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Turun yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta r.y.
Itäinen Pitkäkatu 1, 20520 Turku, Finland
+358 2 233 0255, tvo@utu.fi, http://org.utu.fi/tyyala/tvo

Läsnä: curator Anna Puukka, cives Maria Anttila, Mikko Forsström, Jenny Kari ja Kristian Selin (kohtaan
12 asti), socius Mikko Korhonen sekä hallitukseen kuulumaton civis Petri Loukasmäki
1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen kello 19.25. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin.
4. Ilmoitusasiat:
a. Socius Mikko Korhonen ilmoitti, että Lopunajan dokumentin materiaalia on katseltu. Kuvattu
materiaali on ajankohtaista, mutta niin runsasta, ettei siitä saa mielekästä DVD:tä. Siksi on
mietitty mahdollisuutta, että tammikuusta 2011 alkaen julkaistaisiin viikottain uusi jakso
Internetissä ja kooste-DVD ilmestyisi myöhemmin.
b. Civis Mikko Forsström ilmoitti, että Varian portin avaimia on nyt.
c. Civis Jenny Kari ilmoitti, että viime torstaina alkoi QuizMaster?-visailu Pikku-Torressa.
Joukkue, johon kuuluivat cives Kari, Johan Ehrstedt ja Matti Ohtonen sekä Jonna ja Matin
kaveri, joka on ehkä jäsen, menestyivät saavuttaen kolmannen sijan. Palkinnoksi osallistujat
saivat kaljalippuja. Kari jatkoi, että halukkaat ovat tervetulleita joukkueeseen torstaisin kello 20.
Palkintona on olutta ja lahjakortteja.
d. Civis Mikko Forsström ilmoitti, että osakunnassa on hetken aikaa printteri, jonka hän löysi
töistä.
e. Civis Maria Anttila ilmoitti curator emeritus Kimmo Makkosen pyynnöstä Makkosen sopineen
Ranskan-punkkari Philippen kanssa siitä, että Philippe lahjoittaa osakunnalle kikkerin.
f. Civis Mikko Forsström ilmoitti ilmoittaneensa TVO:n uuden osoitteen TYYlle ja pyytäneensä
samalla toimittamaan Turun ylioppilaslehden osakuntaan.
5. Saapuneet kirjeet: ei saapuneita kirjeitä.
6. Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä.
7. Printteri:
Todettiin, että civis Sara Bronstein on töissä yhtiössä, jonka kautta osakunta voisi saada uuden printterin.
Päätettiin yrittää hankkia tulostinta tätä kautta sekä jutella tulostimen puutteesta civis Jari Pohjoselle
tavattaessa häntä, sillä hän on civis Kristian Selinin mukaan ilmiömäisen hyvä löytämään asioita.
8. Päivystykset:
Toistaiseksi maanantaille, keskiviikolle ja torstaille on vakituiset päivystäjät. Socius Mikko Korhonen
lupasi päivystää perjantaina 24.9., kun Olvin kuski tulee. Civis Maria Anttila lupasi tiedustella curator
emeritus Kimmo Makkoselta, päivystäisikö Makkonen tiistaina 21.9.
9. Virvokkeiden hinnat:
Päätettiin, että Teho (0,33 l) ja limonadi maksavat 1,5 € osakunnalliseen statukseen katsomatta.
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10. Turun ylioppilaslehden infopalsta:
Curator Anna Puukka totesi päätetyn, että tiedottaja lähettää tekstin Turun ylioppilaslehden ("Tylkkärin")
infopalstalle. Civis Maria Anttila totesi kysyneensä tiedottajalta, rustica Kiira Kolehmaiselta asiasta, ja hän
oli vastannut juuri viime viikolla laittaneensa sisältöä palstalle. Todettiin asian olevan epäilyistä huolimatta
kunnossa. Lisäksi todettiin, että infopalstalle olisi hyvä laittaa ainakin päivystykset, kulkuohje
osakuntatilaan, kokoukset ja kerhoillat sekä tietoa mahdollisudesta pelata osakunnassa flipperiä ja
ilmaista kikkeriä.
11. Puhelimen merkkivalo:
Civis Mikko Forsström ehdotti hankittavaksi 35 euron hintaista puhelimen merkkivaloa Xenonsalamavalolla ja 100 desibelin äänenvoimakkuudella, koska puhelimen äänen kantomatka ei riitä pihalle.
Itserakennettavan virityksen materialisoitumisesta ei myöskään ole varmuutta. Päätettiin ostaa laite, civis
Kristian Selin huolehtii ostamisesta.
12. Menneet & tulevat:
14.9.2010
16.9.2010
17.9.2010
20.9.2010
21.9.2010
23.9.2010
24.9.2010

Tilatyöryhmän kokous klo 18.30
Tykkikerho kokoontui klo 21.30
Kerhotorstai klo 19
Osakuntatalkoot klo 18 alkaen
Tykkikerhon leffailta hallituksen kokouksen jälkeen
Tykkikerhon leffailta klo 18
Kerhotorstai klo 19
Remontti- ja Juo se itse -kerhot klo 20 alkaen. Maksa remonttiin!

13. Muut mahdolliset asiat: ei muita mahdollisia asioita.
14. Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.9.2010 klo 18.15.
15. Kokous päätettiin kello 20.06.

___________________________
Pj Cur! Anna Puukka

___________________________
kokouksen siht Civ! Maria Anttila

