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Jo 30 vuotta Kypsää - mitä nyt?

Milja

Otin mukaani bussimatkalle Helsingistä Ha-
minaan kasan vanhoja 90-luvun Kypsiä, ja 

sattuipa mukaan muutama kappale 80-luvultakin. 
Tarkoituksenani oli etsiä niistä hauskoja kohtia käy-
tettäväksi mm. tässä lehdessä, mutta päädyinkin lu-
kemaan vanhoja lehtiä paljon tarkemmin kuin mitä 
olin alun perin ajatellut. 

Kypsä on ollut olemassa viimeiset 30 vuotta. Sinä 
aikana se on kokenut monenlaisia muutoksia, niin 
ulkoasun, koon kuin sisällönkin puolesta. Tekniikan 
paraneminen on yksi syy ulkoasun muutokseen, 
lisäksi varmasti on vaikuttanut se, että kukin päätoi-
mittaja tuo lehteen omat visionsa ja näkemyksensä. 
Poissa ovat jo monen vuoden ajan olleet osakunta-
laisten itse tekemät piirrokset, joilla ennen on luotu 
juttuihin ilmettä, toisaalta tilalle on tullut entistä 
enemmän valokuvia. Kypsän koko on vaihdellut 
vuosien mittaan pienestä suureen ja taas pienem-
pään. Lohdullista oli kuitenkin huomata, ettei kaik-
ki sentään ole muuttunut, vaan että Kypsissä säilyy 
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen jotakin samaa. 
Jostakin syystä mukaani oli päätynyt aina vuoden 
ensimmäinen numero, joissa hehkutettiin tulossa 
olevaa vuosijuhlaa ja kerrattiin sitä varten etikettiä. 
Joidenkin muidenkin juttuaiheiden huomasin ole-
van suosittuja aina: erityisesti vessaseinäkirjoitukset 
olivat kiinnostaneet Kypsän toimittajia useaan ot-
teeseen. 

Vanhat lehdet osoittivat minulle myös sen, että vaik-
ka oma osakunta-aika saattaakin tuntua todella pit-
kältä, se loppujen lopuksi on vain hetki osakunnan 
historiassa. Muutaman (kymmenen) vuoden kulut-
tua ei tämänkään vuotisista toimijoista ole silloisten 
aktiivien keskuudessa ehkä jäljellä kuin muutamia 
legendoja; kuitenkin lehtien sivuilla toimintamme 
ja ajatuksemme säilyvät myös tulevien osakuntapol-
vien luettaviksi, ja siten säilymme osana osakunnan 
historiaa ehkä paremmin kuin vain suullisen perin-
teen turvin.

Miksi päädyin käyttämään parituntisen bussimatka-
ni vanhojen lehtien selailuun? Syitä on kaksi. En-
sinnä, uutena päätoimittajana halusin tutustua toi-
mittamani lehden historiaan ja hakea inspiraatiota 
lehden ilmeelle. Toiseksi, Kypsä täyttää tänä vuonna 
30 vuotta ja siirtyy siten nuorten aikuisten seurasta 
aikuisten lehtien pariin. Tämän seurauksena pite-
let nyt käsissäsi uuden ulkoasun saanutta Kypsää, 
sillä mielestäni kolmekymppinen kaipasi hieman 
uudistusta jaksaakseen porskuttaa vielä seuraavan 
vuosikymmenen. Lehden varsinaiseen sisältöön en 
halunnut tehdä radikaaleja muutoksia, sillä onhan 
Kypsä teidän, eli osakuntalaisten, lehti, ja siinä on 
siksi ilmestyttävä sellaisia juttuja, joita sen lukijat (tai 
palautteen puuttuessa toimituskunnan jäsenet) sinne 
haluavat ja lähettävät. Tässä lehdessä mukana on niin 
uutta kuin vanhaa, asiaa ja huumoria. Aivan kaikkea 
ei edelleenkään ole syytä ottaa aivan tosissaan.

  
Hauskoja lukuhetkiä! 

 Auringonpaisteista kevättä odotellen,
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sa tiloissa uusien toimijoiden johdolla. Viime 
kevät oli Kymenlaakson osakunnalle muutosten vä-
rittämä, koska osakuntamme muutti Liisankadulta 
Kamppiin ja vaihtoi sekä inspehtoria että kuraatto-
ria. Tämän vuoden alku on ollut huomattavasti rau-
hallisempi, joten osakunta voi keskittyä järjestämään 
mielekästä toimintaa jäsenilleen.

Edellä mainittujen monien muutosten jälkeen pää-
tin tehdä pienen katsauksen siihen, mitä historia 
merkitsee osakunnan toiminnalle. Osakunnallamme 
on hieno historia, joka on ohjannut järjestöä tiettyyn 
suuntaan. Tämä historia ei saa kuitenkaan olla rasite, 
joka pakottaa meidät tiettyihin toimintatapoihin tai 
vakinaisiin perinteisiin. Päinvastoin sen tulee olla 
tukipilari, johon voimme tukeutua muutosten tuu-
lien puhaltaessa. Historian ympärille pitää rakentaa 
uutta ainesta, jota myöhemmät sukupolvet voivat 
kutsua perinteeksi. Itse pääsin tutustumaan pala-
seen osakuntamme historiaa, kun kävin tapaamassa 
osakuntamme entistä inspehtoria Johan Wredeä 
vieraillessani Uppsalassa.

Vaikka vierailuni Wreden luona kesti vain puoli-
toista tuntia, kuulin tuona lyhyenä aikana hienoja 
tarinoita muun muassa siitä, kuinka Kymenlaakson 
osakunta oli lahjoittanut inspehtorilleen kesämök-
kitontin Elimäeltä. Nämä tarinat herättivät minussa 

yhä suurempaa 
halua kuulua juuri 
tähän osakun-
taan. Ymmärsin, 
että identiteetin 
määr i t t äminen 
on helpompaa, 
kun katsoo välillä 
taaksepäin. Enti-
sen inspehtorim-
me puheista pal-
jastui myös, että 
osakuntaamme on 
koko sen historian 
ajan vienyt eteenpäin vahva yhteisöllisyys. Osa-
kunnan pienuudesta johtuen yhteisöllisyys on ollut 
helposti saavutettavissa, koska kaikki ovat voineet 
osallistua helposti toimintaan ja lähestyä toisiaan 
ystävinä. Yhteishengen ansiosta osakuntaan on ollut 
helppo jäädä, minkä huomasin itsekin liittyessäni tä-
hän yhteisöön. Tämä yhteisöllisyys on edelleen osa-
kuntaamme toimintaa parhaiten määrittelevä tekijä.

Lopuksi tahdon vielä välittää emeritusinspehtori 
Wreden parhaimmat terveiset osakunnalle.  Omas-
ta puolestani toivotan osakunnalle hyvää alkanutta 
vuosikymmentä!

Terveisiä Uppsalasta!

Heikki

Osakuntauutisia
Hae seniorisihteeriksi!

Seniorisihteerin virka vuodelle 2010 on yhä täyttä-
mättä. Seniorisihteerin tehtäviin kuuluu pitää yh-
teyttä osakunnan seniorijärjestöihin Kymenlaakson 
Osakunnan seniorit ry:hyn sekä Kymen Lohen vel-
jeskuntaan. Lisäksi jokasyksyiset senioripäivälliset 
kuuluvat toimenkuvaan.

Kiinnostuneet voivat ilmaista itsensä osakunnan 
sihteerille Joonas Ollilalle sähköpostitse kyo-sihtee-
ri@helsinki.fi.

Osakunnalle kirjahylly!

Kymenlaakson Osakunta päätti kokouksessaan 18.2. 
hankkia osakunnalle ihka ensimmäisen huoneka-
lun, joka tulee olemaan kirjahylly. Näin osakunnan 
omistukseen päätyneet kirjat pääsevät arvoiselleen 
paikalle ja osakuntalaisten hyödynnettäväksi. 
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Tätä kirjoitettaessa vuosijuhlaan on aikaa viikko, 
mutta korviini on kantautunut jo monia innos-

tuneita keskusteluja aiheesta, mikä ei lainkaan yllätä, 
kun kyseessä on monille kevään ehdoton kohokoh-
ta. Daamit ovat tietenkin jo pitkään suunnitelleet 
pukujaan. Viimeksi toissa iltana kuulin keittiössä 
siihen liittyviä mietintöjä: mikä paikka saa näkyä ja 
mikä ei — ja erityisesti miksi?

Juhlassa laulettavilla lauluilla, juhlavierailla ja pla-
seerauksellakin 
olen kuullut 
s p e k u l o i t a -
van tuttuun 
tapaan, mutta 
tänä vuonna 
vuosi juhlaan 
liittyy kenties 
vieläkin suu-
rempia aiem-
mista vuosista 
p o i k k e a v i a 
j ä n n i t y k s e n 
aiheita: DG:n 
tuoma sykettä 
nostava uutuus 
on, jaksavatko 

vessat vetää koko jatkojen ajan. Toivokaamme har-
taasti, että se jää tämän vuoden erikoisuudeksi.

Huolta aiheuttaa myös talvisena jatkuva sää, joka 
sekin osaltaan lisää pukeutumiseen liittyviä haastei-
ta. Aivan toisenlaista ja huomattavasti toivotumpaa 
jännitystä vuosijuhlan jatkoille tuo sopivaan aikaan 
pelattava Vancouverin Olympialaisten jääkiekkofi-
naali. Jännitystä siis riittää.

Viime kesänä joukko osakuntalaisia oli avustajina 
Jos rakastat –elokuvan kuvauksissa, ja jotkut väit-
tävät ihan oikeasti bonganneensa tuttuja valmiista 
tuotoksesta. Elokuvassa osakuntalaiset tanssivat 
Eduskuntatalon portailla Tiktakin Heilutaan-
nimisen kappaleen tahdissa. Heilutaan sopiikin 
minusta hyvin KyOn kuvaan, ja mahdollisesti se soi 
vuosijuhlan jatkoillakin. Pienen, nuoren ja verraten 
joustavan osakuntamme henkeen sopivat erityisesti 
säkeet: ”Hei me heilutaan taas, mutta ei me kaaduta. 
Ehkä väsyttää vähän, mutta nyt ei nukuta.” Osa-
kuntamme heilahtelee uusien sukupolvien mukana 
uusiin suuntiin, ja välillä jännitetään, riittävätkö 
aktiivit, mutta kaatuminen ei tule mieleenkään. Eikä 
kellon ole syytä käydä takaperin.

Vuosijuhlan odotusta

Antti

Perjantaina 12.3. menemme illalliselle venäläiseen ravintola Troikkaan (Caloniuksenkatu 3) klo 19.00. 
Seniorit sponsoroivat jäseninään 10 eurolla / ruokailija. Ilmoittautumiset Mari Häkkiselle: marihakki-
nen83@gmail.com.

Sunnuntaina 21.3. teemme helmikoruja osakunnalla klo 13. Pieni tarvikemaksu. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset materiaalihankintojen takia 14.3. mennessä tarja.eerola@gmail.com.

Sunnuntaina 25.4. pidetään vuosikokous runsaan brunssin kera osakunnalla. Halukkaat pääsevät val-
mistamaan brunssia nykyisessä osakuntakeittiössä ja muistelemaan emännistövuosia. Kokouksen alka-
misaika ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset 22.4. mennessä ruoka-ainerajoitteineen tarja.eerola@
gmail.com tai 044-2987223.

Haluatko tavata osakuntakavereita myös valmistumisen jälkeen? — Tule mukaan Kymenlaakson 
Osakunnan Senioreihin! Tapahtumamme ovat avoimia kaikille entisille ja valmistumisen kynnyksellä 
oleville osakuntalaisille.

Tarja Eerola, pj

Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry

Tulevia senioreiden tapahtumia
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Jokaisella kunnon osakunnalla tulee olla lehti ja 
mielellään kunnon lehti. Sen takia KyOlla on 

Kypsä, tuo osakunnan vankkumaton pää- ja sivuää-
nenkannattaja nyt jo kolmenkymmenen vuoden 
ajan. Kypsää ei ole kuitenkaan saatu aikaan heti vaan 
sekin on vaatinut oman kypsyttelynsä.

Osakunnan perustamisen jälkeen 1930-luvulla osa-
kunnan juhlissa jaettiin käsinkirjoitettu Hikoileva 
kaktus-nimistä lehtistä, jonka jakelu keskeytyi sota-
vuosina. Kaktuksessa kerrottiin pääasiassa osakun-
tiin liittyviä uutisia. Jakelua piti jatkaa sotien jälkeen, 
mutta kunnianhimo oli kasvanut ja osakunnalle tah-
dottiin kunnon lehti. Osakunnan arkistoissa ei ole 
tullut vastaan yhtään Hikoilevaa kaktusta, joten en-
sikäden havaintoja lehdestä ei ole. Toivottavasti jos-
sain joku numero on jäänyt talteen. Ainakin tämän 
jutun lähteenä olleessa 50v historiikissa on mainittu 
yliopiston arkistossa olevan myös Kaktuksia.

Kunnon lehden vaatimusten takia 15.11.1945 
ilmestyi Kymenlaakson osakunnan lehti, joka jo en-
simmäisessä numerossaan kertoi lehden uudeksi ni-
meksi tulevan Kymen Purha. Lehti sai jopa ylioppi-
laiden lehtikilpailussa kunniamaininnan poikkeavan 
sisältönsä vuoksi, mitä se ikinä sitten tarkoittaakin. 
Kuitenkin kaksi vuotta ilmestymisen jälkeen Purhan 
tutuksi käyvä tarina kohtasi ensimmäisen taukonsa 
kun lehdenteko lopetettiin taloudellisista syistä.

Muutaman vuoden osakunta selvisi lehdettä, mutta 
helmikuussa 1950 Purha palasi neljä kertaa ilmes-
tyvänä ja kaikille jäsenille ilmaiseksi postitettavana 
julkaisuna. Tässäkin voimme siis juhlia kuudenkym-
menen vuoden perinnettä. Purha on oikea julkaisu 
ja vapaakappaleina sitä on päätynyt mm. yliopiston 
kirjastoon. Osakunnan omat arkistot ovat tässäkin 
suhteessa sangen puutteelliset.

Purha sai myös käsinkirjoitetun kilpailijan, joka to-
sin myöhemmin alkoi ilmestyä Purhan liitteenä kun 
Purha palasi henkiin. Tämän salanimi Mr. Robinso-
nin toimittaman julkaisun nimi oli sopivasti Valheen 

Pasuuna. Valheen Pasuunassa kerrottiin osakunnan 
tapahtumista humoristisesti, kriittisesti ja myös 
melkoisesti tölvien, jopa ihan henkilöihin mennen. 
Valheen Pasuunoista koottu teos oli ainakin Liisan-
kadulla hyllyssä, toivottavasti selvisi muutosta koska 
kyseessä on arvokas pala vaihtoehtoista osakuntahis-
toriaa. Liitteenä ilmestyneet Valheen Pasuunat toki 
löytyvät vapaakappalekirjastoista.

Vuonna 1958 Kymen Purha lakkautettiin jälleen, 
koska yksi numero tuotti 50 000 silloista markkaa 
tappiota per numero. Samana vuonna myös Valheen 
Pasuuna lopetti ilmestymisensä. Purhasta tuli ker-
ran vuodessa ilmestyvä vuosikirja kunnes vuosina 
1965–67 oli varaa julkaista normaalit neljä numeroa 
vuodessa, mutta sen jälkeen vain ohutta uutisleh-
tistä. Aikakauden edustajistovaaleihin julkaisiin 
myös vaalilehtistä nimeltä Pasuuna, jostain syystä 
vanhemman julkaisun etumääre oli tippunut pois. 
Purhan vuosikirjoista tai 70-luvun uutislehtisistä ei 
ole tietoa, toivottavasti niitä on arkistoitu jonnekin.

Kymen Purhan lopettamisesta meni jopa 13 vuotta 
ennen kuin uutta lehteä alettiin kaivata ja siihen oli 
myös varaa. Haudasta ei kuitenkaan noussut sen 
enempää Purha kuin Valheen Pasuunakaan vaan 
keväällä 1980 ilmestyi ensimmäinen Kypsä. Tämän 
tulokkaan vaiheista enemmän juhlavuoden Kypsän 
muissa numeroissa, etenkin kolmosen pitäisi olla 
kunnon Kypsä-historiikki.

Toiveena esitettäköön, että entiset Kypsän päätoi-
mittajat sekä aktiiviset toimituskuntalaiset olisivat 
valppaina ja valmiina kertomaan tarinoitaan elämäs-
tä Kypsän tekijöinä. Myöskin Kymen Purhan ja Val-
heen Pasuunan saati sitten Hikoilevan Kaktuksen 
vaiheista olisi kiva saada lisätietoa, etenkin kun täs-
säkään asiassa osakunnan arkistot eivät taida loistaa, 
joten jos arvokasta osakuntaperintöä on lojumassa 
ullakolla tms. niin nyt olisi aika myös kartoittaa 
enemmän osakunnan julkaisuperinnettä.
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Hikoilevasta kaktuksesta Kypsään

Kypsä 30v.
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Ravintola Banana Leafiin suunniteltu Malesian 
interventiomme ajautui vähitellen vastatuuleen, 

kun erinäisten tuloksettomien puhelinsoittojen jäl-
keen kävin Fredrikinkadulla toteamassa, ettei paik-
kaa enää ollut olemassa. Lähistöltä löytyi kuitenkin 
varsin nimekäs korvaaja, ja niinpä tutustuimme hel-
mikuisena tiistai-iltana Annankadun New Bamboo 
Centeriin, joka on varsinaisesti kiinalainen ravin-
tola mutta jonka menusta löytyy liuta malesialaisia 
curry-ruokia. Niitä sitten maistelimmekin todeten 
ne oikein kelvollisiksi, tosin mediuminakin melko 
tulisiksi. Annokset olivat isoja, eikä hintakaan ollut 
korkea. Alkuruokien osalta terveiset olivat saman-
suuntaiset eli hyvää, halpaa ja riittoisaa. Vatsakapa-
siteeteistämme piittaamatta jatkoimme vielä jälki-
ruokapuolelle, joka nyt ei hengitystä salvannut, sillä 
tarjolla oli friteerattua banaania, friteerattua anan-
asta sekä hedelmäsalaattia jäätelöllä, joista viimeksi 
mainittu ansaitsee erityismaininnan paljastuessaan 
ravintolan hyllyltäkin yhyttämäksemme Eldoradon 
hedelmäcocktailiksi pakettijäätelön kera.

Eli jos jälkiruoat unohdetaan, niin kysymyksessä on 
varsin mainio paikka, jonne kannattaa tulla toista-
miseenkin. Henkilökunta oli mukavan ja välittömän 
oloista ja tunnelma leppoisa. Ravintola on myös il-
meisen suosittu, mutta tilaa kyllä tuntuu järjestyvän, 
ja sapuskat saa toisaalta normihintaa halvemmalla 
mukaankin.

toimitus: M. Heikkilä, R. Neuvonen, R. Nöjd, J. Rai-
namaa, L. Sipilä

Kulinaarinen maai lmankier tue
  osa 7Malesia

9.2.2010

New Bamboo Center (Annankatu 29)

newbamboocenter.com

Tkesti ja kuvat: Jussi R
ainam

aa
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Muuttaessani opiskelemaan 
Helsinkiin tutkin osakuntia ja 

ihmettelin, miksi Ruotsinpyhtää on 
jaettu Eteläsuomalaisen Osakunnan 
ja Kymenlaakson Osakunnan kesken. 
Ruotsinpyhtäähän kuuluu kuitenkin 
Itä-Uusimaahan, eikä Kymenlaakson. 
Sitten kävin miettimään Kymenlaak-
son nimeä itsessään: Kymijoen laakso. 
Kymijoen läntisin haara kulkee juuri 
Ruotsinpyhtään ja Pyhtään välistä ja se 
onkin toiminut rajaviivana Ruotsin ja 
Venäjän välillä Turun Rauhan jälkeen. 
Kuuluihan Ruotsinpyhtää ennen Tu-
run Rauhaa Pyhtään pitäjään.

Kymijoki on ollut erottamaton osa Ruotsin-
pyhtään elinkeinoelämää ja historiaa. Harva ehkä 
tietää, että Kymenlaakson Osakunnan kanta-alueel-
la toimii myös ydinvoimala. Ruotsinpyhtään myytyä 
Hästholmenin saaren Loviisalle, sinne rakennettiin 
Suomen ensimmäinen ydinreaktori. Vaikka Kymi-
joen merkitys teollisuudelle on vähentynyt viime 
vuosien aikana, sen läntisimmällä haaralla on edel-
leen tärkeä rooli teollisuudelle, sillä Ahvenkosken 
vesivoimala toimii tärkeänä varavoimana Loviisan 
ydinvoimalaitokselle hätätilanteessa.

Osakunnalla tekemieni haastattelujen perusteella 
syntyi varsin kattavwa kuva osakuntatovereiden 
Ruotsinpyhtää-tietoudesta. Hallituksen puheen-
johtaja vakuutteli, ettei Ruotsinpyhtään vaakunaa 
poisteta seinältä, vaikka kuntaliitoksen myötä Ruot-
sinpyhtää lakkaa olemasta. Samaan hengenvetoon 

FAKTABOKSI

•	 Ruotsinpyhtää muo-
dostettiin Pyhtään 
Pitäjästä vuonna 1743.

•	 Väkiluku 2893 hlö 
(31.12.2009).

•	 Kuntaliitoksen myötä 
1.1.2010 Ruotsinpyh-
tää, Loviisa, Pernaja, 
Liljendal liitettiin yh-
teen. 
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Todennäköisimmin osakuntalaisen ainoa mielikuva Ruotsinpyhtäästä. 

Ruotsinpyhtään Rautaruukki, perustettu 1698

puheenjohtaja myös lisäsi, että osakuntaan voi liittyä 
vaikka olisikin loviisalainen. Kypsän päätoimittaja 
tiivisti Ruotsinpyhtää-kokemuksensa seuraavaan: 
”Yleensä sen [Ruotsinpyhtään] ohi mentäessä nuk-
kuu ja sit herää jostain Pyhtäältä”. Päätoimittaja myös 
tiesi allekirjoittaneen olevan kotoisin Ruotsinpyh-
täältä. Osakunnan isännän kotimatka maakuntaan ei 
kulje Ruotsinpyhtään läpi, joten mielikuvat liittyvät 
lähinnä siihen, että hänen kaverinsa on ollut töis-
sä Ruotsinpyhtäällä. Inspehtori on sentään käynyt 
Ruotsinpyhtäällä Blue Grass & Roots -festivaaileilla 
ja muutenkin hänen Ruotsinpyhtää-tietoutensa oli 
hyvällä mallilla. Sihteerillä oli myös hyvä tietous 
Ruotsinpyhtään historiasta ja paikallisista yrittäjistä, 
kuten Ahvenkosken kalasavustamosta ja edesmen-
neestä Liisan Kaupasta Tesjoella.
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Ruotsinpyhtää 
1743–2010 

Savukosken museosilta. Entinen Ruotsin ja Venäjän raja.
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KyO-galleria 2010
Vuosi vaihtui ja osakunta sai jälleen uudet virkailijat. Kypsä päätti kaivautua kunkin virkailijan vanho-
jen valokuva-albumeiden uumeniin ja toi sieltä nähtäväksenne otoksia ihanalta 2000-luvulta. Jotta 
esittely ei kävisi liian tylsäksi, kukin esiteltävä sai vielä valita itselleen sopivimman tunnuslauseen.  
Kuka onkaan muuttunut eniten? Kenellä onkaan synkimmät salaisuudet? Kuka haluaisi ajaa re-
kalla eksänsä yli? Kenen tilanteet vaativat suklaata? KyO-galtsu paljastaa!
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Antti ”Aimo” 
Mänttäri

kuraattori

I am training to become the next Ninja Warrior.

Heikki Luoto

hallituksen  
puheenjohtaja, 

liikuntasihteeri & 

kappalainen

I am training to become the next Ninja Warrior.

Joonas Ollila

sihteeri ,

ulkoasiainsihteeri ,

laulunjohtaja & 
hallituksessa

Se, että minä olen väärässä ei tarkoita sitä, että 
sinä olisit oikeassa.

Lasse Sipilä 

isäntä

 

Pitää olla hullu ettei sekoa.

Hanna-Maria 
”Hannis” Kössi

emäntä &

hallituksessa

Olen nainen ja voin aina muuttaa mieleni!

Milja Ahtosalo

taloudenhoitaja,

Kypsän  
päätoimittaja,

valokuvaaja &

hallituksessa

I want Alan Rickman to read me bedtime stories!
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Martti Ahtola

toiminnanohjaaja,

hallituksessa,

apuisäntä &

Kypsän toimitus
 

Colin Firth will always be my Mr. Darcy.

Suvi Sivula

fuksiohjaaja,

hallituksessa &

apuemäntä

Olen nainen, voin aina muuttaa mieleni!

Kaisa Loikala

fuksiohjaaja &

apuemäntä

 
 

Jep, minäkin tökkäsin pienenä kieleni
 rautatankoon.

Anni Jokiniemi

 
tiedotussihteeri &

apuemäntä

 
 

Hymyile, niin ne luulee että tajusit.

Maria Rämö

jäsensihteeri &

Kypsän toimitus

I’m in love with Ted Mosby.

Nukkuminen on kivaa.

Saara Ollikainen

maakuntasihteeri 
&

apuisäntä 

Vittuku Hemuli pölli hattivattien ilmapuntarin.

kulttuurisihteeri  
 
 

Se, että minä olen väärässä ei tarkoita sitä, että 
sinä olisit oikeassa.

Jussi Rainamaa
Mikko Laaksonen

arkistonhoitaja &

Kypsän toimitus
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Riku ”Nöppe” Nöjd

arkistonhoitaja,

laulunjohtaja &

Kypsän toimitus

Haluaisi olla osakunnan harmaa eminenssi, 
satraappi, emiiri, visiiri, suntio, tsuppari ja 
juoksupoika.

v

Pekka Veli 
Haimi

valokuvaaja &

Kypsän toimitus

Toisinaan odotan kirjettä Tylypahkasta.

Marleena 
Salonen
 
musiikkivastaava 
&

apuisäntä 

Heppatytöt tekee sen paremmin.

Joni Vehmas

musiikkivastaava 
&

apuisäntä

 
Menin vahingossa HS:n keskustelupalstalle, ei 

olisi pitänyt.

Hanna Herala

apuisäntä &

hallituksessa

 

Jeesusteippi korjaa kaiken.

Annika Pousi

apuemäntä &

hallituksessa

Old enough to know it’s 
a bad idea, young enough not to care.
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Anu Rämö
 

Kypsän toimitus

 
 

Neulon eli oon saletisti mummo.

f

r

g Satu Männistö
apuemäntä

Jenni-Maria 
Käki

apuemäntä 

Blondiviive

Ester Pentti
 

apuemäntä

 
I Use my Cell Phone to See in the Dark.

Erkka Kytö
 
apuisäntä 
 

On mukava olla tekemättä mitään ja sen jälkeen 
levätä.

Teemu Mäkelä
 
Kypsän toimitus

Oota mä katon tän unen 
loppuun.

Aino Hovi
Kypsän toimitus

Heikki Kantola
valokuvaaja

Lisäk
si m

ukana vi
rkailij

akunnassa
:



KYPSÄ 1/201014

Harva osakuntalainen tietää, että Kymenlaakson 
Osakunnassa vaikuttaa muiden valiokuntien 

ohella myös salainen valiokunta. Saamani nimet-
tömän vihjeen johdosta ryhdyin selvittämään asiaa. 
Pitkän taivuttelun, painostuksen, lahjonnan, käh-
minnän ja uhkailun jälkeen sain erään valiokunta-
laisen kertomaan valiokunnan toiminnasta. Hän ei 
halua tulla julkisuuteen omalla nimellään.

Muihin valiokuntiin verrattuna salainen valiokunta 
toimii aktiivisesti. Valiokunta kokoontuu kerran 
viikossa ja käyttää tosiasiallista valtaa hallituksen 
kokouksissa. Osakunnan keskeisistä virkailijoista 
inspehtori, kuraattori ja hallituksen puheenjohtaja 
ovat täysin valiokunnan talutusnuorassa. Valiokun-
taan kuuluu viisi henkeä ja sitä johtaa kunnioitettu 
kuvernööri Raimo Habsburg von Pflanzenberg af 
Sippula III. Talousasioita hoitaa nimimerkki ”Ra-
hamies”. Valiokunta käyttää eettisenä neuvonantaja-
naan meedion kautta Immanuel Kantia, preussilai-
sen valistuksen kirkkainta helmeä.

Valiokunnan liiketoiminta on monipuolista ja 
tuottoisaa. Viimeisimpänä hankkeena valiokunnan 
bulvaani osti Liisankadun 17:n entisen osakunta-
huoneiston, jossa toimii tätä nykyä menestyvä laiton 
kasino. Kasino on auki joka päivä klo 21–04. Sisään 
pääsee alaovesta soittamalla summeria, jossa lukee 
”Laiton kasino”. Minimipanos kasinon peleissä 
on 50 euroa. Halutessaan vaatteensa voi pantata 
pelimerkkejä vastaan. Silti julkista alastomuutta ei 
tarvitse kärsiä, sillä kaikkensa hävinneille pelureille 
kasino tarjoaa vanhan sahtitynnyrin keskiruumiin 
peitoksi. Kasinon vahtimikkona toimii nimimerkki 
”Alakerran Salonen”. Tiistaisin nimimerkki ”Gäri” 
opettaa uhkapelejä, huijausta ja veronkiertoa. Joka 
kuukauden kolmas lauantai kasinolla pelataan venä-
läistä rulettia. Osakunnan vuosijuhlassa valiokunta 
palkitsee aktiivisia osakuntalaisia sadan pelimerkin 
stipendein. Osakunnan kirjanpidossa kasinon tuotot 
merkitään termillä ”Toiminnanturvarahasto”. Huol-
tovarmuuttaan valiokunta ylläpitää muun muassa 
omalla teurastamolla, jossa teurastetaan supikoiria ja 
karhuja. Laadukkaita karhuntaljoja (alkaen 19,90 e / 
kpl, koot XS–XXL) ja supilakkeja (alkaen 495,00 e 
/ kpl) paukkupakkasia vastaan voi tilata osakunnan 
verkkosivuilta.

Valiokunta vaikuttaa kansainvälisesti monella tahol-

la. Merkittäviä tuloja valiokunta hankkii rikastutta-
malla uraania ja myymällä sitä eniten tarjoavalle os-
tajavaltion regiimistä piittaamatta. Valiokunnalla on 
pysyvä edustaja YK:n turvallisuusneuvostossa, G8-
ryhmässä, WTO:ssa, Unicefissa sekä Kolkkapoika-
järjestössä. Valiokunta tuki ja rahoitti pitkään Haile 
Selassien hallintoa saaden vastalahjaksi norsunluuta 
ja gepardin taljoja. Monet vanhemmat osakuntalai-
set muistavat, miten vieraanvaraisesti keisari Selassie 
isännöi osakunnan kesäretkiä Etiopiaan 1960- ja 
1970-luvulla. Aseita valiokunta toimitti avokätisesti 
molemmille osapuolille Korean sodassa ja Persian-
lahden sodassa. Sekä Israel että Hamas hyödyntävät 
valiokunnan sotilasasiantuntemusta. Tällainen ta-
sapuolisuus on palkittu Nobelin rauhanpalkinnolla 
vuosina 1954, 1969 sekä 1992.

Osakunnassa valiokunta on ottanut myös ku-
rinpidollisia valtuuksia. Valiokunnan esityksestä 
osakunnalle nimetään uudelleenkoulutussihteeri, 
joka hakee yöllä niskuroivia osakuntalaisia mustalla 
autolla uudelleenkoulutusleirille Virolahdelle. Leiri 
oli vuonna 2009 Virolahden kunnan toiseksi suurin 
työllistäjä, mistä hyvästä Kymenlaakson maakunta-
liitto myönsi valiokunnalle Pro Kymenlaakso -mita-
lin. Valiokunta salakuuntelee ja varjostaa osakunnan 
jäseniä sekä johtaa osakunnan puolisotilaallisia 
joukkoja. Valiokunnan tiedustelupalvelu on onnis-
tunut vesittämään HYALin kaksi terroristi-iskua 
osakuntaa vastaan. Tavaksi on tullut, että HYY:n 
edustajiston kokoontuessa valiokunta ajaa KyOn 
panssarivaunun Vanhan ylioppilastalon eteen tähdä-
ten tykillä kokoussalia. Yliopiston tietojärjestelmään 
valiokunta murtautuu toistuvasti. Valiokunnalle on 
annettu täydet valtuudet nimittää Helsingin yliopis-
tolle nukkehallitus, jonka kotipaikaksi valiokunta on 
valinnut Terijoen. Valiokunta on niin ikään ujutta-
nut kätyreitään tasavallan presidentin kansliaan.

Osakunnan toiminnassa valiokunnan kädenjälki 
näkyy vähän väliä. DG:n kellarissa valiokunta säi-
lyttää tuhansia litroja ilokaasua, jota valiokunta las-
kee tarpeen vaatiessa osakunnan juhliin tunnelman 
piristykseksi. Lisäksi valiokunta elättää villisikoja ja 
leijonia. Etenkin raivokas jalopeura on osoittautunut 
käteväksi keinoksi tyhjentää sali pitkäksi venähtä-
neiden jatkojen päätteeksi.  Suurta suosiota valio-
kunta keräsi osakunnan tyttöjen keskuudessa, kun 
viime böunareilla valiokunnan edustaja ajoi kesken 

Kohupaljastuksia: KyO:n salainen valiokunta
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Hullu kirvesmies on monen rakastama veisu 
1950-luvulta. Alun perin jo 1920-luvulla tehty 

kaunis sävelmä kertoo Budapestin yöstä ja liplat-
tavasta Tonavasta. Teekkareiden lauluarkistojen 
mukaan 50-luvun kotkalaiset koulupojat olisivat 
jättäneet tällaiset romanttiset kuvaukset Ketjusil-
lasta taakseen ja keskittyneet suomalaisen elämän 
perusasioihin. Hullu kirvesmies päätyi teekkareiden 
juhlapöytiin 1960-luvun alussa. 

Hullu kirvesmies on täynnä jännittävää symboliik-
kaa. Kuka hän on? Miksi hän on hullu tai mielipuoli, 
kuten kertoja häntä kuvaa? Onko tämä kuvaus vain 
sosiaalinen konstruktio? Ja kuka on tämä salaperäi-
nen minä-kertoja?

 Laulun miljöönä on perisuomalainen maaseutu: 
aitta edustaa romanttista kuvausta Budapestin sijaan 
suomalaisesta maalaismaisemasta. Ajankohtana on 
ilta. Onko kyseessä kirjaimellisesti ilta, vai hullun 
kirvesmiehen oman elämän ehtoopuoli? Miksi kir-
veen saa vasta illalla? Kertojan mukaan mielipuoli 
johdattaa hänet aitan taa. Lause ilmentää kertojan ja 
kirvesmiehen välistä värähtelevää jännitettä.

Kertojan mukaan aitan takana aivokoppa aukeaa, ja 
verikin on punaisin. Sanalla koppa voi olla monta 
merkitystä. Mikä aitan takana todella aukeaa? Au-
keava koppa voidaan mieltää jonkinlaiseksi työka-
lupakiksi. Punainen taas on rakkauden, intohimon 
ja aggressiivisuuden väri. Koska verikin on punaisin, 
lukija saa käsityksen, että aitan takainen alue on jon-
kinlainen paratiisi, missä kaikki on parempaa kuin 
muualla.

Kertojan mukaan hullu kirvesmies nauraa käyttäes-
sään kirvestään, joka voidaan tulkita työvälineeksi tai 
jopa fallossymboliksi. Kirvesmies on siis innoissaan. 
Veri, elämän neste, tirskahtaa. Kertoja on jo tajuntan-
sa rajamailla, mutta kokee silti tärkeäksi viimeisillä 
voimillaan kertoa hullun kirvesmiehen tarinan lop-
puun. Kirvesmies on selvästi sinnikäs eikä luovuta 
helposti, sillä hän hoitaa työnsä perusteellisesti lop-
puun asti. Laulajat ovat ymmärtäneet täysin kertojan 
tarpeen saada kirvesmiehen tarina julki: he toistavat 
kertosäkeen, jotta viesti menisi varmasti perille. 

Laulun jälkeen snapsin poltellessa kurkussa laulaja 
jää miettimään kertojan kohtaloa. Tuliko aitan ta-
kaisesta paratiisista hänen viimeinen leposijansa? 
Mistä kertoja tarinaa kertoo — tuonpuoleisestako? 

Aitan takana
juhlan saliin Smart-auton. Kuski ajeli autolla ympäri 
salia tyttöjen kannustaessa pöydässä. Töötti soi ja 
kumi paloi. Lopuksi tyttöjä pyydettiin nousemaan 
pöydästä, minkä jälkeen auto ajoi pöydät nurin sär-
kien astioita ja yhden pöydänkannen. Lähtiessä kus-
ki tuikkasi menopelinsä tuleen, mutta onneksi savu 
saatiin näppärästi ulos salin kattoikkunoista. Tämä 
miehekäs ohjelmanumero sai auton lisäksi liekkei-
hin myös tytöt.

Maakuntayhteyksiä valiokunta vaalii ahkeraan. 
Jäsentensä virkistykseksi se on hankkinut Jaalan 
Pökölästä hulppean ökykartanon, jonka 3500 ne-
liökilometrin tiluksilla valiokuntalaiset ampuvat 
norsukivääreillä saksanpeuroja ja peltopyitä. Met-
sästyksen ohjaajana ja riistanvartijana toimii nimi-
merkki ”Erämies”. Kartano tuottaa 65 % Kouvolan 
kaupungin kiinteistöverotuloista ja on 460-henkisen 
lakeijakuntansa ansiosta Pohjois-Kymenlaakson 
merkittävimpiä työllistäjiä. Kartanon mailla sijait-
see valiokunnan yksityinen lentokenttä, jonka tieltä 
raivattiin säälittä satoja neliökilometrejä korvaama-
tonta aarnimetsää ja muun muassa Suomen suurin 
liito-oravayhdyskunta. Verlan maailmanperintökoh-
de räjäytettiin yhdellä laakilla valiokunnan vesipuis-
ton tieltä.

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että osakunnan ihan-
teet ja tavoitteet toteutuvat mitä parhaimmin salai-
sessa valiokunnassa. Jokaisella osakuntalaisella on 
mahdollisuus pyrkiä salaisen valiokunnan jäseneksi. 
Valiokunnasta eroaa vuosittain erovuoroinen jäsen, 
ja kaikkia jäsenyydestä kiinnostuneita kannustetaan 
ottamaan osaa valiokunnan pääsykokeeseen. Ensi 
vuosijuhlassa valiokunta esiintyy näyttävästi poltta-
malla juhlasaliin ajetun kuorma-auton.

PS. Kuvernööri Raimo Habsburg von Pflanzenberg 
af Sippula III haluaa ehdottomasti huomauttaa tässä 
yhteydessä vakavasta puutteesta hänen esittelyssään 
Kypsässä 4/2008. Hänen uroteoistaan jäi nimittäin 
epähuomiossa mainitsematta tärkein: marraskuussa 
1989 Habsburg kaatoi yksin Berliinin muuria reilun 
kymmenen kilometrin matkalta paljain käsin. Tästä 
hyvästä Saksan liittokansleri Helmut Kohl myönsi 
hänelle lokakuussa 1990 Liittotasavallan korkeim-
man kunniamerkin, ensimmäisen luokan rautaristin 
komentajaketjuin.

Kirvesm
iehen ja kertojan anonyym

iyttä kunnioittaen kirjoittaja haluaa pysyä nim
ettöm

änä.
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Kyllä 
Kypsä 
tietää

Vastaaja on Kypsän oma dear Eki, Walter 
de Camp, kaikkien alojen asiantuntija ja 
kaikkien tiedonjanoisten sankari. Kirjoittaja 
kirjoittaa anonyymisti suojellakseen itseään 
Kypsän lukijoiden aggressiivisilta reaktioilta 
ja halveksivilta katseilta.

Miksi ravintola-annoksiin laitetaan aina persil-
jaa, vaikka eihän siitä oikeesti kukaan pidä?

Nimim. Tillin ystävä

Jo antiikin aikana tiedettiin, että vihannesten 
syöminen on tärkeää, ja Välimeren ruokavaliota 

pidetään maailman terveellisimpänä. Ruokatavoista 
kiistellään kiihkeästi: jonkun mielestä voi on ihmi-
sen pahin vihollinen, toisen mielestä voi on paras 
ystävämme ja margariini taas saisi palaa Helvetin 
tulessa. Valitettavasti emme kuitenkaan ole juuri 
noudattaneet antiikinaikaisten ystäviemme neuvoja, 
vaan kulutamme suunnattomia määriä proteiineja ja 
mikä pahempaa, hiilihydraatteja.  

Kun saat eteesi ravintola-annoksen, joka koostuu 
ranskanperunoista, pihvistä ja kastikkeesta, ja jon-
ka päällä komeilee terhakas pieni persiljanoksa, älä 
laiminlyö persiljan voimaa: tämä urhea persilja on 
kannanotto niin länsimaista ruokakulttuuria, hiili-
hydraatteja kuin Rooman tuhoakin vastaan. Se on 
viimeinen linnake ennen tietä vihannesten unoh-
tamiseen! Alas barbaarit, ikuinen kaupunki olkoon 
ikuinen! Paheksu persiljaa — paheksu Roomaa! 

Haluaisin valmistua Helsingin yliopistos-
ta salatieteiden maisteriksi. Miten tämä  

onnistuu?

Nimim. Hermanni Kyörinki

Arvoisa kysyjä, et ole ainut yliopisto-opiskelija, 
joka on kiinnostunut  salatieteistä. Kyseinen 

koulutusohjelma on kasvattanut suosiotaan vii-
meisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti, 
sillä se tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuu-
det alalle kuin alalle. Tällä hetkellä salatieteiden 
maisterin tutkinnon voi suorittaa missä tahansa  
Helsingin yliopiston tiedekunnassa riippumatta siitä, 
minkä pääaineen opiskelijana on tullut yliopistoon 
kirjoille. Salatieteiden maisterin koulutusohjelmaan 
haetaan salaisella lomakkeella, joka hakijan tulee 
täyttää salassa kaikilta muilta ihmisiltä. Salaisuuden 
varmistamiseksi hakulomake kannattaa tuhota täyt-
tämisen jälkeen.

Koulutusohjelman tutkintovaatimukset ovat 
erittäin salaiset, ja kaikkiin tentteihin ilmoittau-
dutaan salaisesti kertomatta asiasta kellekään. 
Tenttitulokset ja suoritusmerkinnät pidetään 
ikuisesti salassa. Erityisesti tärkeää on kirjoittaa 
oma gradunsa äärimmäisen salaisesti — mieluim-
min vähintään sadan kilometrin päässä kaikista  
muista ihmisistä näkyvämättömällä musteel-
la paperiarkeille, jotka kirjoittaja polttaa tasa-
tunnein. Läpäistyjen salatieteiden syventävien 
opintojen jälkeen opiskelija saa salatieteiden 
maisterin arvon salaisessa publiikissa, johon osal-
listuneet ihmiset likvidoidaan välittömästi juhlan 
jälkeen salaisuuden varjelemiseksi. Lisätietoja  
koulutusohjelmasta saa salaisilta www-sivuilta tai 
salaisesta puhelinnumerosta.
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Talven kylmyyteen isäntä suosittelee drinkkiä, joka on vahva maultaan ja 
tunnultaan: Musta Ryssä. Tässä jumprun* vetoisessa viinadrinkissä al-

koholisisällöllä ei kitsastella ja maukas kahvin aromi herättelee turtuneitakin 
makunystyjä.

Mustan Ryssän voit tehdä näin: Matalaan grogilasiin heitetään pari, kolme 
jääpalaa ja päälle kaadetaan 4 cl kahvilikööriä (esim. Helmi) ja 4 cl viinaa 
(esim. Leijona). 

Nautitaan omaan tahtiin.

Baarista tilatessa saa usein käteensä lasin kahvilikööriä on the rocks, mutta jos näet baarimikon kaatavan 
Mustan Ryssäsi kahdesta pullosta, kannattaa tältä tiskiltä tilata toistekin. Ilman viinapaukun puoliskoa 
juoman tuntu on siirappimaisempi, ja terävyys jää puuttumaan. Erilaisten variaatioiden määrä maailmalla 
on loputon, esimerkiksi Ranskassa pikanttia lisämakua drinkkiisi saattaa tuoda Guinness-olut. Jos vähem-
män viinaisa drinkki maistuu paremmin, voi Mustasta Ryssästä nauttia tunnetun variantin, Valkovenäläisen, 
kaatamalla sekaan maitoa.

*) Jumpru on vanha Ruotsissa ja Suomessa käytetty mittayksikkö, joka vastaa vähän yli 8 cl. Sanan juuret lienevät 
Ruotsin kielen sanassa jungfru, jolla tarkoitettiin neitsyttä. Meillekin tuttu 0,33l tilavuus on perua näiltä ajoilta, 
jolloin määrä tunnettiin neljänä  jumpruna.

Mitä tänään juotaisiin? 
Tällä palstalla osakunnan isäntä jakaa drinkkivinkkejä osa-
kuntalaisille kokeiltavaksi ja iltojen iloksi. 

Arkistojen helmiä

Lasse Sipilä

”Mutta varsinainen kevään uutuus osiksessa on ajanviete nimeltään videot. -- Mihin 
tämä tekniikka meidät vielä viekään? Käydäänkö videoista yhtä suuri kohu kuin aikoinaan 
televisiota hankittaessa? Niin tai noin, pientä kritiikkiä videoita vastaan on jo lei-
junut ilmassa.”
Kypsä 1/86

”Exiting/exhausting things to do with two Swedish guys. 
9. Skydd dom mot finska kvinnor, som är ju så farliga på jatkot...”
Kypsä 2/89

”Osakunnan omistama puhelinosake on jälleen kaikkien vuokrattavissa! Ilmoita kiinnos-
tuksesi puhelimeen osakunnan hallitukselle osoittamassasi vapaamuotoisessa hakemukses-
sa.”
Kypsä 1/90

”Tällä hetkelä olemme nykyisissä tiloissa ympäristöministeriön myöntämän poikkeusluvan 
turvin.”
Burn out -Kypsä 5/90



KYPSÄ 1/201018

Kymmenen uutisia 
 Kymis nyheter

Tulossa
osakunnalla

27.2. juhlitaan KyO:n 77. vuosijuhlaa perinteisin 
menoin ravintola Helkan keittiössä.

4.3. Kymen Inttäjät kokoontuvat.

17.3. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan eli OYV:n 
kevätkokouksessa päätetään mm. osakuntamaksun 
suuruudesta.

18.3. kokoustetaan osakunnan maaliskuun kokouk-
sessa.

18.3. Osakuntalainen Unioni pitää kevätkokouksen-
sa.

19.3. Kattosauna Sivistyksessä saunotaan dgolaisten 
kesken.

24.3. DG:n osakunnat ottavat toisistaan sanallista 
mittaa DG:n Debatissa. KyO väittelyvoittoon!

26.3. osakunnan herrat pääsevät kestittäväksi herrik-
sille. Mitäköhän tytöt tällä kertaa keksivät?

27.3. HTK viettää joko hyvin myöhään tai erittäin 
aikaisessa pikkujoulujaan viime vuoden emännistö-
jen, isännistöjen ja HTK:n jäsenten kanssa.

14.4. on seuraavan Kypsän deadline ja pian sen 
jälkeen Kypsä 2/2010 ilmestyy. Lehdessä selviteltä-
neen, mistä saa parasta Unicafé-ruokaa ja millainen 
onkaan keskivertokymäläinen.

Mitä mieltä olit Kypsästä? Anna palautetta ja 
auta kehittämään lehteä!
Sekä risut että ruusut voi välittää päätoimit-
tajalle kyo-kypsa@helsinki.fi.

Tapanintansseja tanssittiin 26.2.2009 pitkästä 
aikaa sekä etelässä että pohjoisessa. Kotka hävisi 
Kouvolalle luvuin 9-11, mutta pääsipä siellä sen-
tään tanssimaan Lammaslambadan tahtiin.

Uuden vuoden juhlinta aloitettiin yhteisosakunta-
laisilla sitseillä SatOlla ja jatkolla ESOlla. Enem-
mistö sitsaajista oli kuitenkin KyOsta.

Abikiertueet kävivät houkuttelemassa Kymen-
laakson abiturientteja Helsinkiin 12.–13.1 Tiettä-
västi kiertueen aikana tavoitetuista 500 abista yksi 
esitti infon pitäjille kysymyksen.

Osakunnan kokouksessa 21.1. tarjolla ei ollut läm-
pimiä voileipiä.

KyO etsi juuriaan luonnontieteellisessä museossa 
28.1.

Virkailijoita vaihdettiin karonkassa 29.1. Isäntä ei 
lahjonut itseään jakaessaan virkaansa (itselleen).

OYV:n osakuntaviikkoa vietettiin viikolla 6 
musiikkinäytelmän, liikuntapäivän, historiase-
minaarin, kulttuuri-iltamien ja ystävyyssilliksen 
merkeissä. Tilaisuuksissa (tai ainakin jatkoilla) 
paikalla oli kymäläisedustuksena Aimo.

9.2. syötiin malesialaista ruokaa. Tulokset luetta-
vissa tästä lehdestä.

11.2. tiukka elokuvaraati katsasti KyOn debyytti-
elokuvan ”Jos rakastat”.Tulos: elokuva itketti niin 
hyvässä kuin pahassa.

Aktivistipäivällisillä 13.2. mukana oli Aimon li-
säksi kolme muuta KyOn jäsentä.

Laskiaisena 16.2. pulkkamäen lasku oli jopa mah-
dollista hyvän lumitilanteen vuoksi. Osakunnalta 
sai rokkaa ja pullaa.

Vuosijuhlakokouksessa 18.2. kannetiin osakunta-
nauhaa.
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Inspehtori Ritva Serimaa
ritva.serimaa@helsinki.fi
työ: 09 191 50630

Kuraattori Antti Mänttäri
kyo-q@helsinki.fi
050 412 5984

Hallituksen pj. Heikki Luoto
kyo-pj@helsinki.fi
050 368 889

Sihteeri Joonas Ollila
kyo-sihteeri@helsinki.fi
050 400 4931

Isäntä Lasse Sipilä
kyo-isanta@helsinki.fi
050 409 3556

Emäntä Hanna-Maria Kössi
kyo-emanta@helsinki.fi
044 223 3488

Taloudenhoitaja Milja Ahtosalo
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 845 3334

Toiminnanohjaaja Martti Ahtola
kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
050 377 6925

Fuksiohjaaja Suvi Sivula
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
 
Fuksiohjaaja Kaisa Loikala
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
 
Tiedotussihteeri Anni Jokiniemi
anni.jokiniemi@helsinki.fi
 
Jäsensihteeri Maria Rämö
maria.ramo@helsinki.fi
 
Kulttuurisihteeri
Saara Ollikainen
kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
 
Maakuntasihteeri
Mikko Laaksonen
kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri Heikki Luoto
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
050 368 8894

Ulkoasiainsihteeri Joonas Ollila
kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
050 400 4931

Kypsän päätoimittaja 
Milja Ahtosalo
kyo-kypsa@helsinki.fi
040 845 3334

Kappalainen Heikki Luoto
heikki.luoto@helsinki.fi
050 368 8894

Arkistonhoitaja Riku Nöjd
riku.nojd@helsinki.fi 
040 776 6758

Arkistonhoitaja Jussi Rainamaa
jussi.rainamaa@helsinki.fi
050 462 9709

Laulunjohtaja Joonas Ollila
joollila@cc.hut.fi
050 400 4931

Laulunjohtaja Riku Nöjd
riku.nojd@helsinki.fi
040 776 6758

Musiikkivastaava Joni Vehmas
jvehmas@cc.hut.fi
050 436 4787

Musiikkivastaava
Marleena Salonen
marleena.salonen@helsinki.fi
040 575 7475

Valokuvaaja Heikki Kantola
hezu@iki.fi
 
Valokuvaaja Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo@helsinki.fi

Valokuvaaja Pekka Veli Haimi
veli.haimi@helsinki.fi
 

Hallitus
kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Heikki Luoto
sihteeri Joonas Ollila
kuraattori Antti Mänttäri
taloudenhoitaja Milja Ahtosalo
Martti Ahtola
Hanna Herala
Hanna-Maria Kössi
Annika Pousi
Suvi Sivula

Apuemännistö
kyo-emannisto@helsinki.fi

Anni Jokiniemi
Jenni-Maria Käki
Kaisa Loikala
Satu Männistö
Ester Pentti
Annika Pousi
Suvi Sivula

Apuisännistö
kyo-isannisto@helsinki.fi

Martti Ahtola
Hanna Herala
Erkka Kytö
Mikko Laaksonen
Marleena Salonen
Joni Vehmas

HTK:n edustajat

Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo@helsinki.fi

Laura Hirvisaari
laura.hirvisaari@helsinki.fi

Joonas Ollila
joollila@cc.hut.fi

Virkailijaluettelo 2010
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