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1. Hallituksen kokouksen 2/2018 päätökset
Kymenlaakson Osakunnan hallitus päätti kokouksessaan 31.1.2018 seuraavaa:
-

hallitus päätti esittää tilinpäätöstä vuodelta 2017 toiminnantarkastajille.
Toiminnantarkastuksesta tilinpäätös tulee osakunnan kokoukselle hyväksyttäväksi.
hallitus päätti esittää vuoden 2017 toimintakalenteria osakunnan kokoukselle
hyväksyttäväksi.
hallitus päätti osakunnan ansiomerkin ehdokkaista ja esittää asian osakunnan kokoukselle.
Ansiomerkin saajat päättää osakunnan kokous.
hallitus päätti hyväksyä Olli Aholan kulukorvaushakemuksen Yliopiston Farmasiakunnan
130. vuosijuhlilla edustamisesta 17.2.
hallitus päätti järjestää hallituksenvaihtokaronkan 13.3.
hallitus päätti jatkaa keskustelua DGO:n avaimista. HTK esittänyt ns. yleisten avainten
poistamista.
seuraava hallituksen kokous päätettiin aloittaa klo 17.30.

2. Saapuneet kutsut
KyOn edustajat on kutsuttu seuraaviin tapahtumiin. Edustamaan lähdöstä kiinnostuneet, ottakaa
yhteys osakunnan sihteeriin.
Savolaisen Osakunnan 113. vuosijuhla
Milloin: 17.2.2018
Missä: Uudella ylioppilastalolla, Mannerheimintie 5 A
Mitä maksaa: 68€
Monelta alkaa: cocktail-tilaisuus 17:30, pöytäjuhla 19:00
Ilmo: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/76530/lomake.html
7.2. mennessä
Koneinsinöörikillan Cuba Night 103 -juhla
Missä: Cocktail-tilaisuus K1-rakennus, Otakaari 4, pääjuhla Sokos Hotel Presidentti
Milloin: 10.3.2018

Mitä maksaa: 85€ opiskelijoilta, 90€ valmistuneilta
Monelta alkaa: 15.00 Cocktail-tilaisuus, 18.00 pääjuhla
Ilmo: http://koneinsinoorikilta.fi/cn103/ 11.2. mennessä
HUOM!! Kutsu on kahdelle
Wiipurilaisen Osakunnan 365. vuosijuhla
Milloin: 3.3.2018
Missä: Ravintola Kaarre (Kaivokatu 3)
Mitä maksaa: 85€
Milloin alkaa: 13.00 päiväjuhla (osoite ilmoitetaan ilmoittautuneille), 18.00 pöytäjuhla
Ilmo: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86240/lomake.html
14.2. mennessä

Save the date: Hämäläiset pidot, 10.3.

3. Tulevat tapahtumat

11.2. Pre-laskiaiskilpailut, Meilahti, klo 14.00
KO:n frisbeegolfkerho toivottaa kaikki fribailusta kiinnostuneet osakuntalaiset tervetulleiksi
testaamaan miten kiekko lentää pakkasessa ja kuinka hyvin se kiekko hangesta löytyykään.
https://www.facebook.com/events/1749739902001031/

13.2. Laskiaistiistain mäenlaskutapahtuma Ullanlinnanmäellä klo 12-16.
Haalarikansa kokoontuu selvittämään kenen mäenlaskuväline on nopein ja kantaa kauimmaksi.
https://www.facebook.com/events/1992148971060250/

13.2. DGO:n sauna-ilta kattosauna Sivistyksellä klo 18.00 alkaen.
Luvassa saunomista, hernerokkaa ja laskiaispullia.
https://www.facebook.com/events/944854035662571/

14.2. KO:n ja KyOn tanssiharjoitukset DGO:lla klo 18 alkaen.
Harjoittelemme yhdessä karjalaisten kanssa vuosijuhlissa tanssittavia akateemisia juhlatansseja,
mitenkäs se poloneesi tai valssi menikään? Harjoitusten ohessa klo 19 keskiviikkokahvit.

15.2. Hallituksen kokous 3/2018

Osakunnan hallitus kokoustaa klo 17.30 alkaen Sofian luona Patolassa. Kokouksesta kiinnostuneet
ottakaa yhteyttä Sofiaan tarkempia saapumisohjeita saadaksenne.

20.2. Luisteluekskursio
Liikuntasihteerit järjestävät luisteluekskursion vuosijuhlaviikolla. Lisätietoa tulossa.

21.2. Ekskursio kissakahvilaan
Vuosijuhlaviikon kulttuuriekskursiona kyolaisten suunta käy kohti kissakahvilaa, missä
mahdollisuus kahvitella ja silitellä kissoja. Paikkoja rajoitettu määrä, joten ilmoittautuminen
kulttuurisihteerille vapaavalintaista viestintäkanavaa käyttäen. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmo
päättyy 14.2. klo 17.00. Kissakahvila-ekskursio kustantaa kyolaiselle 0€!
Kohteeseen voi tutustua täällä: https://helkatti.fi/

22.2. Osakunnan juhlakokous DGO:lla
Vuoden toisessa kokouksessa osakunta kokoontuu hyväksymään edellisen vuoden tilinpäätökset ja
toimintakertomuksen, sekä valitsemaan ansiomerkin saajan.
Osakuntanauhat ja ylioppilaslakit mukaan.

22.2. Seppeleenlasku Erik Lönnrothin haudalla.
Juhlakokouksen jälkeen on ohjelmassa siirtyminen kulkueena osakunnan lipun johdolla Kaartin
hautausmaalle, missä laskemme seppeleen KyOn ensimmäisen inspehtorin Erik Lönnrothin
haudalle. Ohjelmassa laulua ja hallituksen puheenjohtajan puhe.

4. 24.2. 85-vuosijuhlat Mestaritallilla
Cocktail-tilaisuus klo 15.30 alkaen DGO:lla. DGO:lta siirtyminen juhlapaikkaan. Pöytäosuus
Mestaritallilla alkaa klo 17.30. Juhlan kustantaa KyOn fukseilta 70€, civiksiltä 80€ ja edustajilta
sekä senioreilta 85€.
Ilmoittautuminen SULKEUTUU 8.2.! Ilmoittaudu täällä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85244/lomake.html.

Ohjelmassa kolmenruokalajin illallinen, laulua, puheita, palkintojen ja huomionosoitusten
jakamista, Kronikka-spektaakkeli ja tanssit lopuksi. Osakuntavuoden loisteliaimmat juhlat luvassa!
Jatkot DGO:lla.
Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/193439874567508/

25.2. Vuosijuhlien sillis
Vuosijuhlia seuraavana päivänä klo 12.00 alkaen silliaamiainen DGO:lla. Silliksellä
ilmoittautuminen vuosijuhlailmoittautumisen ohessa ja kustannukset 10€/henkilö. Luvassa ruokaa,
laulua ja vuosijuhlien tunnelmointia.

Tulossa:
-

Hallituksen kokous 4/2018 1.3.
Seniorien brunssi 11.3.
Osakunnan kokous 3/2018 15.3.
Herrikset eli herrapäivälliset 24.3.
DGO:n debatti 28.3.
Ekskursio Lääkiksen speksiin. Ilmoittautuminen ekskursiolle alkaa pian!
Ekskursio Luonnontieteelliseen museoon.

5. Osakunnat somessa – Uusi Telegram-ryhmä!
Osakuntien yhteisinä keskustelukanavina ja alustoina on monia erilaisia sosiaalisen median
applikaatioita. Näissä kanavissa kaikkien osakuntien jäsenet voivat keskustella kiinnostavista
asioista, jakaa osakuntaelämään liittyviä linkkejä ja mainostaa tapahtumia kaikkien osakuntien
jäsenille.
Facebook – Civis maita kiertelee – Kaikki 16 osakuntaa kattava keskusteluryhmä, jossa mm.
osakuntien vuosijuhlapäivät kokoava lista.
Facebook – DGO:n Humppapörssi – Domus Gaudiumin Osakuntien eli karjalaisten, kymäläisten ja
wiipurilaisten yhteinen keskusteluryhmä, joissa infoa tiloista ja yhteistapahtumista.
Jodel – Osakunnat-kanava.
UUTUUS!
Osakuntien yhteisvaltuuskunta perusti kevään alussa osakunnille yhteisen Telegram-kanavan.
Liittymislinkki löytyy Civis maita kiertelee-ryhmästä ja toimiakseen sinun täytyy ensin ladata
Telegram-sovellus omaan kännykkääsi. Latauksen jälkeen liittymislinkin avulla pääset mukaan
osakuntien Telegramiin.

6. STIPENDIHAUN DEADLINE 16.2.!
Osakunnan stipendien haku sulkeutuu 16.2. , haussa on tänä vuonna siirrytty sähköiseen
hakemiseen, joten hakemuksen jättäminen on entistäkin helpompaa! Kyolainen, käytä
jäsenoikeuksiasi ja hae stipendiä!

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

