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Kuva: Olli Ahola

Olipa kerran ujo mutta päättäväinen fuksi. 
Tuo fuksi halusi kovasti kuulua osakuntaan 
ja liittyi rohkeasti osakunnan jäseneksi. En-
simmäinen matka osakunnalle oli jännittä-
vä. Ratikan ikkunasta fuksi ihaili komeaa 
rakennusta, jonka ikkunoista näkyivät valta-
vat valaisimet. Pian fuksi huomasi ajaneensa 
pysäkin verran liian pitkälle tuntemattomalla 
ratikkareitillä huomatessaan, että osakunta-
taloksi luulemansa rakennus olikin Marian 
sairaala. Pienen seikkailun jälkeen fuksi löysi 
oikeaan osoitteeseen ja sai laittaa nimensä 
matrikkeliin. Seuraavan kerran fuksi päätyi 
osakunnalle fuksisitseille. Viereen oli plasee-
rattu naapurirapun asukkaita, joten fuksille 
tuli kodikas olo. 

Virkailijakokoukseen fuksi ei uskaltanut mut-
ta päätyi silti emännistöön, kun fuksiohjaaja 
sitä rohkeasti ehdotti. Emännistössä olikin 
varsin hauskaa ja osakuntalaisiin tutustui 
aivan eri tavalla. Seuraavana vuotena olikin 
päivän selvää, että jo civis-statuksen saa-
neesta fuksista tulisi jälleen osa emännistöä. 
Virkailijakokouksessakin fuksi uskalsi ottaa 
itselleen viran. Pienen epäröinnin jälkeen 
hän sai syksyn tuoreesta fuksista itselleen 
fuksiohjaajakaverin. Virkansa puolesta hän 
päätyi myös hallitukseen, jotta saisi parhaan 
mahdollisen tuen. Fuksiohjaajana oli jännit-
tävää, sillä uusi fuksiohjaajakaveri oli aivan 
tuntematon. Vuoden jälkeen fuksiohjaajat 
olivat kuitenkin erottamattomia.

Fuksiohjaajana toimiminen oli antanut pal-
jon itseluottamusta ja seuraavalle vuodelle 
tähtäimessä olikin jo toiminnanohjaajan vir-
ka. Toimarina ollessa oli hieman haastavaa 
jatkaa emännistössä mutta vaikka juhlien 
aikaan apua ei ehtinytkään juuri antaa niin 
onneksi kokouskahveja ehti hyvin keittä-
mään. Lopulta kuitenkin halu päästä keittiön 
päälliköksi antoi rohkeutta hakea seuraavana 
vuonna emännäksi. 

Vuosien vieriessä tuo entinen fuksi on ehti-
nyt kokea paljon osakunnalla. Hän on heilut-
tanut nuijaa kuraattorin sijaisena osakunnan 
kokouksessa ja osallistunut elämänsä en-
simmäiseen konferenssiin. Hän on oppinut 
tekemään plaseerauskarttoja ja järjestänyt 

menun 60:n hengen illallisille. Nykyään tuo 
entinen fuksi osaa osakunnalle silmät um-
messa ja alkaa laulamaan kuullessaan sanan 
vahtimestari. Enää monikaan ei kutsuisi tuo-
ta entistä fuksia ujoksi.

Tänään tuo entinen fuksi muistelee kaikkia 
virkojaan ja miettii pitäisikö sittenkin tehdä 
virkailijatesti. Samalla hän katselee vanhoja 
kuvia ja muistelee kaikkia niitä hauskoja het-
kiä mitä on osakunnalla saanut viettää. 

Jenni-Maria
Päätoimittaja

Olipa kerran fuksi ja muita tosijuttuja
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Kypsän vieraskynään voi ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi kirjoittajaksi ottamalla 
yhteyttä päätoimittajaan sähköpostilla  
kyo-kypsa@helsinki.fi. Aihe on vapaa ja 
sopiva pituus on noin 2000 merkkiä. Liitä 
mukaan haluamasi kuva.

Teksti: Esa-Pekka Helanne
Kuva: Ester Pentti

Mikä ihme on rupusakki? Mitä on vanha hapatus? Tällä palstalla otetaan 
sanasta mittaa ja tutkitaan pohjamutia myöten suomalaisten sananlaskujen 
alkuperiä.

Pikkulinnut lauloivat kieli poskessa

Nousta sängystä väärällä jalalla

Sängystä on noustu väärällä jalalla jo antiikin 
Roomassa. Muinaiset Roomalaiset pitivät va-
semmalla puolella tehtyjä asioita haitallisina 
ja he olettivat niillä olevan huonoja seurauk-
sia. Roomalaisen käsityksen mukaan Jumalat 
ohjasivat oikeaa ja paholainen vasenta puol-
ta. Väärällä, eli vasemmalla jalalla sängystä 
nouseminen siis heijastui koko loppupäivään 
negatiivisesti.

Raha ei haise

Tämäkin sanonta juontaa juurensa antiikin 
Roomasta ja sen latinankielinen muoto kuu-
luu ”pecunia non olet”. Keisari Titus Flavius 
löi rahoiksi virtsalla, sillä sille löytyi kysyntää 
nahkureiden ja kankureiden keskuudessa 
muokkausaineena. Kaduilla seisovat ruukut 
toimivat muinaisessa Roomassa yleisinä käy-
mälöinä ja virtsaa tarvitsevat käsityöläiset 
hoitivat usein niiden tyhjennyksen. Keisari 
kuitenkin näki tässä mahdollisuuden rahas-
taa ja hän asetti virtsan veronalaiseksi. Kun 
keisarin poika irvaili isälleen asiasta, isä an-
toi kolikon pojalleen haistettavaksi ja lausui 
lentäväksi lauseeksi muodostuneet sanat ra-
han haisemattomuudesta. 

Olla kintereillä

Sana kintere on hävinnyt nykyisestä arkikie-
lestä, mutta se tarkoittaa osaa eläimen raa-
jasta, joka vastaa ihmisen kantapäätä. Jos 
joku on siis aivan kintereillä, hän on todella 
lähellä aivan kantapäissä kiinni.

Kun väki vähenee, pidot paranee

Harva tietää, että sanonta on kalevalalais-
ta alkuperää. Lemminkäistä ei oltu kutsuttu 
Pohjolan pitoihin, mutta hän saapuu kuiten-
kin kuokkavieraana paikalle. Tällöin Pohjo-
lan isäntä käskee häntä poistumaan seuraa-
vasti:

”Ei tässä piot parane,

kun ei vierahat vähene,

Talo työlle, vieras tielle

hyvistäki juomingeista.

(Kalevala 27:259-262)

Osakuntavuosi lähenee loppuaan ja se tar-
koittaa, että on aika valita uudet virkailijat 
vuodelle 2016. Kuten joka vuosi, osakun-
talaiset ovat jo jonkin aikaa käyneet sala-
myhkäisiä keskusteluja kaljatuopin ääressä 
siitä, kuka sopisi mihinkin tehtävään. Vir-
kailijat pohtivat itselleen mahdollista seu-
raajaa, mikä onkin hyvä, sillä kuka tietäisi 
paremmin, millaisia ominaisuuksia mihinkin 
virkaan tarvitaan kuin viran edellinen haltija. 
Jatkojen pikkutunnit ovat usein otollisia seu-
raajien metsästykseen. Silloin saattaa käydä 
niin, että pahaa-aavistamaton osakuntalai-
nen huomaa lupautuneensa ottamaan jonkin 
viran seuraavaksi vuodeksi, eikä ihan muista, 
kuinka siinä niin kävi.

On hyväksi havaittu tapa, että virkailijoita 
kähmitään ennen varsinaista kokousta. Näin 
vältetään se ikävä tilanne, että jokin tärkeä 
virka jää täyttämättä. Moni saattaa kaivata 
pientä rohkaisua. Jokainen, joka pohtii itsek-
seen, mitä virkaa voisi mahdollisesti hakea, 
kuulee mielellään, jos joku sanoo: ”Hei, mus-
ta siä olisit tosi hyvä emäntä/fuksiohjaaja/
kulttuurisihteeri/päätoimittaja…”. Toisinaan 

Onko sinulla piilevää kiinnostusta?

virkaehdotukset tulevat täytenä yllätyksenä. 
Jos niin käy, ja tarttuu virkaan, jota ei ikinä 
kuvitellut ottavansa, voi löytää itsestään uu-
sia puolia ja kehittää taitoja, joita ei tiennyt 
olevan olemassakaan.

Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa, että kaik-
ki virat on jo jaettu, kun kokouspäivä koittaa. 
Kellekään ei saa tulla sellaista tunnetta, että 
osakuntavirkaa ei voisi hakea, jos kukaan ei 
ole pyytänyt. Jos jokin virka kuulostaa sellai-
selta, jossa juuri sinä pystyisit hyödyntämään 
omia vahvuuksiasi, hae sitä. Jos sinulla on 
ideoita, miten jokin virka voitaisiin hoitaa vä-
hän paremmin, hae sitä. Osakunnalla vitsail-
laan usein kymäläisten piilevästä kiinnostuk-
sesta, mutta kiinnostus saa olla myös avointa 
sorttia.

Osakuntavirka on paras tapa päästä mukaan 
osakuntaporukkaan. Yhdessä toimiminen on 
palkitsevaa, opettavaista ja ennen kaikkea 
hauskaa. Osakuntalaiset tekevät Osakun-
nan, ja virkailijat ovat tässä avainasemassa. 
Vaikka perinteet toistuvat samankaltaisina 
vuodesta toiseen, on jokaisella osakuntasu-
kupolvella mahdollisuus tehdä järjestöstä 
omannäköisensä. Haasta siis itsesi ja ole mu-
kana päättämässä, millainen on Kymenlaak-
son Osakunta vuonna 2016.

Ester
Kuraattori
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Iso Pyörä
ja muita liikkuvia osia Yliopistolla

Teksti: Pasi Pykälistö

Helsingin Yliopistossa on käynnissä suuri 
uudistusprosessi, suurin yliopiston uudel-
leenjärjestely ja mylläys sitten 1960-luvun. 
Uudistushankkeen nimenä kulkee Iso pyö-
rä, joka viittaa osaltaan uudistuksen laaja-
alaisuuteen ja toisaalta, puskaradion mukaan 
nimi olisi peräisin vararehtorin lausahduk-
sesta hankkeen suunnittelun alkaessa. 

Ison pyörän päämääränä on muokata Helsin-
gin yliopiston oppiainejärjestelmä Bolognan 
mallin mukaiseksi, jolloin kaikkien oppiai-
neiden kandidaatin- ja maisterintutkinnot 
vastaavat rakenteeltaan ja opintopistemää-
riltään toisiaan. Tällä pyritään helpottamaan 
opiskelijoiden siirtymistä oppiaineiden välil-
lä kandi- ja maisterivaiheen taitteessa. 

Opiskelijoille eniten ehkä nyt näkyvä uudis-
tuksen puoli on hakukohteiden karsiminen, 
koska yliopistolla on koettu ongelmalliseksi 
se, että Helsingin yliopistolla on niin paljon 
eri hakukohteita. Ratkaisuna tähän toisiaan 
lähellä olevia oppiaineita niputetaan yhteen 
”ohjelmiksi”, joiden minimisisäänotto määrä 
on 40 opiskelijaa vuodessa. Ohjelman sisällä 
eri oppiaineilla olisi ainakin muutama yhtei-
nen peruskurssi tai yhteiset perusopinnot, 
minkä jälkeen erikoistuttaisiin eri oppiai-
neisiin. Esitetty malli asettaa haasteita pää-
sykokeille, joihin onkin jo suunniteltu yleistä 
osuutta ja eri oppiaineiden osaamista mittaa-
via osuuksia. 

Ison pyörän rinnalla ollaan myös ajamassa 
läpi tiedekuntauudistusta, jossa pyritään ti-
puttamaan Yliopiston tiedekuntien määrä 
2 tai 3 parhaimmillaan. Prosessi on jo alka-
nut Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 

hajottamisella, kun psykologia, logopedia ja 
kumppanit päätettiin siirtää Lääketieteel-
liseen Meilahteen. Jäljellä jääneistä aloista 
kognitiotiede kamppailee parhaillaan selviy-
tymisestään ja näyttäisi olevan muuttamassa 
Kumpulaan tietojenkäsittelytieteen seuraksi. 
Siltavuorenpenkereelle jäänyt opettajankou-
lutuslaitos seilailee eri skenaarioissa keskus-
takampuksen kahden esitetyn tiedekunnan 
välillä. 

Keskustakampukselle on esitetty Humanis-
tisen ja Teologisen tiedekunnan yhdistelmää 
ja vastaavasti Oikeustieteellisen ja Valtiotie-
teellisen yhdistävää Yhteiskuntatieteellistä 
tiedekuntaa. Yhdeksi vaihtoehdoksi on myös 
esitettyä kaikki ihmistieteet kattavaa tiede-
kuntaa. Meilahden, Kumpulan ja Viikin tie-
dekunnat yhdistettäisiin suureen Terveyden 
ja ympäristötietieden tiedekuntaan. Tiede-
kuntauudistuksen ohessa ei voi välttyä siltä 
ajatukselta, että uudistus tarjoaa myös oivan 
keinon karsia tiedekuntien hallintoa ja tehdä 
säästöjä, jotka ovat oma tarinansa. 

Erikoisin Yliopiston keskushallinnon pää-
hänpistoista on jälleen haudasta nostatettu 
idea koko Yliopiston siirtämisestä Viikkiin, 
projekti jota esitettiin jo 1970-luvulla ja vii-
meksi 1990-luvulla. Yhden kampuksen Yli-
opiston houkutuksen kyllä ymmärtää, mutta 
käytännön tasolla keskittämisen onnistumi-
seen on vaikea uskoa. 

Yliopisto on muuttamassa muotoaan ja jän-
nityksellä odotamme, minkä näköisenä Alma 
Materimme tästä muuttumisleikistä tulee 
ulos. 

KyZENlaakso
Teksti ja kuva: Maaria Haavisto

Ahdistaako syyslukukauden kiire? Tällä sivulla voit löytää sisäisen rauhan värittämällä Kymen-
laakson uuteen uskoon.
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Menneisyyden fiilistelyä
Eli osakuntalehden keskeisiä puheenaiheita 1950-luvun alusta

Teksti ja kuva: Ilmari Salmi

Kuten hyvin tiedetään, Kypsä-niminen aviisi 
ei ole ilmestynyt ajanlaskumme alusta lähti-
en, vaan sitä edelsivät legendaariset julkaisut 
Ankkapurha ja Kymen Purha. Järjestölehtien 
parhaita perinteitä noudattaen ne säilöivät 
kulttuurihistoriaa ja osakuntamme tuolloista 
mentaliteettia moninaisine puheenaiheineen 
ja artikkeleineen. Hiljattain Kypsän toimi-
tuksen käsiin putkahti läjä 1950-luvun alun 
Kymen Purha –numeroita, joten tuli ajan-
kohtaiseksi ottaa katsaus 65 vuoden taakse. 
Paljon tuttua ja jopa ajankohtaista nimittäin 
löytyy.

Ensin pistää silmään julkaisun kriittinen ote: 
pääkirjoitukset ovat usein ankaraa metakes-
kustelua milloin mistäkin aiheesta, ja Kymen 
Purhan haluttiin olevan ääni myös äänettö-
mille osakuntalaisille. Nykyäänhän Kypsän 
pääkirjoitukset ovat varsin lempeitä terveh-
dyksiä. Tullaanko vielä joskus näkemään ku-
rinpidollisia jyrähdyksiä? 

Osakuntalehdelle ominaista kepeää otetta 
löytyy toki myös runsain määrin. Juhla- ja 
matkareportaasit olivat tiedonvälityksen 
ytimessä ja noudattelivat nykyäänkin tuttua 
kaavaa. Myös huoneisto- ja tilakysymykset 
herättivät keskustelua. Yleisesti on todettava, 
että Kypsässä on näkynyt harmittavan vähän 
kihlajais-, avioliitto- ja perheuutisia (jos lain-
kaan); Kymen Purhalle nämä olivat tuttua 
materiaalia. Ehkä aikamme arvostaa enem-
män yksityisyyden suojaa.

Moraalisen selkärangan korostaminen näyt-
tää nousseen lehden sydämenasiaksi. Esi-
merkiksi numerossa 1/1951 päätoimittaja 
Markus Sauri soimaa jäsenistöä ”virkailijain-
flaatiosta, yleisestä vastuuntunnon puuttees-
ta, huolimattomuudesta tehtävien hoidossa 
ja haluttomuudesta niiden vastaanottami-

seen”. Huoleksi nousi työtaakan kasaantumi-
nen harvojen harteille. Tilanne lienee meillä 
näin 2000-luvulla parempi, mutta mikäpä 
järjestö ei olisi harvainvastuusta jossain elin-
kaarensa vaiheessa kärsinyt. 

Tokihan nämä ajatukset ovat edelleen ajan-
kohtaisia. ”On ensin opittava tajuamaan 
tarkoitus, tunnettava sen [viran] velvoitus, 
sitten kyllä löytyy paikka, jossa kukin voi teh-
tävänsä täyttää ja kykyjänsä kartuttaa”, Sauri 
kirjoittaa lokakuun numerossa 1950. Tästä 
hengen nostatusta tulevaisuuden noheville 
virkailijoille.

Joulukuun numerossa 1951 alkoi juttusarja, 
joka pyrki tekemään tutuksi Kymenlaakson 
pitäjiä. Ensimmäisenä vuorossa oli Kuusan-
koski, joka esiteltiin Suomen Kuvalehteen 
vedoten Suomen rikkaimpana maalaiskun-
tana. Hauska huomio on, että Kypsä yritti 
taannoin elvyttää vastaavanlaista juttusarjaa; 
yhtä hauskaa on, ettei Kymen Purhan parista 
seuraavasta numerosta enää löydy maakun-
taesittelyjä.  Kypsänkin suunniteltu sarja jäi 
nimittäin yhteen osaan. Ainakin ”hyvän ide-
an” traditio elää.

Joku kajahtanut aluetutkija tai historioitsija 
voisi tietysti kaivella arkistoista nämä maa-
kuntaesittelyt ja tehdä niistä vertailevaa tut-
kimusta. Näin pika-analyysinä voisi sanoa 
akateemisen kymäläisen itseironian olevan 
eräs aikamme keskeisimmistä ilmiöistä.

Fuksit pääsevät nykyään helpolla. Touko-
kuun numerossa 1952 päätoimittaja Matti 
Ylikangas tuo esille jäsenistön vastuunpa-
koilun ja esittää syyksi ”liian lempeää fuksi-
kasvatusta”.  Osakunnan kerhot ”rehottivat 
ja kukoistivat … kuin rikkaruohot huonosti 
hoidetulla kasvimaalla”. Eihän akateeminen 

vapaus tarkoita laitosta, jossa ”jokaisella oli-
si rajoittamaton vapaus toimia ja olla toimi-
matta aivan mielensä mukaan” – ja kuitenkin 
tällainen ajatus oli ”laajalle levinnyt”! Oi ai-
koja, oi tapoja.

Pitäisikö jotain siltikin omaksua? Fuksipojil-
le oli tarjolla joulukuussa 1950 luento aihees-
ta ”Nainen ja rakkaus tunnettujen ajattelijain 
lausuntojen valossa erikoisesti poikamiesten 
silmin nähtynä” loppukuulusteluineen päivi-
neen. Moderni versio tavoittaisi tietysti kaik-
ki jäsenet ja sukupuolisuudet, mutta onhan 
tässäkin tempauksessa ollut jalo ajatus taus-
talla.

Moni aloite ja tuolloin tuore ehdotus tuntuu 
sellaiselta, josta on otettu vaari. Esimerkiksi 
joulukuun numerossa 1950 otetaan kantaa 

osakunnan klikkiytymiseen. Ainakaan alle-
kirjoittanut ei ole tämän kaltaista ”sisäpiiriy-
tymistä” omana aikanaan havainnut, eläm-
mehän dynaamista aikaa, jossa sosiaaliset 
piirit ovat jatkuvan myllerryksen alaisena. 
Hierarkkisuuden vähenemisellä kaikkialla 
yhteiskunnassa lienee myös osansa asiaan.

Osakunta elää paitsi arjessa, myös sen ylä-
puolella. Perinteissä ja rituaaleissamme 
palaamme aina lineaarisen ajan ylittävien 
kymäläisten alkumyyttien juurille. Kypsä 
kehottaa lukijoitaan tarttumaan sekä osa-
kuntaamme että maakuntaamme koskeviin 
historiikkeihin, aviiseihin ja asiakirjoihin 
entistä innokkaammin, jotta ymmärrämme 
olevamme osa kunniakasta jatkumoa.
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Rattoisat eläkepäivät Domus Gaudiumilla

Kysymykset:

1) Mikä on nimenne?
2) Entä kuinka vanha olette?
3) Miltä tuntuu olla eläkkeellä?
4) Mitä olette tehneet ennen eläköitymistä?
5) Millainen on fiiliksenne juuri nyt?
6) Mitä haluat sanoa nuoremmille polville?

Teksti ja kuvat: Tiina Heikkilä

Kypsä haastatteli viittä eläkepäiviä viettämään tullutta herraa ja rouvaa. Oli joukkoon 
eksynyt myös yksi julkisuuden henkilökin! Nämä seniorikansalaiset jakoivat myös Kyp-
sän lukijoille arvokkaita elämänviisauksiaan.

1) Jenni-rouva
2) 96v
3) Oikein hyvälle. En muista mitään edelli-
sestä päivästä.
4) En muista. Olin varmasti tärkeä ihminen.
5) Oikein hyvä. Oli hyvää kahvia ja pullaa. 
Pullassa tosin ei ollut rusinoita, mikä oli suu-
ri pettymys!
6) Syökää rusinat pullasta ja maksalaatikos-
ta. Ei niissä mitään muuta syötävää sitten 
olekaan.

1) Mikko Alatalo
2) 68v, eikun hetkinen. Antakaas kun tarkis-
tan asian vielä Wikipediasta. Hupsista, olen-
kin vain 64-vuotias.
3) Keikkaa kyllä pukkaa. Viikon päästä Ou-
lussa olisi Maalaispoika 40v juhlakonsertti.
4) Näin kansaisystävänä täytyy sanoa, että 
eläkeaika on vielä edessä tällä hetkellä.
5) Rasittunut, mutta rakastan musiikkia, 
nuorisoa ja sinisiä silmälaseja.
6) Laita suihketta kainaloon. Se on joviaali 
ilmiö.

1) Lasse Sipilä
2) Mikä vuosi nyt on? Ai 2015, selvä. (laskee 
sormilla muutamaan kertaan ikäänsä) Olen 
31 vuotias.
3) Humalaiselta
4) Töitä. Sikana töitä.
5) Humalainen
6) Rakastakaa kaikkea. Tämä koskee myös 
vanhempaa polvea.

1) Pirkko
2) 99v
3) En tiedä
4) En mitään
5) Ihan OK
6) Älkää menkö töihin!

1) Sini
2) 66v
3) Hyviä lauluja on ollut. Pää tuntuu suhteel-
lisen kevyeltä. Iloinen nousuhumala.
4) Olin palkanlaskija
5) Iloinen nousuhumala. Jallupommacia voi-
si juoda litratolkulla.
6) Laulakaa paljon!
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31.7.2015 merkkasi Osakunnalle uuden ajan 
alkamista, kun osakuntalaisista koostunut 
poppoo saapui viettämään hyvän sään läm-
mittämää kesäistä viikonloppua Virolahdel-
le. Edellisestä kerrasta olikin aikaa jo yli viisi 
vuosikymmentä; hyvää putkea ei kannattaisi 
katkaista, mutta sellainen tämä ei ollutkaan.

Kaikeksi yllätyksekseni saavuttuani töistä 
Pihlajan kylässä sijaitsevaan yöpaikkaam-
me, oli sinne ehtinyt saapua jo yksi kymä-
läinen. Melko nopeasti muiden saapuessa 
syntyi idea mölkyn peluusta. Pelit tuntuivat 
kestävän koko illan ja yksittäinen peli saattoi 
kestää tunninkin, kun pelissä pysymisestäkin 
tuli selviytymiskilpailua. Lopulta emännistön 
luoma, ”eksoottiselta” näyttänyt mutta var-
sin herkulliselle maistunut soppa vei voiton, 
ja mölkkyäminen jäi siltä illalta siihen. Illan 
lopuksi myös Kymenlaakson viiri noustettiin 
kesäretken merkiksi salkoon.

Lauantai oli kesäretken osalta vierailupäi-
vä. Ensimmäisenä vuorossa oli Vaalimaan 
tulli ja raja-asema, jossa tutustuimme lai-
tosten toimintaan. Esittelijöitä oli molem-

mista laitoksista ja pääsimme muun muassa 
katsomaan kuinka helppoa tai rehellisyyden 
nimissä vaikeaa on löytää salakuljetettavaa 
tavaraa rekan rakenteista. Loppujen lopuksi 
myös tullin koira päästi meidät kaikki läpi il-
man huomautuksia. 

Seuraavana ohjelmassa oli uuden inspehto-
rimme Jarin kutsusta käynti hänen kesämö-
killään Miehikkälän Muurikkalassa. Pienten 
u-käännösten sävyttämän matkojen jälkeen 
pääsimme lopulta paikan päälle. Hienojen 
järvimaisemien lisäksi pääsimme nautti-
maan Jarin ja hänen vaimonsa Kaisa-Liisan 
tekemistä todella maukkaista ja kesäisistä 
ruuista. Myös sauna oli laitettu meitä varten 
lämpimäksi, ja viilennystä sopi hakea järveen 
pulahtamalla – ylioppilaslakilla tai ilman. 

Tämän jälkeen kiiruhdimme vielä Virolahden 
bunkkerimuseoon. Esittely alkoi lyhyteloku-
valla Salpalinjaan liittyen, jonka jälkeen siir-
ryimme katsomaan museon näyttelyä. Näh-
tyämme tarpeeksi näyttelyn kuvia ja karttoja, 
kävimme vielä oppaiden kanssa ulkona kat-
somassa korsuja ja niiden yhteydessä olleita 

tuliasemia. Bunkkerimuseolta saimme ko-
tiinviemisiksi vielä lahjakassit täynnä Viro-
lahti-teemaisia muistiinpanovälineitä.

Jottei lauantai olisi ollut pelkkää menoa pai-
kasta toiseen, päättyi päivämme – voinee kai 
sanoa – legendaarisiin kesäretkisitseihin, 
joiden jatkot ovat etsineet vertaistaan. Toisin 
kuin DG:llä, kesäretkellä ei tarvinnut miettiä 
millä bussilla pääsisi kotiin. Se auttoi juhlien 
jatkumisessa pitkään yöhön, ja yön aikana 
kuultiin jopa uhkaus, että mölkkyä pelattai-
siin vielä yhdeksältä aamulla. No, lukuisten 
juomapelikierrosten jälkeen mölkkyä ei pe-

Ei uutta 
itärintamalla

Teksti: Olli Ahola
Kuvat: Olli Ahola ja Tiina Heikkilä

lattu kuin aamukuuteen. Sen sijaan pieniä 
undulaatteja tuntui löytyvän kymäläisten si-
sältä roppakaupalla.

Sunnuntaiaamun oli vallannut hidas olemus 
ja väsymys. Kaikkien osoittaessa kuitenkin 
jonkintasoisia elonmerkkejä laskettiin viiri 
salosta. Kesäretki oli ohi. 

Virolahti odottaa osakuntalaisia taas 
2060-luvulla!
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Isäntä Esa: Isäntä on samaan tapahtumien 
sekä käytännön toteuttaja että niiden strate-
ginen suunnittelija. Hän on vastuunkantaja, 
kopin valtias ja tuo työllään iloa monien juh-
liin.

Fuksiohjaaja Sofia: Fuksiohjaajana on 
saanut olla tekemässä ihan huikeita juttuja 
Osakunnalla: järjestämässä ekaa kertaa abi-
sitsejä, heilumassa yliopiston avajaiskarne-
vaaleilla, kiertämässä maakunnan lukioita 
sekä tutustumassa ensimmäisten joukossa 
kaikkiin mahtaviin tyyppeihin joita Osakun-
nalle on eksynyt. Koen itse älyttömän tär-
keäksi sen, että KyO olisi paikka jonne kaik-
kien on hyvä tulla ja olla ja fuksiohjaaja on 
siinä mielessä ollut todella palkitseva virka.

Maakuntasihteeri Olli: maakuntasihteeri 
on ilmiselvästi osakunnan paras virka, kos-
ka suurin homma tehdään kesällä hyvistä il-
moista ja seurasta nauttien.

Hallituksen puheenjohtaja Sini: Osa-
kunnan pj on paras virka, koska silloin tietää 
koko ajan mitä osakunnalla tapahtuu. Lisäksi 
kuulostaa tosi hienolta ja vastuulliselta olla 
hallituksen puheenjohtaja, mutta oikeasti voi 
aina kysyä neuvoa kuraattorilta.

Osakunnan 
paras virka

Kypsä kysyi muutamalta nykyiseltä virkailijalta miksi juuri hänen virkansa 
on Osakunnan paras. Osalle oman viran parhaus oli selvää mutta muutama ei 
osannut valita oman virkansa parasta puolta heti - niitä oli siis selvästi liikaa!

Seniorisihteeri Maaria: Seniorisihteerin, 
eli tuttavallisemmin ”sennusihteerin” tärkeä 
tehtävä on soluttautua niiden mystisten olen-
tojen joukkoon, jotka ovat jo päässeet tutkin-
non toiselle puolelle. Yleensä tässä auttaa, 
jos itse on jo lähestymässä tuota rajaa, mutta 
se ei ole  ollenkaan välttämätöntä. Jos koet 
olevasi henkisesti senioroitumassa tai  än-
nännen vuoden opiskelija, pääset jo pitkälle. 
Näin voit käydä kaljoittelemassa senioreiden 
kanssa ilman, että he osaavat epäillä mitään. 
Pääset myös ylläpitämään siltaa nykyisten ja 
entisten osakuntalaisten välillä järjestämällä 
yhteistä kivaa. Näissä tapahtumissa nykyinen 
osakuntalainen saa kuulla tarinoita vanhois-
ta hyvistä ajoista, ja sennu pääsee kauhistele-
maan nykymenoa.

Sihteeri Salli: Sihteerinä pääsee ensimmäi-
senä tietämään kaikista Osakunnan asioista. 
Lisäksi se opettaa kantamaan vastuuta aika 
isoista asioista sekä toimimaan paremmin 
tiimissä!

HTK:n puheenjohtaja Joni: Koska jo 
käytännössä asut osakunnalla, on parasta 
olla HTK:ssa, koska silloin hienoista tiloista 
pääsee pitämään huolta ensikädessä. 

Toiminnanohjaaja Pasi: Toiminnanoh-
jaajana pääsee toteuttamaan kaikkia kivoja 
ideoitaan siitä, mitä erilaista toimintaa osa-
kunnalla voisi olla. Tärkeää on myös yhteis-
työ liikunta- ja kulttuurisihteerien kanssa 
KyOn tapahtumakalenterin kokoamisessa. 
Toiminnanohjaajalla on myös mahdollisuus 
muodostaa kokonaiskuvaa KyOn aktivitee-
teista ja toimari pääsee vaikuttamaan konk-
reettisesti tapahtumien varauksiin ja hallin-
noimaan tilavarauksia. 

Kypsän päätoimittaja Jenni: Päätoimit-
tajuudessa parasta on , että pääsee lukemaan 
Kypsän ennen muita. Kypsää tehdessä oppii 
myös kasan työelämässä tarvittavia taitoja. 
Lisäksi on aina hauska nähdä miten kaikkien 
vaikeuksien jälkeen ilmestyy upea lehti.

Emäntä Tiina: Emäntänä oppii hallitse-
maan kaaosta ja tekemään ratkaisuja lennos-
ta. Myös ajoittaiset hermoromahdukset oppii 
kestämään aiempaa paremmin. Se on kaikes-
ta huolimatta älyttömän hauska virka!

Koonnut: Jenni-Maria Käki
Kuva: Tiina Heikkilä
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Eniten A-vastauksia

Emäntä. Sinulla pysyy soppakauha 
kädessä ja johdat keittiötä kuin armeijas-
sa konsanaan. Muista kuitenkin vuoden 
2015 emännän vinkki, tärkeimmät emän-
nän ominaisuudet ovat saada keittiön lie-
si päälle ja dagen efterinä manipuloida 
muut kokkaamaan puolestasi. Jos suuri 
vastuu pelottaa, kannattaa ehdottomas-
ti liittyä vähintäänkin apuemännistöön.

Isäntä. Myöhäinen ilta tai aikainen 
aamu ei sinua pelota, kun tarjoilet juh-
lien viimeisille sankareille yön erikoi-
sia. Johdat isännistöä varmoin ottein 
ja vastaat, etteivät apuisännät lusmuile 
päivystysvuorojen kanssa. Myös apui-
säntänä pääsee seuraamaan juhlien pin-
taliitoa sieltä kopin paremmalta puolelta.

Eniten B-vastauksia

Fuksiohjaaja. Tässä virassa pää-
set aitiopaikalle seuraamaan fuksien 
tietä civiksiksi fuksiohjaajien helläs-
sä huomassa. Vastaat uusien jäsenten 
rekrytoinnista, abikiertueista sekä fuk-
sien viihtymisestä juhlissa, virka vaa-
tii siis kiinnostusta uusien ihmisten 
kohtaamiseen sekä hyvää kisakuntoa. 
Äläkä ylläty, jos sisäinen mama bear 
pääsee valloilleen kun pieni fuksi on 
juonut yhden Haimin Haban liikaa!

Eniten C-vastauksia

Kulttuuri-/liikuntasihteeri. 
Oli kiinnostuksenkohteenasi sitten lii-
kunta tai kulttuuri, tarjoaa Osakunta 
mahdollisuuden toteuttaa näitä kum-
paakin eri virkojen muodossa. Liikun-
tasihteeri järjestää muutaman kerran 
vuodessa excuja urheilutapahtumiin, 
onpa KyO-Cooperkin järjestetty pa-
riin otteeseen. Kulttuurisihteeri vastaa-
vanlaisesti tutustuttaa kyolaisia pää-
kaupunkiseudun kulttuuritarjontaan.

Eniten D-vastauksia

Laulunjohtaja. Intiassa kuukin on 
kuumempi, kuin aurinko meillä vain suu-
rempi – ja sinähän tiedät miten se jatkuu! 
Tai jos et niin kohta ainakin tiedät. Nukut 
Osakunnan laulukirja tyynyn alla ja laulat 
itsesi uneen Teinilaulun sävelin. Sävel-
korva ei ole niin justiinsa, ainakaan lop-
puillasta. Uusi laulunjohtaja on syntynyt!

Eniten E-vastauksia

Kypsän päätoimittaja. Kypsä, 
tuo järjestölehtien helmi, kaipaa taas 
luotsaajaa vuodelle 2016. Pöytälaatik-
koosi on kertynyt journalistisia aartei-
ta niin osakuntien jäsenkadosta kuin 
Pyhtään maailmanpoliittisesta tilan-
teesta, ja nyt niiden julkaisemisen li-
säksi pääset johtamaan vallatonta toimi-
tuskuntaa. Jos valta-asema ei ole sinun 
juttusi, voit myös liittyä Kypsän toimi-
tuskuntaan kirjoittamaan esimerkiksi 
höpöhöpö-testejä Osakunnan viroista.

Eniten F-vastauksia

Maakuntasihteeri. Pala sielusta-
si jäi Kymenlaakson metsiin kun muutit 
isoon kaupunkiin opiskelemaan, siispä 
maakuntasihteeri on juuri sinun virkasi! 
Palat halusta järjestää Osakunnan kesän 
huipputapahtuman, kesäretken, johon-
kin kolkkaan armasta kanta-aluettam-
me ja pidät yllä suhteita maakuntaan.

Eniten G-vastauksia

Sihteeri. Läppärin näppäimistö sau-
huaa, kun kirjaat Osakunnan ja hallituksen 
kokouksissa pöytäkirjat keskustelluista 
asioista. Pääset aitiopaikalle hallitukseen 
seuraamaan Osakunnan toimintaa ja pitä-
mään jäsenet tietoisina tärkeistä asioista.

Kypsän suuri virkailijatesti

1. Vapaa-ajallani tykkään

a) laittaa ruokaa tai sekoitella drinkkejä ka-
vereille
b) paimentaa lapsia
c) vierailla Kansallisteatterissa tai HIFKin 
peleissä
d) hoilata suihkussa
e) kirjoittaa rakkausrunoja ihastukselleni
f) samoilla Kymenlaakson metsis
g)huomautella kielioppivirheistä muille

2. Osakunnalla hengaan yleensä

a) keittiössä tai isännänkopissa
b) aulan sohvan gravitaatiokuopassa
c) flyygelin äärellä soittamassa tai ”punnerta-
massa”
d) salissa treenaamassa sitsilauluja
e) lehtihuoneessa
f) enemmän maakunnassa kuin Osakunnalla
g) toimiston koneella

3. Minua ärsyttävät ihmiset, jotka

a) ilmoittavat erityisruokavaliossaan olevan-
sa allergisia pienille kiville ja toivovat pöytä-
seurueeseen Timo Soinia
b) uskovat sinun alkoholisoituneen lopulli-
sesti kun nouset Ken ompi fuksi –laulussa 
seisomaan kolmatta kertaa
c) luulevat Kiasman olevan pikaruokaravin-
tola ja Cooperin Osakunnan uusi isäntä
d) eivät osaa Rückblick eines alten bursche-
nin (s. 34) kaikkia säkeistöjä ulkoa
e) luulevat sinun oikeasti osaavan käyttää In-
Designia
f) sijoittavat Virolahden Suomen kartalla 
Pohjanmaalle
g) eivät osaa päättää kirjoitetaanko böunarit, 
böynärit vai böünärit

4. Ystäväni kuvailisivat minua

a) topakaksi
b) höpöttäjäksi
c) touhottajaksi
d) (epä)musikaaliseksi
e) kynäniekaksi
f) kymäläiseksi
g) pedantiksi

5. Unelma-ammattini olisi

a) ravintolapäällikkö tai portsari
b) lastentarhanopettaja
c) Hesarin kulttuuri-/urheilutoimittaja
d) karaokeisäntä/-emäntä
e) Iltalehden päätoimittaja
f) Kouvolan kaupunginjohtaja
g) (lisää-tähän-mikä-tahansa-etuliite)sihteeri

6. Lempitapahtumani Osakunnalla on

a) vuosijuhlat
b) fuksisitsit
c) speksit
d) rapujuhlat
e) kaikki skandaalijuhlat
f) kesäretki
g) Osakunnan sekä hallituksen kokoukset

7. Arvostaisin eniten, jos Osakunnalla 
oppisin

a) tapahtumien järjestämistä
b) rekrytointia ja markkinointia
c) cisää pääkaupunkiseudun tapahtumatar-
jonnasta
d) laulukulttuuria ja puhetaitoja
e) tutkivaa journalismia ja lehden taittoa
f) lisää Kymenlaaksosta sekä maakuntasuh-
teiden ylläpidosta
g) näkemään Osakunnan toimintaa lähietäi-
syydeltä

Teksti: Sofia Rahikainen

Virkailijakokous tulee taas 25.11. ja kaikki mahtavat virat aukevat halukkaiden haettavaksi. Vir-
koja on laidasta laitaan, joten valinta haettavien virkojen suhteen on vaikea. Tätä helpottamaan 
Kypsä laati lukijoilleen testin, jonka avulla voit selvittää mikä virka istuisi sinulle kuin nyrkki sil-
mään. Aa bee eiku cee!
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Tervetuloa juhlistamaan 
20-vuotiasta Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry:tä 

lauantaina 16. tammikuuta 2016.

Nostamme alkumaljan klo 18.00 ravintola Hima&Salissa Kaapelitehtaalla 
(Tallberginkatu 1C). Juhlaan kuuluu buffet-illallinen viineineen ja muine juomineen. 

Ilta pitää sisällään ohjelmaa, laulua, puheita sekä tietenkin hyvää seuraa.
Iltaa jatketaan toisaalla, mistä lisätietoa myöhemmin.

Juhla maksaa 60 euroa, alkoholittomana 55 euroa.

Juhla maksetaan Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry:n tilille 
Nordea FI82 1010 3000 2029 86 käyttäen viitettä 2016 00005 

viimeistään 10.1.2016. 

Ilmoittaudu juhlaan viimeistään 7.1.2016 osoitteessa  
http://kymenlaaksonosakunta.fi/seniorit/kalenteri/20-vuotisjuhlat/

tai sähköpostitse alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

 Lisätiedot ja yhteydenotot:

   Milja Ahtosalo
   puheenjohtaja 
   Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry
   p. 040 845 3334
   milja.ahtosalo@alumni.helsinki.fi

 Cocktail-asu
 Akateemiset kunnia- ja arvomerkit

 PS. Mukaan myös Kymenlaakson Osakunnan laulukirja

Kymenlaakson 
Osakunnan Seniorit ry

20 vuotta

Kaipaatko päiviisi lounasseuraa tai 
hauskoja keskusteluja bussimatkoille? 

KyOn Slack on saatavilla sovelluksena 
puhelimeen ja selaimessa osoitteessa 
https://kymenlaaksonosakunta.slack.
com. Kirjautuminen onnistuu helposti 
@helsinki.fi tai @aalto.fi -sähköposti-
osoitteella. 

Tunnusta väriä

Save the date
21.11. Böunarit. Glitteriä, pitkiä halki-
oita, syväänuurrettuja kaula-aukkoja ja 
pekoniasuja. Festival de Cännis on kaik-
kea tätä.

25.11. Virkailijakokous. Parhaat virat 
viedään käsistä. Kymäläisen piilevän 
kiinostuksen voi nyt tehdä sähköisesti 
lomakkeella. Älä silti jää kotiin, vaan 
tule herkuttelemaan ja vaatimaan ää-
nestyksiä paikan päälle.

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlassa fuksit 
saavat nauhansa. Juhlan jälkeen luvassa 
soihtukulkue ja perinteiset itsenäisyys-
päivän pitsat.

12.12. Fuksien järkkäämät pikkujoulut 
ovat teemaltaan vielä yllätys mutta vuo-
sien kokemus on osoittanut, että haus-
kaa tulee ainakin olemaan. 

26.12. Tapsantansseissa tanssijalka 
saattaa vipattaa mutta useammin olut 
kuohuaa. Perinteisesti etelä ja pohjoi-
nen ovat kisanneet suosiossa, kisan 
ollessa varsin tasainen omituisine pis-
teenlaskuineen.

27.2.2016. Vuosijuhlia varten saa taas 
kaivaa iltapuvun kaapista ja kiillottaa 
tanssikengät.

10 syytä 
hankkia 
itselleen 

virka

1. Viroista saat asuntopisteitä ja asuntohaku 
on taas keväällä. Jaossa yksiö ja kaksio sekä 
parhaimmat naapurit.

2. Virkailijana pääset ilmaiseksi virkailijan-
vaihtokaronkkaan ja saat ilmaisia lahjoja.

3. Virkailijana sinulla onvaltaa päättää Osa-
kunnan asioista ja siitä mitä tehdään.

4. Osakunnan virka näyttää hyvälle CV:ssä ja 
monet työnantajat arvostavat järjestötoimin-
nassa opittuja taitoja.

5. Virkailijana saat itsellesi lisää kunnioitusta 
ja itseluottamusta.

6. Virkailijana voit tehdä itsestäsi hassuja 
meemejä.

7. Hankittuasi viran sukulaisesi luulevat, että 
teet opintojesi ohella jotain järkevääkin.

8. Virkailijana saat ison kasan huikeita oppe-
ja tulevaisuutta varten ja voit löytää itsestään 
uusia piirteitä.

9. Osakunta-aktiivisuudesta saa opintopistei-
tä. Opintopisteiden määrät ja saantiperusteet 
vaihtelevat laitoksittain.

10. Virkailijoilla on yksinkertaisesti haus-
kempaa.
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Teksti: Sofia Rahikainen ja Tiina Heikkilä
Kuvat: Olli Ahola, Tiina Heikkilä, Sini Strandman

31.7.-2.8. Kesäretki suuntautui tänä vuon-
na itäisimpään osaan Kymenlaaksoa, kun 
maakuntasihteeri tutustutti osakuntalais-
ia kotikuntaansa Virolahteen. Viikonlop-
pu sisälsi mm. saunomista ja grillausta 
inspehtorin mökillä, tutustumista bunkkeri-
museoon, kesäretkisitsit sekä vierailun rajal-
la - sen ylitys jätettiin kuitenkin myöhemmäl-
le syksyyn.

15.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat järjestettiin 
tänä vuonna Vinnillä Savolaisen Osakunnan 
tiloissa. Juhlassa oli tarjolla mainiota itämai-
sta ruokaa ja olipa illan pääesityksenä ihan 
itämaista vatsatanssia! Jäsenistöä oli paikalla 
melko tasaisesti kaikista itärajan läheisyydes-
sä sijaitsevista osakunnista, myös PPO:sta. 

4.9. Maailmanloppu koitti DG:n bunkkeris-
sa ja selvinneet osakuntalaiset kokoontuivat 
yhteen jatkamaan elämää kesätauon jälkeen. 
Vierailipa DGO:n kaudenavajaisissa paikalla 
edustajia Keskisuomalaisesta Osakunnasta.

12.9. Viime vuosina suuren suosion saavut-
taneet legendaariset rapujuhlat järjestettiin 
tuttuun tapaan syyskuun alkupuolella. Rapu-
jen kaveriksi oli tarjolla vähintään yhtä hita-
asti syötäviä ja vähä-ruokaisia latva-artisok-
kia. Juhla oli huhujen mukaan niin hauska, 
että pöytäosuus venyi yli puolen yön!

17.9. Uusien ilta I. Leppäsuonkadulle eksyi 
syyskuisena iltana joukko fukseja, joihin 
tutustuttiin mm. lautapelien sekä tutustu-
misleikkien avulla. Samalla selvisi, kuka 
osakuntalaisista on ratsastanut lehmällä ja 
kuka ei ole koskaan käynyt Turussa.

23.9. DGO:n fuksiaiset. Perinteiseen tapaan 
DG:n kolmen osakunnan fuksit kokoontuivat 
rastisuunnistukseen Kampin ympäristössä, 
tällä kertaa maajussi-teemalla. Tapahtumas-
sa nähtiin mm. runoilua hämyisessä pubissa, 
twisteriä akrobaattisin elementein sekä har-
vinaislaatuinen proosateos, joka löytyy nyt 
myös lehtihuoneen hyllystä.

29.9. Fuksien leikittäminen jatkui uusien ilta 
II:ssa. Paikalle oli saapunut fukseja sankoin 
joukoin ja fuksi-civis suhde oli hyvin lähellä 
1:1! Hyvän ruoan ja juoman ohessa ehdittiin 
leikkiä tutustumisleikkejä ja osakuntalaisi-
sta joku saattoi huomata ettei ole ainoa, joka 
pitää jostain kummallisuudesta (kuten vaik-
ka kissoista tai mansikoista).

30.9. Yhteensä 28 HYY:n fuksiseikkailujouk-
kuetta saapui DGO:n yhteisrastille sijoitta-
maan itäsuomalaisia osakuntia ja kaupunke-
ja jättimäiselle Suomen kartalle. Suoritusten 
keskiarvo asteikolla 1-5 hipoi 3,7 pistettä, 
liekö sitten huonoa maantietoa kompensoi-
nut muun muassa joukkueiden hyvät hieron-
tataidot.

3.10. Fuksisitseillä fuksit tutustutettiin akate-
emisten pöytäjuhlien saloihin osakuntalaise-
en malliin, kun DG:n salissa kajahtivat niin 
Intian kuu, Kotkan poikii ilman siipii kuin 
Hönö hönö. Näiden lisäksi tehtiin tuttavuut-
ta Haimin haban kanssa, josta fuksit näyt-
tivät selviytyvän fuksiohjaajaakin paremmin.

12.10. Maapadontien civiskämppien ovia 
raotettiin, kun osakuntalaiset kokoontu-
ivat katsomaan Dome Karukosken Leijo-
nasydän-leffaa niiden kerhotiloihin. Vaikka 
elokuva sai hyvän vastaanoton, on katsojien 
toiveesta ensi kerralla ohjelmassa komediaa.

14.10. Sivistykseen kokoontui ihmisiä kai-
kista DG:n osakunnista Karjala-henkiseen 
illanviettoon. Iltaan mahtui tietoiskuja kar-
jalaisuudesta Kymenlaaksossa, hyvää ruokaa, 
saunomista ja tutustumista muihinkin kuin 
oman Osakunnan ihmisiin. Tuttuun tapaan 
KyO-pallo muodostui suhteellisen nopeasti, 
mutta hajaantui myös välillä.

31.10. Rajanylitys. Yhden illan mittaisen 
eläkepäätöksen saaneet ihmiset kokoontu-
ivat Leppäsuolle kellariin nauttimaan tästä 
harvinaisuudesta. Eläkeläisille oli tarjolla 
cocktail-tilaisuudessa kahvia ja pullaa - ru-
sinatonta! Tämä aiheutti osalle karvaan pet-
tymyksen. Onneksi bingo sentään toi turval-
lisuuden tunnetta eläkeläisten iltaan.
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Laulunjohtaja
Aleksi Leppänen
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Isännän kopista 
- Talven parhaat drinkit

Teksti: Esa-Pekka Helanne

Osakuntalaiset viettivät 7.11. drinkki-iltaa, joten tästä innoittuneena tämän 
kertainen Isännän koppi esittelee tulevan talven drinkkikauden parhaat 
juomareseptit.

Jallupommac
Vuosien kuluessa unholaan vaipunut klassik-
kodrinkki on jälleen palannut kymäläiseen 
tietoisuuteen! Jopa puolivirallisesti KyO-
drinkkinä aiemmin tunnettu Jallupommac 
on hyvin yksinkertainen ja hieman erikoinen 
juomasekoitus, mutta tästä huolimatta todel-
la toimivaksi todettu.

Ainekset:
4 cl Jaloviinaa
2,5 dl Pommacia

Mittaa jaloviina lasiin ja kaada päälle kylmä 
Pommac. Tarjoile jäiden kanssa.

Irma
Makeahko hyvänmielendrinkki ryydittämään 
hauskaa iltaa.

Ainekset:
2 cl Omenalikööriä
2 cl Vodkaa
2,5 dl Spritea
Limeviipaleita

Sekoita alkoholit ja lisää lasiin Sprite. Lisää 
juomaan limeviipaleita ja tarjoile jääpalojen 
tai jäämurskan kanssa.

Ananasrommi
Kylmenevään, pimenevään ja viilenevään 
syksyyn antaa helpotusta drinkki suoraan 
etelän lämmöstä.

Ainekset:
4 cl Vaaleaa rommia
2 dl Ananasmehua
Loraus limen mehua

Sekoita ainekset keskenään lasissa ja tarjoi-
le jäiden kanssa. Mintunlehdet sopivat myös 
hyvin juoman koristeeksi.




