Turun yliopiston varsinaissuomalaisen osakunnan
kevätkokous 4.5.2007
Praesens: curatores emeriti Tomi Hautakangas (kohdasta 7 alkaen) et Anton
Kupias (kohdasta 9 alkaen), seniorque Jarkko Romppanen (kohdasta 1.kohtaan 9)
et Cilla Nerg (kohdasta 9. alkaen) civesque Anders Sandbacka (kohdasta 1.
kohtaan 12.), Pauli Sundberg, Daniel Wondafrash, Emmi Wichmann, Kati
Häkkinen, Otto Haaki (kohdasta 1.kohtaan 7.), Petri Loukasmäki (cum
pseudonymo Kalle Käyhä), Maarit Hellman (kohdasta 1.kohtaan 8.), Jari Pohjonen
(kohdasta 1.kohtaan 8.), Jaakko Henrik Salminen (kohdasta 6.kohtaan 7.), Katja
Rothsten (kohdasta 6.kohtaan 7.), Minna Bäckroos (kohdasta 7. alkaen) Pekka
Pouta (kohdasta 7. alkaen), Marko Pihl (kohdasta 9. alkaen), Johan Ehrstedt
(kohdasta 9 alkaen) et Niko A. Ranta (kohdasta 12. alkaen), socia Anna Puukka

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Socia Anna
Puukka avasi kokouksen kello 19.10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen:
• Puheenjohtajaksi valittiin socia Anna Puukka.
• Sihteeriksi valittiin civis Otto Haaki.
• Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin senior Jarkko Romppanen ja
civis Petri Loukasmäki.
3. Kokouksen työjärjestys: Esitetty työjärjestys hyväksyttiin. Työjärjestys on liitteenä.
4. Ilmoitusasiat: Ei ilmoitusasioita.
5. Uudet jäsenet
Hongisto, Salla
Karlsson, Jukka Anssi-Petteri
Wistbacka Oskar
Telenius, Anna Henriikka
Ulko-jäsen: Korpela Ville- Matias
6. Vuoden 2006 toimintakertomus
Toimintakertomukseen esitettiin korjausta sen neljännen kappaleen viimeiseen
virkkeeseen. Korjattuna virke on ”Civis Petri Loukasmäki laati edellisen vuoden
tilinpäätöksen jälkikäteen ja paikkasi kyseisen vuoden rahastonhoidon puutteet
uutteralla talkootyöllä.” Esitystä kannatettiin.
Päätös: Kokous päätti hyväksyä toimintakertomuksen yllämainitulla korjauksella.
7. Vuoden 2006 tilinpäätös: Käsiteltiin tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä
tilintarkastajien lausunto, tilintarkastuskertomus ja -pöytäkirja.
Keskustelu: Civis Loukasmäki esitteli laatimansa tilinpäätöksen. Tilinpäätös
osoittaa 5567,24 euroa alijäämää. Hävikki on kohtuuttoman suuri. Vuoden 2005
puolella toteutettaviksi päätetyt hankinnat on toteutettu osittain vuoden 2006 aikana,
mikä näkyy tuloksessa. Osakunta sai vuoden 2006 ylioppilaskunnan toimintaavustuksesta vain ennakkomaksun 400 euroa vuoden aikana. Muuten tilivuosi 2006
on ollut odotetun kaltainen.

Kokouksen sihteeriksi valittu civis Otto Haaki joutui poistumaan keskustelun aikana
klo 19.55. Kokouksen sihteeriksi valittiin keskustelun aikana saapunut curator
emeritus Tomi Hautakangas.
Tilintarkastaja Anders Sandbacka esitteli tilintarkastajien lausunnon, joka sisältyy
liitteenä olevaan tilintarkastuskertomukseen sekä tilintarkastuspöytäkirjan, joka
myöskin on liitteenä. Tilintarkastajat totesivat alijäämäisen tilinpäätöksen olevan
pääsääntöisesti kirjanpitolain ja muiden säännösten mukainen. Hallintoa
tilintarkastajat sen sijaan moittivat. Päätösten toteuttamisessa, asiakirjojen
säilytyksessä ja tositeaineiston kronologiassa on puutteita. Kassakirjanpito ei ole
täysin luotettavaa ja kassan saldo on liian suuri yhdistyksen varallisuuteen nähden.
Moitteista huolimatta tilintarkastajat olivat sitä mieltä, että tilinpäätös voidaan
vahvistaa ja tili- ja vastuuvapaus myöntää hallitukselle.
Esitys: Kokous vahvistaa vuoden 2006 tilinpäätöksen.
Cives Jaakko Henrik Salminen ja Katja Rothsten poistuivat ennen päätöksen tekoa.
Päätös: Kokous päätti vahvistaa vuoden 2006 tilinpäätöksen.
Civis Minna Backroos saapui kokoukseen.
8. Tili- ja vastuuvapaus vuoden 2006 hallitukselle:
Keskustelu: Esitettiin lukuisia sekä vuoden 2005 että vuoden 2006 hallituksen
taloudenhoitoa koskevaa kommenttia. Niiden perusteella päädyttiin siihen
tulokseen, että vuoden 2005 hallituksen toiminta on vaikuttanut ratkaisevasti
vuoden 2006 hallituksen toimintaan ja siksi kohta 9. Tili- ja vastuuvapaus vuoden
2005 hallitukselle tulisi käsitellä ennen kuin käsitellään kohta 8. tili- ja vastuuvapaus
vuoden 2006 hallitukselle. Puheenjohtaja muotoili seuraavan esityksen, jota
kannatettiin.
Esitys: Kokous käsittelee tässä kohdassa ensin kohdan 9. Tili- ja vastuuvapaus
vuoden 2005 hallitukselle ja vasta sitten esityslistan mukaisen kohdan 8.
Päätös: Kokous päätti esityksen mukaisesti.
Tässä pöytäkirjassa kohta 9. on näin ollen sisennetty kohdan 8. alakohdaksi.
9. Tili- ja vastuuvapaus vuoden 2005 hallitukselle
Keskustelu: Keskustelussa todettiin, että vuoden 2005 hallituksen toiminta on
aiheuttanut vakavaa haittaa osakunnalle. Vuoden 2005 hallitus ei ole hoitanut
taloutta tilivuoden viimeisellä kolmannekselle asianmukaisesti eikä ryhtynyt
vaadittaviin toimenpiteisiin taloudenpidon järjestämiseksi asianmukaisesti
taloudenhoitaja Kristian Selinin kaudella vaikka sen olisi pitänyt olla ongelmista
tietoinen. Vuoden 2005 hallitus ei ole myöskään pitänyt huolta siitä, että osakunnan
syyskokoukselle, jossa tehtiin seuraavan vuoden hallituksen henkilövalinnat olisi
kerrottu ongelmista.
Cives Jari Pohjonen, Maarit Hellman ja Senior Jarkko Romppanen poistuivat
keskustelun aikana. Civis Marko Pihl saapui sen aikana.

Käydyn keskustelun pohjalta tehtiin kaksi esitystä: Civis Sandbacka esitti, että tili- ja
vastuuvapautta ei myönnetä vuoden 2005 hallitukselle. Civis Pauli Sundberg esitti,
että tili- ja vastuuvapaus myönnetään vakavin moittein. Kumpaakin esitystä
kannatettiin, joten siirryttiin äänestykseen. Curator emeritus Anton Kupias ja senior
Cilla Nerg saapuivat ennen äänestystä. Sitten selvitettiin jääviysasiat. Kokous valitsi
ääntenlaskijoiksi tähän äänestykseen socia Anna Puukan ja senior Cilla Nergin.
Äänestys:
Esitys 1. Tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä vuoden 2005 hallitukselle.
Esitys 2. Tili- ja vastuuvapaus myönnetään vuoden 2005 hallitukselle vakavin
moittein.
Äänestyksessä esitys numero 1. sai kaksi ääntä ja esitys numero 2. ei saanut
yhtään ääntä, joten
Päätös: Kokous päätti yksimielisesti, että tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä
vuoden 2005 hallitukselle.
Palattiin käsittelemään kohtaa
8. Tili- ja vastuuvapaus vuoden 2006 hallitukselle:
Civis Johan Ehrstedt aapui kokoukseen.
Keskustelu: Keskusteluissa todettiin, että vaikka taloudenhoitaja Kristian Selin
erosi 17.1.2006 ja hänen tilalleen valittiin taloudenhoitajaksi civis Sini Koivaara
1.2.2007 alkaen, taloutta ei hoidettu vuoden 2006 alussa asianmukaisesti. Vasta
kun taloudenhoitajaksi valittiin 25.4.2007 civis Loukasmäki taloutta alettiin pitää
asianmukaisesti.
Käydyn keskustelun pohjalta tehtiin kaksi esitystä: Civis Daniel Wondafrash esitti,
että tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä vuoden 2006 hallitukselle. Civis
Sundberg esitti, että tili- ja vastuuvapaus myönnetään moittein. Kumpaakin esitystä
kannatettiin, joten siirryttiin äänestykseen. Ensin selvitettiin jääviysasiat. Kokous
valitsi ääntenlaskijoiksi tähän äänestykseen socia Anna Puukan ja civis Emmi
Wichmannin.
Äänestys:
Esitys 1. Tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä vuoden 2006 hallitukselle.
Esitys 2. Tili- ja vastuuvapaus myönnetään vuoden 2006 hallitukselle
Äänestyksessä esitys numero 1. sai yhden äänen ja esitys numero 2. ei saanut
yhtään ääntä, joten
Päätös: Kokous päätti yksimielisesti, että tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä
vuoden 2005 hallitukselle.
10. Tilintarkastajien palkkio
Keskustelu: Keskusteluissa todettiin, että aiempina vuosina tilintarkastajien palkkio
on ollut niin sanottuina normaaleina vuosina 70 euroa per tilintarkastaja, mutta
esimerkiksi vuoden 2005 tilintarkastajille maksettiin 100 euroa per tarkastaja.
Pohdittiin mahdollisuutta ns. indeksikorotukseen eli pallkion nostamista 80 euroon

per tarkastaja. Tilintarkastaja Sandbacka esitti tilintarkastajien palkkioksi itselleen
60 euroa ja toiselle tarkastajalle civis Otto Haakille 80 euroa. Sandbacka perusteli
esitystään sillä, että näin osakunnan menot pysyvät samana ja toisaalta hän koki
Haakin tehneen suuremman työn. Esitystä kannatettiin. Muita kannatettuja esityksiä
ei tehty.
Esitys: Osakunta maksaa tilintarkastajille palkkiota 60 euroa Sandbackalle ja 80
euroa Haakille.
Päätös: Kokous päätti esityksen mukaisesti.
11. Juhlavuosi 2007-2008 toimikunta
Keskustelu: Curator emeritus Hautakangas perusteli juhlavuositoimikunnan
perustamistarvetta niillä seikoilla, että osakunnalle täytyy hankkia uusi lippu ja tällä
asialla on kiire, jos se aiotaan saada 80-vuotisjuhlaan, ylipäätään juhlan ja 80vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestelyjen kannalta olisi hyvä, että valittaisiin
erityinen toimikunta, koska näin tekijöitä saataisiin enemmän, osakunta otti nimensä
käyttöön lähes viisikymmentä vuotta sitten syksyllä 1957 ja tätä pitäisi juhlistaa sekä
sillä seikalla, että näin saataisiin ehkäpä helpommin hankittua varoja näiden
traditionaalisten tapahtumien järjestämiseen. Esityksen asiasta muotoili kuitenkin
civis Marko Pihl, joka esitti, että juhlavuositoimikunnasta voidaan tehdä päätös
hallitustasolla ja että näin ollen hallituksen tulee päättää, että toimikunta
perustetaan ja että hallitus kutsuu toimikuntaan siihen haluavat henkilöt sekä
tiedottaa asiasta asianmukaisesti.
Esitys: Kokous velvoittaa hallituksen päättämään, että perustetaan
juhlavuositoimikunta 2007-2008 ja että hallitus kutsuu toimikuntaan siihen haluavat
henkilöt sekä tiedottaa asiasta asianmukaisesti.
Päätös: Kokous päätti esityksen mukaan.
Civis Niko Ranta saapui kokoukseen.
12. Mytsit
Keskustelu: Cives Sandbacka ja Wondafrash esittivät puheenvuoroissaan,etteivät
halua keskieurooppalaisia perinteitä kopioitavan osakuntaan. Asiaa aiemmin
valmistellut mytsitoimikunnan pj senior Jussi Hakokari oli estynyt osallistumaan
kokoukseen, koska hän oli edustusmatkalla Korp! Rotalian Kommerssissa, joten
toimikunnan esitystä ei ollut kokouksen käytettävissä. Käydyssä keskustelussa
päädyttiin kolmeen toisistaan eroavaan kannatettuun esitykseen.
Esitykset:
1. Mytsiasia siirretään seuraavan jäsenkokouksen käsittelyyn.
2. Mytsiasia palautetaan hallituksen käsittelyyn.
3. Osakunta ei ota käyttöön mytsiä.
Civis Sandbacka poistui kokouksesta.
Äänestys:
Esitysten kesken äänestettiin siten, että ensin äänestettiin esitysten yksi ja kaksi
välillä ja sitten näiden voittajan ja esityksen kolme välillä. Ensimmäisessä

äänestyksessä esitys numero 1. sai viisi ääntä ja esitys numero 2. kaksi ääntä.
Toisessa äänestyksessä esitys numero 1. sai neljä ääntä ja esitys numero 3.
myöskin neljä ääntä. Koska kokouksen pj socia Anna Puukka ei ole äänioikeutettu
osakuntakokouksessa hän ei äänestyksen osallistunut, eikä kokouksen
puheenjohtaja ääni täten voinut ratkaista. Asia ratkaistiin arvalla. Arvonta suoritettiin
heittämällä kolikkoa. Esitys numero 3. voitti arvonnan.
Päätös: Kokous päätti äänestystuloksen mukaisesti, että osakunta ei ota käyttöön
mytsiä.
13. Muut mahdolliset asiat
Muissa mahdollisissa asioissa ei tullut esiin kiireeliseksi julistettavia asioita.
Keskustelua käytiin osakuntakokousten juomatarjoilujen tarpeellisuudesta ja
rajoittamisesta. Lisäksi keskusteltiin puheenvuorojen ja täten kokousajan määrän ja
pituuden rajoittamisesta.
14. Varsinaissuomalaisten laulu
Laulettiin ainoastaan ensimmäinen säkeistö Varsinaissuomalaisten laulusta.
15. Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja Anna Puukka päätti kokouksen 5.5.2007 kello 1.26.

Anna Puukka
puheenjohtaja

Otto Haaki
sihteeri
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Jarkko Romppanen
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Petri Loukasmäki
pöytäkirjantarkastaja

