Turun yliopiston Varsinaissuomalaisen
osakunnan ansiomerkkitoimikunnan kokous
11.2.2009 curator emeritus Pentti Blomin
salissa.
Läsnä: inspector Timo Soikkanen, curatores emeriti Pentti Blom, Jukka
Laine ja Kimmo Makkonen, curator Anna Puukka, senior Jussi Hakokari
sekä civis Maria Anttila.
Poissa: civis Johan Ehrstedt

1. Curator emeritus Pentti Blom avasi kokouksen 19.15.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Blom ja sihteeriksi Jussi Hakokari.
3. Ilmoitusasiat
•

Alkuperäistä ystävyysmerkkiä ei ole löytynyt etsinnöistä huolimatta.

4. Ystävyysmerkit luovutetaan vuosijuhlassa. Mikäli on selvää, etteivät merkit valmistu juhlaan
mennessä, harkitaan vaihtoehtoista menettelyä. Ystävyysmerkki päätettiin myöntää seuraaville
osakuntaa lähellä oleville henkilöille.
•

maaherra Rauno Saari
o

•

Tehnyt pitkän uran johtavissa julkisissa viroissa ja luottamustehtävissä,
osakuntalainen ja osakunnan ystävä.

tiedetoimittaja Timo Moberg
o

Tiede- ja terveysjournalismin palkittu uranuurtaja.

5. Osakuntanauha päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille.
•

socia Kiira Kolehmainen
o

•

civis Mikko Pouru
o

•

Tilaisuuksissa töissä lähes joka viikonloppu, aktiivinen kävijä TVO:lla, reipas
talkoolainen, tekee töitä yhteisen hyvän eteen.

socius Mikko Korhonen (”Korkki”)
o

•

Vuoden 2008 aktiivisimpia työntekijöitä, hallituksen jäsen 2008, VSOP:n
päätoimittaja 2009, aktiivinen talkootyöläinen, värvännyt suuren määrän uusia jäseniä,
edustanut TVO:ta uusille opiskelijoille suunnatuissa yliopiston esittelytilaisuuksissa.

civis Petra Lähde
o

•

Päivystänyt syksyn 2008 ja kevään 2009 kerran viikossa, käy aktiivisesti kunnassa
sekä päivisin että iltaisin.

civis Matti Ohtonen
o

•

Aktiivinen tilaisuustyöntekijä aina palkatta, toimii kiinteistönhoitajana 2009, innokas
kerhotoimija, ottaa osaa osakunnalliseen työhön, päivystää maanantaisin.

civis Eva Norrman
o

•

Reipas ja luotettava työntekijä, työskennellyt myös korvauksetta, järjestänyt suuren
suosion saaneita keikkoja.

Aktiivinen talkoolainen ja tilaisuustyöntekijä, puuhastellut asioiden korjaamisen ja
ehostamisen parissa muun muassa maalaamalla Rotalialle lahjoitetun kikkeripöydän ja
osakunnan huonekalustoa, sulostuttanut osakuntaa taiteellaan, kuvittanut VSOP:n
1/2008, hallituksen jäsen 2009, toimii kulttuuritoimikunnassa.

socius Arttu Välimäki

o
•

Järjestänyt lukuisia keikkoja osakunnassa sekä Turku Hardcore Punk festivaalin. On
järjestämässä osakunnassa toista festivaalia tänä keväänä.

Korporatsioon Rotalian väriä kantamaan oikeutetut vuosijuhlavieraat.

6. Ansionauha päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille.
•

•

•

civis Mikko Forsström
o

Tullut osakuntaan 2004.

o

Hallituksen jäsen ja apuisäntä 2005 ja 2009, isäntä 2006, stipenditoimikunnan jäsen
2007.

o

Isännistössä toimiessaan ylläpitänyt erinomaisia suhteita panimoihin ja tehnyt
osakunnalle edullisia sopimuksia sekä kantanut asioista erittäin suurta vastuuta.
Aktiivinen kerhotoimija.

civis Niko A. Ranta (”Hiihu”)
o

Tullut osakuntaan 2004.

o

Hallituksen jäsen 2005, 2006, apuisäntä 2006, ohjelmapäällikkö 2005, sihteeri 2008,
toiminnanjohtaja 2009, stipenditoimikunnan jäsen 2006, VSOP:n päätoimittaja 2008.

o

Ensimmäinen päätoimittaja viiteen vuoteen, joka on saanut lehden pullautettua
maailmalle. Vieläpä paksumpana ja potrampana kuin koskaan aiemmin.

civis Johan Ehrstedt (”Jocke”)
o

Tullut osakuntaan 2002.

o

Jocke on järjestänyt tilaisuuksia ja työskennellyt usein myös korvauksetta. Hän on
edustanut TVO:ta useissa opiskelijoille suunnatuissa esittelytilaisuuksissa ja saanut
rekrytoitua paljon uutta, reipasta nuorisoa.

o

Toiminnanjohtaja 2007, stipenditoimikunnan jäsen 2007, hallituksen jäsen 2008 sekä
ansiomerkkitoimikunnan jäsen 2009.

7. Hopeinen ansiomerkki päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille.
•

•

senior Hannu Hirvonen
o

Vuosina 1992 ja 1993 Hannu oli TVO:n hallituksen jäsen ja kulttuurisihteeri. Kun
noina vuosina TVO oli täysin varaton, tarkoitti tämä käytännössä kaikkien
kykenevien runsasta korvauksetonta työtä osakunnan hyväksi. Hannu teki oman
osansa kunniakkaasti.

o

Hannu on osallistunut erilaisten tapahtumien järjestämiseen, mm. Kaurismäki- ja
Visa Mäkinen -elokuvafestivaalit vuonna 1992. Hannu oli Jari Mäkelän kanssa
Visa Mäkinen -festivaalien pääsuunnittelija.

o

Hannu on kirjoittanut ahkerasti VSOP:hen jo vuodesta 1985 lähtien, toimittanut
VSOP:tä (päätoimittaja vuosina 1992 ja 1993) ja ollut mukana toimittamassa
TVO:n historiikkia ja taittanut sen (i.e. osakunnan ensimmäinen historiikki, jonka
päätoimittaja oli Pentti Eloranta).

o

Hannu on ollut erittäin aktiivinen toimija vuosina 1991-1994. Hän on mm.
soittanut, laulanut, säveltänyt ja sovittanut lukuisissa osakunnallisissa
musiikkikokoonpanoissa, kuten Symppa-yhtyeessä, JepJepJepissä,
Merimakkaroissa sekä Kaakelikoirassa. Hannu on toiminut tarvittaessa roudaajana
ja levymusiikin pyörittäjänä.

o

Ansionauhan Hannu sai vuonna 1994.

senior Jarna Rantanen
o

Jarna oli hallituksen jäsen 1991 - 1993. Näinä vuosina Jarna teki erittäin paljon
työtä korvauksetta oluenmyyjänä ja järjestysmiehenä. Hän on siivonnut osakuntaa

juhlia ja muita tapahtumia varten. 90-luvun alussa osakunta oli todella mennä alta
talousvaikeuksien vuoksi ja siksi viikonloppujen ilmaistyö (lipunmyynti,
oluenmyynti, siivous ja järjestysmiehen tehtävät) oli ainoa pelastus. Jarna teki
näitä tehtäviä pitkään ja hartaasti.
o

Juhlien järjestämiseen Jarna osallistui syksystä 1990 alkaen; vuonna 1991 hän oli
emäntä ja 1992 apuemäntä. Hän oli vastuussa mm. vuosi- ja seniorijuhlien
järjestämisestä. Keittiössä Jarna kulutti paljon aikaa; tuohon aikaan juhlaruoat
tehtiin alusta alkaen itse.

o

Jarna osallistui Kaurismäki- ja Visa Mäkinen -elokuvafestivaalien järjestämiseen.

o

Jarna on edustanut osakuntaa mm. Tallinnassa Rotalian juhlissa vuosina 1991 ja
1992. Jarna oli Katja Sorsimon kanssa kautta aikain Rotalian ensimmäiset
naisvieraat.

o

Jarna oli perustamassa naisjaosto Kurpahtaneita Viikunoita syyskuussa 1990 ja
toimi aktiivijäsenenä kaikki toimintavuodet.

o

Ansionauhan Jarna sai vuonna 1994.

8. Kultainen ansiomerkki päätettiin myöntää seuraavalle osakuntalaiselle.
•

civis Petri Loukasmäki (”Lode”)
o

Tullut osakuntaan 1993.

o

Toiminut lukuisissa osakunnallisissa tehtävissä: hallituksessa jäsenenä 1998 ja
1999, tiedotussihteerinä 1998 ja 1999, tarkkana sihteerinä 2006,
kiinteistönhoitajana 1998 ja 2004, lipunkantajana 1998 ja 1999,
leikkelekirjanpitäjänä 2005, valokuvaajana 2005, 2006 ja 2007, tilintarkastajana
2001, 2002, 2008. Tehnyt valtaisan työn äärimmäisen tarkkana taloudenhoitajana
2006 korjaten edellisen hallituksen aikana jääneitä puutteita. Viehkoillut
osakunnallista sanomaa maailmalle tiedottajana 1998, 1999, 2005 ja 2006.
Aktiiviinen toimikuntatoimija stipenditoimikunnassa 2006 ja 2007 sekä
ansiomerkkitoimikunnassa 2007. Muokannut osakunnan visuaalista ilmettä
WWW-sivujen päätoimittajana 2005, 2006, 2007 ja 2008. Toimittanut myös
osakuntalaisten iloksi ja hämmennykseksi laadukasta tutkivaa journalismia
edustavaa VSOP:tä 2003. Huolehtinut ansiokkaasti ja vaivoja säästämättä
osakunnan tietojärjestelmistä tietotekniikanhoitajana 2008 ja 2009.

o

Loukasmäki on suunnitellut ja toteuttanut osakunnassa suunnattoman määrän
erilaisia hankkeita ja ansioitunut osakunnan kiinteistön ja laitteiden
rakentamisessa ja kunnostamisessa.

o

Osakunnan geneerinen guru.

o

Hopeinen ansiomerkki myönnettiin 2006.

9. Kokous päätettiin kello 20.30.

cur!e! Pentti Blom, pj.

sen! Jussi Hakokari, siht.

cur!e! Jukka Laine

cur!e! Kimmo Makkonen

cur! Anna Puukka

civ! Maria Anttila

ins! Timo Soikkanen

