TVO:n ansiomerkkitoimikunnan kokous
31.1.2007 Soikkasen salissa
Läsnä: inspector Timo Soikkanen, curator emeritus Tomi Hautakangas,
curator Kimmo Makkonen, senior Jussi Hakokari; poissa curator emeritus
Jukka Laine, civis Cilla Nerg ja civis Petri Loukasmäki. Lisäksi läsnä oli
civis Sara Bronstein, joka ei kuulu ansiomerkkitoimikuntaan.
1. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 20.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.

Kokouksen järjestäytyminen: Sihteeriksi valittiin Kimmo Makkonen. Päätettiin, että
kokouksen pöytäkirja hyväksytään kaikkien läsnäolevien toimikunnan jäsenten
allekirjoituksella.

4.

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

5. Ilmoitusasiat:
• Ansiomerkkitoimikunta myönsi osakuntanauhan socia Anna Puukalle
puhelinkokouksessa marraskuussa 2006.
6. Huomionosoitukset:
- Osakuntanauha:
o Maarit Hellman
Toimii osakunnassa apuisäntänä vuoden 2007 alusta
alkaen. Ahkeroinut osakunnan tilaisuuksissa vuosien ajan.
o Anja Hjelt
Työskennellyt
TVO:n
hyväksi
kymmenissä
tilaisuuksissa ja talkoissa.
o Janne Hyvönen
Työskennellyt
TVO:n
hyväksi
kymmenissä
tilaisuuksissa ja talkoissa.
o Janne Leimola
Toimii TVO:n ohjelmapäällikkönä vuoden 2007 alusta
alkaen.
o Teppo Toivanen
Tukenut osakunnan toimintaa hyvillä ravintolatoimintaa
auttavilla neuvoilla ja lainaamalla työvälineitä aina pyydettäessä.
o Jani Vesalainen
Rakentanut ja huoltanut osakunnan huoneistoa vuosien
ajan, teki arvokasta työtä varastotilojen uusimistalkoissa syksyllä 2006.
o Korp! Rotalian vuosijuhlaedustajat
- Ansionauha:
o Daniel Wondafrash Liittynyt osakuntaan jo lukiolaisena vuonna 1993.
Toiminut apuisäntänä vuonna 1998, toiminnanjohtajana vuonna 1999 ja
rahastonhoitajana vuonna 2007. Jämpti pohjalainen on ollut osakunnan
kantavia voimia kaikissa talkoissa ja koko osakuntaa hyödyttävissä töissä.
- Hopeinen ansiomerkki:
o Kati Häkkinen
Kuulunut osakunnan hallitukseen 7 vuotena, vuodesta
1997 vuoteen 2002 ja jälleen vuodesta 2006 alkaen. Näinä vuosina, niitä ennen
ja niiden välillä huolehtinut tehtävistään tarkasti ja tunnollisesti.
o Jukka Keränen
Taloudenhoitaja vuosina 1995-1996, tilintarkastaja
vuosina 1997-1998 ja 2000 sekä tilintarkastuskertomusten korjausten
tarkastaja vuonna 1999. Yksi Yormulakerhon perustajista ja ylläpitäjistä
vuodesta 1996 alkaen. Opiskeluaikanaan mukana kaikissa TVO:n talkoissa ja
pyrinnöissä.
- Päätettiin, että tänä vuonna ei käsitellä kultaisien ansiomerkkien eikä kunniamerkkien
myöntämistä, koska seuraavana vuonna on tasakymmenvuotisjuhla.
7. Muut mahdolliset asiat:

• Tämän kokouksen pöytäkirja julkaistaan TVO:n 79. vuosijuhlassa 10.3.2007.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.
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