Turun yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan ansiomerkkitoimikunnan kokous!
05.03.2014 inspector Timo Soikkasen salongissa!

!

Läsnä: inspector Timo Soikkanen, curator emeritus Tomi Hautakangas, curator Sara
Bronstein, civis Mari Rytkönen, socius Mikko Korhonen ja senior Laura Rosten.!
Poissa: curator emeritus Kimmo Makkonen ja senior Jussi Hakokari!

!

1. Inspector Soikkanen avasi kokouksen kello 15.45!
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin curator Bronstein ja sihteeriksi senior Rosten.!
3. Ilmoitusasiat: ei ole!
4. Ystävyysmerkkejä päätettiin myöntää seuraaville:!

!

- Veikko Kokkoselle!

Diplomiekonomi ja hieno mies, auttanut meitä lakiasioissa ja vuokrasopimuksen
hiomisessa. TVO:n tukisäätiön senior advisor, joka on meille ehdoton
neuvotteluvaltti ja avaintekijä kaikessa onnistumisessa. Kiitämme myös merkein.!

!

- T.A.N.T.A.T:lle!

Punk-aktivistien ryhmä, joka on järjestänyt TVO:lle menestyksekkäitä
tukitapahtumia. Pyytettä ollut apunamme kun sitä olemme eniten tarvinneet.
Annamme ystävyysmerkin kannustaaksemme jatkamaan hedelmällistä yhteistyötä.
T.A.N.T.A.T oli myös yksi ensimmäisistä kannatusjäsenistämme.!

!

Jussi Heleniukselle!

- Mies, pakettiauto ja ääni. Tarjonnut kontaktejaan ja apuaan aina tarvittaessa,
joista tällä hetkellä on hyödynnetty lähinnä pakettiautoa, mutta jatkossa lisää. Hän
on ollut meille sekä yksityishenkilönä, yrityksen edustajana että
tapahtumajärjestäjänä merkittävä, mistä kaikesta haluamme esittää hänelle
kiitoksen osakunnan ystävyysmerkin muodossa.!

!

Björn “Nalle” Östermanille!

- Pitkän linjan rocktoimittaja, joka on ollut puolellamme verkostoineen ja ideoineen
heti Turkuun saavuttuaan. Tämänkin juhlan pääpuhuja. Myönnämme
ystävyysmerkin kiitoksena panoksesta ja tuesta myrskyisinä aikoina.!

!

5. Osakuntanauha päätettiin myöntää Korporatsioon Rotalian vuosijuhlavieraille.
Tämän lisäksi osakuntanauha päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille:!
- Civ! Maaret Kukko!

!
6. Ansionauha päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille:!
!
- Henna Soikkanen!
!

Saanut osakuntanauhan 2006. Vuolaasti ansioitunut pitkäjänteinen kestitsijä on
kyennyt ottamaan huomioon toinen toistaan haastavammat ruokavaliot.
Onnistuneesti ja aurinkoisesti edustanut käsittämättömän haastavista olosuhteista
toiseen.!

!
- Civ! Matti Ohtonen!
!
Vuoden 2008 aktiivisimpia työntekijöitä. Osana hallitusta 2008.!
Saanut osakuntanauhan 2009, ja toiminut VSOP:n päätoimittajana. Oli jo tuolloin
aktiivinen talkootyöläinen ja värväsi lukuisia uusia jäseniä. Edusti TVO:ta uusille
opiskelijoille suunnatuissa yliopiston esittelytilaisuuksissa.!

!

Ei ole olemassa asiaa, jota hän ei pystyisi tekemään samalla kun haukkuu ihmisiä.
Mutta itseensä kohdistuvaan kritiikkin hän ei osaa suhtautua kypsästi saati
rakentavasti. Fyysinen manifestaatio meille siitä, että rakkaus ja intohimo ovat eri
asioita.!

!

Todellisuudessa on myös tehnyt comebackin hallitukseen. Toimi apuisäntänä ja
VSOP:n päätoimittajana 2013. Perusti samana vuonna kahdesti ääriolosuhteissa
Tevisblogin, joista toista päivitetään yhä edelleen. Vuonna 2014 hoitanut isännän,
lipunkantajan ja sihteerin varanimenkirjoittajan rooleja. Kausilla 2013 ja 2014 alussa
motivoinut ihmisiä ympärillään, ja tehnyt merkittäviä suorituksia erityisesti remontin
saralla talkoovoimana ja yhteyksillään. Hän on aktiivisesti selvittänyt
rakennusteknisiä asioita ja suitsinut remonttiin liittyviä keskusteluja ja toimia oikeille
urilleen. Useita vuosia toiminut tapahtumissa työntekijänä, hallituksessa ja VSOP:n
päätoimittajana. Tilatyöryhmässä ja erityisesti remonttikerhossa korvaamaton.!

!
!
- Sen! Paavo “Papu” Vuoristo!
!

Liittyi osakuntaan 2012 ja päätyi heti hallitukseen luottamustehtäviin isännäksi ja
osaksi stipenditoimikuntaa. Vallitsevista olosuhteista huolimatta hoiti virkaansa
tunnollisesti luovuttamatta. Osakuntanauha Paavolle myönnettiin vuosijuhlissa
2013. Alkoi sijaistamaan ohjelmapäällikköä jo loppukeväästä 2013, ja valittiin
ohjelmapäälliköksi syyskokouksessa 2014. Tuonut Ursininkadulle Turun DIYporukan, pitänyt yllä TVO:n keikkatoimintaa, usein omalla kustannuksellaan. Ilman
Paavoa meillä olisi varmastikin puolet tavaroista yhä Ursininkadulla, ja hän järjesti
historian ensimmäisen ja viimeisen tapahtuman siellä. !

!

Paavon parhaita ja tärkeimpiä ominaisuuksia on hänen pitkämielisyytensä ja
sinnikkyytensä. Hän on elintärkeä linkkimme Suomen alakulttuurikenttään ja
palauttanut sen elävänä TVO:lle. Näiden yhteyksien myötä muuttomme ja muut
talkoomme ovat sujuneet jouhevammin. Hänen jaloudestaan kielii myös se, ettei
hän ollut moksiskaan siitä, että häntä tituleerattiin jäsenyyden ensimmäiset
muutamat kuukaudet virheellisesti Pekaksi.!

!
- Sen! Laura Rosten!
!

Hän liittyi osakuntaan 2011 ollessamme jo lähes maanpaossa ja muuttorumban
keskellä. Päätyi samantien ensi kertaa osakunnan väliaikaistiloissa Varialla
käydessään hallitukseen. Sai osakuntanauhan vuonna 2012. Toiminut apuisäntänä
2012, sihteerinä 2012-14. Tarkka, nopea, ajan tasalla, vaatii muilta melkein yhtä
paljon kuin itseltään, aikaansaava, kärsivällinen pelottavuuteen asti.
Ymmärtäväinen. Tälläkin hetkellä jäsen useissa toimikunnissa ja paras sihteeri
ehkä koskaan. Onnistui valmistumaan kaikessa hiljaisuudessa. Lähti Vietnamiin
mutta palasi. Uskollinen ovenavaaja ja luottosiivooja, kun kaikki muut ovat
mokailleet ja olleet liian kiireisiä.!

!
7. Hopeinen ansiomerkki päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille:!
!
- Civ! Mikko Pouru !
!

Liittyi osakuntaan jo Rehtorinpellon aikoina eli vuonna 2007. Sai osakuntanauhan
2009. !
Jäi mieleen hämmentävällä yhdennäköisyydellään Kimmo Makkosen kanssa ja
pitkäjänteisellä kaljanmyynnillään. Toimi kiinteistönhoitajana vuonna 2009.
Streittarina TVO:n viimeisten Rehtorinpellonkadun aktiivivuosien kulmakivi
keikkatyöntekijänä ja kuskina. Innokas ja ahkera kerhotoimija esimerkiksi
avantokerhossa. Sinnikkäin ja voimakkain muuttaja, myös yksittäisten TVO:laisten.
Lopunaikojen festivaalin sivujen suunnittelija ja toteuttaja.!

!

Ansionauhalla muistettu vuonna 2011. Samana vuonna toiminut taloudenhoitajana
ja jäsenenä stipenditoimikunnassa. Vuonna 2014 ollut korvaamaton osatekijä
kannatusjäsenyyden hankinnassa ja perustajajäsen Surkeiden vanhojen kääpien
kerhossa. Myös siksi hänestä kannattaa puhua vain hyvää, että yksi kolmasosa
TVO:n omaisuudesta sijaitsee hänen perheensä navetassa.!

!
!
- Civ! Mari “Maire” Rytkönen!
!

Osakuntaan liittyi 2005. !
Ansionauhalla muistettu 2011.!
Toiminut hallituksessa 2009, 2011, 2012, 2013 ja 2014. Toiminut
leikkelekirjanpitäjänä 2009, ohjelmapäällikkönä 2012, 2013 ja tiedottajana 2009
sekä 2014. Ollut osa Lopunajan festivaalit -toimikuntaa 2008-10 sekä
tilatyöryhmässä. Ansiomerkkitoimikunnassa mukana vuosina 2013 ja 2014.!

!
8. Kultainen ansiomerkki päätettiin myöntää seuraaville osakuntalaisille:!
!
- Sen! Kaisa Herne!
!

1990-luvulla ollut hallituksen jäsenenä 1992, ja hoitanut emännän virkaa 1993. 1992

Kaurismäkielokuvafestivaalien koordinaattori. Mainittakoon, että festivaalit

pelastivat TVO:n talouden ja mahdollistivat osakunnan olemassaolon. Naisjaosto
Kurpahtaneiden viikunoiden perustajajäsen. !

!

Videokerhon aktiivijäsen. Olutsarjan perustajia, Osallistunut lähes kaikille teatteri- ja

oopperaretkille, maakuntaretkille. Osallistunut perheineen floran päivän risteilylle
niin useasti, että on oikeutettu saamaan merimortongin tittelin.!

!
Muistettu hopeisella ansiomerkillä 2005. !
!

Senioriyhdistyksessä aktiivinen. Hän on järjestänyt senioriyhdistyksen kaikille
osakuntalaisille suunnatut kesäpäivät. Toiminut 13 vuotta senioriyhdistyksessä
hallituksen jäsenenä, tilintarkastajana 2007-08, retkimestarina 2010-12, ja
senioriyhdistyksen kokousten emäntänä. Senioreissa toiminnantarkastaja vuonna
2012!

!
- Civ! Jari Pohjonen!
!

Ansionauha myönnetty vuonna 2005. Civis Pohjonen on järjestänyt usean vuoden
ajan TVO:lle korkeatasoisia keikkatilaisuuksia; toiminnan jatkuvuudesta huolehtiva
organisoija. Työskennellyt tilaisuuksissa korvauksetta. Toiminut tiedottajana ,
valokuvaajana ja leikkelekirjan pitäjänä 2007 ja erinomaisena ohjelmapäällikkönä
2008 ja 2010. !

!

2008 civis Pohjoselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki. Järjestänyt kymmeniä
tilaisuuksia, suunnitellut satoja taiteellisesti korkeatasoisia julisteita, Lopunajan
festivaali –toimikunnan jäsen, suunniteli festivaalin julisteen layoutin ja
lehtimainokset, vegaanisia aterioita tilaisuuksissa esiintyville yhtyeille ja
tilaisuustyöntekijöille.!

!

Pitkän linjan osakuntalainen, ollut hallituksessa mukana 2007, 2008 ja 2010.
vähemmän aktiivisten vuosiensa aikana – eli kun hän ei ollut hallituksessa –
kuiskaili kulisseissa neuvoja, auttoi verkostoitumisessa ja ideoinnissa. Berliinin
kirjeenvaihtaja poissaollessaan. Palasi hallituskaudella 2013 ja suunnitteli
osakunnan ystävyysoluen Söpruksen etiketin. Jatkaa hallituksessa 2014
kohtaamistamme kriiseistä huolimatta.!

!

Pitää yllä puoliamme myös Kirjakahvilan puheenjohtajan ominaisuudessa.
Korvaamaton yhteyksineen, ideoineen ja taitoineen. Tarpeellisten soraäänten
järkevä tuoja, kriitikko ja kyseenalaistaja, kun sellaista eniten tarvitaan.!

!
!
- Cur em! Anna Puukka!
!

Saanut osakuntanauhan vuonna 2006, jollon toimi apuisäntänä. Ansionauhan ansaitsi
2008 toimittuaan isäntänä 2007 ja 2008. Opiskellessaan ulkomailla vietti loma-

aikansa TVO:lla toimien. Valmistuttuaan Durhamin yliopistosta palasi toimimaan.
Toiminut tilatyöryhmässä rohkeasti vuodesta 2008 alkaen. Tilatyöryhmässä hän teki
suuren työn ja oli Inspehtorin ohella tärkein osakunnan edunvalvoja ja neuvottelija,
osakunnan neuvotellessa tiloista Turun yliopiston kanssa. Mukana
ansiomerkkitoimikunnassa 2009 ja stipenditoimikunnassa 2009-10. Lopunajan
festivaali –toimikunnan jäsen 2009-2010, ja ainoita henkilöitä ellei jopa ainoa, joka
osallistui Festivaalin kaikkiin tapahtumiin.!

!

Hopeisella ansiomerkillä muistettu vuonna 2011. Kaksinkertainen kuraattori vuosina
2009-2010 ja 2011-2012, peräänantamaton toimintakausillaan. Oli mukana myös
Ursininkadun tiloihin ja nykyisiin menosta päätettäessä. Käynyt Rotaliassa

edustamassa osakuntaa.!

