TVO:n ansiomerkkitoimikunnan kokous
20.1.2005 Soikkasen salissa
Läsnä kaikki toimikunnan jäsenet: puheenjohtaja Tomi Hautakangas,
inspehtori Timo Soikkanen, emerituskuraattori Jukka Laine, kuraattori
Kimmo Makkonen ja civis Kristiina Kankaanpää.
1. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.45.
2. Kokous todettiin sääntöjen mukaiseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen: sihteeriksi valittiin civis Kimmo Makkonen. Päätettiin, että
kokouksen pöytäkirja julkaistaan TVO:n vuosijuhlassa tänä vuonna.
4. Kokouksen esityslista: päätettiin käsitellä kohdat 5. Isännän ja emännän merkit, 6.
Inspehtorin ja kuraattorin merkit, 7. Ansio- ja kunniamerkit ja 8. muut mahdolliset asiat.
5. Isännän ja emännän merkit
Päätettiin, että isännän ja emännän merkkien suunnittelu ja valmistus palautetaan
osakunnan hallituksen huolehdittavaksi.
6. Inspehtorin ja kuraattorin merkit
Todettiin, että kuraattorin ja inspehtorin merkkien teettäminen aiemmissa keskusteluissa
harkitulla kultasepällä käsinkaiverruksella maksaisi yli 4000 euroa merkiltä. Hinta on
liian suuri. Päätettiin, että etsitään edullisempia tapoja valmistaa merkit, esimerkiksi
käyttämällä stansseja.
Päätettiin teettää inspehtorille ja kuraattorille käädyt, joiden keskiosa on kummallakin
samanlainen: Varsinais-Suomen vaakuna ja sen taustalla Turun yliopiston siipisoihtu.
Inspehtorin käädyistä tulee koristeelliset: keskustelussa oli esillä mm. ketjun
valmistaminen liljoista tai tammenlehdistä. Kuraattorin käätyihin käytetään
yksinkertaisempaa ketjua. Lisäksi pidettiin toivottavana, että käätyihin on mahdollista
kaivertaa inspehtorien ja kuraattorien nimet.
Päätettiin, että emerituskuraattori Jukka Laine ottaa yhteyttä VSO:aan, tekee
tarjouspyyntöjä käädyistä kevään 2005 aikana, ja teettää käädyt tarjousten perusteella.
Keskustelussa pidettiin myös toivottavana, että osakunnan inspehtorit ja kuraattorit
voisivat kautensa päätyttyä teettää inspehtorin merkin keskiosan kaulaan ripustettavaksi
kunniamerkiksi.
7. Ansio- ja kunniamerkit
Päätettiin korkeampien kunniamerkkien jakoperusteista tänä vuonna. Niille, joilla on
kultainen ansiomerkki, päätetiin jakaa kunniamerkki kunnianauhoineen ja hopeisen
ansiomerkin jo saaneet saavat kultaisen ansiomerkin. Hopeisten ansiomerkkien saajat
päätetään seuraavassa kokouksessa.
Edellä päätetyn perusteella päätettiin myöntää vuosijuhlassa tänä vuonna kunniamerkki
kunnianauhoineen Pentti Blomille, Jukka Laineelle ja Arno Leinolle.
Päätettiin myöntää kultainen ansiomerkki Tomi Hautakankaalle, Heikki Kalliolle, Jukka
Karviselle ja Katariina Pihalle.

Perustelu: Kunniamerkin käyttöönoton myötä ansiomerkkien myöntämisperusteet
muuttuivat, joten edellä mainitut henkilöt ansaitsevat merkit ilmiselvästi.
Henkilökohtaisia perusteluja ei käyty kokouksessa läpi, koska ansioiden suuren määrän
vuoksi tehtävä vaatisi elämänkerrallisia tutkimuksia.
8. Seuraava kokous: Ansiomerkkitoimikunta kokoontuu ravintola Proffan kellarissa tiistaina
1.3.2005 kello 18.00.
9. Muut mahdolliset asiat: Puheenjohtaja Tomi Hautakangas ilmoitti, että TVO:n viime
vuoden tilinpäätös (n. 400 sivua) on valmistunut ja jätetty osakunnan hallitukselle
ennätysajassa: tilikauden päättymisestä on kulunut vain kolme viikkoa.
10. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas päätti kokouksen kello 20.56.
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