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Turun yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta ry.
Rehtorinpellonkatu 4-6C, 20500 Turku, Finland
+358 2 233 0255, tvo@utu.fi http://org.utu.fi/tyyala/tvo

Läsnä hallituksen jäsenet curator Anna Puukka, cives Jari Pohjonen, Mikko Forsström, Jenny Kari, Maria Anttila,
Mikko Pouru, Petra Lähde ja Lea Tommola sekä socius Mikko "Korkki" Korhonen sekä rustica Kiira Kolehmainen
sekä hallitukseen kuulumattomat senior Pauli Sundberg (kohdasta 5) sekä cives Niko A. Ranta (kohtaan 8 asti) ja
Kati Häkkinen (kohdasta 7) sekä Jarkko Hyötyniemi ja Katja Rantala (kohtaan 8 asti).
1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.29. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Ilmoitusasiat:
a. Civis Niko A. Ranta ilmoitti osakeyhtiönsä, Turun sarjakuvakauppa -erikoisliikkeen, olevan avatun
Dynamon viereen.
b. Civis Mikko Pouru ilmoitti, että oli ollut civis Niko A. Rannan erikoisliikkeen avajaispäivänä
liikkeen oven ulkopuolella, mutta ei ollut mennyt ovesta sisään.
c. Civis Niko A. Ranta ilmoitti Veltto Virtasen esiintyneen sarjakuvakaupan avajaisissa.
d. Ilmoitettiin civis Matti Ohtosen hääjuhlien olleen ja menneen sekä olleen hyvät.
e. Civis Mikko Pouru ilmoitti, että hänellä on tanskandoggi nimeltä Simo.
f. Rustica, tiedottaja Kiira Kolehmainen ilmoitti tiedottajalle tiedotetun tiedottajan tehtävistä myöhässä
sekä tiedottajan nyt tietävän tehtävänsä, paitsi jos jostakin on unohdettu kertoa.
5. Saapuneet kirjeet:
a. Turun yliopiston ylioppilaskunnan kirje kevättalven alayhdistyskoulutuksista. Liite 1.
b. Senior Osmo Kontturin tiedustelu V.S.O.P.:n artikkelin laatimisesta. Liite 2.
c. Viestintäviraston kirje päätöksestä verkkotunnuksen myöntämisestä. Liite 3.
6. Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä.
7. Kansankeittiötapahtuma-asia:
Jarkko Hyötyniemi tiedotti, että olisi kiva aloittaa Tanskan malliin kansankeittiötoiminta, jonka
tapahtuma-aika olisi ilta ja jonka rahoitusperiaate olisi vapaaehtoinen osallistujalahjoitus.
Päätettiin, että Hyötyniemi sekä Katja Rantala ystävineen järjestävät TVO:n tiloissa kokeeksi
yhden kansankeittiötapahtuman sunnuntaina 7.2.2010 klo 16 alkaen siten, että TVO:lle kulua
koitumatta TVO:n edustajana tapahtumassa on tapahtumasta vastuullisena työvoimana läsnä civis
Eva Norrman, jonka hallussa on osakuntatilan avain, ja että tilaisuuden järjestäjät huolehtivat
tapahtumatilan siivoamisesta ennen tapahtuman alkua sekä sen jälkeen. Päätettiin myös, että
Hyötyniemi ystävineen selvittää tapahtuman koordinoimiseksi hygienialainsäädäntöön liittyvät
kysymykset ja toimii lain edellyttämällä tavalla.
8. Civis Jari Pohjosen ehdotus TVO:n Rehtorinpellonkadun osakuntatilan viimeiseksi keikaksi:
Civis Jari Pohjonen tiedotti, että Dassumin Pena oli soittanut hänelle tiedustellakseen onnistuisiko
keikan järjestäminen TVO:lla perjantaina 21.5.2010 Sabot-erikoisyhtyeelle, joka on vieraillut
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esiintyjänä TVO:lla noin kerran vuodessa viimeisen kymmenen vuoden ajan ja joka on 20vuotisjuhlakiertueellaan Suomessa kyseisenä ajankohtana. Civis Pohjonen tiedotti myös, että
bassokitarasta ja rummuista koostuva ymmärrettävää musiikkia esittävä yhtye julkaisee
juhlakiertueensa

kunniaksi

DVD-levyn

sekä

kirjan,

joiden

pohjalta

TVO:n

nykyisen

toimintamuodon osuvaksi päätökseksi ehdotettavan keikan yhteydessä järjestettäisiin DIYverkostoja ja -kulttuuritiloja koskeva keskustelutilaisuus. Päätettiin, että Sabot-erikoisyhtyeen
keikka keskustelutilaisuuksineen järjestetään TVO:lla perjantaina 21.5.2010.
9. Menneet & tulevat:
22.1.2010

Civis Matti Ohtosen häät.

23.1.2010

Punklegenda-keikka: Maho neitsyt, Forca macabra, Kieltolaki, Yleislakko. Keikka oli
myyty loppuun klo 22:n tienoilla.

29.1.2010

Konsertti. Esiintyjinä yhtyeet Totalt jävla mörker sekä Deathbound.

30.1.2010

Eläinoikeustukikeikka: Ronskibiitti, Suleeka, Valovoima, DJ Janne-T.

10. Muut mahdolliset asiat:
a.

Curator

Anna

Puukan

aloitteesta

päätettiin

tvo@utu.fi-sähköpostiosoitteeseen

saapuviin

tiedusteluihin vastaamisen keskittämisestä ja koordinoimisesta seuraavasti: Mikäli tvo@utu.fisähköpostiosoitteeseen saapuneet tiedustelut koskevat tiettyä TVO:n toiminnan alaa, jolle on valittu
vastaava, kyseisen alan vastaava vastaa

alaa koskeviin tvo@utu.fi-sähköpostiosoitteeseen

saapuviin tiedusteluihin sekä lähettää kopion vastauksestaan tvo@utu.fi-sähköpostiosoitteeseen.
Muihin tiedusteluihin vastaa keskitetysti hallituksen sihteeri Lea Tommola, joka lähettää kopion
vastauksestaan tvo@utu.fi-sähköpostiosoitteeseen. Päätettiin myös sihteeri Tommolan tiedottavan
päätöksestä viestillä tvo@utu.fi-sähköpostiosoitteeseen.
b. Civis Jenny Karin aloitteesta päätettiin muistutettavan TVO:n hallituksen jäseniä siitä, että
osakuntatilasiivousvuoro on syytä hoitaa jo alkuviikosta eikä pelkästään loppuviikosta
osakuntalaisten viihtyvyyden takaamiseksi.
c. Civis Jenny Karin aloitteesta päätettiin muistutettavan TVO:n hallituksen jäseniä sekä muita
osakuntatilan siivousta hoitavia tahoja semisiivouksen sekä paikkaussiivouksen määritelmien
välisestä erosta seuraavasti: 12,5 euron palkkion arvoinen semisiivous on kyseessä vain silloin, kun
siivousvuoroa hoidettaessa osa tiloista on jo ennen siivousta niin siistejä, ettei niiden siivous ole
tarpeen. Mikäli siivoojan tehtävää hoitava taho siivoaa vain osan tiloista kaikkien tilojen siivouksen
ollessa tarpeen, on kyseessä paikkaussiivous, josta maksetaan 5 euron suuruinen palkkio siivottua
erilliseksi määriteltyä tilaa kohden. Viiden erilliseksi määritellyn tilan luettelo on ilmoitustaululla
Siivoojan palkkio -asiakirjassa.
d. Civis Jenny Karin aloitteesta

päätettiin

muistutettavan TVO:n hallituksen jäseniä sekä muita

osakuntatilan siivousta hoitavia tahoja siitä, että ennen keikkaa osakuntatila on siivottava kokonaan
eli on suoritettava perussiivous.
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e. Civis Kati Häkkinen muistutti kaikkia osakuntatilan saniteettitiloja käyttäviä osakuntalaisia
koskevasta hyvän tavan mukaisesta WC-paperin välittömästä lisäämiskäytännöstä seuraavasti: Kun
osakuntatilan saniteettitiloja käyttävä osakuntalainen on käyttänyt osakuntatilan saniteettitilasta
WC-paperin loppuun, kyseinen osakuntatilan saniteettitiloja käyttävä osakuntalainen lisätköön
välittömästi uutta WC-paperia kyseiseen saniteettitilaan loppuun käytetyn WC-paperin tilalle.
f. Civis Jari Pohjosen aloitteesta päätettiin muistutettavan TVO:n hallituksen jäseniä sekä muita
osakuntatilan siivousta hoitavia tahoja siitä, että ennen keikkaa osakuntatila on siivottava
mahdollisimman aikaisin eikä vasta juuri ennen keikkaa.
g. Päätettiin muistutettavan TVO:n hallituksen jäseniä sekä muita osakuntatilan siivousta hoitavia
tahoja siivousvuoron mukaisen perussiivouksen suorittamisen velvollisuuden täyttämisestä
seuraavasti: Paikkaussiivouksen suorittaminen eli osakuntatilojen osittainen siivoaminen ei vastaa
siivousvuoron
siivousvuorossa

mukaisen
oleva

perussiivouksen

taho

ei

ole

suorittamisvelvollisuuden

täyttänyt

siivousvuoron

täyttämistä.

mukaista

Mikäli

perussiivouksen

suorittamisvelvollisuutta eli suorittanut perussiivousta, sama siivousvuoro on edelleen voimassa.
h. Rustica Kiira Kolehmaisen aloitteesta päätettiin muistutettavan kaikkia tarvittavista toimenpiteistä
toimistoviihtyvyyden takaamiseksi.
11. Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 1.2.2010 kello 18.
12. Kokous päätettiin kello 19.45.

__________________________
Pj Cur! Anna Puukka

__________________________
Siht Civ! Lea Tommola

sivu 3/3

