Ansiomerkkitoimikunnan kokous
torstaina 26.1.2017 inspector Soikkasen kotona
Turun yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta ry.
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, Finland
t tvo@utu.fi http://org.utu.fi/tyyala/tvo
Läsnä toimikunnan jäsenet: inspector Timo Soikkanen, curator Paavo Vuoristo, seniores Laura Rosten et Katja
Sorsimo, socius Mikko Santalahti, crustica Anni Hakkarainen.
Poissa: curator emeritus Kimmo Makkonen et Tomi Hautakangas

1. Kuraattori avasi kokouksen kello 17:57. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin cur! Paavo Vuoristo
-Kokouksen sihteeriksi valittiin soc! Mikko Santalahti
3. Päätettiin myöntää osakuntanauhoja seuraavasti:
-civ! Eemu Laurila
- Perustelu: Hallituksen jäsen 2017, hoitanut myös sihteerin ja apuisännän virkoja.
-soc! Mikko Rajakangas
Perustelu: Hallituksen jäsen 2016-2017, hoitanut ansiokkaasti taloudenhoitajan virkaa ja
ollut aktiivinen hallitustoimija.
-soc! Heidi Kannisto
Perustelu: Hallituksen jäsen 2016-2017, hoitaa isännän virkaa ja työskennellyt vastaavana
hoitajana osakuntaravintolassa jo ennen hallitustoimeaan.
-civ! Ville Malinen
Perustelu: Hallituksen jäsen 2016-2017, hoitaa toiminnanjohtajan, apuemännän sekä
varapuheenjohtajan virkoja.
4. Päätettiin myöntää ansionauhoja seuraavasti:
-civ! Mikko ”Pipo-Mikko” Salminen
Perustelu: Hallituksen jäsen 2015-2016, hoiti tiedottajan ja varapuheenjohtajan virkoja.
Toimi puheenjohtajana käytännössä kaikissa vuoden 2016 kokouksissa ja ylläpiti aktiivisesti
yhteyttä akateemiseen maailmaan mm. edustustehtävissä, kommunikoimalla muiden
järjestöjen kanssa, järjestämällä yhteistyötä TAGSin kanssa ja toimittamalla osakunnallista
memorabiliaa ja materiaalia pääkirjaston opiskelijajärjestönäyttelyyn 2016. Piti myös muuta
kartalla akateemisen maailman menosta. Huolehti seniorijuhlan 2016 toteutumisesta
tehokkaasti delegoiden ja itse mittavasti käytännön toimia hoitaen. Osallistunut talkoisiin
kiitettävää tahtia. Vuonna 2017 toimii VSOP:n päätoimittajana sekä osakunnan
lipunkantajana. Mukava mies ja yhteishengen pelastaja, vaikka pelkää hevosia, viinapää on
huono eikä käytä stikkereitä viesteissään.
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-soc! Mikko ”Ponnari-Mikko” Santalahti
Perustelu: Hallituksen jäsen 2015-2017. Toiminut useinkin sihteerinä virallisen sihteerin
oltua estyneenä, apuisäntänä, jäsenvastaavana 2016 sekä ohjelmapäällikön oikeana kätenä
heti alusta alkaen eli avustanut tapahtumatuotannossa mm. bändimajoituksia, ruoanlaittoja,
lipunmyyntivuoroja ja yleistä koordinointia hoitaen. Lisäksi järjestänyt itsenäisestikin
keikkoja ja kartutti Terassitorstai-tapahtumiin 2016 esiintyjiä. Osallistunut talkoisiin apinan
raivolla, sekä remonttiraksailun että äänentoistolaitteiden huoltamisen osalta. Huippuhetkiin
kuuluu mm. autoratakerhon kokoontumisessa radan kokoaminen sekä roller derby
-kultajuhlissa DJ:n paimentaminen ja levarien kokoaminen. Tämäkin Mikko on mukava
mies ja yhteishengelle hyväksi, vaikka nukahtelee välillä lavalle, ei pysty soittamaan kitaraa
kovisnahkatakki päällä kauan ja on kotoisin Merimaskusta.
5. Päätettiin myöntää hopeinen ansiomerkki:
-cur! Paavo ”Papu” Vuoristo
Perustelu: Hallituksen jäseneksi katastrofivuonna 2012. Toiminut isäntänä 2013,
ohjelmapäällikkönä 2013 kesästä eteenpäin. Kuraattorina kaudella 2017-18. Järjestänyt
tukikeikkoja ja tapahtumia välitila-aikoina. Puuhaillut ja kikkailut osakunnassa lähes
päivittäin 2015, ja järjestänyt ja osallistunut talkoisiin anniskelulupain saamisen jälkeenkin.
Kehitellyt vuosien saatossa uuden Teviksen käytänteitä niin järjestö- ja hallinnollisella
puolella kuin baarin pyörittämiseen liittyen. Auttanut aina virkarajojen yli, mikäli toisella
osakunta-aktiivilla tai hallituslaisella on ongelmia hoitaa jotakin asiaa. Yleisenä
puuhamiehenä vertaansa vailla – huolehtinut vuosikausia julisteiden ja flyereiden taitosta ja
jakelusta, digitaalisesta markkinoinnista, tapahtuman käytännönjärjestelyistä kaikkine
kiemuroineen ja tehtävien delegoinnista. Keksi alkaa kutsua TVO:ta Tevukaksi, ja
tartuttanut tämän hellittelynimen Vorsaan asti. Saanut ansionauhan vuonna 2014.
6. Kultainen ansiomerkki:
-Keskusteltiin kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä ja päädyttiin myöntämään niitä
seuraavan kerran vuonna 2018 osakunnan 90-vuotisuuden kunniaksi.
7. Ystävyysmerkki:
-Päätettiin ryhtyä toimiin ystävyysmerkkien teettämiseksi, jotta myös jo myönnetyt merkit
saadaan toimitettua asianomaisille.
-Pohdittiin mahdollisuutta myöntää useampi ystävyysmerkki vuonna 2018 osakunnan 90juhlavuoden kunniaksi jättäen vuoden 2017 väliin.
3.8. Päätettiin kokous ajassa 18:38.
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