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Kuva: Olli Ahola

Hei lukijat! Vuoden vaihtuessa vaihtui myös 
lehden päätoimittaja ja lehden ulkonäkökin 
muuttui samalla. Tältä vuodelta odotan 
mielenkiinnolla millaista elämästä tämän 
lehden kanssa tuleekaan. Aikoinaan 
fuksivuonna kirjoittaminen Kypsään oli yksi 
ensimmäisiä touhuamisiani Osakunnalla 
(Kypsä III/2011) ja siitä eteenpäin olen ollut 
kirjoittamassa jokaiseen lehteen enemmän 
tai vähemmän. Viime vuonna olin myös 
historianopiskelijoiden ainejärjestön Kronos 
ry:n lehden Kronikan 1/3 päätoimittajana, 
jolloin taittamista jouduin jo vähän 
opettelemaan pakon edessä. 

Printtimedian kriisistä puhutaan, niin 
lehdissä kuin PPO:n vuosijuhlapuheessa. 
Tilausmäärät laskevat, mainostajat 
kaikkoavat ja kulut nousevat. Lehtitalojen 
vavistessa ja luhistuessa herää epäilyksiä 
miten tällaiset pienet järjestölehdet tulevat 
selviämään? Hyvin, sillä Kypsän kaltaiset 
vapaaehtoisvoimin tehtävät lehdet eivät ole 
mainostajien tai pörssikurssien armoilla, 
tilaajista puhumattakaan. Siirtymä 
sähköiseen maailmaan kuitenkin jatkuu, 
Kypsähkön reviiri laajenee tänä vuonna 
KyOn omilta nettisivuilta ISSUUn puolelle 
laajemman potentiaalisen lukijakunnan 
pariin. Kypsässä osakuntalaiset pääsevät 
hiomaan kirjoitustaitojaan ja levittämään 
tietämystään sekä yleistä hauskuutta 
kaikkien pariin. 

Kypsä on myös Osakunnan ikkuna 
ulkomaailmaan, joka omalta osaltaan 
toivottavasti vähentää Helsinkiä ja 
opiskelijaelämää kohtaan syntyneitä 
pelkoja ja luuloja lukiolaisten ja muiden 
tulevien osakuntalaisten parissa. Kypsä on 
myös tiedotuskanava senioreille esitellen 
Osakunnan elämää ja menoa nyt, mikä voi 

Uusi vuosi, uudet kujeet

suurestikin erota siitä mitä se oli kenties vain 
viisi vuotta sitten.  

Lehden taittaminen ja hermoja repivä taistelu 
InDesignin kanssa välistä jopa kuuden 
päätoimittajan voimin on ollut ahdistavaa, 
toisaalta on huojentavaa huomata että 
muillakin on samoja ongelmia ja sormi 
suussa taitto-ohjelman kanssa. Osakuntain 
välistä vertaistukea ja neuvoja, niin hyviä 
kuin huonoja, on jaettu DGO:n toimistossa 
viime viikkoina. Mutta InDesignkin taittui 
lopulta, kuten talvi joka on väistymässä 

kevään tieltä paraikaa. 

Kypsä, faktaa, fiktiota tai täyttä huttua. 

Pasi
Kypsä päätoimittaja
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Byrokratian 
rattaissa
Byrokratiaa kuulee usein pilkattavan. 
Tasavallan hallituksen etsiessä 
säästökohteita on turhan byrokratian 
karsiminen mainittu jopa useammin kuin 
ikiteekkarit ja lainapainotteinen opintotuki. 
Tulisiko turhaa byrokratiaa karsia? Tästä 
on helppo olla samaa mieltä. Yhtä lailla 
on helppo olla samaa mieltä laittoman 
tukien väärinkäytön lopettamisesta tai 
rikollisten saattamisesta oikeuden eteen. 
Toisin sanoen kysymys on johdatteleva. 
Mutta kyseenalaistetaan varmuuden 
vuoksi byrokratia. Mitä järkeä siinä on? 

Tässä systeemi-insinöörin näkökulma 
byrokratiaan.  Byrokratian tarkoitus on luoda 
systeemi, jossa myös väärät ihmiset tekevät 
oikeita päätöksiä. Parempi vaihtoehto on 
luonnollisesti valita oikeat ihmiset tekemään 
oikeita päätöksiä, mutta kokonaisuuden 
kannalta on järkevämpää elää systeemissä, 
jossa oikeat päätökset tulevat tehtyä 
riippumatta päättäjistä.Tällainen järjestelmä 
ei ole yhtä herkkä virheille, vaan kestää 
ihmisten pätevyyden satunnaisheilahteluita. 
Virhekestävyys ei ole ilmaista. Lupa- ja 
lakiviidakko vaatii resursseja ja oikea 
byrokratian taso on jatkuvan poliiittisen 
väännön aihe, eikä syyttä. Keskustelua 
parantaisi, jos turhan byrokratian käsite 
haudattaisiin. Ainakin voi vaatia käsitteen 
käyttäjiä täsmentämään tarkemmin mitä he 
tarkoittavat turhalla byrokratialla, ja onko 
heillä esittää parempaa vaihtoehtoa. Yhtä 
lailla byrokratian kannattajilta tulee vaatia 
perusteluja sääntelyn hyödyistä ja siitä 
miten ne palvelevat byrokratian tarkoitusta.

Aika pitkään pidin osakunnan lukemattomia 
kokouksia, sääntöjä, ohjesääntöjä 
ja muita virallisia papereita turhana 
hidasteena toiminnalle. Minulla on 
edelleen hauskempaa juhlien jatkoilla 
kuin sääntöuudistuskokouksessa, mutta 
ymmärrän ettei yhtä voi olla ilman toista. 
Sääntöjen avulla saadaan minimoitua haitat, 
mitä niin uudet ja kokemattomat kuin vanhat 
ja kokeneetkin osakuntalaiset saattaisivat 

muuten vahingossa aiheuttaa. Säännöissä 
käsitellään sellaisiakin tilanteita, joita ei 
välttämättä ole tullut kenenkään aktiivin 
osakunta-aikana vastaan. Onneksi byrokratia 
ei kuitenkaan tule päällimmäisenä mieleen 
kymäläisestä toiminnasta, vaan se vaikuttaa 
meillä taustalla antaen tukea ja turvaa. 
Muistakaa siis jatkossakin käydä kokouksissa 
ja pitää byrokratian rattaat rullaamassa 
jotta voimme kaikki nauttia myös 
osakuntaelämän hauskemmasta puolesta. 

Säännöllisin terveisin,

Kuraattorinne Joonas

PS. Tämän kolumnin päällimmäisenä tarkoi-
tuksena ei ollut mainostaa sääntöuudistusta, 
mutta mainittakoon silti vielä loppuun että 
Osakunnan uudet säännöt astuivat voimaan 
3.3.2014.

Lupauksia 
uudelle vuodelle
Uuteen vuoteen kuuluu aina lupaukset. 
Itsekin tein pari ihan perinteitä 
kunnioittaakseni. En luvannut tulla 
bikinikuntoon kesäksi 2014 tai edes kesäksi 
2015, enkä alkanut karkkilakkoonkaan 
tipattomasta tammikuusta puhumattakaan. 

Virkailijanvaihtokarankassa virkailijoilta 
kyseltiin tavoitteita uudelle vuodelle ja 
nehän ovat lähes sama asia kuin lupaukset. 
Minäkin vastasin hienosti, että haluan pitää 
hallituksen kokoukset lyhyinä. Ensimmäinen 
kerta ei ainakaan mennyt nappiin, sillä se 
kesti kaksi ja puoli tuntia. Onneksi siitä on 
suunta vain parempaan. Annoin itselleni 
myös toisen tavoitteen. Haluan päästä 
elämässäni eteenpäin. 

En tarkoita, etteikö opiskelijaelämä olisi 
mahtavaa. Se on juurikin sitä ja ehkä vähän 
enemmänkin. Loppujen lopuksi opiskelijana 
elämä on aika huoletonta kesätyön hakua 
ja tenttejä lukuun ottamatta. Jos aamulla 
väsyttää liikaa, niin luennolle ei ole pakko 
mennä. Tai jos on, niin luennolla voi ottaa 
päiväunet ja juoda termospullollisen 
kahvia. Sama ei onnistuisi työelämässä 
tai, jos onnistuu, niin älkää ikinä vaihtako 
työpaikkaa.

Osakunnalla ja opiskelijaelämässä saattaa 
joskus tulla paineita valmistumisesta. Itse 
huomasin kuluvana vuotena, että ne ihmiset, 
jotka pitivät minusta huolta tullessani 
osakunnalle fuksina, ovat jo senioroituneet. 
Osa ikätovereistanikin meinaa jo valmistua 
(onneksi vain pieni osa) ja pohtivat kovin 
aikuisia asioita, kuten asuntolainaa ja 
vakityöpaikkaa. Onneksi taas toiset ovat 
huolissaan opintojensa liian nopeasta 
etenemisestä, eivätkä ne senioritkaan katoa 
mystiseen mustaan aukkoon. 

Tavoitteeni saattoivat täyttyä jo hyvissä ajoin 
ennen vuoden loppua, sillä eräänä päivänä 
tajusin aikuistuneeni. Tänään uskallan 
myöntää virheeni, tarttua toimeen ja olla 
oma itseni. Ensimmäistä kertaa ajattelin, 
että saattaisin olla jopa aikuinen. Ehkä 
tämän voisi laskea elämässä eteenpäin 
menemiseksi, sillä en ole vielä valmis 
luopumaan opiskelijaelämästä. Onhan 
tämä kliseisesti elämämme parasta aikaa. 
Enää pitäisikin saada hoidettua ne nopeat 
hallituksen kokoukset -  niissä on onneksi 
aina parantamisen varaa. 

Jenni,

KyOn hallituksen puheenjohtaja
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Kymen Lohen Veljeskunta,                               
 kohta 60-vuotiasTänä vuonna yhdessä Osa-

kunnan 81. vuosijuhlan kanssa 
juhlittiin myös vanhimman se-
nioriyhteisömme Kymen Lohen 
Veljeskunnan 60. vuotta.  
Muutamat Kymenlaakson Osakunnan 
seniorit, Yrjö Varpio ja toinen kotkalainen, 
Pentti Hanski, olivat tahoillaan pohtineet 
keinoja senioreiden ja osakunnan 
suhteiden tiivistämiseksi. Vuonna 1953 
yhteistyön tarve tuli puheeksi laajemmin. 
Nuoren osakunnan perinteitä piti vaalia 
ja osakunta tarvitsi käytännöllistä tukea. 
Varsinainen senioriyhdistys eli tuolloin 
hiljaista vaihetta, oli laajahko ja suuntautui 
pääasiassa sisäiseen kanssakäymiseensä.

Syksyllä 1953 valittu ryhmä totesi, että 
on syytä perustaa suppeahko veljeskunta. 
Jäseniksi kutsuttaisiin osakuntatyössä 
kunnostautuneita ja siitä edelleen 
kiinnostuneita henkilöitä, joista osan tulisi 
edustaa vanhempia osakuntaikäluokkia, osan 
nuorempia. Näin tiiviisti asian sanoi Pentti 
Hanski, toinen puuhamiehistä. Veljeskunnan 
toiminnan tarkoitus kiteytettiin seuraavasti: 
antaa herätteitä ja tukea osakuntaa 
sekä huolehtia osaltaan perinteiden 
siirtämisestä. Tiiviit yhteydet toimivaan 
osakuntaan ja veljeskunnan pitäminen 
suppeana ideariihenä olivat johtoajatukset.

Kymenlaakson Osakunnan Seniorien 
johto ja osakunta hyväksyivät tahoillaan 
sääntöehdotuksen keväällä 1954 ja näin 
syntyi Kymen Lohen Veljeskunta. Kymen 
Lohi viittasi kotimaakunnan valtasuoneen 
ja kuningaskalaan. Veljeskunta taas sanana 
vastasi ajan henkeä ja toimikunnan jäsenten 
ajatuksia verrattuna viipurilaisnaapurien 
ritarikuntaan. Veljeskunnan säännöt tulivat 
käyttöön heti keväällä 1954 perustavasta 
kokouksesta alkaen. Akateemisen humaani 
henki, sopivasti kymenlaaksolainen 
sallivuus ja kuitenkin riittävä tuki toiminnan 
ohjaukselle olivat leimalliset piirteet.

Veljeskunta kokoontuu vuosittain kaksi 
kertaa. Syksyllä vuosikokous pidetään 
noin Haminan markkinoiden aikaan. 
Kevätkokous on tarpeen mukaan helmi- 

huhtikuun aikana. Veljeskunnan vuosipäivä 
on sama kuin osakunnan, 26. helmikuuta. 
Kokouksissa puhetta johtaa päämies, 
suurlohi, joka vakiintuneen käytännön 
mukaisesti toimii kaksi kolmivuotiskautta. 
Apuna on sihteeri ja pöytäkirjoista kootaan 
katsaukset suurlohen toimikausittain.

Perustamisesta alkaen ensimmäisen kauden, 
kuusi vuotta, veti VTM Pentti Hanski. Häntä 
seurasivat FM Aaro Savonen kolme vuotta, 
sitten toimitusjohtaja Teppo Leppänen, LKT 
Antti Alho, VTM Taito Majander, FM Jussi 
Korhonen, VTM Antti Holamo, VTM Matti 
Saarinen, LuK Urpo Roti, VTM Ahti Terhemaa, 
kukin kuusivuotiskauden. Veljeskunta astui 
raikkaasti uuteen aikaan, kun suurloheksi 
syksyllä 2011 valittiin FM Eeva-Kaisa 
Heikura! Kymen Lohen Veljeskunta 
voi vuosikokouksessaan valita erittäin 
ansioituneen henkilön Kuningasloheksi. 
Valita on tähän mennessä kohdistunut 
osakuntamme ensimmäiseen inspehtoriin, 
professori Erik Lönnrothiin 1956 ja hänen 
poismenonsa jälkeen professori Aimo 
Halilaan 1972. Kuningaslohi Halila toimi 
osakunnan inspehtorina 1955 – 1963 ja hänet 
on kutsuttu osakunnan kunniajäseneksi 1969.

Jäsenmerkkihanke virisi heti alun 
jälkeen. Veljeskunnan jäsen Aaro 
Savonen sai tehtäväkseen luonnostella 
merkin lohiteemasta. Aaro myös hoiti 
merkkihankkeen hopeiseen päätökseen. 
Vuosikokouksessa 16.11.1960 jaettiin 
jäsenille ensimmäiset rintamerkit, joissa 
pelkistettynä aiheena oli koskessa hyppäävä 
lohi. Uudet jäsenet saavat lunastaa merkkinsä 
valintansa jälkeen. Nyt merkkiasia on taas 
kerran saatu ajan tasalle, siitä kiitos Mirja 
Hannulalle! Kymen Lohen Veljeskunnan 
perustavassa kokouksessa keväällä 1954 
valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, 
suurloheksi VTM Pentti Hanski, myöhemmin 
MTV:n ensimmäinen ja pitkäaikainen 
toimitusjohtaja. Muut perustajajäsenet ja 
seniorit olivat Anna-Liisa Mukula (myöh. 
Brunila), Yrjö Varpio, Kalle Koski, Teppo 

Leppänen, Veikko Mattila, Gunnar Rosen, 
Markus Sauri ja Aaro Savonen. Toimivien 
osakuntalaisten piiristä veljeskuntaan ja 
siten perustajajäseniksi tulivat valituiksi 
lainopin yo, myöhempi professori Antero 
Jyränki, lainopin yo, maat.metsät.yo, MMK 
Juhani Peltola ja lainopin yo, VT Matti 
Ylikangas. Alun perin siis veljeskuntaan 
kuului 9 senioria ja kolme opiskelijaa.

Perustajajäsenet ovat oma ryhmänsä. 
Muut veljeskuntaan valitut jäsenet saavat 
ainaisjäsenen arvon kolmen vuoden 
aktiivisuuden jälkeen. Uusimmat ovat valittuja 
jäseniä. Aktiivinen toiminta osakunnassa ja 
myöhemmin osoitettu kiinnostus osakunnan 
asioihin ovat edelleenkin jäsenvalintojen 
perusta. Nuorempien ja vanhempien sopiva 
suhde on tällä hetkellä kunnossa. Joskus 
tämän linjan noudattaminen on saattanut 
sulkea pois ehdokkaita, joiden osakunta-
ansiot ovat historialliselta ajalta. Yhteydet 
osakuntaan toimivat niin, että veljeskunnan 
kokoukseen kutsutaan osakunnan toimivia 
edustajia kertomaan kuulumisia. Osakunnan 
kuraattori on sääntöjen mukaan veljeskunnan 
jäsen toimikautensa ajan, jollei ole jo 
aiemmin ansioistaan kutsuttu lohijäseneksi. 

Toiminta tukee osakuntaa eri aikoina eri tavoin. 
Yhteisiä hankkeita ovat olleet esimerkiksi 
Kymenlaakson kuntien vaakunoiden 
hankkiminen osakuntahuoneistoon ja 
laaksokunnan kansanedustajien vierailut 
osakunnassa. Tähän liittyvät myös kunta- 
ja maakuntayhteyksien lisääminen sekä 
henkilösuhteissa avustaminen. Omana 
projektinaan veljeskunta, Pentti Hanski 
etunenässä, käynnisti 1956 laajapohjaisen 
hankkeen Kymenlaakson kulttuurirahaston 
perustamiseksi. Näin raivattiin yhteysväylä 
myös osakuntalaisille ja hankittiin 
tukijärjestelmä kymenlaaksolaisten 
opiskelijoiden ulottuville. 

Kokouksissa oli keskusteltu myös vireiden 
osakuntalaisten palkitsemisesta. Vuodesta 
1964 alkaen käynnistettiin jäsenmaksujen 
kerääminen ja siitä alkaen stipendien jako. 
Kootut varat on täysimääräisesti ohjattu 
vuosijuhlassa stipendeinä osakuntalaisille. 
Veljeskunta on pystynyt tukemaan 
osakuntaa myös sen toiminnan vaikeina 
vuosina ja siten varmistanut jatkuvuutta.
Osakunnan täyttäessä 50 vuotta veljeskunta 
hankki kokoon erilliskeräyksellä runsaat 
puolet osakunnan lipun uusimiskuluista. 

Operaatio käsitti laajan seniorikirjeen 
osoitekeräyksineen sekä kaksi 
aktiivisuutta lisännyttä tiedotustilaisuutta 
ennen juhlia Kouvolassa ja Kotkassa.

Nuoren osakunnan henkisen perinteen 
siirtämisessä sukupolvelta seuraavalle 
ovat lohiveljeskunnan jäsenet olleet 
avainasemassa. Osakunnan tilaisuuksissa 
ja niiden jatkoilla esiintyneet seniorit 
ovat kertomuksillaan ja tempuillaan 
kuljettaneet henkisen perinteen 
viestikapulaa. Kertomuksissa on käsitelty 
KyO:n historiallisia merkkihenkilöitä 
ja tapahtumia sekä asian että viihteen 
näkökulmasta. Lauluperinteessä jäsenet 
ovat ahkeroineet osakunnan tilaisuuksissa 
ja varta vasten järjestetyissä lauluilloissa. 
Näissä hetkissä on ollut myös mahdollisuus 
opettaa hyvä, rytmikäs, mutta unhoon 
jäänyt ylioppilaslaulu nuorelle polvelle. 
Tämän työn eräänä osana esiteltiin Kyo:n 
ensimmäisen laulukirjan salaisia sanomia, 
kursivointeja ja kuvia heti tuoreeltaan 1962.

Kaksi hienoa juhlahetkeä on syytä merkitä. 
40-vuotisretki suuntautui 1994 troolarilla 
Haapasaareen ja Tynnyrkariin vetäjinä 
Rainer Mauno ja suurlohi Matti Saarinen. 
50-vuotisjuhlan järjesti suurlohi Urpo 
Roti 2004 Hamina Tattoon yhteyteen.
Kymen Lohen Veljeskunnan toimintatavat 
ja yhteydet osakuntaan ovat raiteillaan. 
Suppean seniorisisärenkaan perustaminen 
1954 on osoittautunut oikeaksi tavaksi tukea 
toimivaa osakuntaa ja sen aktiivisia jäseniä.

26.9.2013 Jussi Korhonen

Kuvassa: Yrjö Varpio ja Marja Poteri v. 1983 KyOn 50-v. juhlas-
sa. KyOn arkisto.
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KyOn virkailijat 2014

Kuvassa KyOn vuoden 2014 emännistö, oikealta vasemmalle lukien: Tiina Heikkilä, Sini Leppänen, 
Vilma Tani, Ninni Karjalainen, Saila Kainulainen ja Iina Elfving.  
Kuva: Olli Ahola.

Kypsä kysyi Osakunnan uusilta 
virkailijoilta vuoden starttanneessa 
virkailijainvaihtokaronkassa näiden 
suunnitelmista tulevalle vuodelle. 
Kysymykseni oli: ”Tavoitteesi 
vuodelle 2014, osakunnalla tai 
elämässä ihan yleensä?” Vastaajat 
valikoituivat sattumanvaraisessa 
järjestyksessä juhlien aikana. 

Olli Ahola: liikuntasihteeri, 
valokuvaaja.

−	 Hyvä vuosi, mahtava 
osakuntavuosi.

Risto Montonen: isäntä.

−	 Kasvaa mieheksi.

Aapo Jussila: Toiminnanohjaaja.

−	 Saada Inttäjät inttämään.

Joni Mäkelä: hallituksen jäsen.

−	 Jos valmistuisi kandiksi.

Satu Suvijärvi: Jäsensihteeri 
ja edustaja Osakuntalaisessa 
Unionissa. 

−	 Maailmanrauha tai edes 
osakuntarauha.

Jenni-Maria Käki: Hallituksen 
puheenjohtaja ja Kypsän 
toimituskunnan jäsen.

−	 Elämässä päästä eteenpäin, 
nopeet halkot.

Tiina Heikkilä: Sihteeri ja apuemäntä, 
Kypsän toimituskunnan jäsen. 

−	 Pysyä hengissä.

Aleksi Leppänen: Fuksiohjaaja ja 
laulunjohtaja, Kypsän toimituskunnan 
jäsen.

−	 Löytää γνωσις.

Joni Salo: Ulkoasiainsihteeri, 
tiedotussihteeri, liikuntasihteeri, 
asuntosihteeri, vuosijuhlamestari.

−	 Solidaarisuus sekä empatia.

Maaria Haavisto: Hallituksen jäsen ja 
Kypsän toimituskunnan jäsen.

−	 Kandi.

Joonas Ollila: Kuraattori.

−	 Ostaa oma asunto, hankkia 
työpaikka, elävöittää KyOn 
maakuntatoimintaa ja pitää yhteyttä 
osakuntalaisiin.

Saila Kainulainen: Hallituksen jäsen, 
apuemäntä.

−	 Selvitä apteekkiharjoittelusta 
ilman että kukaan kuolee.

Iina Elfving: apuemäntä.

−	 Neuloa jättiläispehmolelupupu.

Kuvassa uudet laulunjohtajat ja fuksiohjaajat, oikealta vasemmalle, Esa 
Helanne ja Aleksi Leppänen.   Kuva: Olli Ahola.

Kuvassa uudet apuisännät valmistelemassa pöytää, vasemmalta oikealle 
Ilmari Salmi ja Esa Helanne.   Kuva: Olli Ahola.
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Vilma Tani: apuemäntä.

−	 Saada kandi ulos ja hakea 
oikikseen ja psykaan.

Ville Myllylä: apuisäntä.

−	 Käydä osakunnalla.

Hanna-Maria Ollila: isäntä ja 
seniorisihteeri.

−	 Valmistua.

Ninni Karjalainen: apuemäntä.

−	 Tipattoman suorittaminen 
kunnialla.

Anni Jokiniemi: Kypsän 
toimituskunnan jäsen ja apuemäntä.

−	 Haluan työn ja aviomiehen.

Ilmari Salmi: Kypsän 
toimituskunnan jäsen ja apuisäntä.

- Palauttaa Rytmikatti Haminaan. Kuvassa KyOn hallitus vm-2014, oikealta vasemmalle: Joni Mäkelä, Aapo Jussila, Joonas Ollila, Pasi Pykälistö, Maaria Haavisto, Jenni-Maria 
Käki, Tiina Heikkilä, Saila Kainulainen ja Sini Leppänen.  Kuva: Olli Ahola.

Sini Leppänen: Emäntä ja Kypsän 
toimituskunnan jäsen.

−	 Että kukaan ei saa 
ruokamyrkytystä tai kuole.

Erkka Hanski: apuisäntä.

−	 Parempi ihminen.

Esa Helanne: fuksiohjaaja ja 
laulunjohtaja.

−	 Aion tehdä parhaani 
ja katsoa mihin se riittää. 
Omaperäistä, eikö vain?

Pasi Pykälistö: taloudenhoitaja, 
maakuntasihteeri, Kypsän 
päätoimittaja ja arkistonhoitaja.

−	 Mahdollisimman paljon 
toimintaa, ilman että mennään 
konkurssiin.

Haastattelijana Pasi Pykälistö. 

Kuvassa Isännän vispilä vaihtaa kantajiaan, oikealta vasemmalle Risto 
Montonen, Hanna-Maria Ollila ja Joni Salo. Kuva: Olli Ahola.

Kuvassa oikealta vasemmalle Viivi Haimi ja Erkka Hanski.  
Kuva: Olli Ahola.

Myös KyOn maskotti Herra Lohi osallistui 
juhlaan. Kuva: Olli Ahola.
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Vuosijuhlissa 
Osakuntamme täytti tänä vuonna 81 
vuotta. Koska jokaisella on kuitenkin 
oma mielipiteensä siitä, millaiset juhlat 
olivat, päätimme antaa lukijoillemme 
vapauden täyttää puuttuvat adjektiivit 
itse. Hauskemman version saat, jos 
kirjoitat paperille 20 adjektiivia lukematta 
ensin artikkelia. Vielä hauskemman 
saat, jos pyydät puuttavat adjektiivit 
osakuntatoveriltasi.

Kymenlaakson Osakunnan ja Kymen 
Lohen Veljeskunnan yhteisiä vuosijuhlia 
vietettiin 22.2.2014 Kiltasalissa. Ilta 
alkoi   [ADJEKTIIVI] cocktail-tilaisuudella 
osakuntatiloissa, jolloin nautittiin 
emännistön loihtimia [ADJEKTIIVI]  
cocktailpaloja, jaettiin värienkanto-oikeus 
ja saatiin [ADJEKTIIVI] tervehdyksiä. 
Cocktailtilaisuudesta siirryttiin kävellen 
Kiltasalille, jossa ilta jatkui herkullisella 
kolmen ruokalajin illallisella. Koska 
Osakunnan vuosijuhlaan oli yhdistettynä 
Kymen Lohen Veljeskunnan 60-vuotisjuhlat, 
oli tarjolla hieman [ADJEKTIIVI] ohjelmaa. 
Paikalle saapuneet eri vuosikymmenten Lohet 
olivat valinneet juhlaan [ADJEKTIIVI] laulun 
jokaiselta edustetulta vuosikymmeneltä. 
Mukaan mahtui niin osakuntalaisille tuttuja 
kuin vieraitakin lauluja. 

Juhlan hienointa antia olivat loistavat 
puheet. Juhlapuhujana oli Lohien Jussi 
Korhonen, joka piti [ADJEKTIIVI] puheensa 
Junnu Vainiosta. Emännän puheen aikana 
emäntä Sini Leppänen jopa keskeytettiin 
suosionosoituksin kesken puheen. Vaikka 
tänä vuonna ei ollutkaan karkausvuosi, 
pidettiin [ADJEKTIIIVI] puhe miehelle. 
Ansaitseehan Osakunnan  [ADJEKTIIVI] 
miehet ylistystä hieman useammin kuin 
joka neljäs vuosi. Puheen pitänyt Maaria 

Haavisto ystävällisesti muistutti, että 
Kymenlaakso on [ADJEKTIIVI] kymäläisiä 
sinkkumiehiä täynnä, onhan Kouvola 
ja Kotka suorastaan sinkkumiesten 
suurkaupunkeja. Kronikka hämmensi 
monia, sillä siinä esiintyi hämmentävän 
monta parrakasta miestä, joista moni näytti 
vieressä istuvan [ADJEKTIIVI] daamin 
kadonneelta kaksoisveljeltä. Pöytäosuus 
päättyi perinteisesti kolmeen [ADJEKTIIVI] 
eläköön-huutoon.

Illan aikana soitettiin monta [ADJEKTIIVI] 
konferenssipuhelua ja tanssittiin 
[ADJEKTIIVI] tanssit. Osakunnan neidot 
olivat tapansa mukaan [ADJEKTIIVI] 
ja miehet [ADJEKTIIVI]. Juhlassa 
palkittiin ansiomerkillä Maria Rämö ja 
harrastusmerkillä Marleena Salonen, Suvi 
Sivula, Essi Kortekangas, Lotta Väkevä ja 
Sini Leppänen. Stipendin saivat Aapo Jussila 
ja Tiina Heikkilä. Fuksistipendi jaettiin 
poikkeuksellisesti kahdelle [ADJEKTIIVI]  
fuksille Esa-Pekka Helanteella ja Aleksi 
Leppäselle. Opinnäytestipendit jaettiin 
Martti Ahtolalle opinnäytetyöstä ”Dry 
Powder Layering with Fluidized Bed Rotor 
Granulator using High Viscosity Polymers” 
ja Heikki Luodolle opinnäytetyöstä ”Hyvän 
tahdon pelejä? Altruismi ja vastuullisuus 
suomalaisessa rahapelaamisessa”. Vuoden 
Virein-tuopin sai ansaitusti Sini Leppänen ja 
KyO-Karjala-tuopin Hanna-Maria Ollila.

Ilta jatkui [ADJEKTIIVI] jatkojen parissa 
Domus Gaudiumilla, jossa aika sai 
[ADJEKTIIVI] siivet selkäänsä. Monet 
huomasivat [ADJEKTIIVI] aamun tulleen 
kuin varkain. Nälkäisimmät jaksoivat herätä 
[ADJEKTIIVI] sillikselle, jossa ei kuitenkaan 
tarjoiltu lainkaan silliä.  

Jenni-Maria Käki

Puku täynnä muistoja
Vuosijuhlat ja muut tapahtumat, joissa saa 
sonnustautua parhaimpiinsa, ovat osakun-
taelämän parasta antia. Iltapuku päällä koe-
taan usein sekä arvokkaimmat juhlahetket, 
hurjimmat jatkobileet että pahimmat kra-
pulasillikset. Aktiiviosakuntalaisten frakit ja 
mekot pääsevät näkemään elinkaarensa ai-
kana monenlaista ja joutuvat koville. Tässä 
erään puvun tarina.

Kaikki alkoi siitä, kun olin Stockan kangas-
osastolla ostamassa verhoja. Minulla ei ollut 
aikomustakaan ommella uutta juhlamekkoa, 
kaapistani löytyi jo kaksi täysin käyttökel-
poista asua. Kauniin vihreä kangasrulla kiin-
nitti kuitenkin huomioni. Pitihän sitä mennä 
hypistelemään. Väri oli täydellinen, kangas 
100 % silkkiä, ja vielä puoleen hintaan! Vas-
tustus oli turhaa, kohtalo oli päättänyt, että 
minä tarvitsin uuden mekon. Ostin verhot, 
mutta poistuessani kaupasta kassistani löytyi 
myös useita metrejä smaragdinvihreää kan-
gasta.

En halunnut tärvellä arvokasta materiaalia, 
joten tein ensin useita koekappaleita van-
hoista lakanoista. Vasta sen jälkeen uskalsin 
käydä varsinaisen kankaan kimppuun. Huo-
lellisen pohdinnan, leikkaamisen, sovittelun, 
mittaamisen ja ompelun jälkeen sain puvun 
valmiiksi juuri sopivasti ennen KyOn 79-vuo-
tisjuhlia. Sinä vuonna toimin itse vuosijuh-
lamestarina ja sain Vuoden virein -tuopin 
(kummatkin puoliksi), joten tilaisuuteen liit-
tyy paljon hienoja muistoja.

Mekko pääsi pian ulkomaille, kun 
Osakunnalta lähti kuuden hengen 
porukka Vårbaliin. Uppsalan öisillä 
mukulakivikaduilla eri osakuntien jatkoilta 
toiselle kulkeminen teki tehtävänsä ja 
mekon helmaan ilmaantui ensimmäiset 
tahrat ja pienet repeämät. Matkalta tarttui 
kuitenkin mukaan myös Kalmar nationin 
nauha, jota olen myöhemmin saanut 
kantaa puvun rintapielessä. Myöhemmin 
kesällä oli vuorossa historian ensimmäiset 
itäsuomalaiset kesäjuhlat, joita vihreä 
mekkoni pääsi todistamaan. Seuraava 
vuosi oli tasajuhlien vuosi, johon kuului 
KyOn omat 80-vuotisjuhlat, joissa minulla 
oli kunnia saada harrastusmerkki, WiOn 
360-vuotisjuhlat, sekä Kalmar nationin 
350-vuotisjuhlat, jotka pidettiin Uppsalan 
linnassa. Itäsuomalaiset kesäjuhlat taisivat 
sinä vuonna olla tavallista villimmät pirskeet, 
sillä seuraavana aamuna huomasin, että 
puvun helmaan oli ilmestynyt komeat 
punaviinitahrat, jotka eivät lähteneet edes 
pesulan käsittelyssä. 

Kun Osakunnan 81-vuotisjuhlat alkoivat 
lähestyä, kaivoin vihreän mekkoni jälleen 
esiin. En antanut viinitahrojen häiritä, vaan 
päätin ommella pukuun päällysosan, jolla pa-
himmat sotkut sai peittoon. Helma alkoi olla 
niin rispaantunut, että hienovaraisista kor-
jauksista ei ollut enää hyötyä, vaan huolitte-
lin reunan kylmästi siksakkaamalla. Repeily 
jatkui juhlan aikana ja jouduin leikkaamaan 
helmasta palasia pois välttääkseni kompastu-
misen. Seuraavaksi taitaa olla edessä helman 
lyhentäminen, jos mekkoa mielii vielä käyt-
tää.

Voisi luulla, että vaivalla valmistettuun vaat-
teeseen tulleet tahrat ja repeämät harmit-
taisivat. Päinvastoin! Niistä joka ikinen on 
muisto osakuntaystävien seurassa vietetyistä 
hauskoista hetkistä, ja ne ovat kultaakin kal-
liimpia, vaikka mekko olisikin kulunut käyt-
tökelvottomaksi.

Ester Pentti
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VIROLAHDEN KUNTA

Kypsä LIIKUTTui
Kun luisteleminen ja lumityöt ovat sulaneita 
kuntoilumuotoja, ja pyöräily hiekoitetulla as-
faltilla kumien joukkomurha, on aika innos-
tua sisäliikunnasta. Opiskelijaystävällinen 
Unisport tarjoaakin monenmoista ryhmälii-
kuntaa, joista testailimme valikoidun erän. 
Äärimmäiset jumppapumppaustunnit 
jätimme ammattilaisille. Valikoimassa lep-
poisampaa heilumista, mutta myös hikistä 
pomppimista. Näille tunneille uskaltaa lähteä 
kuka tahansa.

Keppijumppa

Testaamani torstai-tunti Kumpulassa toi-
mi täydellisenä työpäivänlopettajana. Ensin 
tarmokasta opiskelua ja 16:20 poistamaan 
väsymys kevyellä jumpalla. Helppoja jump-
paliikkeitä keppi apuna ja venyttelyä. Tun-
nin anti on pirteä loppupäivä, eikä niinkään 
loppuun ajettu ruumis, joka haluaa maata 
loppuillan. Kerran kuussa tuosta voisi lähteä 
osakunnalle kokoukseen.

Varusteista: Sen verran leppoisaa, että suih-
kuttakin voi pärjätä ihmisten ilmoilla. Kenkiä 
ei tarvinnut.

Niska-selkä

Kevyt jumppa etenkin kaikille istumatyötä 
tekeville niskavaivoja voivotteleville, eli kai-
kille opiskelijoille. Lämmittelyn jälkeen teh-
dään helppoja jumppaliikkeitä, lihaskuntoa 
ja venyttelyjä niskan ja selän kunnon kohen-
tamiseksi. Tunnilta saa myös hyviä ideoita, 
miten kotona voi vetreyttää niskoja tietoko-
nepuudutuksen jälkeen. Tälläkään tunnilla 
ei voi sanoa hien virranneen, mutta hyvä olo 
tuli. Muutama mieskin oli uskaltautunut tun-
nille.  

Varusteista: Keppijumpan tapaan

Pilates

Rauhallinen tunti, jolla pitää muistaa hen-
gittää. Tunnin aikana ei ehdi vilkuilemaan 
peilistä mitä muut tekevät, sillä kaikki liik-
keet on tehtävä huolellisesti. Ohjaaja kiertää 
salissa korjaamassa liikkeitä jolloin oudotkin 
liikkeet tulee ymmärrettyä. Tunnilla ei tule 
hiki mutta seuraavana aamuna kipeytyneitä 
lihaksia löytyy kummallisista paikoista.  Bo-
nuksena parempi ryhti loppuviikolle. Tun-
neilla käy sekä miehiä että naisia.

Varusteista: Suihku ei ole tunnin jälkeen 
lainkaan pakollinen, joten tällä saat tehokas-
ta treeniä keskelle päivää. Ei kenkiä eikä liian 
avonaisia ja/tai löysiä paitoja.

SH’BAM®

LesMills lisensoitua tanssia, jonka maino-
slause kuuluu ”Come as you are, leave as a 
star”. No enpä tainnut muuttua kuin hikisem-
mäksi, joten tähtitieteilijöillä on opittavaa 
tähtien rakenteesta. Tunti kestää vain 45 
minuuttia, mutta se on aivan tarpeeksi, kun 
koreografioiden musiikit tulevat peräkanaa 
nauhurilta ja kaikissa saa hyppiä niin paljon 
kuin jaksaa. Musiikkina on radion listahitte-
jä, mikä on suurin ero latinorytmejä keikut-
taviin zumba-tunteihin.

Varusteista: Kengät ja juomapullo. Hikiset 
alushousutkin on mukava vaihtaa tunnin jäl-
keen puhtaisiin.

Afro

Pöhköimpiä liikkeitä, mitä tanssiessa voi 
tehdä. Jalat ovat koukussa ja vartalon ap-
inamaisesti etukenossa. Sitten hypitään ja 
heilutaan kuin paraskin afrikkalaisheimo. 
Erityisesti selkä vahvistuu. Tanssiin pääsee 
helposti mukaan, sillä koreografiassa samaa 
liikettä toistetaan aina niin kauan, kunnes 
rumpali rummuttaa merkin (eli oikeiden 
soittajien puutteessa opettaja huutaa jonkun 
ränttätäntän) ja liike vaihtuu seuraavaan. 
Näin afrikkalaisissa tansseissa oikeasti teh-
dään.

Varusteista: Ei missään nimessä kenkiä vaan 
paljain jaloin kuvittelemaan niiden alle Afri-
kan multaa ja juurakoita.

Street Dance

Tällä hetkellä unisportilla pyörii kaksi Street 
ryhmää, joilla on eri vetäjät. Sakari Nisulan 
tyyli oli lähempänä break-dancea ja välillä 
tuntui, että pitäisi olla miehen kourat ja ka-
tu-uskottavampi vaatetus, että näyttäisi siltä 
kuin pitää. Tunnilla opeteltiin mm. kuvan 
temppu

Marjo Salomaan tyyli on pomppivampi ja en-
emmän sitä, mitä Street ryhmät 90-luvulla 
tanssivat ainakin Kotkassa. Opetellaan yksi 
koreografia, jota lopputunnista saakin tehdä 
niin täysillä kuin ikinä jaksaa.

Varusteista: Kengät. Tiukoissa trikoissa voi 
olla hankala saada uskottavaa oloa.

Kuvassa Anni Jokiniemi.Virolahden kunta tuki Osakunnan 81. vuosijuh-
lia. Kiitos sponsorillemme! Vaakuna: Wikipedia.
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Kuvat: Sini Leppänen.

Näin selviät keväästä - 5 vinkkiä
Varoitus! Juttu sisältää naistenlehtimäistä 
hömppää.
Kevät on ainakin joillekin meistä aikaa, jolloin 
deadlinet painaa päälle, vuosijuhlaputki 
uuvuttaa ja voimat  alkavat hiipua. Siksi 
Kypsän oma lifecoach, hyvinvointihömppään 
hurahtanut osakuntalainen, tarjoilee teille 
muutamia vinkkejä siihen, kuinka selvitä läpi 
pitkän kevään ja päästä eroon ylimääräisistä 
stressikierroksista. Tarjolla on nyt viisi 
valikoitua vinkkiä siitä, kuinka porskuttaa 
läpi tämäkin kevät nääntymättä matkalla. 

1. Urheile ja ulkoile
Suosittelen. Kokeile edes. Vinkkejä voit poimia 
tämän lehden unisport-jutusta tai sitten voit 
vain yksinkertaisesti laittaa lenkkikengät 
jalkaan ja ulostautua asunnostasi. Jos tämä 
tuntuu liian haastavalta, niin avaa edes 
ikkuna hetkeksi ja haistele raitista ilmaa.

2. Syö hyvin
Muista syödä hyvin ja ennen kaikkea riittävän 
usein, ettei verensokerisi laske liian alas. 
Nälkä lisää kiukkua, eikä kiukkuisena ole kiva 
tehdä yhtikäs mitään. Syö monipuolisesti ja 
ennen kaikkea muista, että suklaapatukka 
tai joku muu pieni herkku voi olla paikallaan 
vaikkapa tenttiinluku-urakan keskellä.

3. Urputa
Kun saa valittaa jollekulle, se helpottaa 
useammin kuin usein. Älä kuitenkaan kaada 
kaiken aikaa tuskaasi jonkun toisen niskaan, 

koska liika on liikaa. Parasta on valittaa 
kaverin kanssa samaan aikaan ja lopulta 
tajuta, miten turhasta sitä onkaan jaksanut 
murehtia.

4. Priorisoi
Joskus riittää, että menee sieltä, mistä aita on 
matalin. Kalenterin täyttyessä merkinnöistä 
on hyvä myös muistaa, ettei kaikkiin 
Osakunnan tapahtumiin tai ainejärjestön 
rientoihin ole pakko ehtiä. Voi olla jopa 
parempi idea jäädä kotiin tuijottamaan 
Netflixiä kuin raahautua johonkin 
tapahtumaan.

5. Tyhjennä pääsi
Matkusta viikonlopuksi vanhempiesi luo. 
Heitä löylyä lauantaisaunassa, nautiskele 
äitisi herkkupöydän antimista, tuijota 
televisiosta lauantai-illan perheohjelmia 
keski-ikäisten seurassa ja silittele perheen 
lemmikkiä, niin tunnet kuinka aika pysähtyy 
ja aivosi lakkaavat toimimasta. Saatat alkaa 
yhtäkkiä toivoa, että saisit taas säntäillä 
paikasta toiseen ja nähdä ystäviäsi. Myös 
alkoholilla voi koettaa tyhjentää päätä, mutta 
en takaa, että olisit sunnuntai-iltana täynnä 
energiaa...
Ja jos ketään lohduttaa, niin todennäköisesti 
kasvit puhkeavat kukkaan ja istut 
vappupiknikillä nauttimassa auringosta 
ja juomassa skumppaa ennen kuin ehdit 
tajutakaan ajan kuluneen.  

Sini Leppänen

Valtiopäivät 1863-1864

Kymijokilaakson alue v. 1872 Suomen yleiskartassa, alue jakautui Uudenmaan ja Viipurin lääneihin.  Kuva: Kansallisarkiston Digitaaliarkisto.

Vuonna 1863 Suomen Suuriruhtinaskunnassa 
elettiin jännittäviä aikoja, keisari Aleksanteri 
II oli yli 50 vuotta kestäneen valtioyön jälkeen 
kutsunut Suomen säädyt valtiopäiville 
Helsinkiin. Venäjän tappioon päättynyt 
Krimin sota v. 1859 ja imperiumin ilmeinen 
uudistusten tarve yhdessä Aleksanterin 
modernisoimishalujen kanssa avasivat 
Suomelle oven valtiopäiville. Valtiopäivät 
avattiin suurin juhlallisuuksin 15.9.1863 ja 
ne istuivat aina 15.4.1864 asti. 

Valtiopäivillä olivat edustettuina Suomen 
neljä säätyä, aatelisto, papisto, porvaristo 
ja talonpoikaisto. Väestöstä säätyläiset 
edustivat vain 1/3. Suurin sääty oli aatelisto, 
koska jokaisella Ritarihuoneelle kirjatulla 
aatelissuvulla oli oikeus lähettää suvun 
päämies valtiopäiville. Papistosta tulivat 
itseoikeutettuina piispat johtajanaan 
arkkipiispa, loput papisto valitsi 
rovastikunnittain pappeinkokouksissa. 
Porvariston edustajat valitsivat kaupunkien 
raadit, koska porvarisoikeudet oli sidottu 
kaupunkeihin. Talonpojat valitsivat 
valtiopäivämiehensä tuomiokunnittain. 

Kymenlaaksoa ei ollut olemassa maakuntana 
vielä v. 1863, mutta Kymijokilaaksollakin oli 
edustajansa Helsingissä. Aatelistolla oli runsas 
edustus Kymijoen rannoilta, Takamaalta 
Alexander Wrede, Anjalasta Rabbe Wrede, 
Sippolasta Alexander von Daehn, Elimäen 
Moisiosta P.E. af Forselles, Pyhtäältä Johan 
Schatelowitz ja Ruotsinpyhtäältä Fredrik 
Hisinger. Lukumäärältään suurimman 
yksittäisen paikkakunnan edustuksen sai 
Hamina, Kymenlaakson ainoa kaupunki 
tuohon aikaan. Haminaa edusti alueen ainoa 
porvarissäädyn edustaja, Carl Grönberg, 
jonka lisäksi Haminasta saapui valtiopäiville 
neljä aatelismiestä, Theodor Bruun, 
Bernhard Indrenius ja Alexander Ekestubbe. 
Kymenlaakson ainoa pappisäädyn edustaja 
oli Iitin kappalainen Samuel Nordström ja 
talonpoikia edusti Virolahden Erkki Klami. 
Kymijoki oli tuolloin läänien rajajokena ja 
siten myös vaaleissa käytettävien tuomio- ja 
rovastikuntien rajana. 

Valtiopäivillä luotiin pohja uudelle 
teollistuvalle Suomelle mm. perustamalla 
kansakoululaitos ja kunnallishallinto. 
Vuoden 1863 jälkeen valtiopäivät 
kokoontuivat säännöllisesti aina v. 1906 
eduskuntauudistukseen asti. 

(Lähde: Nuorten eduskunta-sivusto)               Pasi Pykälistö
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Toiveloma Virolahdella
- Etelä-Kymenlaakson unohdettu helmi kutsuu!
Kaipaatko elämääsi vaihtelua tai jännitystä? 
Onko Suomen kaakkoisin kunta jäänyt 
ohikulkumatkan jalkoihin? Virolahden 
mahdollisuudet voivat avautua juuri sinulle.
Liikenneyhteydet Virolahdelle ovat 
erinomaiset. Jo hiljattaiset rakennustyöt 
etelärannikolla takaavat että helsinkiläistynyt 
kymäläinen karauttaa entistä sukkelammin 
citymaasturillaan kohti itää. Lähivuosina 
valmistuva moottoritie Haminan ja 
Virolahden välillä parantaa tilannetta 
entisestään ja tuo urbaania värinää seudulle. 
 
Virolahden runsas ja suuresti arvostettu 
nähtävyystarjonta palvelee monenlaista 
väkeä. Paatuneet patriootit ja sotahistorian 
akateemiset asiantuntijat nauttivat olostaan 
Virolahden bunkkerimuseossa,  joka kertoo 
omaa rankkaa tarinaansa paikallishistoriasta.  
Kirkkotoiminnan ja kauniiden rakennusten 
ystävät etsiytyvät Virolahden historialliselle 
puukirkolle sekä keskiaikaisen kivisakariston 
tienoolle etsimään syvempää yhteyttä 
olemassaoloon. Kulturelliin makuun 
istuu Kymenlaakson kansallissäveltäjän 
Uuno Klamin lapsuudenkoti, joka 
on löydettävissä osuvasti Klamilasta.  
 
Ruokapaikkojen monipuolisuus hipoo 
maakunnan huippua. Helmenä voitaneen 
mainita Vaalimaan Teboil Rajahovi, 
joka tarjoilee epämääräisten ruoka-
annosten ohella likaisia pöytiä, eksoottisia 
turisteja ja katsauksen paikalliseen 
mopokulttuuriin. Vinkki myös myöhään 

liikkuville: 24/7-aukiolo takaa suosion 
yöjalassa vipeltävän nuorison keskuudessa. 
Kansainväliset vaikutteet löytyvät 
eksoottisesti nimetystä Pikku Hukasta, joka 
tarjoaa kotimaista perinneherkkua pizzaa 
ja – ainoana toimijana paikkakunnalla 
– kebabia. Ystävällinen palvelu ja 
kotiinkuljetus vaikkapa majapaikkaan! 
 
Fiininä juhlapaikkana suosiota on saavuttanut 
Rajasali, joka sijaitsee arvokkaasti 
S-Marketin kellarissa. Asiantuntijoiden 
mukaan tila olisi ihan hyvän kokoinen, jos 
se toimisi salin sijaan vaikkapa eteisenä. 
Nimenmuutos muotoon ”Rajaeteinen” 
ei kuitenkaan toistaiseksi ole tiedossa. 
Alkuperäisväestön rikkaan kulttuuriperimän 
kiteyttävät hapanvelli ja sen ympärille 
muodostuneet omalaatuiset rituaalimenot. 
Hapanvelli on Virolahden virallinen 
perinneruoka, joka myös osaltaan luonnehtii 
alueen 7000-vuotista kehitystä. Asukkaiden 
tiedetään valitsevan vuosittain lajitoveriensa 
keskuudesta vellimestarin, jota juhlitaan 
rankoin menoin. Aiemmin valittiin myös 
vellimissi, mutta tästä on sittemmin luovuttu 
– antropologit kiistelevät, onko alueella pulaa 
kauniista neidoista vai totesivatko neidot 
vellimissin tittelin olevan liian kaamea.  
 
Lopuksi lienee syytä mainita sananen 
seudun tulevaisuudesta. Vaalimaalle on 
rakentumassa mediahuomiotakin nauttinut 
kasino-hotelli-kylpyläkeskus, joka vetää 
vastaisuudessa nykyistäkin enemmän 
turisteja Virolahdelle. Tiedostava matkailija 
ehtii ennen valmistumista piipahtaa 
nauttimassa Virolahden autenttisuudesta 
ennen sen lopullista harppausta kohti 
suurempia unelmia ja  tulevaisuutta.  

Ilmari Salmi

Repin instituutti sponsoroi KyOn 81. vuosijuhlaa. Kiitokset sponsorillemme!
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Kypsä  -  Ruoka
Curry-ananaskastike

Virkailijanvaihtokaronkassa pääruualla 
tarjoiltiin tätä makean lempeää 
currykastiketta. Jos jossain ruuassa on voita, 
sokeria ja kermaa, niin ei kai lopputulos 
voikaan olla muuta kuin herkullinen! 
Lisukkeeksi sopii esimerkiksi paistettu 
kalkkuna, tofu tai broileri.

4 annosta

50 g voita
1 valkosipulin kynsi
1 tl suolaa
½ dl sokeria
1 dl ananasmurskaa
4 dl maitoa
½ dl vehnäjauhoja
1 sipuli
½ rkl currya
1½ dl ranskankermaa

Kiehauttele curry sulassa voissa ja lisää 
hienonnettu sipuli. Hauduta sipuli 
pehmeäksi. Lisää sen jälkeen jauhot 
ja maitoa koko ajan hyvin sekoittaen. 
Kiehauta seosta muutama minuutti ja lisää 
sitten kerma, ananasmurska ja mausteet. 
Herkullinen kastikkeesi on valmista!

Sini Leppänen
Herkuttelun jälkeen syntyy sotkua, mutta onneksi tiskikoneet on keksit-
ty! Kuvassa KyOn Fuksisitsien jälkeistä tiskivuorta. Kuva: Pasi Pykälistö

Kymenlaakson Kesäyliopisto ja Kymenlaakson Osuuspankki spon-
soroivat Osakunnan 81. vuosijuhlaa. Kiitos sponsoreillemme!
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26.12. Tapanintansseissa perinteisesti kil-
pailtiin oluen maku suussa Pohjois- ja Etelä-
Kymenlaakson välillä osallistujista. Tarkan 
syynin jälkeen pohjoinen voitti lopulta 
kävijämäärissä, mutta etelä sai lisäpisteitä 
oikeasti tanssimalla.

17.1. Vuoden ensimmäisissä Osakunnan 
juhlissa virat vaihtuivat vinhuten. Vaan eivät 
menneet viinakarkit tasan kun erästä virka-
hirmua lahjottiin moneen arvioiden mukaan 
jopa neljään kertaan. 

6.2. Humanistispeksissä KyOn penkkirivistä 
pidettiin kiinni kynsin ja hampain. ”Magian 
Mestari” esityksestäkin nautittiin monen 
kymäläisen voimin, ja uskalsipa muutama 
heistä jopa huudahtaa ”Omstart!”. Lopulta 
esitys pitkittyi liian innokkaiden huutelijoi-
den ansiosta 30 minuuttia. Puutuneet taka-
puolet suuntasivatkin tämän jälkeen kaljalle.

7.2. DGO peli-ilta DGOn peli-illassa tutus-
tuttiin jälleen lisää karjalaisiin ja wiipurilai-
siin. Lautapelien sijaan osan paikallaolijoista 
huomion veivät Sotshin Olympialaisten 
pompöösit avajaiset, joiden analysointi ja 
sen pohtiminen, olivatko lavalla lentävät 
eläimet oikeita vai eivät, oli illan hupia.

22.2. KyOn 81. ja Kymen Lohen veljeskun-
nan 60. vuosijuhlassa Kiltasalissa ei turhia 
pönötetty, vaan pääpöydässäkin siirryttiin 
luonnollisesta härskimpiin aiheisiin heti 
lippujen poistuttua. Lohiteema oli juhlassa 
elossa, vaikka Osakuntaa lahjottiinkin ihka 
oikealla kuolleella lohella.

23.2. Vuosijuhlajatkot yhdessä Karjalaisten 
kanssa saivat teemakseen pusuttelun. Jotkut 

todistivat hyökkäyspusuja, toiset pusuja joita 
ei oikeasti edes tapahtunut. Toiset vain unel-
moivat niistä. Seuraavan päivän tunnuslau-
luksi valikoitui ”Minne”.

28.2. DGO saunaillassa pöyristyttiin HYYn 
nyt ulosvuokraaman ex-kattosauna Sivistyk-
sen, nykyisen Sauna2, karmeasti uudistetus-
ta sisustuksesta ja ihmeteltiin suoksi muut-
tuvaa karvamattoa saunan eteisessä. Illassa 
myös retroiltiin pikakameran kanssa. 

Kuvissa: Juhlapuhuja Jussi Korhonen, Heikki Luoto ja Ville Myllylä Virkailijainvaihto-
karonkassa ja Kiltasalin loistoa vuosijuhlissa.  Kuvat: Olli Ahola.
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Kymenlaakson Osakunnan 
81. vuosijuhlaa tukeneille:

Kymenlaakson Maakuntamuseo

Museokeskus Vellamo

Kotkan kaupunki

Kunniainspehtori Johan Wrede

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.

Onko sinulla polttava kysymys, johon et 
yrityksistäsi huolimatta ole löytänyt vastusta? 
Lähetä se osoitteeseen kyo-kypsa@helsinki.fi, 
niin Kypsä kertoo vastauksen.

Missä talvi yhä viipyy? 
Nimim. Taasko tulee kesä? 
 
Hyvä Taasko tulee kesä, kysymyksesi 
on hyvin aiheellinen ja ajankohtainen. 
Suurin osa ihmisistä ei ole havainnut 
minkäänlaista talvea tänä vuonna, vaikka 
pitkän aikavälin lämpötilan seurannan 
mukaan keskilämpötilan on voitu osoittaa 
laskeneen aavistuksen verran viime vuoden 
heinäkuuhun verrattuna. Ilmeisesti kuulut 
niihin harvoihin ihmisiin, jotka haluaisivat 
jäätyä kuoliaiksi aina ulos mennessään. 
Saattaa myös olla, että olet kuumaverinen, 
jolloin kehosi lämpötila ei laske kuten 
muilla ihmisillä, vaikka ulkona olisi -30 
astetta pakkasta. Tähän vaivaan suosittelen 
nauttimaan kylmiä juomia terassilla. 
Valitettavasti kohta tapahtuu kesäaikaan 
siirtyminen, jonka jälkeen voidaan 
varmuudella sanoa, että viime vuoden 
kesä jatkuu edelleen, eikä talvella ole edes 
teoreettista mahdollisuutta tulla.

Miten palata lomalta arkeen?

Nimim. Lomalla aina

Lomaltapaluu järkyttää helposti vahvinta-
kin ihmismieltä. Paluun voi tehdä kahdella 
tapaa. Ensimmäinen on ns. kerrasta poikki 
-menetelmä.  Säädä herätyskello soimaan 
kukonlaulun aikaan ja syö pikaisesti aamiai-
seksi kuiva ruisleipä. Pukeudu toppahaala-
riin ja hanki flunssa, jolla rusketus varmasti 
muuttuu peritalviseen kalpeuteen.

Toisille voi toimia paremmin muutoksen 
lieventäminen. Lavasta arki sellaiseksi, 
että mielessäsi olet osin yhä lomalla. Nuku 
valkoisissa lakanoissa ja jätä pedatessa 
tyynylle Marianne-karkki. Muista laittaa 
aurinkorasvaa ennen uloslähtöä ja lisäile sitä 
päivän mittaan. Aurinkolasit ja lippis päässä 
et edes huomaa, ettei aurinko paistakaan. 
Hanki vieraskielinen äänikirja ja kuuntele 
sitä bussissa.  Kuvittele olevasi kiertoaje-
lulla ja oppaan selittävän tuntemattomalla 
kielellä, kuinka ohitatte juuri Eiffel-tornin, 
Vapaudenpatsaan ja Kiinan muurin. Kuvit-
tele luennoitsija lentoemännäksi, joka kertoo 
turva-ohjeita. Sinun on syytä kuunnella tar-
kasti, sillä pakkolaskussa henkesi voi riippua 
siitä ymmärsitkö kaiken. On toki myös mah-
dollista, että korvasi menivät jo edellisellä 
yhteydellä niin lukkoon, ettet tajua puheesta 
mitään. Tai sitten aika-ero vaan painaa sil-
mäsi kiinni. Vähitellen soit sitten jättää au-
rinkolasit pois, vaihtaa kukkalakanat ja olla 
pelkäämättä ilmakuoppia luennoilla.
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