Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n
TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2008
TVO toimi tuttuun tapaan
TVO toimi samaan tapaan kuin aiempina vuosina. Varsinaisen osakuntatoiminnan osalta
toimittiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Osakunnan tila-asiassa ei pystytty
suunnitelman mukaiseen sopimiseen tulevaisuuden osakuntatilasta, vaan Yo-talojen
omistaja Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS) kieltäytyi vuokraamasta nykyistä osakuntatilaa
TVO:lle talon peruskorjauksen jälkeen.
Perinteinen osakuntatoiminta oli reipasta ja vireää: osakuntatila oli avoinna vuoden
jokaisena päivänä ja erilaisia ohjelmallisia iltamia järjestettiin useita viikottain.
Kotimaisten yhtyeiden lisäksi osakunnassa kuultiin esiintyjiä Ahvenanmaalta,
Alankomaista, Belgiasta, Brasiliasta, Eestistä, Japanista, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta,
Tsekistä, Uudesta-Seelannista, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Yhteensä TVO:lla nautittiin
musiikista 77 iltana. Yksittäisten klubikeikkojen ohella osakunnassa järjestettiin
monipäiväisiä tapahtumia, kuten Indiefest, Turku Hardcore Punk Festival '08, Amplifier
Worship II ja III, Tulipesä-klubi-taidemusiikki-iltamia, Noise in Your Circuits -festivaali
sekä edellisiin nivoutuen Kotimaiset punk-klassikot -sarja.
TVO vietti 80. juhlavuottaan. Sitä juhlistettiin muun muassa Akatemiatalolla
järjestetyssä vuosijuhlassa. Perinteiset seniorijuhlat, pikkujoulu ja Flora-risteily saivat
suuren suosion. Osakunnan pää-äänenkannattaja VSOP ilmestyi pitkän tauon jälkeen
juhlanumerona, joka kertoi TVO:n toiminnasta kautta vuosikymmenien.
Osakuntatila joutui uhanalaiseksi
Alkuvuodesta 2008 TVO valmistautui optimistisin mielin tulevaan Yo-talon peruskorjaukseen. Helmikuussa TVO toimitti TYS:lle luettelon osakuntatilan parantamistoimenpiteistä, muun muassa tilan mielekkäästä akustoinnista ja saunan rakentamisesta.
Huhtikuussa Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) järjesti tila-asiatapaamisen, jossa
TYS:n edustajat kuulivat Yo-taloissa toimivia järjestöjä. Silloin täsmällisiä tietoja
peruskorjauksesta ei vielä liiemmin ollut saatavilla.
Tulevista hankaluuksista saatiin ensi kertaa vihiä, kun Turun sanomien haastattelussa 8.
kesäkuuta TYS:n kiinteistöjohtaja kertoi, että TVO:n tilan riittävä äänieristäminen ei
onnistuisi. TVO:n kuraattori Kimmo Makkonen yritti ottaa yhteyttä ylioppilaskyläsäätiöön
elo- ja syyskuussa neuvotteluyhteyden avaamiseksi, mutta säätiö ei vastannut kirjeisiin.
TYS:n suunnitelmat Yo-talo C:n osalta alkoivat hahmottua sattumalta, kun maanantaiaamuna 29.9. Turun maakuntamuseon tutkija Kaarin Kurri ja TYS:n johtajia yllättäen
tupsahti osakuntaan. Kurri tarkasteli Yo-taloja, sillä kyseessä on suojelukohde.
Osakunnan kerhosalissa hän kysyi, miten takkaseinä suojeltaisiin, jos salista tehtäisiin
pyöräkellari. Väitteisiin saatiin vahvistusta, kun TVO:n alivuokranantaja TYY:n
pääsihteeri kertoi kuulleensa kyseisista kaavailuista toimiessaan TYS:n hallituksessa.
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Inspehtori Timo Soikkanen kutsui osakuntalaiset tila-asiakokoukseen 8.10. Osakuntalaisten ja TVO:n seniorien lisäksi paikalle kutsuttiin myös TYY:n edustaja ja Turun
kaupungin edustaja Jukka Mikkola. Kokouksen kuluessa TYS:n aikeista saatiin viimein
selvyys, kun Mikkola soitti TYS:n toimitusjohtaja Mikko Sedigille. Sedig kertoi, että TYS
aikoo muuttaa nykyisen osakuntatilan pyöräkellariksi ja pesutuvaksi. Sedig jatkoi, että
osakuntatilan peruskorjaus nykyisen kaltaiseen käyttöön maksaisi yli miljoona euroa ja
että rakennusvalvontaviranomaiset ovat lausuneet, ettei tilan käyttö nykyiseen tapaan
olisi mahdollista edes toimistotilana. Myöhemmin kävi ilmi, että Sedig kertoi vain osan
faktoista: miljoonan euron kustannusarvio todettiin TYS:n kiinteistöjohtajan ”heitoksi”
Aamusetin haastattelussa 8. marraskuuta. TYY:n edustajiston järjestämässä keskustelutilaisuudessa 24.11. ilmeni, että ”viranomaislausunnoissa” oli kyse epämuodollisesta
juttelusta TYS:n johdon ja viranomaisten kesken. Tosin vielä TYY:n tilatyöryhmän
kokouksessa 9.10. ja TVO:n, TYY:n ja TYS:n tapaamisessa 16.10. päätöksen perusteena
käytettiin 1000000 euron kustannusarviota.
Osakunta reagoi tilanteeseen lehdistötiedotteella 7.10. ja Pelasta TVO -adressilla 10.10.
Tiedotteen myötä asia tuli esille sekä paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa.
Adressissa vaadittiin, että Yo-talo C:n osakuntatila säilytetään, että TVO saa jatkaa siinä
toimintaansa ja että osakuntatilan remontoinnista laaditaan Yo-talon arkkitehtuurisia
arvoja kunnioittava ajanmukainen suunnitelma kustannusarvioineen siten, että lähtökohtana on osakuntatilan säilyttäminen. Adressin allekirjoitti TVO:n internetsivuilla 4368
henkilöä ja paperikaavakkeilla 648 henkilöä, yhteensä 5016 allekirjoittanutta. Adressi
luovuttettiin TYS:n valtuuskunnalle 27.11. ja TYY:n edustajistolle 10.12. Turun
kaupunginvaltuustolle adressi luovutetaan vasta 12.1.2009, koska uusi valtuusto aloitti
vuodenvaihteessa.
Yo-talo C:n osakuntatilan kohtalosta ei ole vielä varmuutta. TYS on päättänyt pyöräkellarin ja pesutuvan rakentamisesta. TVO pyrkii edelleen vaikuttamaan Turun
poliitikkoihin mielekkäämmän ratkaisun saavuttamiseksi. Asia tulee Turun rakennusvalvonta- ja rakennussuojeluviranomaisten käsiteltäväksi vuoden 2009 aikana.
Raha-asiat
Vuosi 2008 sujui hyvin taloudellisesti. Kulttuuritapahtumien yhteydessä tapahtunut
varainhankinta onnistui kohtuullisesti. TYY:n maksama toiminta-avustus palautettiin
aiempina vuosina vakiintuneelle tasolle. Osakunnassa noudatettiin tiukkaa budjettikuria;
tavoitteena oli kerätä säästöjä, jotta TVO selviäisi vuonna 2010 alkavaan Ylioppilastalojen peruskorjaukseen liittyvistä menoista ja vähentääkseen velanoton tarvetta
tulevaisuudessa. Tavoitteessa onnistuttiin: tilikauden ylijäämä oli 5270 euroa.
Verotusasioissa tapahtui kömmähdyksiä. Kuukausittaiset ennakonpidätys-, sosiaaliturvamaksu- ja eläkemaksuilmoitukset jäivät tekemättä. Verottajan vietyä asia
ulosottoon TVO joutui Asiakastieto oy:n protestilistalle, mikä on perin hölmöä
rahatilanteen ollessa kunnossa. Verot ja perinnässä olleet maksut maksettiin
joulukuussa, vieläpä siten, että TVO maksoi myös liikaa perityt maksut ja saanee
veronpalautusta noin 2400 euroa vuonna 2009. Vastaavan sekoilun välttämiseksi
taloudenhoitajalle päätettiin laatia perehdytyskoulutuksen lisäksi kirjallista
ohjeistusta.
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Kalustohenkintoja lykättiin myöhemmäksi kunnes TVO:n tilakysymys saadaan ratkaistua.
Ainoa hankinta oli arkistointi- ja toimistotyössä tarvittava skanneri, joka ei liiemmälti
lisää muuttokuormaa. Osakuntatilan huoltokuluista säästettiin, koska peruskorjauksen
yhteydessä osakuntatila kuitenkin uusitaan tai tuhotaan.
Uusi kunniajäsen
Osakuntakokous päätti 12.2. kunniajäsenen kutsumisesta. Sekä osakuntalaiset että
TVO:n seniorit halusivat kunnioittaa Arno Leinoa osakunnan suurimmalla
huomionosoituksella. Leino on toiminut muun muassa TVO:n kuraattorina 1.6.1965 —
1.6.1967. Hän järjesti yhteydet korporaatio Rotalian Ruotsin koondin kanssa, mikä johti
myöhemmin ystävyyssopimuksen allekirjoittamiseen. Leino osallistui TVO:n tukisäätiön
perustamiseen ja toimi säätiön asiamiehenä 1973 — 1991, hallituksen vakinaisena
jäsenenä 1968 alkaen, varapuheenjohtajana 1990 — 1998 ja puheenjohtajana 1999
alkaen. Leinon ansiosta säätiö on pystynyt jakamaan vuosittain stipendejä aktiivisille
osakuntalaisille, tukemaan osakuntaa laitehankinnoissa ja samanaikaisesti kasvattamaan
säätiöpääomaa. Aiemmin osakuntaan on kutsuttu kunniajäseneksi Olli Vuori vuonna 1993
ja Paavo Kallio vuonna 1968 sekä Varsinaissuomalaiseen kerhoon Uno Harva vuonna 1949.

TVO:n kunniajäsen Arno Leino puhui osakunnan vuosijuhlassa ystävyyssuhteiden
solmimisesta Korp! Rotalian kanssa.
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TVO:lle oma hattu
Osakunta otti käyttöönsä osakuntapäähineen, mytsin, vuosijuhlassa 2008. Päähine on
osakuntakohtainen virallinen väriesine joka korvaa ylioppilaslakin ja jota voidaan
käyttää kaikissa osakunnallisissa toimissa ja tapahtumissa sekä järjestöä edustettaessa.
Se on toteutettu vanhan balttilaisgermaanisen perinteen mukaan ja on valmistutettu
eestiläisen ystävyysosakuntamme Korporatsioon Rotalian avustuksella heidän
suosimassaan tekstiilipajassa.
Syitä päähineen käyttöönottamiselle oli monia. Halu elävöittää ja vahvistaa osakunnallisten tunnusten, nk. väriesineiden, käyttöä oli päällimmäisin; lukiosivistyksen
yleistymisen ja haalarikulttuurin aiheuttama ylioppilaslakin marginalisoituminen
ylioppilaselämässä oli myös voimakkaasti esillä hankkeessa. Hanketta varten perustettiin
erillinen suunnittelutoimikunta, joka hyväksytti lopullisen muodon osakuntakokouksella.

TVO-mytsi otettiin käyttöön osakunnan 80. vuosijuhlassa. Kuraattori Kimmo
Makkonen ja Janno Isat Korp! Rotaliasta jakoivat mytsit osakuntalaisille.
Päähineen muoto ja värien sommittelu noudattivat eestiläistä osakuntaperinnettä.
Lakin lippa on musta ja laki on valkoinen; ne muistuttavat perinteisestä suomalaisesta
ylioppilaslakista. Laen alla kulkevat punainen ja kultainen nauha Varsinais-Suomen
maakunnan ja sitä edustavan osakuntamme väreinä. Lakissa on myös perinteisenä
lakikuviona nk. zirkel, kaunokirjailtu kuvio jossa on luettavissa osakunnan nimen
alkukirjaimet T, V ja O. Zirkel niinkikään otettiin käyttöön osakunnan epävirallisena
tunnuksena.
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Päähine otettiin juhlallisesti käyttöön osakunnan inspehtorin, suunnittelutoimikunnan
puheenjohtajan ja Korporatsioon Rotalian edustajan toimesta osakunnan 80.
vuosijuhlassa Akatemian talolla.

Vuoden 2008 toimintaa kuukausittain
Tammikuu
Uudenvuoden vastaanotosta toivuttiin rauhallisesti: keikkarintamalla oli suhteellisen
hiljaista ja osakunnan elämää väritti tavallinen kerhotoiminta sekä curator emeritus
Tomi Hautakankaan uurastus dj-laitteiden tiskin rakennuksen parissa. Musiikkia soitettiin
kuitenkin kuutena iltana. Tarjolla oli uusiseelantilaista taidehippihuminaa, perinteistä
runttaavaa hardcorea, tyttöjen poppia ja räyhäkästä punkia.
Uusi ja vanha hallitus kokoontuivat perinteiseen karonkkaan Suomusjärven luonnonkauniiseen maisemaan. Savusaunan maittava löyly karaisi viranhaltijoita aloittamaan
parkkiintunein nahoin uuden toimintavuoden. Samaan aikaan osakunnassa kokoontui
Varjohallitus, joka ruoti valtaapitävän hallituksen jäseniä ja toimia yhteiskunnallista
ulottuvuutta unohtamatta.
Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa) lähestyi tammikuussa osakuntaa kirjeellä, jossa
ilmoitettiin, ettei palautettavista tölkeistä enää voida maksaa hyvityksiä. Civis Jaakko
Henrik Salminen alkoi selvittää asiaa.
Helmikuu
Helmikuussa keikkaelämä vilkastui, kun ohjelmallisia tilaisuuksia oli yhdeksänä iltana.
Tolpan takana raikasi muun muassa runo ja rock, suuren uhon räp heiluvine käsineen,
retropop ja indie. DJ-laitteetkin vihittiin viimein virallisesti käyttöön, ja ne ovatkin
tuoneet paljon lisää tansseja osakuntaan.
12.2. pidettiin osakuntakokous kunniajäsenen kutsumiseksi. Edellisen kerran moinen
ylevä kunnia on suotu vuonna 1993 entiselle inspehtorille ja TVO:n tukisäätiön
puheenjohtajalle Olli Vuorelle.
TYS vieraili 11.2. ensimmäistä kertaa osakunnassa peruskorjausasian tiimoilta katselemassa paikkoja. Säätiön edustajille luovutettiin lista osakuntatilojen parannuksista,
jotka olisi toivottavaa toteuttaa peruskorjauksessa. Osakuntien kesken tulevaan
peruskorjaukseen reagoitiin välittömästi kutsumalla kaikkien osakuntien edustajia
neuvonpitoon TVO:lle. Naapuriosakuntia muistettiin myös ystävänpäivänä sujauttamalla
jokaisen postilaatikkoon itse askarreltu ystävänpäiväkortti. Turun ylioppilaslehti
puolestaan muisti TVO:ta lahjoittamalla loppukevääksi ilmaista mainostilaa sivuiltaan.
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Maaliskuu
Kuukauden suuri tapahtuma oli kauan valmisteltu ja odotettu 80. vuosijuhla, jota
juhlittiin asianmukaisissa puitteissa komealla Turun Akatemiatalolla. Nautinnollisesta
ohjelmasta vastasivat palindromirunoillaan vauhkosti lavan haltuun ottanut runoilija Esa
Hirvonen, improvisaatioteatterilla villinnyt teatteriryhmä Neljän ruuhka sekä pianonsoitollaan hurmannut civis Kristian Selin. Juhlapuhujaksi oli kutsuttu Turun sanomien
entinen päätoimittaja, valtiotieteen tohtori Markku Salomaa. Hänen puheensa oli
johdatus tieto- ja tieteenteoriaan. Toisessa juhlapuheessa kansanedustaja Ville Niinistö
toi kaikuja Arkadianmäeltä puhuen lyhyesti politiikasta.
Vuosijuhlassa myös palkittiin ansioituneita osakuntalaisia ja osakunnan ystäviä. Arno
Leino kutsuttiin juhlassa kunniajäseneksi. Kunniakirjan saatuaan Leino esitteli
puheessaan osakunnan ja Korp! Rotalian ystävyyssuhteiden alkuvaiheita, joiden
solmimiseen hän itse oli myötävaikuttamassa. TVO:n ansiomerkkitoimikunta myönsi
kultaisen ansiomerkin inspector Timo Soikkaselle, seniores Katja Sorsimolle ja Outi
Suorannalle sekä curator Kimmo Makkoselle. Hopeinen ansiomerkki annettiin seniores
Jussi Hakokarille ja Cilla Nergille sekä cives David Herokille, Jari Pohjoselle ja Jaakko
Henrik Salmiselle. Ansionauha annettiin cives Sara Bronsteinille, Kristian Selinille ja Pauli
Sundbergille sekä socia Anna Puukalle. Uuden osakuntanauhaohjesäännön mukaan
osakunnan jäsenistä osakuntanauhan saivat cives Salla Hongisto, Atte Hämäläinen, Karel
Keiramo, Tommi Penttinen, Jussi Särkilahti ja Leena Vänskä. Ulkojäsenistä ja osakunnan
ystävistä värien kanto-oikeus myönnettiin Marko Brownille, Jussi Heleniukselle, Vesa
Pirhalle, Heikki ”Hessu” Mönkköselle, Janne ja Leena Rantaselle sekä ystävyysosakunta
Korp! Rotalian vuosijuhlaedustajille, joita oli viisi mukavaa ja reipasta veikkoa. TVO:n
tukisäätiö rs. jakoi stipendejä yhteensä 1390 euroa. Lisäksi curator emeritus Tomi
Hautakankaalle myönnettiin ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksesta anomuksetta 500
euron erityisstipendi hänen vuodesta 1991 alkaen uhrautuvaisin mielin osakunnan
hyväksi tekemästä valtaisasta työstä. Ennen varsinaista juhlapäivää käytettiin kaksi
vuorokautta siivoustalkoisiin osakuntatilan puunaamiseksi juhlapäivän arvoiseen
kuntoon.
Vuosijuhlahumusta huolimatta klubi-iltoja järjestettiin kahdeksana iltana. Kaikki oli
rokkia paitsi se, mikä oli grindcorea. Maaliskuussa osakunnan julkaiseman lehden VSOP:n
1960- ja 70-lukujen numeroista nidotutettiin kirja, jotta vanhatkin jutut olisivat niistä
kiinnostuneiden saatavilla. 15.3. Maan ystävien jäseniä kokooontui osakuntaan socius
Janne Leimolan johdolla keskustelemaan tietoturvasta.
Urheiluakin kunnassa harrastettiin: kisastudioissa raikuivat urheilulliset huudot
useanakin sunnuntaina ja perinteinen Turun yliopistojen avoin kikkeriturnaus
järjestettiin 19.3. Voiton vei jo vuonna 2006 parhauteen yltänyt, mainetta ja kunniaa
niittänyt osakunnan oma joukkue 000, jossa pelasivat curator emeritus Anton Kupias ja
civis Niko A. Ranta.
Lex ry. juhli vuosijuhlaansa 14.3. Tilaisuudessa TVO:ta edustivat curator Kimmo
Makkonen sekä cives Jaakko Henrik Salminen ja Kristian Selin. Lahjaksi osallistujat
veivät seitsemän kiloa perunoita. Jaakko Henrik Salminen sai myös selvitettyä
alkuvuonna vaivanneen arvonlisäverotuslaintulkinnallisen epäselvyyden Palpan kanssa.
Ongelmien oltua ohi päätettiin lisätä myyntikaapin valikoimaa ja tehdä
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maakunnallisuutta näkyvämmäksi, joten tehtiin uusi sopimus Laitilan
virvoitusjuomatehtaan kanssa.

Transgender-joukkue Turun yliopistojen avoimessa kikkeriturnauksessa 19.3.2009
Huhtikuu
Huhtikuussa politikoitiin. 15. ja 16.4. socia Anna Puukka edusti TVO:ta kymmentuntisiksi
venyneissä TYYn alayhdistysvaliokunnan kokouksissa. Lopputuloksena oli TVO:n toimintaavustuksen palauttaminen vuoden 2006 tasolle, tarkaksi summaksi luvattiin 1 635 euroa.
Samaan aikaan curator Kimmo Makkonen kävi TYYn peruskorjauskeskustelussa, jossa
saatiin taas hieman lisää tietoa tulevasta suuresta muutoksesta. TVO:n kevätkokouksessa
käsiteltiin perinteiset tili- ja vastuuvapausasiat sekä hyväksyttiin vuoden 2007
toimintakertomus ja tilinpäätös.
Mutta kyllä huhtikuussa ehdittiin keikkailla ja juhliakin. Elävää musiikkia kuultiin
kahdeksana iltana, ohjelmassa oli muun muassa kokeellista folkia, tummasävyistä
synkistelypoppia, kantria ja remuavaa hardcorea. Yksi TVO:n hurmoksellisimpia keikkoja
koettiin huhtikuussa, kun TVO:n punk-klassikot-sarjassa punklegendat Terveet kädet ja
Rattus villitsivät täyden tuvallisen musiikin ystäviä sekä tilan ahtauden vuoksi
ulkopuolelle jääneen yleisön. Huhtikuussa järjestettiin myös eläinoikeustukikeikka, jossa
musiikin ohella näytettiin eläinoikeusvideoita, tarjoiltiin vegaanisia herkkuja ja jaettiin
esitteitä eläinoikeustoiminnasta sekä eläinten epäoikeudenmukaiseksi koetusta
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kohtelusta.
Korp! Rotalialla oli perinteisen railakas kevätkommerssi Tallinnassa. TVO:ta etelässä
edusti retkue curator Kimmo Makkonen ja civis Maria Anttila. Lahjaksi edustajat veivät
Zug um Zug -lautapelin, jota TVO:lla hinkutetaan netissä tai laudalla lähes jatkuvasti.
Vappuaattona nautittiin perinteeksi muodostunutta osakunnan vappuboolia, joka sai
juroimmatkin boolille poikenneet hilpeiksi.
Toukokuu
Floran päivän risteily Vepsän saareen järjestettiin 10.5. M/S Janinalla. Roimasta
venevuokran noususta huolimatta risteily saatiin toteutettua osakuntalaisten
ponnistelujen ja TYYn avustuksen ansiosta. Aurinko paistoi kuten aina, joten
osakuntalaiset rentoutuivat kallioilla loikoillen, herkkuja grillaten, mittelemällä
jalkapallo-ottelussa ja pulikoimalla kesäisen lämpimässä merivedessä.

Airistolla kelpaa plutata Floran päivänä.
Taiteesta nautittiin huimana neljänätoista iltana. Tolpan takana teutaroivat muun
muassa kantri-, pop-, neuvostotaide-, ja popmuusikot sekä kimittävät japanilaiset. Punkklassikoiden sarja jatkui, kun estradille asteli Maaseudun tulevaisuus. Nuoremman
polven punk-orkestereita kuultiin kaksipäiväisessä Turku Hardcore Punk Festival
-tapahtumassa. Yhteistilaisuus S-Osiksen kanssa oli yleisö- ja myyntimenestys. Erilaista
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taidetta koettiin TVO:n perinteisessä performanssifestivaalissa. Ohjelmassa oli muun
muassa itsetutkiskelua, mustiin kaapuihin kietoutumista sekä kohtalokasta karvojen
ajelua -varsin tavatonta siis. Esiintyjinä olivat socii Mikko Korhonen ja Panu Tyhtilä sekä
rusticus Toni Roivanen.
TVO:laisia kävi myös useissa edustustilaisuuksissa. 9.5. curator Kimmo Makkonen, senior
Jussi Hakokari sekä cives Maria Anttila, Sara Bronstein ja Jenny Kari kävivät VarsinaisSuomen liiton järjestämässä Eurooppa-päivän vastaanotossa huimien maisemien Kaasukellossa. Civis Maria Anttila edusti osakunnan isännistöä Länsi-Suomen lääninhallituksen
ja Varsinais-Suomen Hotelli- ja ravintolayrittäjien järjestämässä Ajankohtaiset anniskeluasiat -tilaisuudessa, jossa päivitettiin baarien toiminnasta vastaavien anniskelutietoja
säädösten muuttuessa.
Isäntä, socia Anna Puukka juhlisti 20.5. syntymäpäiviään TVO:lla, ja paikalla oli runsaasti
riemumielistä juhlakansaa. Urheiluakaan ei unohdettu, sillä autourheilu- ja jalkapallokisakatsomot pystytettiin jälleen ja kannustus oli huimaa.
Kesä-, heinä-, ja elokuu
Kesällä osakunta oli päivittäin avoinna, ja osakunnan kerhot kokoontuivat usein.
Venekerholaiset seilasivat ja puksuttivat retkille maakuntaan ja kauemmaskin,
Eestissäkin vierailtiin. Venekerholaisten määrä lisääntyi yhden uuden moottoriveneen
hankinnan myötä. Suolantuoksuisen ulkoilun vastapainona penkkiurheilun ystävät
sulkeutuivat lähes koko kesäkuuksi osakuntaan seuraamaan jalkapallon EM-kisoja.
Sohvista ja muista huonekaluista rakennettu kisakatsomo oli oiva paikka rentoutua
kuumien kesäpäivien iltoina. Biljardia harrastettiin asiaankuuluvalla vakavuudella, kun
civis Niko A. Ranta ja S-Osiksen jäsen Niko Ekilä järjestivät kesäkuussa suuren osakuntien
välisen biljarditurnauksen. Voittajiksi kikkaili TVO:n kakkosjoukkue cives Marko Pihl ja
Niko A. Ranta. Toisen sijan saavutti TVO:n ykkösjoukkue cives Otto Haaki ja Lauri
Manner.
Kesäkuussa saatiin ensivihi tulevasta peruskorjauksesta paikallisen median välityksellä,
kun Turun Sanomat julkaisi 8.6. suuren jutun Ylioppilastalojen siitä. Jutussa TYS:n
kiinteistöjohtaja Ismo Aaltonen kuvaili tulevia muutoksia ja curator emeritus Tomi
Hautakangas ja curator Kimmo Makkonen pohdiskelivat opiskelija-asumisen filosofiaa.
Samasta jutusta saatin tietää, että TVO joutuu muuttamaan, vaikka "[TVO:n] jäsenet
ovat oman terveytensä riskeeraten tehneet vuosikymmenien saatossa Ylioppilastalojen
maineen eteen pitkän yötyön".
Heinäkuussakin juhlittiin osakunnallisia syntymäpäiviä, kun cives Maria Anttila ja Minna
Bäckroos pitivät yhteiset karkelot TVO:lla. Korp! Rotalia lähestyi kesällä sähköpostilla,
jossa pyydettiin valokuvia TVO:lta Rotalian uudistuville Internet-sivuille. Heille lähetettiinkin kuvia TVO:n Kevon-retkestä, Väliaikaisesta Vappulipusta, 80. vuosijuhlasta sekä
hopeisesta ansiomerkistä.
Elokuussa osakunta esittäytyi uusille opiskelijoille yhteiskunta-, ja oikeustieteellisten
tiedekuntien esittelyluennoilla. Totuudenmukaista kuvaa kävivät välittämässä cives
Jenny Kari, Maire Rytkönen ja Matti Ohtonen. Biljarditurnauksen civiksenä voittanut
Marko Pihl juhlisti elokuun viimeisenä päivänä TVO:lla railakkaasti valmistumistaan
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yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Vaikka loma-aikana musiikkitilaisuuksia järjestetään
tavallista vähemmän, ohjelmaa oli kuitenkin tarjolla kahdeksana iltana.
Syyskuu
Uusille opiskelijoille esittäytymistä jatkettiin 2.9. Ready, study & go -messuilla, jossa
edustivat curator Kimmo Makkonen, cives Minna Bäckroos, Sara Bronstein ja Jenny Kari
sekä socius Mikko Korhonen. Valmistautuminen oli sangen minimalistista, mutta nuoriso
oli innokasta ja kiinnostunutta, osakunta-aktiivien sähköpostilista sai runsaasti uusia
lukijoita. Osakunnallinen valokuvanäyttely houkutteli uteliaita paikalle. 18. päivä
järjestettiin osakuntien perinteiset Pilttibileet, jossa oli ohjelmassa muun muassa
suuren suosion saanut jääkaappirocksanoitusrunokisa. Uusia tevisläisiä liittyi 10.
Lapin tutkimusasema Kevo, jonka perustamiseen myös TVO:laiset ovat myötävaikuttaneet, vietti 50-vuotisjuhliaan vuonna 2008. Juhlien kunniaksi käynnissä oli keräys,
jonka tuotolla myönnetään opiskelijoille ja nuorille tutkijoille matka- ja tutkimusapurahoja Kevolla työskentelyyn sekä tuetaan kansainvälisten erikoiskurssien
järjestämistä Kevolla. TVO päätti osallistua keräykseen, vaikka hyväntekeväisyyteen
osallistuminen muutoin onkin harvinaista.
Musiikin ystäviä hemmoteltiin kahdeksana iltana skalla, punkilla, industrialilla,
eestiläisellä taidemusiikilla sekä kuolleella musiikilla. Urheilun ystäville puolestaan
pystytettiin taas kisakatsomot. TVO:n hyllyt ja varastot pursuavat sekalaista
historiallista materiaalia, jonka arkistointia varten valittiin arkistotoimikunta vuoden
2007 syyskokouksessa. Arkistotoimikunta aloitti toimensa syyskuussa tilaamalla TVO:n
tukisäätiön maksaman skannerin työurakkaa helpottamaan.
Lokakuu
Synkeää syksyä piristettiin tanssimalla poppia, rokettirollia, räppiä ja veret seisauttavaa
tuomioheviä. Tiistaina 14.10. oli harvinaisen vimmaisa arkikeikka, kun areenalla
musisoivat Turun omat HC-herrat Selfish sekä Brasilian uljaat punkkariuroot Colera, jotka
soittivat ensimmäisen Suomen-keikkansa sitten 1970-luvun. Civis Jenny Kari antoi radiohaastattelun YleX:lle edustamansa ohjelmatoimisto Flamin' Kyllikin järjestäessä TVO:lla
rokkikeikkaa lokakuussa. Civis David Herok edusti TVO:ta Kääntöpiirin 40-vuotisuhlissa
25.10. Senior Jussi Hakokari ja civis Anders Sanbacka viettivät yhteisiä 30-vuotispäiviään
TVO:lla 11.10. Skannerikin tuli perille Postin kotiin kantamana, ja toimikunta saattoi
aloittaa arkistointityönsä. Maailmanlaajuiseen ennätyksentavoitteluun osallistuttiin
Reilun kaupan kahvitauolla 21.10. Tavoitteena oli kumota edellinen ennätys, jossa
mahdollisimman monet ihmiset kahvittelevat samaan aikaan. TVO ylitti kävijätavoitteensa kolmella sen ollen 11.
Peruskorjauksesta oli tipahdellut paikallisen median välityksellä pisaroittain tietoa pitkin
vuotta, mutta vasta lokakuussa tietoa saatiin enemmälti. 8.10. kokoonnuttiin
ensimmäistä kertaa pohtimaan TVO:n tila-asiaa. Tällöin paikalla oli TVO:n, TYYn ja
Turun kaupunginvaltuuston edustajia. Tilaisuudessa puhuttiin yleistä tulevasta, TVO:n
tarpeesta omalle tilalle, nykyisen huoneiston äänieristämisestä ja sen ongelmista,
toistaiseksi puuttuvista kustannusarvioista nykyisen tilan remontoimiseksi sekä
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mahdollisen uuden tilan hankkimisesta. Seuraavana päivänä civis Tommi Penttinen edusti
TVO:ta TYYn tilatyöryhmän kokoontumisessa. Kokoontumisessa saatiin tietää remontin
tarkka alkuajankohta, mahdottomuus korjata pohjakerroksen järjestötiloja sekä TYS:n
halu keskustella TVO:n kanssa korvaavista tiloista. Lisäksi kokoontumisessa kyseltiin
tarpeellisia asiakirjoja, mahdollisuutta osallistua TYS:n TVO:ta koskevien asioiden
käsittelyyn ja ehdotettiin yhteiskokousta kaikkien kolmen osapuolen välille. 16.10.
yhteiskokous toteutuikin, kun TVO:n, TYYn ja TYS:n edustajat kokoontuivat ensimmäistä
kertaa saman pöydän ääreen. Kokouksessa selvisi, että TYS suunnitteli liittävänsä TVO:n
osaksi S-Osista, TYS pitää mahdottomana suunnitelluista pesutuvasta ja pyöräkellarista
ylijäävän tilan remontoimista toimistokäyttöön sekä se, että TYS:n kiinteistöjohtaja Ismo
Aaltosen mukaan osakuntatilan peruskorjaaminen musiikkitoimintaan sopivaksi lattiaa
madaltamalla maksaisi yli miljoona euroa. 27.10. vuorossa oli osakuntien tila-asiatapaaminen.
TVO:laiset eivät jääneet toimettomiksi häädön uhan alla. Uhkaan reagoitiin kirjoittamalla lehdistötiedote ja adressi. Adressin allekirjoittajat vaativat ”että Yo-talo C:n
osakuntatila säilytetään ja että TVO saa jatkaa siinä toimintaansa. Edelleen vaadimme,
että osakuntatilan remontoinnista laaditaan Yo-talon arkkitehtuurisia arvoja kunnioittava
ajanmukainen suunnitelma kustannusarvioineen siten, että lähtökohtana on osakuntatilan säilyttäminen”. Adressin saattoi allekirjoittaa TVO:n Internet-sivulla, TVO:n
baaritiskillä, Levykauppa Äxässä, Tinatuopissa ja 8raidassa. Lisäksi ympäri keskustaa
levitettiin nettiadressia mainostavia tiedotteita.
Lehdistötiedotteen vuoksi TVO:n tilannetta uutisoitiin sekä valtakunnallisessa että
paikallisessa mediassa. Helsingin sanomat aloitti uutisoinnin 7.10. otsikolla Turun
"Lepakko" TVO häätöuhan alla. Turun sanomat jatkoi seuraavana päivänä tiedottamalla,
että TYS aikoo häätää opiskelijoiden TVO:n ja remontoida tilalle pyöräkellarin ja
pesutuvan. Saman aamun Turkulaisessa oli pieni uutinen TVO:n häädöstä. 17.10. Turun
ylioppilaslehden häätöuutisessa TYYn pääsihteeri Katja Sauvola väittää, ettei TVO:n
kohdalla kyse ole häädöstä vaan rakennustarkastuksellisesta asiasta. Hän lupaa tukensa
TVO:lle ja Ismo Aaltonen kiistää, että TVO:ta oltaisiin karkottamassa Ylioppilastalosta
vaan korvaavat tilat löytynevät B-talosta. Åbo Underrättelser hehkutti TVO:n merkitystä
legendaarisena kulttuuriareenana 22.10.2008 ilmestyneessä jutussa. Samassa curator
Kimmo Makkonen toteaa, ettei B-taloon muuttaminen ole vaihtoehto, sillä tilat ovat liian
pienet TVO:n toimintaan ja lisäksi siirtyminen toisten osakuntien tilaan vähentäisi
osakuntatoimintaa valtavasti.
Curator Kimmo Makkonen ja civis Niko A. Ranta kirjoittivat toimenpidepyynnön TYYn
hallitukselle, jotta TYY hankkisi tarkempia tietoja TYS:ltä. Toimenpidepyyntö
luovutettiin 22.10. Senior Marko Pihl kirjoitti Turun ylioppilaslehteen mielipidekirjoituksen TVO:n, Yo-talojen ja Turun alakulttuurielämän tulevaisuudesta otsikolla
Ajetaanko kulttuuritoiminta Yo-taloista.
Marraskuu
22. marraskuuta juhlittiin seniorijuhlaa, jossa nuoret ja vanhat mässäilivät ja olivat
yhdessä sekaisin. Ohjelmassa oli muun muassa pianomusiikkia civis Kristian Selinin
esittämänä sekä juovutusjuomien ja Kristuksen kunniaksi sävellettyihin lauluihin
erikoistunut tyylikäs, monitieteellinen sekstetti Über Cantus. Juhlassa myös julkaistiin
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osakunnan lehti VSOP, jonka edellisen numeron julkaisusta olikin kulunut jo viisi vuotta.
Kuten kaikkia juhlia, tätäkin seniorijuhlaa edelsivät kahden vuorokauden siivoustalkoot,
joissa huhkittiin kunnan saamiseksi juhliin soveltuvaan kuntoon, missä toki
onnistuttiinkin.
Oman juhlan lisäksi karkeloitiin P-Klubin vuosijuhlassa 1.11., jossa kävivät civis Mikko
Forsström ja socia Anna Puukka, Index ry.:n vuosijuhlassa 21.11., jossa vierailivat curator
Kimmo Makkonen ja civis Maria Anttila sekä Korp! Rotalian 95. syyskommerssissa, jossa
edustivat curator Kimmo Makkonen ja rusticus Tommi Huotari. Etelän veljille vietiin
lahjaksi osakunnan suosituin urheilumuoto kikkeri eli pöytäjalkapallo. Socius Mikko
Korhonen maalasi pelin kylkiin kummankin osakunnan värit, lopputulos oli kiistatta
komea. Rotalialaiset haastettiin Eesti — Suomi -maaotteluun, mutta reiluuden nimissä
annettiin ensi syyskommerssiin asti valmistautumis- ja harjoitteluaikaa, ovathan
kyseessä kikkerinoviisit.

Kikkeripöytä Tartossa
TYY järjesti alayhdistyksille keskustelutilaisuuden Yo-talojen remontista ja järjestöjen
tilantarpeista 24.11. TVO:ta edusti curator Kimmo Makkonen. Annin mukaan järjestötiloja ei ole tarkoitus vähentää, kellaritiloissa ei TYS:n tulkinnan mukaan saa olla
konttoritiloja ja TVO:n tilalle tosiaan on tulossa pyöräkellari ja pesutupa. TYYltä
toivottiin skarpimpaa tiedotusta ja TYS:n toivottiin kuuntelevan vuokralaistensa toiveita.
8.11. ilmestyneessä Aamusetissa Ismo Aaltonen toteaa, että aiemmin annettu miljoonan
euron kustannusarvio TVO:n tilan riittävään remontointiin oli vain heitto, eikä
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vaihtoehtoista suunnitelmaa ole edes tehty. Marraskuun Suessa (numero 124)
toimituspäällikkö Ari Väntänen pohtii marginaalin käsitettä ja toteaa, että Turussa
marginaali on yhtä kuin TVO.
Klubielämäkin oli reipasta, sillä musiikki-iltamia oli seitsemänä ehtoona. Kattauksena oli
perinteistä rokkia, hardcorea, poppia ja kuolonmetallia. TVO:lla järjestettiin myös
tukikeikka Rekku rescuelle, joka pyrkii auttamaan kodittomia koiria ja vaikuttamaan
myönteisesti ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan.
Adressi luovutettiin TYS:n valtuuskunnalle 27.11., jolloin siihen oli kerätty 5016 nimeä.
Toisenlaista näkyvyyttä TVO sai TV2:en Suomi Express -ohjelmassa, jossa teemana oli
"Jyrääkö Kulttuurikaupunkihanke kulttuurin alleen". Materiaali oli kuvattu 31.10.
tilaisuudessa. Ohjelmassa kuultiin kuraattorin kommentteja siitä, kuinka kulttuuriväkeä
kohdellaan Turussa sekä kuinka TYS on päättänyt karkottaa TVO:n nykyisistä tiloisistaan.
Tiloja esiteltiin civis Kristian Selinin soittaman pianomusiikin säestyksellä ja nähtiin
katkelmia The Seekrets -yhtyeen esiintymisestä, joka räjäytti television.
Marraskuussa toiminnanjohtaja civis Kristian Selin alkoi suunnitella perinteistä
maakuntaretkeä, joka tosin viimeksi on järjestetty vuonna 2005. 27.11. syyskokouksessa
saatiin valittua uusi hallitus ja uudet virkailijat vuodelle 2009 ilman kummempia
kähinöitä.
Joulukuu
Joulukuun 5. päivänä vietettiin osakunnan perinteistä, kolmatta vuorokautta jatkunutta
pikkujoulua: teatteriryhmä Harjaantuneet esitti kantaaottavan näytelmän tiukan
ajankohtaisesta aiheesta, joulupukki muisti kilttejä osakuntalaisia lahjoilla, liedellä
porissut herkullinen puuro katosi vikkelästi ahnaisiin suihin ja Tyrgils, Eberhard, Hinrich
ja Henning -nimisiä kinkkuja mässäiltiin n. 35 kg. Startteriksi pikkujouluille pidettiin
osakuntakokous, jossa käsiteltiin ansiomerkkitoimikunnan ehdotus ansiomerkkien
myöntämisperusteista sekä päätettiin palauttaa käyttöön viimeksi vuonna 1968
myönnetty ystävyysmerkki. Merkkiä tullaan myöntämään osakuntanauhan sijasta
osakunnan hyväksi toimineille henkilöille, jotka eivät ole osakunnan varsinaisia jäseniä
tai ulkojäseniä.
Kuun ensimmäisestä päivästä jouluaattoon asti käytiin päivittäin kiivas joulukalenteriarvonta, jossa onnellisille voittajille suotiin virvokkeita, huolella valittuja oraalisia
nautintoja. Joulukalenterin oli askarrellut civis Sara Bronstein. Joulunpyhinäkin
osakuntaelämä oli vilkasta ja avointa, sillä vietettiin perinteistä Köyhien joulua, jossa
pöydät notkuivat herkkuja.
Ystävyysosakuntamme Rotalia oli jo aiemmin syksyllä pyytänyt englanninkielistä esittelyä
TVO:sta uudistuville Internet-sivuilleen. Työryhmä jäseninään curator Kimmo Makkonen,
senior Jussi Hakokari ja civis Jenny Kari alkoivat työstää tekstiä joulukuun pimeinä
iltoina. Syyskokouksessa valittu Kulttuuritoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran
10.12. Toimikunnan tehtävänä on tehdä erilaisten tapahtumien järjestäminen helpoksi
kaikille osakuntalaisille ja osakunnan ystäville sekä ideoida uusia hulvattomia taide- ja
viihdepyrintöjä. Lisäksi pyrkimyksenä on tehdä osakuntaa entistäkin näkyvämmäksi myös
yliopistopiirien ulkopuolella ja varsinkin profiloitua monipuolisen – myös marginaalisen –
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kulttuurin esittämisareenana. Kokouksen ideatulvasta eroteltiin muutamia toteutettavia
tapahtumia, jotka saatiin sovittua jo päivää myöten varmoiksi. Ensi vuonna järjestetään
muun muassa pääsiäispidot, pornofestarit ja taidspektaakkeli yhteistyössä
Taideakatemian kanssa.
Civis Jenny Kari osallistui Varsinais-Suomen taide- ja kulttuurivaikuttajien kartoituskokoukseen Turun Taidemuseolla. Alueen toimijat kertoivat tekemisistään, vaikeuksistaan ja toiveistaan alueen kulttuuritoiminnan kehittämisen suhteen. Tilaisuudessa
hän piti puheenvuoron TVO:n tilaongelmaa ja osakunnan toimintaa koskien. Civis Minna
Bäckroos järjesti 11.12. osakuntaretken Aurinkobalettiin katsomaan rakastettua
joulusatua Pähkinänsärkijää. Adressi luovutettiin TYYn edustajistolle kokouksessaan
10.12. Joulukuussa musiikkia kuultiin viitenä iltana. Talven kylmyydessä lämmiteltiin
tanssahtelemalla muun muassa ruotsalaisen jyrän, tyttörokin, hardcoren ja sekakäyttöpunkin tahtiin. Uusi vuosi otettiin vastaan letkeissä soul-tanssiaisissa.
Lisäksi koko vuoden aikana lähes jokaisena päivänä uutterasti tiskattiin kahvikuppeja.

14

