Turun yliopiston varsinaissuomalaisen osakunnan
osakuntakokous osakuntasääntöjen
muutosehdotuksen toista käsittelyä varten ja
osakuntanauhaohjesäännön hyväksymiseksi 7.2.2007
Praesens: curatores emeriti Tomi Hautakangas et Anton Kupias (kohdasta 6),
curator Kimmo Makkonen, seniores Cilla Nerg, Jussi Hakokari et Jarkko
Romppanen cives Panu Puhtila, Daniel Wondafrash, Sara Bronstein, Jani
Vehkaperä, Emmi Wichmann (kohtaan 6 ja kohdasta 7.2), Petri Loukasmäki (cum
pseudonymo Kalle Käyhä), Marko Pihl, Pekka Pouta, Pauli E. Sundberg, Otto
Jolanki, Kati Häkkinen, Lauri Manner et Jaakko Henrik Salminen, socia Anna
Puukka, rusticique Panu Puhtila et Jani Vesalainen.

1. Kuraattori Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 18.37.
2. Kokouksen järjestäytyminen:
• Puheenjohtajaksi valittiin kuraattori Kimmo Makkonen.
• Sihteeriksi valittiin civis Jaakko Henrik Salminen.
• Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin civis Sara Bronstein ja socia
Anna Puukka. Ylimääräisenä ääntenlaskijana toimii civis Otto Jolanki.
3. Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin. Työjärjestys on liitteenä.
4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Ilmoitusasiat: Ei ilmoitusasioita.
6. Osakunnan sääntömuutoksen toinen käsittely. Ks. liite ’osakuntasääntöuudis

tus’.
Tausta
a. Osakuntasääntöjen muutosehdotus, ’osakuntasääntöuudistus’, hyväksyttiin
yksimielisesti osakunnan syyskokouksessa 22.11.2006.
b. Voimassaolevien sääntöjen mukaan niiden muutos tulee kuitenkin hyväksyä
”kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä koko
uksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava
kolmeneljäsosaa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi”.
c. Nyt järjestettävä kokous on toinen vaadittu kokous, jossa äänestetään
sakuntasääntöuudistuksen inkorporoimisesta osaksi osakunnan sääntöjä.

Käsittely
d. Civis Marko Pihl ehdotti sääntömuutoksen hylkäämistä sillä perusteella, että
se ei olisi tarpeeksi kattava säännellessään osakunnan jäsenten suhdetta
osakuntaan näiden valmistuttua.
e. Ehdotuksen seurauksena pohdittiin myös tarvetta kiinnittää yleisemmin huo
miota jäsenyyden raukeamisen kriteereihin.
f. Keskustelun edetessä pohdittiin, voitaisiinko esitetyt huolenaiheet huomioida
ohjesäännössä osakuntanauhaohjesäännön tapaan. Ohjesäännön pelättiin
jäävän oikeusvaikutuksiltaan olemattomaksi suhteessa sääntömuutokseen.
g. Toisaalta kiinnitettiin huomiota sääntöuudistuksen taloudellisiin kustannuk
siin. Johtuen sääntömuutosten kirjaamisen hintavuudesta, ei välttämättä olisi
järkevää hyväksyä nyt sääntömuutosta, kun tulevaisuudessa olisi mahdolli
sesti odotettavissa lisää muutoksia.
Päätös
h. Toinen äänestys osakuntasääntöuudistuksen hyväksymisestä.
Puolesta 4 ääntä.
Vastaan 4 ääntä.
i. Vaadittua ¾ ääntenenemmistöä osakuntasääntöuudistuksen hyväksymiseksi
ei syntynyt.
j. Sääntömuutosehdotus ’osakuntasääntöuudistus’ hylätään.
7. Osakuntanauhaohjesääntö. Ks. liite ’osakuntanauhaohjesääntö’.
Tausta
a. Osakunnassa koettiin olevan tarve saattaa voimaan yhteinen, selvästi kodifi
oitu käytäntö osakuntanauhan käytöstä.
b. Vallitsevan käytännön mukaan osakuntanauhoja ei myönnetty, vaan ne
luovutettiin nauhattomille jäsenille aina ennen tilaisuutta, jossa osakuntanau
haa perinteisestä kannetaan, kuten osakunnan seniori tai vuosijuhlia.
c. Samoin osakuntanauhan käytöstä ei ollut olemassa sääntöjä. Tilanne koettiin
ristiriitaiseksi, koska osakuntanauhan kanto on arvokas tapa osoittaa si
teensä osakuntaan näiden siteiden mukanaan tuomien velvollisuuksien ja oi
keuksien myötä.
d. Osakuntanauhaohjesääntötyöryhmä kokoontui 21.1.2007 käsittelemään tule
van osakuntanauhaohjesäännön sisältöä. Senior Jussi Hakokari koosti työ
ryhmän kokouksessa ja osakunnan keskustelupalstalla käydyn keskustelun
pohjalta ehdotuksen osakuntanauhaohjesäännöksi.
Käsittely
e. Senior Jussi Hakokarin esiteltyä osakuntanauhaohjesääntöehdotuksen, sii
hen ehdotettiin tehtäväksi seuraavat muutokset:

i. 1§ ja 7§ ilmaisut ”suositellaan käytettäväksi” muutetaan muotoon
”käytetään”.
ii. 1§ ja 2§ jokainen momentti muutetaan omaksi pykäläkseen, kuitenkin
niin, että 2§:3 mom. ei muodosta omaa pykäläänsä.
iii. 4§ kuuluu ”Osakuntanauhaa käytetään tilaisuuteen sopivan
pukeutumisen osana. Osakuntanauhaa ei saa käyttää opiskelijahaala
reiden kanssa.”
f. Erikseen äänestettiin ehdotuksesta ”poistetaanko 2§3 maininta ’paljaalla
iholla’”.
Ei poisteta: 0 ääntä.
Poistetaan: 12 ääntä.
g. Äänestyksen seurauksena poistetaan ehdotuksesta 2§3 mom. maininta ”pal
jaalla iholla”.
Päätös
h. Tehtyjen muutosten jälkeen osakuntanauhaohjesääntö hyväksyttiin yksimieli
sesti.
i. Osakuntanauhaohjesääntöehdotukseen
sisältyvän
siirtymäsäännöksen
mukaisesti osakuntanauhanmyöntämismenettelyä sovelletaan ensimmäistä
kertaa vuoden 2007 kevätkokouksessa hyväksyttyihin uusiin jäseniin.
8. Varsinaissuomalaisten laulu.
9. Puheenjohtaja kuraattori Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 2014.
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