Hallituksen kokous 22/2005 (31.10.2005)
Läsnä: Hallituksen jäsenet curator Kimmo Makkonen (kohdat 5-), senior
Jussi Hakokari, cives Pekka Pouta, Kristian Selin (kohdat 4-), Mikko
Forsström, Niko Ranta, Pauli Sundberg, Irina Iljin, Cilla Nerg, David
Herok ja Marko Pihl (kohdat 7-)
Lisäksi hallitukseen kuulumattomat: curatores emeriti Tomi Hautakangas ja
Anton Kupias sekä cives Kati Häkkinen, Mikko Kaarmela, Jaakko Ojaniemi
ja Mauri Kotimäki.
1.

Varapuheenjohtaja civis Cilla Nerg avasi kokouksen kello 19.10.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja katsottiin hyväksi, mutta poissaollut curator Kimmo
Makkonen antaa lopullisen hyväksynnän seuraavassa kokouksessa.

4. Ilmoitusasiat:
4.1

Emäntä civis Irina Iljin ilmoittaa seniorijuhlajärjestelyjen olevan hyvällä
mallilla, mutta muistuttaa jäsenistöä maksamaan juhlamaksun mahdollisimman
pian.

5. Saapuneet kirjeet:

6.

5.1

Korporatsioon Rotalia kutsuu osakunnan 92-vuotisjuhlaansa Rotalia Majaan
Tartuun 11.-13.11.2005. Osakuntaa lähtevät edustamaan senior Jussi Hakokari
sekä cives Kristian Selin, Pauli Sundberg ja Niko Ranta.

5.2

Dialectica ry. kutsuu osakunnan viettämään 35-vuotisjuhlaansa Assarin
Ullakolla 26.11.2005.

5.3

Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta kutsuu osakunnan
viettämään maakuntailtaa tiloihinsa 11.11.2005.

5.4

Turun poliisilaitos on toimittanut esitutkintapäätöksen liittyen keikkamainosten
liimaamiseen kiellettyyn paikkaan. Osakuntaa esitutkinnassa päätöksen
mukaan edustanut ”Huhtinen” ei ole osakunnan jäsen, eikä osakunta ole
tiettävästi syyllistynyt mihinkään kiellettyyn. Asiaan ei liity rangaistusvaadetta.
Kaikkia kokouksessa läsnäolleita muistutettiin kuitenkin siitä, ettei keikkojen
mainoksia saa kiinnittää kiellettyihin paikkoihin. Todettiin, että asiasta tulee
muistuttaa myös osakunnassa esiintyviä yhtyeitä.

Uudet jäsenet: -

7. Esitys: ”Kaffen jatkuva saatavuus tulee taata myös silloin, kun paikalla ei ole kaffekaapin
avaimen haltijaa”. Päätös: muistutettiin avaimenhaltijoita kaffetilanteen tarkkailusta.
Isäntä civis David Herok lisäksi huomautti, että hätätilanteessa kaffea saa käydä
ostamassa kaupasta osakunnan kustannuksella kuittia vastaan.
8.

Civis Kristian Selin ilmoittaa Turun Tupakkakauppa Oy:n on lahjoittaneen 30 kpl
sikareita seniorijuhliin ja tiedustelee hallitukselta niiden mahdollista myyntihintaa. Päätös:
sikarit jaetaan juhlissa ilmaiseksi halukkaille, ja käsiohjelmaan sisällytetään maininta
lahjoittajasta.

9.

Laulunjohtajan miekka –asia siirtyy seuraavaan kokoukseen.

10.

Isäntä civis David Herok on tilannut jamaikalaista ”Red Stripe” sekä saksalaista
”Ayinger” –olutta seniorijuhlia varten ja tiedustelee hallitukselta niiden hinnoittelua.

Sisäänostohinnat ovat 1,90 € ja 1,94 €. Päätös: seniorijuhlissa myydään hintaan 3 €.
Mikäli oluita jää, ne myydään normaalihintaan 4 € ja happy hour –hintaan 3 €.
11. Menneet ja tulevat:

12.

•

25.10.2005

Shakkikerho kokoontuu

•

26.10.2005

Jets, Presley Bastards, KOLT

•

29.10.2005

Vasop esittää: Isä Aurinkoinen ja Rauhanpanssarit

•

31.10.2005

Hallituksen kokous

•

1.11.2005

Curator Kimmo Makkonen juhlistaa neljännesvuosisataansa
osakunnassa. Osakunta onnittelee kuraattoria!

•

1.11.2005

Shakkikerho kokoontuu

•

2.11.2005

Futista tykillä

•

2.11.2005

Siivoustalkoot

•

3.11.2005

Siivoustalkoot

•

4.11.2005

Siivoustalkoot

•

5.11.2005

Seniorijuhlat

•

6.11.2005

Ruotsalaisuuden päivänä osakunta toipuville osakuntalaisille!

Muut mahdolliset asiat:
8.1
korp!
tulee
mytsien
oikeudet

Senior Jussi Hakokari tiedustelee osakuntapäähine ”mytsin” hankintaan
(jäsenkokous 8.12.2004 kohta 34.4) liittyvistä neuvotteluista tulevassa
Rotalian syyskommerssissa. Curator Kimmo Makkonen totesi käydyn
keskustelun jälkeen, että hankittavan mytsin värityksestä ja symboliikasta
aloittaa julkinen keskustelu verkossa osakunnan palstalla, ja että rahaa
tilaamiseen järjestyy riittävästi. Kokous antoi sen! Hakokarille
neuvotella asiasta osakunnan puolesta.

13.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 7.11.2005 kello 19.00.

14.

Varapuheenjohtaja civis Cilla Nerg päätti kokouksen kello 20.10.

Vpj. Cilla Nerg

siht. Jussi Hakokari

