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PÄÄKIRJOITUS

Mitä tapahtuu 80 vuodessa?

Kypsän tässä numerossa

Aloitin jälleen uuden haaran osakuntapolullani ja otin vastaan Kypsän päätoimittajan viran. Vaikka osittain odotankin vuotta
pienellä paniikilla, pääsen oppimaan paljon
uusia ja suomen kielen opiskelijalle varsin
hyödyllisiä taitoja. Polkaisimme toimituskunnan kanssa vuoden vauhdilla käyntiin ja
laitoimme ensimmäinen Kypsän kypsymään
jo vuosijuhlaviikoksi. Täytimme lehden juhlavuoden kunniaksi 80-vuotishuumalla. Mukaan mahtuu esimerkiksi katsaus historiaan,
pohdintoja osakunnan synnystä sekä uuden
laulukirjan esittely. Kysyimme myös vuoden
2013 virkailijoilta, missä he arvelevat olevansa 80-vuotiaina.
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Aloin miettimään, kuinka pitkä aika 80 vuotta onkaan. Olen elänyt siitä vähän yli neljäsosan. Ottaen huomioon, että viidestä ensimmäisestä vuodesta muistan tuskin mitään,
tuntuu elämä kuudenkymmenen vuoden
päästä kovin kaukaiselta. Kenties maailmakin on muuttunut aivan toisenlaiseksi, tosin
olen varmasti itsekin hieman elämäänähneemmän näköinen.
Mitä kaikkea voikaan mahtua 80-vuotiseen
taipaleeseen? Jos ajattelen osakunnalla tapahtuneita asioita viimeisen kahden vuoden
ajalta ja kerron ne 40:llä, saan aikaa mm.
tällaisia tuloksia: 800 osakunnan kokousta,
1600 sivua osakunnan toimintakertomuksia,
2320 uutta jäsentä, 440 jaettua stipendiä,
17 000 merkintää tapahtumakalenterissa ja
noin 2500 kaljallakäyntiä. Jos taas ajattelee
samaa aikaa ihmiselämässä, ehtii ainakin
nukkua noin 232 960 tuntia, minkä lisäksi
valveilla ollessaan saattaa hyvinkin opiskella 25 920 tuntia, tehdä töitä 67 200 tuntia ja
sen lisäksi viettää vapaa-aikaansa melkoisesti. Jos siis joku kehtaa väittää, ettei 80 vuotta
ole ikä eikä mikään, niin ihmettelen!

Ihminen on 80-vuotiaana vanha, mutta Kymenlaakson Osakunta on saman ikäisenä
nuori ja vireä. Toimintakalenteriin mahtuu
useita erilaisia tapahtumia ja projekteja.
Aktiiveja löytyy tekemään mitä erilaisempia
asioita täysin ilmaiseksi. Kaiken salaisuus on
yhteisössä, sen hienoissa jäsenissä ja yhdessä
tekemisessä.
Mahtavaa juhlavuotta 2013!

Sini
päätoimittaja 2013
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PUHEENJOHTAJALTA

Kunniajäsenemme Veikko Talvi kuoli jokin
aika sitten, ja elossa olevien osakunnan korkeimman arvomerkin kantajien määrä väheni neljään. Näin ollen katsottiin 80-vuotisjuhlan olevan mitä parhain tilaisuus kutsua
uusi kunniajäsen. Tästä seurasi keskustelua
niin kaljatuopin äärellä kuin hallituksen kokouksissakin. Keskusteluissa heiteltiin nimiä
Sami Hyypiästä aina Alankomaiden tulevaan
kuninkaaseen Willem-Alexanderiin, jolta
löytyy haminalaisia sukujuuria. Kaikkia ehdotuksia ei tehty vakavissaan, mutta ne panivat ajattelemaan, millä perusteilla osakunta
haluaa kutsun esittää. Esiin nousi kaksi mahdollisuutta: kunniajäseneksi voidaan kutsua
entinen jäsen, joka on osoittanut osakuntaaikanaan ja sen jälkeen erityistä aktiivisuutta
ja jonka voidaan jatkossakin odottaa olevan
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mukana osakunnan toiminnassa, tai merkittävä kymenlaaksolainen vaikuttaja, joka on
tehnyt maakuntaa tutuksi.
Lopulta osakunta päättikin kutsua uuden
kunniajäsen. Perusteissa katsottiin tärkeimmiksi kriteereiksi kutsutun osakuntatausta ja
kiinnostus nykytoimintaa kohtaan. Koettiin,
että tällaisesta kunniajäsenestä on KyOlle
enemmän hyötyä kuin siitä, että jäsenyys
päätyy vain merkinnäksi kutsutun henkilön
ansioluettelon perään. Osakunnan nykyiset
kunniajäsenet ovat osakuntalaisille tuttuja
kasvoja, ja he tukevat osaltaan toiminnan
jatkuvuutta ja muistuttavat osakunnan perinteistä. Tämän haluamme jatkuvan myös
tulevaisuudessa.
Riemullista 80. vuosijuhlaa! Tehdään siitä
meidän näköinen.

Ester
puheenjohtaja

Parhaat pöytäjuhlat loppuvat aina vähän keken. Kun on aika nousta pöydästä ja siirtyä
jatkoille, olisi vielä halunnut laulaa ainakin
kaksi laulua. Ehkä kolme. Hieman samalta
tuntuu nyt, kun kaksivuotinen kuraattorikausi lähestyy loppuaan ja samoin myös kahdeksan vuotta kestänyt aktiiviaikani osakunnalla.
Tulin osakuntaan syksyllä 2005 tuoreena ylioppilaana. Silloin jännitti ja vähän pelottikin.
Osakunta alkoi kivana harrastuksena, mutta
se antoikin paljon enemmän kuin mitä koskaan osasin fuksina odottaa. Osakunnasta
tuli harrastuksen sijaan elämäntapa.

nettava vastuuta. Tämän vastuunkantamisen
jätän hyvillä mielin seuraavalle kuraattorille.
On aika nousta pöydästä, punssilasi on tyhjä ja jatkot odottavat. Vielä on kymäläisiä ja
80-vuotiaassa KyOssa on kaikki hyvin.

Q:N NURKKA

Vuosijuhlan alla on osakunnalla pohdittu
kunnianosoitusten jakamista. Harrastusmerkit ovat merkin edellisenä vuonna saaneiden
osakuntalaisten käsissä ja ne myönnetään
nykyaktiiveille. Valinnat harvoin aiheuttavat
sen kummempaa keskustelua, mitä nyt joku
on joskus saanut merkkinsä vuotta aiemmin
kuin on ollut tapana. Nauhankanto-oikeuden
erityistä kymäläismielisyyttä osoittaneille
osakunnan ulkopuolisille myöntää hallitus.
Ansiomerkin myöntäminen ja kunniajäsenen
kutsuminen taas ovat koko osakunnan päätettävissä. Ansiomerkki myönnetään yleensä
aina kautensa päättäneelle kuraattorille, joka
on päätöksen tekeville osakuntalaisille tuttu.
Kukaan tuskin voi silloin väittää, ettei hän
ansaitsisi merkkiä. Ongelmallisempia ovat
osakunta-aikanaan erityisen aktiiviset, mutta
jo senioroituneet jäsenet. Heidät saatetaan
tuntea vain niminä historiankirjoituksessa.
Ansiomerkkiä ei kuitenkaan voida alkaa jakaa senhetkisille virkailijoille, vaan sen edellytyksenä on oltava tavanomaista viranhoitoa
suurempi omistautuminen ja mahdollisesti
kunnostautuminen senioritoiminnassa. Ei
saa käydä niin, että joku merkin arvoinen jää
ilman, koska hän ei ole osakuntalaisille tuttu.
On luotettava vanhempien osakuntalaisten
ja esimerkiksi vanhojen kuraattorien kertomuksiin ja tehtävä myöntämispäätös niiden
perusteella.
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När punschen småningom är slut

Kultaa ja kunniaa

Kiitos osakuntaystävät niin Liisankadulta
kuin DGO:ltakin, ja ennen kaikkea: Kiitos
KyO!

Maria
Kuraattori

Abit, fuksit tai yliopistolla jo pitempään viihtyneet: kannattaa ehdottomasti tulla mukaan
osakuntatoimintaan. Anna osakunnalle hieman aikaasi ja huomaat, että osakunta antaa
vaivannäön moninkertaisesti takaisin. Ehkä
sinäkin löydät osakunnalta elinikäisiä ystäviä. Tai työpaikan, puolison tai kadonneen
maakuntaidentiteetin. Ison liudan osakuntakavereita ja paljon hauskaa tekemistä joka
tapauksessa.
Osakuntalaiset valmistuvat ja siirtyvät työelämään ja ystäväporukat vaihtuvat, mutta
KyO on tuonut kymenlaaksolaisia opiskelijoita yhteen jo 80 vuoden ajan. Tänä vuonna pääsemme juhlimaan osakuntaamme yhdessä eri vuosikymmenten osakuntalaisten
kanssa. Emme välttämättä tunne toisiamme,
mutta meitä kaikkia yhdistää yhteinen järjestömme. Ollaan siis ylpeitä paitsi KyOsta,
myös omasta osuudestamme sen historiassa:
2010-luvun KyOssa on loistava yhteishenki
ja uudenlaista toimintaa kehitetään paljon.
Mainetta laulavaisesta osakunnasta pidetään
yllä lippu korkealla.
Jotta opiskelijat voisivat jatkossakin kasvaa
aikuisiksi KyOssa, kantaa musta-hopeista
nauhaa ja saada osakunnasta elämäntavan,
järjestöstä on pidettävä huolta ja siitä on kan-

KYPSÄ 1/2013

5

Virkailijat 2013
Esittelyssä KyOn virkailijat vuodelle 2013. Tänä vuonna Kypsä kysyi:
”Missä olet 80-vuotiaana?”
Maria Rämö
kuraattori
”Toivottavasti patistelemassa lapsenlapsia
liittymään osakuntaan”
Ester Pentti
hallituksen puheenjohtaja, laulunjohtaja,
valokuvaaja
”Istun suunnittelemassani talossa ja siemailen
punaviiniä.”

Hanna-Maria Ollila
sihteeri, valokuvaaja, HTK-edustaja, apuisäntä
”Olen Karibian risteilyllä Oasis of the Seas-aluksella kuuntelemassa luentoja alueen maista ja
nautiskelemassa auringosta.”
Pasi Pykälistö
taloudenhoitaja, arkistonhoitaja, apuisäntä
kypsäkunnan jäsen
”Olen yliopistolla pitämässä luentoja.”

Ohjaajat ja sihteerit. Ylhäällä: Maaria, Saila ja Viivi. Keskellä: Hannis, Aapo, Antti ja Anu. Edessä: Sini. Kuvasta
puuttuvat: Satu, Anni, Martti ja Lotta.
Viivi Haimi
tiedotussihteeri, apuemäntä
”Loikoilen purjeveneessä Välimerellä.”
Saila Kainulainen
fuksiohjaaja
”Istun kiikkutuolissa ja muistelen vanhoja.”
Satu Suvijärvi
fuksiohjaaja
”Ibizalla!”
Martti Ahtola
maakuntasihteeri
”Matrixissa.”
Hallitus. Ylhäällä: Maaria, Ester, Jenni ja Sini. Alhaalla: Maria, Hannis, Aapo, Pasi ja Joni.
Jenni-Maria Käki
emäntä, hallituksen ja kypsäkunnan jäsen
”Järjestän kolmen ruokalajin päivällisiä lapsilleni ja lapsenlapsilleni, joita on yhteensä 32.”

Maaria Haavisto
ulkoasiain sihteeri, hallituksen jäsen, apuemäntä
”Pelaan Sims 10:t”

Sini Leppänen
toiminnanohjaaja, Kypsän päätoimittaja,
hallituksen jäsen, apuemäntä
”Koska olen dementoitunut, luulen yhä olevani menevä 20-vuotias.”

Aapo Jussila
jäsensihteeri, hallituksen jäsen, HTK-edustaja,
apuemäntä
”Yritän edelleenkin opetella turistivenäjän
fraaseja.”
Joni Mäkelä
hallituksen jäsen, apuisäntä
”Haudassa.”
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Lotta Väkevä
kulttuurisihteeri
”Olen mustikassa.”
Anni Jokiniemi
seniorisihteeri, kypsäkunnan jäsen, apuemäntä
”Neulon sukkia Ristolle ja lapsenlapsilleni.”
Joonas Ollila
laulunjohtaja, HTK-edustaja
”Olen töissä joko maassa tai kiertoradalla.”

Joni Salo
isäntä
”Olen Mannerheimintien kattohuoneistossani
siemailemassa shampanjaa.”
Antti Hannula
liikuntasihteeri
”Olen Havannassa iso sikari suussa jahdilla.”
Anu Rämö
liikuntasihteeri, apuisäntä
”Olen Hawajilla vanhainkodissa iskemässä
50-vuotiaita miehiä.”
Anna Kelaranta
kypsäkunnan jäsen, apuemäntä
”80-vuotiaana olen mahdollisesti 80 -vuotias
tai sitten en muista enää ikääni.”
Ninni Karjalainen
apuemäntä
”Olen 80-vuotiaana Floridassa katsomassa
manaatteja. Tai ennemmin katsomassa sitä,
että onko niitä ylipäätään enää siellä elossa.”
Suvi Sivula
apuemäntä
”Vapaalla.”

Pekka Haimi
valokuvaaja
”Olen kotona irccaamassa #kyo-kanavalla.”
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Emännistö. Tiina, Aapo, Viivi, Maaria, Jenni, Sini ja Anni. Kuvasta puuttuvat: Ninni, Suvi ja Anna

Kypsäkunta. Maaria, Aapo, Pasi, Sini, Anni ja Jenni. Kuvasta puuttuvat: Anna ja Essi.
Tiina Heikkilä
apuemäntä
”Olen luultavasti se naapuruston erakoitunut
ja hieman kenties vinksahtanut mummeli, joka
elelee omaa elämäänsä muun maailman
menosta juuri välittämättä”
Mikko Virta
apuisäntä
”Irstailen vanhainkodissa ja juoksen 70-vuotiaiden mummojen perässä.”

Ville Myllylä
apuisäntä
”Olen toivottavasti elossa.”
Johannes Einolander
apuisäntä
”Mullan alla.”
Essi Kortekangas
edustaja Unionin hallituksessa, kypsäkunnan
jäsen
”Espanjan aurinkorannikolla.”

Kypsän lahja lukijoille:
Tällä kupongilla ilmainen sisäänpääsy vuosijuhlien jatkoille.
Isännistö. Takana: Johannes, Anu, Pasi ja Mikko. Edessä: Joni M, Ville, Joni S ja Hannis.
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Miten Kymenlaakson Osakunta on
syntynyt?

Taloustieteellinen näkemys osakunnan synnystä

Tekstit: Aapo Jussila, Anni Jokiniemi, Essi Kortekangas ja Pasi Pykälistö. Kuvat: Sini Leppänen

Etymologinen katsaus Kymäläiseen osakuntaan
Lingivistiikan diskurssissa joudumme ottamaan annettuna, että sanat kantavat merkitystä. Tämän johdosta kielifilosofinen arvailu ei sovellu käsillä olevaan tieteelliseen
kannanottoon. Lisäksi artikkelissa tehdään
analoginen yleistys siten, että sanojen etymologia kuvaa myös kielenulkoisen referentin
kehitystä sosiaalis-yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Kymäläinen osakunta (i) koostuu
kolmesta vartalosta, joiden lingvistisiä merkityksiä ja konnotaatioita käsitellään alla.
Kymäläinen ei selittelyjä kaivanne, joten pitäkäämme sitä semanttisena primitiivinä.
Toisin sanoen kymäläisyys usein määrittyy
vasta maakunnasta lähdön jälkeen opiskelijan saavutettua ulkopuolisen tarkkailijan
näkökulman, ja on hyvin yksilöllinen kokemus. Sen sijaan ”osakunnan” osilla ”osa” ja
”kunta” on historiansa aikana ollut useitakin
merkityssisältöjä.
Sana ”osa” merkitsee lähisukukielissä mm.
onnea, kohtaloa ja menestystä. Nämä kuvaavat loistavasti osakunnan tehtävää korkeakouluopiskelijoiden poikkitieteellisen verkostoitumisen kanavana. Saamessa kognaatti
oa?’?e sen sijaan kantaa konkreettisempaa
merkitystä ’liha, lihaksisto’. Vaikkei näin sivistynyttä järjestöä ehkä sovikaan lihatiskiksi
kutsua, joku on tiettävästi päätynyt osakunnan kautta lihalliseenkin kontaktiin, tai jopa
avioon.
Kunta on perinteisesti esiintynyt kollektiivijohtimena kuvaamassa oliojoukkoa. ”Ruokakunta” lienee selkein ja myös osakuntasitseihin sopivin esimerkki, varsinkin jos
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valikoimme kontekstiimme ”osalle” perinteisimmän merkityksen ’osa saaliista’ (ii) eli
sitsiateriasta. Osista muodostuva kollektiivi
kiteyttääkin hyvin osakunnan pyrkimyksen
monitieteiseen rentoon kanssakäymiseen.
Lopputulemana todettakoon, että sana Kymäläinen osakunta edelleen kantaa funktiossaan kaikkia etymologisia sisältöjä, jotka se
on kerännyt jo ennen kielenulkoisen objektin, osakuntaolion perustamista. Vastaavasti
merkitysten huipentuma, Kymäläinen osakunta, toteuttaa funktiota.
Tapio K. Alrsson, kielitieteen professori

(i)Saussuren hengessä pidämme puhuttua kieltä primaarina, mistä johtuen kirjalinen muoto Kymenlaakson osakunta rajataan lingvistisen merkin ulkopuolelle.
(ii)Aikaisin kultivaation aloittaneeseen Kymenlaaksoon
’osa sadosta’ ehkä sopinee paremmin (Metro 2013).

Kymenlaakson osakunnan synty
fysikaalisesti määriteltynä
Alussa oli äärettömän kuumaa ja tiivistä.
Maailmankaikkeus oli pieni piste, kunnes
alkuräjähdyksessä se alkoi laajeta. Ensin oli
vain yksi vuorovaikutusvoima, mutta alle
sekunnin kuluttua, ne erottuivat nykyään
tuntemiksemme 5 perusvuorovaikutuksiksi,
joilla on omat välittäjähiukkasensa. Syntyivät
gravitaatio (välittäjähiukkasena gravitoni),
vahva vuorovaikutus (gluoni), heikko vuorovaikutus (välibosonit), sähkömagneettinen
voima (fotoni) ja kymäläinen vuorovaikutus
(kyotoni).
Vahva ja heikko vuorovaikutus toimivat atomeissa, kun sähkömagneettinen- ja gravitaatiovoima voidaan havaita konkreettisemmin.
Toistaiseksi vähiten tutkittu kymäläinen vuorovaikutus on läheistä sukua gravitaatiolle.
Siinä missä gravitaatio aiheuttaa kaikenlaisten massojen keskinäisen vetovoiman, saa
kymäläinen vuorovaikutus vain Kymenlaaksosta pitävät kappaleet kerääntymään yhteen. Reilun 100 km päässä kanta-alueesta
kymäläinen vuorovaikutus on synnyttänyt
tutkijoille toistaiseksi selvittämättömän galaksimaisen keskittymän, missä kyotonit toimivat toisinaan jopa gravitoneja tehokkaammin. Otollisissa olosuhteissa se saa myös
kappaleet värähtelemään hönöhönön taajuudella. Tiede ei kuitenkaan vielä ole kehittynyt
tasolle, jossa kyotoneja ymmärrettäisiin täydellisesti.
Erik Osmo Saukko, kosmologi

”1930-luvun Suuren laman alkusysäyksenä on totuttu pitämään Mustaa torstaita
24.10.1929, jolloin New Yorkin pörssi romahti. Tämä yksittäinen tapahtuma ei kuitenkaan
ole yksinään riittävä selitys lamalle eikä sitä
seuranneelle Kymenlaakson Osakunnan
perustamiselle vuonna 1933. Uusklassisen
taloustieteen näkemyksen mukaan syynä lamaan oli protektionismi eli taloudellisen toiminnan sääntelyn kiristyminen. Monetaristit
puolestaan syyttivät epäonnistunutta keskuspankkipolitiikkaa, joka johti rahamäärän supistumiseen. Keynesiläinen taloustiede syytti
lamasta liikaa säästämistä, eli sitä, että valtio
ei lisännyt kysyntää investoimalla.
Näistä keynesiläinen näkemys selittää Kymenlaakson Osakunnan syntyä ehkä parhaiten. Kymenlaakson Osakunnassa ei koskaan
ole säästelty, vaan etenkin nestemäisiin hyödykkeisiin on investoitu vuosien saatossa ahkerasti, mikä on kasvattanut kotimaista kysyntää keskimäärin 3% vuosivauhtia. Tämä
on pienehkölle osakunnalle saavutus. Osakunnalla on siis ollut markkinavoimaa enemmän kuin muiden numeeristen taustatietojen
perusteella (esimerkiksi vuotuinen liikevaihto) voisi olettaa. Kaikki investoinnit eivät
suinkaan ole valuneet kurkusta alas, vaan osa
on myös jäänyt jälkipolville jaettavaksi.
Kymenlaakson Osakunta on ollut heti alkuajoistaan lähtien aktiivinen taloudellisen
aktiviteetin elvyttäjä, mutta maailmantalouden kannalta pelastus tuli 1930-luvulla liian
myöhään. Jälkiviisaasti voitaneen siis arvella, että mikäli Kymenlaakson Osakunta olisi
perustettu jo ennen pörssiromahdusta, olisi
maailmanlaajuinen lama 1930-luvulla voitu välttää kokonaan. Nähtäväksi jää, voisiko
osakunta olla ratkaisun avain parhaillaan
ajankohtaisessa Euroopan velkakriisissä.
Suosittelen lämpimästi Euroopan keskuspankkitoiminnan luovuttamista osakunnan
taloudenhoitajan haltuun.”
Arvo A. Masander,
taloustieteen professori
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Kuinka kaikki oikeasti kävikään?
Osataan sitä näköjään Kypsän toimituksessakin puhua paskaa. Onneksi osakunnan historiikki kertoi totuuden osakunnan synnystä.
Taustaa
Kymenlaakson alue oli erinäisten rajansiirtelyiden ja lääniuudistusten myötä jaettuna Viipurin, Hämeen ja Uudenmaan läänin
kesken. Kymijoen länsiranta kuului Uuteenmaahan ja siten ESOn kanta-alueeseen, pohjoisreunan kunnat kuuluivat Hämeeseen ja
HO:n kanta-alueeseen ja WiOlle kuului loput
alueesta. Kymenlaaksoon oli noussut merkittäviä uusia asutuskeskuksia 1870-luvulta
alkaen Pietarin radan ja Kymijoen koskien voiman varaan rakennetun teollisuuden
vetämänä. Tästä huolimatta Kymenlaakso
oli osakuntien maakuntakiertueiden syrjäseutua, mihin ylioppilaat harvemmin tiensä
löysivät. Kymijokilaaksossa oli myös kehittymässä oma identiteettinsä, jota paikallinen
sivistyneistö myös tarkoituksenmukaisesti
loi osana isänmaallista ”uutta valkoista Suomea”.
Ajatus syntyy
Ajatus Kymenlaakson osakunnasta oli pitkään illanistujaisissa heitetty vitsi, mutta
yliopisto-opiskelijoiden määrän kasvaessa ja vanhojen osakuntien rakoillessa idea
alkoi saada aiempaa enemmän pohdintaa
osakseen. Tuolloin ESO ja WiO kamppailivat
etelärannikon herruudesta, etenkin Kotkan
ollessa kiistakapulana. HOn piirissä oli suunniteltu pinta-alaltaan laajimman ja hajanaisimman osakunnan jakamista uusiksi pienemmiksi osakunniksi, mutta Hämäläisten
talon mittavan ja kalliin rakennusprojektin
laskujen langettua maksuun tästä luovuttiin.
Tällöin HO:n Itä-Häme Kerhossa toimineet
kymenlaaksolaiset ehdottivat wiolaisille heimoveljilleen ja -sisarilleen oman osakunnan
perustamista, etteivät he joutuisi Hämäläisten talon maksumiehiksi muiden mukana.
Idea otti tulta alleen.
Kymenlaakson Ylioppilaskerho
9.11.1930 pidetyssä suunnittelukokoukses-
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Kymenlaakson Osakunnan historian
kiinnostavia kohtia

sa päätettiin perustaa Kymenlaakson Ylioppilaskerho. Kerhon tavoitteena oli alusta
alkaen oman Kymenlaakson Osakunnan perustaminen. Suurin kädenvääntö käytiin uuden osakunnan kanta-alueesta, sillä vanhat
osakunnat eivät tuosta noin vain päästäneet
kuntia lipeämään uuden osakunnan reviiriin.
Kunnilla itselläänkin oli ristiriitaisia mielipi-

1933 Kymenlaakson Osakunta syntyy Yliopiston konsistorin hyväksyessä uuden osakunnan.

teitä, mihin kanta-alueeseen ne kuuluisivat.

1952 KyO ostaa itselleen flyygelin muuttaessaan SatOn vanhaan huoneistoon Uudella.

Taustatukea hankkeelle

1953 KyOn toinen inspehtori Aarne Anttila kuolee äkillisesti sairaskohtaukseen, joululahjana KyO saa
Kotkan kaupungilta ja rakennusmestari Huoviselta kaksi nimikkopaikkaa Domus Academican opiskelija-

1931 tehtiin kesäkiertuetta maakunnassa.
Kiertueeseen kuului monenlaista ohjelmaa
musiikista patrioottisiin puheisiin ja rahankeruuseen. Kiertueella osakuntaideaa mainostettiin kanta-alueelle ja se sai vankkaa
tukea lehdistöltä ja liike-elämältä, mikä oli
vahva osoitus uuden osakunnan elinkelpoisuudesta. Merkittävä voimatekijä oli tuleva
KyOn inspehtori Erik Lönnroth, jonka elämänpolku oli ristennyt kymenlaaksolaisten
kanssa WiOn pöytäjuhlissa erinäisten sattumusten seurauksena.
Kymenlaakson Osakunta syntyy
30.1.1933 aloite uuden Kymenlaakson Osakunnan perustamisesta esitettiin Yliopiston
konsistorille 32 tulevan kyolaisen allekirjoituksella. Konsistori konsultoi ensi vanhoja
emäosakuntia WiOa ja HO:ta, jotka kannattivat uuden osakunnan perustamista.
24.5.1933 Yliopiston konsistori hyväksyi uuden osakunnan perustamisen. 1.9.1933 Kymenlaakson Osakunta aloitti toimintansa ja
ensimmäinen kokous kopautettiin alkaneeksi
18.9.1933.

Kymenlaakson Osakunta syntyi Helsingin
osakunnista viimeisenä, ennen sotia ei uusia
osakuntia erkaantunut vanhoista ja II maailmansota tuhosi sen ”talonpoikaistasavallan”
ideologisen ympäristön, jossa uudet osakunnat olivat syntyneet. KyO jäi elämään nuorimpana ja vireimpänä.

1937 KyO saa tilat Uuden ylioppilastalon ullakolta.
1938 KyOn ajama Kymenlaakson Maakuntaliitto perustetaan.
1943 KyOn kuuluisat ”pommitusvuosijuhlat”, jotka päättyvät palopommista osuman saaneen Yliopiston
sammutukseen ja irtaimiston evakuointiin.
1950 Osakunnan ensimmäinen inspehtori Erik Lönnroth eroaa virasta siirtyessään Yliopiston rehtoriksi.

asuntolaan.
1955 Kolmas inspehtori Veli Merikoski eroaa virastaan siirtyessään hoitamaan Porkkalan palautusta.
1962 KyOn ensimmäinen ”oikea” laulukirja ilmestyy ja kesällä tapahtuu yksi suurista maakuntatempauksista, KyO laskee Kymijoen päästä päähän koskiveneillä keräten rahaa Rahastoonsa.
1967 Ensimmäisenä osakunnista KyO myönsi fukseille täyden puhe- ja äänioikeuden osakunnan kokouksissa.
1968 KyOn jäsenmäärän huippu, 1016 jäsentä. KyO paheksuu HYYn 100-v. juhlia ja pari päivää myöhemmin tapahtuu Vanhan valtaus.
1972 Hullut vuodet vauhdissa opiskelijamaailmassa, KyOn jäsenmäärä romahtaa muiden osakuntien lailla
ja samoin osakunnan finanssit sakkaavat. Hätäsuunnitelmana pohditaan jo KyO, KO ja WiO fuusiota, mutta wiolaisten vaatimus Wiipurilainen Osakunta nimestä kaataa suunnitelmat. KyO muuttaa KO:n ja WiOn
kanssa Liisankadulle.
1975 Liisankadun Osakunnat haastetaan oikeuteen kotirauhan rikkomisesta.
1977 Osakunnan lippu kärventyy lähes tuhkaksi itsenäisyyspäivän kulkueessa.
1980 Kypsä syntyy Kymen Purhan, Hikoilevan kaktuksen ja Valheen pasuunan perillisenä KyOn lehdeksi.
1983 KyO juhlii näkyvästi 50-vuotispäiväänsä ja Liisankadun tilat remontoidaan. Lohien tuella KyO saa
uuden lipun.
1986 KyO solmii ystävyyssopimuksen Hallands Nationin kanssa.
1988 KyO aloittaa jälleen matrikkelin pidon sitten v. 1975. alkaneen katkoksen jälkeen.
1990 Ystävyyssopimus uudistetaan Korp! Fraternitas Tartuensiksen kanssa.
1995 Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry. perustetaan.
2004 KyOn legendaariset T-paita ja vaalilause ”Oot siä mun kaa?” syntyvät.
2009 Kolmen Kopla muuttaa Liisankadulta Leppäsuolle Domus Gaudiumin kellariin.
2013 KyO täyttää 80 vuotta.
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Älä hukkaa tätä kirjaa,
koska tässä on tää kirjoitus

Kypsä ruoka

Julkaisemme tällä palstalla laulukirjakirjoitusten valioita.
Teksti:Anni Jokiniemi
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I don’t always come to other Osakunta’s
parties, but when (I do) it’s KyO parties.
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Oman kullan silmät… ovat kauniit ja seisovat päässä.

Seuraava ohje on tarkoitettu tilanteeseen, jossa haluat nopeasti lämmintä leipää ja sinulla on jäänyt perunamuussia tähteeksi. Tästä ei tule liikaa edes yksin asuvalle. Ehkä olit jopa niin kiero
ja laskelmoiva, että teit muussia ylimäärin päivälliselle. Tätä ohjetta inspiroi vanha köksänkirja
(Hyvää pataa), joka on todella kannattanut ottaa vanhempien nurkista mukaan Helsinkiin.

Perunarieska
2,5 dl perunamuussia
½ tl suolaa
1 muna
noin. 2,5 dl jauhoja (olen kokeillut jo ohra- ja sämpyläjauhoilla)
Laita uuni lämpenemään 250 °C:eseen. Asettele leivinpaperi pellille niin naftiksi, etteivät paperin reunat
osu uunin seiniin kuumenemaan. Sekoita kylmään muussiin suolaa ja muna esim. puuhaarukalla. Sekoita suunnilleen muussin tilavuuden verran jauhoja. Määrä riippuu suuresti muussin löysyydestä. Lusikoi
pellille noin 6 taikinakasaa tai yksi iso kasa. Taputtele jauhojen avulla sentin paksuisiksi leiviksi ja pistele
haarukalla. Uuni saavuttikin juuri sopivasti oikean lämpötilan, joten työnnä rieskat uuniin. Paista 12-15
minuuttia, eli kunnes alkavat ruskettua kauniisti. Rieskat eivät kohoa. Ensimmäiset rieskat täytyy ehdottomasti (tästä pitäisi tehdä lakialoite) syödä lämpiminä, mutta kyllä loput maistuvat kylmenneinäkin.

KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SENIORIT RY TIEDOT TAA
Haluatko tavata osakuntakavereita myös valmistumisen jälkeen? KyO seniorit ovat tätä varten! Olemme
nuorekas joukko, joka kokoontuu välillä ruuan ja juoman, kulttuuririentojen tai muun toiminnan merkeissä.
Tapahtumamme ovat avoimia kaikille entisille ja valmistumisen kynnyksellä oleville KyO:n jäsenille.

Kyo-quotes
			
eli irc-kanavan parhaita

A J A N K O H T A I S T A

Kymenlaakson
Osakunnan
Senioreiden
sääntömääräinen
vuosikokous
järjestetään osakunnan tiloissa (Leppäsuonkatu 11) sunnuntaina 14.4. klo 14 alkaen. Kokouksen esityslistalla mm. vuoden tilinpäätös, vuosikertomus, tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä uuden pj:n ja hallituksen valinta.
Kokouksen
jälkeen
seniorit
tarjoavat
kokoukseen
osallistujille
ruokaisaa
brunssia! Kyseessä on koko perheen tapahtuma, johon lapset voi ottaa mukaan, leikkikavereita löytyy varmasti! Ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.
Tästä ja muista tulevista tapahtumista tiedotamme sähköpostilistamme kautta (kyo-seniorit@helsinki.fi). Lisäksi ilmoittelemme tapahtumista myös nettisivuillamme http://seniorit.kymenlaaksonosakunta.fi/ ja Facebookissa. Olethan jo liittynyt ryhmän jäseneksi?
Nähdään senioritapahtumissa!
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<henkilö1> meidän iskällä suurennettiin siihen pisteeseen, et
se meni niin ohueksi, että katkesi.”
22:41 <henkilö1> Mä en ikinä joutunut painiskelemaan minkään muistitikkuongelmien
kanssa, koska ne kerrat, kun tein jotain Aleksandriassa, taitaa
voida laskea melkein yhden käden sormilla
22:42 <henkilö2> kuten MyPan fanitkin
22:42 <henkilö1> kyllä
22:43 <henkilö2> alkoi heti soida päässä
22:43 <henkilö1> laatu korvaa määrän fanien kohdalla. ei mennyt ktp:lla niin hyvin
viime kausi :P
10:04 < henkilö1> vähänkö mulla oli black out:
10:05 < henkilö1> olin kirjoittanut muistiinpanoihin kokouksesta, et valittiin
maakuntavaliokuntaan JoniT.
10:05 < henkilö1> Olin ihan, että koska meille on tullu uusi Joni osakuntaan :D
10:06 <henkilö2> :)
KYPSÄ 1/2013
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Kymenlaakso
otsikoissa

Kirja-arvostelu: KyOn uusi laulukirja
Kypsän toimituskunnan kirjallisuuskriitikot saivat käsiinsä 19.2. julkaistavan laulukirjan. Listasimme uuden kirjan plussia ja miinuksia aiempaan painokseen verrattuna.
Teksti: Aapo Jussila, Sini Leppänen ja Pasi Pykälistö

Perustiedot kirjasta:

Teksti: Essi Kortekangas. Kuva: Pekka Haimi

Pääkaupunkiseudulle kantautuu silloin tällöin uutisia maakunnista, niin myös Kymenlaaksosta. Pääkaupungin äänenkannattajaa
Helsingin Sanomia lukiessa silmiin on osunut talven aikana lähinnä negatiivissävyisiä
uutisia. Lukijana pohdin jo, onko kyse vainoharhasta, mutta näin ei taida sittenkään olla
(onneksi tai ei). Tilanteen nimittäin näyttää
noteeranneen myös lehden toimitus itse, sillä
9.1.2013 lehdessä komeili otsikko ”Kovan onnen Kotka”. Jutussa viitattiin aikaisempaan
rikosuutisointiin, jonka yksityiskohtiin jätettäköön tässä viittaamatta. Jokainen lukekoon
itse päivä- ja iltapäivälehtensä.
Tilastodataa kyseinen juttu hämmenteli sinne tänne. Toisaalta kuluneen vuoden väkivaltatilastoissa Kymenlaakso on koko maan
keskiarvon yläpuolella, mutta toisaalta huomioidaan myös se, että tilasto tällaisenaan
ei kerro juuri mitään luotettavaa. Joskus tapaukset kasaantuvat samaan sumaan, eikä
tämän perusteella kenenkään kannata vetää
mitään johtopäätöksiä trendeistä. Näin todetaan lehdessäkin, mutta samaan hengenvetoon lukijoita muistutellaan näistä ikävistä
tapahtumista.
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ryhmissä tämä saattaisi käynnistää jopa
gentrifkaatioksi kutsutun ilmiön. Tämä ilmiö
on saattanut esimerkiksi New Yorkissa hyvätaustaiset manhattanilaisnuoret muuttamaan uskaliaasti rappeutuneisiin lähiöihin,
jotka ovat aikaisemmin paistatelleet murhatilastojen kärjessä.
Eräs mahdollisuus on, että tämä Kymenlaakson rappioromanttinen brändäys puree
pääkaupunkiseudun hipsterivähemmistöön.
Jospa tämän uutisoinnin jalanjäljissä kyteekin gentrifikaation mahdollisuus. Tällöin Kymenlaakson tehdaspaikkakunnille rupeaisi
vähitellen nousemaan trendikkäitä taiteilijayhteisöitä. Kenties jonakin päivänä toimintansa lopettaneessa paperitehtaassa asutaankin boheemisti loft-asunnossa.

Sivuja: 234
Osioita: 12, esimerksi Paa!
ja Rapuviina on totta
Toimituskuntalaisia: 9
Aiemmat Kymenlaakson
Osakunnan laulukirjat
on julkaistu vuosina 1962,
1968, 1992 ja 1999.

Uuden kirjan kannessa komeilee vaakuna mustalla
pohjalla.
Plussat:
+ Selkeä taitto
+ Laulun otsikoiden fontti miellyttää silmää
+ Säilytetty vanha isänmaallinen osasto

+ Kuvat on vaihdettu jotain järkevää esittäviksi ja niistä löytyy kuvatekstit
+ Kuvitus on siis erittäin onnistunut ja humoristinen
+ Merkitty, kuinka monta kertaa joku säkeistö
lauletaan

Miinukset:
- Annikki kummittelee yhä teinilaulussa
- Nyt uusia lauluja pitää laulaa paljon, että
ne opitaan, eivätkä ne vaivu unohduksiin
- KTP ja kuolema on yhä mukana, mutta
MyPasta ei ole laulua.
- Sensuuri on iskenyt kappaleessa KyOn
fukseja oomme kaikki, ei se noin mennyt!

Uutiset ovat uutisia, eikä niitä parane tietenkään julkisuuskuvan kannalta lähteä sensuroimaan. Positiiviseksi tällaisten uutisten
luomaa julkisuuskuvaa ei voi lähteä luonnehtimaan. Englanninkielinen sanonta no news
is good news saattaisi tässä kohtaa pitää
paikkansa.

+ Selitetty oleelliset koreografiat lauluissa

- Kirjassa on lauluja, joita ei KyOlla itsellään lauleta vaan niitä kuulee ainoastaan
kun on edustamassa.

+ Lisätty tuoreita osakuntalaisten tekemiä sanoituksia

- Sisennysten merkitys jää hieman hämäräksi.

+ Uudelleen sanoitettuihin lauluihin on merkitty alkuperäinen sävel/kappale

- Junnua on ehkä jopa liikaa. Missä on
Veikko Lavi? (taisi siellä jopa yksi laulu
olla)

Voisiko tästä julkisuuskuvan hämmentelystä
sitten toisaalta olla jotakin hyötyä Kymenlaakson imagolle? Vaikea lähteä sanomaan,
mutta ken toisaalta tietää. Väkivaltatilastoilla pelottelu ei ainakaan rohkaise normaalia
keskiluokkaista perheellistä helsinkiläistä
muuttamaan Kotkaan, mutta pääkaupungissa ihmismassan kirjo on laaja. Joissakuissa
rappioromantiikkaan taipuvaisissa ihmis-

+ Hakemistosta voi etsiä kappaleita myös laulun alkusanoilla.
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+ Lisätty kaikkien maakuntalaulujen sanat

+ Typistetty tarpeellisissa kohdissa lisäsäkeistöistä, koska ne muuttuvat kuitenkin niin nopeasti

Oiva paikka lukea uutisia Kymenlaaksosta on
osakunnan lehtihuone. Ihmettelen vaan, mitä tuo olut
tuossa tekee. Ehkä se on niiden negatiivisten uutisten
varalle.

+ Lauluvalikoima on laajentunut huomattavasti, mahdollistaa sen ettei enää tarvitse jankuttaa samoja vanhoja veisuja
+ Bellmannia! (historianopiskelija kiittää.)
+ Yogi Bearia on lyhennetty, kiitokset siitä.
+ Kirjan paksuus ei näytä lisääntyvän liikaa.

Pohdittavaksi jäi:
Kuinkakohan moni lauluista kestää aikaa?
(esim. Frontside Olut)
Kirjan käytettävyyden kannalta on olellista, mahtuuko kirja taskuun vai ei.

KYPSÄ 1/2013
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80 hyvää syytä olla kyolainen
Julkaisemme juhlavuoden jokaisessa numerossa 20 hyvää syytä olla kyolainen.

1. Juhliin on helppo pukeutua osakunnan väreihin.
2. Voi saada stipendin.
3. Saa ottaa useamman kuin yhden viran.
4. Juhlissa on aina pelkästään kavereita.
5. Kukaan ei katso kieroon, jos sanoo julkisesti miä.
6. Kuulijat ymmärtävät Kouvostoliittovitsejä.
7. Yhden viikonlopun aikana ehtii hyvin käydä tyhjentämässä vanhempien
jääkaapin, koska asuu melko lähellä Kymenlaaksoa.
8. Laulutaidotonkin osaa laulaa Hönö hönön.
9. Ei tarvitse haikailla yksin posson perään.
10. Saa toteuttaa oudompiakin ideoitaan.
11. “Kymenlaaksolainen ihminen on mielestäni työtätekevä, jolla on jalat
tiukasti maassa. “ Marita Taavitsainen
12. “Kukaan ei murehdi jos Kymenlaakso häviää kartalta kun se liitetään
Uuteenmaahan tai Savoon, tai kun Venäjä valloittaa sen (taas).” http://
hikipedia.info/wiki/Kymenlaakso
13. Oppii säästämisen ja nuukailun jaloa taitoa.
14. Kypsä vaan on hieno lehti.
15. Vuosijuhlissa ei tarvitse pönöttää turhaan.
16. Saa juhlia tänä vuonna tasavuosia.
17. Ei tarvitse kilpailla verisesti haluamastaan virasta.
18. Voi siirtyä fuksista suoraan korkeampiin virkoihin.
19. Kouvolan Lakritsaa saa syödä ihan luvan kanssa.
20. Kymäläiset ovat syntyneet Karjalan ja Hämeen rajamaalle, oman
lisänsä keitokseen ovat tuoneet Uudenmaan ruotsalaiset lännestä,
venäläiset ja tataarit idästä sekä virolaiset etelästä ja savolaiset
pohjoisesta. Ja olihan Kotka Suomen suurin norjalaiskolonia aikoinaan. Eli
kymäläinen sopeutuu minne vaan ja kansainvälisyys on normaalia meille.
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voimalla lisääntyminen, uuden maailman asuttaminen ja muukalaistenkarkotusesitykset onnistuvat
osakuntaporukalla mainiosti. Edes toiselta planeetalta peräisin oleva musiikki ei onnistunut
latistamaan tunnelmaa. Ensimmäinen telakoituminen bileplaneetalle tosin tyssäsi humanistinoidien
tuhoojayksikköön, mutta mies- ja naistappioiden jälkeen KyOn siirtokunnan vahvimmat lopulta
pelastautuivat Kaislaan.

KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER

15.12 Ennen maapallon räjähtämistä KyO sai
kutsun avaruusalusarkin pikkujouluihin.
Avaruusjuoman voimalla lisääntyminen,
uuden maailman asuttaminen ja muukalaistenkarkotusesitykset onnistuvat osakuntaporukalla mainiosti. Edes toiselta planeetalta
peräisin oleva musiikki ei onnistunut latistamaan tunnelmaa. Ensimmäinen telakoituminen bileplaneetalle tosin tyssäsi humanistinoidien tuhoojayksikköön, mutta mies- ja
naistappioiden jälkeen KyOn siirtokunnan
vahvimmat lopulta pelastautuivat Kaislaan.
26.12. Pohjois- ja Etelä-Kymenlaaksossa kokoonnuttiin Tapanintansseihin. Tanssin
sijaan keskityttiin virkokkeiden nauttimiseen. Kamppailu pohjoisen ja etelän välillä
oli kova, mutta etelä taisi lopulta viedä voiton, kun panokseksi saatiin kaksi fuksia.
31.12. Vuoden, muttei elämän loppumista
juhlittiin yhteisosakuntalaisesti DGO:lla uudenvuoden sitseillä. Kellon lyödessä 12
ammuttiin, ei ihmisiä vaan raketteja. Jatkoilla esiintyi Carola, tosin television välityksellä.
Abikiertue jatkui alkuvuodesta, kun vuorossa olivat yhä Kymenlaaksossa sinnittelevä
Iitti sekä Kotkan Karhula. Lisäksi osallistuttiin KOUahead-koulutusmessuille Kouvolassa. Osakunnan huomattiin tulleen tunnetuksi
maakunnassa, sillä yksi abi muisti kuulleensa
KyOsta aiemminkin.

12.1. Hallituksenvaihtokaronkka oli
pääasiassa hauskaa oleilua. Karonkassa nousi kuitenkin esiin hallituksen ulkopuolelle
jääneiden oppositiovoimien suunnitelma
kaataa hallitus välikysymyksen avulla. Puolueellisen asiantuntijan mukaan välikysymys
tuskin kuitenkaan tulee voittamaan osakunnan kokousta taakseen. Sotilasvallankaappausta ei armeijajuttujen ja iltapukujen sodasta
huolimatta ole näköpiirissä.
25.1.
Virkailijanvaihtokaronkassa
emännän avaimen otti vastaan kasvissyöjä,
mistä johtuen ko. sitseillä tarjottiinkin maukasta kasvislasagnea, eikä keittiötä ainakaan
saavuttanut yksikään lihanhimoinen soraääni. Useimmat uudet virkailijat eivät selvästi
rakastaneet saamiaan lahjoja niiden ansaitsemalla tavalla, koska kerran laittoivat ne
kiertämään pöytiä. Toisaalta, koska useimmat pöydässäistujat olivat itse lahjansaajia,
pullot lopulta saivat saman rakkaudenosoituksen – vain kollektiivisesti.
1.2. DGO:n hengailuillassa vietettiin
yhteistä aikaa osakuntakavereiden kanssa
muutenkin kuin vain pelkästään bilettämällä
ankarasti. Osa osallistujista oli pettynyt ymmärtäessään tapahtuman luonteen väärin,
osa taas pelasi tyytyväisenä lautapelejä ja
katseli leffoja perjantai-iltansa ratoksi.
Tiedoitussihteeri saa kravattinsa.
Maailmanloppu-teemaisissa pikkujouluissa
Kuvat: Ester Pentti ja Pekka Haimi
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Kyllä Kypsä tietää
Mistä
tietää,
onko
muki
puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä?
Nimim. Janottaa
Hyvä nimimerkki Janottaa,
olet janoissasi päätynyt pohtimaan optimismin ja pessimismin syvintä olemusta. Tällaisen mukin nähdessään janoinen optimisti
ilahtuisi siitä, että mukissa on vielä puolet
jäljellä ja kulauttaisi loput kurkkuunsa. Kuivakurkkuinen pessimisti sen sijaan näkisi
puolityhjän mukin ja ajattelisi, ettei se varmasti riitä sammuttamaan hänen janoaan,
vaikka hän sen joisikin. Näin ollen mukin tila
riippuu sitä tarkastelevan henkilön elämänfilosofiasta. Sinun on siis pohdittava kuinka
toimisit esimerkiksi tilanteessa, jossa hyvistä sääennustuksista huolimatta sadekuuro
yllättää sinut ja ystäväsi juuri, kun olette
levittäneet piknikeväänne ulos nurmikolle.
Jos tempaiset eväät mukaasi ja ryntäät lähimpään sadesuojaan odottamaan kuuron
loppumista, pidät todennäköisesti myös mukia puoliksi täytenä. Jos taas sadekuuro pilaa
mielestäsi koko päivän ja epäilet sen olevan
kuitenkin koko päivän kestävä kaatosade,
näet mukinkin jo puoliksi tyhjänä. Säähän
voi kuitenkin aina vaikuttaa. Jos otat sateenvarjon aamulla mukaasi, on lähes varmaa,
ettei taivaalta tule päivän aikana pisaraakaan
vettä. Jos taas et varaudu sontikalla, voit olla
varma, että sadetta piisaa juuri silloin kun satut olemaan ulkona.

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.
Onko sinulla polttava kysymys, johon
et yrityksistäsi huolimatta ole löytänyt
vastusta? Lähetä se osoitteeseen kyokypsa@helsinki.fi, niin Kypsä kertoo
vastauksen.
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Mitä juhlavaa siinä on, kun mies pukeutuu edestä lähes napapaidan
mittaiseen mustaan takkiin, jossa
on takana kaksihaarainen liepuke?
terv. Pingu
Parahin Pingu,
Linnut ja monet muutkin eläinmaailman
koiraat kosiskelevat mahdollista puolisoaan
esittelemällä koreaa ulkonäköään. Useimmilla lajeilla suositaan värejä, mutta ihmiset
ovat jostain syystä jättäneet värit pääasiassa
naaraille.
Frakki eli hännystakki on länsimaisen kulttuurin juhlallisin ja muodollisin miesten
juhlapuku. Siihen pukeutuneet miehet ovat
turvassa kilpakosijoilta, sillä muita asuja
käyttävät eivät millään kykene uhkaamaan
frakkiin pukeutunutta. Perinteiset miehet
suosivat mustaa, mutta parhaan vaikutuksen
naaraaseen tekee yönsininen, joka sisävalaistuksessa näyttää mustaakin mustemmalta.
Frakin oikeaoppinen pukeminen ja kantaminen on taitolaji, jota voi verrata laulamiseen
tai sarvien kalauttelemiseen. Oikeaoppinen
pukeutuminen ja hyvä käytös saavatkin naiset pyörtymään tällaisen koiraan eteen ihastuksesta. Tätä varten frakissa on valkoinen,
joko pellavainen ja puuvillainen taskuliina,
jolla daamia voi koittaa hellävaroen vilvoitella.
Frakkia käytetään nykyään vain korkean tason soidinmenoissa kuten häissä, akateemisissa juhlissa ja Linnan juhlissa. Ykköskoiraat, kuten Sauli Niinistö, ovat loppuun asti
huoliteltuja ja kruunaavat asunsa vielä mustalla silinterillä.
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Tehnyt: Jenni-Maria Käki

Etsi ruudukosta seuraavat sanat:
AIRUEET JATKOT PUHE LIPPU
VIINI RUUSUKE SILLIS
WIOL AVEC CIVIS FRAKKI
KYTKÖS LAULUKIRJA ALUMNI
TERVEHDYS FUKSI KUNNIAJÄSEN
HARRASTUSMERKKI PÄÄRUOKA

PUNSSI VALSSI EDUSTAJA
TANSSIKORTTI SENIORI
POLONEESI KÄÄTY INSPEHTORI
VALOKUVANÄYTTELY MIGNON
KRONIKKA OSAKUNTA STIPENDI
CICAPO

Kahdeksan kysymystä KyOsta. Jos et tiedä, etsi vastauksia tästä numerosta.
1. Mitä Kymenlaakson Osakunta myönsi ensimmäisenä osakuntana fukseilleen vuonna 1967?
2. Kuinka mones Kymenlaakson Osakunnan laulukirja julkaistaan 19.2.2013?
3. Milloin KyOn ensimmäinen ”oikea” laulukirja julkaistiin?
4. Mikä on Kymenlaakson Osakunnan jäsenennätys?
5. Mitä tapahtui vuoden 1977 itsenäisyyspäivän kulkueessa KyOn lipulle?
6. Milloin Kymenlaakson Ylioppilaskerho perustettiin?
7. Mitkä lehdet edelsivät Kypsää?
8. Miltä vuodelta on peräisin osakunnan tuttu slogan ”Oot siä mun kaa”?
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Inspehtori
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Valokuvaaja
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Hanna-Maria Ollila
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Jenni-Maria Käki
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Sini Leppänen
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Saila Kainulainen
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Viivi Haimi
kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi
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Suvi Sivula
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kyo-kypsa@helsinki.fi

joonas.ollila@aalto.fi

Johannes Einolander
Joni Mäkelä
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Hanna-Maria Ollila
Pasi Pykälistö
Anu Rämö
Mikko Virta

Laulunjohtaja
Ester Pentti

HTK:n edustajat
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Laulunjohtaja
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Valokuvaaja
Pekka Haimi
pekka.haimi@helsinki.fi

Valokuvaaja
Ester Pentti
ester.pentti@aalto.fi

Aapo Jussila
aapo.j.jussila@helsinki.fi
Hanna-Maria Ollila
hanna-maria.ollila@helsinki.fi

Joonas Ollila
joonas.ollila@aalto.fi

KYPSÄ 1/2013

23

