalaises-
sa merkityksessä tänne ei taida olla tulossa. Toisaalta 
vielä suurempaa ihmettä aiheuttaa se, että suomessa 
todellakin on yleensä myös kesä, ja lämpötila voi toi-
sinaan nousta myös plussan puolelle.
 Kaikkien kohtaamieni suomi-kuvan vääris-
tymien ehdoton kuningas on sauna. Minulta kysel-
lään, onko todellakin normaalia, että saunaan men-
nään alasti. Olen myös vastannut kysymyksiin ”Onko 
jokaisessa suomalaisessa kaupungissa todellakin sau-
na?”, ”Mutta rakennetaanko jokaiseen suomalaiseen 
taloon huone, jonne asukkaat voivat sitten tehdä sau-
nan?”, ”Hakkaatteko oikeasti toisianne kuivilla oksilla 
saunassa ollessanne?” sekä ”Mutta onko sinunkin ta-
lossasi oikeasti sauna?”.
 Vaikka Martti Ahtisaari siis voitti Nobelin, 
vaikka suomalaiset ovat hyviä moottoriurheilussa ja 
huonoja jalkapallossa, ja vaikka me kuinka luomme 
itsestämme maailmalle kuvaa modernina ja dynaa-
misena kansana, ei maailmalla vallitseva suomi-kuva 
silti tunnu murenevan. Asumme edelleen igluissa, 
talvi kestää läpi vuoden ja tunnetuin suomalainen 
julkkis on Nils Holgersson.

suomi-kuvaa maailmalta

Maria Rämö
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Tulin Kymenlaakson Osakuntaan niin kauan sitten, 
että sinä olit tuskin edes pilke isäsi silmäkulmassa. 
eli syksyllä 1955. silloin tuli KyO:sta minulle toinen 
koti.
 Osakunta oli minulle myös vapauden ja elä-
mänilon symboli. Vasta ylioppilaaksi pääsy salli per-
hetytön irrota tiukan kotikasvatuksen kahleista ja 
mennä helmat hulmuten minne halusi. Minä halu-
sin osakuntaan. Ja nimenomaan KyO:on, vaikka olin 
helsinkiläinen ja syntymäpaikka oli Mikkeli.
 Piti oikein virallisesti perustella että miksi 
juuri KyO: Valkealassa oli äitini sukujuuret ja perin-
tötilalla perheen kesäkoti edelleen. sitä paitsi esO 
ei houkutellut ollenkaan, sehän oli sellainen masso-
jen paikka, halusin pieneen ja kodikkaaseen. se löy-
tyi “Kerroksista”, joissa olisi ollut savolainenkin Osa-
kunta, mutta siellä kävin vain tanssimassa. Mikkelin 
vanhalta kasarmilta oli muutettu stadiin minun ol-
lessa vasta nelivuotias että se savolaisuudestani.
 Meno ja meininki alkoi KyO:ssa heti syk-
syllä ja minä tempauduin mukaan täysillä. Välittö-
mästi. Fuksiaiset oli ensimmäinen ikimuistoinen juh-
la. Vaikka myönnettävä on, etten ihan kaikkea muis-
ta. sieltä kun välillä livahdettiin kyolaiseen tapaan 
“saksalaiseen osakuntaan” eli naapuritalossa olevaan 
ravintola Hansaan. Minä, ankaran kasvatuksen suo-
jelema hesalaistyttö, en ollut lainkaan päässyt alko-

holijuomiin tutustumaan joten Kymenlaakson sals-
keiden kavaljeerien tarjoamat juomat kohahtivat tot-
tumattoman päähän. Herrasmiehet huolsivat minut 
kyllä takaisin omaan kerrokseemme, jossa muisti pa-
lasi i-ha-ni-a “hitaita” tanssiessa...
 Yllätyksiä riitti: ihan alkuillasta julistet-
tiin Miss Fuksin valinnan tulos. Arvovaltainen raati 
oli heti alkusyksyllä kaikessa hiljaisuudessa vakoillut 
fuksityttöjä ja nyt heidät esiteltiin juhlaväelle. siellä 
minä sitten yllätyksekseni seisoin Missinä kahden 
perintöprinsessan kanssa. Ja ihan kuulteni kuisku-
teltiin hymyssä suin, että valinnasta vastaavassa raa-
dissa asiaan vaikutti suvereenisti sikäläinen hidalgo, 
sittemmin Four Catsissa laulava hurmuri esa Lauk-
ka. Jota en vielä silloin tuntenut. Niin tietämätön olin 
osakuntamme merkkihenkilöistä.

(yllä) KyO:n vuosijuhlaväki tanssii omassa salissaan, etualalla “Vackra 
Erik”, professori Erik Lönnroth 1956. Takanaan Helenan selkä!
(vasemmalla) KyO:n kesäjuhlalaiset odottamassa vuorolaivaa Kotkan 
Kaunissaaressa elokuussa 1957.

Kohtalona Kymenlaakso

KuN TuLiN OsAKuNTAAN



13

 seuraava riemujuhla oli Fuksien Kiitosjuh-
la, perinteisesti uusien kyolaisten Civiksille järjestä-
mä. siellä oli ohjelman huippuna uusioversio baletis-
ta Joutsenlampi. Vain prinssi oli nainen ja sen osan 
kaappasin tietenkin itselleni, olinhan produktion 

suunnittelija ja ohjaaja. Myös puvustaja: Valkea verk-
kopaita, valkeat pikkukalsarit ja talkoilla askartele-
mamme valkeasta kreppipaperista rypytellen pikku-

hamonen. Viiskytluvun malliin kynityt miesten hiuk-
set peittyivät somasti valkeilla kreppipaperisuikaleilla 
päällystetyillä korvaläpillä. Olin itse mustissa sukka-
housuissa viittoineni ja sulkabaretteineni Prinssinä, 
jonka osa oli vain kannatella ihanaa Joutsenprinses-
saa, jota antaumuksella esitti fukseista komein Puu-
malaisen Asko. esteettistä nautintoa täydensivät rie-
mastuneen suosion saaneet Pikkujoutsenet, kaikki 
miehiä, laadusta tinkimättä. Heistä muistan nimeltä 
vain sälkiön Aaron ja Kurvisen Toukon, joka liikeh-
ti niin vauhdikkaasti, että lyhyen mekkonsa vyötärö-
nauha katkesi kesken esityksen ja rotevat kintut val-
keissa alkkareissa olivat hetken näkösällä. Mutta ka-
dettihan ei vähästä hämmenny ja hyvin sujui tanssi ja 
hyppely ja eläytyminen toisella kädellä ylös kiskais-
tua hamosta pidellessä! Huikeat aplodit suorastaan 
vyöryivät Ankkalammellemme.
 Tottahan myös akateemisesti arvokkaita 
juhlia oli vuoden mittaan useita. Osattiin toki käyt-
täytyä korrektisti, kun joukossamme tanssi myös 
“Vackra erik”, inspehtorimme professori erik Lönn-
roth, joka oli juhlasalissa läsnä myös niinä aikoina pal-
jastetun muotokuvansa kautta. Minä olin jok’ikisessä 
juhlassa, joten ensimmäisellä iltapuvullani oli käyttöä 
tyylikäs musta-hopea osakuntanauha koristeenaan. 
(Yo-lakkini vuorissakin on KyO:n värit.)
 iltapuvusta tulikin minulle oikein virka-
asu, sillä pääsin useaan kertaan KyO:n edustajana 
toisten osakuntien vuosijuhliin. Mahdoinko kenties 
olla sympaattisen kuraattorimme Matti Ylikankaan 

(yllä) KyO:n komeita “kyyppareita” vuosijuhlassamme 1956. Oikeal-
la Asko Puumalainen, se ihana “Joutsenprinsessa”!

(vasemmalla) KyO:n kesäjuhlille lähdössä; kokoontuminen Valkealan 
silloisessa (1956) keskustassa. Edessä Helena N., takana ystäväni He-
lena Laine, sittemmin Louhiluoto.

KuN TuLiN OsAKuNTAAN
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suosikki? Kerran me kesäjuhlilla soudeltiin aamu-
usvaisella Lappalanjärvellä Valkealassa, mutta sen 
enempää ei meidän välillemme sukeutunut luontevis-
ta kanssakäymisistä huolimatta, sillä minä olin aika-
moinen rasavilli. Ahmin elämää kun lopultakin olin 
vapaa ja kaikki aamuyöllä kotiin Munkkiniemeen ko-
listelut menivät KyO:n piikkiin.
 Minä ehdin olla aktiivinen kyolainen vain 
kaksi vuotta. Mutta ne vuodet olivat antoisaa aikaa. 
Niin kotoisat, ne osakuntamme vaatimattomat tilat, 
pari kolme huonetta, yksi tilavampi, saliksi kutsuttu. 
Muutama arvokas muotokuva seinällä. Niihin tiloi-
hin keräännyttiin viihtymään, toisiamme tapaamaan. 

ilman varsinaista asiaakin. Vain kioskimme antimia 
nauttien. Kiireettömästi, vaikka lähes jokainen opis-
keli määrätietoisestikin.
 Juhlinnan lisäksi meillä oli myös kulttuuria, 
josta mieleen jäi lähtemättömästi kotkalaisen kirjaili-
ja Toivo Pekkasen vierailu.
 ilokseni KyO:on perustettiin lauluryhmä, 
jolle oli heti alkuun valmis projekti: Muusikko Kau-
ko ero jakoi meille vihkosen, johon oli koottu tarina-
nomaisesti kansanlauluja Kymenlaaksosta. Osakun-
talaiset olivat keränneet aineistoa muutama vuosi ai-
emmin kansankulttuuria kokoavalle erkki Ala-Kön-
nille.
 esiinnyimme sekä Helsingissä että myös 
seutukunnissamme esittämässä ohjelmaa nimeltä ilta 
Huipulla. Huippu tarkoittaa vanhanmallista puista 
kyläkeinua, jossa seisotaan sivulaudoilla vastakkain ja 
siinä saadaan todella kovat vauhdit.
 Tämä lauluryhmä esiintyi minun muistois-
sani viimeisen kerran häissä Helsingin saksalaisessa 
kirkossa syksyllä 1957. Minä en laulanut mukana, 
vaan seisoin tärisevin polvin alttarin ääressä, kymen-
laaksolaisen pojan vieressä! Näin elämä sinetöi koh-
taloni, joka johdatti minut Kouvolaan lähes kolmek-
sikymmeneksi vuodeksi. eli Kymenlaaksosta tuli ko-
tiseutuni ja osakunta-ajasta KyO:ssa ylioppilastyttö-
vuosieni parhaat – ja vauhdikkaimmat! – muistot.
 Muistojen maisema Vanhan vieressä, “Ker-
rokset”. Osakuntia siellä ei enää ole. Liekö Hansaa-
kaan –?! Aika entinen ei koskaan enää palaa...

Helena Nordenstreng
Kyolainen 1955–1957. Nyttemmin seniori.

Kuvat kirjoittajan arkistosta.

(ylinnä) Fuksit Ylioppilaskunnan vuosijuhlassa Vanhalla: Helena ja 
“pikkujoutsen” Aaro Sälkiö (1956).
(yllä) Paula-tyttö kävi kahvittamassa KyO:n kuorolaiset 1957. Johta-
jamme Kauko Ero vasemmalla, sitten Helena, hänestä kolmas oikealle 
Liisa Laine, pojista oikeanpuoleisin Rainer Lahdenpää.

(yllä vas.) Kuraattorimme Matti Ylikangas aamutyynellä Lappalan-
järvellä 1956.
(yllä oik.) KyO:n kesäjuhla Valkealassa Lappalan rannassa 1956. 
Vas. kuraattori Matti Ylikangas ja Helena.

KuN TuLiN OsAKuNTAAN
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Aikoinaan v. 1981 kun aloitin opiskelut vietin ensim-
mäisen vuoden melkeinpä puhtaasti ainejärjestötoi-
minnassa, Tietojenkäsittelyopin laitoksella tutorryh-
mä toimi tehokkaasti ja sen kanssa käytiin mm. Hä-
miksen ja Bottan T-illoissa, joissa siihen aikaan tar-
jottiin ilmaista sämpylääkin.
 Osakuntatoimintaan jouduin mukaan 
1982 kun eräänä iltana puhelin soi, siellä oli joku 
Pekka Kytömäki -niminen miekkonen joka kysyi ha-
lukkuuttani ryhtyä apuisännäksi. Virkaan kuulemma 
kuului Osakunnassa päivystämistä pari kertaa vii-
kossa ja bileiden järjestelyissä mukana olemista. Lu-
pauduinkin sitten, en tiennyt mihin olin ryhtymäs-
sä. Olin käynyt Vappuna Liisankadulla kääntymässä, 
mutta en juuri tuntenut ketään, eikä ollut muuhun 
toimintaan tullut osallistuttua.
 syksyllä isäntä Kari “Kapa” Makkonen 
opasti lyhyesti minua tehtäviin, muut apuisännät 
olivat Vainion Juha ja Pitkäsen Jyrki. ensimmäisissä 
bileissä minulle ei vielä paljoa tehtäviä annettu, har-
joittelin hieman ja enemmänkin tutustuin ihmisiin, 
tapasin mm. Haminassa luokkaa ylempänä olleen ty-
tön, jonka kanssa nyt tuli enemmän juttua kuin sil-
loin koulussa. (Olin jostain syystä jäänyt hänen mie-
leensä ahkerana poikana, kun välitunnitkin käytin 
tehtävien tekemiseen – en raatsinut särkeä hänen ku-
vitelmiaan kertomalla että piti ne läksyt jossain vai-
heessa tehdä, kun kotona ei ollut ehtinyt...)
 Jatkoin apuisäntänä myös 1983 jolloin vie-
timme 50-vuotisjuhlaa, ja silloin Osakunta vei sitten 
koko käden, oli niin hauskaa toimintaa ja mukavia 
ihmisiä että sille tielle jäin. 

Bonus:
Ensimmäiset vuosijuhlat

Valmistelimme 50v-juhlien jatkoja, uudelle Ylioppi-
lastalolle kolmanteen kerrokseen KyO:n vanhoihin 
tiloihin piti viedä muutama kymmenen koria juo-
tavaa. inspehtori Wrede toimi meillä autokuskina, 
hänellä oli pakettiauto jolla oli kuulemma aikaisem-
pi omistaja kuljetuttanut sikoja, siitä nimitys sika-
auto. isännistö saapui perjantai-iltapäivänä paikalle 
ja aloimme kantaa koreja ylös. Hyvin nopeasti auton 
vierelle alkoi saapua kaikenlaista joutomiestä norkoi-

lemaan, joten katsoimme että autoa ei voi jättää var-
tioimatta. Jäin alas vahtimaan autoa muiden juostes-
sa portaita, kaksimetrisenä ja leveäharteisena olin il-
meisesti sen verran uhkaava näky että kadunmiesten 
jano pysyi aisoissa.
 iltajuhla Vanhalla oli ensi kokemukseni 
Osakuntajuhlista – jäin koukkuun seuraavaksi kym-
meneksi vuodeksi – ja jatkoilla pääsin sitten ensim-
mäistä kertaa oikeisiin hommiin. Alkuyöstä meillä 
oli kova kiire, kaikki apuisännät taisimme huhkia tis-
kin takana. Aamun lähestyessä tahti hieman helpotti, 
ja siinä istuskellessani harjoittelin cocktailien sekoit-
telua pullojen pohjille jääneillä tilkoilla. sen verran 
niitä riitti että olin aamun tullen aika hilpeällä tuulel-
la!
 Jatkoimme suoraan Liisankadulle sillistä 
valmistelemaan ja sielläkin menoa riitti, senioritkin 
olivat juhlatuulella. sunnuntaikahvien aikaan kel-
lo 16 oli enää ydinjoukko paikalla, ja taloudenhoita-
ja Kytömäki haki varastosta korkkaamatta jääneen 
punssipullon, jonka sain tehtäväkseni jakaa tasan 
läsnäolijoille, ja tämäkin luottamustehtävä onnistui 
ensimmäisellä yrittämällä! sen jälkeen olimmekin 
valmiita siirtymään levolle, minäkin matkustin Kan-
nelmäkeen jossa siihen aikaan asustin isovanhempie-
ni alivuokralaisena, hekin totesivat saapuessani vain 
että ‘ilmeisesti oli hauskat juhlat’.

Jyri Jämsä

Kuva: Heikki Kantola

KuN TuLiN OsAKuNTAAN
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Jostain syystä 75-juhlaa pidetään samanlaisessa ar-
vossa kuin viisikymppisiä ja täysiä satasia. Nuorim-
pana ja vireimpänä osakuntana KyO:nkin vuoro tuli 
viime kevättalvella saavuttaa tämä virstanpylväs ja 
kaikki osasivat jo hyvissä ajoin odottaa suuria juhlia. 
 Hyvin suunniteltu on tiettävästi puoliksi 
tehty. Tähän vanhaan viisauteen uskoen otin juhla-
valmistelut yhdeksi kuraattorikauteni teemoista. Rei-
lu kaksi vuotta ennen juhlaa koottiin kasaan erään-
lainen neuvottelukunta, jossa oli niin osakuntalaisia 
kuin senioreitakin. Heti aluksi päätettiin, että juhla-
vuoden kunniaksi laaditaan KyO:n kolmas historiik-
ki kattamaan vuodet 1993–2007. Päätöstä helpotti 
se, että osakunnassa oli päteviä historiaa opiskellei-
ta, joista Matti Hannikainen lupautui eräillä jatkoil-
la kyseiseen urakkaan. Haapasen Rikukin oli aluksi 
mukana, mutta kiireiltään jättäytyi syrjään.
 Alkusuunnitelmissa lenteli varsin villejä 
ideoitakin. Jossain vaiheessa oli ajatuksia esimerkik-
si vuosijuhlaristeilystä ja Kymenlaakson kierrokses-
ta. Asteen vakavammin pohdittiin vuosijuhlaoluen 
ja -makkaran hankkimista, kun Vesa Vuorimaalla oli 
asian suhteen laaja kontaktiverkosto. Toteutuneista 
ideoista mainittavin oli kymenlaaksolaisten elintar-
vikkeiden hankinta vuosijuhlaviikolla: Makuja maa-
kunnasta. 
 suurista linjauksista alusta asti oli selvää, 
että pitkästä aikaa KyO juhlii Vanhalla ja puhujak-
si hankitaan korkean profiilin kymenlaaksolainen. 
Häkämiehen ministerin salkulla spekuloitiinkin jo 
ennen eduskuntavaaleja, joiden tuloksen selvittyä oli 
yksi vaihtoehto puhujaksi aika varma.

 itse juhlan ja historiikin lisäksi kolmannek-
si projektiksi ideoiden kymessä päätettiin valokuva-
projekti. Ajatuksena oli myöhempää käyttöä ja histo-
riikkia varten skannata osakunnan ja osakuntalaisten 
valokuvia digitaaliseen muotoon. Valokuvanäyttelys-
tä 70-vuosijuhlan malliin haaveiltiin. Valmisteluja-
kin tehtiin, mutta valmista ei koskaan tullut. suunni-
telmat toki löytyvät, jos joku kokee asian omakseen. 
Kaksi onnistunutta projektia kolmesta on todella 
hyvä saldo.
 seniorijärjestömme päätti myös kantaa 
kortensa kekoon kun kirjallisuusseminaarin veteraa-
nit päättivät järjestää musiikkiseminaarin. sen yhtey-
teen harkittiin myös laajempaa konserttia, mutta aika 
ja osaaminen eivät riittäneet. itse seminaari ja sen yh-
teydessä kuultu Pertti Metsärinteen yhtyeen konsert-
ti ylittivät odotukset. Kiitosta tuli jälkikäteen niin 
yleisöltä kuin seminaarin osanottajilta. ”Tuntuu, että 
tilaisuudessa tavoitettiin jotain todella kymenlaakso-
laista”, luonnehti Kaarle Viikate seminaaria jälkeen-
päin.
 Jatkot osoittautuivat muutenkin hyväk-
si maaperäksi vuosijuhlaprojektissa. Matti saatiin 
jatkoilla historiikin kirjoittajaksi ja itse vuosijuhli-
en suhteen merkittävin tapaus oli kun Kati vihdoin 
Hämiksellä lupautui toiseksi vuosijuhlamestariksi. 
itse olin pitkään miettinyt vaihtoehtoja ja todennut, 
että vaikka kuraattorikausi päättyy, niin projektis-
sa on hyvä olla joku joka on ollut mukana koko ajan. 
Vuosien varrelta oli selvää, että Kati osaa organisoida 
ja pitää sanansa, kaksi todella arvokasta ominaisuut-
ta tällaisessa työssä. Bonuksena tietenkin, että Katin 
kanssa on helppo tulla toimeen. Niinpä sitten osa-
kuntaeläkeläisenä päädyin vastaamaan vuosijuhlavii-
kosta. samalla vuosijuhlatoimikunnasta ja projektis-
ta ylipäätään tuli sellainen, ettei se merkittävästi häi-
rinnyt osakunnan normaalia toimintaa.
 suuria paljastuksia ei järjestelyistä voi edes 
tehdä. Huolimatta työmäärästä, ajoittaisesta kiirees-
tä ja muusta niin projekti eteni omalla painollaan. Li-
sähankkeeksi nostettiin vielä laulukirjan lisälehdet 
ja päättipä osakunta hankkia myös juhlavuosikan-

Vuosijuhlan järjestämisen lyhyt oppimäärä
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gasmerkkejä. iso kiitos kuuluu lisälehdet koonneelle 
Niemen Jonille ja haalarimerkistä vastanneille. 
 suurin huolenaiheeni oli koko vuosijuhla-
viikon suhteen, että tuleekohan kukaan. Vuosijuhla-
viikko onnistui yli odotusten kun lauluilta houkut-
ti myös vieraita ja vuosijuhla oli KyO:n mittapuulla 
melkoinen spektaakkeli, kaiken lisäksi pysyi aikatau-
lussa. seuraavana päivänä silliksellä oli aika tyhjä olo 
kun kaksi vuotta kestänyt hanke oli päätöksessään, 
puuttui vain vuosijuhlakaronkka, joka olikin aika-
naan oma lukunsa.
 Perinteisiin kuuluu kiittää, joten kiitetään 
kaikkia, jotka tuntevat kiitoksen ansaitsevansa. eri-
tyiskiitokset vuosijuhlavieraille, joita ilman kaikki 
olisi ollut aika turhaa. Toiveena toki, että senioreita 
ja muita näkyisi isojen juhlien lisäksi myös välivuo-
sien juhlissa ja rajanylityksissä. Osakuntasukupolvet 
ylittävä osakuntahenki kun on se tekijä, jonka takia 
tällaisia hankkeita jaksaa tehdä.

Riku Neuvonen

* * *

Aluksi todettakoon, että jostain syystä en tiennyt 
vuosijuhlamestarin hommaan lupautuessani, että 
seiskavitosia pidetään samanlaisessa arvossa kuin vii-
sikymppisiä tai täysiä satasia. No, tiedänpä nyt. 
 Rikun toimiessa vuosijuhlia valmistelleen 
toimikunnan promoottorina jo vuosia, tulin itse mu-
kaan vuosijuhlajärjestelyjen ”keskipisteeseen” varsi-
naisesti toukokuun kokouksessa 2007, jossa minut 
valittiin Rikun ohella toiseksi vuosijuhlamestariksi. 
Lupauduin tehtävään Rikun jonkin juhlan jatkoilla 
pitämän suostuttelupuheen ”lämmittämänä” ja to-
vin miettimisen jälkeen. Olihan se erittäin imartele-
vaa, että kysyttiin ja toisaalta myös ihan virkistävää; 
osakunnassa olikin aika montaa muuta virkaa tullut 
jo kokeiltua, ja kerättyä siinä samalla järjestelykoke-
musta varsin monista juhlista.
 Varsinainen aktiivinen työ itse vuosijuhli-
en eteen alkoi syksyllä 2007, jolloin aloitettiin puhu-
jan kartoitus. Juhlapaikka oli varattu jo keväällä, jo-
ten sitä ei tarvinnut tarjouskilpailulla etsiä. syksyllä 
muodostettiin myös vuosijuhlatoimikunta, joka tai-
si aloittaa kokouksensa marraskuussa ja sen jälkeen 
kokoonnuttiinkin ennen varsinaisia juhlia monesti, 
melkein viikoittain. sähköposteja kirjoiteltiin tämän 
lisäksi lähes päivittäin. Jyri Häkämiehen varmistut-
tua juhlapuhujaksi saatiin viimein kutsut lähetettyä 
ja juhlat tuntuivat taas astetta konkreettisemmilta, 
ne ovat oikeasti tulossa! 

 Monta pientä juhliin liittyvää asiaa vaati 
huomiota: jatkot ja yöpalat, mistä kukat, kuka pu-
huu, kuka laulaa, missä kokkarit, miten kutsuvierais-
ta huolehditaan, kuka huolehtii virolaisista, missä 
virolaiset nukkuvat, mitä haluamme juhlassa syödä, 
missä tanssiharjoitukset pidetään, miten ministe-
ri otetaan vastaan jne. Listaa voisi jatkaa vielä pit-
käääään. Ja useinhan siinä kävi niin, että yhden asian 
selvittelyyn vaadittiin useita sähköposteja tai puhe-
linkeskusteluja. Asiat kuitenkin lutviutuivat ja järjes-
telyt etenivät suunnitellusti.
 itse vuosijuhlan suunnittelun ohella suun-
niteltiin samanaikaisesti myös vuosijuhlaviikkoa ja 
sen tapahtumia. Ohjelmaksi muodostui lopulta: vuo-
sijuhlakokous, historiikin julkistamistilaisuus, seppe-
leenlasku, etikettikertaus, lauluilta ja laulukirjan lisä-
lehtien julkistaminen, senioreiden järjestämä musiik-
kiseminaari sekä itse vuosijuhla ja asiaan kuuluvasti 
vuosijuhlan sillis seuraavana päivänä. Vuosijuhliin 
osallistui lopulta 164 henkeä, mikä lienee KyOn en-
nätys. Juhla oli kokonaisuudessaan onnistunut spek-
taakkeli! Kaikkiin muihinkin tapahtumiin riitti osal-
listujia ( ja järjestäjiä) ja ihmiset viihtyivät. Mikä on-
kaan järjestäjille suurempi ilo kuin se, että osallistujat 
viihtyvät! ei kai mikään, tai ehkä vielä se, että koko 
homma on onnellisesti ohitse siihen päälle.
 Huomasin tätä kirjoittaessani, että aika to-
dellakin kultaa muistot. en enää muista niitä tuskai-
sia ja turhautuneita s-posteja, joita tuli kirjoiteltua, 
kun hommat eivät sujuneet. en myöskään muista sitä 
kiirettä ja jännitystä. enkä monia muitakaan asioi-
ta. Tällä ei kuitenkaan ole väliä, en minä niitä muis-
toja kaipaa. Minulla on kuitenkin ne hyvät muistot, 
kaikki ne iloiset kommellukset, muistot vuosijuhla-
toimikunnan tapaamisista, joissa säilyi aina ”nyt me 
tehdään” meininki, monet vitsit, monet puhelinkes-
kustelut ja ennen kaikkea juhlaan osallistujien nau-
rut, hymyt, laulut ja kiitokset. seuraaville vuosijuhla-
mestareille ohjeeksi jättäisin sen, että varatkaa kalen-
tereistanne aika paljon aikaa juhlien järjestämiselle. 
 superkiitokset Rikulle, jonka suostuttelun 
uhriksi onneksi jouduin ja onneksi suostuin. Oli ilo 
olla sinun ja muun supermahtavan vuosijuhlatoimi-
kunnan kanssa järjestämässä näitä seiskavitosia. Kii-
tokset myös kaikille muille järjestelyihin osallistu-
neille sekä juhlijoille! 

Kati Lassi

Kuva: Heikki Kantola
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Syödyt ruoat:

Alkuruoka (yhteinen): 
Frittimix ja sitruuna-aioli (sipulirenkaita, friteerattua kananpoikaa, 
Belgen makkaraa, paneroituja mustekalapuikkoja, sitruuna-aioli)
Pääruoat: 
Boudin blanc -makkaraa (Belgen vaaleaa makkaraa, belgianperunoi-
ta, pekonipapuja ja sinappikastiketta); Moules frites (sinisimpukoita, 
Belgen perunaa, sinappimajoneesia ja kastike valinnan mukaan) x2
Jälkiruoat:
Suklaafondante ja mustikkajäätelöä; Omenatäytteinen kreppi ja va-
niljajäätelöä; Jäätelöä
Juomaksi:
Oluita ja jäävettä

Tunnelmia ja arvioita:

Belge oli kaikkien osallistujien mielestä mukava paik-
ka. Tunnelma oli kauttaaltaan levollinen ja kotoisa, 
mikä jo sinällään sai ruoan maistumaan. Hotkivan 
journalismin toimitus ei ole tunnettu kulinaarisesta 
kompetenssistaan, mutta sillä ei ollut nyt merkitystä 
maittavan menun, erinomaisten puitteiden ja kiireet-
tömän ilmapiirin yhdistyessä kokonaisuudeksi, joka 
teki erittelevästä analyysistä turhaa. Jäi tunne, että 
voisi tulla toistekin.
 ennen kaikkea Belgeen tuntui luontevalta 
tulla vain istumaan iltaa ja viettämään aikaa. Alaker-
ran baarin ja yläkerran ruokapuolen yhdistelmä toi-
mi erinomaisesti: alakertaan pääsee syömisen jälkeen 

Tähän on tultu. Ruokavertailujen makuun päässyt 
Kypsän hotkivan journalismin toimitus menetti jos-
sain vaiheessa kevättä kosketuksensa todellisuuteen 
ja asetti itselleen kohtuuden rajat ylittävän haasteen: 
tarkoituksena on koluta läpi aakkosjärjestyksessä 
kaikki Helsingin eri kansallisuuksia edustavat keit-
tiöt. Tutkimuksen tyylilajiksi valikoitui iloton illan-
vietto ja kuivannahkea journalismi.

Belgia
16.6. Belge (Kluuvikatu 5)

Toimituksen erikoisyksikkö aloitti hyökkäyksensä 
maanantai-iltana 16.6. tykistökeskityksellä Belgiaan, 
tuohon Keski-euroopan savijaloilla seisovaan äpärä-
lapseen. saapuessaan yhdeksän maissa Aleksanterin-
kadun ja Kluuvikadun kulmauksessa sijaitsevaan Bel-
geen joukkueen esimies tapasi muut ryhmän jäsenet 
jo pehmittämästä vastustajan linjoja siemailemalla 
belgialaisia oluita alakerran baaritiskillä. Latasin itse-
kin kanuunan täyteen stella Artois’ta, jonka jälkeen 
etenimme yläkerran ruokailutiloihin lopettaen sota-
metaforien käytön tarpeettomana.

Jussi Rainamaa

Kulinaarinen maailmankiertue
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pakoon ”laskut on maksettu, pitäisiköhän meidän 
poistua” -oloa, ja toisaalta kunnon illallinen tuo rotia 
pelkän nesteitten litkimisen pöhöttämille vatsoille. 
Näiden molempien puolten samanaikaisuus teki tun-
nelmasta läsnäolevan ja puoleensavetävän.
 Mikään belgialainen paikkahan Belge ei s-
etukortteineen ole vaan suomalainen paikka belgia-
laisilla mausteilla. Kuten eräs nimeltä mainitsema-
ton Riku Neuvonen huomautti, autenttisinta Belgi-
aa taitavat tosiaankin olla ruokalistoinakin toimivat 
Tintti-albumit. Toki belgialaisuudesta itsestäänkään 
ei voine sinänsä puhua juuri muualla kuin virallisissa 
asiakirjoissa maan jakautuneisuuden vuoksi, mutta ei 
kai siitä tarvitsekaan puhua. Belgia on omanlaisensa 
paikka, ja Belge on omanlaisensa paikka, ja ainakin 
jälkimmäisessä oli tällä kertaa oikein mukava olla.

belge.fi
Toimitus: T. Laine, S. Pohjola, J. Rainamaa

(vasemmalla) Pojat olivat maltillisia, mutta Satu ”Vatsakapasiteetti” 
Pohjolalle mikään ei riittänyt.
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vintola tällä kertaa latino-brasilialaisella teemalla. Ai-
nakin minut yllätti paikan korkea profiili, joka jätti 
hieman ristiriitaisen olon: sisustuksen ja ruokalistan 
keveydelle ja raikkaudelle olisi kaivannut vastakaikua 
yleisestä ilmapiiristä ja henkilökunnan puolelta, mut-
ta nyt tunnelma oli pikemminkin kuin kaurismäke-
läisestä elokuvasta, vaikka Mikasta olikin kysymys. 
Ruokailijoiden vähyydestähän tämä toki osittain joh-
tui. 
 Väkimäärän kasvaessa erilaisten tapahtu-
mailtojen myötä paikka varmasti herää eloon, mikä 
auttanee liiallisen sisäsiisteyden ja itsetietoisuuden 
karistamisessa, mutta en tiedä, olisiko se silloin-

Brasilia
2.7. Bossa (Annankatu 21)

Belgialaisen piirisyyttäjän hampaisiin jouduttuaan 
hotkivan journalismin toimituksen oli hylättävä ai-
keensa listauttaa itsensä Keski-euroopan rahoitus-
markkinoilla ja samalla muokattava toimintatapojaan 
tälle vuosituhannelle sopiviksi. edellisestä kerrasta 
vahvistunut ryhmä ottikin vaarin saamastaan ansiok-
kaasta vinkistä ja aloitti laajamittaisen ilmakampan-
jan keskiviikkona 2.7. kohteenaan Mika Kaurismäen 
omistama kulttuuriravintola Bossa. 
 Varsinaiset taistelut ajautuivat nopeasti 
näännyttäväksi brasilialaisen oluen, viinin ja caipirin-
hojen kyllästämäksi asemasodaksi, joka paisutti bud-
jetin yli kipukynnyksen. Kaikki eivät kestäneet lop-
puun asti ja lähtivät pesemään pehmiskonetta. Jäljel-
lejääneet linkuttivat illan hämärtyessä Anna K:hon.

Syödyt ruoat:

Tilaukset jäivät kirjaamatta ylös, ja ruokalistakin 
näyttää jo vaihtuneen kesäisestä. Yhteisenä alku-
ruokana oli joka tapauksessa tapaslautanen ja pää-
ruokina ainakin Moqueca de Camarão (perinteinen 
brasilialainen tiikerirapupata kookosmaidossa) sekä 
Feijoada completa (perinteinen brasilialainen musta-
papu-lihapata). Viininä Miolo Reserva Cabernet Sau-
vignon.

Tunnelmia ja arvioita:

Belgen tapaan Bossakin oli selkeästi suomalainen ra-
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kaan erityisen helpostilähestyttävä. Ainakin tänä il-
tana Bossaan tultiin selkeästi syömään, juomaan ja 
maksamaan verrattuna Belgen rentoon illanviettoon. 
Hotkivan journalismin toimitus pyyhkii suupielensä 
ja suosittaa suhtautumaan varauksella, ellei sydämes-
sä ole erityisen pehmeä paikka hampaat irvessä -pro-
testanttisuuden läpi suodattuneelle latinoveivauksel-
le.

bossahelsinki.fi
Toimitus: T. Laine, R. Neuvonen, S. Pohjola, J. Rainamaa egypti

6.8. El Karim (Koskelantie 52)

Nyt on niilinahven merrassa! Kypsän omat herkku-
turvat vaihtoivat jälleen mannerta ja muiluttivat kes-
kiviikkona 6.8. kuutisensataa kiloa laitonta osakunta-
lihaa Koskelantien Kuninkaiden laaksoon, josta hei-
dät illan tullen lastattiin sarkofageissa eteläsataman 
proomuihin odottamaan tulevaa Tallinnan risteilyä. 
Tulenarka tilanne laukesi lopullisesti vasta ravintola 
Old sophiessa.
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ritti show’ta varmoin ottein. Kahden pohjimmiltaan 
kotimaisen syöttölän jälkeen el Karimin egyptiläi-
nen eksotiikka piristi: sisään tultiin viihtymään, pal-
velu pelasi ja välitön tunnelma vei mukanaan.
 Ruokalistaa hallitsivat perinteiset pastat ja 
pihvit, mutta mukaan mahtui myös egyptiläisiä eri-
koisuuksia. Kaiken kaikkiaan jäi tunne, että täällä 
varmasti tulisi vierailtua useamminkin, jos vain asui-
si lähempänä. Ajatuksella ja tunteella tehtyä ruokaa 
kohtuuhintaan leppoisassa ympäristössä. Kypsän 
herkkuturvat kiittävät ja kumartavat.

elkarim.fi
Toimitus: M. Häkkinen, T. Laine, A. Mänttäri, S. Pohjola, J. Rai-
namaa, J. Vehmas

Syödyt ruoat:

Alkuruoat: 
Koko setti eli Tahini-kastike, Marinoitu Féta-juusto, Baba Gannug 
(grillattua munakoisoa, valkosipulia, sitruunamehua, Tahini-kastiket-
ta, uunituoretta leipää) sekä Moussaka
Pääruoat: 
Kaikki eivät muistu mieleen, mutta ainakin niilinahventa ja päivän 
kalana tilapiaa, Fuul-leipä, Kofta-kebab sekä jokin liharuukku
Jälkiruoka:
Jonkinlainen hunajainen kakkumainen leivos (onpahan taas tyylikäs-
tä journalismia)
Juomaksi:
Karhua, egyptintšekkiläistä olutta ja jäävettä

Tunnelmia ja arvioita:

erinomainen paikka ja hauska ilta! el Karimissa oli 
kaikin puolin mutkaton ja rempseä meininki, mistä 
oli kiittäminen ennen kaikkea illan isäntää, joka pyö-
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Syödyt ruoat:

Alkuruoat: 
Kantabrialainen merisimpukkakeitto; Kynsilaukkakeitto; Andalusia-
lainen vihanneskeitto; ehkä oli vielä joku muukin
Pääruoat: 
Kuhaa a la Vasca; Lampaankyljyksiä ja valkosipulimajoneesia; Solo-
millo con patatas de ajo y salsa de vino tinto; neljättä en muista
Jälkiruoat:
Espanjalainen paahtovanukas; Crema Catalana x4
Juomaksi:
Joku viinipullo ja jäävettä

Tunnelmia ja arvioita:

ihan oolrait ravintola, melko arvokas, mutta rahalle 
sai mukavasti vastinetta. Ruoka oli pääpiirteissään 
maukasta, erityisesti (tässä vaiheessa enää tarkem-
min määrittelemätön) Solomillo con patatas de ajo 
y salsa de vino tinto oli erinomainen. Jälkiruoatkin 
maistuivat.
 ei Parrilla españolassa mitään erityisen 
espanjalaista ollut, tarjoilijakin taisi puhua suunnil-
leen samaa murretta kuin mekin. Kuitenkin leppoisa 
paikka, sopivan hämärä ja tunnelmaltaan kiireetön. 
Toisaalta jonkinlainen omaleimaisuuden puute jätti 
hiukan mitäänsanomattoman olon: Missä olivat visio 
ja missio? Missä oli sWOT-analyysi? entä missä oli-
vat tahtotila ja luovan talouden prinsiipit?!? Missä oli 
Pekka Himanen?!?!? Miksei tämä juttu jo lopu?!?!?
 No nyt se loppuu. seuraavana vuorossa

intia
parrillaespanola.fi
Toimitus: M. Häkkinen, T. Laine, R. Neuvonen, J. Rainamaa, J. 
Vehmas

espanja
21.8. Parrilla Española (Eerikinkatu 4)

iltapäivän aurinko palaa tyhjällä taivaalla. Aika on 
kuollut. Valkoiseksi kalkittujen talojen kuisteilla 
nuokkuu siellä täällä mustiin kankaisiin kääriytynei-
tä hahmoja. Alan erottaa väreilevän kadun päässä hi-
dasta liikettä, joka hakee hetki hetkeltä muotoaan: 
joku on tulossa. Muutos on tulossa.
 Huomaan tuijottavani pölyistä ikkunaa, 
jonka takaa tuntuu pilkottavan valoa. Oven yläpuo-
lella on aavikkotuulen haalistama kyltti: Parrilla Es-
pañola. ”ehkä voin yhtä hyvin mennä tännekin”, ajat-
telen. Puinen lattia narahtaa, kun astun sisään. Osa 
istuu yksin, jotkut juttelevat hiljaa; muutama pöytä 
on tyhjilläänkin. Näky on jollakin tapaa kummal-
linen, mutta toisaalta kuin jostakin tuttu. Katseeni 
kiinnittyy parvella istuvaan mieheen, jonka pöytä on 
tyhjä lukuun ottamatta lasia hänen edessään. Astues-
sani portaille näen hänen siemailevan sherryä. Koi-
perhoset kiertävät öljylamppua hiljaa, ja tuntuu kuin 
ne olisivat meidän puolellamme.
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Kiksi-Pirkka
Kiksi-Pirkka on lehtemme uusi uljas palsta! Meil-
lä on esikuvamme, mutta tulemme kulkemaan aivan 
omia polkujamme. Tällä palstalla jokainen osakunta-
lainen voi kertoa, mitkä asiat aiheuttavat kiksejä juu-
ri hänelle. Kiksit tarkoittaa tässä yhteydessä iloa, rie-
mua, mielihyvää ja kaikkea muuta kivaa. ei siis mi-
tään K18-juttuja, mutta muuten sana on vapaa! Lä-
hetä kiksisi osoitteeseen kyo-kypsä ät helsinki.fi.

Syksyisin kadunvarret täyttyvät lehtikasoista. Kun lehtikasat ovat kui-
via, on mielettömän hauskaa juosta kasa hajalle. Pienikin sohaisu ja-
lalla tuottaa riemua. Ja sen voi toteuttaa huomaamattomasti myös jul-
kisella paikalla.

* * *
Monesti sitä ajattelee elokuvaa vuokratessaan, että tällä kertaa ei jak-
saisi katsoa mitään kovin raskasta. Jos haluaa oikeasti nauraa, niin 
kannattaa vuokrata Superbad. Tipuin sohvalta, kun nauroin niin pal-
jon.

* * *
Suklaanhimo voi ajaa naisen epätoivoisiin tekoihin, mutta joskus siitä 
syntyy jotain hyvääkin. Kun sekoittaa tavalliseen vaniljajäätelöön ai-
toa kaakaojauhetta, saa aivan ihanaa suklaajäätelöä. Ja suklaan ma-
kua on juuri niin paljon kuin haluat.

Senioripalsta
Osakunnan seniorit järjestivät koko perheen ulkoilu-
tapahtuman sunnuntaina 14.9. Hakaniemen ympy-
rätalon takana olevassa puistossa. sää suosi tapah-
tumaa ja varasuunnitelma osakunnalla pelailusta oli 
tällä kertaa onneksi turha. Tosin hieman lämpim-
ämpääkin olisi voinut olla, sillä kaikki osallistujat ei-
vät vielä katsoneet tarpeelliseksi varustautua alkavan 
syksyn koleuteen pitkillä kalsareilla. ulkoiluosuuden 
ohjelmassa oli mölkkyturnaus, joka käytiin kaksi-
henkisin joukkuein. Mestaruus maineen ja kunnian 
kera meni tiukan taiston jälkeen Antti R:n ja Rietin 
joukkueelle. Mölkkypelien ratkettua vuorossa oli se-
niorijärjestön sponsoroima (10 euroa/jäsenmaksun 
maksanut) ruokailu läheisessä perheravintolassa. Ta-
pahtuma saavutti suuren suosion keräämällä paikalle 
yhteensä yli 20 aikuista ja lasta. Hauskaa oli, vaikka 
kirjoittajan joukkue jäikin turnauksen jumbofinaa-
liin. Kiitokset kaikille mukana olleille. 

Tulevaa toimintaa

Tammikuussa uusi toimintavuosi käynnistyy tapas-
illan merkeissä 21.1., joten varatkaapa jo päivä ka-
lentereistanne. Tarkemmat tiedot tapahtumasta lä-
hempänä. suunnitteilla on myös Liisankadun läksi-
äiset ennen tammikuussa tapahtuvaa muuttoa Lep-
pätaloon. Läksiäisten ajankohdasta lisää tietoa, kun 
muuton aikataulu tarkentuu. senioripäivälliset ovat 
luvassa kevätkaudella ja päivällisten yhteydessä on 
myös mahdollisuus tutustua uusiin osakuntatiloihin.

senioreiden hallitus ottaa mielellään vastaan toivei-
ta ja ehdotuksia kiinnostavan toiminnan järjestämi-
seksi. Tarkempia tietoja tulevista tapahtumista säh-
köpostilistalta kyo-seniorit ät helsinki.fi. Tervetuloa 
mukaan toimintaan vanhat ja myös uudet seniorit!

P.s. Muistakaapa ilmoitella yhteystietojanne talou-
denhoitaja-Tuulialle (tuulia.asplund ät helsinki.fi), 
jos ette ole sitä vielä tehneet.

oletko pitänyt 

Kypsäsi kunnossa?

Syksyisenä aamuna

Kaipaan viime yötä
Vesipisaroita ja virtaavia puroja

Aamu on jo pitkällä
Jäljellä on vain muistot

Raahaudun kohti pelastusta
Matka on pitkä, liian pitkä

Hiekka tarttuu minuun
en jaksa enää

Käperryn itseeni, kangistun

Taivas on harmaa,
mutta se ei itke vuokseni

Olenhan vain matonen maan

- Kaste Mato -
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KOuVOLA Vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers 1951. Vaakuna 
liittyy aiheeltaan Kouvolaan keskeisesti liittyvään rautatieliikenteeseen. No-
peasta kehittymisestään paikkakunta saa kiittää 1870-luvulla rakennettua Pie-
tarin-rataa ja myöhemmin pohjois-etelä-suuntaisen rautatien kulkemista juuri 
sen kohdalta, joten on luonnollista, että vaakunaan valittiin rautatiehen viittaa-
va aihe. Vinoristikuviolla viitataan Kouvolan asemaan liikenteen risteyspaikka-
na sekä rautatieläisten ja liikemiesten asuinpaikkana. Avaimet kuvastavat paik-
kakunnan avainasemaa niin Pohjois-Kymenlaakson alueella kuin valtakunnal-
lisestikin merkittävänä risteysasemana. Pääväreinä ovat Kymenlaakson perin-
teiset värit, musta ja hopea. Näillä väreillä Kouvola halusi selvästi osoittaa ole-
vansa Kymenlaakson pääkaupunki.

KuusANKOsKi Vaakunan on suunnitellut Olof erikson 1951. Hopeinen 
kuusi viittaa kaupungin kuusivaltaisuuteen ja paperiteollisuuteen. Kuusiaiheen 
voi katsoa viittaavan paikkakunnan paperiteollisuuden lisäksi myös suoraan 
Kuusankosken nimeen. Kolme kultaista käpyä symboloivat paikkakunnan kol-
mea tehdasryhmää: Kymintehdasta, Kuusaata ja Voikkaata.

Lähde: http://www.finnicakymenlaakso.fi

MieHiKKäLä Vaakunan on suunnitellut Tapio Vallioja 1956. Miehikkälän 
kunnan vaakuna on ainoa kirjaintunnuksen sisältävä vaakuna Kymenlaaksossa. 
Vaakuna liittyy selkeästi aiheeltaan kunnan nimeen, hopeinen kaksoispolvior-
si-niminen kuvio muodostaa M-kirjaimen. Vaakunassa on väreinä käytetty pu-
naista ja hopeaa, jotka poikkeavat huomattavasti muista Kymenlaakson vaaku-
noista, Virolahtea ja Kuusankoskea lukuun ottamatta. Todennäköisesti Mie-
hikkälä halusi korostaa karjalaisasutuksensa merkitystä valitsemalla Karjalan 
tunnusvärin punaisen vaakunan pohjaväriksi.

KYMeNLAAKsON VAAKuNAT 3/4
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Kymmenen uutisia – Kymis nyheter
Osakunta kokousti uuden kunniajäsenen Matti saarisen vieraana Kreab-yrityksessä 15.5. Tarjoilu oli herkul-

lista. 

seurasaaressa kevätretkeiltiin aurinkoisessa säässä 24.5. 

Osakuntalaiset ryntäsivät häppärikierrokselle Kallioon maanantaiaamuna 21.7. klo 9. Varhaisesta lähdöstä 
huolimatta KyO:n porukka ei edes ehtinyt ensimmäisenä. 

syksyn ensimmäistä uusien iltaa vietettiin 10.9. 

Hezu on valmistunut kandiksi! 

Osakuntalaiset inventoivat omaisuuttaan ahkerasti iltaviidestä aamuviiteen 11.9.

KyO-cooper juostiin 15.9. eläintarhassa.

Liisankadun kausi avautui 19.9. 

Kymen inttäjät käynnistivät syyskautensa 26.9. inton lomassa kuultiin myös seuraava lausahdus (ei Nöpen 
suusta!): ”Jos maksa olis kyrpä, nii kylhän myö silloin syötäis kyrpälaatikkoo.” 

Fuksisitsien runsas osanottajamäärä (n. 70) koetteli järjestelijöiden rahkeita 26.9. 

Fuksiaisissa uudet liisankatulaiset ottivat mittaa toisistaan 3.10. KyO:n joukkue nappasi hopeaa. Lahjonta 
tuli liian myöhään estääkseen tuomareita palelemasta. 

syksyn toinen uusien ilta 8.10. Fuksiohjaajat leikittivät.

Levyraadissa osakuntalaiset esittelivät mielimusiikkiaan 9.10. Nelosia ei säästelty. Mukana salsaa ja silsaa. 

Lasse kutsui osakuntalaiset (saunattomaan) kotiinsa drinkki-iltaan 17.10.

haluatko lukea Kypsää 

jossain jännässä paikassa?
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Inspehtori

esko ukkonen

puh. 09 191 51280 (työ),

09 412 8524 (koti)

esko.ukkonen ät helsinki.fi

Kuraattori

Mari Heikkilä (elimäki)

kyo-q ät helsinki.fi

044 323 9080

Hallituksen puheenjohtaja

Lotta Mustamo (elimäki)

kyo-pj ät helsinki.fi

0500 750 642

Taloudenhoitaja

Riku Nöjd (Kuusankoski)

kyo-taloudenhoitaja ät helsinki.fi

040 776 6758

Sihteeri

Maiju Talvisto (Anjalankoski)

kyo-sihteeri ät helsinki.fi

040 575 3659

Emäntä

Laura Hirvisaari (Kuusankoski)

kyo-emanta ät helsinki.fi

040 556 1019

Isäntä

satu Pohjola (Hamina)

kyo-isanta ät helsinki.fi

040 840 1303

Toiminnanohjaaja

saara Nurminen (Kotka)

kyo-toiminnanohjaaja ät helsinki.fi

Fuksiohjaajat

Hanna Herala (elimäki)

kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi

050 531 5921

Anna Petrovskaja (Anjalankoski)

kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi

044 572 4647

Tiedotussihteerit

saara Nurminen (Kotka)

saara.nurminen ät helsinki.fi

Antti Kekki (Anjalankoski)

antti-ilmari.kekki ät tkk.fi

0500 634 642

Jäsensihteeri

Milja Ahtosalo (Hamina)

kyo-jasensihteeri ät helsinki.fi

040 8453334

Kypsän päätoimittajat

Jussi Rainamaa (Kuusankoski)

kyo-kypsa ät helsinki.fi

050 462 9709

Riku Nöjd (Kuusankoski)

kyo-kypsa ät helsinki.fi

040 576 4763

Maakuntasihteeri

Mikko Laaksonen (Kuusankoski)

kyo-maakuntasihteeri ät helsinki.fi

Ulkoasiansihteeri

Lotta Mustamo (elimäki)

kyo-ulkoasiainsihteeri ät helsinki.fi

0500 750 642

Liikuntasihteeri

Mikko Laaksonen (Kuusankoski)

kyo-liikuntasihteeri ät helsinki.fi

Kulttuurisihteerit

Miina Gustafsson (Hamina)

kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi

Maiju Talvisto (Anjalankoski)

kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi

040 575 3659

Seniorisihteeri

Maiju Kettunen (Kouvola)

maiju.kettunen ät helsinki.fi

040 541 0410

Kappalainen

Riku Nöjd (Kuusankoski)

riku.nojd ät helsinki.fi

040 576 4763

Laulunjohtaja

Riku Nöjd (Kuusankoski)

riku.nojd ät helsinki.fi

040 576 4763

Musiikkivastaavat

Antti Kekki (Anjalankoski)

antti-ilmari.kekki ät tkk.fi

0500 634 642

Mikko Laaksonen (Kuusankoski)

mikko.laaksonen ät helsinki.fi

Valokuvaaja

Heikki Kantola (Kuusankoski)

hezu ät iki.fi

Ympäristövastaava

Riku Nöjd (Kuusankoski)

riku.nojd ät helsinki.fi

040 776 6758

Arkistonhoitajat

Antti Mänttäri (Kouvola)

antti.manttari ät helsinki.fi

050 412 5984

Heikki Kantola (Kuusankoski)

hezu ät iki.fi

Apuemännät

Lotta Mustamo

lotta.mustamo ät helsinki.fi

0500 750 642

Teija Lindholm

teija.lindholm ät helsinki.fi

Riku Nöjd

riku.nojd ät helsinki.fi

040 776 6758

Antti Mänttäri

antti.manttari ät helsinki.fi

050 412 5984

Miina Gustafsson

miina.gustafsson ät helsinki.fi

Anni Jokiniemi

anni.jokiniemi ät helsinki.fi

Milja Ahtosalo

milja.ahtosalo ät helsinki.fi

040 8453334

Mikko Laaksonen

mikko.laaksonen ät helsinki.fi

Apuisännät

Antti Kekki

antti-ilmari.kekki ät tkk.fi

0500 634 642

Riku Nöjd

riku.nojd ät helsinki.fi

040 776 6758

Lasse sipilä

lasse.sipila ät edu.stadia.fi

050 409 3556

Anna Petrovskaja

anna.petrovskaja ät helsinki.fi

044 572 4647

Hanna Herala

hanna-mari.herala ät helsinki.fi

050 531 5921

Jussi Rainamaa

jussi.rainamaa ät helsinki.fi

050 462 9709

Hallitus

pj. Lotta Mustamo

kyo-pj ät helsinki.fi

0500 750 642

siht. Maiju Talvisto

kyo-sihteeri ät helsinki.fi

040 575 3659

Mari Heikkilä

kyo-q ät helsinki.fi

044 323 9080

Riku Nöjd

riku.nojd ät helsinki.fi

040 776 6758

saara Nurminen

saara.nurminen ät helsinki.fi

Antti Kekki

antti-ilmari.kekki ät tkk.fi

0500 634 642

Laura Hirvisaari

laura.hirvisaari ät helsinki.fi

040 556 1019

Milja Ahtosalo

milja.ahtosalo ät helsinki.fi

040 8453334

Joni Vehmas

jvehmas ät cc.hut.fi

050 436 4787

HTK:n edustajat

Antti Mänttäri

antti.manttari ät helsinki.fi

Riku Nöjd

riku.nojd ät helsinki.fi

Jussi Rainamaa

jussi.rainamaa ät helsinki.fi

KYMeNLAAKsON OsAKuNNAN ViRKAiLiJAT 2008
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