TVO ry:n ansiomerkkitoimikunnan kokous
Soikkasen salissa 16.2.2008
Turun Yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta r.y.
Rehtorinpellonkatu 4-6C, 20500 Turku, Finland
+358 2 233 0255, tvo@utu.fi, http://org.utu.fi/tyyala/tvo

Läsnä: inspector Timo Soikkanen, curatores emeriti Pentti Blom ja Jukka Laine, curator
Kimmo Makkonen, senior Jussi Hakokari, socia Anna Puukka sekä toimikuntaan
kuulumaton civis Maria Anttila, poissa civis Otto Haaki
1. Kokouksen avaus Kokous avattiin noin kello 16.30.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen sihteeriksi valittiin civis Anttila.
Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja julkaistaan TVO:n vuosijuhlassa 8.3.2008.
4. Kokouksen työjärjestys Työjärjestykseksi päätettiin, että edetään
pienempiarvoisista huomionosoituksista alkaen suurempiarvoisiin.
5. Ilmoitusasiat
- Senior Hakokari ilmoitti, että Varsinais-Suomen liitto on halukas muistamaan
osakuntaa 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Keskusteltiin siitä, millainen lahjoitus olisi
osakunnalle vallitsevassa tilanteessa tarpeellisin.
- Pohdittiin, kenet kutsuttaisiin juhlapuhujaksi 80-vuotisjuhlaan. Mietittiin myös,
olisiko tarpeen kutsua juhlaesitelmöijä. Inspehtori Soikkanen selvittää halukkaita
henkilöitä.
- Emerituskuraattori Blom nosti esille, ettei ansiomerkkien kantamisesta ole
minkäänlaista ohjesääntöä. Inspehtori Soikkanen ehdotti toimikunnan
kokoontuvan hänen luokseen syksymmällä pohtimaan säännöksiä.
6. Osakuntanauhat
- Marko Brown Järjestänyt TVO:lla lukuisia korkealuokkaisia musiikkitilaisuuksia
kymmenen vuoden ajan.
- Jussi Helenius Järjestänyt TVO:lla monia tasokkaita ja suosittuja
musiikkitilaisuuksia 1990-luvun puolivälistä alkaen.
- Heikki “Hessu” Mönkkönen Osallistunut vuosien ajan innokkaasti
musiikkitilaisuuksien järjestämiseen TVO:lla, ollut toistuvasti ilman korvausta
töissä tilaisuuksissa sekä osallistunut reippaana arjen osakuntatoimintaan.
- Vesa Pirha On luvannut tukea TVO:ta taloudellisesti yrityksensä nimissä.
- Janne ja Leena Rantanen Lahjoittivat edesmenneen Päiväkoti-baarinsa
sohvakaluston sekä muuta irtaimistoa TVO:lle.
- Korp! Rotalian vuosijuhlaedustajat
- Hallituksen ehdotuksesta päätettiin myöntää osakuntanauhat seuraaville
henkilöille:
- Salla Hongisto Tuonut TVO:ta myönteisesti esiin Turun ylioppilaslehteen
kirjoittamissaan ja kuvaamissaan osakuntaa koskevissa jutuissa.
- Atte Hämäläinen Miksannut TVO:lla useita keikkoja.
- Karel Keiramo Ollut useasti töissä tilaisuuksissa.
- Tommi Penttinen Ollut usein töissä tilaisuuksissa, toiminut osakunnan
valokuvaajana ja hoitanut työnsä erinomaisesti.
- Jussi Särkilahti Musisoinut TVO:lla yhtyeensä kanssa ja tehnyt arvokasta
dokumentointia valokuvaamalla tilaisuuksia.

TVO ry:n ansiomerkkitoimikunnan kokous
Soikkasen salissa 16.2.2008
Turun Yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta r.y.
Rehtorinpellonkatu 4-6C, 20500 Turku, Finland
+358 2 233 0255, tvo@utu.fi, http://org.utu.fi/tyyala/tvo

- Leena Vänskä Valmisti TVO:lle upean Väliaikaisen Vappulipun, joka
väliaikaisuudestaan huolimatta on kestänyt useita vuosia kovassa käytössä.
7. Ansionauhat
- Sara Bronstein Ollut hallituksessa 2005, toiminut erinomaisena emäntänä
kahden vuoden ajan, edustanut osakuntaa monissa tilaisuuksissa, ollut
osakuntasosiaalinen ja pyrkinyt aina toimimaan osakunnan hyväksi.
- Anna Puukka Toiminut apuisäntänä 2006 ja sittemmin isäntänä. Opiskellessaan
ulkomailla vietti loma-aikansa TVO:lla toimien. (Anna Puukka oli esteellinen
käsiteltäessä ansionauhan myöntämistä.)
- Kristian Selin Esiintynyt useissa osakunnan juhlissa, toiminut apuemäntänä
2004, toiminnanjohtajana 2008 sekä hallituksen jäsenenä 2003 ja 2008.
- Pauli Sundberg Toiminut toiminnanjohtajana 2006. Järjestänyt tilaisuuksia
TVO:lla mm. vuosittaisen kikkeriturnauksen. Uurastanut talkoissa ja edustanut
osakuntaa esittelytilaisuuksissa ja -luennoilla.
- Inspehtori Soikkasen ehdotuksesta päätettiin, ettei Timo Mobergille myönnetä
ansionauhaa vaan palautetaan käyttöön osakunnan ystävyysmerkki, joka
teetetään vuoden 2009 vuosijuhlaan mennessä.
8. Hopeiset ansiomerkit
- Jussi Hakokari Toiminut 2004— 06 lipunkantajana, tiedottajana sekä
hallituksessa jäsenenä ja sihteerinä. Osallistunut aktiivisesti ja aloitteellisesti
osakuntakokouksiin. Ollut vuosien ajan reipas jäsen ansiomerkki-, stipendi- ja
osakuntanauhaohjesääntötoimikunnissa. Osakuntapäähinetoimikunnan
keskeisimpänä puuhamiehenä hankkinut osakuntalaisille edustavat
osakuntapäähineet, mytsit. Nykyään toimii senioriyhdistyksen sihteerinä.
Erityisen ansioituneesti ylläpitänyt ystävyyssuhteita Korp! Rotaliaan. (Jussi
Hakokari oli esteellinen käsiteltäessä ansiomerkin myöntämistä.)
- David Herok Toiminut apuisäntänä 2004, isäntänä ja kiinteistönhoitajana 2005,
isäntänä ja ohjelmapäällikkönä 2006 sekä hallituksen jäsenenä 2004 ja 2008.
Viitsinyt toistuvasti työskennellä myyjänä osakunnan juhlien jatkoilla.
- Cilla Nerg Toiminut sihteerinä 2000 sekä apuemäntänä ja hallituksen jäsenenä
2002— 03 ja 2005— 07. Hoitaa edelleen aktiivisesti osakunnallisia asioita lähes
päivittäin.
- Jari Pohjonen Järjestänyt usean vuoden ajan TVO:lla korkealuokkaisia
tilaisuuksia, joissa työskennellyt korvauksetta. Toiminut tiedottajana 2007 ja
erinomaisena ohjelmapäällikkönä 2008. Tehnyt aikaa ja vaivaa säästämättä
osakunnalle hulppean määrän julisteita, mainoksia ja flyereitä.
- Jaakko Salminen Toiminut taloudenhoitajana vuoden 2004 alusta heinäkuun
2005 loppuun. Tällöin tilinpäätös valmistui ennätyksellisen ripeästi. Sihteeröinyt
vuosina 2007 ja 2008 tarkasti, tunnollisesti ja huolellisesti.
9. Kultaiset ansiomerkit
- Kimmo Makkonen Toiminut isäntänä 2000, toiminnanjohtajana 2001, sihteerinä
ja tiedottajana 2002 sekä kuraattorina 2005— 08. (Kimmo Makkonen ja Maria
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Anttila olivat esteellisiä käsiteltäessä ansiomerkin myöntämistä.)
- Timo Soikkanen Osakunnan inspehtori 17.12.2002 alkaen.
Inspehtorikaudellaan huolehtinut tehtävistään erinomaisesti. Järjestänyt
tapahtumia, isännöinyt osakunnan kokouksia ja osallistunut uutterasti
toimikuntatyöhön. Keskeinen Kevon PK-seminaarin järjestäjä 2005. (Timo
Soikkanen oli esteellinen käsiteltäessä ansiomerkin myöntämistä.)
- Katja Sorsimo Toiminut emäntänä 1992. Yksi naisjaosto Kurpahtaneiden
viikunoiden perustajajäsenistä. Ollut TVO:n seniorit ry:n pitkäaikainen sihteeri.
- Outi Suoranta Ollut mukana toiminnassa emäntänä 1987, sihteerinä 1987— 89,
toiminnanjohtajana 1989, lipunmyyjänä 1987— 92, osakuntien edustajana TYY:n
edustajistossa 1988— 89, naisjaosto Kurpahtaneiden viikunoiden
perustajajäsenenä, Kaurismäki-festivaalin järjestäjänä 1992, TVO:n seniorit ry:n
hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä vuodesta 1996 alkaen sekä TVO:n
tukisäätiön hallituksen jäsenenä 1999—2007.
10. Kunniamerkit
Päätettiin, että kunniamerkkejä ei myönnetä.
Keskusteltiin siitä, millä perusteilla kunniamerkkejä tulisi myöntää. Mahdollisina
perusteina tuotiin esille muun muassa vähintään 15-vuotinen osakuntaaktiivisuus, korkeakoulututkinnon suorittaminen, aktiivisuus TVO:n seniorit ry:ssä
sekä yliopistollinen tai muu yhteiskunnallinen aktiivisuus ja asema.
Todettiin, että osakunnan kunnia- ja ansiomerkkien sekä muiden
huomionosoitusten myöntämisestä kannattaisi laatia ohjesääntö.
11. Pyyntö TVO:n tukisäätiölle
Päätettiin pyytää TVO:n tukisäätiötä huomioimaan emerituskuraattori Tomi
Hautakankaan uhrautuvaisin mielin vuodesta 1991 alkaen osakunnan hyväksi
tekemä valtaisa työ erityisellä stipendillä.
12. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin noin kello 20.30.
_________________________
Timo Soikkanen
puheenjohtaja

_________________________
Maria Anttila
sihteeri

_________________________
Pentti Blom

_________________________
Jussi Hakokari

_________________________
Jukka Laine

_________________________
Kimmo Makkonen

_________________________
Anna Puukka

