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Läsnä: curator Anna Puukka, cives Maria Anttila, Jenny Kari, Tommi Penttinen ja Niko A. Ranta sekä
socius Mikko Korhonen
1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.25. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin. Todettiin, ettei työjärjestyksessä ole erillisiä päätettäviä asioita, mutta
jos jotain päätettävää tulee mieleen, asiat käsitellään muissa mahdollisissa asioissa.
3. Sihteeri ei ollut toimittanut edellisen kokouksen pöytäkirjaa, joten sitä ei voitu hyväksyä.
4. Ilmoitusasiat:
a. TVO:n joukkue civis Niko A. Ranta ja socius Arttu Välimäki voitti TVO—Kuka kikkeriottelun. Curator Puukka esitteli voittajajoukkueelle teetettyä kiertopalkintopokaalia.
Socius Korhonen pohti mahdollisuutta rakentaa pokaalihylly tiskin yläpuolelle.
b. Curator Puukka ilmoitti osakunnan delegaation käyneen sopimassa uudesta tilasta
yliopiston rehtorin kanssa 27.4.2009. TVO vuokraa Varian kellarista (Itäinen Pitkäkatu 1)
keskiosan tuhannen euron kuukausivuokralla. Tarvittaessa TVO saa lainata tai vuokrata myös
muita auditorioita. Vuokra alkaa juosta, kun uusi TVO avataan, eli tavoitteen toteutuessa
toukokuussa 2010. Remontti alkaa, kun nykyisin tilaa asuttava mediatutkimuksen
ainejärjestö Hurma poistuu tiloista syksyllä 2009. Civis Kari haluaa uudesta tilasta
ilmoitettavan julkisesti vasta tällöin. Puukka ja Kari olivat selvittäneet, mitä viranomaiset
edellyttävät anniskeluluvan saamiseksi. Täytyy anoa käyttötarkoituksen muutosta, palkata
suunnitteluarkkitehti, toimittaa piirustukset rakennusvalvontavirastoon ja lähettää
anniskelulupahakemus viimeistään helmikuussa 2010. Civis Anttila ihmetteli, miksi
horisemme tästä asiasta ilmoitusasioissa. Kari vastasi meidän horisevan, jotta kaikki
tietäisivät.
c. 27.4.2009 teatteriryhmä Maneeri esitti TVO:n tiloissa loistavan ja hauskan Pyykkinäytelmän, joka oli ensimmäinen osa TVO:n järjestämää Pyöräkellari ja pesutupa -sarjaa.
Maksaneita katsojia oli 12.
d. Turun sanomien toimittajaharjoittelija ainejärjestö Kritiikistä kävi 27.4.2009 tekemässä
jutun opiskelijapäähineistä. Juttu ilmestyy vappuaattona ainakin nettilehdessä, mahdollisesti myös
paperiversiossa. Kuvissa poseerasivat ja tarinoita kertoilivat curator Anna Puukka ja senior Jussi
Hakokari.
e. Aurinkotehtaan reippaat nuoret kävivät 28.4.2009 huoltamassa opiskelijoiden
polkupyörät kesäkuntoon. Lähes kaikki ajopelit saatiin korjattua lukuunottamatta civis Karin
paikalle raahaamaa raatoa. Aurinkotehtaan väelle tarjottiin talkoo-oluet.
f. Curator Puukka ilmoitti cives Maria Anttilan ja Petra Lähteen selvinneen kommerssista. Anttila
kertoi curator emeritus Kimmo Makkosen ja civis Rikhard Hautalan vielä jatkavan
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alkoholinkäyttöä VSO:lla.
g. Civis Kari ilmoitti VSO:laisten olevan mulkkuja ja mytsinvarastajia.
h. Curator Puukka ilmoitti olevansa periaatteessa ja käytännössä sataprosenttisen varma siitä, että
vuoden päästä TVO:n nykyisessä luolassa on asukasyhdistyksen tila. Asukashdistyksen nykyinen
tila pyöräkellarin perukoilla on ankea.
5. Saapuneet kirjeet: ei ole.
6. Uudet jäsenet: varsinainen jäsen Erkka Tapio Laine.
7. Menneet & tulevat:
22.4. Tila-asiaa käsittelevä osakuntakokous
24.4. Turku hardcore fest -tukikeikka vol. 2. Soittamassa Get Stitches, Maakuntaradio ja Golgata.
25.4. Molly grows up, The Rounds
27.4. Ison puolen siivoustalkoot katsomon rakennusta varten ja MM-jääkiekkoa kankaalta
27.4. TVO:n Pyöräkellari ja pesutupa -sarjan ensimmäinen osa: Teatteriryhmä Maneerin näytelmä Pyykki
28.4. TVO:n Pyöräkellari ja pesutupa -sarjan toinen osa: Aurinkotehtaan väki korjaamassa
opiskelijoiden polkupyöriä
29.4. Asa, Laineen Kasperi, DJ Polarsoul
30.4. Vappubooli
8.5. Turku hardcore & punk fest
9.5. Turku hardcore & punk fest
8. Muut mahdolliset asiat
a. DJ-laitteet: Naantalin kaivohuone halusi lainata TVO:n DJ-laitteet kesä— elokuuksi, ja
on tarpeen selvittää, onko asiasta sopiminen edistynyt ja kuka asiaa selvittää. Ohjelmapäällikkö
socius Janne Leimolalle oli sanottu, että laitteista on perittävä kunnollista vuokraa, mutta kävi
ilmi, että Leimola oli vienyt laitteet Naantaliin ennen kuin vuokrasta oli ehditty sopia. Hän hakee
ne pois 29.4. tilaisuutta varten. Curator emeritus Tomi Hautakangas oli ehdottanut, että koska
kyseessä on oikea firma, vuokran on oltava senmukainen, esimerkiksi 50 euroa/viikonloppu.
Civis Karin mielestä asiaa ei ole hoidettu asianmukaisesti, koska vuokrasta ei ole vielä sovittu,
eikä tiedetä, onko Leimola omavaltaisesti lupaillut jotakin Kaivohuoneelle. Curator Puukka
uhosi, että otetaan kohta Leimolalta avaimet pois, sillä ei TVO:n omaisuutta saa noin vain lainata.
Laitteita oli tarkoitus käyttää kokouspäivänäkin. Puukka pohti, pitäisikö asiasta tehdä
rikosilmoitus. Samoin oli toimittu hänen lukiossaan, kun joku oli lainannut luvatta satojen
tuhansien markkojen arvoiset elokuvantekovälineet. Civis Penttinen ehdotti, että sanotaan
Kaivohuoneen väelle, että nyt ihmiset ovat toimineet oikeuksiensa ohi. Puukan mielestä TVO:n ei
tule syyttää Kaivohuonetta anastuksesta, vaan tehdään heille tarjouspyyntö ja tarvittaessa peritään
vuokraraha Leimolalta, vaikka “hän on raha-asioissa ihan panuna”. Kari ehdotti, että ilmaistaan
asia Kaivohuoneelle jotenkin kiertäen kuten “teillähän on nyt ollut laitteet näytteenä”. Puukka
lupasi soittaa Kaivohuoneelle.
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b. Vappu: Civis Sara Bronstein ostaa boolitarpeet vappuaattona. Hallitus ei määrittele budjettia.
Todettiin boolikatoksen olevan ullakolla, ja sen voi hakea, jos on reipas. Civis Anttilan mielestä
katos on tarpeeton. Civis Matti Ohtonen oli todennut, että vapuksi oli luvattu aurinkoista säätä.
c. Floran risteily: Civis Ranta tiedusteli civis Karilta, onko Floran risteily varattu. Kari vakuutti
asian olevan kunnossa. TYYn hallituksen opiskelijaperinteistä vastaavalta jäseneltä haetaan
erillisavustushakemuksella tukea risteilyn kustannusten kattamiseen. Civis Anttila suhtautui tuen
saamiseen epäillen, sillä TYY järjestää tänä vuonna oman Floran risteilyn, mutta Kari vaati
tukea haettavan joka tapauksessa, sillä ei TVO:n perinne ole yhtään vähemmän perinne kuin
TYYn perinne, joka ei ole perinne ensinkään. Hinnasta puhuttaessa Ranta totesi, että on
oletettava, että avustus saadaan ja että avustus kattaa puolet kuluista. Anttila ehdotti, että sovitaan
hinnasta seuraavassa kokouksessa, kun avustuksen määrä on tiedossa. Puukka ehdotti, että
laitetaan hakemukseen hinta-arvioksi seitsemän euroa.
9. Seuraava kokous pidetään 4.5.2009 kello 18.00.
10. Kokous päätettiin kello 19.17.

_____________________________
Cur! Anna Puukka

______________________________
kokouksen siht. Civ! Maria Anttila

