Turun yliopiston Varsinaissuomalaisen
Osakunnan ansiomerkkitoimikunnan kokous
5.2.2010 inspector Timo Soikkasen salissa.

Läsnä: inspector Timo Soikkanen, curatores emeriti Pentti Blom, Jukka
Laine ja Tomi Hautakangas, curator Anna Puukka, senior Jussi Hakokari
sekä cives Maria Anttila ja Jenny Kari.
Poissa: -

1. Inspector Timo Soikkanen avasi kokouksen 13.10.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Puukka ja sihteeriksi Jussi Hakokari.
3. Ilmoitusasiat
•

ei ilmoitusasioita

4. Ystävyysmerkki päätettiin myöntää seuraaville osakuntaa lähellä oleville henkilöille.
•

Jarkko Koskinen
o

•

Teppo Toivanen
o

•

Yliopiston kiinteistöpäällikkö; avustanut osakuntaa tila-asioissa.

Ravintola Proffan Kellarin ravintoloitsija; pitkäaikainen osakunnan ystävä, avustaja
sekä osakuntalaisten työllistäjä.

Lauri Palmunen
o

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja; osakunnan ja maakuntaliiton välille
syntyneen siteen keskeinen alkuunpanija ja ylläpitäjä, toiminut pyyteettömästi
osakunnan hyväksi viimeisten vuosien aikana.

5. Osakuntanauha päätettiin myöntää Korporatsioon Rotalian väriä kantamaan oikeutetuille
vuosijuhlavieraille.
6. Ansionauha päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille. Cives Jenny Kari ja Maria Anttila
eivät olleet läsnä itseään koskevaa päätöstä käsiteltäessä.
•

•

civis (civisenior) Anders Sandbacka
o

Tullut osakuntaan 2000.

o

Osakunnan tilintarkastaja 2005, 2006 ja 2007. Osakunnan varatilintarkastaja 2008 ja
2009. Tilitietäjänä ollut korvaamaton apu talouden tarkastamisessa. Ollut
toimittamassa vuoden 2005 tilinpäätöstä taloudenhoitajiksi valittujen henkilöiden
ollessa estyneitä. Siirryttyään pysyvästi työelämään ennen valmistumistaan liittynyt
osakunnan senioriyhdistykseen, jossa toiminut taloudenhoitajana vuosina 2008 ja
2009. Lisäksi toiminut TVO:n tukisäätiö rs:n varatilintarkastajana vuodesta 2005
lähtien.

o

Uskollinen osallistuja osakunnan juhliin ja retkiin. Osallistunut aktiivisesti
kerhotoimintaan ja myös järjestänyt ajanvietettä osakuntalaisille niin tiloissamme kuin
kotonaan. Ollut mukana kehittämässä suhteitamme ystävyysosakunta Korporatsioon
Rotalian suuntaan.

o

Jatkaa kuluvana vuonna senioriyhdistyksen taloudenhoitajana sekä
varatilintarkastajana osakunnassa ja tukisäätiössä.

civis Jenny Kari
o

Tullut osakuntaan 2004.

•

o

Toiminut hallituksessa apuemäntänä 2008 ja emäntänä 2009. Toiminut
stipenditoimikunnassa, kulttuuritoimikunnassa ja arkistointitoimikunnassa 2009.

o

On ollut järjestämässä mm. suosittua osakunnan Pornofestaria, performanssifestaria,
railakasta pääsiäisvastaanottoa munineen ja lampaineen, sekä laskiaisilottelua ja
perinteistä Flooran päivän risteilyä. ”Jenkka” on puuhakas toiminnan nainen, joka on
tuonut osakuntaan näkemyksiä, organisointikykyä, aikaansaamista ja rotia.

o

Jatkaa kuluvana vuonna hallituksessa emäntänä sekä toimikuntatyössä.

civis Maria Anttila
o

Tullut osakuntaan 2006.

o

Hallituksen jäsen ja apuisäntä 2008. Isäntä, kuraattorin varanimenkirjoittaja ja
anniskelun vastaava hoitaja 2009. Ansiomerkkitoimikunnan, stipenditoimikunnan ja
arkistointitoimikunnan jäsen 2009. Leikkelekirjanpitäjä 2009.

o

On työskennellyt ahkerasti osakunnan tilojen ylläpitämiseksi, osallistunut
talkootyöhön ja tehnyt työvuoroja yleisötapahtumissa. Ollut tunnollisesti mukana
osakunnan juhlissa ja retkillä sekä edustanut osakuntaa ulkopuolisissa tilaisuuksissa.
Osallistunut Korporatsioon Rotalian suhteiden kehittämiseen. Edistää osakuntahenkeä
ja tekemisen meininkiä jo pelkällä olemuksellaan.

o

Jatkaa kuluvana vuonna hallituksessa isäntänä, leikkelekirjanpitäjänä sekä
toimikuntatyössä.

7. Hopeisen ansiomerkin saajaksi ei ollut ehdotusta.
8. Kultainen ansiomerkki päätettiin myöntää seuraavalle osakuntalaiselle.
•

curator emeritus Mikko Jakonen
o

Tullut osakuntaan 1991.


1996 leikkelekirjanpitäjä, valokuvaaja, ansiomerkkitoimikunnan jäsen



1997 kuraattori, leikkelekirjanpitäjä, valokuvaaja,
ansiomerkkitoimikunnan jäsen, stipenditoimikunnan jäsen



1998 kuraattori



2005 stipenditoimikunnan jäsen



2007 senioriyhdistyksen hallituksen jäsen



2008 senioriyhdistyksen hallituksen jäsen



2009 senioriyhdistyksen hallituksen jäsen, flipperivastaava



Jatkaa kuluvana vuonna senioriyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä
flipperivastaavan toimessa

o

Tehnyt mittavan uran osakunnallisissa viroissa ja vapaa-ajan toimissa, sekä
pysynyt reippaana ja aktiivisena osakuntalaisena myös valmistumisensa jälkeen.
Pysynyt kautta vuosien uskollisena osanottajana osakunnan juhlissa, retkillä ja
kerhoilloissa.

o

Musisoinut osakunnassa paljon ja oli perustamassa osakunnallista Lakitorkesteria. 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella suositun Yormula –
sähköautoratakerhon pioneeri. Tehnyt osakunnan esittelyvideon ja kohentanut
siten audiovisuaalista ilmettämme. Siirtänyt osakunnan uuteen aikakauteen
hankkimalla osakunnan ensimmäisen tietokoneen, Teuvon.

o

Tehnyt osakunnan puitteissa merkittävää työtä varsinaissuomalaisen
flipperikulttuurin edistämiseksi. Tehnyt tarvittavat selvitykset flippereiden
hankkimiseksi ja hankkinut niitä. Huoltanut, korjannut ja ylläpitänyt laitteistoa ja
järjestänyt kisoja. Osakunta on nykyään ainoa julkinen tila maakunnassa, jossa voi

pelata sähköfortunaa. Flipperitoiminta on paitsi suosittua ajanvietettä kerho- ja
arki-iltaisin niin yksi osakunnan varainhankintakeinoista.
o

Mikko Jakoselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki 2005

9. Turun yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan kunniamerkki otettiin käyttöön vuonna 2005.
Aiemmin kunniamerkin ja nauhan ovat saaneet kunniajäsen, curator emeritus Arno Leino (2005)
sekä curatores emeriti Pentti Blom (2005) ja Jukka Laine (2005). Päätettiin myöntää osakunnan
kunniamerkki seuraavalle osakuntalaiselle.
•

curator emeritus Tomi Hautakangas
o

Hautakangas liittyi osakuntaan ylioppilaaksitulovuotenaan 1990, ja on toiminut
osakunnassa hallituksessa ja muissa viroissa kesästä 1992 alkaen.


1992 toiminnanjohtaja



1993 toiminnanjohtaja



1994 toiminnanjohtaja



1995 toiminnanjohtaja



1996 toiminnanjohtaja, Ylioppilaskunnan (TYY) edustajistoryhmän
"Osakunnat" ryhmäpuheenjohtajana ja ainoana varsinaisena jäsenenä.



1997 ohjelmapäällikkö, miksaaja, ohjelmatoimikunnan jäsen, osakuntien
edunvalvoja TYY:n hallituksessa



1998 ohjelmapäällikkö, miksaaja, ohjelmatoimikunnan jäsen,
Ylioppilaskunnan (TYY) edustajistoryhmän "Osakunnat"
ryhmäpuheenjohtajana ja ainoana varsinaisena jäsenenä.



1999 kuraattori, miksaaja, ansiomerkkitoimikunnan jäsen,
Ylioppilaskunnan (TYY) edustajistoryhmän "Osakunnat"
ryhmäpuheenjohtajana ja ainoana varsinaisena jäsenenä. Toimi TYY:n
hallituksessa kulttuurivastaavana ylioppilaskunnan 75-vuotisjuhlavuonna.
Erikseen mainittakoon 100 % kokousosallistuminen kaikkien kolmen
vuoden ajan edustajistossa.



2000 kuraattori



2001 kuraattori, miksaaja, ansiomerkkitoimikunnan jäsen



2002 kuraattori, miksaaja, ohjelmatoimikunnan ja
ansiomerkkitoimikunnan jäsen



2003 kiinteistönhoitaja, miksaaja, stipendinjakoperustetoimikunnan jäsen,
TVO:n 75-vuotisjuhlavuonna juhlavuositoimikunnan puuhamies, joka
järjesti juhlakonsertin ja juhlafestarit sekä kirjoitti artikkelin TVO:n 75vuotisjuhlakirjaan



2004 äänentoistovastaava, ansiomerkkitoimikunnan ja
stipenditoimikunnan jäsen



2005 äänentoistovastaava, varatilintarkastaja, ansiomerkkitoimikunnan
jäsen



2006 äänentoistovastaava, ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja



2007 äänentoistovastaava, kiinteistönhoitaja, ansiomerkkitoimikunnan
puheenjohtaja, stipenditoimikunnan jäsen



2008 äänentoistovastaava, Senioriyhdistyksen hallituksen varajäsen



2009 äänentoistovastaava, flipperivastaava, tilatyöryhmän jäsen,
Lopunajan festivaalit -toimikunnan jäsen ja festivaalien primus motor,
Senioriyhdistyksen hallituksen varajäsen



Jatkaa kuluvana vuonna äänentoistovastaavana, flipperivastaavana,
tilatyöryhmän jäsenenä, Lopunajan festivaalit -toimikunnan jäsenenä sekä
Senioriyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana.

o

Tomi Hautakangas on ottanut osaa TVO:n toimintaan sen kaikissa muodoissa
lähes päivittäin. Hän on viitoittanut osakuntatoiminnan suuntaa ja luonut sille
uusia ulottuvuuksia. Hän on ottanut osaa valtaosaan TVO:lla edellisen 20 vuoden
aikana järjestetyistä osakuntakokouksista ja tehnyt niissä tärkeitä ehdotuksia,
jotka ovat saaneet osakuntalaisten hyväksynnän. Hän on myös työtä pelkäämättä
ja vaivojaan säästämättä osallistunut tehtyjen päätösten toimeenpanoon
esimerkiksi toteuttamalla mittavia remontteja, jotka ovat parantaneet
osakuntalaisten viihtyvyyttä sekä akustointiremontin osalta myös äänenlaatua ja
naapurisuhteita. Osakunnan hallintotyössä Hautakangas on noudattanut tiukasti
omia vaativia periaatteitaan tinkimättä lopputulosten laadusta. Tämän ohella hän
on aina auliisti opastanut muita osakuntalaisia niin käytännön kysymyksissä kuin
akateemisten traditioiden merkitysten ja osakunnan historian ymmärtämisessä.

o

Tomi Hautakangas on toimiessaan TVO:lla osallistunut suoraan tai välillisesti yli
tuhannen tapahtuman järjestelyihin kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana.
Toisin sanoen Hauttis on ollut tavalla tai toisella mukana miltei jokaisessa
osakunnassa järjestetyssä asiassa. Tämän osallisuuden kirjo kattaa tapahtumat
konserteista ja perinteisistä osakunnallisista suurista juhlista pieniin iltamiin ja
retkiin, jotka ovat tuottaneet iloa useiden opiskelijasukupolvien arkeen ja juhlaan.

o

Tomi Hautakangas on ansioitunut mm. maakunta-, ooppera- ja teatteriretkien
järjestäjänä, Yormula –sähköautoratakerhon pioneerina ja osakuntaorkesteri
Lakkien perustajana. Hän on osallistunut yhtäjaksoisesti perinteiseen Floran
päivän risteilyyn joka vuosi vuodesta 1992 alkaen. Hän edusti osakuntaa myös
Lapissa Kevon tutkimusasemalla järjestetyssä Paavo Kallio –seminaarissa.

o

Tomi Hautakangas toimi TVO:n 75-vuotisjuhlavuoden varainhankkijana. Hän on
laatimillaan projektiavustushakemuksilla ylivoimaisesti eniten rahaa
alayhdistyksensä projekteihin hankkinut yksittäinen henkilö koko
ylioppilaskunnassa.

o

Tomi Hautakangas on toiminut pioneerina osakunnan Eestin suhteiden
kehittämisessä. Hän mm. osallistui ensimmäiseen miehitysvallan jälkeiseen
suureen Korporatsioon Rotalian kommerssiin vuonna 1993, jolloin
ystävyysosakuntamme juhlisti 80-vuotista taivaltaan.

o

Tomi Hautakankaalle myönnettiin hopeinen ansiomerkki 2003.

o

Tomi Hautakankaalle myönnettiin kultainen ansiomerkki 2005.

10. Kokous päätettiin kello 14.17.

cur! Anna Puukka, pj.

sen! Jussi Hakokari, siht.

cur!e! Jukka Laine

cur!e! Pentti Blom

cur!e! Tomi Hautakangas

civ! Maria Anttila

ins! Timo Soikkanen

civ! Jenny Kari

