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Kolmas yliopistovuoteni pyörähti käyntiin 
syksyllä – joskin varsin työpainotteisesti. (An-
teeksi valtiovalta, minunlaiseni kelvottomat 
opiskelijanretkut tahallaan pitkittävät valmis-
tumistaan.) 

Opiskelujen väistämätön venyminen ja osa-
kuntavuosien kertyminen saivat minut hie-
noisen ikäkriisin partaalle. Olen pyörinyt osa-
kunnalla nyt jo yli kaksi vuotta. Fuksina olin 
kirkasotsainen, tuore ja raikas. Toisen vuoden 
civiksenä yhä ns. nuori civis ja vielä melko 
puhtoinen. Nyt kolmantena vuotena olen 
enää vain civis. Vakiintunut tänne. Se, joka 
laulaa sitseillä ongelmitta ilman kirjaa. Sama 
vanha naama, jonka N:net osakuntavuodet 
enää lähestyvät. Hyi.

Voin kai siis alkaa hiljalleen omaksua täti-
identiteettiä, johon kuuluu mielellään sen 
muistelu, mitä kaikkea nykyfuksit eivät muis-
ta. 

1. Viereinen Mechelininkadun 24 h Alepa oli 
ABC Deli, josta löytyi käytännössä vain kark-
ki-, sipsi- ja kaljahyllyt sekä tiski, joka tarjoili 
ylihintaista ”grilliruokaa”. Usein uupuneet ci-
vikset raahautuivat jatkojen jatkoilta takaisin 
kotiin Domus Gaudiumille kolmansille jat-
koille ja täyttivät lehtihuoneen yhä kaljanhuu-
ruisen ilman ABC:n ranskalaisten rasvaisella 
tuoksulla. 

2. K-market oli Siwa. Eli yhtä pieni valikoi-
ma, mutta vielä hieman nykyistäkin korkeam-
mat hinnat. 

3. Talvella tuli lunta. Ihan oikeasti. Esimer-
kiksi alkuvuonna 2016 eräät kaksi naisvirkai-
lijaa kirmasivat naapurin Casa Academican 
saunasta pyörimään parvekkeelle, jolle oli 
satanut 30 cm lunta. Naapuritalon ikkunoihin 
syttyi nopeasti valoja tämän näytöksen seu-
rauksena. 

4. Osakunnalla ei ollut yhtäkään tarjoilu-
vaunua. Aina siis löytyi jokin intohimoja he-
rättävä puheenaihe, kun oltiin käyty sitsien 
alkumaljoja nauttiessa läpi aiheet maakunnan 
kuulumisista yliopistoelämän raastavuuteen.

5. Toimivahko yliopisto. Iso pyörä ei ollut 
vielä pyörähtänyt, ja tenttitulokset tulivat  
WebOodiin helposti alle kuukaudessa. 

6. Ylioppilaiden soihtukulkue oli vielä rehel-
lisesti soihtukulkue, eikä mikään ”opiskelijoi-
den juhlakulkue”.  

7. Jodelissa ei kanavilla @osakunnat tai  
@osakuntaihastus raportoitu kenenkään 
edellisillan elosteluista osisbileiden jatkoilla. 
Sai rietastella kaikessa rauhassa.

Sara
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Ken ompi fuksi -17

Teksti ja kuva: Pasi Pykälistö

Tänä vuonna jokaisessa Kypsän numerossa esitellään yksi KyOn historian 
merkittävä inspehtori. Kolmantena vuorossa on hallinto-oikeuden professori 
Veli Kaarlo Merikoski  (s. 2.1.1905 Pyhtää – k. 28.1.1982 Helsinki), 
joka toimi osakunnan inspehtorina vuodesta 1953 vuoteen 1955.

KyOn inspehtorit:  
Veli Kaarlo Merikoski 

Inspehtori Anttilan äkillisen kuoleman seu-
rauksena KyO joutui valitsemaan nopeassa 
tahdissa uuden inspehtorin itselleen. Tällä 
kertaa virkaan saatiin hallinto-oikeuden pro-
fessorina tuolloin toiminut Veli Merikoski, 
joka oli syntyisin osakunnan kanta-alueelta ja 
oli edellisen inspehtorinhaun aikana osunut 
KyOn haaviin. 

Merikoski oli oman alansa merkittävä kirjoit-
taja, jonka kirjoittamiin hallinto- ja valtio-
sääntöoikeuden oppikirjoihin monet ikäpolvet 
juristeja paneutuivat opinnoissaan. Merikos-
ken inspehtorikauden aikana jatkui Anttilan 
aikana aloitettu projekti Domus Academican 
asuntopaikkojen saamiseksi. Suhteet ulko-
maille virisivät jälleen sodan aiheuttamasta 
katkoksesta ja stipendiaatteja alettiin vaih-
taa Uppsalan Kalmar Nationin kanssa. KyO 
oli aloittanut ystävyystunnustelut Kalmarin 
kanssa jo 1940-luvulla, kun ensimmäiset kyo-

laiset delegaatiot olivat saapuneet Uppsalaan 
pakolaiseestiläisten ylioppilaiden vieraiksi. 
Virolaisten ylioppilaiden kautta ja osakunta-
maailman tuulten kääntyessä syntyi yleinen 
buumi etsiä uusia ystävyysjärjestöjä Ruotsista 
Tarton yliopiston korporaatioiden kadottua 
rautaesiripun taakse taikka maanpakoon kau-
komaille. Suomen valtiollinen politiikkakin 
suosi ylioppilaita suuntautumaan länsinaa-
puriin. 1950-luvulla myös kotiseuduntutki-
mus elpyi sota-ajan hiljaiselosta, ja kyolaiset 
viettivät stipendien turvin kesiään tutkimalla 
kotimaakuntaa eri tieteenalojen näkökulmis-
ta. Merikosken ajan merkittävin yksittäinen 
tapahtuma oli Kymenlaakson Valtuuskunnan 
perustaminen 12.4.1953, mikä johti aikanaan 
omaan hallinnolliseen maakuntaan ja nykyi-
seen Kymenlaakson Liittoon. 

Merikosken ura KyOn inspehtorina jäi lyhy-
eksi, sillä hän joutui eroamaan vuoden 1955 
lopulla tultuaan valituksi johtamaan Porkka-
lan vuokra-alueen palauttamista muun Suo-
men yhteyteen hoitavaa komiteaa. Kyseinen 
alue oli ollut vuodet 1944-1956 Neuvostolii-
ton sotilastukikohtana tykinkantaman päässä 
Senaatintorilta. Ohjustekniikan kehityksen ja 
poliittisen suojasään myötä NL luopui aluees-
ta etuajassa. Sittemmin Veli Merikoski toimi 
monissa merkittävissä tehtävissä, kuten Suo-
men ulkoministerinä 1962-1963, Turun kaup-
pakorkeakoulun kanslerina ja Haagin pysy-
vän välitystuomioistuimen jäsenenä. 

DGO:lla Veli Merikosken muotokuva riippuu 
kokoushuoneen seinällä kuraattorin tuolin 
takana. 

Viime kesänä maailmani mullistui. Opinto-
polussa näin yllätyksekseni tekstin ”Opiske-
lupaikka myönnetty”. Mikäs siinä; kimpsut ja 
kampsut kasaan ja muutto Helsinkiin.

Saamani opiskelupaikka ei ollut ykköstoi-
veeni, mutta hyväksyin sen silti. Päätin yrit-
tää haluamaani tiedekuntaan uudestaan ensi 
keväänä, mutta nyt saisin jo vähän jalkaa 
oven väliin Helsingin yliopistoon. Kun jo ke-
sällä eteen tuli ylioppilaskunnan jäsenmak-
sun maksaminen, oli selvää, että maksan 
samalla jäsenmaksun myös Kymenlaakson 
osakunnalle. Vahvan Kouvola-identiteettini 
vuoksi koin, että Kymenlaakson osakunta on 
varmasti juuri minun paikkani. Olin myös 
osallistunut tammikuussa osakunnan järjes-
tämille abisitseille, ja tunsin oloni jo silloin 
kotoisaksi DGO:n hämyisessä kellarissa. Eh-
käpä tuo tunne saisi jatkoa?

Tuplafuksina syyslukukauden alettua ällistyin 
tapahtumien määrästä. Koko ajan oli toimin-
taa; ainejärjestö ryhmäytti porukkaa aktiivi-
sesti orientaatioviikolla, sen jälkeen tuli niin 
oman ainejärjestön kuin Humanisticumin 
fuksiaiset ja myöhemmin molempien fuksisit-
sit. Samaan aikaan osakunnalla tapahtui yhtä 
lailla monenlaista, ja innokkaana fuksina ha-
lusin osallistua kaikkeen.

Ainejärjestössäni tutustuin toimintaan al-
kusyksystä innoissani, mutta samalla kovin 
varautuneesti. Tiesin alusta asti, etten halua 
jäädä ylipäätään humanistiseen tiedekuntaan, 
joten en halunnut sitoutua järjestöön, josta 
haluan pois. Ainejärjestön toiminta tuntui 
muutenkin olevan kovin vaisua, eikä houkut-
televia tapahtumia juurikaan ollut. Osallistuin 
kuitenkin mielelläni fuksiaisiin ja fuksisitseil-
le. Jopa niin mielelläni, että panostin fuksi-

aisten teemaan toden teolla, ja voitin parhaan 
asun palkinnon. Tietenkin se oli hauskaa, 
mutta en siltikään tuntenut ainejärjestöä ja 
tiedekuntaa kodikseni.

Osakunnalla sen sijaan tunsin oloni alusta asti 
kotoisaksi ja tervetulleeksi, kuten olin toivo-
nutkin. Muutamat osakunnan jäsenet muis-
tivatkin minut abisitseiltä, mikä lämmittikin 
kovasti mieltäni ja pääsin helposti porukkaan 
mukaan. Heti rapujuhlilla ostin oman laulu-
kirjan. Tiesin jo silloin, että tämä on se järjes-
tö, jonka tapahtumiin riennän innosta kilju-
en. Syksyn myötä aktiivisuuteni huomattiin, 
ja fuksisitseillä alettiin jo vihjailemaan ensi 
vuoden viroista. Virkailijakokouksessa hain-
kin sitten virkoja, ja sain myös ne, joita eniten 
toivoin. 

Opiskelemani ala ja tiedekunta voivat vaihtua, 
mutta kotiseuturakkaus ja Kouvola-identi-
teetti on ja pysyy. Päivääkään en ole osakun-
taan liittymistä katunut, enkä varmasti tule 
katumaan. Jos väitän joskus jotain muuta, 
niin lyökää.

Camilla 
fuksi -17

Kypsän vieraskynään 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.
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Vuosi lähestyy loppuaan ja on aika valita uu-
det virkailijat pyörittämään osakunnan toi-
mintaa. Spekulaatiot uusista viranhaltijoista 
käyvät aina kuumana virkailijakokouksen 
lähestyessä, mutta samalla on myös mielen-
kiintoista luoda katseet menneeseen ja tutkia 
listoja menneistä viranhoitajista. Tutustuin 
tätä artikkelia varten virkailijaluetteloihin 
kymmenen viime vuoden ajalta ja yritin löy-
tää toistuvia kehityskulkuja, joiden kautta 
eri virkoihin on päädytty. Otanta tässä tut-
kimuksessa on pieni, joten sen perusteella ei 
luonnollisesti pysty tekemään juuri päätel-
miä civisten mahdollisista tulevista henki-
lökohtaisista urapoluista. Aineisto voi antaa 
silti hyvää virikettä leikkimielisiin spekulaa-
tioihin, mikäli oletetaan historian toistavan 
jossain määrin itseään.

Vuodesta 2008 alkaen Kymenlaakson Osa-
kunnassa on toiminut kuusi kuraattoria, 
jotka ovat kukin päätyneet tehtäväänsä eri-
laisten virkojen kautta. Hallituksen puheen-
johtajana toimiminen yhdistää jokaista lä-
hihistoriassa toiminutta kuraattoria, vaikka 
muiden virkojen hoidossa hajonta on suu-
rempaa. Hieman yllättäen vain kahdelta kuu-
desta viimeaikaisesta kuraattorista löytyy ko-
kemusta kolmannen johtokolmikon jäsenen, 
eli sihteerin tehtävistä. Tutkittavan aikavälin 
kuraattoreista vain Joonas Ollila ja Ester 
Pentti ovat toimineet sihteerinä ja kumpikin 
heistä oli kaiken lisäksi virassaan vain vajaan 
kauden ajan; Joonas kevään 2010 ja Ester 
syksyn 2010. Muita kuraattorien tyypillisiä 

Teksti: Esa-Pekka Helanne
Kuvat: Tiina Heikkilä, Olli Ahola, Pasi Pykälistö

aiempia virkoja ovat olleet heittäytymistä ja 
hyvää innostuskykyä vaativat laulunjohtajan 
ja fuksiohjaajan virat. Molemmissa tehtävis-
sä on toiminut puolet kuraattoreista, mikä 
sopii hyvin yhteen kuraattorien korkeaan 
profiiliin viran hengen kanssa.

Tutkittavana ajanjaksona osakunnassa on 
toiminut 11 hallituksen puheenjohtajaa, jois-
ta viisi on toiminut myös sihteerinä ennen 
puheenjohtajaksi siirtymistään. Vaikuttaa 
hieman siltä, että kuraattorin, hallituksen 
puheenjohtajan ja sihteerin johtokolmik-
koon päätyvät civikset viettävät kolmikossa 
aikaa usein kahden viran hoitamisen ajan; 
joko sihteerinä ja hallituksen puheenjohtaja-
na tai hallituksen puheenjohtajana ja tämän 
jälkeen kuraattorina. Joonas Ollila ja Ester 
Pentti ovat ainoa kaikissa kolmessa viras-
sa toimineet osakuntalaiset lähihistoriassa. 
Paperien ja hallinnon pyörittäminen tuntuu 
kulkevan käsi kädessä myös lehden toimit-
tamisen kanssa, sillä noin puolet sihteereistä 
ja hallituksen puheenjohtajista on toiminut 
osakuntaurallaan Kypsän päätoimittajina.

Kymmenen viime vuoden aikaisia hallituksia 
tutkiessa käy ilmi, että tuolta ajalta pitkäai-
kaisin hallituksen jäsen on Ester Pentti, joka 
ehti viimeiseen kuraattorivuoteensa men-
nessä istua seitsemässä eri osakunnan hal-
lituksessa vuodesta 2010 alkaen pitäen vain 
vuonna 2014 välivuotta hallitustoiminnasta. 
Mainittakoon kuitenkin, että tämänhetkinen 
kuraattori Jenni-Maria Käki istuu tällä het-

OSAKUNTA- 
VIRKAILIJOIDEN  

MONINAISET 
URAPOLUT
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kellä viidettä kertaansa hallituksessa ja tulee 
virkakautensa loppuun mennessä myös saa-
vuttamaan saman kunnioitettavan määrän 
hallituskausia Esterin kanssa.

On mielenkiintoista huomata, että hallinnon 
pyörittämisessä ja kirjallista ilmaisua vaa-
tivissa viroissa on pyörinyt kymmenen vuo-
den aikana jokseenkin eri joukko ihmisiä, 
kuin tapahtumien ja toiminnan käytännöstä 
vastaavien tehtävissä. Esimerkiksi tämän 
artikkelin kirjoittaja on ainoa hallituksen 
puheenjohtajaksi siirtynyt isäntä kymmenen 
vuoden sisällä ja toisaalta Jenni-Maria Käki 
sekä Sini Leppänen ovat ainoat emäntinä toi-
mineet hallituksen puheenjohtajat. Yksikään 
taloudenhoitajista ei ole myöskään toiminut 
fuksiohjaajana eikä isäntänä. Poikkeuksen 
kaavaan muodostaa kuitenkin sihteerien 
joukko, josta useat ovat toimineet joko isän-
tänä tai emäntänä. Löytyypä kuraattorien-
kin joukostakin muutama entinen isäntä ja 
emäntä. Isäntien ja emäntien keskimääräi-
set virkapolut kuitenkin eroavat toisistaan 
ja useilla emännillä on ollut paljon muitakin 
virkoja hoidettavaan osakunta-aikana, kun 
taas useimmille isännille kopin herruus on 
ollut ainoa isompi osakuntavirka.

Vaikka hallinnollisissa viroissa huomaa sa-
mojen nimien toistumista, tapahtumajär-
jestäjien joukossa virat eivät kuitenkaan ole 
juurikaan kiertäneet samoilla henkilöillä. 
Esimerkiksi yksikään toiminnanohjaaja ei 
ole toiminut kymmenen vuoden aikana vir-
kaurallaan myös isäntänä. Hieman yllättäen 
toiminnanohjaajissa ei ole samana aikana 
myöskään yhtään kulttuurisihteerinä toimi-
nutta. Emännän ja toiminnanohjaajan tehtä-
vän välillä on kuitenkin toisaalta tapahtunut 

jonkin verran enemmän päällekkäisyyttä ja 
4 osakuntalaista on lähihistoriassa hoita-
nut urallaan molempia tehtäviä. Kymmenen 
vuoden aikana kuitenkin ainoastaan Tiina 
Heikkilä ja Hanna-Maria Ollila ovat toimi-
neet sekä isäntänä että emäntänä osakunta-
aikanaan.

Erikoisena havaintona aineistosta voi tode-
ta, että toiminnasta vastaavien sihteerien 
joukossa on tapahtunut kymmenen vuoden 
aikana yllättävän vähän virasta toiseen liik-
kumista. Muutama kulttuurisihteeri on kui-
tenkin toiminut myös Kypsän päätoimitta-
jana ja neljä fuksiohjaajaa on päätynyt myös 
liikuntasihteeriksi. Jäsensihteerin virasta on 
kuitenkin siirrytty liikunta- ja kulttuurisih-
teerin toimia useammin muihin virkoihin ja 
esimerkiksi puolet kymmenen vuoden aikana 
palvelleista taloudenhoitajista on ollut myös 
jäsensihteereitä.

Kokonaisuudessaan voi kuitenkin todeta, 
että osakuntalaisten virkapolut ovat hyvin 
yksilöllisiä, eikä voimakasta korrelaatiota voi 
nähdä kovin monien virkojen välillä. Virkai-
lijaluetteloita selatessa kuitenkin huomaa, 
kuinka moni henkilö on vuosikymmenen ai-
kana lopulta tehnyt valtavasti työtä palkatta 
osakunnalla yhteisen hyvän eteen. Voimme 
olla ylpeitä osaamisesta ja innosta, jota osa-
kuntalaisista on aina löytynyt ja varmasti löy-
tyy myös tulevaisuudenkin viranhaltijoilta.



onnellinen. Jälkikäteen ajateltuna olisin 
toki voinut tehdä sen perusteellisemmin, 
ja arvosana harmitti aika rankasti jonkin 
aikaa. Nykyään sillä ei kuitenkaan ole 
merkitystä teologisessa tiedekunnassa 
edes mahdollisten jatko-opintojen kan-
nalta, vaan hyvä arvosana on kiva juttu 
lähinnä oman itsetunnon kohottamisek-
si. Vinkkini tuleville graduntekijöille on 
motivoivan aiheen valinta ja jonkinlainen 
kunnianhimoisuus, mutta sitä ei kannata 
päästää liikaa niskan päälle. Omaan kun-
nianhimoisuuteensa voi kompastua yllät-
tävän nopeasti, ja paras gradu on kuiten-
kin valmis sellainen.

Varsinainen kirjoitustyö vei vain reilun 
kuukauden. Aamuyöllä 13. maaliskuuta 
olin saanut aikaiseksi ehkä ensimmäiset 
10 sivua, kun päätin, että nyt homma on 
vietävä kerralla loppuun. Alkoi armoton 
ja aggressiivinen näppäimistön kurittami-
nen, kirjastossa ravaaminen sekä kofeii-
niöverien vetäminen. Tekstin piti olla lä-
hes samalta istumalta valmista, sillä aikaa 
massiivisiin korjausprosesseihin ei juuri 
ollut. 

No, miten meni noin niin kuin omasta 
mielestä? 

Työ tuli valmiiksi määräaikaan mennessä 
ja meni lisäksi heittämällä läpi, siitä olen 

kin kiehtoi Tapion profiloituminen Suomen 
musiikkikentällä. Hän on julkaissut uransa 
alussa hyvinkin tunnustuksellisia laulunteks-
tejä, mutta siirtynyt sittemmin maallisem-
man musiikin pariin, sisällyttäen teksteihin 
kuitenkin pieniä vihjeitä kristillisestä arvo-
maailmasta. Laulujen symboliikkaa tutkiva 
gradu oli jo tehty, joten päädyin pohtimaan 
sitä, mitä hengellisiä ulottuvuuksia Tapion 
lauluista löytyy ja millä tavalla uskonnolli-
suudesta nykypäivänä puhutaan.

Tästä voikin siirtyä kuvailemaan itse gradu-
prosessia. Aiheen ollessa itselleni hyvinkin 
läheinen musiikkitaustani ja artistin tuttuu-
den vuoksi, ajattelin, että homma on ihan 
helppo nakki. No, voin kertoa, että ei todel-
lakaan ollut. Koko matka seminaarin aloituk-
sesta gradun palauttamiseen kesti lähes 1,5 
vuotta, sisältäen lopulta prokrastinaatiota n. 
90% koko ajasta. 

Yleensä Kypsän graduja koskevissa jutuissa 
taidetaan käsitellä lähinnä gradun sisältöä. 
Pureudun omassa jutussani erityisesti siihen, 
miltä tuon pelottavan opinnäytetyön proses-
sointi tuntui. Samalla puhun tietysti myös 
työn sisällöstä, mutta koska se ei ollut mis-
sään määrin luokiteltavissa tieteen riemuvoi-
toksi tai edes joksikin sen tapaiseksi, ei siitä 
välttämättä riittäisi tarpeeksi kerrottavaa ko-
konaiseen artikkeliin.

Aloittaessani graduseminaarin tiesin, että 
haluaisin käsitellä työssäni musiikkia jollain 
tavalla. Olin tehnyt kandidaatintutkielma-
ni aivan toisesta aihepiiristä, eikä siitä olisi 
saanut riittävän laajaa kokonaisuutta gradua 
varten. Keskustelin eri vaihtoehdoista ohjaa-
jani kanssa, ja hän ehdotti työn aiheeksi Juha 
Tapion laulujen kristillistä symboliikkaa. 
Lauluntekijän musiikki oli minulle ennes-
tään hyvinkin tuttua, ja kieltämättä minua-

GRADU
– elämäntyö, vai vain  
yksi pidempi  
essee?
Teksti: Salli Ahtiainen
Kuva: Wikimedia Commons
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Opintojen aloittaminen Helsingissä työnsi 
maakuntaidentiteettiäni täysin eri suuntaan, 
mitä aluksi ajattelin. Jo muutaman vuoden 
ajan, olivat kotikulmien pienet kuviot tuntu-
neet ahtailta. Muutto pääkaupunkiin ja uu-
den elämänvaiheen aloittaminen tuntuivat 
tervetulleilta mahdollisuuksilta ottaa etäi-
syyttä. Tämä ei kuitenkaan onnistunut odote-
tulla tavalla, kun päädyin liittymään osakun-
taan. Yhtäkkiä ympärilläni oli paljon nuoria, 
fiksuja ja hauskoja ihmisiä, joista tulisi insi-
nöörejä, lakimiehiä, biologeja ja pappeja – ja 
heistä oli siisti juttu olla kymenlaaksolaisia! 
Se oli täysin päinvastaista mihin olin kotona 
tottunut. Kun ennen korostui halu lähteä, oli 
nyt lupa olla ylpeä juuristaan ja heräsi halu 
palata.

Mihin tämä johti? Lainaan kuraattorimme 
Jennin vuosia sitten heittämää lausahdusta, 
mikä avasi ainakin minun silmiäni: ”Minul-
la ei ole ikinä ollut niin paljoa kymenlaakso-
laisia kavereita kuin nyt!”. Uskon, että moni 
osakuntalainen allekirjoittaa tämän. Ja miksi 
asia on näin? Asuessamme kotona maakun-
nassa, ei kymenlaaksolaisuus näkynyt arjes-
sa. Ei se ollut kenenkään elämään sopiva tai 
mitenkään käyttökelpoinen käsite. Oli viro-

lahtelaisia, haminalaisia, kotkalaisia ja sitten 
ne kouvolalaiset, joita ei kukaan tuntenut. 
Maakunnan kuntien nimeäminen olisi ollut 
tuolloin mahdoton tehtävä. Onneksi Kouvola 
päätti syödä naapureitaan, niin tämä tehtävä 
on nykyään huomattavasti helpompi. Oman 
kunnan nuoristakin tunnettiin lähinnä samo-
ja kouluja käyneet. Kerran vuodessa järjes-
tettiin sukkulaviestitapahtuma, joka kokosi 
Karhulan urheilukentälle joukkueet Kymen-
laakson yläasteilta. Oman kouluni edustus sai 
monesti kuunnella supinaa ympärillä: ”Viro-
lahti? Onks tänne tullu virostakin joukkue?” 
Kymenlaaksolaisuuden suurin ilmeneminen 
tapahtui varmaankin yläasteen ja lukion mu-
siikintuntien laulukokeessa, jossa piti ope-
tella Kymenlaakson laulusta ensimmäinen 
säkeistö ulkoa ja esittää se opettajalle.

Helsingissä olemme törmänneet uudenlai-
seen tapaan jakaa Suomi. Ei ole maakuntia, 
on kehä kolmosen sisä- ja ulkopuoli. Huo-
maamatta me ulkopuolelta tulleet jaamme 
yhteistä hiljaista tietoa, ikään kuin salaisuu-
den. Tiedämme, että on se toinenkin Suomi. 

Teksti: Iina Elfving, Leon Hirvelä Kuvat: Ilona Raimas, Iina Elfving

MITÄ? Seminaari Kymenlaakson maakuntaidentiteetistä – ”Haiseva 
menneisyys, tuoksuton tulevaisuus?”

MISSÄ? Kotkassa merikeskus Vellamossa

MILLOIN? 11.11.2017

KUKA? Osakuntaa edustivat Iina Elfving, Leon Hirvelä ja Ilona Raimas

MITEN? Ilona ja Leon soittivat tauolla viulumusiikkia, Iina ja Leon pitivät 
seminaarissa puheenvuoron, jonka voi lukea alta

LÖYSIN 
KYMENLAAKSON, 

KUN JÄTIN SEN 
TAAKSENI

 – MAAKUNTA 
OPISKELIJAN SILMIN

VELLAMO 11.11.2017
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tietäisivät missä se on! Olen monesti saanut-
kin kuulla ystäviltäni, että olen selvästi maal-
ta ja kovin innoissani kotiseudustani. Se on 
yllättänyt, sillä en ole ennen kokenut olevani 
erityisen kymenlaaksolainen.

Olen huomannut, että asiat, jotka synnyttä-
vät osakunnalla me-henkeä, ovat pieniä ja 
arkisiakin. Murteemme ei ole vahvimmasta 
päästä, mutta kyllä se ilahduttaa, kun kuu-
lee toisen sanovan mie. Tosin onnistumme 
usein kiistelemään aiheesta, onko se mie vai 
miä vaiko mieä? Sekin on toisaalta kodikasta. 
Erityisen riemastuttavaa on, kun puhumme 
menevämme ”jonnee”. Lähes aina ulkopuo-
liset kysyvät kuka on Jonne? Juttelemme 
usein posson oikeaoppisesta anatomiasta ja 
pidämme Kouvolan lakua ylivoimaisesti par-
haimpana. Kaikilta tuntuu löytyvän muistoja 
– tai traumoja – Tykkimäen sammakosta. 

Suomi, jossa bussi kulkee kerran päivässä, 
jossa vanhukset asuttavat pieniä kyliä ja 
suuria taloja ja jossa kaupan juustohyllyn 
eksoottisin tuote on Valion aura. Meidät on 
otettu hyvin vastaan Helsingissä ja kuplan si-
sälle hyppääminen ei ole vaikeaa. Sen sijaan 
olemme huomanneet, että on välillä mahdo-
tonta saada siellä kasvaneita ymmärtämään 
meidän näkökulmaamme moniin asioihin. 
Kymenlaakson antama lahja meille on se, 
että meille monet asiat eivät ole itsestäänsel-
vyyksiä ja näemme asioiden eri puolet. Us-
kallan myös väittää, että maailma on meille 
avarampi. Me emme pelkää pieniä kyliä em-
mekä suuria kaupunkeja. Olemme mestareita 
tasapainoilemaan kahden maailman välissä. 

Lääketieteen opiskelijana tämä ero korostuu, 
kun suurin osa kurssikavereista on kotoisin 
pääkaupunkiseudulta. Tutkintoomme kuu-
luu neljä pakollista amanuenssuuria, har-
joittelujaksoa. Suurta osaa ahdistaa ajatus 
HUS-alueen ulkopuolelle joutumisesta, kun 
taas itse suunnittelen innoissani lähtemistä 
kotikulmille vaikkapa Kotkan keskussairaa-
laan tai jännittävää reissua kauas Lappiin. 

Se, että Kymenlaaksoa ei tunneta kaupun-
gissa, on kasvattanut taistelutahtoa. Kun 
lapualainen sanoo olevansa Pohjanmaalta, 
tietävät kaikki mistä hän tulee. Sama pätee 
monissa muissa maakunnissa: Kemijärvi 
– Lappi, Iisalmi – Savo. Kun kerrot olevasi 
Kymenlaaksosta, vaatii tilanne aina mitta-
vaa jatkoselvitystä: ”noin 100-180 kilomet-
riä Helsingistä itään, se Suomen kaakkoisin 
nurkka”. Kotka ja Kouvola soittavat monilla 
kelloja, Haminan tuntevat RUK:n käyneet. 
Me voisimmekin ottaa tavoitteen, että tulee 
vielä päivä, jolloin voimme esittäytyä ja ker-
toa olevamme Kymenlaaksosta – ja ihmiset 

On myös paljon asioita, jotka eivät ole meille 
yhteisiä. Esimerkiksi hapanvelli tunnetaan 
lähinnä Virolahdella ja Miehikkälässä, mikä 
selvisi vasta kun liityin osakuntaan. Ne ker-
tovat, että maakuntamme ei ole niin yhtenäi-
nen. Samat asiat, jotka toisille ovat itsestään-
selvyyksiä, ovat toisille täysin tuntemattomia. 
Toisaalta se kertoo myös Kymenlaakson 
rikkaudesta. Maakuntamme pinta-ala 5 595 
km2. Vertailun vuoksi Kuusamolla on pinta-
alaa noin 5 800 km2.  Jos Kymenlaakso oli-
si neliö, olisi sivun pituus noin 75 km. Se on 
sama matka, joka marssitaan Kouvolan Va-
ruskunnan Urheilijoiden kaukopartiomars-
sissa, jota he kutsuvat kuntotapahtumaksi. Ei 
siis kauhean paljoa. Silti tänne mahtuu niin 
paljon!

”Olet meille sa hauta ja kehto” lauletaan Ky-
menlaakson laulussa. Kymenlaakso ei ollut 
minulle kehto, sillä synnyin Helsingissä. En 
tiedä tuleeko se olemaan hautakaan – aina-
kaan fyysisesti. Silti tunnen olevani kymen-
laaksolainen ja se on henkinen kotini aina. 
Maakunnan ei tarvitse rajoittua maantie-
teellisiin rajoihin, se voi olla tunne, olotila ja 
sen ihmiset. Kymenlaakso on meille paikka, 
jonne on hyvä palata ja joka ei koskaan ka-
toa elämästäni. Paikka, jossa perhe ja ystävät 
ovat. Minulla on vahva tunne siitä, että koh-
ta kymenlaaksolla ja kymenlaaksolaisilla on 
oma tukeva asemansa muiden maakuntien 
joukossa, kunhan vain uskallamme olla yl-
peitä siitä, mitä meillä on.
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Teksti ja kuva: Aapo Jussila

Eräs aikakausi 
osakunnan historiassa 

päättyi, kun keittiön 
vanha liesi, Miele, 

siirtyi mananmajoille. 
Se oli susi jo 

saapuessaan, mutta 
jostain syystä sitä ei 

heti alussa vaihdettu. 
Vasta tänä vuonna 

HTK:n puheenjohtaja 
Antti Räty toimi 

tehokkaasti. Vuosien 
aikana Miele on 

ehtinyt raivostuttaa 
useita emännistöjä 

ja kerätä ympärilleen 
melkoisen näkemysten 

ja legendojen  
meren. 
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Legendan mukaan liesi siis valitsi käyttäjänsä. 
Ansku kommentoi asiaa seuraavasti: ”Lieden 
napit tottelivat vain virassa olevaa emäntää, 
edes emeritat eivät saaneet sitä aina toimi-
maan.” Samaa vahvistaa Tiina, jonka mukaan 
liesi totteli vain emännän kosketusta. Nyky-
ään ei edes emännällä ole valtaa. Ennen oli pa-
remmin. Onkin väitetty, että liesi valitsi seu-
raavan emännän jo ennen, kuin tämä itse tiesi 
kohtaloaan ja osoitti sen olemalla tälle erityi-
sen kiltti. Väitetään myös, että liesi liehitteli 
kaikkia, joiden kanssa asioi ensimmäistä ker-
taa, ja näytti todellisen induktiopintansa vas-
ta keittiön vakiväelle. Toisaalta muistan erään 
pohjalaisenkin touhunneen DGO:n keittiössä 
ja kommentoineen jälkeenpäin: ”Olen minä-
kin sillä keittänyt. Se on ihan paska.” Lopulta 
Miele siis tahtoi edesauttaa emännistön/hen-
kilökunnan rekrytointia. Pohjalaisia ei tarvin-
nut miellyttää. 

Kyllä Mielestä vain löytyy kauniitakin sanoja. 
Näin muistelee Anni: ”Ei se kyllä hyvä liesi 
ollut, mutta uskollisesti pysyi DG:llä vielä vii-
meisenkin juhlijan poistuttua ja oli vastassa 
taas, kun seuraavan juhlan ruokia kaupas-
ta raahattiin. […] Hannis kyllä oli sille kiltti. 
Jaksoi rapsuttaa joka käytön jälkeen lastalla 
ja pestä sillä liedenpesuaineella, vaikka kuin-
ka olisi ollut myöhä ja jatkot odottamassa 
emännistöäkin.” Iina kehuu Mieleä vähän 
kyynisemmin: ”Se oli sellainen ihmisiä yhdis-
tänyt otus, ei-niin-hyvissä väleissä olleetkin 
saatiin vetämään yhtä köyttä yhteisen vihol-
lisen edessä!” 

Hellassa ilmeni vahvoja merkkejä – erittäin 
ailahtelevaisen – tietoisuuden kehittymisestä: 
”Lähinnä tulee mieleen yksiltä perhesitseiltä 
maidottoman erikoisannoksen ikuisuuksia 
kestänyt valmistus, kun liesi ei enää halunnut 
mennä päälle”, muistelee Iina. Samanlaisia 
kokemuksia on muillakin. ”Useinhan piti aika 
kauan tökkiä, varsinkin käsi rasvaisena, en-
nen kuin hän otti käskyjä vastaan. Ja olihan 
näitä, kun alettiin ihmetellä perunoiden ole-
van vieläkin ihan raakoja, vaikka pitäisi alkaa 
jo pian muussata. Sitten tajuttiin koko lieden 
menneen pois päältä ihan huomaamatta”, 
kertoo Anni. 

Jennin mukaan: ”Keittiössä apuemännät kä-
vivät vuoron perään kokeilemassa, kenen sor-
mea liesi suostuu sillä kertaa tottelemaan, kun 
lämpöä piti säätää. Yleensä yhden levyn si-
jaan sammumaan saatiin koko liesi.” Samoin 
muistelee useaan emännistöön kuulunut Pasi: 
”Välillä piti vaihtaa keittolevyä kesken kokka-
uksen, kun yksi levy jämähti täysille eikä ku-
kaan onnistunut samaan sitä pienemmälle. 
Ratkaisuna viereinen levy päälle ja pienem-
mälle lämmölle.” 

Legendan mukaan hellaa ei kuitenkaan saa-
nut haukkua tai suututtaa, jotta se toimisi 
edes jotenkin. Kerran hellaa on myös verrattu 
PMS-vaivaiseen keski-ikäiseen naiseen, joka 
kaipaa vain miehen kosketusta. Voin kyllä to-
deta, että liesi kyllästyi myös minun räpläyk-
seeni hyvin nopeasti. 



Syyskuun alussa osakunnalla järjestettiin jälleen 
perinteikkäät ja riehakkaat rapujuhlat

RAPURALLAA!
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sin, valkoinen ja suurisilmäinen norppa. Sen 
ristiminen Pullervoksi kiellettiin heti alkuun-
sa, joten oli pohdittava uutta nimeä. Pienen 
pohdinnan jälkeen kellarin uutta asukasta 
päätettiin kutsua Katkaksi, Ravuksi ja lopul-
ta Animenorpaksi, josta tuli myös söpöläisen 
vakiintunut nimi. Oli aika toivoa laulua, ja 
sehän oli tietysti Vanhoja poikia viiksekkäi-
tä! Laulun aikana Animenorppa kävi tutus-
tumassa pöytävieraisiin, kuin Herra Lohi 
konsanaan. Suuret siniset silmät keräsivät 
välittömästi ihailua, eikä pörröinen olemus 
lainkaan vähentänyt sitä.

Jatkoihin mennessä norppa oli tehnyt Lohen 
lisäksi tuttavuutta niin Rudin, Pyrkyrin kuin 
Nöjdinkin kanssa lehtihuoneessa. Sopeutu-
minen kävi siis äärimmäisen nopeasti – ku-
kapa viihtyisi Prisman hyllyllä, kun DGO:lla 
on tarjolla hyvää seuraa, menoa ja meininkiä! 

Rapujuhlien jälkeen norpasta on tullut osa-
kuntatilojemme kestosuosikki jättäen vanhat 
maskottimme jo hiukan taka-alalle. Tämä ei 
kuitenkaan näytä aiheuttaneen katkeruutta, 
mikäli Jodelin DGO-kanavaan on uskominen. 
Norpan edesottamuksia ystäviensä kanssa 
on ihasteltu ja kauhisteltu kerta toisensa jäl-
keen, ja niistä saadaan varmasti nauttia vielä 
pitkälle tulevaisuuteen. Tervetuloa joukkoon, 
Animenorppa ja vielä kerran kiitokset lahjas-
ta wiipurilaisille! Pidämme uudesta asukista 
huolta kuin vanhemmat lapsistaan. 

Joukossamme oli tuona iltana jo alusta saak-
ka kuokkavieras, josta kuitenkin tuli juhlien 
kuluessa erottamaton osa DGO:n maskotti-
jengiä. Tämä on tarina siitä, kuinka Anime-
norppa, aka Katka tai Rapu, löysi tiensä Lep-
päsuonkadun kellariin.

Meille kymäläisille kovin rakas joukko wii-
purilaisia kämppiksiämme kantoi mukanaan 
epäilyttävää Prisman muovikassia. Jutun 
kirjoittaja ei voinut tässä vaiheessa olla täy-
sin varma, oliko tämä uhka, mahdollisuus 
vai mitä tahansa siltä väliltä.  Kassin koosta 
tai muodosta ei voinut päätellä sisältöä, ja 
se oli kai tarkoituskin. Emännän kokkaa-
maa mainiota alkuruokaa nautiskellessa 
sekä isäntien valitsemia viinejä siemaillessa 
ajatukset kääntyivät yhä uudelleen tuohon 
mystiseen pakettiin, vaikka lauluakin olisi 
pitänyt johtaa. Voisitteko jo esittää sen ter-
vehdyksenne?! Hiljainen toiveeni osoittautui 
vielä alkuruuan aikana turhaksi. Kassi pysyi 
kiinni, eikä siitä hiiskuttu kenellekään, vaik-
ka puheensorina salissa muuttui koko ajan 
kovemmaksi.

Pääruoan aikana alkoi viimein tapahtua. Kun 
ravut olivat saapuneet pöytiin, suuri joukko 
wiipurilaisia nousi ylös pöydistään pyytäen 
kuraattorin ja toiminnanohjaajan kanssaan 
salin eteen. Pienen alustuksen jälkeen kassi 
viimein avautui. Sieltä paljastui mitä suloi-

Teksti: Salli Ahtiainen  Kuvat:  Tiina Heikkilä, Marjut Päkki
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Kesäretki Miehikkälään 4.-6.8.
KyOlaiset suuntasivat maakunnassa Virolah-
den sisarkuntaan Miehikkälään. Retkellä oli 
vahva wiipurilaisvahvistus DGO-hengessä. Oh-
jelmaan mahtui saunomisen, muutaman roh-
kean uimayrityksen ja mölkyn lisäksi vierailu 
inspehtorin mökillä, pieneen voimalaitospatoon 
ja Salpalinjamuseoon tutustuminen. Mahtuipa 
vauhdikkaaseen retkeen harhaanajamisia ja kak-
soisolentojakin.

Itäsuomalaiset kesäjuhlat 18.8.
Kesäjuhlia vietettiin jälleen DG:n kattosauna 
Sivistyksellä, koska Uusi ylioppilastalo oli re-
montissa. Kenties hyväksi havaitun ja koetellun 
paikan ansiosta juhlista tuli jälleen mahtavat itä-
suomalaisten ja muiden valtuuskuntien edusta-
jien kanssa. 

Teksti: Pasi Pykälistö
Kuvat: Tiina Heikkilä, Anna-Liisa Koskinen, Marjut Päkki

Avajaiskarnevaalit 4.9.
Helsingin yliopiston avajaiskarnevaaleja vietet-
tiin jälleen hyvin perinteiseen tyyliin virallisella 
ohjelmalla, jumalanpalveluksella ja mikä tär-
keintä, järjestöjen ständeillä ja haalarimerkkien 
myymisellä lakkikansan haalareiden täyttämi-
seksi. 

Fuksidiskon etkot & Fuksidisko 4.9.
Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan ja pohjalais-
ten aktiivien voimainponnistuksena järjestettiin 
Bottalla avajaiskarnevaalien iltana Fuksidisko 
kaikille fukseille. Ennen diskon alkua etkoiltiin 
DGO:lla yhteisosakuntalaisessa hengessä niin 
fuksien kuin civistenkin kesken. 

Rapujuhlat 9.9.
KyOn syksy alkoi fuksien. civisten, seniorien ja 
vieralevien tähtien rakastamilla rapujuhlilla. 
Saksiniekkojen, paahtoleivän ja artisokan siivellä 
laulettiin niin että sali raikasi ja tillinarkoosi uh-
kasi. Pitkälle yöhön tai jopa jatkoajalle venähtä-
neet juhlat saivat lisää jännittäviä käänteitä yön 
aikana ja niin hengellistä kuin lääketieteellistä-
kin konsultaatiota harjoitettiin alan ammattilais-
ten toimesta, niin keittiössä kuin lehtihuoneen 
sohvassakin. 

DGO:n Fuksiaiset 20.9.
Karjalaisten, kymäläisten ja wiipurilaisten fuk-
sit ottivat jälleen mittaa toisitaan kaikenlaisissa 
haastavissa tehtävissä, jotka kysyivät niin tietoja, 
taitoja, kuin ihan vain tuuriakin. 

Uusien ilta 5.10.
Uudet kyolaiset tutustuivat osakuntaan, toisiin-
sa, civiksiin ja DGO:hon rennossa uusien illas-
sa, jossa vilkas puheensorina ja jaetut läpät niin 
Kouvolasta kuin Kotkastakin yhdistivät kymäläi-
siä. Posso is the best ja Betoni on kaunista. 

Fuksisitsit 14.10. 
Fuksisitsejä vietettiin kodikkaassa tunnelmassa 
DGO:lla. Laulu kaikui komeasti ja kasvava osa-
kunnan pehmoeläinkokoelma pääsi myös teke-
mään tuttavuutta sitsaamisen monien aspektien 
kanssa siinä missä fuksitkin. Muutama fuksi in-
toutui toivomaan laulua. Civikset totesivat vuo-
den 2017 fuksisadon hyväksi ja suorastaan kor-
kealuokkaiseksi. 
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