Kymenlaakson Osakunnan viikkotiedote 5:
Sisällys:
1. Vuosijuhlaviikko
2. 85. Vuosijuhla
3. Ekskursio Lääkiksen speksiin 20.3. ILMO AUKI!
4. Kuulumisia Kymen Lohen Veljeskunnan kokouksesta
5. Suursitsitoimikunta
6. Osakunnat 375-toimikunta
7. Filosofisen tiedekunnan promootio 2019
8. Tulevat tapahtumat

1. Vuosijuhlaviikko
19.2. Luisteluekskursio
klo 18, Oulunkylän tekojää.
Tänä vuonna vujuviikko starttaa ekskursiolla Oulunkylän tekojäälle! Pakkaa mukaasi luistimet sekä
lämpimästi vaatetta ja lähde luistelemaan! Luistelu aloitetaan klo 18. Kertalipun hinta on
opiskelijalle 2€, mutta KyO sponsoroi luistelun jäsenilleen kokonaisuudessaan.
Ilmoittautuminen allekirjoittaneelle 18.2. mennessä.
Nähdään Oulunkylässä! :)
Marjut Päkki
KyOn liikuntasihteeri 2018
21.2. Kissakahvilaekskursio
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/
Vapaita paikkoja ekskursiolla jäljellä enää 3.
22.2. Osakunnan vuosijuhlakokous 2/2018
DGO, klo 17.30
Vuoden toisessa kokouksessa osakunta kokoontuu hyväksymään edellisen vuoden tilinpäätökset ja
toimintakertomuksen, sekä valitsemaan ansiomerkin saajan.

Osakuntanauhat ja ylioppilaslakit mukaan.
22.2. Seppeleenlasku Kaartin hautausmaalla
Lähtö DGO:lta.
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.
2. 85. Vuosijuhlat
24.2. klo 15.30 alkaen
DGO, Mestaritalli, DGO
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.
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

3. Ekskursio Lääkiksen speksiin 20.3.
Kaapelitehtaan Pannuhalli, Tallberginkatu 1, Ruoholahti
Kokoonnutaan klo 18.30 Pannuhallilla, Näytös klo 19.00 alkaen.
Speksi on Ruotsista lähtöisin olevaa opiskelijoiden improvisaatiomusikaaliteatteria, jossa juonen
ohessa ja sen sivupoluilla tapahtuu kaikenlaista yllättävää. Itse tarinan, puvustuksen, lavastuksen,
musiikin ja laulujen ohella myös katsoja rakentaa näytelmää yhdessä näyttelijöiden kanssa. Yleisö
pääsee vaikuttamaan tarinan kulkuun erilaisten OMSTART-huutojen ja ohjeiden kautta.

Tule ja koe tarina, joka ei koskaan ole samanlainen.
Ilmoittautuminen 27.2. klo 18.00. mennessä kulttuurisihteerille. Ilmoittautuminen on sitova.
Opiskelijalippu kustantaa 14,00€, josta KyO tukee 7€, eli jokaiselle osallistujalle jää 7€ itse
kustannettavaksi. Kulttuurisihteeri välittää maksuohjeet ilmoittautuneille lippujen hankkimisen
jälkeen.
Lisätietoa speksistä: https://laakiksenspeksi.fi/elatviela/
Ekskursion FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1166816630087614/

4. Kuulumisia Kymen Lohen Veljeskunnan kokouksesta
Kymenlaakson Osakunnan seniorien keskuudessa toimii vanhoista kyolaisista muodostuva Kymen
Lohen Veljeskunta, joka kutsuu aktiivisia senioreita jäsenikseen ja mm. kerää soppakolehtina
stipendeinä kyolaisille maksettavia varoja kevät- ja syyskokouksissaan. Lohet kutsuvat
kokoukseensa aina 1-4 osakuntalaista kattavan delegaation kertomaan osakunnan kuulumisia ja
nauttimaan lohikeitosta.
Tämän kertainen Lohien kevätkokous pidettiin Ammattiliitto Pron toimistolla Ruoholahdessa ja
kokouksessa uusi suurlohi Kira Ukkonen johti kokousta ensi kertaa. Veljeskunnan talouden ja
jäsentilanteen sekä osakunnan kuulumisten ohella Lohet päättivät aloittaa sääntöjensä läpikäymisen
ja uudistamisen. Osakuntaa sääntömuutostyöryhmässä edustaa kuraattori Jenni-Maria Käki.
Lohikeiton ääressä ideoitiin myös KyOlta omaa tiedotuskirjettä senioreille säännöllisin väliajoin
vuoden mittaan, mitä tiedotus- ja seniorisihteerit pohtivat eteenpäin.

5. Suursitsitoimikunta
Osakuntien yhteisvaltuuskunta ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta juhlivat molemmat
merkkivuosia tänä vuonna, OYV osakuntien 375. vuotta ja HYY 150. vuottaan. Yhteistyössä
merkkivuotta juhlistetaan 24.5. Senaatintorilla pidettävillä suursitseillä.
Suursitsejä järjestää lokakuussa koottu toimikunta, joka on jaettu eri aihealueiden tiimeiksi. Koko
suursitsitoimikuntaa johtaa Hemu Lampinen. Tällä hetkellä ohjelmatiimi ja sponsoritiimi kaipaavat
lisävoimia varmistamaan, että Senaatintorilla kajahtaa jälleen näyttävästi ja kuuluvasti. Tiimeihin
voi liittyä ottamalla yhteyttä niiden vetäjiin.
Ohjelmatiimi: Nera Beciroski
Sponsoritiimi: Pasi Pykälistö
Suursitsien Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1298434143536974/

6. Osakunnat 375-toimikunta
OYV järjestää 26.10.2018 osakuntien oman 375-vuotisjuhlan, jota toteuttamaan OYV:n hallitus on
päättänyt perustaa oman juhlatoimikuntansa. Toimikuntaan voivat liittyä kaikki juhlien

järjestämisestä kiinnostuneet osakuntalaiset liittymällä toimikunnan FB-ryhmään taikka ottamalla
yhteyttä OYV:n hallitukseen.
375-toimikunnan Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/385056851945920/
7. Filosofisen tiedekunnan promootio 2019
Toukokuussa 2019 vietetään Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan eli HUM, MATLU,
FARM, KASV ja BIO-YMP tiedekuntien maisteri- ja tohtoripromootiota. Promootio on
kolmipäiväinen valmistumisjuhla, jossa maisterit ja tohtorit juhlivat saavuttamaansa akateemista
oppiarvoa ja saavat oikeuden käyttää akateemisia arvonmerkkejään. Promootion valmistelu alkaa jo
nyt keväällä 2018. Promootiotoimikunta kootaan 20.2. klo 18.00 Yliopiston päärakennuksen salissa
7 (Fabianinkatu 33) pidettävässä ensimmäisessä kokouksessa. Toimikunnan seuraava kokous on
7.3. klo 18.00 alkaen samassa paikassa kuin ensimmäinen kokous.
Lisätietoa Facebookissa: https://www.facebook.com/filpromootio2017/
8. Tulevat tapahtumat
14.2. Vuosijuhlatanssien harjoitukset DGO:lla klo 18.00
15.2. Hallituksen kokous 3/2018 klo 17.30 Sofian luona Patolassa.
16.2. Stipendihaku sulkeutuu klo 12.00.
19.2. KyOn luisteluekskursio klo 18.00
21.2. Kissakahvila ekskursio
22.2. Vuosijuhlakokous klo 17.30
22.2. Seppeleenlasku, vuosijuhlakokouksen jälkeen
24.2. 85. vuosijuhla, klo 15.30 alkaen, DGO & Mestaritalli
25.2. Vuosijuhlansillis, klo 12.00 alkaen DGO:lla
1.3. Hallituksen kokous 4/2018 klo 18.00 Camillan luona
11.3. KyOn Seniorien brunssi, DGO:lla
15.3. Osakunnan kokous 3/2018 klo 17.30 DGO:lla
19.3. Hallituksen kokous 5/2018 klo 17.00 Eerikan luona
20.3. Lääkiksen speksi ekskursio klo 18.30.
Lisätietoa tässä tiedotteessa ylempänä.
24.3. Herrikset
28.3. DGO:n Debatti
Ilmoittautumiset debattijoukkueeseen toiminnanohjaajalle.
5.4. Ekskursio Eläinmuseoon, SAVE THE DATE
________________________________________________________________________________

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

Terveisin,
Pasi Pykälistö,
Kymenlaakson Osakunnan tiedotussihteeri 2018.

