Hallituksen kokous 31.8.2009

21/09

Läsnä: curator Anna Puukka, cives Sara Bronstein, Mikko Forsström,
Jenny Kari, Petra Lähde, socius Mikko Korhonen ja curator emeritus Mikko
Jakonen.

1. Puheenjohtaja Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.30.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi valittiin civis Sara Bronstein.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Juotiin avausmalja syyslukukauden alkamisen kunniaksi.
4. Ilmoitusasiat:
• Civis Jenny Kari ilmoitti, että seniorijuhlien ruoka varattiin upseerikerholta.
• Socius Mikko Korhonen kertoi TVO:n saaneen luvan laittaa meille ohjaavan
suuntakyltin aitaan pihalle.
• Ilmoitettiin, että sihteeri, civis Minna Bäckroos muutti ja muuttaa parhaillaan.
• Civis Jenny Kari ilmoitti nostavansa kollektiivisen keskisormen bändiruokien
tekijöille.
• Curator Anna Puukka ilmoitti, että Variaa ei saa remontoida ennen peruskorjausta
yleisötilaisuuksiin sopivaksi.
• Curator Puukka kertoi myös, että TVO:n irtisanomisilmoitus pitää hakea TYY:ltä
ja käydä samalla juttelemassa.
5. Saapuneet kirjeet:
• Koffilta kirje alkoholiveron nousemisesta ja alkoholittomien juomien
arvonlisäveron laskusta.
• Kortteja osakuntalaisilta ympäri maailmaa.
6. Uudet jäsenet: Uotinen Maria, Hulkkonen Jori (ulkojäsen), Juva Johannes ja Jaakkola
Osku (ulkojäsen).
7. Päivystysvuorot: maanantaisin Kati, tiistaisin 20.10 alkaen Sara, sitä ennen mahdollisesti
Minna, torstaisin Petra, perjantaisin Kristian. Listaa täydennetään myöhemmin.
8. Flipperipullon voitti curator emeritus Mikko Jakonen tuloksella 9 660 574 410. Jakonen
kertoi TVO:lle saapuneen Road Show -flipperin saavan olla TVO:lla ainakin vuoden
loppuun leasing-sopimuksella. Päätettiin pitää molemmille flippereille oma
kilpailukategoria, joiden palkinnot jaetaan sovitusti pikkujouluissa. Päätettiin myös pitää
ilmainen flipperinharjoitteluviikko 14.-17.9., jonka jälkeisenä perjantaina uudet kilpailut
alkavat. Jakosen ehdotukset ja tiedotteet ovat liitteenä.
9. Civis Sara Bronstein kertoi mahdollisuudesta saada TVO:n käyttöön ilmaiseksi
ammattimainen kahvinkeitin. Valtuutettiin Bronstein jatkamaan neuvotteluja ja kertomaan
tarkemmin ehdoista niiden selvittyä.
10. Emännät kertoivat katselleensa mahdollisia vuosijuhlapaikkoja. Mahdollisia olisivat muun
muassa Aula, Manillan vanha viinatehdas, VPK-talon peilisali sekä upseerikerho mikäli se
olisi muuttanut takaisin vanhoihin tiloihinsa. Väläytettiin mahdollisuutta saada Pahat
Agentit soittamaan seniorijuhliin.
11. Menneet ja tulevat:
• kesä
• 4.-5.9. Höyryturbiini -festivaali
12. Muut mahdolliset asiat:
• Päätettiin, että civis Petra Lähde vastaa tämän hallituskauden loppuun tvo@utu.fi
-osoitteeseen tulleisiin tiedusteluihin, paitsi keikkatiedusteluihin, joihin
edelleenkin vastaa ohjelmapäällikkö.
• Paheksuttiin sitä, että viime perjantain keikan miksaaja oli jättänyt mikrofonit
paikoilleen.

•

Todettiin, että mikäli TVO:lla tekee ruokaa, on tiskattava jälkensä. Tästä päätettiin
myös laittaa ilomoitusosio ohjelmapäällikön e-maileihin samaan tyyliin kuin
Turku Energian julistekielto.
• Civis Sara Bronstein hoitaa päivystyksen tiistaina 1.9.2009.
13. Seuraava kokous 7.9.2009 kello 18.00.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37.

Pj. Anna Puukka

Siht. Sara Bronstein

