TVO ry:n osakuntakokous isännän
valitsemiseksi 4.9.2006
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
Praesens: cives Petri Loukasmäki (cum pseudonymo Kalle Käyhä), Marko Pihl, Niko A. Ranta,
Rikhard Hautala, Mikko Forsström, Otto Urpelainen, Tero Kaihlavirta, David Herok, Panu Puhtila,
Daniel Wondafrash, Kati Häkkinen, Pauli Sundberg, Zilla [sic] Nerg, Anna Puukka, Anton Kupias,
Jaakko Henrik Salminen curatorque Kimmo Makkonen, et socius Panu Tyhtilä seniores Jarkko
Romppanen Jussi Hakokarique et Eero Kivinen.

1. Kuraattori Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 18.10. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin kuraattori Kimmo Makkonen ja
sihteeriksi civis Jaakko Henrik Salminen. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi
valittiin cives Otto Urpelainen ja Petri Loukasmäki.
3. Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin. Työjärjestys on liitteenä.
4. Ilmoitusasiat:
a. Civis Forsström ilmoitti, että Kansallisesta Kirjakaupasta saa opiskelijakortilla 10%
alennuksen merikarttasarjoista. Navigare necesse est, todettiin.
5. Isäntien eronpyyntö: Enempiä perusteluja vaatimatta päätettiin, että isäntä Mikko
Forsströmille ja apuisäntä Niko A. Rannalle myönnetään tästä hetkestä alkaen heidän
pyytämänsä ero tehtävistään osakunnan hallituksessa.
6. Uuden isännän valinta: Cives Anna Puukka ja David Herok ilmoittivat olevansa käytettävissä
ja halukkaita isännän tehtäviin loppuvuodeksi 2006.
a. Ehdokkaita pyydettiin luonnehtimaan tulevaa isännyyskauttaan.
i. Civis Anna Puukka totesi, että hoitaisi isännän tehtäviä mielellään.
Motivaatiota, kiinnostusta sekä kykeneväisyyttä tehtävään löytyisi. Erityisesti
civis Puukkaa motivoi halu parantaa osakuntaa. Hänellä on myös aiempaa
kokemusta osakuntatyöstä ja –aktiivisuudesta ja on toiminut kaikessa rehdisti
osakunnan hyväksi; civis Puukka korosti, että hän tekisi työn osakunnan
puolesta mielellään virallisessa muodossa aiemman epävirallisemman
osakunnan hyväksi toimimisensa vastapainoksi.
ii. Civis David Herok taasen jatkaisi isäntänä aiemmalla hyväksi havaitulla
linjallaan ja parhaansa mukaan. Civis Herokista olisi hyvä, jos päättyvälle
hallituskaudelle saataisiin kokenut isäntä, sillä ilman aiempaa kokemusta
isännän tehtäviä saattaisi olla raskasta aloittaa nollasta kesken kauden. Civis
Herokin tullessa valituksi isännäksi myös isännälle tärkeät yhteydet
ohjelmapäällikköön olisivat loistavassa kunnossa huolimatta tulevan
keikkapaljouden aiheuttamasta työteliäisyydestä.
b. Kuraattori Makkonen ehdotti kokemus-perinteen mukaisesti civis Herokia isännäksi ja
Puukkaa apuisännäksi. Civis Ranta huomautti tässä välissä aikovansa ehdottaa
Rikhard Hautalaa apuisännäksi.
c. Päätettiin äänestää Puukan & Herokin välillä.
i. Civis Ranta ehdotti suljettua lippuäänestystä, etteivät osakuntalaisten
mahdolliset ystävyyssuhteet ehdokkaisiin joutuisi koetukselle. Ehdotuksesta
virisi keskustelua siitä, täytyykö yhdistyksessä järjestää suljettu lippuäänestys
vaikkei siitä mainittaisi yhdistyksen säännöistä.
ii. Civis Ranta veti lippuäänestysvaatimuksensa takaisin. Päätettiin äänestää
avoimesti.
d. Äänestystulos: civis Herok 7 ääntä, civis Puukka 4 ääntä.
 Civis David Herok valittiin osakunnan isännäksi päättyvälle hallituskaudelle 2006.
7. Uuden hallituksen jäsenen valinta hallituksen täydentämiseksi.
a. Civis Forsström vaati keskustelua siitä, tarvitseeko hallitusta täydentää. Hänen
mielestään hallituksessa on väkeä enemmän tai vähemmän vasten tahtoaan;
haluttomat jäsenet tulisi karsia ja siksi civis Forsström vastustaa hallituksen
täydentämistä vain hallituksen täydentämisen vuoksi.
i. Civis Ranta totesi, että kahden aktiivisen hallituslaisen poistuessa tulisi
hallitukseen saada lisää porukkaa ettei ns. passiivisten hallituslaisten määrä
hallituksessa kasvaa.
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ii. Civis Sundberg kannatti kähinän lisäämistä osakunnassa. Tätä tarkoitusta
varten tarvitaan hänen mielestään lisää väkeä hallitukseen.
iii. Civis Hakokarin mielestä tärkeintä olisi ilmoittaa, että hallituksen kokoukset
tarkoitus pitää maanantaisin 18-19. Tällöin ne, jotka epäilevät vahvasti
etteivät pääse osallistumaan voisivat suosiolla jättäytyä pois.
b. Civis Loukasmäkeä esitti tiedustelun kutka ovat hetkä [sic], jotka haluavat osallistua
hallitukseen hallituksessa olemattomista.
i. Cives Anna Puukka ja Rikhard Hautala ilmensivät kiinnostuksensa
hallituspaikasta.
c. Kuraattori Makkonen totesi, että hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneet ovat selvästi
kiinnostuneita myös kokousaktiivisuudesta. Täten hallituksen täydennys olisi järkevää.
d. Civis Forsström huomautti, että halusi vain periaatteesta vastustaa hallituksen
täydentämistä herättääkseen keskustelua aiheesta halllituksen aktiivit vs. vähemmän
aktiivit.
e. Äänestystulos: civis Puukka 6 ääntä, civis Hautala 3 ääntä.
 Civis Anna Puukka valittiin hallituksen jäseneksi päättyvälle hallituskaudelle 2006.
8. Uuden apuisännän valinta: Kuraattori Makkonen ehdotti apuisännäksi civis Puukkaa. Civis
Sundberg ehdotti virkaan civis Hautalaa.
a. Äänestystulos: civis Puukka 7 ääntä, civis Hautala 5 ääntä.
 Civis Anna Puukka valittiin osakunnan apuisännäksi päättyvälle hallituskaudelle 2006.
9. Varsinaissuomalaisten laulu.
10. Puheenjohtaja kuraattori Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 1845.

__________________________
pj. Cur! Kimmo Makkonen

__________________________
siht Civ! Jaakko Henrik Salminen

__________________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Civ! Otto Urpelainen

__________________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Civ! Petri Loukasmäki
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