Turun yliopiston varsinaissuomalaisen
osakunnan kevätkokous 25.4.2006
Läsnä: Inspector doctorque philosophiae Timo Soikkanen; curator emeritus
Anton Kupias; curator Kimmo Makkonen; cives Jaakko Henrik Salminen,
Pekka Pouta, Cilla Nerg, Sara Bronstein, Mikko Forsström, Anders
Sandbacka, Jani Alanko, Pauli Sundberg, Niko A. Ranta, Emmi Wichmann
et Petri Loukasmäki (cum pseudonomen Kalle Heinä). Äänioikeudetta läsnä
seniores magistrique filosofiae Jussi Hakokari et Jarkko Romppanen; socii
Panu Tyhtilä et Laura Tommola.
1. Inspehtori Soikkanen avasi kokouksen kello 18.31. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin inspehtori Timo Soikkanen ja sihteeriksi civis
Jaakko Henrik Salminen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin senior FM Jussi Hakokari ja civis Pekka Pouta sekä
ääntenlaskijoiksi cives Pauli Sundberg ja Niko A. Ranta.
3. Ilmoitusasiat:
3.1 Kuraattori Makkonen ilmoitti vuoden 2005 tilinpäätöksen olevan työn alla. Poikkeuksellisesti vttaloudenhoitajien sekoilun vuoksi cives Anders Sandbacka, Petri Loukasmäki, Mikko Forsström ja Jaakko
Henrik Salminen toimittavat tilinpäätöksen. Tilintarkastuspalkkiot yms. sovitaan myöhemmin
osakuntakokouksessa, joka kutsutaan kokoon jahka tilinpäätös valmistuu.
3.2 Civis Salminen ilmoitti, että ehdotettu työjärjestys unohdettiin hyväksyä. Päätettiin hyväksyä ehdotettu
työjärjestys pikimmiten.
4. Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin. Työjärjestys on liittenä.
3.3 Kuraattori Makkonen esitti osakunnalle Korporatsion Rotalian lähettämän kutsun Tartton
vappukarnevaaleille. Samaan hengenvetoon senior FM Hakokari kertoi, että isäntäväki eli Korporatsion
Rotalia juhlii koko viikon Tartossa Kommerzistä vappukarnevaalien loppuun saakka.
5. Uudet jäsenet: Päätettiin hyväksyä 17.1.2005–25.4.2006 osakuntaan liittyneet jäsenet heidän poliittisista
näkökannoistaan huolimatta. Lista uusista jäsenistä on liitteenä.
Inspehtori Soikkanen esitti välikysymyksen osakunnan vapunviettoaikeista. Kysymys päätettiin lisätä
ylimääräiseksi kohdaksi muiden mahdollisten asioiden käsittelyn yhteyteen (kts. 10.1).
6. Taloudenhoitajan valinta: Taloudenhoitajaksi valittiin civis Petri Loukasmäki.
7. Muiden osakunnan hallituksessa vapautuvien virkojen täyttäminen. Sihteeriksi civis Loukasmäen tilalle
valittiin civis Jaakko Henrik Salminen. Tiedottajaksi valittiin civis Pauli Sundberg. Ehdotettaessa
kuraattoriemeritus Anton Kupiasta WWW-päätoimittajaksi civis Nerg ilmoitti, ettei kuraattoriemeritus
Kupiaksella ole aikaa kyseisen tehtävän hoitoon edes civis Anders Sandbackan ehdottaman
‘timeshare’-menettelyn puitteissa. WWW-päätoimittajaksi valittiin kuraattori Kimmo Makkonen.
8. Varanimenkirjoittajan valinta. Osakunnan varanimenkirjottajaksi valittiin civis Mikko Forsström.
9. Vuoden 2005 toimintakertomus: Päätettiin hyväksyä ehdotus vuoden 2005 toimintakertomukseksi kahdella
korjauksella. Korjattiin maininta osallistumisesta Korp! Rotalian kevätkommerssiin; hyvistä aikomuksista
huolimatta kukaan ei ehtinytkään sinne. Lisäksi toimintakertomusta korjattiin marraskuun osalta lisäämällä
'aikana' lauseeseen 'Vieraanvaraisuuden suurta määrää ilmentävät Hakokarille kolmen vuorokauden aikana
muodostuneet virtsakiteet'. Toimintakertomus on liitteenä.
10. Muut mahdolliset asiat:
10.1 Inspehtori Soikkanen esitti kysymyksen osakunnan vapunvietosta.
 Kuraattori Makkonen ilmoitti osakunnan tilojen olevan vain osakuntalaisten käytössä vapun kunniaksi.
Kuraattori Makkonen ehdotti myös, että vappuboolia hankittaisiin ‘monta kassillista’.
 Socius Tyhtilä ehdotti, että osakunnan vappukulkue järjestettäisiin vasta vapun jälkeen näkyvyyden
parantamiseksi, miksi ajankohdaksi senior Romppanen ehdotti joulua.
 Civis Nerg ehdotti TVO-terassia vapuksi.
 Civis Forsström ehdotti bambupiiskoja tuntemattomien poissapitämiseksi.

 Kuraattori Makkonen ilmoitti TVO:n tarjoavan vappuaattona kello 1300 osakunnan pihalla

alkoholitonta boolia ja piiskaa.
• Civis Ranta halusi tarkennusta ‘pihan’ määritelmään.
 Civis Sandbacka ilmoitti vappua vietettävän sateen sattuessa sateella.
 Senior FM Hakokari halusi vapuksi ‘alastoman ruoskintaboolin’.
 Civis Wichmann pohti TVO:n katoksen määritelmää ja viereisen lastentarhan katosta. Lopulta civis
Wichmann tuli siihen tulokseen, että TVO:n tulisi valtuuttaa civis Bronstein ostamaan osakunnalle
oma liikuteltava katos erilaisia kesätilaisuuksia varten.
 Senior FM Hakokari totesi katoksen käyttöasteen jäävän hyvin pieneksi ja rahalle olevan
järkevämpääkin käyttöä.
 Kuraattori Makkonen totesi, ettei katosta jaksaisi kukaan kantaa esim. Floranpäiväristeilylle, mistä
syystä sen käyttöaste jäisi pieneksi. Samoin kuraattori Makkonen totesi osakunnan ‘vastuullisten
tahojen’ joutuvan kärsimään kun ‘känniset’ eivät osallistuisi katoksen kantamiseen takaisin osakuntaan
käytön jälkeen.
 Socius Tommola ehdotti katoksen lähettämistoimikuntaa tähän tarkoitukseen.
Päätös: Vilkkaan keskustelun päätteeksi äänin 9 puolesta ja 4 vastaan päätettiin valtuuttaa civis Sara
Bronstein tekemään korkeintaan 200€:n suuruinen vappukatoshankinta.
10.2 TVO:n vanha lippu on revennyt, joten käsiteltiin mahdollisen tilapäislipun hankkimista edustamaan
osakuntaa vapun tilaisuuksissa.
 Kuraattori Makkonen totesi socius Leena Kauton ‘remonteeravan’ vanhaa lippua, mutta sen hauras
neljänkymmen vuoden takainen kangas ei silti kestäisi enää ulkokäyttöä.
 Inspehtori Soikkanen ehdotti osakunnalle vapuksi plakaattia, jossa lukisi ‘TVO:n lippu korjattavana’.
 Civis Sandbacka ehdotti plakaattia, jossa lukisi ‘äiti lähetä rahaa’.
 Civis Ranta ehdotti uuden vappulipun tekemista jokavuotiseksi perinteeksi, mitä kaikki muut
vastustivat.
 Virikkeellisen keskustelun päätteeksi socius Tyhtilä ehdotti taitelijaryhmän kokoamista tilapäislipun
luomiseksi vappua varten.
Päätös: Kuraattori Makkonen tulee olemaan vastuussa taiteilijaryhmän kokoamisesta tilapäislipun
luomiseksi vain tätä vappua varten.
10.3 Kuraattori Makkonen kertasi TVO:n vappuohjelman.
 Vappuaattona kello 1300 on vappubooli osakunnan terassilla.
 Tätä ennen liikkeellä oleville vapun juhlijoille kuraattori Makkonen suositteli kuokittavaksi kello 1200
alkavaa P-klubin vappuboolia, ja civis Bronstein ehdotti samaan tarkoitukseen kello 1200 alkavaa
Anglican vappuboolia.
 Todettiin, että TYY:n alkoholittomalle vappuboolille kannattaa sanoa jyrkkä ‘ei’.
 Pohdittiin myös Indexin vappuboolia.
 Lakitukseen ja Liljan patsaalle mentäisiin TVO:n varalipun (kts. 10.2) kera, ja inspehtori Soikkasta
voisi tervehtiä lakituksen yhteydessä tämän perinteenmukaisessa paikassa.
 Lopuksi todettiin, että Sohon Torwien kuorma-auton matkassa voisi päästä tyylikkäästi lakitukseen jos
vain malttaisi pyytää kauniisti.
10.4 Ylioppilastalojen tuleva peruskorjaus.
 Kuraattori Makkonen on koittanut ottaa selvää tulevasta YO-talojen remontista ja sen vaikutuksesta
osakunnan toimintaan sekä mahdollisuuksista saada lisää tilaa osakuntien käyttöön.
 Lisätietoja remontin etenemisestä kuitenkin kaivataan ja kommunikaatiota TYS:n kanssa tulee
tehostaa.
 Osakunnan vireillä olevan saunaprojektin tilasta käytiin rakentavaa keskustelua. Mm. civis Sandbacka
totesi saunalle tarvittavan enemmän tilaa kuin mitä osakunnalla on toistaiseksi käytössään.
• Pohdittiin mahdollisten uusien tilojen ja saunan jakamista muiden osakuntien kanssa.
• Pohdittiin tukisäätiön rahojen käyttöä saunan rakentamiseen, mihin civis Ranta totesi TVO:n
tukisäätiön rahojen pyynnön olevan sama kun sanoisi ‘planeetta lainassa lapsiltamme’.
Päätös: Inspehtori Soikkasen päätöksellä civis Niko A. Ranta liitettiin hänen asian johdosta osoittaman
huomattavan mielenkiintonsa johdosta kuraattori Makkosen seuraksi tekemään saunaselvitystä.
Päätös: Lisäksi selvitetään naapuriosakuntien kanta sauna-asian suhteen.
10.5 Civis Sundberg haluaa kamelin.
11. Varsinaissuomalaisten laulu.
12. Puheenjohtaja inspehtori Soikkanen päätti kokouksen kello 1958.
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