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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

Läsnä hallituksen jäsenet curator Kimmo Makkonen, cives Emmi Wichmann, Petri Loukasmäki, Sara Bronstein,
David Herok, Kati Häkkinen, Pekka Pouta (kohtaan 11), Anna Puukka, ja Marko Pihl (kohdasta 9) sekä
hallitukseen kuulumattomat civis filius Kelpo Koivaara (satunnaisia kohtia polkuautonsa selässä), seniori
Hakokari, cives Niko Ranta, Eero Kivinen (kohtaan 9), curator emeritus Kupias ja Leena Kautto.

1.

Kuraattori Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 1911. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokouksen (28/8) pöytäkirjaa ei hyväksytty, koska sitä ei ole voitu tulostimen
toimimattomuudesta johtuen tulostaa.

4.

Ilmoitusasiat:
a.

Tulostin on edelleen rikki. Korjaava toimenpide lisätään muihin mahdollisiin asioihin.

b.

Kun Turkulaiset Lappiin pureutuivat –näyttely osakuntalaisten kansantieteellisistä retkistä Lappiin
1959-73 avattiin ja on nähtävissä Turun yliopiston päärakennuksen vitriineissä.

c.

Osakunnan valtuuskunnan pystylähtö Ready Study Go- opiskelijamessuille oli menestys.

d.

Osakunnan katos on selvitystilassa jouduttuaan ’brute force’ -kokoonpanoyrityksen uhriksi
ollessaan lainassa Tys:n Vuokralaisyhdistyksen Läsnäolopakkofestareilla.

5.

Saapuneet kirjeet:
a.

Turun korkeakoulujen reserviläisten vuosijuhlaan 3.11. on tullut kutsu kahdelle osakuntalaiselle.

b.

Länsisuomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston tiedote: 1.6.2007 tupakointilaki muuttuu
ja asian tiimoilta järjestetään koulutus 26.9 valtion virastotalossa.

6.

c.

Kutsu kahdelle Kespron tukkumessuille 18.9.

d.

Tyy:n tiedote alayhdistyksille.

e.

Kutsu kahdelle Heinon tukkumessuille 7-8.10.

Uudet jäsenet: Eero Oskari Kivinen.
a.

Osakunnan hallitus esittäytyi uudelle jäsenelle. Läsnäolijoiden osakuntaantulovuosi päätettiin
kirjata tuleville polville: Hako -97, Kati -95, Cilla -s98, Panu -01, Puukka -03, Jaakko -03, Kimmo
-s99, Lode -90-luvun puoliväli, Emmi tuli Kimmon kanssa samaan aikaan, Pouta -98, Pauli tuli
Hiihun kanssa yhdessä -04, Herok -03. Paheksuttavasti puuttuivat Pihl ja Sara.

7.

Varapuheenjohtajaksi valittiin eronneen civis Forsströmin tilalle civis Sundberg.

8.

TVO:n kamakaappitaide. Osakunnalle on kirjeitse ehdotettu Panu Tyhtilää maalaamaan kamakaapin
julkiseen seinään korkeataiteteos. Kirjeen mukaan osakunta budjetoisi 300€ materiaalikuluja ja Tyhtilä
tekisi varsinaisen työn lähes ilmaiseksi. Elementtien liikkuvuus hyödynnetään taiteilijan mukaan
taiteteoksessa. Kirje on liitteenä.

 Päätettiin hyväksyä ehdotus ja budjetoida anotut varat taiteelle.
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9.

Civis Loukasmäen esitys jäsenten happyhintojen poistosta toistaiseksi. Asian käsittelyssä todettiin
seuraavaa:
a.

Senior Hakokarin mielestä korrelaatio sotkemisen ja happyhintaisen jäsenoluen välillä on
huomattava.

b.

Civis Loukasmäen mielestä korrelaatio halvan oluen ja hävikin välillä on huomattava.

c.

Civis Pouta ehdottaa ns. ’kerhohäppärin’ palauttamista kerhotoiminnan lisäämiseksi osakunnassa.

d.

Senior Hakokarin ja civis Loukasmäen mielestä sanktion kollektiivisuus on myös tärkeää hävikin
pienentämiseksi.

 Päätettiin seuraavaa:
i. Juomia saavat ostaa ’happyhintaan’ osakuntakokouksen valitsemat virkailijat baarin
aukioloaikoina. Jäsenille juomia myydään happyhintaan päivystysaikaan arkisin 12-14,
hallituksen ja toimikuntien kokousten aikana, sekä kerhotorstaisin 1200-0130.
ii. Tiedottaja tiedottaa asiasta kaikille.
10. Päivystykset:
a.

Ma

Civis Häkkinen

b.

Ti

Civis Wichmann

c.

Ke

Civis Koivaara

d.

To & Pe päivystyksistä päättäminen siirretään seuraavaan kokoukseen. Civis Puukka hoitaa
tilapäisesti päivystykset 7.8 ja 8.8.

11. Senior Hakokarin ehdotus vieraskirjakäytännön aloittamisesta kävijöiden tilastoimiseksi ja
kontrolloimiseksi.
 Päätettiin seuraavaa:
i. Perustetaan vieraskirja, johon jokainen osakuntaan saapuva kirjaa itsensä. Jos osakuntaan
saapuu vieraita, vieraskirjaan kirjataan kenen vieraita he ovat. Vieraskirjaa ei käytetä
keikkojen aikana eikä wc-tiloissa käyvien TPO:n jäsenten ja kaljakuskien tarvitse
kirjautua.
ii. Senior Hakokari hoitaa ensimmäisen vieraskirjan toteutuksen.
iii. Tiedottaja tiedottaa asiasta asianomaisille.
12. Senior Hakokarin ehdotus juomakieltorangaistuskäytännöstä. Juomakielto voitaisiin langettaa osakunnassa
häiritsevästi käyttäytyville henkilöille.
 Päätettiin toteuttaa juomakieltorangaistuskäytäntö senior Hakokarin tekemän esityksen mukaisesti seuraavin
lisäyksin:
i. Kuraattorin, isännän ja toiminnanjohtajan antamat kiellot käsitellään aina seuraavassa
hallituksen kokouksessa.
ii. Kuraattorin, isännän ja toiminnanjohtajan antamat kiellot voivat kestää korkeintaan
kuukauden.
13. Siivousparien päivitys:
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a.

Kimmo & Pekka

b.

David & JHS

c.

Emmi & Sara

d.

Pauli & Cilla

e.

Piili & Lode

f.

Anna & Kati

14. Päätettiin myöntää curator emeritus Kupiakselle tämän anoma osakunnan jäsenille myönnettävä gradutuki.
15. Menneet & tulevat:
4.9. Osakuntakokous isännän valitsemiseksi.
4.9. Osakunnan kaapiston laajamittainen remontti, ns. ’kamakaappiremontti’, alkoi.
7.9. Kääntöpiiri ry:n pilttibileet.
8.9. Sick Terror (BRA), Filth of Mankind (POL), Forca Macabra, Kylmä Sota
9.9. Ruska palaa: Vauhtihirmu, AM, At Last, TKU Trashin
11.9. Kylesa (USA), Stumm, Rites of the Youth
16. Muut mahdolliset asiat:
a.

Taloudenhoitaja, civis Loukasmäki valtuutetaan hankkimaan osakuntaan tulostin. Hankinnan
hintakatto 500€.

b.

Yliopiston avajaiskarnevaaleihin tullaan osallistutaan. Civis Sundberg hoitaa asian järjestämisen.

c.

Sihteeri saa luvan käydä 4.9. omatoimisesti hakemassa itselleen osakunnan avaimet kassakaapista.
Sihteeri kirjatkoon tekonsa.

d.

Senior Hakokari hoitaa vieraskirjan hankinnan.

17. Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.9. kello 1715.
18. Kokous päätettiin kello 2122.

__________________________
pj Cur! Kimmo Makkonen

__________________________
siht Civ! Jaakko Salminen
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