Turun yliopiston Varsinaissuomalaisen
Osakunnan ansiomerkkitoimikunnan kokous
24.2.2012 inspector Timo Soikkasen salissa.
Läsnä: inspector Timo Soikkanen, curatores emeriti Pentti Blom ja Jukka
Laine (klo 18 asti), curator Anna Puukka sekä cives Mari Rytkönen, Lea Tommola ja Jenny Kari.
Poissa: senior Jussi Hakokari
1. Curator Anna Puukka avasi kokouksen 17.17.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Puukka ja sihteeriksi Jenny Kari.
3. Ilmoitusasiat
- civis Jenny Kari ilmoitti, ettei olemassa olevien merkkien määrä ole tiedossa. Päätettiin tarkistaa
asia mahdollisimman pian.
4. Ystävyysmerkkejä ei myönnetty tällä kertaa
5. Osakuntanauha päätettiin myöntää Korporatsioon Rotalian vuosijuhlavieraille. Tämän lisäksi
osakuntanauha päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille:
– civ! Haron Walliander, pitkän linjan osakuntalainen, osallistunut lukuisiin osakunnallisiin
tilaisuuksiin ja aikoo edustaa osakuntaa tulevissa TAGS:n vuosijuhlissa
– civ! Jonna Alava, osallistunut jo vuosia osakunnallisiin tilaisuuksiin, järjesti jopa häänsä
TVO:lla
– civ! Juho Liukkonen, järjestänyt TVO:lla useita korkealuokkaisia musiikkitapahtumia
– civ! Laura Rosten, sihteeri hallituksessa 2012
6. Ansionauha päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille:
– civ! Leena Vänskä, liittynyt jäseneksi 6.5.2007, toiminut erinomaisena apuemäntänä 2011 ja
jatkaa tehtävässä kuluvana vuonna, edustanut osakuntaa monesti Korporatsioon Rotalian
tilaisuuksissa
7. Hopeinen ansiomerkki päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille
– civ! Sara Bronstein, liittynyt jäseneksi 16.9.2004. Toiminut hallituksessa 2006-09 ja 2011.
Jatkaa hallituksessa kuluvana vuonna. Toiminut emäntänä 2006-08, 2011 ja jatkaa
tehtävässä kuluvana vuonna. Toiminut apuemäntänä vuosina 2009-10. Osallistunut
aktiivisesti osakunnalliseen toimintaan ja järjestänyt useita muitakin kuin emännän tehtävän
edellyttämiä tilaisuuksia. Rekrytoinut monia uusia osakuntalaisia, jotka sittemmin ovat
ryhtyneet aktiiveiksi. Toiminut monesti osakunnan luottokuskina olipa kyse tukku- tai
kauppareissusta, karonkkamatkasta tai kikkeripöydän kuljettamisesta. Toiminut airueena
vuosina 2005-07. Hankkinut osakunnalle laitteistoa, mm. printterin, edulliseen hintaan. Ollut
aina ahkera talkoolainen ja kannustanut muita osakuntalaisia näyttäen loistavaa esimerkkiä.
Sai ansionauhan 2008.
– civ! Kristian Selin, liittynyt jäseneksi 8.10.2002. Toiminut hallituksessa 2003-04,
hallituksessa myös syyskaudella 2005, 2008 ja 2010. Toiminut taloudenhoitajana
syyskauden 2005 ja toiminnanjohtajana 2008 ja 2010, apuemäntänä 2004 ja laulunjohtajana
vuosina 2006, 2008-09 ja 2011. TVO:n edustajana Varsinais-Suomen aikuiskoulutussäätiön
valtuuskunnassa 2010. Jatkaa laulunjohtajana kuluvana vuonna. Todellinen osakunta-aktiivi.
Värittänyt osakunnan arkea ja juhlaa upeilla musiikkiesityksillä ja näyttänyt taitonsa myös
performanssitaiteilijana ja näyttelijänä osakunnan eri tapahtumissa. Ahkera
avantouintikerholainen ja osakunnassa kävijä myös uusissa tiloissa. Sai ansionauhan vuonna
2008.
8. Kultainen ansiomerkki päätettiin myöntää seuraavalle osakuntalaiselle:
– sen! Jaakko Henrik Salminen, liittynyt osakuntaan 30.10.2002. Toiminut hallituksessa
taloudenhoitajana 2004-05 ja sihteerinä 2007-08. Toiminut osakunnan kirjanpitäjänä

vuodesta 2009 alkaen jatkaen tehtävässä kuluvana vuonna. Hoitanut tehtävän luotettavasti ja
toimittanut tilinpäätöksen ajallaan jokaisena vuonna. Oli vuonna 2006 mukana osakunnan
sääntömuutosta työstäneessä työryhmässä. Muotoili toukokuussa 2010 TVO:n
Ylioppilastalo C:ssä sijainneen osakuntahuoneiston toimenpidekieltoon johtaneen
rakennussuojeluhakemuksen ja heinäkuussa 2010 vastauksen Korkeimman hallintooikeuden selvityspyyntöön. Hakemuksen ansiosta osakunnan entinen kerhotila on yhä
toimenpidekiellossa. Valmistunut Turun yliopistosta sekä filosofian että oikeustieteen
maisteriksi ja on tällä hetkellä Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
tohtorikoulutettavana. Huolimatta taipumuksestaan poistua maasta säännöllisin väliajoin,
hän ei koskaan ole jättänyt vierailematta maassa ollessaan osakunnassa ja osallistumatta
monipuolisesti osakunnallisiin tapahtumiin. Tunnetaan luonnonlapsena, joka ei kylmää
kavahda. Selkeänä osoituksena tästä aktiivinen saukkoilu avantouintikerhossa. Sai hopeisen
ansiomerkin 2008.
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), Jukka Laine (2005) ja Tomi Hautakangas (2010).
Päätettiin myöntää kunniamerkki seuraavalle osakuntalaiselle:
– inspector Timo Soikkanen, liittynyt osakuntaan jo 60-luvulla. Tänä vuonna, 17.12., tulee
täyteen kymmenen vuotta siitä, kun hänet valittiin osakunnan inspehtoriksi. Pitkän
osakuntauransa aikana hän on osallistunut lukuisiin osakunnallisiin tilaisuuksiin, isännöinyt
osakuntakokouksia, tilatyöryhmän kokouksia ja vuodesta 2002 asti ansiomerkkitoimikunnan
kokouksia osoittaen suurta vieraanvaraisuutta. Pääsystä ansiomerkkitoimikuntaan onkin
tullut erittäin haluttu pesti osakuntalaisten keskuudessa, sillä kokouksia pidetään jo
suorastaan legendaarisina. Osallistunut uutterasti työryhmä- ja toimikuntatyöskentelyyn
tuoden niihin tärkeää kokemusta ja näkemystä.
Erityisen arvokkaana voidaan pitää hänen panostaan tilatyöryhmässä, jossa hän on ollut
mukana alusta asti. Tilatyöryhmä perustettiin etsimään osakunnalle ensin evakkotilaa
Ylioppilastalo C:n kerhotilan peruskorjausremontin ajaksi. Kun totuus entisen kerhotilan
kohtalosta paljastui, tilatyöryhmä ryhtyi välittömästi etsimään kokonaan uutta tilaa
osakunnalle. Tilatyöryhmän jäsenenä hän on esittänyt useita eri vaihtoehtoja ja neuvotellut
monista tiloista, joissa osakunta voisi toimia tulevaisuudessa. Hän on tehnyt työtä omaaloitteisesti ja käyttänyt henkilökohtaisia kontaktejaan hyväksi. Hän on ollut aktiivisesti
yhteydessä TYS:iin, TYY:hyn, Yliopisto- ja Senaattikiinteistöihin ja ylläpitänyt suhteita
yliopistoon.
Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Senioriyhdistyksen kokouksiin ja järjestänyt mm.
rekrytointitapahtumia. Hän oli keskeinen osakunnan kunniajäsenen ja entisen inspehtorin
Paavo Kallion kunniaksi järjestetyn seminaarin ideoija ja toteuttaja. Vuonna 1998 hänet
nimitettiin Turun yliopiston poliittisen historin professoriksi ja hän on toiminut
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina 2001-04.
Hän on julkaissut kaskukirjat Akateemine huumori Aura rannoil 1200-luvult 2000-luvul osat
1 ja 2, joihin hän on sisällyttänyt lukuisia osakuntakaskuja. Näitä kaskuja onkin päästy
kuulemaan moneen otteeseen osakunnan juhlissa. Hän on ansioitunut pönöttäjä jo kuudella
vuosikymmenellä.
10. Päätettiin kokous klo 18.31
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