Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n
TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006
TVO toimi toimintasuunnitelman mukaisesti samaan tapaan kuin aiempina vuosina. Toiminta oli
vireää. Osakuntatila oli avoinna vuoden jokaisena päivänä ja erilaisia kerhoiltoja järjestettiin
viikottain. Kulttuuritarjonta pysyi monipuolisena painottuen rock-, pop- ja punkmusiikkiin.
Kotimaisten yhtyeiden lisäksi osakunnassa kuultiin esiintyjiä Australiasta, Baskimaasta, Brasiliasta,
Englannista, Espanjasta, Hollannista, Italiasta, Itävallasta, Kanadasta, Latviasta, Meksikosta,
Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä, Tanskasta, Tsekistä, Venäjältä ja Yhdysvalloista.
TVO:n jäsenmäärä kasvoi. Osakuntaan liittyi 36 uutta jäsentä vuoden 2006 aikana. Heistä moni on
osallistunut aktiivisesti osakunnan toimintaan. TVO piti yllä hedelmällisiä yhteistyö- ja
ystävyyssuhteita eri järjestöihin yhteishankkeilla ja vierailuilla järjestöjen juhlissa. Yhteistyö
seniorien kanssa ja TVO:n tukisäätiön avustukset mahdollistivat Kun turkulaiset Lappiin
pureutuivat -näyttelyn järjestämisen syyskuussa.
Vuoden aikana järjestettiin 4 osakuntakokousta ja hallitus kokoontui 28 kertaa. Hallituksen
kokoukset pidettiin jäsenistölle avoimina ja niissä käsiteltiin runsaasti osakuntalaisten ehdotuksia.
TVO:n taloudellinen tilanne pysyi vakaana. Normaalin toiminnan ylläpito vei suurimman osan
varoista. Vuonna 2005 päätetyt av-laitehankinnat toteutettiin. Osakuntatilan vuokran ja muiden
kustannusten nousu pysyi haasteena, johon vastattiin järjestämällä enemmän ohjelmallisia
tilaisuuksia. Siitä huolimatta tilikausi 2006 oli 5500 euroa alijäämäinen. Vuoden 2005
tilinpäätöksen viivästyminen aiheutti haasteita rahastonhoidolle. Cives Petri Loukasmäki laati
edellisen vuoden tilinpäätöksen jälkikäteen ja paikkasi kyseisen vuoden rahastonhoidon puutteet
uutteralla talkootyöllä.
Osakuntatilaa parannettiin. Varastotilat uusittiin talkootyönä. Osakunnan seinille saatiin
kuvataidetta.
Vuoden 2006 toimintaa kuukausittain
Tammikuu
Vuosi alkoi 6 tasokkaalla musiikkitilaisuudella. Socius Ari Kasasen valokuvanäyttely syksyn 2005
Paavo Kallio -seminaarista avattiin osakunnassa. Tarkoitukseen hankittiin laadukkaita kehyksiä,
joissa voidaan pitää kuvanäyttelyjä jatkossakin. Musiikin ystävät ottivat ilolla vastaan uuden Midas
Venice 32 -äänipöydän.
Helmikuu
Helmikuussa järjestettiin 7 ohjelmallista iltamaa, mm. taidemusiikkia ja rockia. Civis Pauli
Sundberg organisoi ensimmäisen Turun yliopistojen pyötäjalkapallomestaruusturnauksen, joka
järjestettiin 15.2.2006. Turnauksen voitti curator emeritus Anton Kupiaksen ja civis Niko A. Rannan
joukkue. Uusi ja edellinen hallitus kokoontuivat perinteiseen karonkkakokoukseen Yläneellä
18.2.2006. Karonkkamonologissaan curator Kimmo Makkonen totesi, että “osakunnassa kaikki
hyvin”, “osa kunnan tilasta on pihalla” ja “TVO on osakunnista parhain.” Kuukauden loppu
vietettiin jääkiekon parissa.

Maaliskuu
Osakunta juhli 78. vuosijuhlaa ravintola Verkahovissa 11.3.2006. Professori Yrjö Mäkinen piti
juhlaesitelmän talouskasvun, luonnon tuhoutumisen ja EU:n vaaroista. Juhlassa otettiin käyttöön
uudet inspehtorin ja kuraattorin käädyt, jotka todettiin laadukkaiksi ja kestäviksi.
Maaliskuussa järjestettiin 6 rockiltamaa. Osakunnan anniskeluluvan 30-vuotisjuhlia tanssittiin
17.3.2006. Socius Panu Tyhtilä järjesti ensimmäisen TVO:n perinteisen performanssitapahtuman
27.3.2006. Tapahtumassa civis Kristian Selin saattoi osakunnan vuonna 1961 yliopiston rouvilta
saaman pianon arvokkaasti viimeiselle matkalleen.
Huhtikuu
Huhtikuussa järjestettiin 12 musiikkitilaisuutta. Inspector Timo Soikkanen ja curator Kimmo
Makkonen lähettivät TYY:lle avoimen kirjeen, jossa käsiteltiin ylioppilaskunnan vappuboolin
ongelmallisen suurta vesipitoisuutta. Kevätkokouksessa päätettiin vappuboolin tarjoilusta. TVO:n
booli ei kärsinyt suuresta vesipitoisuudesta. Osakuntalaiset tekivät väliaikaisen vappulipun
talkootyönä, sillä vanha lippu ei kestä enää liputusta ulkona. Työ oli niin laadukasta, että uutta
lippua käytettiin lukuisissa ulkoilmatilaisuuksissa vapun jälkeenkin. TVO:n retkue curator Kimmo
Makkonen ja seniores Mikko Metsä-Ketelä ja Jussi Hakokari osallistuivat Korp! Rotalian
perinteiseen kevätkommerssiin Tallinnassa.
Toukokuu
Floran päivänä osakuntalaiset risteilivät perinteiseen tapaan aurinkoiseen Vepsään. Rockia tarjoiltiin
8 iltana.
Kesä-, heinä- ja elokuu
Kesällä osakunta oli päivittäin avoinna ja osakunnan kerhot kokoontuivat spontaanisti monina
iltoina. Kesäkuu vietettiin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailun äärellä. Elävää musiikkia oli
tarjolla 11 iltana.
Syyskuu
Uusi lukuvuosi alkoi reippaalla toiminnalla. Musiikkia soitettiin 11 iltana. Osakunnan toimintaa
esiteltiin uusille opiskelijoille mm. esittelyluennoilla, esittelytilaisuuksissa, kirjeitse ja osakuntien
perinteisissä pilttibileissä. Curator emeritus Pentti Blom ja curator Kimmo Makkonen kokosivat
Kun turkulaiset Lappiin pureutuivat -näyttelyn, joka esitteli saamelaismuseo Siidan perustamista,
museoesineiden keruuta ja osakuntalaisten suurta työpanosta vuosina 1959-1973. Näyttely oli esillä
syys- ja lokakuussa. Civis Pauli Sundberg järjesti TVO-miniviikon kuun lopussa. Viikon aikana
nautittiin teatterista, vegaaniruuasta, performansseista, saunomisesta ja pöytäjalkapallosta.
Hallitus lisäsi osakunnan kurinpitomenettelyihin juomakieltorangaistuksen. Kulunvalvontaa
tehostettiin vieraskirjalla ja kirjautumispakolla.
Syys-lokakuussa kokeiltiin ikärajattomien keikkojen järjestämistä. Nuoret kaupunkilaiset pääsivät
nauttimaan musiikista, mutta taloudellisesti tilaisuudet eivät olleet menestyksekkäitä.

TVO:n varastotilat uudistettiin. Curator emeritus Tomi Hautakangas ja rusticus Jani Vesalainen
purkivat vanhan kamakaapin ja rakensivat tilalle toimivat varastotilat talkootyönä. Socius Panu
Tyhtilä aloitti moniosaisen taideteoksen maalaamisen uusien varastojen ovi- ja seinäpintoihin.
Lokakuu
Elävää musiikkia kuultiin 12 kertaa ja koneellisesta musiikista nautittiin kerran. Socius Tyhtilän
teoksen julkaisua juhlittiin ensimmäistä kertaa. Seuraava juhla järjestetään teoksen valmistuttua.
Laulunjohtajalle hankittiin miekka.
Marraskuu
TVO:n seniorijuhlaa juhlittiin marraskuun 25. päivänä perinteiseen tapaan. Juhlassa kuultiin mm.
klassista pianomusiikkia cives Lea Tommolan ja Kristian Selinin esittämänä. Osakunnan
syyskokouksessa hyväksyttiin sääntöuudistusesitys, joka hylättiin toisessa käsittelyssä vuonna
2007. Musiikki-iltamia oli yhdeksästi. TVO:n retkue curator Kimmo Makkonen ja socia Anna
Puukka osallistuivat Korp! Rotalian syyskommerssiin Tartossa.
Joulukuu
Joulukuun 5. päivänä vietettiin osakunnan perinteistä pikkujoulua: teatteriryhmä Harjaantuneet
esiintyi, joulupukki muisti kilttejä osakuntalaisia lahjoilla ja Siegfried, Horst, Günter ja Jürgen
-nimisiä kinkkuja mässäiltiin n. 35 kg. Musiikkia kuultiin 8 iltana. Reverend Bizarre -yhtye esitti
TVO:lla viimeisen keikkansa 30.12.2006.
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Kimmo Makkonen
curator

