
EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   
PÖYTÄKIRJA   HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   HELMIKUUNKUUN   2021   VARSINAISESTA   KOKOUKSESTA   

  
Aika: 15.2.2021   klo   18.00   
Paikka: Hämäläis-Osakunnan   2.   krs,   Osakuntabaari   /   Zoom-yhteys   

  
Läsnä:   
  

Tiina   Paunio inspehtori   
Topias   Tolonen kuraattori   
Elisa   Troberg sihteeri   
  

Jäsenet:   
Ville   Hänninen Jonna   Rinne Veikka   Valtanen   
Sanna   Porkka Alexia   Mikkola Aapo   Toijonen   
Milla   Halllikas Jaana   Sivonen Kaarlo   Sukuvaara   
Taneli   Laine   
Anniliina   Lassila   (saapui   kohdassa   9)   
Iida   Silfverhuth   (saapui   kohdassa   5)   
Niko   Molin   (saapui   kohdassa   9)   
  

Eemeli   Mölsä ulkojäsen   
  

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   

Hyväksyttiin   esityslista   (liite   1)   muutoksitta   kokouksen   työjärjestykseksi.   

  

4. Kokousvirkailijoiden   valinta   

Sihteerin   ehdotuksesta   valittiin   kokouksen    ääntenlaskijoiksi   ja   pöytäkirjantarkastajiksi   vapaaehtoisiksi   

ilmoittautuneet   Ville   Hänninen   ja   Eemeli   Mölsä.   

  

5. Ilmoitusasiat   

a. Hämäläis-Osakunnan   bittikerhon   lakkauttamista   käsitellään   ensimmäisen   kerran   

kerhon   kokouksessa   16.2.   

Kuraattori   esitteli   asian.   Hämäläis-Osakunnan   bittikerhon   lakkauttamista   käsitellään   ensimmäisen   kerran   kerhon   

kokouksessa   16.2.   Esityksenä   kerhon   kokouksessa   on,   että   kerho   lakkauttaa   itse   itsensä.   Kerhon   lakkauttamista   

esitetään   toimijoiden   puuttumisen   ja   tapahtumien   vähäisten   osallistujamäärien   vuoksi.   Kerhon   lakkauttaminen   

käsitellään   kahdessa   kerhon   kokouksessa,   ja   lisäksi   kerhon   sääntöjen   mukaan   lakkauttaminen   vahvistetaan   

tämän   jälkeen   osakunnan   maaliskuun   kokouksessa.   

  



b. Hämäläis-Osakunnan   näytelmäkerhon   lakkauttamista   käsitellään   ensimmäisen   kerran   

kerhon   kokouksessa   17.2.   

Kuraattori   esitteli   asian.   Hämäläis-Osakunnan   näytelmäkerhon   lakkauttamista   käsitellään   ensimmäisen   kerran   

kerhon   kokouksessa   17.2.   Esityksenä   kerhon   kokouksessa   on,   että   kerho   lakkauttaa   itse   itsensä.   Kerhon   

lakkauttamista   esitetään   toimijoiden   puuttumisen   vuoksi.   Kerhon   lakkauttaminen   käsitellään   kahdessa   kerhon   

kokouksessa.   

  

Sukuvaara   tiedusteli,   onko   tarpeen   ilmoittaa   kerhon   lakkauttamisesta   ennen   kuin   asiaa   on   käsitelty   kerhon   

kokouksessa.   Kuraattori   totesi,   että   tulkitsee   kerhon   sääntöjä   siten,   että   asiasta   ilmoittaminen   osakunnan   

kokouksessa   on   tarpeen   jo   silloin,   kuin   aie   lopettamisesta   on   noussut   esille.   

  

c. Muut   ilmoitusasiat   

Kuraattorin   ilmoitusasiat:   

Ulkoasiainvaliokunnan   puheenjohtaja   Joel   Honkasuo   ilmoitti   hallitukselle   eroavansa   virastaan   17.1.,   ja   hänen   

virkansa   tulee   hakuun   tähän   osakunnan   kokoukseen   Ulkoministerin   nimikkeellä.   

  

Osakunnan   tammikuun   kokous   päätti   18.1.   valita   KTT,   OTM   Martti   Niemisen   stipendilautakuntaan   osakunnan   

kanta-aluetta   edustavaksi   sillä   ehdolla,   että   hän   vahvistaa   käytettävyytensä.   Tiedoksi   osakunnan   kokoukselle,  

että   Nieminen   vahvisti   kuraattorille   käytettävyytensä   ja   on   siten   valittu   stipendilautakuntaan.   

  

Osakunnan   tammikuun   kokous   valitsi   18.1.   erheellisesti   kahdeksan   (8)   jäsentä   kirjaston   johtokuntaan.   Kirjaston   

ohjesäännössä   mainitaan,   että   osakunnan   kokous   valitsee   johtokuntaan   5–7   osakunnan   jäsentä.   Virhe   sattui,   

kun   kuraattori   laski   ehdokkaiden   ja   valittavien   määrän   kokouksessa   väärin.   Kuraattori   pahoittelee   tapahtunutta   

ja   juteltuaan   kirjastonhoitajan   kanssa   esittää   osakunnan   kokoukselle,   että   kaikki   kahdeksan   valittua   jäsentä   

saavat   pitää   paikkansa   johtokunnassa   niin,   että   aikaisempaa   päätöstä   ei   ole   syytä   korjata.   

  

Osakunnan   säännöt   astuivat   voimaan   25.1.   rehtori   Sari   Lindblomin   vahvistettua   sääntöjen   muutokset.   Samalla   

astuivat   voimaan   niin   virkailijaohjesäännön   muuttaminen,   etäkokousohjesäännön   antaminen   ja   valiokuntien   

ohjesäännön   lakkauttaminen.     

  

Kokouksen   ja   kokouksessa   käytävien   äänestyksien   läpinäkyvyyden   vuoksi   tuotakoon   ilmi,   että   osakunnan   

kuraattori   luopui   opinto-oikeudestaan   18.12.2021,   joten   hän   ei   enää   ole   äänivaltainen   osakunnan   kokouksissa.   

  

Kuraattoria   onniteltiin   valmistumisesta.   

  

Toiminnanohjaajan   ilmoitusasiat:   

  

Ohjelmavaliokunta   järjestää   keskiviikkona   pulkkamäen   Ullanlinnanmäellä.   Ilveshiihto   tulee   parin   viikon   päästä.   

Molemmat   tapahtumat   järjestetään   pienimuotoisina   koronarajoitukset   huomioiden.   

  

Punaiseen   Myllyyn   on   tilattu   uudet   bilevalot,   ne   saapuu   lähipäivinä   ja   asennetaan   ensi   viikolla.   

  



Kaikkien   osakuntien   yhteisiä   etäsitsejä   on   kaavailtu   huhtikuun   alkuun,   suunnittelu   jatkuu.   

  

Helmikuun   aikana   pidetään   JVK:n   kevätkokous,   jossa   päätetään   alustavasti   muiden   tulevien   tapahtumien   

ajankohdat.   Hämäläisiä   Pitoja   on   kaavailtu   alkukesälle.   

  

6. Osakunnan   kokoukselle   tiedoksi   tuotavat   asiat   25.1.   voimaan   tulleista   säännöistä   ja   

ohjesäännöistä   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteiden   3,   4,   5   ja   6   mukaisesti.   

  

7. Osakunnan   kokouksen   vahvistettavat   asiat   25.1.   voimaan   tulleisiin   sääntöihin   ja   

ohjesääntöihin   liittyen   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   7   mukaisesti.   

  

Päätettiin   hyväksyä   osakunnan   kokouksissa   9/2020   ja   10/2020   hyväksyttyjen   siirtymäsäännösten   nojalla   liitteen   

7   mukaiset   vahvistettavat   asiat   25.1   voimaan   tulleisiin   sääntöihin   ja   ohjesääntöihin   liittyen.   

  

8. Vuoden   2021   jäljellä   olevien   avointen   virkojen   valinta   

a. Viestintävaliokunnan   virkailijat   

i. Tiedottaja   (Viestintävaliokunnan   puheenjohtaja)   

Ei   ollut   hakijoita.   Päätettiin   siirtää   tiedottajan   valinta   seuraavaan   kokoukseen.   

  

ii. Viestijä   (n.   3kpl)   

Kaarlo   Sukuvaara   oli    ilmoittanut   nettilomakkeella   (liite   8)   halukkuudestaan   virkaan   sihteerille.   Sukuvaara   ilmoitti   

olevansa   halukas   tekemään   viikkotiedotetta.     

  

Päätettiin   valita   Kaarlo   Sukuvaara   viestijäksi.   

  

b. Tilavaliokunnan   virkailijat   

i. Huoneistokisälli   (n.   3   kpl)   

Niko   Molin   oli   ilmoittanut   nettilomakkeella   (liite   9)   halukkuudestaan   virkaan   sihteerille.   Päätettiin   valita   Niko   

Molin   huoneistokisälliksi.   

  

c. Ulkoasiainvaliokunnan   virkailijat   

i. Ulkoministeri   

Lauri   Hämäläinen   oli   ilmoittanut   sihteerille   sähköpostitse   (liite   10)   halukkuudestaan   virkaan.   

  

Päätettiin   valita   Lauri   Hämäläinen   ulkoministeriksi.   

  

d. Juhlavaliokunnan   virkailijat   

i. Juhlajärjestäjä   (n.   8   kpl)   

Ei   ollut   halukkaita   virkaan.   Päätettiin   siirtää   juhlajärjestäjien   valinta   seuraavaan   kokoukseen.   

  



ii. Juhlamestarit   (2   kpl)   

Veikka   Valtanen   ilmoitti   käytettävyydestään   virkaan.   Valtanen   esitteli   itsensä.   Päätettiin   valita   Valtanen   

juhlamestariksi.   

  

Aapo   Toijonen   ilmoitti   käytettävyydestään   virkaan.   Toijanen   esitteli   itsensä.   Päätettiin   valita   Toijonen   

juhlamestariksi.   

e. Ohjelmavaliokunnan   virkailijat   

i. Koordinaattori   (n.   2   kpl)   

Ei   ollut   halukkaita   virkaan.   Päätettiin   siirtää   koordinaattoreiden   valinta   seuraavaan   kokoukseen.   

  

f. Muut   virkailijat   

i. Toimittaja   (n.   4   kpl)   

Eero   Reijonen,   Janne   Peltokorpi,   Milla   Hallikas,   Noora   Tamminen   sekä   Jukka   Tolonen   olivat   ilmoittaneet   

halukkuudestaan   virkaan   sähköpostitse   (liitteet   11,   12,   13,   14   ja   15)   sihteerille.   Lisäksi   Matilda   Miettinen   oli   

ilmoittanut   halukkuudestaan   virkaan   nettilomakkeella   (liite   16).   

  

Päätettiin   valita   Eero   Reijonen,   Janne   Peltokorpi,   Milla   Hallikas,   Noora   Tamminen,   Jukka   Tolonen   ja   Matilda   

Miettinen   toimittajiksi.   

  

ii. Apuemäntä   (3   kpl)   

Olga   Vatka   ja   Jaana   Sivonen   olivat   ilmoittaneet   halukkuudestaan   virkaan   nettilomakkeella   (Liitteet   17   ja   18).   

Sivonen   esitteli   itsensä.   Inspehtori   kertoi   toimineensa   aikoinaan   järjestöissä   apuemäntänä.   

  

Päätettiin   valita   Olga   Vatka   ja   Jaana   Sivonen   apuemänniksi.   

  

9. Osakuntabaari   Oy:n   hallituksen   kahden   varsinaisen   ja   yhden   varajäsenen   valinta   

Kuraattori   esitteli   asian.   Kanerva   Matveinen,   Eemeli   Mölsä   sekä   Elias   Mustonen   olivat   ilmoittaneet   sihteerille   

halukkuudestaan   tehtävään   sähköpostitse   (liitteet   19,   20   ja   21).   Matveinen   kuitenkin   ilmoitti   sihteerille   

puhelimitse   ennen   kokousta,   että   mikäli   hakijoita   on   enemmän   kuin   paikkoja,   vetäytyy   hän   kilpailusta.   Iida   

Silfverhuth   ja   Niko   Molin   ilmoittivat   halukkuudestaan   tehtävään.   Paikalla   olleet   Silfverhuth,   Mölsä   ja   Molin   

esittelivät   itsensä.   Inspehtori   ehdotti,   että   asiasta   äänestetään   ja   kolmanneksi   eniten   ääniä   saanut   valitaan   

varajäseneksi.   Koska   Matveinen   oli   ilmoittanut   vetäytyvänsä,   mikäli   tehtävään   on   enemmän   halukkaita   kuin   

voidaan   valita,   joten   päätettiin   jättää   Matveinen   pois   äänestyksestä.   Siirryttiin   kokoustauolle   klo   18.54   

äänestyksen   järjestämiseksi   uudessa   Zoom-kokouksessa,   sillä   todettiin,   etteivät   alkuperäisen   kokouksen   

asetukset   mahdollistaneet   äänestämistä.   Palattiin   kokoustauolta   klo   19.00.   Lassila   liittyi   kokoukseen   19.00.   

Aloitettiin   testiäänestys.   

  

Äänestettiin   asiasta.   Ensimmäinen   äänestys   epäonnistui,   joten   äänestettiin   uudestaan.   Äänet   jakautuivat   

seuraavasti:   

Mölsä:   14   ääntä   

Silfverhuth:   12   ääntä   

Molin:   2   ääntä   



Mustonen:   1   ääntä   

Tyhjä:   0   ääntä   

Ääniä   annettiin   yhteensä   29.   

  

Valittiin   Mölsä   ja   Silfverhuth   osakuntabaari   Oy:n   hallituksen   varsinaisiksi   jäseniksi   ja   Molin   varajäseneksi.   

  

10.    Vuoden   2019   osakunnan   toimintakertomuksen   vahvistaminen   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   22   mukaisesti.   Inspehtori   ehdotti,   että   vuoden   2019   toimintakertomus   

vahvistetaan.   Ehdotus   sai   kannatusta.   

  

Päätettiin   vahvistaa   vuoden   2019   toimintakertomus.   
  

11. Vuoden   2020   osakunnan   toimintakertomuksen   vahvistaminen   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   23   mukaisesti.   Kuraattori   ehdotti,   että   vuoden   2020   toimintakertomuksen   

vahvistaminen   siirretään   seuraavaan   kokoukseen.   Inspehtori   huomautti,   että   toimintakertomus   tulisi   toimittaa  

sen   tarkoituksen   vuoksi   mahdollisimman   alkuvuodesta.   

  

Päätettiin   siirtää   toimintakertomuksen   vahvistaminen   myöhempään   osakunnan   kokoukseen.     

  

12.   Vuoden   2021   osakunnan   toimintasuunnitelman   vahvistaminen   

Kuraattori   esitteli   asian.   Toimintasuunnitelman   vahvistamisesta   määrää   osakunnan   säännöt.   Toimintasuunnitelma   

sisältää   oleellisin   osin   suunnitelman   osakunnan   kuluvan   vuoden   toiminnasta.   Dokumentin   valmistelee   vuoden   

2021   toiminnanohjaaja.   

  

Yleisesti   toimintasuunnitelma   on   hyväksytty   helmikuun   kokouksessa,   mutta   koronapandemiasta   johtuen   

suunnitelma   ei   ole   vielä   valmis.   Toiminnanohjaaja   ja   kuraattori   ehdottivat,   että   vuoden   2021   

toimintasuunnitelman   vahvistaminen   siirretään   seuraavaan   osakunnan   kokoukseen.   

  

Päätettiin   siirtää   vuoden   2021   toimintasuunnitelman   vahvistaminen   osakunnan   maaliskuun   varsinaiseen   

kokoukseen.   

  

13.    Ilvesviestin   hyväksyminen   

Kuraattori   esitteli   asian   ja   kertoi   Ilveshiihdosta.   Hiihdonjohtaja   Hellevi   Estama   on   valmistellut   Ilvesviestin   ja   

osakunnan   hallitus   on   tehnyt   siihen   muutoksia.   Kuraattori   luki   Ilvesviestin   (liite   24).   Sukuvaara   ehdotti,   että   sana   

"kotikunta"   muutetaan   sanaksi   "kotiseutu".   

  

Päätettiin   hyväksyä   Ilvesviesti   ehdotetuin   muutoksin.   

  

14.    Ilveshiihdon   mitaliohjesäännön   hyväksytyn   suorituksen   tulkinta   korona-ajan   Ilveshiihdossa   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   25   mukaisesti.   Kuraattori   ehdotti   liitteen   mukaisesti   Ilveshiihdon   

mitaliohjesäännön   lieventämistä.   Ehdotus   sai   kannatusta.     

  



Päätetään   lieventää   ilveshiihdon   mitaliohjesäännön   vaatimuksia   hyväksytyksi   suoritukseksi   niin,   että   hyväksytty   

suoritus   on   mahdollista   saada   vuoden   2021   kahden   päivän   ilveshiihdon   aikana   suhteessa   samalla   vaivalla,   kuin   

mitä   hyväksyttyyn   suoritukseen   vaadittaisiin   perinteisessä   ilveshiihdossa.   Valtuutettiin   hiihdonjohtaja   

päättämään   kriteereistä   tarvittaessa   tarkemmin   vuoden   2021   hiihdon   osalta.   

  

Sukuvaara   kertoi   viime   vuoden   Ilveshiihdosta.   

  

15.    Kuraattorin   viran   avoimeksi   julistaminen   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   26   mukaisesti.   Kuraattori   ehdotti,   että   kuraattorin   virka   julistetaan   avoimeksi   ja   

haettavaksi.   Ehdotus   sai   kannatusta.   

  

Päätettiin   julistaa   kuraattorin   virka   avoimeksi   ja   haettavaksi.   Osakunnan   kokous   toivoo,   että   hakemukset   

kuraattoriksi   toimitetaan   osakunnan   sihteerille   osoitteeseen   sihteeri@hamalais-osakunta.fi   viimeistään   viikkoa   

ennen   osakunnan   maaliskuun   varsinaista   kokousta.     

  

16. Muut   esille   tulevat   asiat   

Kenelläkään   ei   ollut   muita   esille   tulevia   asioita.   

  

17. Seuraava   kokous   

Inspehtorin   ehdotuksesta   päätettiin   sopia   seuraavan   kokouksen   aikataulusta   heti   kokouksen   jälkeen.   

  

18. Kokouksen   päättäminen   

Inspehtori   päätti   kokouksen   klo   19:29.   

  
  


