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Läsnä: curator Anna Puukka, cives Maria Anttila, Sara Bronstein (kohdasta 11 alkaen), Mikko Forsström, Niko A.
Ranta ja Maire Rytkönen, socii Mikko Korhonen ja Janne Leimola sekä hallitukseen kuulumaton civis Kristian Selin
(kohta 8)
1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.23. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: Civis Bronsteinin esitys uuden kahviautomaatin
hankinnasta päätettiin siirtää käsiteltäväksi ajankohtana, jolloin esityksen tekijä on läsnä, koska esitys oli epäselvä ja
puutteellinen.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei voitu hyväksyä, sillä sihteeri ei ollut toimittanut sitä.
4. Ilmoitusasiat:
a. Vuoden 2008 tilinpäätös on valmistunut äskettäin. Tilintarkastajat ovat kiireisiä päivätöidensä takia,
mutta heitä yritetään kirittää hoitamaan hommansa.
b. Curator Puukka ilmoitti, että TVO:n uuden tilan vuokrasta mennään sopimaan torstaina
2.4.2009 yliopiston tilavastaavan kanssa. Puukan lisäksi neuvotteluun osallistuvat senior Arno Leino,
inspehtori Timo Soikkanen sekä emerituskuraattorit Tomi Hautakangas ja Kimmo Makkonen.
5. Saapuneet kirjeet:
a. Kespro lähetti uuden tukkukortin.
6. Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä.
7. Pandan suklaalevyjen normaalihinnasta ja Nikolain x-tra-hinnasta neuvoteltaessa civis Forsström totesi, että
hintojen pitäisi olla sellaiset, että myynnillä katetaan hävikki. Suklaalevyjen (130 g) hinnaksi päätettiin 1,2 e ja
Nikolain x-tra-hinnaksi 1,00 e.
8. Joukko taideakatemian opiskelijoita haluaisi käyttää TVO:ta keittiö- ja wc-tilana, kun he kuvaavat
jääkiekkoaiheista lopputyöelokuvaa TYYn saunan edustalla 13.— 14.4.2009. Hallitus piti ongelmallisena sitä, että
joku tarvitaan valvomaan joukkoa, ja vaikka todennäköisesti joku vastuuhenkilö onkin paikalla, se ei ole täysin
varmaa. Civis Kristian Selin suostuu vapaaehtoisena tulemaan valvomaan tilojen asianmukaista käyttöä.
9. Senior Pauli Sundberg oli pyytänyt, voisiko hän saada parvekkeensa koristukseksi Päiväkodin entisiä kalusteita
kaksi tuolia ja yhden pöydän. Perusteluina hän esitti, että hän auttoi pakettiautolla ilmaiseksi ja lihasvoimalla
parhaan kykynsä mukaan Päiväkodin kalusteiden siirtämisessä TVO:lle. Civis Anttila ehdotti, että annetaan
kalusteet, kun senior Sundberg jopa vaivautui kysymään. Civis Forsström ehdotti, että velvoitetaan Sundberg
ottamaan haluamiensa kalusteiden ohella myös TVO:lle tarpeetonta romua. Päätettiin antaa Sundbergin ottaa
kalusteet ilman velvotteita.
10. Menneet & tulevat:
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.

Anna Puukan inssiajo. Läpi meni!
Turun yliopistojen avoin pöytäjalkapallomestaruuskilpailu. Voittajaksi suoriutui civis Niko A. Rannan ja
socius Arttu Välimäen joukkue.
Maakuntamatka Paimioon. Illalla Turku Hardcore festin tukikeikka, jossa Reckless Crew ja muita.
667, Sortokausi, Obedient Chaos
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28.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.

Raw Power (ITA)
V.S.O.P.:n toimituskokous Proffassa kello 19.00. TVO:lla Anchor (SWE), Anvils Drop +1
Aprillirock: TYYn kulttuurivaliokunnan bändikatselmus
Kulttuuritoimikunnan kokous kello 16.00
Väärinkäsitys, Noituus, Yleislakko, Umpio
Yksityistilaisuus: civis Jani Vehkaperän 20-vuotissynttärit
Kevätkokous kelo 18.00
Afgrund (SWE), Rotten Sound, Büfo
Nailed Coil, Grudge, Obedient Chaos, Sold out
Demonical, Tyrant, Hellbox
Pääsiäispidot

11. Muut mahdolliset asiat
a. Civis Rytkönen tiedusteli, pitäisikö hänen tiedottajana lähettää tvoaktiivi-listalle TYYn Leila Uotilan
lähettämiä "maanantaimeilejä" eli alkuviikkoisia tiedotuksia TYYn tapahtumista. Curator Puukan johdolla
todettiin, että niitä kannattaa lähettää, mikäli tiedotuksissa on TVO:ta koskevia asioita. Lisäksi Rytkönen
tiedusteli, pitäisikö hänen lähettää osakuntaan liittyneille vaihto-opiskelijoille tiedotuksia englanniksi.
Päätettiin antaa hänen toimia parhaan näkemyksensä mukaan.
b. Civis Bronsteinin saavuttua paikalle käsiteltiin hänen ehdotuksensa uudesta kahviautomaatista. Civis
Bronstein ehdottaa siis, että TVO:lle hankittaisiin kunnon kahvinkeitin, kahviautomaatti tai espressopannu.
Todettiin automaattikahvin olevan pahaa ja espressopannussa olevan se ongelma, että sen käyttö edellyttää
liettä, ja keittiöön on pääsy vain harvoilla. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen, johon
mennessä civis Bronstein valmistelee asiasta kunnollisen esityksen.
12. Seuraava kokous pidetään 6.4.2009 kello 18.00.
13. Kokous päätettiin kello 19.04.

______________________________
Cur! Anna Puukka

______________________________
kokouksen siht. Civ! Maria Anttila

