TVO:N ANSIOMERKKITOIMIKUNNAN KOKOUS 1.3.2005 ravintola Proffan
kabinetissa
Läsnä: Hautakangas Tomi, Kankaanpää Kristiina, Makkonen Kimmo, Soikkanen Timo (poistui
kohdassa 4); poissa Laine Jukka.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hautakangas avasi kokouksen kello 18.17.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin civis Kankaanpää. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja julkais
taan TVO:n 77. vuosijuhlassa 12.3.2005.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan suullisesti esittämä työjärjestys hyväksyttiin.
4. Ansionauhat
Päätettiin myöntää ansionauhat seuraaville: Herok David, Jytilä Riitta, Nerg Cilla, Pohjonen
Jari, Seppälä Sakari sekä Siltanen Petteri.
PERUSTELUT
David Herok: apuisäntä 2004, isäntä 2005. Osakunnan arjen pyörittäjä; tukipylväs, joka katsoo
että hommat oikeasti toimivat.
Riitta Jytilä: apuisäntä 2002, hallituksen ja stipendinjakoperustetoimikunnan jäsen 2003. Osa
kunnan toiminnasta vastuullisesti huolehtiva aktiivi, jonka lupauksiin hoitaa asiat
voi aina luottaa.
Cilla Nerg: sihteeri 2000, apuemäntä 200203. Pitkäaikainen aktiivinen toimija TVO:lla.
Jari Pohjonen: järjestänyt usean vuoden ajan TVO:lle korkeatasoisia keikkatilaisuuksia;
toiminnan jatkuvuudesta huolehtiva organisoija.
Sakari Seppälä: hoitanut ohjelmapäällikön vaativaa ja aikaa vievää työtä korvauksetta 200304.
Petteri Siltanen: toiminnanjohtaja 200204, ohjelmapäällikkö 2005. Energinen talkoomies
aamuun asti.
5. Osakuntanauhat
Päätettiin myöntää osakuntanauhat Petri Kulmaselle sekä Pentti Dassumille.
6. Hopeiset ansiomerkit
Päätettiin, että puheenjohtaja Hautakangas neuvottelee tässä kohdassa käsiteltävistä asioista myös
emerituskuraattori Laineen kanssa ja tuo mahdolliset ehdotukset käsiteltäviksi puhelinkokouksessa.
Päätettiin myöntää hopeinen ansiomerkki 21:lle jäsenelle, jotka ovat toimineet osakunnassa
viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Todettiin, ettei toimikunnalla ole kompetenssia arvioida

tätä aiempien toimijoiden tekemisiä. Kyseiset 22 henkilöä myöntöperusteiden kera:
80luvulla hallitukseen mukaan tulleet:
Arto Strengell: hallituksen jäsen 1981, toiminnanjohtaja 198286, ohjelmapäällikkö 1989.
Heikki Hakala: hallituksen jäsen 1984, sihteeri 198586, kuraattori 198790.
Outi Suoranta: emäntä 1.1.7.9.1987, sihteerinä 7.9.198731.12.1988, toiminnanjohtajana 1989,
järjestysmiehenä, lipunmyyjänä 19871992, narikanhoitajana jo 1986, vuosijuhlamestarina 1988
(60vuotisjuhla Turun linnassa), airuena 1986, 1989 ja 1990, osakuntien edustajana TYY:n
edustajistossa 19881989, stipenditoimikunnassa 1991 ja 1992 V.S.O.P:n avustajana, Naisjaosto
Kurpahtaneiden viikunoiden perustajajäsen (ryhmä toimi 19901992), mukana elokuvatapahtumissa
1992, TVO:n Seniorit ry:n hallituksen jäsen 1996, TVO:n Tukisäätiön hallituksen jäsen 1999.
Hannu Waher: tiedotussihteeri 198889, toiminnanjohtaja 1990, isäntä 1991, hallituksen jäsen 1992.

1990luku:
Kaisa Herne: hallituksen jäsen 1992, emäntä 1993. Kaurismäkielokuvafestivaalien koordinaattori
1992 (festivaalit pelastivat TVO:n talouden ja mahdollistivat osakunnan nykyisen
laisen olemassaolon). Toiminut 13 vuotta aktiivisesti osakunnan senioriyhdistyksessä,
Naisjaosto Kurpahtaneiden viikunoiden perustajajäsen.
Anne Pölkki: Kaurismäkielokuvafestivaalien työryhmän jäsen 1992, Naisjaosto Kurpahtaneiden
viikunoiden perustajajäsen, seurapelien vetäjä.
Katja Sorsimo: emäntä 1992, senioriyhdistyksen sihteeri vuosina ?, Naisjaosto Kurpahtaneiden
viikunoiden perustajajäsen.
Mikko Tolvi: liikuntasihteeri 1993, isäntä 1994 ja 1996, emäntä 1995.
Otto Haaki: hallituksen jäsen 199596 sekä 1998, kiinteistönhoitaja 1997, taloudenhoitaja vastoin
tahtoaan 2000, sekä jälleen kiinteistönhoitaja 200102. Lippuairue 2002.
Mari Hanski: isäntä 1995, hallituksen jäsen 1996.
Paula Steinby: hallituksen jäsen 1995, apuemäntä 1996 ja 1999, sihteeri 199798. Mainitaan TVO:n
parhaaksi sihteeriksi kautta aikojen.
Mari Korhonen: liittynyt osakuntaan ensimmäisenä opiskelupäivänään syyskuussa 1995. Hän on
toiminut TVO:n emäntänä vuosina 1996, 1997 ja 2003, hoitanut tehtävänsä hyvin ja
huolellisesti, ja lisäksi ansiokkaasti ylläpitänyt järjestystä osakunnassa. Hän on myös
valmistanut vuosikymmenen parhaat ateriat TVO:ssa.
Willehard Haaki: hallituksen jäsen 1996, monivuotinen VSOP:n päätoimittaja.
Jarkko Romppanen: toiminnanjohtaja 1997, ohjelmapäällikkö 1999, toiminnanjohtaja 2000.
Oskari Heikkilä: apuisäntä 1997, isäntä 199899, ohjelmapäällikkö 200001.
Mikko Jakonen: kuraattori 199798; urheilu ja elokuvaaktiivi.
Tanja Keränen: taloudenhoitaja 1998, hallituksen jäsen 1999. Tilintarkastaja 200405.
Veljo Velling: kiinteistönhoitaja 1999, tiedotussihteeri 2000, taloudenhoitaja 20012003. TVO:n
lippuairue 2003, tilintarkastaja 2004.

2000luku
Kimmo Makkonen: liittyi osakuntaan syyskuussa 1999. Hän on toiminut osakunnan hallituksessa
vuosina 2000 – 2002 isäntänä, toiminnanjohtajana, sihteerinä ja tiedottajana, ohjelma
toimikunnassa vuosina 2001 ja 2002 ja juhlavuositoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2002,
ja näissä toimissa huolehtinut tehtävistään tarkasti ja vastuullisesti. Hän on erityisen
ansiokkaasti tehostanut TVO:n hallintoa ja tiedotusta, kehittänyt suhteita toisiin järjestöihin
ja uudistanut osakunnan kulttuuritarjontaa kokeellisilla linjauksillaan. (Kimmo Makkonen oli
esteellinen käsiteltäessä ansiomerkin myöntämistä).
Marko Pihl: toiminut TVO:n isäntänä syksystä 2001 alkaen, huolehtinut oluttilauksista ja
hankkinut henkilökuntaa osakunnan tilaisuuksiin. Hän on neuvotellut taloudellisesti
merkittäviä sopimuksia panimoiden kanssa, asunut osakunnassa vuoden, hankkinut
osakuntaan lukuisia uusia jäseniä, toiminut TVO:n 75vuotisjuhlavuositoimikunnassa ja
juhlavuoden varainhankkijana, edustanut osakuntaa menestyksekkäästi debattikilpailuissa, ja
toiminut TVO:n biljardijoukkueen kapteenina kauden 20032004. Toiminnan jatkuvuus:
järjestämässä Paavo Kallio –seminaaria Kevolle.
Anton Kupias: liittyi osakuntaan ensimmäisenä opiskelupäivänään syyskuussa 1995, ja hän on ollut
pysynyt osakunnassa siitä lähtien ja osallistunut yhteisiin aktiviteetteihin innolla. Toimiessaan
ohjelmapäällikön ja tiedottajan tehtävässä vuonna 2002 hän toi osakuntaan korkeatasoista
kulttuuritarjontaa ja huolehti tiedotuksesta tyylikkäästi. Vuosina 20032004 hän on TVO:n
kuraattorina huolehtinut hallinnon sujuvuudesta. Hän on soittanut osakunnan orkestereissa, mm.
Polakeissa, Tonttulakeissa ja Elämän triangelissa, ja tuonut osakuntaan esiintymään lukuisia omia
yhtyeitään. Hän on rikastuttanut osakunnan tieteellistä keskustelua, ja kehittänyt osakunnan
kulttuurielämää yleisesti, ja erityisesti Ryhmä X:n puitteissa.
Tuleville ansiomerkkitoimikunnille viitteeksi todettiin, ettei kyseinen lista suinkaan ole kattava,
vaan se koostuu henkilöistä, joiden osalta myöntämisperusteet selvästi täyttyivät erilaisten historial
lisista dokumenteista esiin tulevien ansioiden perusteella (erityisesti toimimalla osakunnan eri
tehtävissä),. Näin ollen toimikunta saattoi jättää huomiotta henkilöitä, joiden ansiot ovat liittyneet
dokumentoimattomaan osakuntatoimintaan ja osakunnan arkitoimista huolehtimiseen.
7. Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
8. Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättämi nen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.20.

_______________________
Tomi Hautakangas
puheenjohtaja

_________________________
Kristiina Kankaanpää
sihteeri

_______________________
Timo Soikkanen

_________________________
Kimmo Makkonen

