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JOS LÖYDÄT TÄMÄN, TOIMITA JENKALLE TAI HAKOLLE ENSI TILASSA!!!!

”Hyvät osakuntalaiset ja juhlavieraat, nimeni on ”
(+ Inspector Timo Soikkasen / Pentti Blomin esittely)
Meillä on kunnia kutsua tänne juhlaväen eteen henkilöitä, jotka osakunta on katsonut aiheelliseksi
palkita huomionosoituksin.

Osakunnan ystävyysmerkit
Haluamme aluksi muistaa Osakunnan Ystävyysmerkillä meitä lähellä olevia henkilöitä ja
yhteistyötahoja. Haluamme muistaa
•

kahta henkilöä, jotka ovat avustaneet hädänalaista osakuntaa uuden toimitilan löytämisessä.
o

He ovat yliopiston rehtori Keijo Virtanen sekä yliopiston kiinteistö- ja tilahallinnon
päällikkö Ari Nisonen

Osakuntanauhat
Meidän ja eestiläisen ystävyysosakuntamme, Korporatsioon Rotalian, ystävyyssopimuksen puitteissa
jäsenistämme tulee toistensa värien kantajia virallisten vierailujen yhteydessä. Osakuntanauha
päätettiin myöntää seuraaville Korporatsioon Rotalian vuosijuhlaedustajille.
•

Kaidar Viikman

•

Ott Kiens

Ansionauhat
Jo enemmän järjestömme eteen työskennelleiden osakuntalaisten tunnus, ansionauha, on päätetty
myöntää viidelle osakuntalaiselle.
•

Ensimmäinen heistä on tullut osakuntaan 2005.
o

Näkyvin osa hänen työstään osakunnassa on aina ollut nähtävissä. Hän on taiteilijana
koristanut osakuntatilaa taidokkain seinämaalauksin ja julistein, suunnitellut graafisia
esityksiä ja kuvittanut julkaisujamme. Hän on myös vetovastuussa suuritöisestä
TVO:n Lopunaikojen dokumentista ja on työskennellyt pyyteettömästi monenlaisten
tilaisuuksien järjestämiseksi.

o

Hän on työskennellyt hallituksessa vuodesta 2009 ja jatkaa kuluvana vuonna.

o
•

•

•

•

socius Mikko Korhonen

Toinen on tullut osakuntaan 2005.
o

Hän on hoitanut erinäisiä hallituksen ulkopuolisia tehtäviä, kuten tilintarkastusta ja
sihteerin työtä jäsenkokouksissa. Hän on toiminut pitkään lipunkantajana ja
laulunjohtajana osakunnan tilaisuuksissa. Hän on osoittautunut tunnolliseksi
diplomaatiksi edustamalla osakuntaa säännöllisesti niin ystävyysjärjestö
Korporatsioon Rotalian kuin Helsingin Varsinaissuomalaisen Osakunnankin
suunnalla.

o

Kuluvana vuonna hän työskentelee hallituksessa ja jatkaa osakunnan tilatyöryhmässä.

o

civis Rikhard Hautala

Kolmas on niinikään tullut osakuntaan 2005.
o

Hän on toiminut osakunnan tiedottajana, leikkelekirjan ylläpitäjänä ja ollut
kiinnostunut osakunnallisesta kulttuuritoiminnasta. Hän oli mm. järjestämässä Lopun
ajan festivaaleja toimikunnan jäsenenä.

o

Kuluvana vuonna hän toimii isäntänä sekä ansiomerkkitoimikunnan jäsenenä sekä
jatkaa tilatyöryhmässä. Hän on myös edustaja Ylioppilaskunnan Remonttiryhmässä.

o

civis Mari Rytkönen

Neljäs on tullut osakuntaan 2006
o

Hän on työskennellyt ensimmäisen kerran hallituksessa jo 2007 ja osoittanut
kiitettävää osakunta-aktiivisuutta. Esittävänä taiteilijana hänet tunnetaan laulu- ja
soittoesityksistään osakunnan tilaisuuksissa. Hän mm. esiintyi itse lumoavana Pariisin
Varpusena järjestämässään Edith Piaf –teemaillassa.

o

kuluvana vuonna hän jatkaa sihteerinä ja toimii stipenditoimikunnassa

o

civis Lea Tommola

Viides on tullut osakuntaan 2007
o

Hän tehnyt poikkeuksellisen paljon pyyteetöntä työtä osakunnan hyväksi monin
tavoin. Hänelle kuuluu kiitos osakunnan ruoka- ja juomahuollosta ja kuljetuksista.
Hän on pitkään kokannut tilaisuuksiamme varten ja huolehtinut siitä, että
osakuntatilassa on ja piisaa. Viimeaikoina hän on profiloitunut teatteriretkien
järjestäjänä, ja pelastavana järjen valona siellä, missä innokas juhliminen on
kyseenalaistanut muiden osakuntalaisten harkintakyvyn.

o

Hänellä on ottanut vastuuta talousasioista jo pitkään, ja kuluvana vuonna hän toimii
taloudenhoitajana ja jatkaa stipenditoimikunnan jäsenenä.

o

civis Mikko Pouru

Hopeiset ansiomerkit
Huomionosoitukseksi jo aiemmin ansionauhalla koristetuille osakuntalaisille on luovutettu hopeisia
ansiomerkkejä. Tänä vuonna päätetty myöntää hopeinen ansiomerkki kahdelle osakuntalaiselle.

•

•

Ensimmäinen heistä on tullut osakuntaan 2003
o

tullut osakuntaan 2003

o

Hän opiskeli alkuaikoina ulkomailla, mutta oli aktiivisesti mukana niin osakunnan
työssä kuin vapaa-ajassakin aina Suomessa käydessään. Palattuaan pysyvästi
kotimaahan vuonna 2006 hän ryhtyi oitis apuemännäksi. Sittemmin hän on toiminut
isäntänä ja erinäisissä luottamustoimissa. Hän on työskennellyt poikkeuksellisen
paljon toimikunnissa, kuten arkistointi-, festivaali-, stipendi- ja
ansiomerkkitoimikunnissa sekä keskeisenä tilatyöryhmän jäsenenä työryhmän
perustamisesta lähtien.

o

Vuonna 2007 hänet valittiin osakunnan kuraattoriksi, ja kuluvana vuonna hän jatkaa
kuraattorina jo toisella kaksivuotiskaudellaan. Osittain kuraattorin aseman vuoksi ja
osittain henkilökohtaisesta aktiivisuudesta johtuen hän on ollut mukana useimmissa
osakunnan toiminnoissa ja hankkeissa. Hän on myös edustanut osakuntaa jatkuvasti
niin muiden opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa kuin mm. Varsinais-Suomen Liiton
Eurooppa-päivän vastaanotoillakin. Mikä tärkeintä, hän on osallistunut myös
osakunnan vapaa-ajanviettoon huolimatta omaksumastaan suuresta työmäärästä ja
vastuusta.

o

curator Anna Puukka

toinen on tullut osakuntaan 2004.
o

Tullut osakuntaan 2004

o

Hän on työskennellyt hallituksessa jo vuodesta 2005, ja on hoitanut enimmäkseen
isännän ja apuisännän virkoja. Hän on työskennellyt myös toimikunnissa, kuten
ohjesääntö- ja stipendi- ja tila-asioissa. Mainittakoon, että osakuntapäähineemme
valkoinen, ylioppilaslakista muistuttava laki on hänen käsialaansa.

o

Hänen suurin panoksensa on kuitenkin poikkeuksellisen suuressa määrässä
pyyteetöntä työtä osakunnan hyväksi. Mitä vaikeampi aika osakunnassa, sitä
enemmän hän on tehnyt työtä, eikä vakituinen ansiotyökään ei ole saanut häntä juuri
tinkimään panoksestaan osakunnan hyväksi. Erityisen ansioitunut hän on
osakuntatilan kehittämisessä sekä ylläpito- ja korjaustöissä sekä kerhotoiminnan
moottorina.

o

Mainittakoon vielä, että hän on Blomin ja Silanterän jo vuosikymmeniä sitten
perustaman Autokomppanian perinteen vaalija yhdessä jo mainitun Mikko Pourun
kanssa. Nykyinen osakunnan Autokomppania toimii Mikko-puolueen suojeluksessa.
Hän on myös perustanut nuoria osakuntalaisia rock- ja kulttuuritoimintaan
valmentavan Hauttis Jugend –järjestön.

o

Hän on kehittänyt viime aikoina osakunnan tiedotusta huomattavasti ja jatkaakin
kuluvana vuonna hallituksessa tiedottajana.

o

civis Mikko Forsström

Kultaiset ansiomerkit
Kultainen ansiomerkki on korkein huomionosoitus osakunnassa, jonka tavallinen kuolevainen voi
saada. Sellainen päätettiin myöntää kahdelle osakuntalaiselle.
•

Ensimmäinen on tullut osakuntaan jo 90-luvun alkuhämärissä.

•

o

Hänen tapansa vaikuttaa ja työskennellä osakunnassa on ollut luovuus ja
aktiivisuus hallitus- ja virkailijatyön ulkopuolella. Hän on ollut perustamassa ja
ylläpitämässä pitkäikäisiä harraste- ja pelikerhoja sekä niihin liittyviä traditioita.
Erityisen huomion arvoinen on Yormula –sähköautoratakerho, jonka toiminta
laajeni jopa useisiin Joensuussa järjestettyihin maailmanmestaruuskisoihin. Hän
on myös perustajajäsen Objektiivisen Ajattelun Kerhossa sekä ahkerimpia jäseniä
elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneessa kerhossa nimeltä Lanaajat.

o

Hän on toki toiminut myös hallituksessa ja muissa elimissä. 90-luvun lopusta
vuoteen 2000 hän toimi ohjelmapäällikkönä ja toiminnanjohtajana. 2000-luvun
alusta hän oli mukana toimikuntatöissä ja mm. luomassa nykyisin voimassa olevat
perusteet osakunnan tukisäätiön stipendien jakamista varten.

o

Nykyään hänellä on perhe-elämän lisäksi säännöllinen päivätyö ja ura esiintyvänä
ammattimuusikkona. Tästä huolimatta hän edelleen löytää aikaa ja motivaatiota
osallistua ja mm. järjestää osakunnassa mm. lautapeli-iltoja ja
musiikkikatselmuksia. Jo kohta parinkymmenen vuoden aktiivisuus on osoitus
erityisestä lojaaliudesta osakuntayhteisöä kohtaan.

o

hänelle myönnettiin hopeinen ansiomerkki 2005

o

senior Jarkko Romppanen

Toinen on tullut osakuntaan vuonna 1997.
o

Hän on ollut aktiivinen osakunnassa kävijä ja mm. työntekijä osakunnan juhlissa
ennen aktivoitumistaan hallitustyöhön. Hän aloitti hallitustyöskentelyn vuonna
2004 ja on toiminut sihteerinä, varapuheenjohtajana ja kiinteistönhoitajana.
Lisäksi hän on toiminut airueena ja lipunkantajana sekä toimikunnissa
yhtäjaksoisesti vuodesta 2004. Vuonna 2006 hän tuli senioriyhdistyksen
hallitukseen ja on toiminut yhdistyksen sihteerinä vuodesta 2007 alkaen.

o

Hän on toiminut jo pitkään ystävyysosakunta Korporatsioon Rotalian
yhdysmiehenä sekä kehittänyt yhteyksiä myös Varsinais-Suomen Liittoon. Hän
on vieraillut useasti ystävyysosakunnassa sekä juhlissa että niiden ulkopuolella,
sekä huolehtinut sikäläisten vieraiden hyvinvoinnista Turussa. Kulttuurisena
tuliaisena kansainvälisestä yhteistyöstä hän on laittanut alulle joitakin näkyviä
innovaatioita, kuten balttilaistyylisen osakuntapäähineen sekä laulunjohtajan
viran. Hän on edustanut osakuntaa mielellään myös kotimaisissa yhteyksissä,
kuten Eurooppa-päivän vastaanotoilla.

o

Hän on aktiivinen osallistuja tilaisuuksiin, retkiin ja juhliin ja viettää mielellään
aikaa osakunnallisissa puuhissa. Kuluvana vuonna hän jatkaa senioriyhdistyksen
sihteerinä, osakunnan varatilintarkastajana, stipenditoimikunnan ja
ansiomerkkitoimikunnan jäsenenä sekä tilatyöryhmässä.

o

hänelle myönnettiin hopeinen ansiomerkki 2005

