Osakuntakokous 17.2.2010

(2/2010)

Praesentes: curatores emeriti Tomi Hautakangas et Kimmo
Makkonen senior Pauli Sundberg (kohdat 7-10) curator Anna
Puukka civesque Maria Anttila, David Herok (kohdat 1-7), Mikko
Pouru, Niko A. Ranta (kohdat 8-10), Jaakko Salminen (kohdat 7-10)
et Kristian Selin.
1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.40.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen:
• Puheenjohtajaksi valittiin curator emeritus Tomi Hautakangas.
• Sihteeriksi valittiin curator emeritus Kimmo Makkonen.
• Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin civis Maria Anttila ja curator Anna Puukka.
• Ääntenlaskijoiksi valittiin civis Maria Anttila ja curator Anna Puukka.
4. Kokouksen työjärjestys: Hyväksyttiin työjärjestys. Työjärjestys on liitteenä.
Päätettiin käsitellä osakuntalaisten sisäänpääsy Lopunajan festivaalien tapahtumiin
kohdassa 8. Muut mahdolliset asiat.
5. Ilmoitusasiat:
• Puheenjohtaja Tomi Hautakangas ilmoitti, että Lopunajan festivaalien lipunmyynti
alkaa lauantaina 20. helmikuuta.
• Curator Kimmo Makkonen ilmoitti voivansa haluttaessa pitää osakunta-aktiiveille
oppitunnin kokousmenettelyasioista yhdistyksessä.
6. Uudet jäsenet: Päätettiin hyväksyä uusi jäsen ajalta 1.2.2010 — 16.2.2010. Esitys
uusista jäsenistä on liitteenä.
7. 22.4.2009 ja 19.5.2009 pidettyjen osakuntakokousten sekä syyskokouksen
2009 pöytäkirjat
Edellisen osakuntakokouksen asettama työryhmä laati luonnoksen 22.4.2009
pidetyn osakuntakokouksen pöytäkirjaksi. Luonnos on liitteenä. Kokouksen
esityslista ja uudet jäsenet -liite löytyivät. Päätettiin tehdä luonnokseen seuraava
lisäys kohtaan 7. Tila-asia: "Keskusteltiin Variasta. Päätettiin kutsua uusi
osakuntakokous koolle 19.5.2009 kello 19 osakuntaan." Kohtaan 9. Muut
mahdolliset asiat täsmennettiin, että muita asioita ei käsitelty. Päätettiin merkitä
pöytäkirjaan lisäksi, että sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien muistiinpanot puuttuvat
ja että pöytäkirja hyväksyttiin 17.2.2010 pidetyssä osakuntakokokouksessa.
Päätettiin vahvistaa kokouksen päätökset.
19.5.2009 pidetyn osakuntakokouksen sihteeri civis Petra Lähde laati
pöytäkirjaluonnoksen. Luonnos on liitteenä. Päätettiin hyväksyä pöytäkirja ja
vahvistaa siinä tehdyt päätökset.

Vuoden 2009 syyskokouksen pöytäkirjaluonnos valmistui. Päätettiin täydentää
kohtaa ilmoitusasiat seuraavasti: puheenjohtaja Timo Soikkanen kertoi, että TVO:n
tilatyöryhmä neuvottelee osoitteessa Vänrikinkatu 4 sijaitsevan talon eli Turun
Upseerikerhon entisen toimitilan vuokraamisesta osakunnan käyttöön. Päätettiin
hyväksyä pöytäkirja. Pöytäkirjaluonnos on liitteenä.
Päätettiin, että curator Anna Puukka merkitsee tehdyt muutokset pöytäkirjoihin ja
taittaa pöytäkirjat julkaisukelpoisiksi.
8. Muut mahdolliset asiat:
• Keskusteltiin osakunnan virkailijoiden pääsystä Lopunajan festivaalien
tapahtumiin. Civis Kristian Selin totesi, että toistaiseksi ainoastaan civis Ohtosen
häihin kaikilla hallituksen jäsenillä ei ollut pääsyä, ja toivoi, että tilaisuus jäisi sikäli
ainutkertaiseksi. Puheenjohtaja Hautakangas totesi, että läsnäolo-oikeudesta tulee
päättää siten, että suurin osakuntahuoneistossa sallittu läsnäolijamäärä ei ylity,
vaikka tilaisuudet olisivat loppuunmyytyjä.
Päätettiin, että osakunnan virkailijat pääsevät maksutta festivaalitapahtumiin
poislukien lauantai 10.4. työskentelemällä kaksi työvuoroa festivaalin aikana.
Päätettiin, että Tomi Hautakangas, Jussi Helenius, Kimmo Makkonen ja Mikko
Pouru pääsevät festivaalitapahtumiin maksutta. Muuten osakunnan virkailijoilla ei
ole maksutonta sisäänpääsyä.
• Civis Mikko Pouru ilmoitti, että www.loppu.fi-sivut avattiin.
9. Varsinaissuomalaisten laulu.
10. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas päätti kokouksen kello 20.07.
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