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Kypsän vieraskynään (s. 4) voi ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi kirjoittajaksi ottamalla 
yhteyttä päätoimittajaan sähköpostilla  
sara.tahkapaa@helsinki.fi. Aihe on vapaa 
ja sopiva pituus on noin 2000 merkkiä. Liitä 
mukaan haluamasi kuva.

HUOM! Osa virkailijakohtaisista sähköpos-
tiosoitteista (esim. kyo-kypsä@helsinki.fi) 
poistui käytöstä tämän vuoden alussa. 
Tarkista ajantasaiset yhteystiedot tämän 
lehden lopusta.
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Ensimmäisen oman tekstin tuottaminen 
yliopistolla jännittää varmaan kaikkia, ol-
koonkin kyseessä vaikka jonkin kepeän pe-
ruskurssin essee. Fuksina ihka ensimmäistä 
tekstiä luonnostellessani kierin epätoivossa 
ja loputtomalta tuntuvan writer’s blockin 
riivaamana. Kyseenalaistin koko valintani 
hakeutua akateemiselle uralle, kunnes muu-
an vanhempi tieteenharjoittaja lohdutti ja 
kertoi, ettei tarvitse tietää mistä kirjoittaa, 
ennen kuin alkaa kirjoittaa.

Neuvo kuulosti ensin oudolta, mutta se toi-
mi. Tajunnanvirran ja yksittäisten sanojen 
ja ajatusten oksentaminen tyhjään teksti-
tiedostoon on yllättävän helppoa, kun vaan 
kehtaa laskea riman riittävän alas. Ja tadaa, 
paperi ei ole enää tyhjä, vaan siinä on jo kasa 
vaihtelevan laatuisia aineksia, joista valita 
tekstiinsä edes ne vähiten huonot ideat. Näin 
ensimmäinen essee lopulta teki itse itsensä ja 
kurssin nopat napsahtivat – tuolloin aikana 
ennen leikkauksia – nopeasti WebOodiin.

Samanlainen jännitys iski ryhtyessäni laati-
maan tätä ensimmäistä lehteä. Ensimmäisen 
esseen kirjoittamiseen Kypsän laatimista ei 
onneksi voi kunnolla verrata, sillä lehden te-
keminen ihanan toimituskunnan ja muiden 
apujoukkojen kanssa on huomattavasti mu-
kavampaa hommaa ja aineksetkin ovat laa-
dukkaampia. Ihme kyllä, tämäkin lehti tuli 
valmiiksi.

Vuoden ensimmäinen Kypsä on rakenteel-
taan melko perinteinen, eli löytyy tavan mu-
kaan sekä abipäivä- että vujurapsaa ja tietysti 
klassiset Kymmenen uutiset. Pyörää ei tar-
vitse lähteä joka vuosi keksimään uudelleen. 
Joitain uudistuksia on tietysti tehty, joista 

näkyvimpänä ehkä kevyet ulkoiset muutok-
set. Lehdessä alkaa myös neliosainen juttu-
sarja, jonka jokaisessa osassa tänä vuonna 
esitellään yksi osakunnan historian merkit-
tävä inspehtori. Täytyy myöntää, etten ennen 
ensimmäisen inspijutun lukemista tiennyt 
ollenkaan, kenelle kuului naama lehtihuo-
neen taulussa toisena oikealla. Nyt tiedän. 

Jos kirjoittamiseen pätee edellä mainittu 
ohje, niin osakuntavirkoihin voisi soveltaa 
seuraavaa: ”Ei tarvitse tietää mihin on ryhty-
mässä, kun ryhtyy.” On parempi vaan, ettei 
tiedä kuinka syvä järjestötoiminnan loputon, 
joskin antoisa ja ilahduttava, suo on.
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Meill’ eivät laakerit lehtineet

Teksti ja kuva: Pasi Pykälistö

Tänä vuonna jokaisessa Kypsän numerossa  
esitellään yksi KyOn historian merkittävä 
inspehtori. Sarjan aloittaa metsänarvioimis-
tieteen professori Erik Johannes Lönnroth  
(s. 2.8.1883 Porvoo – k. 23.12.1971 Helsinki), 
joka toimi osakunnan ensimmäisenä 
inspehtorina vuosina 1933-1950.

KyOn inspehtorit:  
E. J. Lönnroth

Lönnroth oli syntyisin Porvoosta, mutta su-
kunsa kautta hänellä oli yhteyksiä Kymen-
laakson alueen aktiivisen sivistyneistön jäse-
niin, kuten Sippolan, Liikkalan ja Reitkallin 
hovien omistajiin Lennart ja Alma Forste-
niin. Lönnroth erikoistui opinnoissaan met-
sänarvioimistieteeseen ja hänen kehittelemi-
ään ovat monet 1900-luvulla puiden kasvua 
ja paksuutta mittaamaan kehitetyt laitteet, 
kuten hypsometri ja dendrometri.

KyOn ensimmäiseksi inspehtoriksi Lönnroth 
päätyi Wiipurilaisen Osakunnan juhlissa 
tapahtuneen plaseerausvirheen takia, sillä 
Lönnroth oli ilmoittautunut juhlaan vain ni-
mellään ja näin hänet sijoitettiin istumaan 
kymenlaaksolaisten WiOn jäsenten kans-
sa samaan nurkkaan. Virheen paljastuttua 
professorille tarjottiin paikkaa pääpöydäs-
tä, mutta Lönnroth vastasi viihtyvänsä hy-
vin kymenlaaksolaisten seurassa. Lönnroth 
vaikutti merkittävästi osakunnan perusta-
miseen puhumalla sen puolesta Helsingin 
yliopiston konsistorissa ja kokouksissa, sekä 
puhumalla Kymenlaakson Ylioppilaskerhon 
kiertueilla maakunnassa tuen saamiseksi 
osakunnalle. KyOn perustaminen hyväksyt-
tiin konsistorissa toukokuussa 1933 ja en-
simmäisessä kokouksessaan syyskuussa 1933 
osakunta valitsi Lönnrothin ensimmäiseksi  
inspehtorikseen.

Dramaattisin aika Lönnrothin inspehtori-
kaudella oli sota-aika, joka vaikeutti osa-
kunnan toimintaa monilla tavoin ja lisäksi 
talouden kriisiytyessä sodan takia osakunnan 
perustamista varten otettujen velkojen ta-
kaisinmaksu vaikeutui. KyOn toiminta myös 

hiipui säästöliekille yliopiston ollessa välillä 
suljettuna ja suurimman osan jäsenistä ol-
lessa sotatoimissa ja huolto-operaatioissa. 
Keväällä 1944 KyOn vuosijuhlan aikaan Hel-
sinkiä pommitettiin raskaasti ja juhla kes-
keytyi juhlasalin ikkunoiden lentäessä sisään 
paineaallon myötä. Hetkeä myöhemmin tuli 
sana, että yliopiston päärakennus oli saanut 
osuman ja oli tulessa. Juhlakansa riensi aut-
tamaan päärakennuksen pelastus- ja sam-
mutustöissä. Samassa pommituksessa myös 
Metsätalo sai osuman ja Lönnrothien asunto 
tuhoutui. Erik ja Elsa totesivatkin myöhem-
min, että KyOn vuosijuhlien ansiosta he eivät 
olleet kotosalla pommituksen aikana.

Sodan jälkeen elämä KyOssa alkoi palata 
uomiinsa, mutta sodan aiheuttamia tuho-
ja korjattiin myös henkisellä ja sosiaalisella 
puolella, kun sodasta palanneiden opiskeli-
joiden keskuudessa ankara alkoholinkäyttö 
ja varhaiset huumausainekokeilut yleistyivät 
yhdessä väkivaltaisuuksien kanssa. Osakun-
nassa syntyi myös sisäisiä ristiriitoja sotaa 
edeltäneen valkoisen tasavallan aatemaail-
man perustan luhistuttua sodan tuhoihin ja 
tappioon. Vuonna 1947 inspehtori Lönnroth 
käytti vaikutusvaltaansa inspehtorina ja sai 
osakunnan kokouksen erottamaan silloisen 
kuraattorin tämän sopimattoman toiminnan 
takia. Lönnrothin aika inspehtorina päättyi 
hänen tultua valituksi yliopiston rehtoriksi 
vuosiksi 1950-1953. Rehtorikauden jälkeen 
Lönnroth oli tuttu vieras KyOn vuosijuhlissa 
ja muissa tapahtumissa aina kuolemaansa 
1971 asti.

Kautensa päättävillä kuraattoreilla on ollut 
tapana otsikoida viimeinen Q-palstansa lau-
lun sanoilla tai nimillä. Aloitin tämän tekstin 
kirjoittamisen työnimellä ”Joutsenlaulu”, 
mutta se tuntui hivenen pateettiselta, joten 
valitsin lopulta tutun Teinilaulun säkeen. 
Sallinette kuitenkin pienen nostalgisoinnin. 

Tulin Kymenlaakson Osakuntaan syksyl-
lä 2009. Oli merirosvoteemaiset rajikset, 
ja olin myöhässä. Pamahdin DGO:lle, kun 
pöytäosuus oli jo täydessä vauhdissa. Löysin 
kuitenkin paikkani pöydässä, ja minut toivo-
tettiin lämpimästi tervetulleeksi. Viihdyin, ja 
vuodenvaihteeseen mennessä olin löytänyt 
oman paikkani myös osakunnassa. Seurasi 
pitkä lista erilaisia virkoja ja projekteja. Vuo-
sien varrella tarjoutui lukemattomia mahdol-
lisuuksia kehittää itseään ja oppia uusia tai-
toja. Osakuntatoiminta sai minut tuntemaan 
itseni hyödylliseksi, minkä koen edelleen 
erittäin tärkeäksi. Osakunnassa tehdään töitä 
yhteisen päämäärän hyväksi, eikä ajeta vain 
omaa etua, ja se sopi minulle.

Koska osakunta imi minut mukaansa hyvin 
totaalisesti, toisinaan kävi niin, että opinnot 
kärsivät. Kun minut valittiin kuraattoriksi, 
suunnitelmissa oli valmistua sen vuoden ai-
kana. Toisin kuitenkin kävi. Ei ole ylipäätään 
mitenkään poikkeuksellista, että osakunta-
aktiiveilla opintoajat hieman venyvät. Ja 
sanoo valtiovalta mitä tahansa, se on ihan 
OK. Kun osakuntamankelin läpi käyneet ak-
tiivit viimein pääsevät työelämään, on heillä 
yhteistyö- ja organisointitaitoja, tietämystä 
hallinnosta ja taloudenpidosta, joita ei opita 
luentosaleissa. Olen äärimmäisen kiitollinen, 
että tulin osakunnalle sinä marraskuisena 
lauantaina, ja hetkeäkään en kadu.

Osakunta on muuttunut sen kahdeksan 
vuoden aikana, jonka olen täällä viettänyt. 
Q-palstakaan ei ole enää Kypsän vakioka-
maa, mutta päätoimittaja ystävällisesti an-
toi minulle palstatilaa tätä viimeistä kirjoi-
tusta varten. Kypsän sisällön kehittäminen 
on yksi merkki siitä, että KyOssa ei jämäh-
detä perinteisiin vain siksi, että jokin asia 
on aina tehty tietyllä tavalla. Ja niin sen pi-
tää ollakin. Osakunnan on oltava paikka,  

jossa voidaan ideoida uutta ja kokeilla rajo-
ja. Kuraattorin sydäntä lämmittää aina, kun 
civikset keksivät jonkun mahtavan idean ja 
toteuttavat sen alusta loppuun itse.

Osakunnan johtajana kuraattori on näkyvä 
hahmo, jonka vaihtuminen on aina tietyn-
lainen taitekohta osakunnan historiassa.  
Jokainen muistaa, kuka oli kuraattorina, kun 
hän itse tuli osakuntaan, ja osakuntaelämä 
jakautuu kaksivuotisiin Q-kausiin. Jokainen 
kuraattori johtaa osakuntaa omalla tavallaan 
ja hänen persoonansa heijastuu koko järjes-
töön: millainen henki osakunnan sisällä on, 
ja miten se näkyy ulospäin. 

Minun kauteni on nyt tullut päätökseen, ja 
on aika poistua takavasemmalle. On tullut 
uuden Q:n aika. Omassa elämässäni nämä 
vuodet näyttäytyvät varmasti aina mer-
kittävänä ajanjaksona, mutta osakunnalle 
nämä ovat vain yksi helmi yli 80-vuotises-
sa nauhassa. Haluan toivottaa seuraajalleni  
Jennille onnea ja menestystä virkaan. Luo-
tan, että KyO on hyvissä käsissä ja voi hyvin 
seuraavat kaksi vuotta.

On mahdotonta kiittää erikseen jokaista osa-
kuntalaista ja muuta ystävää, joka on ollut 
mukana tekemässä näistä kuluneista vuosis-
ta ainutlaatuisia, joten sanon kaikille yhtei-
sesti: suurkiitos kaikesta! Ja ette te minusta 
kokonaan eroon pääse.

Ester
kuraattori emerita

4 5KYPSÄ 1/2017KYPSÄ 1/2017

VI
ER

AS
KY

N
Ä

4 5

JU
TTU

SARJA



ihmiselimistössäKyOn virKailijat  
Mitä jos osakunnan virkailijat vuonna 
2017 olisivat ihmiselimistön osasia?
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1. Aivot (encephalon): kuraattori, hallituksen 
puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, 
toiminnanohjaaja, jäsensihteeri ja arkistonhoitaja

Huolehtivat siitä, että kaikki muu toimii ja antavat 
käskyt muulle keholle

Sihteeri, asuntosihteeri 
Olli Ahola

Taloudenhoitaja, varalaulunjohtaja 
Salli Ahtiainen

Hallituksen puheenjohtaja 
Esa-Pekka Helanne

Kuraattori  
Jenni-Maria Käki

Jäsensihteeri, valokuvaaja 
Anna-Liisa Koskinen

4. Primaarinen motorinen 
aivokuori (gyrus precentralis 
lobus frontalis:  
toiminnanohjaaja 

Käynnistää aktiivisen toiminnan.

Arkistonhoitaja 
Pasi Pykälistö

5. Selkäydin (medulla spinalis): 
tiedotussihteeri

Välittää muulle elimistölle tiedon 
aivoissa tehdyistä päätöksistä 
ja toisaalta myös ottaa vastaan 
ulkomaailmasta tulevaa tietoa ja 
vie sen aivoille.

Toiminnanohjaaja 
Sofia Rahikainen

Tiedotussihteeri, Kypsän päätoimittaja 
Sara Tähkäpää

6. Aistinelimet: ulkoasiainsihteeri 
ja Kypsän päätoimittaja

Ottaa vastaan tietoa ympäröivästä 
maailmasta ja muista ihmisistä. 
Pitää huolen, että muukin keho 
on tietoinen näistä asioista. 

Ulkoasiainsihteeri 
Iina Elfving

7. Äänihuulet (plica vocalis): laulunjohtajat
Tuottavat sulosäveliä osakuntalaisten kuultavaksi

2. Hippokampus:  
jäsensihteeri

Käsittelee uutta tietoa  
ja siirtää sen pitkäaikais-
muistiin. Uudet fuksit 
civiksiksi!

3. Se mielen mystinen peräsopukka: 
arkistonhoitaja

Arkistoon kaikki tuntuu katoavan ja 
unohtuvan. Yllättävissä tilanteissa 
arkistonhoitaja kuitenkin löytää nämä 
unohtuneet asiat ja tuo ne tietoisuuteen. 

Laulunjohtaja 
Leon Hirvelä

Varalaulunjohtaja 
Eemil Hakala

Varalaulunjohtaja 
Ilona Raimas



Teksti: Iina Elfving
Kuvat: Olli Ahola, Tiina Heikkilä, Anna-
Liisa Koskinen, Marjut Päkki 

Teksti: Iina Elfving
Kuvat: Olli Ahola, Tiina Heikkilä, Anna-
Liisa Koskinen, Marjut Päkki 

Teksti: Iina Elfving
Kuvat: Olli Ahola, Tiina Heikkilä, 
Anna-Liisa Koskinen, Marjut Päkki
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Isäntä  
Tuukka Mustapää

Isäntä, seniorisih-
teeri, valokuvaaja 
Tiina Heikkilä

Emäntä  
Aapo Jussila

Kulttuurisihteeri  
Joni Tilli

Fuksiohjaaja  
Emma Schumilov

16. Karvankohottajalihas 
(musculus arrectopr pili): 
kulttuurisihteeri

Nostaa ihokarvat pystyyn 
sykähdyttävillä elämyksillä

17. Kädet ja jalat: 
henkilökunta

Suorittavat käytännön työt

18. Tuki- ja liikunta-elimistö 
(musculi, os): liikuntasihteeri

Pitää osakuntalaisten 
motoriikasta huolen

15. Umpilisäke (appendix):  
asuntosihteeri

Tarjoaa majapaikan tärkeille 
mikrobeille, joilla on yllättävän 
suuri merkitys kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin

14. Sukupuolielimet (gonad): 
fuksiohjaajat

Huolehtii osakuntalaisten  
lisääntymisestä

12. Maksa (hepar): kurinpitovaliokunta
Poistaa myrkyt kehosta

13. Perna (lien): Kymenlaakson 
Osakunnan Seniorit ry

Suodattaa ja ottaa vanhentunutta 
materiaalia pois verenkierrosta

11. Sydän ja verenkierto-
elimistö (cor, arteria, vena, 
sanguis): emäntä

Kuljettavat ravintoaineet 
kaikkialle kehoon

10. Munuaiset (ren): isäntä
Huolehtivat kehon 
nestetasapainosta

8. Verkkokalvo (retina): 
valokuvaajat

Vastaanottavat ja tallentavat 
visuaalista informaatiota. 
Joskus näkymän ollessa raju, 
tapahtuu ns. ”verkkokalvon 
palaminen”, jolloin vastuullinen 
valokuvaaja sensuroi näke-
mänsä eikä päästä sitä 
eteenpäin. 

Fuksiohjaaja, maakuntasihteeri, 
liikuntasihteeri, valokuvaaja 
Marjut Päkki

9. Huulet (labia): 
maakuntasihteeri

Leveä hymy kerran 
vuodessa kesäretken 
yhteydessä

Seniorisihteeri pernan sinusoideissa –
yhteys tuoreiden ja vanhentuneiden veren solujen 
siirtymisen välillä
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Tänä vuonna iskun kohteena olivat Pohjois-
Kymenlaakson abit, joita saapuikin järjeste-
tyn bussikuljetuksen avulla lopulta Domus 
Gaudiumille ennätyssuuri määrä. Abeilla oli 
mahdollisuus valita mieleisin kampus, jonka 
tarjonta voisi mahdollisesti kiinnostaa eni-
ten. Avuliaat osakuntalaiset rekrytointivalio-
kunnasta sekä sen ulkopuoleltakin olivat esit-
telemässä lukiolaisille paikkoja Meilahdessa, 
Viikissä, Kumpulassa, keskustakampuksella 
sekä Otaniemessä. Kampuskierrokset olivat 
antoisia, sillä abit olivat hyvin kiinnostuneita 
paikoista ja kyselivät uteliaasti yliopiston ti-
loista sekä yleisistä käytännöistä. Nopeimmat 
ryhmät saivat kierrettyä oman kampuksensa 

alta aikayksikön ja ehtivät vierailemaan vielä 
muun muassa Kaisa-kirjaston tiloissa.

Osakuntatiloihin saavuttiin alkuillasta ja pai-
kan päällä järjestettiin vielä lyhyt esittely Aal-
to-yliopistosta sekä Helsingin yliopistosta. 
Esittelyn jälkeen abeille annettiin esimerkkiä 
siitä, mitä opiskelija- ja osakuntaelämä voi 
parhaimmillaan olla: pelkkää juhlaa! Ilta hui-
pentui siis jälleen kerran abisitseihin, joissa 
abiturientit pääsivät kokemaan ensimmäiset 
akateemiset pöytäjuhlansa. Sitsikulttuurissa 
opastamaan oli kerääntynyt useita aktiivisia 
osakuntalaisia, jotka tietenkin ottivat abit 
avosylin vastaan. 

Abit näyttivät todella nauttineen päivästä, 
vaikka bussimatka oli joillekin kuuleman 
mukaan tuskallisen pitkä. Pöydissä keskus-
teltiin niin yliopisto-opiskelusta, Helsingin 
opiskelijakulttuurista sekä edessä siintävistä 
ylioppilaskokeista. Monelle päivä kuitenkin 
opetti paljon uusia asioita niin Helsingin yli-
opistosta kuin yliopisto-opiskelusta ylipää-
tään. Myös vapaapäivä lukiosta oli monen 
mielestä ihan kiva etuoikeus, varsinkin kun 
ylioppilaskirjoitukset lähestyvät uhkaavasti, 
eikä vapaata muuten ole.

Sitsien jälkeen kehuja satoi sekä ruoasta että 
yleisestä tunnelmasta – vaikka jotkut laulut 
saattoivatkin olla liian ronskeja näille viatto-
mille lukiolaissieluille. Sitsien jälkeen saadut 
palautteet olivat huiman hyviä ja useaan ot-
teeseen saikin kuulla, että abipäivä-konsepti 
toimii aivan loistavasti. Tyytyväisinä, hyvin 
ruokittuina ja juotettuina lähtivät abit pitkäl-
le paluumatkalleen takaisin Kymenlaaksoon. 
Toivottavasti kyseisiä abeja tavataan osakun-
nalla paljon jo tulevan syksyn fuksitapahtu-
missa!

Teksti: Marjut Päkki, Emma Schumilov
Kuvat: Tiina Heikkilä

1. Sitseillä mukana wiipurilainen soluttautuja 2. ”Vesiputous” 3. Tulevien fuksien laulu raikasi 
DG:n salissa 4. Kaikkensa antaneet ja huojentuneet fuksiohjaajat vm. 2016

”Tää on 
kyl parasta 
mainosta 
yliopistolle.”
– Anonyymi abi 
seuratessaan civisten 
juomapeliä sitsitauolla

Osakunta täyttyi tammikuun 27. päivä iloisista ja uteliaista 
abiturienteista, kun KyOn abipäivä järjestettiin kolmatta kertaa. 

ABIPÄIVÄ 2017
Toinen kerta tapa, kolmas jo perinne
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Teksti: Ester Pentti
Kuvat: Olli Ahola, Ester Pentti, Marjut Päkki, Sofia Rahikainen

Osakunnan vuosijuhlassa 25.2.2017 allekirjoitettiin uusi ystävyyssopimus 
virolaisen naisylioppilasjärjestö Korp! Sororitas Estoniaen kanssa. 
Allekirjoitustilaisuudessa huipentui useamman vuoden työ suhteiden 
luomiseksi. Näin kaikki meni.

uusi korporaatio. Tämä herätti heti kyolais-
ten kiinnostuksen. Monilla suomalaisilla osa-
kunnilla kun on Virossa ystävinä sekä nais- 
että miesjärjestö, mutta KyOlla on ollut vain 
yksi. Päätimmekin mennä reippaasti kysy-
mään, onko Estoniaella jo suomalaisia ystä-
viä, ja jos ei ole, niin kiinnostaisiko yhteistyö. 
Ensireaktiot olivat kiinnostuneita ja positiivi-
sia ja suhteita päätettiin ruveta kehittämään.

mat olivat silloin jo toista kertaa osakunnan vieraina 
ja ovat olleet ylipäätään merkittävässä roolissa suhtei-
den luomisessa.

Vappuna 2016 lähdettiin taas Tarttoon, tällä kertaa 
kolmen hengen voimin. KyO pääsi ensimmäistä ker-
taa kokemaan kahden ystävyysjärjestön edut. Osa-
kuntalaiset vierailivat ensin Tartuensiksen kanssa 
panimolla, ja illalla suunnattiin Estoniaen olutpöy-
tään. Sukupuolikysymys, joka saattaa virolaisten kor-
poraatioiden ollessa kyseessä olla hieman hankala, ei 
ollut Estonien tapahtumassa mikään ongelma. KyOn 
miehet pääsivät mukaan illanviettoon siinä missä nai-
setkin.

Ystävyyssopimuksen laatiminen aloitettiin virallises-
ti kesällä 2016. Prosessin aikana tutkittiin vanhoja 
sopimuksia – mitä niihin on ollut tapana kirjata – ja 

Ensimmäisen kerran kyolaiset ja Esto-
niaen väki kohtasivat vappuna Tartossa 
vuonna  2014. Silloinen kuraattori Joo-
nas Ollila sekä civis Ester Pentti olivat 
vanhan ystävyysjärjestön Korp! Fraterni-
tas Tartuensiksen vieraina tutustumassa 
historiallisen yliopistokaupungin vappu-
perinteisiin. Juhlinnan tuiskeessa huomi-
on kiinnitti kiireestä kantapäähän valko- 
pinkki-mustiin väreihin sonnustautunut 
joukko nuoria naisia. Kävi ilmi, että kysees-
sä oli muutamia vuosia aiemmin perustettu  

Kuinka saadaan uusi  
ulkomainen ystävyysjärjestö

KyO otti heti aktiivisen roolin suhteiden 
muodostamisessa. Seuraavana syksynä kut-
suttiin kaksi Sororitas Estoniaen edustajaa 
vieraaksi rapujuhliin, ja muutkin kyolaiset 
pääsivät tutustumaan uusiin ystäviin. KyO 
sai kutsun Estoniaen kevätkommersiin hel-
mikuussa 2015, mutta harmillisesti se oli sa-
mana viikonloppuna kuin osakunnan omat 
vuosijuhlat. Kuraattori yritti kovasti selvit-
tää lentoaikatauluja, että olisiko mitenkään 
mahdollista osallistua molempiin juhliin. 
Tämä osoittautui kuitenkin mahdottomaksi 
ja vastavierailu jäi sillä kertaa tekemättä. 

Vuonna 2015 päätettiin, että Estoniae saa 
kutsun rajanylitykseen ja vuosijuhlaan ku-
ten muutkin ystävyysjärjestöt, vaikka suhde 
olikin vielä epävirallinen. Helmikuussa 2016 
KyO vieraili ensimmäistä kertaa Estoniaen 
luona, kun neljän hengen delegaatio osallis-
tui korporaation kommersin juhlallisuuksiin. 
Seuraavalla viikolla osakunnan vuosijuhlassa 
Kätlin Aren ja Kristin Liiv saivat ensimmäi-
sinä Estoniaen jäseninä KyOn värit. Molem-

Sororitas Estoniae ensimmäistä kertaa KyOn 
vieraana rapujuhlilla 2014

Ensimmäinen kontakti: vappu Tartossa 2014

Rajanylitys 2015, Estoniae sai kutsun kakkosjuhlaan 
samoin kuin vanhat ystävyysjärjestöt

Vappu 2016 ensimmäistä kertaa Estoniaen olutpöy-
dässä, myös miehet pääsivät mukaan. Ystävyyssopi-
muksen laatiminen aloitetaan kesällä 2016.

Vuosijuhla 2016, ensimmäiset Esto-
niaen jäsenet Kätlin Aren ja Kristin 
Liiv saivat KyOn värit

toisaalta pohdittiin, mitä osakun-
ta haluaa 2000-luvulla laaditussa 
sopimuksessa sopia. Ajat ovat kui-
tenkin muuttuneet paljon siitä, kun 
sopimus esimerkiksi Tartuensiksen 
kanssa solmittiin 1930-luvulla. Suo-
men ja Viron välinen veljeskansa-
aate jäi sopimuksessa taka-alalle, ja 
järjestöjen jäsenten keskinäinen ta-
sa-arvo nousi keskusteluissa keski-
öön. Suuria konflikteja neuvotteluis-
sa ei kuitenkaan tullut, suurimpia 
haasteita oli sopimuksen kieliasun 

laatiminen niin, että suomen- ja vi-
ronkieliset tekstit ovat sisällöltään 
täysin samanlaiset. Yhteisymmär-
rykseen päästiin ja molemmat jär-
jestöt hyväksyivät sopimustekstit 
kokouksissaan syksyllä 2016. Saman 
syksyn rajanylityksessä päästiin ja-
kamaan lisää osakunnan värejä Es-
toniaen jäsenille, kun juhlaan tuli 
ennätysmäärä virolaisia vieraita.

Ystävyyssopimus päätettiin allekir-
joittaa kahdessa osassa, molemmin 
puolin Suomenlahtea. Ensimmäinen 



Kypsä onnittelee!
Kypsän toimitus haluaa onnitella seuraavia 
vuosijuhlapäivänä tunnustuksia ja stipendejä 
saaneita osakuntalaisia:
Ansiomerkki: Lasse Sipilä
Harrastusmerkki: Olli Ahola, Iina Elfving, Esa-
Pekka Helanne, Anna-Liisa Koskinen, Aleksi 
Leppänen

Vuoden virein -tuoppi: Sofia Rahikainen
Kymenlaakso-Karjala -tuoppi: Tiina Heikkilä
KyO-KO-YYA -kuppi: Antti-Pekka Kössi
Fuksistipendi: Eemil Hakala, Krista Kosonen, Ilona 
Raimas
Osakuntastipendi: Salli Ahtiainen, Iina Elfving, 
Tuukka Mustapää, Joni Tilli
Opinnäytestipendi: Suvi Sivula
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allekirjoitustilaisuus oli Estoniaen kevät-
kommersin yhteydessä 18.2.2017. Kumman-
kin järjestön liput olivat läsnä, kummankin 
edustajat pitivät pienet puheet ja laulettiin 
sekä Estonien lippulaulu että Kymenlaakson 
laulu. Tilaisuudessa neljä kyolaista sai Esto-
niaen värit, ilmeisesti ensimmäisinä järjestön 
ulkopuolisina koskaan.

Kymenlaakoson Osakunnan 84. vuosijuh-
lassa 25.2.2017 allekirjoitettiin sopimuksen 
toinen kappale ja sopimus astui voimaan. 
Sororitas Estonieae lahjoitti osakunnalle 
vaakunakilven, jossa on korporaation värit, 

Rajanylitys 2016, lisää KyOn värejä 
Estoniaen jäsenille

Estoniaen kevätkommers 2017, ystävyys-
sopimuksen ensimmäinen allekirjoitus, 
ensimmäiset kyolaiset saivat Estoniaen värit

84. vuosijuhlassa allekirjoitetaan toinen 
osuus ja sopimus astuu voimaan. KyO saa 
Estonieaen kilven seinälle

joka kiinnitetään DGO:n seinälle kertomaan, 
että KyOlla on nyt kolmen ulkomaisen ystä-
vyysjärjestön sijasta neljä. Samanlaiset kilvet 
KyOn väreissä koristavat myös Estoniaen 
konventtien seiniä sekä Tartossa että Tallin-
nassa.

Kuluneet kolme vuotta ovat osoittaneet, että 
Korp! Sororitas Estoniae on elinvoimainen 
järjestö, jonka jäsenet ovat kiinnostuneet 

vierailemaan Suomessa ja ottavat suomalai-
set vieraat aina avosylin vastaan, kun kyolai-
set vierailevat Virossa. Tulevaisuus näyttää 
valoisalta ja on helppo uskoa, että KyOn ja 
C!S!E!:n yhteinen historia tulee olemaan pit-
kä ja ystävyyssuhde lämmin.

Vuosikokouskuulumisia
Vuosikokouksessa sunnuntaina 19.3.2017 
valittiin toimikauden 2017–2018 
hallitukseen:

• Milja Ahtosalo-Louhiranta  
   (puheenjohtaja)
• Sini Leppänen
• Saara Ollikainen
• Annika Pousi
• Joni Salo

Toiminnantarkastajana jatkaa Mika Koski 
ja varatoiminnantarkastajana Jani Bohm.

Kiitokset Maria Rämölle ja Mari Mäkiselle 
toiminnasta järjestön hallituksessa!

Kymenlaakson Osakunnan 
Seniorit ry tiedottaa

Jäsenmaksu 2017
Vuosikokous päätti jäsenmaksun 
suuruudeksi 20 €. Vapaaehtoinen Kypsän 
kannatusmaksu on 5 €.

Summa:  
 20 tai 25 €

Saaja:   
 Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry

Tilinumero:  
 Nordea FI82 1010 3000 2029 86

Viite:  
 20174

Uudet jäsenet: muistakaa täyttää 
jäsentietolomake nettisivuilla!

Osakunnan toimintaa voi tukea 
maksamalla 12 € suuruista 
kannatusjäsenmaksua suoraan osakunnan 
tilille Nordea FI72 1271 3000 0828 04 
viitteellä 3777.

Lisätietoa tulevista 
Senioreiden tapahtumista
• sähköpostilistalta  
kyo-seniorit@helsinki.fi

• Facebook-ryhmästä Kymenlaakson 
Osakunnan Seniorit ry

• Nettisivuilta http://seniorit.
kymenlaaksonosakunta.fi



16 17KYPSÄ 1/2017 KYPSÄ 1/2017

Vujupäivä! Viime hetken kuumotuksista 
vastasi tällä kertaa puuttuva lipunjalka ja 
Eestimaa, mu isamaa-laulun soinnut. Juh-
laväkeä oli jo cocktail-tilaisuudessa paikalla 
runsaasti, ja omaa eksotiikkaa iloiseen ääni-
maailmaan toi viron kieli. Oli aika allekirjoit-
taa jälkimmäinen osa ystävyyssopimuksesta 
tarttolaisen korp! Sororitas Estoniaen kans-
sa. Hetken jo meinasin rentoutua skumpan 
ääressä, kunnes mieleen muistui edessä hää-
möttävä ja hienomotoriikkaa vaativa Bach-
performanssi. Ainiin ja se mikrofonikin... 

Kuntatalon edessä paloivat ulkotulet, aivan 
niin kuin vierailukäynnillä sovittiin. Silloin 
kiireisiä ihmisiä pursunnut rakennus oli nyt 
muuntunut tunnelmalliseksi juhlapaikaksi. 
Soinnut ja melodiat löysivät viime metreil-
lä oikeille paikoilleen ja varsinainen juhla 
pärähti käyntiin lippujen saapumisella. Il-
moihin kajahti Kymenlaakson laulu sekä 
Eestimaa, mu isamaa. Kuraattori toivotti 
juhlijat tervetulleiksi ja päästiin alkuruoan 
kimppuun. Kukkakaalipannacottaa. 3/5. Vu-
jumestari Iina oli askarrellut jokaiselle teke-
mistä vuosijuhlabingon muodossa. ”Noniin” 
ja ”Kuraattori pelkää miekan puolesta” -ras-

84-VUOTIAS OSAKUNTA
Teksti: Esa-Pekka Helanne, Joni Tilli
Kuvat: Marjut Päkki, Tiina Heikkilä

Kymenlaakson Osakunnan 84. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 25.2. 
Kuntatalolla Kalliossa. Osakuntalaiset Joni ja Esa muistelivat juhlahumua.

tit saatiin lappuihin jo juhlien alkumetreillä. 
Kotkan kulttuurijohtaja Antti Karjalainen sai 
juhlapuheellaan ainakin kotkalaiset naurah-
tamaan. Jos saa sujautettua puheeseen pos-
son, niin eihän siitä voi tulla kuin hyvä! 

KyOn yleisilmeeltään rentoa ja lupsak-
kaa meininkiä kuvasti mielestäni hyvin se, 
että emäntämme Aapo kutsui puheessaan 
inspehtoriamme tuttavallisesti Jariksi. Aa-
pon puheen ja inspehtorin vastauksen myötä 
naurahdusten määrä kasvoi miltei eksponen-
tiaalisesti. Samaan aikaan omista sormista 
pakeni veri ja syke kohosi. #Bach. Pääruoka 
tuli pöytään ja oli meidän musiikkiesityk-
semme aika. Vaikka takana oli useita harjoi-
tuskertoja Ilonan ja Leonin kanssa, Bach on 
aina yhtä riskialtista esitettävää. Jos putoaa 
kesken matkan, kyytiin on vaikea päästä ta-
kaisin. Stressaaminen osoittautui kuitenkin 
täysin turhaksi ja kaksoisviulukonsertto d-
mollissa eteni suvereenisti alusta loppuun. 
Musiikkiesitysten jälkeen paikallani odotti 
jäähtynyt pääruoka ja melkein täysi lasi vii-
niä. Ja joo, myös oma ja Sinin snapsi. 

– Joni

Päällimmäisenä muistona vuosijuhlaillas-
ta on mielessäni ajatus, että vuosijuhla oli 
yhtä lämminhenkinen ja rento kuin Kymen-
laakson Osakunta muutenkin. Tämä näkyi 
esimerkiksi taloudenhoitaja Salli Ahtiaisen 
pitämässä puheessa rakkaudelle. Salli puhui 
suurella lämmöllä rakkaudesta ja ystävyy-
destä, joka osakuntatoimintaan liittyy. Hän 
korosti minusta kauniisti, kuinka osakunta-
toverit seisovat vaikeissa tilanteissa toistensa 
rinnalla ja puhaltavat yhteen hiileen. Puhe 
päättyi tunteikkaaseen versioon Ben E. Kin-
gin kappaleesta Stand by Me.

Juhlien kääntyessä kohti loppuaan ohjel-
massa oli huomionosoitusten myöntämisen 
aika. Osakunta palkitsi jälleen kerran useita 
ansioituneita jäseniään erilaisilla palkinnoil-
la ja stipendeillä. Allekirjoittaneenkin mieltä 
lämmitti paljon osakunta-aktiivisuudesta 
myönnetty harrastusmerkki. Jälkiruoan ai-
kaan juhlijat saivat nauttia hulvattomasta 
KyO-files -kronikasta, joka jäi mieleeni yhte-
nä juhlan kohokohdista.

Akateemisten tanssiaisten jälkeen juhlakan-
sa kyyditettiin ravintolasta lukuisilla takseil-
la jatkoille, jotka järjestettiin Domus Gau-
diumin osakuntatiloissa. Vuosijuhlajatkot 
järjestettiin yhdessä Karjalaisen Osakunnan 
kanssa, joka vietti omia vuosijuhliaan sa-

mana päivänä. Suureksi hitiksi nousi jälleen 
arvonta, joka kokosi ihmiset jännittämään 
tiivistunnelmaiseen lehtihuoneeseen palkin-
tojen jakoa. Jatkojen vauhdikkuudesta kertoo 
omaa kieltään se, että kadotin päällystakkini 
narikkaan ja jouduin palaamaan epäonnistu-
neiden etsintöjen kotiin helmikuisessa yössä 
ilman talvitakkia.

Seuraavana päivänä nautittiin silliaamiaises-
ta, jonka Wiipurilaisen Osakunnan emän-
nistö oli valmistanut aamun aikana. Pöydän 
antimet hivelivät makunystyröitä, mutta se 
ei täysin poistanut harmistusta, joka syntyi 
myöhästyttyäni sillisbingon alusta ja näin 
jäätyäni pelin ulkopuolelle. Toisaalta bingos-
ta myöhästymisestä aiheutuneen pienenkin 
harmistuksen korvasi täysin myöhästynyt 
virkailijanvaihtolahja edellisen vuoden hal-
lituksen puheenjohtaja Pasi Pykälistöltä; jy-
kevä puheenjohtajan nuija, joka oli koristeltu 
osakunnan väreillä. Nyt kelpaa johtaa ko-
kouksia! Tyytyväisyyttäni lisäsi entisestään 
edellisenä yönä kadottamani takin löytymi-
nen ja kotimatka lämmin palttoo yllä.

– Esa



Eräs osakuntalainen 
Emil (nimi muutettu) on 
joutunut opintojensa vuoksi 
komennukselle itään.  

Emil sai kuin saikin jyrkän 
sensuurin läpi lähetettyä 
kaipaavan kirjeen kotiin.
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... kun näin Instagrammissa kuvan, 
jossa flyygeli oli vaihtanut paikkaa! Jos 
se on vuodesta 2009 ollut samassa 
paikassa, niin se on ollut siinä aina. 
Mitä nykynuorisolaisosakuntalaiset 
oikein meinaavat. Sitä paitsi silloin kun 
minä olin osakunnassa, ei ollut mitään 
Instagrammia.

... kun huomasin, että taloudenhoitajalle 
on hommattu kolikko, jota voi killutella 
osakuntanauhassa taloudenhoitajan 
merkkinä. Kyllä kun minä olin osakunnalla, 
oli hienoa olla isäntä tai emäntä, koska 
VAIN silloin sai oman nauhakilluttimen. 
Seuraavaksi varmaan hallituksen pj:llä 
killuu hopeinen nuija, toiminnanohjaajalla 
taskunauris, sihteerillä kynä ja 
seniorisihteerillä kultainen oluttuoppi 
kaulassa.

... kun keskiviikkoaamuna erehdyin 
katsomaan KyO-whatsappiin tunti sitten 
lähetettyjä kännivideoita työmatkalla 
klo 7.30 ja tunsin oloni niin vanhaksi... ja 
mietin, että ollapa vielä opiskelija. Silloin 
oli kaikki paremmin. Aamubussilla mentiin 
Uudelta kotiin nukkumaan, ei kotoa 
toimistolle.

... kun aamulla heräsin ja Whatsappiin 
oli tullut 7 520 202 uutta viestiä, kaikki 
#KyO-ryhmässä. Erosin ryhmästä saman 
tien lukematta, kuka oli hukannut 
puhelimensa ja kenen kanssa.

... kun huomasin, että osakunnalla 
on alettu viljellä kaikenlaisia erilaisia 
haalarimerkkejä. On Kouvostoliittoa, 
Kotkan poikaa, nuppia Kaakossa ja ties 
mitä. Kamalan paljon ommeltavaa. Ennen 
oli kaksi merkkiä: musta ja valkoinen. Oli 
helppo valita. Radikaaleimmat ostivat 
molemmat. Merkissä ei ollut mitään 
vitsikästä, joten ei tarvinnut jutella 
haalarit päällä tuntemattomien kanssa. 
Nämä uudet on niin nokkelia, että aina on 
joku kehumassa.

... kun tajusin, että ennen vanhaan 
Kymmenen uutiset – Kymis nyheter 
-palstalla vittuiltiin ja viljeltiin sarkasmia. 
Nykyään on niin erikoisella tolalla 
nuorison huumori, että tekevät vaan 
jotakin kuvamanipulaatioita ja mitä 
lienee meemejä. Piti oikein seniorin 
alkaa kirjoitella tällaisia juttuja, ettei vain 
nuorison kieli rappeudu ja sarkasmin taju 
katoa. Vaan on se pikkasen raskasta näin 
monta kirjainta näpytellä ja kuva kertoisi 
enemmän kuin tuhat sanaa.

Kyllä minä vanha seniori  
niin mieleni pahoitin...

Kirje itärintamalta

Teksti: Sini Leppänen, Milja Ahtosalo-Louhiranta
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27.1. KyOn kevätkausi käynnistyi kun-
nolla tammikuisena perjantaina, kun 
osakuntalaiset ottivat vastaan 26-päisen 
joukon kymenlaaksolaisia abiturientteja. 
Abipäivän ohjelmaan kuului muun muassa 
yliopistojen kampuksiin tutustumista ja 
yliopistoesittelyt osakuntatiloissa. Lopuk-
si osakuntalaiset tutustuttivat abit aka-
teemisten pöytäjuhlien saloihin. Laulun ja 
naurun raikaamisen sekä henkilökunnan 
valmistaman maittavan ruoan jälkeen abit 
saateltiin bussiin kotimatkalle. 

4.2. Helmikuun alussa osakuntalaiset 
sitsasivat virkailijanvaihtokaronkan mer-
keissä. Toiminnanohjaajamme järjestämän 
karonkan teemana oli tänä vuonna kiitos, 
ja osakuntalaiset saivatkin virkojen vaihdon 
lomassa lukea ilmoittautumislomakkeisiin 
kirjoitettuja kiitosviestejä ja vastaanottaa 
niitä myös kasvotusten. Ilta oli tuttuun 
tapaan varsin railakas, ja pöytäosuuden 
jälkeen bileet siirtyivät Pohjois-Pohjalaisen 
Osakunnan vuosijuhlajatkoille.

22.2. 84. vuosijuhlan etiketti- ja tans-
siharjoitukset järjestettiin talvisena kes-
kiviikkoiltana keskiviikkokahvien yhteydessä. 
Kymäläiset tutustuivat yhdessä karjalaisten 
ystäviensä kanssa wanhojen tanssien saloihin 
sekä juhlaetikettiin. Illan aikana rakennettiin 
lisäksi laskuvälinettä laskiaisriehaa varten ja 
KyOn laulunjohtajat askartelivat vuosijuhlaa 
varten laululäystäkkeitä.

25.2. Vuosijuhlaviikko huipentui 84. vuo-
sijuhlaan. Pääjuhla järjestettiin tänä vuo-
nna Kuntatalolla Kalliossa, ja sitä ennen 
KyO allekirjoitti cocktailtilaisuudessa ystä-
vyyssopimuksen virolaisen korp! Soro-
ritas Estoniaen kanssa. Vuosijuhlassa 

kuultiin upeita musiikkiesityksiä, mahtava 
vuosijuhlapuhe Kotkan kaupungin kult-
tuurijohtaja Antti Karjalaiselta sekä nau-
rettiin perinteisen vuosijuhlakronikan kom-
melluksille. Wanhojen tanssien jälkeen 
siirryttiin takaisin osakuntatiloihin KyOn ja 
KO:n yhteisille jatkoille.

28.2. Perinteinen mäenlaskukisa laskettiin 
Kaivopuistossa, ja myös DGO:n joukkue otti 
kisaan osaa hienolla mäenlaskuvälineellään. 
Lumen puute ei laskijoita haitannut, sil-
lä Otaniemestä Helsingin puolelle saapu-
neet teekkariystävämme olivat jälleen 
järjestäneet lumitykin Ullanlinnanmäelle. 
Mäenlaskun jälkeen osakuntatiloissa nautit-
tiin hernekeittoa ja laskiaispullaa. Ruokailun 
jälkeen tiistai-iltaa jatkettiin saunomisen ja 
pelailun merkeissä. 

16.3. Maaliskuun osakunnan kokouksessa 
valittiin osakunnalle uusi kuraattori kaudel-
le 2017-2019. Kuraattoriksi haki kaksi lois-
tavaa ehdokasta, Pasi Pykälistö ja Jenni-
Maria Käki. Kuraattoripaneelissa esitettiin 
ehdokkaille tiukkoja kysymyksiä, ja tunnin 
grillauksen jälkeen luvassa oli viimein 
äänestys kokouksen alkupuolella. Uudeksi 
kuraattoriksi valittiin Jenni-Maria Käki. 
Onneksi olkoon!

18.3. KyOn herristen teemana oli tänä 
vuonna Supernatural Academy. Yhden illan 
ajaksi supersankareiksi muuttuneet kymme-
nen osakunnan herrashenkilöä saivat 
nauttia naisten järjestämästä mahtavasta 
ohjelmasta, ruoasta ja juomasta. Myös näitä 
juhlia jatkettiin pohjalaisten ystäviemme luo-
na, kun Etelä-Pohjalainen Osakunta juhlisti 
samana iltana 109-vuotista taivaltaan.

Teksti: Salli Ahtiainen
Kuvat: Pekka Haimi, Tiina Heikkilä, Pasi Pykälistö 
Marjut Päkki, Sofia Rahikainen
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Virkailijaluettelo 2017
Inspehtori
Jari Lavonen
jari.lavonen@helsinki.fi

Kuraattori
Jenni-Maria Käki
kyo-q@helsinki.fi
050 331 9242

Hallituksen puheenjohtaja
Esa-Pekka Helanne
kyo-pj@helsinki.fi
040 864 1113

Sihteeri
Olli Ahola
kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 750 2193

Isäntä
Tuukka Mustapää
tuukka.mustapaa@aalto.fi

Isäntä
Tiina Heikkilä
tiina.e.heikkila@helsinki.fi
050 443 2499

Emäntä
Aapo Jussila
aapo.j.jussila@helsinki.fi

Taloudenhoitaja
Salli Ahtiainen
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 539 0726
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