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Läsnä hallituksen jäsenet curator Anna Puukka, cives Jari Pohjonen (kohdassa 10), Mikko Forsström (kohdasta 4),
Kristian Selin, David Herok (kohtaan 10 g), Jenny Kari, Maria Anttila, Mikko Pouru, Petra Lähde ja Lea Tommola
sekä socius Mikko "Korkki" Korhonen sekä rustica Kiira Kolehmainen sekä hallitukseen kuulumattomat curator
emeritus Tomi "Hauttis" Hautakangas (kohdassa 10) sekä cives Sara Bronstein (kohtaan 8) ja Niko A. Ranta
(kohdassa 4 c).
1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.23. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin.
4. Ilmoitusasiat:
a. Civis Kristian Selin ilmoitti osakunnan pianotuolin olevan hajoitetun mitä luultavimmin civis Matti
Ohtosen hääjuhlassa tapahtuneen pöytäjalkapallon pelaamisen yhteydessä siten, että pianotuolin
korjaaminen käyttökelpoiseksi on mahdotonta. Civis Selin ilmoitti uuden pianotuolin hinnan
olevan 70 euroa.
b. Civis Petra Lähde ilmoitti muuttaneensa kaupungin keskustaan Brahenkadulle.
c. Civis Jenny Kari ilmoitti lähtevänsä tiistaina 2.2.2010 socius Mikko "Korkki" Korhosen, civis Sara
Bronsteinin, socius Jori Hulkkosen ja socius Janne Erkki Laineen kanssa Depeche Mode -yhtyeen
konserttiin, jonka lämppärinä toimii Nitzer Ebb -yhtye.
5. Saapuneet kirjeet: ei saapuneita kirjeitä.
6. Uudet jäsenet:
Kinnari, Inkeri Annika.
7. Vuosijuhla-asia:
a. TVO:n emäntä civis Jenny Kari ehdotti TVO:n vuosijuhlan ruoka-, juoma-, bussikuljetus- ja
esiintyjäkorvauskulujen kattamiseksi vuosijuhlan illalliskortin hinnaksi seuraavaa: cives sekä
hallitukseen kuuluvat ulkojäsenet 55 euroa ja muut 65 euroa; alkoholiton vaihtoehto: cives sekä
hallitukseen kuuluvat ulkojäsenet 45 euroa ja muut 55 euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Civis Kari
ilmoitti menun hintaan sisältyvän myös sisäänpääsyn Liedon Vanhalinnan museoon. Civis Kari
muistutti kuitenkin hallitusta siitä seikasta, että koska vuosijuhlan alkua edeltävä cocktailtilaisuus
voi etiketin mukaan alkaa aikaisintaan klo 17, museovierailuun ei jää aikaa. Seikasta oltiin
yksimielisiä.
b. Civis Maria Anttila toi esille hallituksen ehdotuksen osakuntanauhan myöntämisestä vuosijuhlan
yhteydessä osakuntanauhauudistuksen jälkeen TVO:hon liittyneille ansioituneille jäsenille.
Todettiin, että sopivia henkilöitä ei ole.
8. Menneet & tulevat:
29.1.2010

Konsertti. Esiintyjinä yhtyeet Totalt jävla mörker sekä Deathbound.

30.1.2010

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

sivu 1/3

TVO ry:n hallituksen kokous 1.2.2010

4/10

Turun yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta ry.
Rehtorinpellonkatu 4-6C, 20500 Turku, Finland
+358 2 233 0255, tvo@utu.fi http://org.utu.fi/tyyala/tvo
30.1.2010

TVO:n avantouintikerhon toiminta aloitettiin Ispoisissa. TVO:n avantouintikerhon
pioneereina toimivat cives Kristian Selin, Mikko Forsströn ja Minna Bäckroos. Civis Kati
Häkkisen kerrottiin jänistäneen. Kerrottiin myös olleen hauskaa, veden olleen märkää ja
paikalla olleen sorsia.

3.2.2010

Osakuntakokous klo 19.

4.2.2010

Kerhotorstai.

5.2.2010

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 esittää: DIE TVO DIE. Esiintyjinä viihdeorkesterit
I Was A Teenage Satan Worshipper, Apples of Idun ja Cold Cold Ground.

6.2.2010

Konsertti. Esiintyjinä: Maria, Virkamiesliitto. Mikko täyttää vuosia.

7.2.2010

Kansankeittiötapahtuma klo 18.

9. Muut mahdolliset asiat:
a. Civis Jari Pohjonen ilmoitti Vihreet Pantterit -yhdistyksen edustajan Risto Mikkosen tiedustelleen,
voitaisiinko torstaina 25.2.2010 klo 18 - 21 järjestettävä keskustelutilaisuus pitää osakunnan
tiloissa. Keskustelutilaisuuteen saapuisi muun muassa Savon hamppuministerinä tunnettu Timo
Haara. Päätettiin keskustelutilaisuus voitavan pitää osakuntatilassa.
b. Civis Kristian Selin ehdotti flipperiturnauksen järjestämistä jonakin sunnuntaina.
c. Civis Kristian Selinin tiedusteluun siitä, onko TVO:n pöytäjalkapalloturnaustoiminta ulkoistettu,
civis Jenny Kari vastasi, että TVO:n pöytäjalkapalloturnaustoimintaa ei ole ulkoistettu, vaan että
asiassa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Civis Mikko Pouru tarkensi edelleen civis Karin
vastausta ilmoittamalla, että harjoitettavan yhteistyön kautta lajia tehdään laajemmin tunnetuksi.
d. Civis Kristian Selinin tiedusteluun siitä, onko myös Roadshow-flipperi mukana flipperikisassa, joka
päättyy TVO:n vuosijuhlan yhteydessä, vastattiin myös Roadshow-flipperin olevan mukana
flipperikisassa ja kisojen jatkuvan kyseisen flipperin osalta, kunnes flipperi siirretään pois
nykyisestä osakuntatilasta Turun Ylioppilaskyläsäätiön suorittamasta osakunnan nykyisen tilan
vuokrasopimuksen irtisanomisesta johtuvan muuton yhteydessä.
e. Civis Kristian Selin muistutti hallitusta osakunnallisten tapahtumien kuten Floran päivän risteilyn ja
TVO:n perinteisen syysperformanssifestivaalin järjestämisestä.
f. Curator Anna Puukka muistutti hallitusta Raisioon tehtävän maakuntamatkan peruuttamisen
mahdollisuudesta siinä tapauksessa, että osakunnan jäsenet eivät halua tehdä maakuntamatkaa
Raisioon siksi, että siellä ei ole mitään.
g. TVO:n taloudenhoitaja civis David Herok ilmoitti lähettävänsä TVO:n vuoden 2010 talousarvion
tiistaina 2.2.2010 TVO:n sähköpostilistalle keskiviikkona 3.2.2010 järjestettävää osakuntakokousta
varten.
h. Muistutettiin TVO:lla järjestettävän kaikille avoin pöytäjalkapallon yliopistomestaruusturnaus.
i. Civis Kristian Selin ehdotti TVO-viikko -perinteen elvyttämistä järjestämällä TVO-viikko sillä
viikolla, jolla tehdään Floran päivän risteily. Ehdotusta kannatettiin. Ehdotuksen käsittelyn
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yhteydessä

civis

Jenny

Kari

kehotti

hallitusta

tarkistamaan

Vepsän-vesibussien

liikennöintiaikataulun perinteisen Floran päivän risteilyn järjestämiseksi.
j. Päätettiin, että perinteinen Floran päivän risteily tehdään 15.5.2010.
k. Päätettiin, että perinteinen TVO-viikko järjestetään viikkona 19. Päätettiin, että TVO-viikolla
järjestetään TVO:n sisäinen kikkeriturnaus, jossa peliparit arvotaan, fillarihuoltopäivä, ruokapäivä,
urheilu- ja zumbapäivä, esimerkiksi TVO-elokuvien katseluun tarkoitettu

leffapäivä sekä

performassipäivä, jonka ajankohdaksi ehdotetaan perjantaita 14.5.2010. Päätettiin TVO-viikkoa
suunniteltavan tarkemmin TVO-palstalla.
l. Curator Anna Puukka muistutti kaikkia siitä, että TVO ei hyväksy väkivaltaa ja että kenelläkään ei ole
oikeutta käyttää väkivaltaa TVO:n tiloissa.
10. Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 9.2.2010 kello 18.
11. Kokous päätettiin kello 19.18.

__________________________
Pj Cur! Anna Puukka

__________________________
Siht Civ! Lea Tommola
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