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1. Hallituksen kokouksen 4/18 päätökset
- Hallitus päätti esittää uudistettua asunto-ohjesääntöä osakunnan kokoukselle hyväksyttäväksi.
Laajempi asunto-ohjesäännön remontti tulossa myöhemmin keväällä, tällä mennään
civisasuntohaun yli.

2. Osakunnan kokouksen 3/18 päätökset
- Osakunnan kokous hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi asunto-ohjesäännöksi.
- Valittiin KyOn edustajaksi OYV:n kevätkokoukseen Sofia Rahikainen ja varaedustajaksi Olli
Ahola.
- Rahastojen asiamies Joonas Ollila on jättänyt eroanomuksensa tehtävästään, mutta jatkaa
asiamiehenä kunnes uusi asiamies on saatu valittua.
- Civisasuntopaikkojen haku on auki 20.3.-26.4. Lisätietoa alempana tässä tiedotteessa.

3. Kesäretki kysely
Vuoden edetessä kesä ja samalla myös perinteeksi muodostunut Kymenlaakson Osakunnan
kesäretki maakuntaan lähestyvät. Tämänvuotisen retken kohteeksi on valikoitunut Valkeala. Mikäli
harkitset osallistuvasi kesäretkelle, vastaathan linkin takana olevaan kyselyyn järjestelyjen
helpottamiseksi.
https://goo.gl/forms/MBSsXd08nUCSFnii2

Terveisin,
Maakuntasihteeri
4. Civisasuntopaikkojen haku käynnissä 26.4. asti
Arvoisat osakuntalaiset,

Kymenlaakson Osakunnan kevään civisasuntohaku käynnistyy 20.3.2018
Haussa on mukana Patolassa sijaitsevista asunnoista yksi yksiöistä ja civiskaksio.

Hakuun liittyvistä asioista on ohjeistettu hakulomakkeessa, mutta nostan muutaman pointin tähän:
- Muistathan hankkia voimassaolevan opiskelijatodistuksen ajoissa!
- Todistukseksi osakunnan jäsenyydestä käy maininta opiskelijatodistuksessa, osakuntatarra
opiskelijakortissa tai jäsensihteerin kirjoittama todiste osakunnan jäsenmaksun maksamisesta.
- Tuothan hakulomakkeen kaksi ensimmäistä sivua liitteineen kirjekuoressa Kymenlaakson
Osakunnan postilaatikkoon, joka sijaitsee osakuntatilojen lehtihuoneessa.
- Haku päättyy 26.4.2018
- Tulokset julkaistaan viimeistään 9.5.2018

Hakulomake löytyy osoitteesta:
http://kymenlaaksonosakunta.fi/documents/asuntosihteeri/civisasuntohakulomake2018.pdf

Lisäkysymyksiin asuntohausta vastaa allekirjoittanut.
Onnea hakuun!

Terveisin
Olli Ahola
Kymenlaakson Osakunnan asuntosihteeri

5. DGO saunoo saunatta alias Konkurssissa
HUOMIO!
Sauna2:n löylyt ovat kylmenneet taloudellisten vaikeuksien seurauksena, minkä vuoksi huhtikuussa
DGO saunoo ilman saunaa. Mut ei anneta sen häiritä! Saunailta siirtyy kattoterassilta kellariin.
Edelleen luvassa on mahdollisuus hikoilla opiskelustressi pois osakuntaseurassa; esimerkiksi
tekemällä muutamat porrastreenit paikan päälle saapuessa! Emännistö tarjoilee pientä purtavaa

pikku rahaa vastaan, ja nyt on oiva mahollisuus testata kellarin viihdykkeet: pleikkari, lautapelit ja
kyykkäsetti!
Tuu rentoutumaa lehtihuoneen sohville!
“Me juomme tämän kellarin konkurssiin, kippis, kippis…”

6. DGO:n debatin kuulumisia
Domus Gaudiumin Osakuntien debatti käytiin 28.3. kolmen osakunnan joukkueiden kesken
DGO:lla 28.3. Sanansäilää ja argumentaatiota koeteltiin niin uudesta alkoholilaista kuin kauppojen
muovipusseistakin. Voiton inspehtorien tuomaroimassa kisassa vei tällä kertaa Karjalaisen
Osakunnan joukkue. Seuraava debatti järjestetään ensi keväänä, väittelemisestä kiinnostuneet voivat
ilmiantaa itsensä toiminnanohjaajalle.

7. Kysely Kypsän tulevaisuudesta
Hei osakuntalaiset!

Osa onkin jo huomannut, että Kypsän suhteen on ollut jonkin aikaa hiljaisempaa. Nyt kevään aikana
on tarkoitus kartoittaa juuri teidän toiveitanne ja tarpeitanne osakunnan oman lehden
tulevaisuudesta. Tässä linkki kyselyyn, vastatkaa mahdollisimman pian, kysymyksiä ei ole montaa!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9TcPfxyt146dgyvbO_FDR_K0RsJqqNISoBY2crVaGkvf8w/viewform

…ja älkää vielä vaipuko epätoivoon, seuraava numero on tulossa. 😊 Kiitos kaikille jo etukäteen!
Terveisin Iina Elfving, Kypsän päätoimittaja

8. 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

9. Vappu Tartossa
Vappua eli virolaisittain Volberia juhlitaan Tartossa 30.4.-1.5. Kyolaiset ovat jälleen tervetulleita
osallistumaan ystävyyskorporaatioidemme, Korp! Sororitas Estoniaen ja Korp! Fraternitas
Tartuensiksen vapunviettoon. Vappuaattona 30.4. klo 17.00 on korporaatioiden paraati kaupungin
halki yliopistolle, johon kyolaiset voivat osallistua K!S!E!n tai K!F!T!n osastoissa. Klo 20.00 alkaa
Estoniaen olutpöytä, johon 4 kyolaista on tervetullut osallistumaan ilmaiseksi, useampi kyolainen
on velvoitettu maksamaan osallistumismaksun. Tartuensiksen Volber-ohjelmasta ei ole vielä tietoa.
Vappuyön aikana eri korporaatioiden talot ovat avoinna Tartossa ja niissä sekä kaupungilla on
monenlaista ohjelmaa. Yön aikana kierrellään talolta toiselle yhdessä niin virolaisten kuin muiden
suomalaisten delegaatioiden kanssa. Mukaan KyOn delegaatioon voi ilmoittautua ottamalla
yhteyttä KyOn ulkoasiainsihteeriin Olli Aholaan olli.b.ahola@helsinki.fi
Tartossa on käynnissä jo 28.4. alkaen Viron Opiskelijapäivät, jotka jatkuvat 2.5. asti. Joten
ohjelmaa on kaupungissa jo ennen itseä vappuakin ja Tarttoon kokoontuu opiskelijoita eri puolilta
Viroa sekä naapurimaista. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutamia suomalaisia on menossa
Tarttoon jo lauantaina 28.4. Opiskelijapäivien ohjelmaan voi tutustua täällä:
http://studentdays.ee/program-1

10. Kuulumisia OYV:n kevätkokouksesta
Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kevätkokous pidettiin 21.3. Hämäläis-Osakunnan
Osakuntabaarissa. Paikalla oli mahtavat 15 osakuntaa 16. Kokous hyväksyi valtuuskunnan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden
2018 tilivelvollisille. Kevätkokous vahvisti osakuntien jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2018-2019 tutut
12€ per vuosi. OYV:n jäsenmaksu osakunnille päätettiin samoin pitää samana, 2,8% osakunnan
jäsenmaksuista. OYV:n jäsenmaksun eräpäivän päättämisen kokous delegoi OYV:n hallitukselle.
OYV:n strategia on työn alla ja sen tiimoilta on tulossa laajempi keskustelutilaisuus kaikille

kiinnostuneille osakuntalaisille. Strategiakeskustelun ohessa on tarkoitus keskustella OYV:n
rahoittamisen periaatteiden muuttamisesta prosenttiosuuden sijaan joksikin helpommin
käsiteltäväksi jäsenmaksuksi. Lopuksi tiedotettiin, että HYYHY ry vastaanottaa mielellään
opiskelijoiden historiaa koskevaa aineistoa kirjastoonsa.

11. Tulevia tapahtumia
14.4. Kaverisitsit
16.4. Hallituksen kokous 7/2018
19.4. Osakunnan huhtikuun kokous, DGO,
20.4. Osakuntasuunnistus ja jatkot
26.4. Ekskursio Eläinmuseoon
27.4. Biitsitsit
30.4.-1.5. Volber Tartossa
30.4. Mantan lakitus klo 18.00 Kauppatorilla
1.5. Vappupiknik Kaivopuistossa klo 9.00 alkaen
11.5. DGO 45-vuotta
19.5. KyOn Senioripäivälliset
18.-20.5. Lundakarnevalen Lundissa
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.
Fuksidisko 3.9.
Internordiskt Studentmöte 4.-7.10.
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.

