Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n
TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2005
TVO toimi toimintasuunnitelman mukaisesti samaan tapaan kuin aiempina vuosina.
Toiminta oli vireää. Osakuntatila oli avoinna vuoden jokaisena päivänä ja erilaisia
kerhoiltoja järjestettiin viikottain. Kulttuuritarjonta pysyi monipuolisena, painottuen
rock-, pop- ja punkmusiikkiin. Kotimaisten yhtyeiden lisäksi osakunnassa kuultiin
esiintyjiä Ruotsista, Norjasta, Virosta, Ukrainasta, Englannista, Saksasta, Yhdysvalloista,
Meksikosta, Itävallasta, Puolasta ja Skotlannista.
TVO:n jäsenmäärä kasvoi. Osakuntaan liittyi vuonna 2005 yli 50 uutta jäsentä, joista
monet ovat osallistuneet aktiivisesti osakunnan toimintaan. TVO piti yllä hedelmällisiä
yhteistyö- ja ystävyyssuhteita eri järjestöihin yhteishankkeilla ja vierailuilla järjestöjen
juhlissa. Yhteistyö seniorien kanssa ja yksityiset avustukset mahdollistivat Paavo Kallio
-seminaarin järjestämisen syyskuussa.
Vuoden aikana järjestettiin 5 osakuntakokousta ja hallitus kokoontui 25 kertaa.
Hallituksen kokoukset pidettiin jäsenistölle avoimina ja niissä käsiteltiin runsaasti
osakuntalaisten ehdotuksia. Kokousten kestoa pyrittiin rajaamaan esitysten
muotovaatimuksilla ja esilläpidolla ennen kokousta. Hallituksen kokoukset kestivät
yhteensä 22 tuntia ja 26 minuuttia, keskimääräisen keston ollessa 54 minuuttia.
TVO:n taloudellinen tilanne pysyi vakaana. Vuokran ja muiden kustannusten nousu pysyy
jatkuvana haasteena, johon vastattiin järjestämällä enemmän ohjelmallisia tilaisuuksia.
Siitä huolimatta vuodeksi 2005 aiottuja av-laitehankintoja jouduttiin lykkäämään, koska
tarkoitukseen budjetoitu raha tarvittiin normaalin toiminnan ylläpitoon.
Vuoden 2005 toimintaa kuukausittain
Tammikuu
Vuosi alkoi 9 tasokkaalla musiikkitilaisuudella. Perinteinen maakuntaretki järjestettiin
Hämeen härkätien varrelle Marttilaan. Retkellä osakuntalaiset tutustuivat kuntaan,
kirkkoon ja kouluun kunnanjohtajan opastuksella. Uusi ja edellinen hallitus kokoontuivat
karonkkakokoukseen Rymättylään. Kokouksesta koitui korjauskuluja, kun majatalo ei
kestänyt majailua: sänky rikkoutui normaalissa käytössä. Naisten wc:n olosuhteita
kohennettiin syyskokouksen päätöksen (34.1/2004) mukaisesti curator emeritus Tomi
Hautakankaan rakentamalla peilillä. Civis Jaakko Salminen teki vuoden 2004
tilinpäätöksen ennennäkemättömän nopeasti 18.1.2005 mennessä.
Helmikuu
Helmikuussa järjestettiin 10 ohjelmallista iltamaa, mm. taidemusiikkia ja hc-punkkia.
Osakuntaan tehtiin monia hankintoja, mm. suuri määrä naposteltavaa ja nyrkkeilysäkki.
Äänentoistolaitteistoa parannettiin hankkimalla kompressori, efektilaite ja muita
tarpeellisia osia. Päätettiin tukea valmistuvien osakuntalaisten lopputöiden painatusta ja
ostaa jokaisesta lopputyöstä kopio osakunnan arkistoon. Osakunnan väittelyjoukkue

Lanaajat haastoi yliopiston johdon debattikisaan, joka päättyi tasapeliin.
Maaliskuu
Osakunta juhli 77. vuosijuhlaa Pyrkivän talolla 12.3. Inspector Timo Soikkanen piti
juhlaesitelmän Urho Kekkosen huumorista. Juhlassa otettiin käyttöön uusi kunniamerkki,
jonka saivat curatores emeriti Pentti Blom, Jukka Laine ja Arno Leino, ja myönnettiin
lukuisia muita huomionosoituksia.
Maaliskuussa järjestettiin 6 rockiltamaa. Päätettiin uuden vesi-imurin hankinnasta, jonka
toteuttaminen jäi myöhempään ajankohtaan. Civis Petri Loukasmäki kohensi osakunnan
tietoturvallisuutta konfiguroimalla SE Linuxilla toimivan basecamp-palvelimen, joka
korvasi pitkään palvelleen trissa-palvelimen.
Huhtikuu
Huhtikuussa järjestettiin 13 musiikkitilaisuutta ja 2 yksityistilaisuutta. Kevätkokouksessa
päätettiin osakunnan varastotilojen uudistamisesta ja selvityksestä saunan rakentamiseksi osakuntatilaan. Kumpikin suunnitelma on toistaiseksi laatimatta.
Toukokuu
Floran päivänä osakuntalaiset risteilivät perinteiseen tapaan Vepsään. Osakuntakokous
valitsi uuden taloudenhoitajan. Rockia tarjoiltiin 8 iltana.

Voimailukerhossa osakuntalaisten ruumiit kohotettiin hengen vaatimalle tasolle.

Kesä-, heinä- ja elokuu
Kesällä osakunta oli päivittäin avoinna ja osakunnan kerhot kokoontuivat spontaanisti
monina iltoina. Elävää musiikkia oli tarjolla 11 iltana. Osakuntalaisten keskuudessa
järjestäytyi veneilykerho.
Osakunnassa viidellä vuosikymmenellä aktiivisesti vaikuttanut rockantropologi valtiot.lis.,

FM Timo Saarniemi menehtyi äkillisesti. Hänen kunniakseen järjestettiin muistotilaisuus
27. heinäkuuta.
Syyskuu
Uusi lukuvuosi alkoi reippaalla toiminnalla. Rockia soitettiin 12 iltana. Osakunnan
toimintaa esiteltiin uusille opiskelijoille mm. esittelyluennoilla, esittelytilaisuuksissa,
kirjeitse ja osakuntien perinteisissä pilttibileissä. Osakuntakokous valitsi uudeksi
ohjelmapäälliköksi civis Niko A. Rannan. Osakuntalaisten käyttöön asennettiin WLANverkko ja uusi kytkin.
TVO toimi pohjoisessa: curator emeritus Pentti Blom, curator Kimmo Makkonen ja civis
Marko Pihl osallistuivat Saamelaismuseo Siidan ystävät -yhdistyksen perustamiskokoukseen, Blom valittiin yhdistyksen hallitukseen ja TVO liittyi yhdistyksen
yhteisöjäseneksi.
Syyskuun lopussa TVO järjesti yhdessä TVO:n senioreiden kanssa Paavo Kallio
-seminaarin Kevon tutkimusasemalla Utsjoella. Seminaarissa käsiteltiin inspector
emeritus Paavo Kallion henkilöä ja työtä osakunnassa, Lapin tutkimuksessa ja saamelaismuseon perustamisessa. Inspector Timo Soikkanen toimittaa seminaarin esitelmistä
julkaisun. Socius Ari Kasanen valokuvasi seminaarimatkan, ja kuvista koottiin näyttely
osakuntaan
talvella.
Seminaaripäivän
ohella
matkalla
tutustuttiin
Kevon
tutkimusasemaan ja Siidaan sekä käytiin uimaretkellä Jäämeressä. Matkalla syötiin hyvin
ja saunottiin joka ilta.

TVO:n senioreita matkalla pohjoiseen yhteiskuvassa Saariselän Kaunispäällä.

Lokakuu
Osakunnassa otettiin käyttöön Hygienia ja moraali -laatikko, jonka avulla on mahdollista
säilyttää edustava olemus ankarissa osakuntaolosuhteissakin. Musiikkia soitettiin
kuutena iltana.
Marraskuu
TVO:n seniorijuhlaa juhlittiin marraskuun 5. päivänä perinteiseen tapaan. Juhlassa
kuultiin mm. modernistista pianomusiikkia socius Laura Tommolan esittämänä. Hallitus
määräsi toimikunnan valmistelemaan balttilaistyylisen osakuntalakin teettämistä vuoden
2004 syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Osakunnan syyskokous kokoontui 16.11.
Kokouksessa päätettiin uuden Midas Venice -miksauspöydän hankinnasta, minkä
toteuttaminen jäi vuoden 2006 puolelle osakunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen.
Musiikki-iltamia oli kuudesti. TVO:n retkue FM Jussi Hakokari, cives Mikko Forsström ja
Niko A. Ranta ja socius Kimmo Söderholm osallistuivat Korp! Rotalian syyskommerssiin
Tartossa. Vieraanvaraisuuden suurta määrää ilmentävät Hakokarille kolmen vuorokauden aikana muodostuneet virtsakiteet.
Joulukuu
Joulukuun 5. päivänä vietettiin osakunnan perinteistä pikkujoulua: teatteriryhmä
Harjaantuneet esitti civis Pekka Poudan ohjaaman ja käsikirjoittaman joulukuvaelman,
joulupukki muisti kilttejä osakuntalaisia lahjoilla ja kinkkuja mässäiltiin n. 30 kg. Civis
Pauli Sundberg voitti ylivoimaisesti Uusia jäseniä -kilpailun. TVO:n Lanaajat järjesti
Turun korkeakouluopiskelijoiden VII debattikisan yhteistyössä Mediatutkimuksen, Tukkk:n
puheviestinnän ja Kanta ry:n kanssa. Musiikkia kuultiin 7 iltana.
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