TVO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Vuosi 2010 näyttäytyy TVO:lle mullistavana. Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on sanonut irti Turun yliopiston
ylioppilaskunnalle (TYY) vuokraamansa osakuntahuoneiston eli TVO:n nykyisen tilan, minkä vuoksi TYY vuorostaan
on irtisanonut TVO:n vuokrasopimuksen alkaen 1.6.2010. TVO joutuu siis muuttamaan nykyisistä tiloistaan pois
kyseisenä ajankohtana. Fyysisesti muutto on tarkoitus toteuttaa lähinnä toukokuun aikana. Evakkotiloista käytävät
neuvottelut on tarkoitus viimeistellä mahdollisimman pian. Tarkoitus on myös jatkaa selvitystä ja suunnittelua TVO:n
tulevaisuuden tiloista ja toiminnasta.
Talven ja kevään kulttuuri- ja jäsentoiminta
Alkuvuonna 2010 osakunnan toiminnan luonne pysyy pääpiirteissään entisen kaltaisena. Toiminnan painopiste pysyy
harrastusmahdollisuuksien ja virikkeiden tarjoamisessa osakunnan jäsenistölle. Tässä tarkoituksessa osakuntaa pidetään
auki joka päivä sekä järjestetään säännöllisesti juhlia, kulttuuriretkiä, teemapäiviä ja -viikkoja ja ylläpidetään ja
kehitetään harrastekerhoja. Kaikki toiminta perustuu edelleen talkootyöhön. Kaupungin elävän musiikin ja kulttuurin
tarjontaa osakunta edistää järjestämällä noin 40 mielenkiintoisia konserttia ja muuta tapahtumaa. Tämän lisäksi
osakunnan tiloja ja laitteita voidaan tarjota opiskelijajärjestöjen, kulttuuriyhdistysten sekä muiden sopivien tahojen
käyttöön. Toukokuun jälkeen kulttuuritapahtumien järjestäminen näillä näkymin loppuu tilanpuutteen vuoksi.
TVO järjestää suuren lopunaikojen festivaalin 7.-17. huhtikuuta. Tällöin esiintymään saapuu TVO:lla vuosikymmenien
varrella esiintyneitä taiteilijoita sekä uudempia kykyjä. Festivaali koostuu muun muassa erilaisista teemapäivistä ja
ohjelmaan sisältyy monenlaista kulttuuria ja viihdettä. Tarkoitus on saada festivaalille maksimaalinen näkyvyys
mediassa pitkin kevättä. Osakunnan pää-äänenkannattaja V.S.O.P. julkaisee lopunaikojen erikoisnumeron talvella.
Festivaalilla on erillinen talousarvio ja sen eri kuluihin haetaan avustuksia ja sponsoreita. Festivaalin tarkoitus ei ole
tuottaa voittoa vaan juhlistaa TVO:n kuluneita vuosia järjestämällä hieno ja monipuolinen tapahtumasarja.
Osakuntaperinteet ja osakunnan kehittäminen
Perinteitä vaalitaan järjestämällä 82. vuosijuhlat 6.3.2010, Flooran päivän risteily toukokuussa, perinteinen
performanssifestivaali, maakuntaretki, seniorijuhlat, pikkujoulu ja muut asiaankuuluvat tapahtumat. Perinteet ja
osakunnan omat juhlatapahtumat noussevat tärkeään rooliin muuton jälkeen, sillä tämänhetkisten tietojen mukaan
TVO:n seuraavissa tiloissa konserttien tai muiden yleisötapahtumien järjestäminen vaikeutuu huomattavasti. Suhteita
yliopistoon, ystävyysjärjestöihin ja yhteistyökumppaneihin ylläpidetään ja kehitetään. Uusia jäseniä pyritään
hankkimaan erityisen aktiivisesti, ja tähän tarjoutuukin useita hienoja tilaisuuksia. Koko vuoden aikana on tarkoitus
pitää yllä pöytäjalkapallo- ja flipperikulttuureja järjestämällä turnauksia itse ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa
totuttuun malliin.
Kesällä katsellaan jalkapallon MM-kisoja ja perinteisten kesäpiknikkien lomassa sopeudutaan evakkotiloissa
toimimiseen ja mahdollisuuksien mukaan sisustetaan niitä talkoovoimin.
Arkistointiprojektia jatketaan arkistotoimikunnan johdolla. Tarkoitus on järjestäen läpikäydä TVO:n laajat arkistot sekä
digitalisoida kaikki mahdollinen ja luoda kestävä arkisto. Osakunnan sääntöjä on tarkoitus uudistaa ja jäsenyyskriteerit
muuttaa nykyisiä yliopistokäytäntöjä vastaavaksi. Myös huomionosoitusten myöntämistä osakunnan ystäville ja
yhteistyökumppaneille uudistetaan.
Syksy ja tila- ja rahanhankintaongelma
Syksyllä osakunnan näkyvyyttä täytyy erityisesti korostaa osallistumalla kaikkiin mahdollisiin uusille opiskelijoille
suunnattuihin tapahtumiin ja esittelyihin. Kerhotoiminnan elävöittäminen entisestään mahdollistuu ja sen tärkeys
korostuu muuton jälkeen.
Koska tapahtumien järjestämisestä tulevat tulot loppuvat, on kehitettävä muita varainhankintakeinoja muun muassa
vuokra- ja toimistokulujen kattamiseen. Tarkoitus on ainakin myydä TVO-tuotteita, ja muiden keinojen kehittelyä
jatketaan. TVO:n tilantarve on asiana akuutti, ja asian selvitystä jatketaan tilatyöryhmän johdolla. Mikäli TVO aikoo
rakentaa tai remontoida itselleen tilan, on siihen järjestettävä rahoitus. Kun suunnitelmat selkeytyvät, kutsutaan koolle
osakuntakokous laatimaan lisätalousarvio ja haetaan avustuksia kaikilta mahdollisilta tahoilta.
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