TVO:n hallituksen kokous 13.02.2006

6/06

Läsnä: Curator Kimmo Makkonen. Cives: Niko Ranta, Cilla Nerg, Marko
Pihl, Pauli Sundberg, Kati Häkkinen, Mikko Forsström

1. Puheenjohtaja Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 19.25.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen(06.02.2006) pöytäkirjan hyväksyminen päätettiin jättää seuraavaan
kokoukseen koska pöytäkirjaa ei löydetty, eikä siitä ollut luotettavia näköhavaintoja.
4. Ilmoitusasiat:
• Kuraattori Makkonen ilmoitti, että osakuntatiloissa oli käynyt murtohenkilöitä ke
8.2. ja to 9.2 välisenä yönä. Kamakaapin ovi oli rikottu, ja kassa oli myös yritetty
väkivalloin avata. Mitään ei kuitenkaan tiettävästi ollut varastettu. Tapahtuneen
johdosta hallitus nuhteli itseään ja muistutettakoon tästä myös muita: Viimeisenä
osakuntatiloista lähtevän tulee aina tarkistaa myös takaoven ja rappukäytävän oven
lukitus ennen poistumistaan! Muistakaa: Vihollinen ei nuku, vaikka se tuhisee!
• Piili ilmoittaa poistuvansa maasta, ja näin ollen luovuttaa vahanpoistokoneen
kunniakkaan lainausvastuun hallituksen huomaan.
5. Saapuneet kirjeet:
• Oikeustieteilevä Lex-yhdistys on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 24.03.2006.
• Vaka vanha VSO on lähettänyt kutsun satavuotisvuosijuhlaansa 25.03.2005.
• SHO on lähettänyt kutsun 81-vuotisjuhlaansa 11.03.2006.
6. Uudet jäsenet: Ei uusia jäseniä.
7. Tarjouspyynnön laatiminen TVO-paidoista. Päätettiin että Emmi Wichmann tekee
tarjouspyyntöjä paitafirmoille mustan tvo-supersankarilogolla varustetun lady fit -paidan
valmistamisesta ja esittelee parhaat tarjoukset hallituksen kokoukselle, joka päättää paidan
tilaamisesta.
8. Menneet ja tulevat:
• 09.02. Linnunradan liftarit esittää: Auringon nousu.
• 10.02. Shelter dogs, The Einsteins.
• 11.02. Molly grows up.
• 15.02. Kikkeri turnaus.
• 16.02. Diakin opiskelijoiden "kastetilaisuus".
• 17.02. Boomhauer, Trouble bound gospel, Jets.
• 18.02. Varjohallituksen kokous ja hallituksen karonkka.
• Viikko 8: Jääkiekkoa.
9. Muut mahdolliset asiat:
• Jenni Haakin kautta olisi saatavilla kulmasohva osissa toimitettuna, ilmoittaa
Marko Pihl.
• Siivouspareja päätettiin päivittää siten, että hallituksesta poistuneen Kristian
Selinin tilalle tilalle siivouspari 6:een tulee Kati Häkkinen.
• Karonkkabudjetti. Päätettiin että Panu Tyhtilä ja Cilla Nerg osatavat karonkan
ruuat. Ruokaa ja juomaa ostetaan normaalin käytännön mukaan, ja mässyä
maksimissaan 50:llä eurolla. Kaikki karonkkaan osallistuvat maksavat matkansa

itse. Lisäksi päätettiin, että autolla tavaraa karonkkaan kuljettaville aksetaan
polttoainekulut.
• Musteen osto kirjoittimeen. Marko Pihl ilmoitti pakenevansa maasta, joten Pauli
Sundberg hoitaa asiaa tästä eteenpäin.
10. Seuraava kokous 18.02.2006 karonkassa noin kello illalla, ja sitä seuraava maanantaina
27.02.2006 kello 19.00.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.32.
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