TVO:n ansiomerkkitoimikunnan kokous 6.2.2006
Soikkasen salissa
Läsnä: inspehtori Timo Soikkanen, emerituskuraattorit Tomi Hautakangas ja
Jukka Laine, kuraattori Kimmo Makkonen ja civis Cilla Nerg; poissa
emerituskuraattori Arno Leino.

1. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 20.00.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.

Kokouksen järjestäytyminen: Sihteeriksi valittiin Kimmo Makkonen. Päätettiin että
kokouksen pöytäkirja hyväksytään kaikkien läsnäolijoiden allekirjoituksella.

4.

Kokouksen työjärjestys: Päätettiin käsitellä kohdat 5. ilmoitusasiat, 6. huomionosoitukset,
7. muut mahdolliset asiat ja 8. kokouksen päättäminen.

5. Ilmoitusasiat:
• Kimmo Makkonen ilmoitti että kuraattorin ja inspehtorin merkkien teettämisestä
on sovittu kultasepän kanssa ja ne otetaan käyttöön seuraavassa vuosijuhlassa.
Isännän ja emännän merkit eivät ole vielä tekeillä. Timo Soikkanen ehdotti
isännän merkiksi avainta ja emännän merkiksi avaimenreikää.
• Tomi Hautakangas kertoi viime vuonna myönnetyistä merkeistä kahdeksan olevan
edelleen jakamatta. Merkit jaetaan seuraavassa vuosijuhlassa. Merkin saaneille
henkilöille lähetetään tieto huomionosoituksesta juhlakutsun yhteydessä.
• Tomi Hautakangas ilmoitti, että Heikki Hakalalle vuonna 2005 myönnettiin
hopeinen ansiomerkki loogisesti virheellisin perustein, koska Hakalalle oli
myönnetty hopeinen ansiomerkki jo aiemmin.
6. Huomionosoitukset:
- Osakuntanauha:
o Tommi Sinisorsa
Toiminut osakunnassa miksaajana lukuisissa musiikkitilaisuuksissa ja pitänyt äänen aina laadukkaana.
o Henna Soikkanen
Kestittänyt osakuntalaisia erinomaisilla ja runsailla
tarjoiluilla lukuisissa kokouksissa.
o Laura Tommola
Esiintynyt osakunnan juhlissa ja osoittanut esimerkillistä
asennetta osakuntatoimintaan: "rakastan tätä osakuntaa."
o Korp! Rotalian vuosijuhlaedustajat
- Ansionauha:
o Irina Iljin
Toimiessaan TVO:n emäntänä vuosina 2004 ja 2005
huolehtinut ansiokkaasti osakunnan juhlajärjestelyistä.
o Jussi Hakokari
Toiminut osakunnan hallituksessa sihteerinä 2005 ja
hallituksen jäsenenä 2004, lipunkantajana vuodesta 2004 alkaen ja
kiinteistönhoitajana vuonna 2006. Hakokari on huolehtinut tehtävistään
ryhdikkäästi ja tarmokkaasti. Hän on ollut hallituksessa tarmokas
aloitteentekijä ja toiminut useissa osakunnan talkoissa kantavana voimana.
Hakokari on pitänyt yllä ja kehittänyt tarmokkaasti suhteita Korp! Rotaliaan.
o Jaakko Salminen
Huolehtinut osakunnan taloudesta taloudenhoitajana
vuoden 2004 alusta vuoden heinäkuun 2005 loppuun. Salminen piti taloudesta
huolta tarkasti ja tiukasti. Vuoden 2004 tilinpäätös valmistui ennätysnopeasti.

Emmi Wichmann
Toiminut osakunnassa lukuisissa erilaisissa tehtävissä,
hallituksessa vuosina 2006, 2004, 2003 ja 2001. Luovana ja sinnikkäänä
visionäärinä määrittänyt osakunnan linjaa ja olemusta.
- Hopeinen ansiomerkki:
o Petri Loukasmäki
Toiminut osakunnan hallituksessa tiedotussihteerinä
1998 ja 1999, tiedottajana 2005 alkaen ja sihteerinä 2006 ja lukuisissa muissa
osakunnallisissa tehtävissä, mm. kiinteistönhoitaja 2004. Loukasmäki on
pitänyt TVO:n tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet erinomaisessa kunnossa.
Hän on suunnitellut ja toteuttanut osakunnassa suunnattoman määrän erilaisia
hankkeita, ja ansioitunut osakunnan kiinteistön ja laitteiden rakentamisessa ja
kunnostamisessa. Loukasmäen tiedotteet ovat välittäneet sanomaa osakunnan
toiminnasta koko kaupungille. Hänen infopalstatekstit ovat olleet uteliaisuutta
herättäviä reflektioita osakunnan toiminnasta. Loukasmäki on taidokkaasti
muokannut osakunnan visuaalista ilmettä valokuvaajana ja www-sivujen
toimittajana.
o Timo Soikkanen
Osakunnan
inspehtori
17.12.2002
lähtien.
Inspehtorikaudellaan huolehtinut tehtävistään erinomaisesti. Järjestänyt
tapahtumia, isännöinyt osakunnan kokouksia ja osallistunut uutterasti
toimikuntatyöhön. Järjestänyt tapahtumia, isännöinyt osakunnan kokouksia ja
osallistunut uutterasti toimikuntatyöhön. Ansiomerkkitoimikunnan jäsen 20032006, stipenditoimikunnan jäsen 2003. Keskeinen Kevon PK-seminaarin
järjestäjä 2005.
- Kultainen ansiomerkki:
o Heikki Hakala
Ansiomerkkitoimikunnan
päätöksen
5/23.11.2004
perusteella.
- Kunniamerkkejä ei myönnetty.
7. Muut mahdolliset asiat:
• Huomionosoituksen saaneille päätettiin ilmoittaa päätöksestä juhlakutsun
yhteydessä.
• Tämän kokouksen pöytäkirja julkaistaan TVO:n vuosijuhlassa 11.3.2006.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25.
o
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