Kymenlaakson Osakunnan viikkotiedote 16-17
Sisällys:
1. Hallituksen kokouksen 6/18 päätökset
2. Kesäretken ajankohdaksi 17.-19.8.
3. Kulttuurikysely
4. Suursitsi-ilmoittautuminen auki
5. Ekskursio Eläinmuseoon 10.5.
6. DGO 45-vuotta
7. Pizza & Networking
8. Osakunnan toukokuun vierailukokous 17.5.
9. Tulevia tapahtumia

1. Hallituksen kokouksen 5/18 päätökset
- Hallitus päätti esittää Kypsän tulevaisuutta koskeneen kyselyn tulosten pohjalta osakunnan
kokoukselle Kypsän muuttamista sähköiseksi julkaisuksi, josta ehkä tehtäisiin paperinen koonti
arkistoa ja lehtihuonetta varten. Abeja ja fukseja varten voitaisiin tehdä oma infolehti.
- Seniorisihteeri on valmistellut tiedottamisen senioreille uudistamista ja kehittämistä omalla
seniorien uutiskirjeellä. Kypsän uudistuksen yhteydessä on mahdollista luoda Kypsähköön oma
seniori-osionsa.
- Hallitus valtuutti taloudenhoitajan hoitamaan uusien Kouvostoliitto-haalarimerkkien tilaamisen
kesän aikana.
- Savo-Karjalaisen Osakunnan kanssa hallitus katsoi voitavan aloittaa tunnustelut ja kutsua heitä
KyOn tapahtumiin aiempaa enemmän suhteiden kehittämiseksi. KyOlla on halu syventää
yhteistyötä Turun kanssa ja toiveena on, että enemmän ihmisiä puolin ja toisin vierailisi järjestöjen
tapahtumissa.

2. Kesäretken ajankohdaksi 17.-19.8.
Kesäretki-äänestys on päättynyt ja kesäretken ajankohdaksi valikoitui 17.-19.8. viikonloppu.
Kesäretken kohteena on tänä kesänä Valkeala. Tämän hetkisen tiedon mukaan majoittautuminen
tullaan suorittamaan Anjalankosken puolelle. Lisätietoa tulossa, stay tuned.

3. KyOn kulttuurikysely
Kulttuurisihteeri kartoittaa osakuntalaisten kiinnostuksen kohteita ja mielipiteitä anonyymillä
kyselyllä. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään syksyn tapahtumien ja ekskursioiden
suunnittelussa.

Linkki: https://goo.gl/forms/xU4ef8UnAEdzFVoG3

4. Suursitsi-ilmoittautuminen auki!
Hei jälleen!
Ilmoittautuminen KyOn joukkiossa suursitseille aukeaa 4.5. kello 15! Osakunnalla on 24 paikkaa
näihin juhlallisuuksiin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli haluat myös suursitsihaalarimerkin, muistathan ilmoittaa siitä lomakkeella, merkkejä on puolille osallistujista :)
Ilmolomake löytyy osoitteesta https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89252/lomake.html

Let's sitsataan på torget 🎉💖🤩
Terkuin
Toimari
Olli Ahola

5. Ekskursio Eläinmuseoon 10.5.
Helatorstain kunniaksi KyO suuntaa vierailulle Luonnontieteelliseen museoon eli tuttavallisemmin
Eläinmuseoon. Eläinmuseo on osa Helsingin yliopistoon kuuluvaa Luonnontieteellistä
keskusmuseota, joka esittelee yliopiston biologisia kokoelmia. Luvassa siis täytettyjä eläimiä
elinympäristöjään matkivissa asetelmissa. Museo on myös Suomen ainoa paikka, jossa voi nähdä
dinosauruksen luurankoja. Uuden Muutosta ilmassa -näyttelyn vetonaulana on joukko luonnollisen
kokoisia mammutteja.
Ekskursiolle ei tarvitse ilmoittautua, riittää että ilmestynyt Eläinmuseon aulaan 10.5. klo 14.00.
Osakunnan sponssin jälkeen opiskelijalipusta jää maksettavaa per nenä 2,00€.

Mitä: Ekskursio Eläinmuseoon
Missä: Pohjoinen Rautatienkatu 13
Milloin: 10.5. klo 14.00.
Kustannus: 2€.

6. DGO 45-vuotta
Civikset! Seniorit!
Domus Gaudiumin osakuntien yhteiselo on jatkunut jo 45 vuotta vuodesta 1973 lähtien. Uudelta
ylioppilastalolta osakuntaelämä siirtyi Kruunuhakaan karjalaisten taloon ja sieltä DGO:n
kolminaisuus löysi tiensä Leppäsuonkadulle tutuksi käyneeseen kellariin. Kämppiselämän kiemurat
ja hohdokkuus on tullut tutuksi vuosien saatossa, mutta silti naapurirakkaus elää edelleen!
DGO:n toiminnanohjaajat toivottavat niin fuksit, civikset kuin seniorit tervetulleiksi sitsaamaan
merkkipäivän kunniaksi perjantaina 11.5. Valtaamme Uuden hetkeksi takaisin ja juhlimme
Nypolen-salissa. Luvassa on muisteloita vuosien varrelta ja humua uusien muistojen luomiseksi!
Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/157050338320870/

DGO 45v-juhlasitsit
11.5.2018
Nypolen, Uusi Ylioppilastalo, 4. kerros
Mannerheimintie 5A
Klo 18 cocktailtilaisuus
Klo 19 juhlaosuus alkaa
Noin klo 00:30 alkaen jatkot DGO-osakuntatiloissa (Leppäsuonkatu 11)

Pukukoodi: tumma puku ja osakuntanauha

Civikset 15 e
Seniorit 20 e

Ilmoittautuminen alkaa 9.4. klo 12:00 ja loppuu 4.5. klo 23.59. Perjantaihin 27.4. klo 23.59 asti on
käytössä osakuntien kiintiöt. Mikäli pöydässä on vielä tämän jälkeen tilaa, ei kiintiöitä huomioida
ilmoittautumisessa vaan pöytäpaikat ovat täysin vapaata riistaa.

Kiintiöt:
KO: 15 senioripaikkaa ja 15 civispaikkaa
KyO: 10 senioripaikkaa ja 20 civispaikkaa
WiO: 10 senioripaikkaa ja 20 civispaikkaa

Ilmoittautumislomake julkaistaan ilmoittautumisen alkaessa 9.4. klo 12.00.
Ilmoittautumislomakkeen linkki: https://goo.gl/forms/ajsTgi2zHuZ7BxTS2
Ilmoittautumisajan jälkeen vahvistamme, ketkä mahtuivat mukaan ja tiedotamme
maksukäytännöistä.

#yhessä45v

Tervetuloa!

DGO:n toiminnanohjaajat,
Kirsi, Olli ja Johanna

Kysyttävää tai terveisiä? Ota yhteyttä!

Kirsi (KO)
kirsi.kauppinen@helsinki.fi
Olli (KyO)
olli.b.ahola@helsinki.fi
Johanna (WiO)
johanna.vihtonen@helsinki.fi

7. Pizza & Networking 15.5. Nylands Nationilla
Rakkaat osakuntalaiset!

Mikä Pizza & Networking?
Osakuntien yhteisvaltuuskunta pyrkii tästedes järjestämään yhteisen seminaarin kaikille
osakuntalaisille, Pizza & Networking, n. neljästi vuodessa. Seminaarin tarkoituksena on kerääntyä
yhteen keskustelemaan ja miettimään eri teemoja hyvän ruoan ja seuran merkeissä. Omien
kokemusten ja ajatusten jakaminen sekä muitten ideoista inspiroituminen luo ja kehittää uutta
ajattelutapaa, joka avartaa sinun katsettasi osakuntalaisten hyvin erilaiseen ja moninaiseen
toimintaan!

Mitä seminaarilla tapahtuu?
Seminaari aloitetaan lyhyellä infolla OYV:stä: mitä meille kuuluu, mitä tapahtuu ja mitä
osakuntalaisten on hyvä tietää. Tämän jälkeen aloitamme keskustelut teemoittain ja jakaudeumme
tarpeen mukaan 1-4 ryhmään, missä jokaisessa ryhmässä käsitellään oma teemansa. Teemat
vaihtuvat kysynnän ja tarpeen mukaan seminaarista toiseen. Keskustelu on vapaata ja kehittyy
osakuntalaisten miettiessä aihetta omien tarpeittensa pohjalta.

Pizza & Networking vol. 1 (15.5.) teemoina ovat:

1) Hallituksessa työskentely - mitä on olla hallituksessa ja onko se ollut odotusten mukaista.
Pohditaan yhdessä!
Esim: Millaista on työskennellä hallituksessa? Vaikeampaa/helpompaa/hyödyllisempää/ym kuin
mitä odotit? Mikä on ollut hankalinta - entä mikä hauskinta? Miten osakuntalaisia saisi
aktivoitumaan ja houkuteltua hallitukseen? Uskotko, että hallitustyöstä on hyötyä tulevaisuuden
haasteissa?

2) Fuksisyksy 2018 - tule jakamaan ideoita ja auta luomaan entistä mahtavempi syksy fukseille!
Esim: Miten toteuttaa fukseille mahdollisimman hyvä syksy osakunnalla? Miten aktivoida fuksit
heti alusta lähtien? Minkälaiset fuksiaiset teillä on - eroaako teidän tapanne muista osakunnista?
Voitko kuvitella rikkovasi perinnettä ja keksiä jotain aivan uutta? Koulutetaanko hallitus
kohtaamaan fukseja/uusia ihmisiä osakunnalla? Miten rekrytoida tehokkaasti?

3) Virkailijoiden jaksaminen - jakakaamme kokemuksiamme ja ideoitamme siitä, miksi
motivaationpuute iskee ja miten se ennaltaehkäistään/peitotaan!
Esim: Miten motivoida hallitusta? Onko osakunnan ulkopuolella tapahtuva hauskanpito tärkeää
hallituksen hyvinvoinnille, vai onko kyseessä turhaa vaivan näköä kun ihmisillä on muutenkin
kiire? Pystyykö motivaationpuutetta ennakoida ja miten sitä voitaisiin ennaltaehkäistä? Mitä tehdä,
kun on itse epämotivoitunut auttamaan muita?

4) Tapahtumien järjestäminen - miten järjestää parhaat tapahtumat ilman kohonnutta stressitilaa?
Esim: Minkälainen tapahtuma on onnistunut tapahtuma? Miten olla organisoitunut? Miten hallita
aikaa ja työn delegointia? Mitkä tapahtumat ovat olleet ikimuistoisia - miksi? Entä mitkä ovat olleet
heikossa suosiossa - miksi?

Näitä neljää teemaa tulemme keskustelemaan läpi ryhmittäin kiinnostuksen mukaan. Keskustelua
saa ja tulee pitää avoimena ja omien kokemusten ja muitten mielipiteiden kautta kehitämme omaa
osaamistamme ja tuntemustamme toisiimme!

Olette siis kaikki, olitpa fuksi, civis tai seniori, hallituslainen tai et, lämpimästi tervetulleita Pizza &
Networking seminaariin jakamaan omia ajatuksianne!

Linkki FB-eventtiin: https://www.facebook.com/events/872949909558773/

Näkemisiin!
Osakuntien Yhteisvaltuuskunta – Nationernas Samdelegation ry.

8. Osakunnan toukokuun vierailukokous
Aika: 17.5. klo 17.30 alkaen
Paikka: HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00810 HELSINKI
Osakunnan kevään viimeinen kokous pidetään aina vierailukokouksena johonkin yhtiöön, missä
samalla tutustutaan kyseiseen yhtiöön ja sen toimialaan kokoustamisen ohella. Tänä vuonna
kohteena on arkkitehtuurialan yritys.
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy on rakennussuunnitteluun erikoistunut yritys, jossa
työskentelee parikymmentä arkkitehtia ja arkkitehtiylioppilasta. Toimiston ydinosaamista on
asuinrakentamisen uudiskohteet. Kerrostaloprojekteja on käynnissä useilla pääkaupunkiseudun
kehittyvillä alueilla, kuten Jätkäsaaressa ja Kruunuvuorenrannassa, sekä myös muualla EteläSuomessa. Ennen osakunnan kokousta yrityksen työntekijä Ester Pentti kertoo arkkitehdin työstä
yleensä ja esittelee toimiston viime aikoina valmistuneita rakennuksia sekä rakennus- ja
suunnitteluvaiheessa olevia kohteita.

Kokoustarjoiluiden määrän arvioimiseksi klikkaa Facebook-eventissä, oletko tulossa, tiistaihin
15.5. mennessä.

Kokouksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. rajanylitysmestarin valinta ja mahdollisista
haalarimerkkihankinnoista päättäminen. Samalla avataan vuosijuhlamestarin virka hakuun.
Linkki FB-eventtiin:
https://www.facebook.com/events/381387592346122/

8. Tulevia tapahtumia

10.5. Ekskursio Eläinmuseoon klo 14.00 alkaen
11.5. DGO 45-vuotta Nypolenissa
12.5. SavOn yhteisosakuntalaiset Euroviisusitsit
15.5. OYV:n Pizza & Networking
17.5. Toukokuun Osakunnan kokous, vierailukokous Arkkitehtitoimisto Turtiaiseen.
19.5. KyOn Senioripäivälliset
18.-20.5. Lundakarnevalen Lundissa
23.5. Suursitsien etkot DGO:lla
24.5. Suursitsit Senaatintorilla
26.5. Vårbal Uppsalassa
Save the Date:
OYV:n yhteisosakuntalainen viikonloppu Oitissa 20.-22.7.
SavOn Tervahöyryristeily 26.7.-29.7.
Itäsuomalaiset kesäjuhlat 3.8.
KyOn kesäretki 17.-19.8. Valkealassa
Fuksidisko 3.9.
Internordiskt Studentmöte Uppsalassa 4.-7.10.
Alustava tieto: Hallands Nation 90-vuotta Lundissa 13.-14.10.
Osakunnat 375-vuotta 26.10.

________________________________________________________________________________
Viikkotiedote päättyy, mikäli sinulla on jotakin mitä haluat saada viikkotiedotteeseen, ota yhteys
osakunnan tiedotussihteeriin.

Terveisin,
Pasi Pykälistö,
Kymenlaakson Osakunnan tiedotussihteeri 2018.

