Kymenlaakson Osakunnan viikkotiedote 2/2018:
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3. Tila-asioita HTK:lta
4. Kuinka lähteä edustamaan?
5. Tulevia tapahtumia

1. Osakunnan kokouksen 1/2018 päätökset
- Linkki Osakunnan kokouksen 10/2017 pöytäkirjaan.
http://www.kymenlaaksonosakunta.fi/documents/poytakirjat/2017/KyO_osko_10_17.pdf

Osakunnan kokous 1/2018 päätti seuraavaa:
- Hyväksyttiin tilikartta vuodelle 2018. Talousvaliokunta pohtii tilikartan uudistamista syksyllä yhtä aikaa
vuoden 2019 talousarvion laatimisen kanssa.
- Hyväksyttiin KyOn toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
- Todettiin Stipendirahaston stipendihaun olevan auki ja muistutettiin osakuntalaisia hakemaan stipendejä.
Ohjeet löytyvät mm. edellisestä viikkotiedotteesta.
- Valittiin valiokunnat vuodelle 2018. Kts. viikkotiedotteen kohta 2.
- Hyväksyttiin kriteerit Erik Lönnroth -mitaleille. Mitalit jaetaan KyOn vuosijuhlassa. Linkki kriteereihin:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.kymenlaaksonosakunta.fi/documents/saannot
/muokattavat_saannot/KyO_erik_lonnroth_mitali_kriteerit_esitys_2017.doc

- Valittiin Erik Lönnroth- mitalien saajiksi KyOn 85. vuosijuhlissa Anjalan Nuorisokeskus & Ankkapurhan
kulttuurisäätiö (yhtenä kokonaisuutena), Cursor, Kinno ja Riku Rantala.

2. Valiokuntien kokoonpano
Osakunnan kokouksessa 1/2018 valittiin KyOn valiokunnat vuodelle 2018. Mikäli kiinnostut jonkin
valiokunnan toiminnasta, voi valiokuntiin tulla mukaan pitkin vuotta ottamalla yhteyttä valiokunnan
puheenjohtajaan. Valiokuntia voidaan täydentää osakunnan kokouksissa ympäri vuoden.
Toimintavaliokunta:
Pj. toiminnanohjaaja Olli Ahola
Emäntä: Tiina Heikkilä
Emäntä: Anna-Liisa Koskinen

Isäntä: Simo Karhu
Liikuntasihteeri: Marjut Päkki
Kulttuurisihteeri: Pasi Pykälistö
Aapo Jussila
Tuukka Mustapää
Camilla Relander
Toimintavaliokunta suunnittelee KyOn tapahtumia vuoden aikana ja auttaa toiminnanohjaajaa juhlien ja
muiden tapahtumien järjestämisessä.

Talousvaliokunta:
Pj. taloudenhoitaja Salli Ahtiainen
Esa-Pekka Helanne
Aapo Jussila
Tuukka Mustapää
Ville Myllylä
Pasi Pykälistö
Sofia Rahikainen
Talousvaliokunta tarkastaa KyOn kirjanpitoa ja kuitteja kahdesti vuodessa ja auttaa muutenkin
taloudenhoitajaa osakunnan talouden suunnittelussa ja pyörittämisessä. Kerran vuodessa talousvaliokunta
inventoi KyO-tuotteet tavaravarastossa.

Asuntovaliokunta:
Pj. hpj Sofia Rahikainen
sihteeri asuntosihteeri Olli Ahola
Esa-Pekka Helanne
Aapo Jussila
Pasi Pykälistö
Asuntovaliokunta auttaa asuntosihteeriä asuntohakujen järjestämisessä ja valitsee KyOn asuntojen asukkaat
hakujen päätyttyä kokouksissaan.

Rekrytointivaliokunta:
Pj.t fuksiohjaajat Matias Araki & Camilla Relander
Olli Ahola
Marjut Päkki

Roni Vatto
Rekrytointivaliokunta pitää infotilaisuuksia abeille ja fukseille KyOsta sekä Helsingin yliopistosta, käy
maakunnassa esittelyretkillä ja järjestää uusien illat sekä fuksisitsit ja fuksiaiset uusille osakuntalaisille.
Vuoden alussa rekrytointivaliokunta järjestää lukiolaisille abipäivän sitseineen.

Maakuntavaliokunta:
Pj. maakuntasihteeri Tuukka Mustapää
Olli Ahola
Pasi Pykälistö
Marjut Päkki
Camilla Relander
Maakuntavaliokunta järjestää KyOn kesäretken kanta-alueelle kesällä ja muuta keksimäänsä
maakuntatoimintaa.

Kurinpitovaliokunta:
Pj. kuraattori Jenni-Maria Käki
Olli Ahola
Tiina Heikkilä
Anna-Liisa Koskinen
Sofia Rahikainen
Kurinpitovaliokunta kokoontuu tarvittaessa tutkimaan ja ratkomaan KyOn piirissä tapahtuneita rikkomuksia
ja kiistatilanteita.

3. Tila-asioita HTK:lta
- Vanha DJ:n pöytä on siirtynyt lehtihuoneeseen ja lehtihuoneen pöytä eteiseen.
- Keittiön tiskikoneen tiskausteho pysyy hyvänä, kun tiskauksen jälkeen ritilälevyt, venttiiliputki ja myös
ympyränmuotoinen verkkokori irrotetaan koneesta ja pestään tiskialtaassa kunnolla. Myös astioiden
esihuuhtelu vähentää koneen röörien tukkeutumista.

4. Edustaminen
KyO saa kutsuja muiden osakuntien juhliin etenkin nyt keväällä. Hallitus pitää listaa juhlista ja niihin
edustamaan lähtevistä osakuntalaisista sekä heistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita lähtemään
johonkin juhlista. Eli jos kiinnostuit lähtemään edustamaan KyOta jonkin toisen osakunnan juhlaan, ilmoita
siitä osakunnan sihteerille, niin hän merkitsee ylös kuka ja mihin juhlaan on kiinnostunut lähtemään.
Juhlien illalliskortteja ja KyOn puolesta vietäviä vuosijuhlalahjoja tuetaan Kymenlaakson Osakunnan
tukipolitiikan perusperiaatteiden mukaisesti. Linkki tukipolitiikan perusperiaatteisiin:

http://www.kymenlaaksonosakunta.fi/documents/talous/KyO_tukipolitiikan_perusperiaatteeet_2017_muokat
tu.pdf

Yhden ihmisen illalliskortista korvataan enintään puolet. Mikäli tukea hakevia edustajia on enemmän kuin 2,
jaetaan yhden illalliskortin hinta korvausta hakevien kyolaisten määrällä. Taloudenhoitaja haluaa tietää,
haetko korvausta jossakin juhlassa edustamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin ja viimeistään kun kyseisen
juhlan muut edustajat hakevat kulukorvausta. Vuosijuhlalahjaan on varattu 12€ per juhliva osakunta.
Ulkomaisten ystävyysosakuntien tapahtumissa edustamisesta ja kulukorvauksista tarkempia ohjeita antavat
ulkoasiainsihteeri ja taloudenhoitaja edustamaan lähtijöille.

5. Tulevat tapahtumat
27.1. Osakuntalaisen Unionin ylimääräinen jäsenkokous Vinnillä, Mannerheimintie 5 A 6 krs. klo 12
28.1. klo 19.00 Tammikuun yhteisosakuntalainen tapahtuma SatOlla, Lapinrinne 1 A 5. krs.,
Presidentinvaalien ääntenlaskennan valvojaiset. https://www.facebook.com/events/1967803283472338/
31.1. klo 18.00. Hallituksen kokous 2/2018 Jennin luona, kokoukseen osallistumisesta kiinnostuneet,
kysykää tarkemmat koordinaatit ja saapumisohjeet kuraattoriltamme Jenniltä.
13.2. Laskiaistiistai. Mäenlaskua Ullanlinnanmäellä ja illalla laskiaissauna kattosauna Sivistyksellä.
14.2. Vuosijuhlien tanssiharjoitukset yhdessä karjalaisten kanssa osakuntatiloissa.
22.2. Osakunnan vuosijuhlakokous DGO:n osakuntatiloissa. Osakuntanauhat ja ylioppilaslakit mukaan,
kokouksen jälkeen seppeleenlasku ensimmäisen inspehtorimme Erik Lönnrothin haudalle Hietaniemessä.
Save the date:
24.5. Suursitsit Senaatintorilla. Tuhat opiskelijaa kokoontuu jälleen sitsaamaan Senaatintorille ja KyOllakin
on oma pöytänsä torilla. Infoa ja ilmoittautuminen tulossa myöhemmin keväällä.
26.10. Osakunnat 375-vuotta juhla. Osakuntien yhteisvaltuuskunta OYV järjestää osakuntien juhlavuoden
kunniaksi juhlat kaikkien osakuntien jäsenille lokakuussa. Lisätietoa tulossa myöhemmin.
Vailla päivämäärää vielä olevia tapahtumia:
Ekskursio Eläinmuseoon
Luisteluekskursio
Ekskursio kissakahvilaan
Ekskursio Lääkiksen speksiin tulossa maaliskuussa, stay tuned

Viikkotiedote päättyy. Jos sinulla on jotakin, minkä haluat seuraavaan viikkotiedotteeseen, ota yhteyttä
tiedotussihteeriin.

