Hei kaikki kyolaiset!
Uusi vuosi on alkanut ja myös uusi lukukausi! Tänä vuonna KyOn tiedotuksessa kokeillaan
viikottaista viikkotiedotetta, joka tulee kaikille osakunnan jäsenille KyOn sähköpostilistan kautta ja
lisäksi tiedotteet tallennetaan KyOn nettisivuille luettavaksi. Tiedotteisiin kootaan lähiaikoina
osakunnan tulevia tapahtumia, KyOn saamia kutsuja eri tilaisuuksiin ja ajankohtaisia tiedotteita
erilaisista osakuntaelämän puolista. Tiedotteen alkuun koostetaan aina lista tiedotteen sisällöstä,
niin voit halutessasi skrollata juuri sinua kiinnostavaan aiheeseen tiedotetta.
Sisällys:
1. Studio Ghibli-leffailta 24.1.2018
2. Virkailijainvaihtokaronkka 26.1.2018
3. Vuosijuhlailmoittautuminen on alkanut
4. Stipendirahaston stipendihaku on alkanut
5. Hallituksen kokouksen 1/2018 päätökset
6. Kevään tapahtumat
7. KyOwiki ja kulkuoikeudet
8. Saapuneet kutsut

1. Studio Ghibli-leffailta 24.1.2018
KyOn kulttuuritoiminnan aloittaa 24.1.2018 Studio Ghibli-leffailta DGO:lla klo 17.00 alkaen.
Illan aikana katsomme kaksi Ghibli-elokuvaa, ideana että toinen leffoista on Miyazakin ja Ghiblin
tuotannon alkupäästä, toinen tuoreempaa tuotantoa uran loppupuolelta. Leffojen vaihtuessa
nautimme keskiviikkokahvit. Aihepiiriin perehtyneiden osakuntalaisten esiraati on valikoinut
ehdokkaksi leffan katseluun yhteensä 10 Ghibli-leffaa kahdessa kategoriassa. Nyt kymäläiset
pääsette äänestämään kahdessa erässä, että mitkä elokuvat otetaan katseluun illassa. Äänestys
tapahtuu KyOn vapaaseen keskusteluun tarkoitetusta KymäläisetFacebookryhmässä. Äänestysaikaa sunnuntaihin 21.1. asti.

2. Virkailijainvaihtokaronkka 26.1.2018
KIITOS JA KIITOS!

Virkailijanvaihtokaronkka on täällä! Edellisvuoden virkailijat luovuttavat karonkassa tehtävänsä
eteenpäin uusille virkailijoille pienin lahjuksin varustettuna. Karonkan pöytäosuus alkaa kello
18.30.

Eikö olisi mukavaa kiittää myös edeltäjääsi, tai ketä tahansa osakuntalaista hänen edellisvuoden
tekemisistään? Voit jättää terveiset vanhalle virkailijalle lomakkeessa olevaan kenttään. Voit jättää
tervehdyksen myös, vaikket pääsisi itse karonkkaan paikalle - k…erro tällöin lomakkeen lopussa
ettet ole tulossa sitseille! Terveiset laitetaan esille eri puolille osakuntatiloja, näin lämmittäen myös
vanhoja virkailijoiden mieliä - teidän tekemänne työ on arvostettua! :)

Ilmoittautuminen VVK:hon tapahtuu lomakkeella osoitteessa
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScPEpvA7ROVTMrAT…/viewform…
Ilmoittautuminen sitseille päättyy 22.1. kello 23.59..
Sitsit ovat ilmaiset vuoden 2017 ja 2018 virkailijoille.
Muille henkilöille sitsit maksavat 10€ alkoholillisena ja 8€ alkoholittomana.
Nähdään VVK:ssa!
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PS. Pidämme ennen sitsejä (n. 17.30) virkailija-infon, jossa käymme lyhyesti läpi käytännön asioita
osakunnan arkeen liittyen. Tulehan ihmeessä kuulolle, olit sitten uusi tai vanha virkailija!
PPS. Tulethan muutenkin ajoissa paikalle, mikäli haluat (uuden) kuvan osakunnan internet-sivuilla
olevaan virkailijaluetteloon!

3. Ilmoittautuminen KyOn 85-vuosijuhliin on alkanut

Tervetuloa Kymenlaakson Osakunnan 85. vuosijuhlaan 24.2.2018. Vuosijuhlat käynnistyvät
cocktail-tilaisuudella, joka järjestetään osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla alkaen kello 15.30.
Tervehdyksiä vastaanotamme kello 16.00 alkaen.

Iltamme jatkuu ravintola Mestaritallilla kello 17.30 alkaen.
Sillistä nautimme tuttuun tapaan sunnuntaina 25.2. kello 12.00 osakuntatiloissa.
…
Vuosijuhlat kustantavat KyOn fuksille 70 euroa, KyOn civikselle 80 euroa ja edustajalle sekä
seniorille 85 euroa.
Sillis kustantaa 10 euroa.

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella osoitteessa
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85244/lomake.html.
Mikäli sinulle tulee kysyttävää vuosijuhlasta, suosittelemme viestittelemään suoraan
vuosijuhlamestarien kanssa.
Vuosijuhlaterveisin
Anna-Liisa Koskinen ja Olli Ahola
Vuosijuhlamestarit
anna-liisa.koskinen@helsinki.fi / olli.b.ahola@helsinki.fi
040 845 6677 / 040 750 2193

4. Stipendirahaston haku on alkanut

Hei osakuntalaiset!
Vuosi on vaihtunut, joten on aika käynnistää Osakunnan stipendihaku. Julistan haettavaksi Kymen
Lohen Veljeskunnan ja Kymenlaakson Osakunnan Stipendirahaston osakuntastipendit sekä
opinnäytestipendit.
Osakuntastipendiä voivat hakea Kymenlaakson Osakunnan jäsenet. Stipendirahaston hoitokunta
päättää jaettavien stipendien lukumäärän ja suuruuden kokouksessaan. Viime vuosina stipendien
suuruusluokka on ollut useita satoja euroja/stipendi.
Stipendihakemukseen on liitettävä:
-opintorekisteriote (sähköpostitse tilattu hyväksytään)
-oma selvitys osakuntatoiminnasta
-oma selvitys vuoden 2017 tuloista sekä arvio vuoden 2018 tuloista
Opinnäytestipendiä voivat hakea pääasiallisen opinto-oikeuden mukaista opinnäytetyötä tekevät
Kymenlaakson Osakunnan jäsenet. Opinnäytestipendiä voivat hakea myös ne Osakunnan jäsenet,
joiden opinnäytetyö on valmistunut äskettäin. Aloilla, joilla ensi sijainen opinto-oikeus on
lisensiaatin tutkintoon tai alempaan korkeakoulututkintoon, stipendiä voi hakea tämän
opinnäytetyön tekemiseen. Aiemmin myönnetty osakuntastipendi tai fuksistipendi ei ole este
opinnäytestipendin myöntämiselle.
Opinnäytestipendi maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan, kun stipendi
on myönnetty ja toinen erä työn valmistuttua. Stipendirahaston hoitokunta päättää jaettavien
stipendien lukumäärän ja suuruuden kokouksessaan. Stipendin saajat esittelevät opinnäytetyönsä
osakuntalaisille.
Opinnäytestipendihakemukseen on liitettävä:
-tiivistelmä (max. 1 sivu A4) opinnäytetyön sisällöstä
-työn aikataulu
-oma selvitys/arvio tuloista opinnäytetyön tekemisen ajalta
-selvitys opintomenestyksestä (sähköpostitse tilattu opintorekisteriote)

-oma selvitys osakuntatoiminnasta
-työn ohjaajan lausunto opinnäytetyön laadusta ja etenemisestä
Hakemus tulee allekirjoittaa ja toimittaa liitteineen sähköpostitse rahastojen asiamiehelle.
Hakemusten on oltava perillä viimeistään perjantaina 16.2.2018 klo 12:00. Minulle voi
meilata/soittaa, jos on kysymyksiä stipendihausta.
Ystävällisin terveisin,
Joonas Ollila
Rahastojen asiamies
joonas.ollila@gmail.com
050 400 4931
Stipendien kuvaukset löytyvät KyOn Stipendiohjeesta:
http://www.kymenlaaksonosakunta.fi/documents/saannot/stipendiohje.pdf
5. Hallituksen kokouksen 1/2018 päätökset
Kymenlaakson Osakunnan hallitus 2018 kokousti ensi kerran 15.1.2018 DGO:lla ja päätti
seuraavaa:
- Hallitus päätti kokouskäytännöistään.
- Hallitus käsitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja päätti esittää sen osakunnan kokoukselle
18.1. tehdyin muutoksin.
- Hallitus myönsi 24h kulkuluvan kuraattorille, hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille,
taloudenhoitajalle, toiminnanohjaajalle, isännälle, emännille, fuksiohjaajille ja HTK:n
puheenjohtajalle. Muille KyOn virkailijoille myönnettiin klo 7-22 kulkulupa.
- Hallitus jakoi toimiston rauta-avaimet hallituksen jäsenille, isännälle, fuksiohjaajille ja emännille.
Hallitus päätti siirtää taloudenhoitajan laatikoston toisen avaimen hallituksen puheenjohtajalta
isännälle.
- Hallitus päätti esittää osakunnan kokouksen kokousajankohdiksi keväällä: 22.2., 15.3., 19.4. ja
17.5.
- Hallituksen kokousajoiksi päätettiin: 31.1. klo 18.00., 15.2. klo 17.00., 1.3. klo 18.00., 19.3. klo
17.00., 4.4. klo 17.00., 16.4. klo 17.00., 3.5. klo 17.00., 14.5. klo 17.00.
6. Kevään 2018 tapahtumat
Poimi päivät ylös kalenteriisi:
22.1. Huoneistotoimikunnan kokous 1/2018
24.1. Studio Ghibli -leffailta
26.1. Virkailijainvaihtokaronkka
26.-27.1. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan osakuntaristeily
31.1. Hallituksen kokous 2/2018
13.2. Laskiaissauna
14.2. Vuosijuhlan tanssiharjoitukset Karjalaisen Osakunnan kanssa
15.2. Hallituksen kokous 3/2018
22.2. Osakunnan kokous 2/2018 ja Seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaalla
24.2. Kymenlaakson Osakunnan 85. vuosijuhla
25.2. Vuosijuhlasillis
1.3. Hallituksen kokous 4/2018
11.3. Seniorien brunssi
15.3. Osakunnan kokous 3/2018

19.3. Hallituksen kokous 5/2018
24.3. Herrikset
28.3. Domus Gaudiumin Osakuntien debatti
4.4. Hallituksen kokous 5/2018
12.4. Domus Gaudiumin Osakuntien saunailta
16.4. Hallituksen kokous 6/2018
30.4. Mantan lakitus
19.4. Osakunnan kokous 4/2018
3.5. Hallituksen kokous 7/2018
11.5. KO-KyO-WiO yhdessä 45-v. karkelot
14.5. Hallituksen kokous 8/2018
17.5. Osakunnan kokous 5/2018
24.5. Suursitsit Senaatintorilla
7. KyOwiki ja kulkuoikeudet
Kymenlaakson Osakunnan tietopankkina toimii nettisivujen yhteydessä oleva KyOwiki, johon nyt
vuoden vaihtuessa vanhojen virkailijoiden tulee kirjoittaa neuvonsa ja ohjeensa uusille virkailijoille.
Uusien virkailijoiden puolestaan tulee käydä sieltä näitä kokemuksia ja vinkkejä lukemassa. Wikin
tunnukset virkailijat saavat hallituksen puheenjohtajalta. Kuka tahansa KyOn jäsen voi pyytää
hallituksen puheenjohtajalta yleistunnukset wikiin. Wikissä on paljon erilaista muistitietoa
kirjoitetussa muodossa vuodesta 2009 alkaen.
Hallituksen myöntämät kulkuoikeudet aktivoituvat opiskelija- ja matkakorteissa kun hallituksen
päätös niistä on ehtinyt HYYn järjestöpalvelutoimistoon ja HYY ehtii siirtää tiedot
kulkujärjestelmään. Mikäli sinulla ei ole ennestään ollut kulkuoikeutta kortissasi Domus
Gaudiumille, tulee sinun käydä aktivoimassa korttisi järjestelmään HYYn Palvelutoimistossa,
osoitteessa Mannerheimintie 5B, 2. krs. Palvelutoimisto on avoinna maanantaisin klo 10-16 ja
tiistaista perjantaihin klo 10-15.
Kuka tahansa KyOn jäsen voi anoa itselleen kulkuoikeutta osakuntatiloihin lähettämällä pyynnön
tästä hallituksen puheenjohtajalle, joka sitten vie asian hallituksen kokoukselle. Hallitus sitten
päättää kulkuoikeuden myöntämisestä ja huolehtii päätöksen välittämisestä HYYlle. Varaudu
aktivoimaan korttisi, mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut kulkuoikeutta kortissasi.
Kulkuoikeus tarkoittaa sitä, että aktivoimasi kortti toimii osakuntatilojen sähkölukkojen avaimena
kulkuoikeuteen päätetyssä aikahaarukassa. Sähkölukolla toimivat molemmat ulko-ovet sekä
osakuntatilojen eli Alexander-klusterin eteisen ja keittiön ovet.
8. Saapuneet kutsut
Osakunta saa kutsuja erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin, joihin osakuntalaiset voivat lähteä
edustamaan. Edustamista korvataan Tukipolitiikan perusperiaatteiden mukaisesti ja jos kiinnostuit
jostakin tilaisuudesta, ota yhteyttä osakunnan sihteeriin lisätietojen saamiseksi.
KyO on saanut kutsun seuraaviin tilaisuuksiin:
TYT CLXV
Milloin: 6.2.2018
Missä: Kiltasali, Lapinrinne 1
Mitä maksaa: jäsen 85€, ei-jäsen 95€, kannatusjäsen 100€

Monelta alkaa: cocktailtilaisuus 16.30, pöytiin 17.30
Ilmo: https://goo.gl/forms/A01dx1pAgXu5VeVG2
Ilmo sulkeutuu: 21.1.2018.
PPO 111. vuosijuhla
Milloin: 10.2.2018
Missä: Ostrobotnia-talo
Mitä maksaa: 65€ opiskelija, 75€ valmistunut
Monelta alkaa: 16.00 cocktailtilaisuus (viides kerros), 17.00 pöytään (toinen kerros)
Ilmo: http://ppo.osakunta.fi/tapahtumat/ tai sähköpostitse ppo-vuosijuhla@helsinki.fi
Ilmo sulkeutuu: 28.1.2018.
C!S!E! 7. vuosijuhla
Milloin: 16.-18.2.2018
Missä: Fraternity house of korp! Sakala, Roosikrantsi 3, Tallinn
Mitä maksaa: 40€
Monelta alkaa: pe 16.12. kello 19.00
Jos kiinnostuit tästä juhlasta, ota yhteyttä ulkoasiainsihteeriin.
KO 113. vuosijuhla
Milloin: 17.2.2018
Missä: GLO Hotel Art, Jugend-sali, Lönnrotinkatu 29
Mitä maksaa: 85€
Monelta alkaa: cocktailtilaisuus 18.00, pöytiin 19.00
Ilmo: https://goo.gl/forms/xXKxuLmXrNNZB27yl
Ilmo sulkeutuu 9.2.
YFK 130. vuosijuhla
Milloin: 17.2.2018
Missä: Ravintola Koskenranta, Katariina Saksilaisen katu 9
Cocktailtilaisuus: Käärmeenpesä, Sörnäisten rantatie 33 (Bussikuljetus juhlapaikalle)
Mitä maksaa: 100 €/ YFK:n jäsen 80 €/ muu opiskelija 90 € Kannattajakortti 150€
Monelta alkaa: cocktailtilaisuus 14.00, pöytiin 17.00
ilmo: meni jo
Vasa Nation CX
Milloin: 24.2.2018
Missä: Nationshuset Ostrobotnia
Mitä maksaa: Opiskelijat 70€/60€, valmistuneet 82€/72€
Monelta alkaa: Cocktailtilaisuus 16.00 (viides kerros), pöytiin 16.45 (toinen kerros)
Ilmo: https://tinyurl.com/vnfest110 tai sähköpostitse vnarsfest@gmail.com
Ilmo sulkeutuu 13.2.2018
ÖFN 94. vuosijuhlat
Milloin: 24.2.2018
Missä: cocktailtilaisuus Nypolen, Mannerheimintie 5A, 4. kerros
Juhlapaikka Hotelli Arthur, Vuorikatu 19
Mitä maksaa: opiskelijat 85€/75€, valmistuneet 90€/80€
Monelta alkaa: Cocktailtilaisuus 16.00, pöytiin 18.30

Ilmo: www.ofn.fi/arsfest
Ilmo sulkeutuu 12.2.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------Viikkotiedote päättyy. Jos sinulla on jokin asia, jonka haluat seuraavaan viikkotiedotteeseen, ota
yhteyttä tiedotussihteeriin.
Hauskaa viikkoa toivottaen,
Pasi Pykälistö,
KyOn tiedotussihteeri,
pasi.pykalisto@helsinki.fi

