TVO ry:n hallituksen kokous 18.02.2006,
ns. karonkkakokous

6½/06

Turun yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta r.y.
Rehtorinpellonkatu 4-6C, 20500 Turku, Finland
+358 2 233 0255, tvo@utu.fi http://org.utu.fi/tyyala/tvo
Kokouksessa läsnä hallituksen jäsenet curator Kimmo Makkonen, cives Sara Bronstein, Mikko Forsström, Kati
Häkkinen, Petri Loukasmäki, Cilla Nerg,, Niko A. Ranta, Kristian Selin, Emmi Wichmann.
Lisäksi läsnä hallitukseen kuulumattomat: curator emeritus Anton Kupias, senior Jussi Hakokari, socius Panu Tyhtilä

1. Kuraattori Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 23:00 ja totesi laillisuuden tarpeettomaksi
valtiokontrolliksi.
2. Työjärjestykseen ehdotettiin lisättäväksi seuraavia kohtia:
●

Häyssinäisten laulu. Päätettiin olla lisäämättä koko kohtaa.

●

Jääkiekko- ja saunatauko, välittömästi. Äänestettiin tauon lisäämistä esityslistaan, puolesta
5, vastaan 4. Päätettiin lisätä tauko esityslistaan.

3. Jääkiekko- ja saunatauko. Päätettiin jatkaa kokousta heti kiekon loppumisen jälkeen.
4. Ilmoitusasiat:
4.1. Senior Jussi Hakokari ilmoitti pohtivansa kysymystä “Mahtaako se olla sekavuus joka
kasvaa vai selvyys joka vähenee?”.
4.2. Kuraattori Kimmo Makkonen ilmoitti ruoan olleen erityisen hyvää ja esitti tässä
yhteydessä kiitoksen kokeille.
4.3. CivisCilla Nerg ilmoitti tequilan olevan kierrossa.
4.4. Socius Panu Tyhtilä ilmoitti sytyttimensä hukkuneen jonnekkin.
5. Saapuneet kirjeet:
5.1. Senior Mikko Kankaanpäältä saapui elektroninen kirje jonka sisältö on
seuraava:”Tapahtuuko mitään?”.Päätettiin, että Kuraattori Kimmo Makkonen vastaa ja
informoi varjohallituksen kokoontumisesta osakuntatiloissa.
6. Uudet jäsenet. Todettiin, että uusia jäseniä ei ole. Esitettiin myös Kelpoa Prospektijäseneksi.
Päätettiin olla ottamatta Kelpoa prospektijäseneksi koska kyseistä jäsenmuotoa ei ole.
Päätettiin pitää pikkusikarin mittainen tauko.
7. Kuraattori Kimmo Makkosen kohta “Osakunta ja Terveys”. Kuraattori piti toteavan monologin
osakunnan tilasta. Puheesta mainittakoon toteamukset “osakunnassa kaikki hyvin” sekä
oraakkelimainen “osa kunnan tilasta on pihalla”. Lopuksi Kuraattori Kimmo Makkonen tiivisti
monologinsa virkkeeseen “TVO on osakunnista parhain”.
Kokous päätti pitää tauon koska senior Jussi Hakokari haavoittui vasempaan käteen.

8. Jussi Hakokarin kysymys hallitukselle “onko se sekavuus joka kasvaa vai selkiys joka
vähenee”.
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Kokous pyrki määrittelemään kysymystä biokemiallisella tasolla. Määriteltiin sekavuuden
lisääntyminen hermosolujen välisten yhteyksien estymisenä. Tämän seurauksena järjestys
estetään joten selkeys vähenee.
Civis Kati Häkkinen ehdotti ihmisen havaintojärjestelmän suodatusmekanismien teorian
sovellusta kysymyksen ratkaisuun. Ehdotus vaikutti hyvältä mutta jäi kirjaamatta sekä
analysoimatta että tajuamatta lisääntyneen sekavuuden takia.
Kuraattori Kimmo Makkonen ehdotti ratkaisua “saman ongelman kautta” mutta unohti
argumenttinsa.
Civis Petri Loukasmäki totesi, että kysymys vaikuttaa vaarallisesti relativistiselta ongelmalta,
josta syystä ehdotti koko kysymyksen käsittelyn hylkäämistä. Päätettiin äänestää asiasta,
hylkäämisen puolesta 7 ja vastaan 4 ääntä. Päätettiin hylätä kysymyksen käsittely.
9. Kuraattori Kimmo Makkosen esittämä kysymys “Kumpi on mitallinen suure, selkiys vai
sekavuus” ja civis Kristianin Selinin verbaali demonstraatio aiheesta. Videoleike, esiintyy
TVOn arkistoissa:
\\basecamp\TVODocuments\Kokouspöytäkirjat\2006\mitallinen_suure.avi
10.Tulenjohtajan Virka. Päätettiin perustaa tulenjohtajan virka, jonka tehtävänä on vastata
osakunnan tulentekovälineistä ja niiden saatavauudesta osakuntalaisen käyttöön. Virkatehtävään
kuuluu myös osakunnan takan toimivuuden selvittäminen ja tulen hoito takkaan. Osakunnan
Tulenjohtajaksi päätettiin valita senior Jussi Hakokari.
11.Välikysymys hallitukselle; mitä kuuluu laulunjohtajan miekalle. Todettiin, että kysymys jää
avoimeksi sillä kukaan ei tiedä miekan kohtalosta mitään.
Civis Petri Loukasmäki totesi olevansa kykenemätön jatkamaan tointaan kokouksen sihteerinä
ja sanoutui irti tästä tehtävästä.
12.Kuohuviiniä ja epäselviä saatesanoja ansioituneelle Anton Kupiakselle.
13.Hallituksen uusien jäsenien kuulustelu. Civis Sara Bronstein ehdotti TVO-säästötilijärjestelmän
perustamista, jotta rahat voisi sijoittaa etukäteen osakunnassa tarjoiltaviin virvokkeisiin, eivätkä
virvokkeiden ystävät ehtisi sijoittaa niitä turhuuksiin.
14.Menneet ja tulevat menivät ennen kuin niitä huomattiin tulleeksi.
15.Muut mahdolliset asiat: 15.1 Päätettiin myöntää civis Cilla Nergille puolet neljän gradun
painatuskuluihin hallituksen päätöksen 9/15.2.2005 mukaisesti.
16.Seuraava kokous päätettiin pitää saunassa vähän ajan päästä.
17.Kuraattori Kimmo Makkonen päätti kokouksen yöllä.

__________________________
pj Cur! Kimmo Makkonen, x

__________________________
siht Civ! Petri Loukasmäki,xxx
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