TVO:n osakuntakokous 30. toukokuuta 2007

Läsnä: curator emeritus Tomi Hautakangas, curator Kimmo Makkonen,
seniores Jussi Hakokari ja Mikko Metsä-Ketelä (ad articlo 5), cives Johan
Ehrstedt, Riku Hautala (ad articlo 7), Kati Häkkinen, Jari Pohjonen, Niko A.
Ranta, Pauli Sundberg ja Daniel Wondafrash (ad articlo 7), socia Anna
Puukka (ad articlo 7) ja socius Janne Leimola.
1. Curator Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 19.50. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen: Puheenjohtajaksi valittiin curator emeritus Tomi
Hautakangas. Sihteeriksi valittiin curator Kimmo Makkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin cives Pauli Sundberg ja Niko A. Ranta.
3. Kokouksen työjärjestys: Päätettiin hyväksyä ehdotus kokouksen työjärjestykseksi.
Työjärjestys on liitteenä.
4. Ilmoitusasiat:
• Civis Niko A. Ranta ilmoitti TVO:n internetsivujen keskustelupalstan muuttuneen
kiukuttelupalstaksi.
• Puheenjohtaja Tomi Hautakangas kertoi uudesta kokoustarjoilukäytännöstä.
5. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2005 ja 2006 hallituksille, tai ellei
myönnetä, jatkotoimenpiteistä päättäminen:
Keskustelu: Osakunnan taloudenhoidosta käytiin laaja ja yksityiskohtainen keskustelu.
Keskustelussa esiteltiin edellisten osakuntakokousten tekemiä päätöksiä. Civis Daniel
Wondafrash toivoi, että vuosien 2005 ja 2006 hallitukset laatisivat nykyiselle hallitukselle
ehdotuksen osakunnan talousasiosta huolehtimisen huolellisuuden ja pätevyyden
varmistamiskeinoista. Civis Riku Hautala ehdotti pöytäkirjaan lisättäväksi pontta, jossa
nykyinen hallitus velvoitetaan tekemään osakuntakokoukselle raportti, jossa selvitetään
toimenpiteet osakunnan talousasioista huolehtimisen huolellisuuden varmistamistoimista.
Ehdotettiin, että selvityksen laadintaa varten perustetaan toimikunta.
Päätökset: 1. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2005 hallitukselle. 2.
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2006 hallitukselle. 3. Päätettiin perustaa
toimikunta, joka toimittaa syyskuun 2007 loppuun mennessä hallitukselle mietinnön
osakunnan talousasioiden huolellisen hoiden jatkuuvuden turvaamiseksi suositeltavista
toimenpiteistä.
6. Civis Mari Pitkäsen eronpyyntö hallituksesta ja hallituksen täydentäminen:
Civis Mari Pitkänen pyyti eroa hallituksesta 1.6.2007 alkaen ulkomaille muuton vuoksi.
Päätettiin myöntää hänelle ero kyseisestä päivämäärästä alkaen.
Valittiin hallituksen jäseneksi socius Janne Leimola.
7. TVO-mytsin hankinta Jussi Hakokarin johtaman mytsitoimikunnan esityksen mukaan:
Senior Jussi Hakokari esitelmällä osakuntapäähineistä ja niiden käyttötavoista
Euroopassa. Esitelmä sisälsi toimikunnan esityksen TVO-mytsiksi. Esitelmän diakuvat
ovat liitteenä. Esitelmän jälkeen mytsin hankinnasta käytiin perusteellinen keskustelu.

Päätös: Päätettiin hankkia TVO-mytsit. Päätettiin, että mytsiä saavat käyttää kaikki, joilla
on TVO:n osakuntanauhan kanto-oikeus.
8. Mahdolliset muut asiat:
•

•

Puheenjohtaja Tomi Hautakangas kertoi, että edellisenä maanantaina oli tarkoitus
järjestää juhlavuositoimikunnan kokous, mutta sitä ei järjestetty, sillä silloin ei
ollutkaan hallituksen kokousta. Hän tiedotti myös, että juhlavuositoimikunta
kokoontuu 31.5.2007 kello 17 osakunnassa.
Varsinaissuomalaisten laulun ensimmäinen säkeistö

9. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas päätti kokouksen kello 21.30.
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