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Läsnä hallituksen jäsenet cives Mikko Forsström, Kristian Selin, Jari Pohjonen, David Herok, Jenny Kari, Maria
Anttila, Mikko Pouru ja Lea Tommola sekä socius Mikko "Korkki" Korhonen sekä rustica Kiira Kolehmainen sekä
hallitukseen kuulumaton civis Minna Bäckroos.
1. Varapuheenjohtaja civis Kristian Selin avasi kokouksen kello 18.43. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin.
4. Ilmoitusasiat:
a. Civis Kristian Selin ilmoitti TVO:n puhelinlinjan olevan rikki siksi, että se on katkennut yo-talon
rakennustyömaalla. Civis Selin ilmoitti keskustelleensa asiasta rakennusmestarin kanssa.
Rakennusmestari oli luvannut puhua asiasta sähkömiehen kanssa. Rakennustyömaahenkilökunnan
edustajia oli käynyt TVO:lla 23.2.2010 ihmettelemässä asiaa. Myös civis Maria Anttila oli
keskustellut asiasta rakennustyömaahenkilökunnan edustajien kanssa, mutta nämä eivät olleet
luvanneet korjata puhelinlinjaa vielä kuluvan päivän aikana.
b. Civis Maria Anttila ilmoitti Lopunajan festivaalin työvuorojen olevan jaossa.
c. Civis Jenny Kari ilmoitti käyvänsä kokeilemassa Liedon Vanhalinnassa, mahtuuko TVO:n lippu
vuosijuhlan sisätilaan. Civis Kari ilmoitti myös lähettäneensä tvoaktiivi-sähköpostilistalle TVO:n
seniorijäsenille muistutuksen viimeisestä ilmoittautumispäivästä vuosijuhlaan.
d. Civis Jenny Kari ilmoitti nimeltä mainitsemattoman rotaluksen ottaneen yhteyttä civis Kariin siksi,
että kyseinen rotalus oli halunnut tulla viettämään aikaa TVO:lle perjantai-iltana 19.2.2010. Civis
Kari oli kehottanut rotalusta soittamaan TVO:lle, ja civis Karin mukaan rotalus oli ilmeisesti
päässyt viettämään perjantai-iltaa TVO:lle.
e. Civis Kristian Selin ilmoitti, että runoilija Kivelä ei pääse esiintymään TVO:n vuosijuhlaan, sillä
Kivelän on osallistuttava kyseisenä ajankohtana eräille 50-vuotispäiville. Civis Selin ilmoitti, että
sen sijaan runoilija Juha Kulmala oli antanut yhteystietonsa civis Selinille, ja runoilija Kulmala
voisi civis Selinin suorittaman alustavan tiedustelun perusteella tulla esiintymään TVO:n
vuosijuhlaan.
f. Civis Jari Pohjonen ilmoitti esittäneensä tyytymättömyydenilmaisun Estelle-pyöräkirpputorin
bileiden järjestäjien suorittaman siivouksen riittämättömyyden johdosta socia Maarit Hellmanille.
Socia Hellman oli vastannut civis Pohjoselle siivonneensa osakuntatilan ennen tapahtumaa ja
jättäneensä osakuntatilan tapahtuman jälkeen samaan siisteyden tilaan kuin ennen tapahtumaa
varten suoritettua siivousta, mutta pahoittelevansa tilan mahdollista likaisuutta.
g. TVO:n ohjelmapäällikkö civis Jari Pohjonen ilmoitti viimeisen TVO:n nykyisessä osakuntatilassa
järjestettävän yleisötapahtuman olevan pitkälti kasassa. Civis Pohjonen ilmoitti ilmoittavansa
seuraavassa hallituksen kokouksessa tapahtuman esiintyjäkokoonpanon kokoonpanon varmistuttua
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lopullisesti. Civis Pohjosen pyynnöstä civis Lea Tommola lupasi kysyä socia Laura Tommolalta,
voisiko socia Tommola tulla esittämään Mozartin Requiemin pianolla kyseisen yleisötapahtuman
lopuksi.
5. Saapuneet kirjeet:
a. Taideakatemian kutsu "This is fakin Finland perkele" -lyhytelokuvan ennakkonäytökseen.
b. Anniskeluneljännesvuosi-ilmoituksen lähettämiskehotus.
c. VSO:n vuosijuhlakutsu. Liite 1.
d. TYY:n onnittelukirje TVO:lle TVO:n 82. vuosijuhlan johdosta. Ks TVO:n emännän kansio.
e. Runo & Rock -tapahtuman esiintyjien tervehdys TVO:lle. Tervehdys koostui kahdesta runokirjasta
sekä yhdestä hajoitetusta akustisesta kitarasta, johon on kirjoitettu "Runo & Rock / TVO / 20.2.10".
Ks takahuoneen seinä.
6. Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä.
7. Menneet & tulevat:
16.2.2010

Laskiaisvastaanotto klo 14 alkaen. Hernekeitto oli hyvää ja vegaaninen laskiaispulla oli
loistavaa. Civis Inkeri Kinnari oli ilmoittanut vuosijuhlaan ilmoittautumisensa yhteydessä
laskiaisvastaanotolla tarjotun ruoan olleen hyvää.

17.2.2010

Osakuntakokous klo 18. Puuttuvat aiempien osakuntakokousten pöytäkirjat saatiin
rekonstruoiduksi. Tehtiin linjauksia Lopunajan festivaalien sisäänpääsyjärjestelyistä
osakunnan jäsenille.

18.2.2010

Punk-konsertti. Ei ikärajaa. Esiintyjinä: Versus all, Total Recall, Yleislakko, The
Lenients. Myynti 21,60 e. Noin 45 osallistujaa.

19.2.2010

Machohardcorekeikka: Poolside party n:o 15 TVO:lla, kuten kaikki edellisetkin Poolside
Partyt aina. Jäähyväiset Akulle ja TVO:lle: Poolside Party -keikkojen järjestäjä Aku
muuttaa Iso-Britanniaan. Rustica Kiira Kolehmainen ilmoitti keikan olleen sydäntä
lämmittävä. Rustica Kolehmainen oli kahden bändin esiinnyttyä ilmoittanut raivon tilassa
backstagella esiintyjille, että kukaan ei esiinny ennen kuin rustica Kolehmainen on pessyt
ruokapittinä esiintymisalueelle viskellyn porkkanalaatikon pois. Rustica Kolehmaisen
ilmoitusta oli backstagella kuunnellut alaston mies, joka ilmeisesti ei uskaltanut jatkaa
esiintymisasunsa vaihtamista siksi, että rustica Kolehmainen raivosi parhaillaan. Rustica
Kolehmainen oli kysynyt porkkanalaatikkoa viskelleeltä mieheltä, mikä tämän ongelma
oli sekä liittyikö ongelma miehen ikään. Porkkanalaatikkoa viskelleen miehen bändin
jäsen vastasi rustica Kolehmaisen kysymyksiin, että porkkanalaatikkoa viskellyt mies on
henkisesti kymmenvuotias. Porkkanalaatikkoa viskellyt mies ei itse vastannut rustica
Kolehmaisen kysymyksiin, mutta yritti kosketella rustica Kolehmaista myöhemmin.
Ruokapittiasian puinti jatkui myöhemmin Dynamon asiakkaiden keskuudessa.

20.2.2010

Siivousvuoro IV.

sivu 2/4

TVO ry:n hallituksen kokous 23.2.2010

7/10

Turun yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta ry.
Rehtorinpellonkatu 4-6C, 20500 Turku, Finland
+358 2 233 0255, tvo@utu.fi http://org.utu.fi/tyyala/tvo
Runo & Rock viimeistä kertaa TVO:lla klo 21 alkaen: Esa Hirvonen, Ville Hytönen, Juha
Kaarsalo, Tapani "Fuck" Kinnunen, Mika Kivelä, Juha Kulmala, The Grammers, Happea
& Mysticaa. Tapahtuma juhlisti Mika Kivelän uuden runokokoelman Haudattu julkaisua.
Civis Selin teki runoanalyysin ja pyysi analyysin perusteella Kivelää esiintyjäksi TVO:n
vuosijuhlaan. Keikalla oli oikein kivaa, ja civis Selin sekä socius Janne Hyvönen olivat
viihtyneet hyvin 18-tuntisen työpäivän päätteeksi. Keikan myynti ylitti 600 euroa.
Osakunnan vessapaperi loppui ja K-Extra oli poikkeuksellisesti kiinni. Proffan kellarin
Teppo myönsi onneksi TVO:n käyttöön kaksi vessapaperirullaa, jotka civis Selinin arvion
mukaan lienivät neuvostoliittolaisia kuittipohjarullia.
21.2.2010

TVO:n avantouintikerho. Civis Mikko Forsström oli hyytynyt bussipysäkille yksin.

24.2.2010

Shades of Nowhere -yhtyeen EP-levyn julkaisutilaisuus. Esiintyjinä myös Bad King sekä
salainen esiintyjä. Vapaa pääsy.

25.2.2010

Keskustelutilaisuus klo 18-21. Vierailemassa Savon hamppuministeri Timo Haara.
Kerhotorstai.

26.2.2010

Konsertti. Esiintyjinä Abduktio, Polemarch, Endrive.

27.2.2010

Löyhkäävän lihan legioona -tapahtuma. Esiintyjinä yhtyeet Dead in the Water, Avoimen
Haudan Löyhkä, Ward, Panzerium.

27./28.2.2010

Avantouintikerho.

28.2.2010

Flipperiturnaus.

1.3.2010

Tilatyöryhmän kokous klo 18.
Stipendityöryhmän kokous klo 18.

8. Muut mahdolliset asiat:
a.

Tilinkäyttöoikeusasia.

Päätettiin

TVO:n

rahaliikenteen

hoitamiseksi

myöntää

TVO:n

tilinkäyttöoikeus TVO:n taloudenhoitaja civis Davis Herokille (XXXXXX-XXXX) sekä TVO:n
varataloudenhoitaja civis Mikko Pourulle (XXXXXX-XXXX).
b. Vuosijuhla-asia. Koska laulunjohtaja civis Tommi Penttinen on estynyt osallistumaan TVO:n
vuosijuhlaan 6.3.2010, päätettiin pyytää lipunkantaja civis Riku Hautalaa laulunjohtajaksi. Civis
Minna Bäckroos ilmoitti olevansa käytettävissä lipunkantajana, mikäli civis Hautala hyväksyy
vuosijuhlan laulunjohtajan tehtävän ja näinollen on estynyt toimimaan lipunkantajana. Civis Minna
Bäckroos ilmoitti, että hänen hallussaan on yksi airutnauha ja että toinen airutnauha on civis
Tommi Penttisellä. Civis Jenny Kari ilmoitti pyytävänsä airutnauhan civis Penttiseltä. Päätettiin
pyytää civis Tommi Penttistä järjestämään vuosijuhlan iltajuhlaosuuden esiintyjäksi TYY:n
kuorosta lauluoktetti tai tuplakvartetti, joka esittäisi juoma- ja muita lauluja 200 euron palkkiota
vastaan. Päätettiin myöntää vuosijuhlan jatkobändiksi buukatun Gangster of Love -yhtyeen
palkkioksi 200 euroa sekä perusbändimeininki. Päätettiin ehdottaa esiintyjäksi pyydetylle runoilija
Juha Kulmalalle ensisijaisesti palkkioksi ilmaista henkilökohtaista osallistumista vuosijuhlaan
(menu alkoholilla). Päätettiin, että vuosijuhlan juhlatilaan ei tule Suomen lippua, vaan ainoastaan
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osakunnan lippu. Päätettiin seuraaville vuosijuhlan esiintyjille tarjottavan ilmainen osallistuminen
vuosijuhlaan: socia Laura Tommola, socius Jori Hulkkonen ja runoilija Juha Kulmala. Civis Jenny
Kari pyysi civis Lea Tommolaa pitämään puheen miehelle.
c. Civis Jari Pohjoselle esitettiin TVO:n hallituksen puolesta kiitos vegaanisesta pullareseptistä.
d. Civis Jenny Karille esitettiin TVO:n hallituksen puolesta kiitos Liedon Vanhalinnan baarin kanssa
neuvotellusta GT:n hyvästä hinnasta vuosijuhlaa varten.
9. Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 2.3.2010 kello 18.
10. Kokous päätettiin kello 20.04.

__________________________
Vpj Civ! Kristian Selin

__________________________
Siht Civ! Lea Tommola
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