
EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   

PÖYTÄKIRJA   HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   MAALISKUUN   2021   VARSINAISESTA   KOKOUKSESTA   

  

Aika: 15.3.2021   klo   18.15   

Paikka: Hämäläis-Osakunnan   2.   krs,   Osakuntabaari   /   4.   krs,   Punainen   Mylly   

  

Läsnä:   
  

Tiina   Paunio inspehtori   
Topias   Tolonen kuraattori   
Elisa   Troberg sihteeri   
  

jäsenet:   
  

Ville   Hänninen Niko   Molin Alexia   Mikkola   
Anniliina   Lassila Joel   Heikkilä Sanna   Porkka   
Jonna   Rinne Irene   Vuollet Juhana   Järviö   
Benjamin   Lamberg Olga   Vatka Olga   Penkkilä   
Ulla   Paakkari Henna   Suuronen Eero   Taipale   
Kaarlo   Sukuvaara Armin   Kellomäki Olli   Narinen   
Vilhelmiina   Haliseva Maria   Saarentola Joel   Nummelin   
Anna   Fransas Jukka   Solehmainen Taneli   Laine   
Laura   Lampiselkä Selene   Tenn Milla   Peltoniemi   
Aino   Lehtinen Iida   Silfverhuth Maarit   Silander   
Maria   Wiberg Hellevi   Estama Jukka   Tolonen   
Julia   Saloranta   
  

ulkojäsenet:   
  

Eemeli   Mölsä Minerva   Skyttä   
  

ex-jäsenet:   
  

Maija   Häkkinen Jukka   Heliö Kari   Keronen   
  
  

1. Kokouksen   avaaminen   

Inspehtori   avasi   kokouksen   klo   18.15.   

  

2. Kokouksen   päätösvaltaisuus   

Todettiin   kokous   osakunnan   sääntöjen   mukaisesti   koolle   kutsutuksi   ja   päätösvaltaiseksi,   sillä   sihteeri   oli   kutsunut   

kokouksen   koolle   neljä   päivää   aikaisemmin   osakunnan   ilmoitustaululla   (liite   1)   ja   osakunnan   sähköpostilistalla   

(liite   2),   ja   läsnä   oli   10   osakunnan   jäsentä.   

  

3. Työjärjestys   

Kuraattori   ehdotti   muutosta   esityslistaan.   Muutosehdotukset   saivat   kannatusta.     

  



Päättiin   hyväksyä   kokouskutsussa   ilmoitettu   esityslista   kokouksen   työjärjestykseksi   sillä   poikkeuksella,   että   

muutetaan   kohdan   10.   b.   nimeksi   “Asuntoloiden   ohjesäännön   kumoamisen   1.   käsittely”,   jotta   muotoilu   vastaisi   

sääntöjen   mukaista   kirjoitusasua.     

  

Kuraattori   halusi   lisäksi   kysyä   kokouksen   mielipidettä   vuoden   2021   toimintakertomuksen   vahvistamisen   

käsittelemisestä.   Kokous   antoi   mielipiteensä   ja   päätettiin   lisätä   esityslistalle   myös   kohta   “6.   Vuoden   2021   

osakunnan   toimintasuunnitelman   vahvistaminen”.   Osakunnan   säännöt   mainitsevat   osakunnan   varsinaisen   

kokouksen   tehtäväksi   erityisesti   toimintasuunnitelman   vahvistamisen.   Tällaisesta   asiasta   ei   sääntöjen   24   §   2   

momentin   mukaan   saa   tehdä   päätöstä   ilman,   että   asiasta   on   mainittu   kokouskutsussa.   Kuitenkin,   koska   asia   

päätettiin   siirtää   käsiteltäväksi   tähän   kokoukseen   osakunnan   helmikuun   kokouksessa,   on   käsiteltävä   asia   ollut   

ennakkoon   tiedossa,   ja   koska   asian   siirtäminen   vielä   kertaalleen   heikentäisi   kohtuuttomasti   

toimintasuunnitelman   tarkoitusta   kuvata   osakuntalaisille   osakunnan   suunnitelmia   tälle   vuodelle,   osakunnan   

kokous   katsoo   käsittelyn   tässä   kokouksessa   olevan   perusteltua.   

  

Sukuvaara   halusi   vaihtaa   kohtien   11   b.   ja   11   c.   paikkaa.   Ehdotus   sai   kannatusta.   Päätettiin   muuttaa   esityslistaa   

niin,   että   kohdat   11   b.   ja   11   c.   vaihtavat   paikkaa   keskenään   ja   ovat   siis   seuraavat:   11   b.   "Asuntojen   ohjesäännön   

antamisen   1.   Käsittely"   ja   11   c.   "Asuntoloiden   ohjesäännön   kumoamisen   1.   käsittely".   

  

Kuraattori   ehdotti,   että   vanhoille   jäsenille   annetaan   läsnäolo-   ja   puheoikeus.   Ehdotus   sai   kannatusta   ja   päätettiin   

antaa   vanhoille   jäsenille   läsnäolo-   ja   puheoikeus.     

  

4. Kokousvirkailijoiden   valinta   

Sihteerin   ehdotuksesta   valittiin    pöytäkirjantarkastajiksi   vapaaehtoisiksi   ilmoittautuneet   Alexia   Mikkola   ja   Ville   

Hänninen.   Ääntenlaskijoiksi   valittiin   sihteerin   ehdotuksesta   Niko   Molin   ja   Ville   Hänninen.   

  

5. Ilmoitusasiat   

Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   perjantaina   19.3   on   etäsitsit,   joille   on   ilmoittautunut   mukavasti   porukkaa.   

  

Osakunnan   hallitus   päätti   kokouksessaan   9.3.   pitää   osakunnan   koronarajoitukset   ennallaan.   Osakunnan   tiloissa   

on   5   hengen   oleskeluraja   per   tila,   ja   tiloja   saa   käyttää   vain   viran   hoitoon,   opiskeluun,   harrastuksiin   tai   muuhun   

kehittävään   toimintaan.   Osakunnan   sauna   ja   tanssilattia   toimivat   erillisellä   ajanvarauksella,   jotta   ihmisten   

välttely   olisi   helpompaa.   Lisäksi   toiminnanohjaaja   on   laatinut   AVI:n   vaatiman   selostuksen   siitä,   miten   

oleskelutiloissa   turvavälejä   voidaan   noudattaa.     

  

Osakuntabaari   siirtyi   myymään   pelkästään   takeaway-ruokaa.   Osakunnan   kirjasto   on   toistaiseksi   auki.     

  

Juristikerho   järjesti   pormestarivaalipaneelin   11.3.   osakunnalla.     

  

6. Vuoden   2021   osakunnan   toimintasuunnitelman   vahvistaminen   

Toiminnanohjaaja   esitteli   vuoden   2021   toimintasuunnitelman   (liite   3).   

  

Kukaan   ei   vastustanut   vahvistamista.   Vahvistamista   myös   kannatettiin.   



  

Vahvistettiin   vuoden   2021   osakunnan   toimintasuunnitelma.   

  

7. Avointen   virkojen   valinta   

a. Viestintävaliokunnan   virkailijat   

i. Tiedottaja   (Viestintävaliokunnan   puheenjohtaja)   

Ei   ollut   halukkaita   tiedottajaksi.   Päätettiin   siirtää   tiedottajan   valinta   seuraavaan   kokoukseen.   

  

ii. Viestijä   (n.   2   kpl)     

Ei   ollut   halukkaita   viestijöiksi.   Päätettiin   siirtää   viestijöiden   valinta   seuraavaan   kokoukseen.   

  

b. Tilavaliokunnan   virkailijat   

i. Huoneistokisälli   (n.   2   kpl)   

Matilda   Miettinen   oli   ilmoittanut   sihteerille   etukäteen   halukkuudestaan   virkaan   (Liite   4).   

  

Valittiin   Matilda   Miettinen   huoneistokisälliksi.   

  

c. Juhlavaliokunnan   virkailijat   

i. Juhlajärjestäjä   (n.   8   kpl)     

Ei   ollut   halukkaita   juhlajärjestäjiksi.   

  

d. Ohjelmavaliokunnan   virkailijat   

i. Koordinaattori   (n.   2   kpl)   

Ei   ollut   halukkaita   koordinaattoreiksi.   

  

e. Fuksivaliokunnan   virkailijat   

i. Tuutorit   (10   kpl)   

Laura   Lampiselkä,   Henna   Suuronen,   Vilhelmiina   Haliseva,   Olli   Narinen   sekä   Ulla   Paakkari   olivat   ilmoittaneet   

lomakkeella   etukäteen   olevansa   käytettävissä   virkaan   (Liitteet   5,   6,   7,   8   ja   9).   Lampiselkä   esitteli   itsensä.   

Suuronen   esitteli   itsensä.   Haliseva   esitteli   itsensä.   Narinen   esitteli   itsensä.   Paakkari   esitteli   itsensä.   

  

Joel   Heikkilä   ilmoitti   halukkuudestaan   tuutoriksi.   Heikkilä   esitteli   itsensä.   

  

Valittiin   tuutoreiksi   Laura   Lampiselkä,   Henna   Suuronen,   Vilhelmiina   Haliseva,   Olli   Narinen,   Ulla   Paakkari   ja   Joel   

Heikkilä.   

  

f. Muut   virkailijat   

i. Apuemäntä   (1   kpl)   

Ei   ollut   halukkaita   apuemännäksi.   Päätettiin   siirtää   apuemännän   valinta   seuraavaan   kokoukseen.   

  

8. Kuraattorin   vaali   



Kuraattori,   esitteli   asian   liitteen   10   mukaisesti.   Taneli   Laine   ja   Jukka   Solehmainen   olivat   lähettäneet   kirjalliset   

hakemuksensa   kuraattoriksi   etukäteen   ja   heitä   on   myös   haastateltu   virkaan   liittyen   vaalipaneelissa.   Kokouksessa   

ei   ilmaantunut   muita   hakijoita.   

  

Kuraattori   ehdotti   arvoisalle   puheenjohtajalle   ja   muulle   kokousväelle,   että   kuraattorin   vaali   toteutetaan   

suljettuna   lippuäänestyksenä   sähköpostiäänestyksenä   Belenios-järjestelmällä,   ja   varajärjestelmänä   käytämme   

Zoomin   Poll-toimintoa.     

  

Lisäksi   annetaan   ehdokkaiden   pitää   1min   esittelypuheenvuoro,   jonka   jälkeen   varataan   tarvittaessa   15   minuuttia   

kysymyksille.   Lähtökohtana   on,   että   kiinnostuneet   osakuntalaiset   ovat   käyneet   tutustumaan   ehdokkaisiin   

ennakkoon   kuraattoripaneelin   tallenteesta.   Esittelyiden   jälkeen   suoritetaan   vaali,   ja   vaalin   jälkeen   kuraattori   

korkkaa   oluen.   

  

Kuraattorin   ehdotus   sai   kannatusta   ja   päätettiin   toimia   edellä   kuvatun   mukaisesti.   

  

Sihteeri   luki   hakijoiden   hakemukset   ääneen   (Liiteet   11   ja   12).   Laine   esitteli   itsensä.   Solehmainen   esitteli   itsensä.   

  

Sukuvaara   kysyi   ehdokkailta   kysymyksen.   Inspehtori   esitti   ehdokkaille   kysymyksen:   tappara   vai   ilves?   Laine   

vastasi,   että   ei   uskalla   vastata   kysymykseen.   Solehmainen   vastasi,   että   ilves.   Myös   kaksi   muuta   kysymystä   

esitettiin   hakijoille.   

  

Aloitettiin   äänestys.   Ensimmäinen   äänestystyökalu   ei   toiminut,   joten   päätettiin   siirtyä   käyttämään   

zoom-kokouksen   tarjoamaa   äänestystyökalua.   Tätä   varten   tehtiin   uusi   zoom-kokous,   koska   alkuperäisen   

kokouksen   äänestystyökalua   ei   voitu   käyttää   kokouksen   asetusten   vuoksi.   Aloitettiin   testiäänestys.   Testiäänestys   

onnistui   toisella   yrityskerralla   ja   siirryttiin   varsinaiseen   äänestykseen.     

    

Äänestyksen   perusteella   valittiin   Hämäläis-Osakunnan   seuraavaksi   kuraattoriksi   Taneli   Laine.   

  

9. Osakunnan   kerhojen   lakkauttaminen   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   13   mukaisesti   ja   ehdotti   samasta   liitteestä   ilmeneviä   päätöksiä.   

a. Hämäläis-Osakunnan   bittikerhon   lakkauttamisen   vahvistaminen   

Kuraattorin   liitteestä   13   ilmenevä   ehdotus   sai   kannatusta.   Vahvistettiin   Hämäläis-Osakunnan   bittikerhon   

lakkauttaminen.   Lisäksi   valtuutettiin   kerhojen   lakkauttamiskokouksien   koollekutsuja   Maria   Anttila   huolehtimaan   

kerhojen   sääntöjen   ja   muiden   tarvittavien   asiakirjojen   arkistoinnista   osakunnan   arkistoon   yhdessä   

arkistonhoitajan   kanssa.   

  

b. Hämäläis-Osakunnan   näytelmäkerhon   lakkauttamisen   vahvistaminen   

Kuraattorin   liitteestä   13   ilmenevä   ehdotus   sai   kannatusta.   Vahvistettiin   Hämäläis-Osakunnan   Näytelmäkerhon   

lakkauttaminen.   Lisäksi   valtuutettiin   kerhojen   lakkauttamiskokouksien   koollekutsuja   Anniliina   Lassila   

huolehtimaan   kerhojen   sääntöjen   ja   muiden   tarvittavien   asiakirjojen   arkistoinnista   osakunnan   arkistoon   yhdessä   

arkistonhoitajan   kanssa.   

10. Osakunnan   sääntöjen   liitteen   2   päivittäminen   



Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   14   mukaisesti.   Kuraattori   esitti,   että   osakunnan   sääntöjen   liitettä   2   muutetaan   

niin,   että   sieltä   poistetaan   lakkautetut   Hämäläis-Osakunnan   bittikerho   ja   Hämäläis-Osakunnan   Näytelmäkerho.     

  

Kokous   kannatti   esitystä.   

  

Päätettiin,   poistaa   osakunnan   sääntöjen   liitteestä   2   lakkautetut   Hämäläis-Osakunnan   bittikerho   ja   

Hämäläis-Osakunnan   Näytelmäkerho.   

  
11. Ohjesääntöjen   muuttaminen   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   15   mukaisesti   ja   ehdotti   saman   liitteen   mukaisia   päätöksiä.     
  

a. Arkisto-ohjesäännön   muuttamisen   1.   käsittely   
Muutosehdotuskyselylomakkeeseen   oli   tullut   kysymys,   johon   kuraattori   vastasi.   Kuraattori   esitteli   

arkisto-ohjesäännön   muutoksineen   (Liite   16).   Joel   Nummelin   teki   ehdotuksen   liittyen   ehdotuksen   juridiseen   

täsmällisyyteen,   ja   ehdotusta   pohdittiin.   Todettiin   kuitenkin,   ettei   ehdotus   palvele   ohjesääntöä   kokonaisuutena.     

  

Kuraattorin   liitteestä   15   ilmenevä   ehdotus   sai   kannatusta.   

  
Päätettiin   hyväksyä   ehdotus   arkisto-ohjesäännön   muuttamisesta   asian   1.   käsittelyssä.     
  
  

b. Asuntojen   ohjesäännön   antamisen   1.   käsittely   
  

Siirryttiin   kohtaan   11   d.   
  

Palattiin   kohdasta   11   d.   
  

Kuraattori   esitteli   ohjesäännön   muutoksineen   (liite   18).   Sukuvaara   selosti   ohjesääntöön   liittyvästä   seikasta   

liittyen   vaihto-opiskelijoiden   asunnonhakemiseen,   joka   muodostuisi   hänen   mielestään   ongelmaksi,   mikäli   

ohjesääntö   hyväksyttäisiin   ehdotetulla   tavalla.   Kuraattori   ja   Penkkilä   kommentoivat   Sukuvaaran   kommenttia.   

Pohdinnan   jälkeen   todettiin,   että   Sukuvaaran   muutosehdotus   koskisi   käytännössä   ohjesäännön   11   §:ää   ja   12   

§:ää.   Tehtiin   muutoksia   kuraattorin   esittelemän   ohjesäännön   11   §:ään   ja   12   §:ään.   Lisäksi   tehtiin   muutoksia   16   

§:än.     

  

Kuraattorin   liitteestä   15   ilmenevä   ehdotus   sai   kannatusta   liitteestä   18   ilmenevin   muutoksin.   

  
Päätettiin   hyväksyä   ehdotus   asuntoloiden   ohjesäännön   antamisesta   muutoksin   asian   1.   käsittelyssä.     

  
c. Asuntoloiden   ohjesäännön   kumoamisen   1.   Käsittely   

Kuraattorin   liitteestä   15   ilmenevä   ehdotus   sai   kannatusta.   

  

Päätettiin   hyväksyä   ehdotus   asuntojen   ohjesäännön   kumoamisesta   asian   1.   käsittelyssä.   

  

d. Tilaohjesäännön   muuttamisen   1.   käsittely  

Siirryttiin   kohdasta   11   a.   

  



Kuraattori   esitteli   tilaohjesäännön   ja   siihen   tehdyt   muutokset   (Liite   17).   Lari   Sinisalo   kysyi   kysymyksen   liittyen   

osakunnan   kerhojen   verkkoalustojen   sisältämisestä   ohjesääntöön.   Kuraattori   totesi,   että   koska   osakunnan   kerhot   

ovat   osa   osakunnan   toimintaa   ne   sisältyvät   ohjesäännön   piiriin   myös   ilman   erillistä   mainintaa.   Sinisalon   

kommentin   perusteella   ei   tehty   muutoksia   ohjesääntöön.   Sukuvaara   ehdotti   muutosta   tilaohjesäännön   16   §:än.   

Vertailtiin   hallituksen   nimiinsä   ottamaa   versiota   pykälästä   ja   Sukuvaaran   ehdotusta.   Sukuvaaran   ehdotus   oli   

seuraava:   

  

"Niiden,   jotka   järjestävät   tapahtuman   Hämäläisten   talossa,   on   nimettävä   tapahtumalle   täysi-ikäinen   

vastuuhenkilö.   Suurissa   tapahtumissa   ja   juhlissa   vastuuhenkilön   nimi   ja   yhteystiedot   on   ilmoitettava   

toiminnanohjaajalle   tilavarauksen   yhteydessä.   Tapahtumassa   on   oltava   läsnä   vastuuhenkilö   koko   tapahtuman   

ajan.   Hänestä   on   mainittava   tapahtumasta   viestittäessä,   jos   hän   on   tiedossa   ennen   tapahtumaa.   Jos   hän   poistuu   

Hämäläisten   talosta   kesken   tapahtuman,   hänen   tai   tapahtumaa   järjestävien   osakunnan   jäsenten   on   valittava   

täysi-ikäinen   vastuuhenkilö   tapahtuman   loppuajaksi.   Jos   kyseessä   on   juhlat   tai   suuri   tapahtuma,   uuden   

vastuuhenkilön   nimi   ja   yhteystiedot   on   ilmoitettava   toiminnanohjaajalle."   

  

Sukuvaaran   ehdotus   sai   kannatusta.   Päätettiiin   hyväksyä   Sukuvaaran   muutosehdotus.   

  

Kuraattorin   liitteestä   15   ilmenevä   ehdotus   sai   kannatusta   Sukuvaaran   liiteeseen   17   ehdottamin   muutoksin.   

  

Päätettiin   hyväksyä   ehdotus   tilaohjesäännön   muuttamisesta   muutoksin   asian   1.   käsittelyssä.   

  

Palattiin   kohtaan   11   b.   
  

12. Muut   esille   tulevat   asiat   

Kenelläkään   ei   ollut   muita   esille   tulevia   asioita.   

  

13. Seuraava   kokous   

Inspehtorin   ehdotuksesta   päätettiin   sopia   seuraavan   kokouksen   päivämäärästä   sihteerin,   kuraattorin   ja   

kuraattori   electan   kesken   sähköpostitse   kokouksen   jälkeen.   

  

14. Kokouksen   päättäminen   

Inspehtori   päätti   kokouksen   klo   21:12.     

  


