
EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   
PÖYTÄKIRJA   HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   HUHTIKUUN   2021   VARSINAISESTA   KOKOUKSESTA   

  
Aika: 12.4.2021   klo   18.00   
Paikka: Zoom-etäyhteys   

  
Läsnä:   
  

Tiina   Paunio inspehtori   
Taneli   Laine kuraattori   
Elisa   Troberg sihteeri   
  

Ville   Hänninen Sanna   Porkka Alexia   Mikkola   
Jonna   Rinne Niko   Molin Veikka   Valtanen   
Henna   Suuronen Vilhelmiina   Haliseva Eeva   Ollila   
Olga   Penkkilä Olga   Vatka   
  

Heidi   Malmsten ulkojäsen   
Jukka   Heliö entinen   jäsen   (liittyi   kokoukseen   kohdasa   9)   
Topias   Tolonen entinen   jäsen   
  
  

1. Kokouksen   avaaminen   

Inspehtori   avasi   kokouksen   klo   18.10.   

  

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   

(liiteet   2   ja   3),   ja   läsnä   oli   10   osakunnan   jäsentä.   

  

Päätettiin   myöntää   puheoikeus   entiselle   jäsenelle   Topias   Tolonen.   

  

3. Työjärjestys   

Hyväksyttiin   esityslista   (liite   1)   muutoksitta   kokouksen   työjärjestykseksi.   

  

4. Kokousvirkailijoiden   valinta   

Sihteerin   ehdotuksesta   valittiin   kokouksen    ääntenlaskijoiksi   ja   pöytäkirjantarkastajiksi   vapaaehtoisiksi   

ilmoittautuneet   Ville   Hänninen   ja   Niko   Molin.   

  

5. Ilmoitusasiat   

Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   vappuaattona   tarjoillaan   skumppaa   ja   munkkeja   osakunnan   sisäpihalla   take   away-   

periaatteella.   Nettisivujen   kalenteriin   on   päivitetty   kesän   tapahtumia.   

  

6. Satakuntalaisen   Osakunnan   remonttievakko   Hämäläis-Osakunnalla   *   

Kuraattori   esitteli   asian.   Satakuntatalo   menee   peruskorjaukseen   toukokuusta   alkaen   ja   Satolaiset   muuttavat   

Hämäläis-Osakunnalle   oman   toimintansa   järjestämiseksi   noin   vuoden   ajaksi.   Saton   kanssa   järjestetään   

mahdollisesti   yhteistä   toimintaa.   Päävirkailijat   ja   kuraattori   sopivat   käytännönjärjestelyistä.     



  

7. Avointen   virkojen   valinta:   

a. Viestintävaliokunnan   virkailijat   

i. Tiedottaja   (Viestintävaliokunnan   puheenjohtaja)   

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

  

ii. Viestijä   (n.   2   kpl)     

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

  

b. Tilavaliokunnan   virkailijat   

i. Huoneistokisälli   (n.   1   kpl)   

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

  

c. Juhlavaliokunnan   virkailijat   

i. Juhlajärjestäjä   (n.   8   kpl)     

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

  

d. Ohjelmavaliokunnan   virkailijat   

i. Koordinaattori   (n.   2   kpl)   

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

  

e. Fuksivaliokunnan   virkailijat   

i. Tuutorit   (4   kpl)   

Heidi   Malmstén   oli   ilmoittanut   halukkuudestaan   virkaan   etukäteen   nettilomakkeella   (liite   4).   Malmstén   esitteli   

itsensä.   

  

Päätettiin   valita   Heidi   Malmstén   tuutoriksi.   

  

f. Muut   virkailijat   

i. Apuemäntä   (1   kpl)   

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

  

8. Vuoden   2017   osakunnan   toimintakertomuksen   vahvistaminen   

Vuoden   2017   toiminnanohjaaja   ja   juuri   kuraattorin   tehtävistä   väistynyt   entinen   jäsen   Topias   Tolonen   esitteli   

toimintakertomuksen   (liite   5).   

  

Kuraattori   totesi,   ettei   toimintakertomuksia   ole   tehty    viime   vuosina,   joten   on   hienoa,   että   vuoden   2017   

toiminnanohjaaja   sai   toimintakertomuksen   kasattua.   Penkkilä   pohti   toimintakertomuksen   suhdetta   

yhdistysoikeudellisiin   kysymyksiin.   Kuraattori   totesi,   että   toimintakertomuksen   funktio   on   palvella   nimenomaan   

osakuntalaisia   ja   esimerkiksi   tulevia   historiankirjoittajia,   eikä   sen   oikeudellinen   merkitys   ole   kovinkaan   suuri.   

  

Päätettiin   vahvistaa   vuoden   2017   osakunnan   toimintakertomus.   



  

9. Ohjesääntöjen   muuttaminen   

a. Arkisto-ohjesäännön   muuttamisen   2.   käsittely   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   6   mukaisesti   ja   ehdotti,   että   arkisto-ohjesäännön   muuttaminen   hyväksytään.   

  

Päätettiin   hyväksyä   arkisto-ohjesäännön   muuttaminen.   

  

b. Asuntojen   ohjesäännön   antamisen   2.   Käsittely   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   7   mukaisesti   ja   ehdotti,   että   arkisto-ohjesäännön   antaminen   hyväksytään.   

  

Päätettiin   hyväksyä   asuntojen   ohjesäännön   antaminen.   

  

c. Asuntoloiden   ohjesäännön   kumoamisen   2.   käsittely   

Kuraattori   esitteli   asian   ja   ehdotti,   että   asuntoloiden   ohjesääntö   kumotaan.   

  

Päätettiin   hyväksyä   asuntoloiden   ohjesäännön   kumoaminen.   

  

d. Tilaohjesäännön   muuttamisen   2.   käsittely  

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   8   mukaisesti   ja   ehdotti,   että   tilaohjesäännön   muuttaminen   hyväksytään.   

  

Päätettiin   hyväksyä   tilaohjesäännön   muuttaminen.   

  

10. Muut   esille   tulevat   asiat   

Inspehtori   ilmoitti,   että   Martti   Nissiseltä   oli   tullut   tieto,   että   yliopiston   juristi   oli   pyytänyt   tietoa   siitä,   miten   

osakunnan   säännöt   määrittelevät   jäsenensä.   Sovittiin,   että   kuraattori   auttaa   inspehtoria   tietojen   keräämisessä.   

  

Penkkilä   ilmoitti,   että   vuonna   2017   perustettu   ohjesääntötoimikunta   on   saanut   tämän   kokouksen   

ohjesääntökäsittelyn   myötä   työnsä   päätökseen.   Annettiin   aplodit   toimikunnalle.   

  

Penkkilä   ilmoitti,   että   Rautalammintien   Huipun   asuntohaku   alkaa   pian.   

  

11. Seuraava   kokous   

Inspehtorin   ehdotuksesta   päätettiin   sopia   seuraavan   kokouksen   ajankohdasta   heti   kokouksen   jälkeen.   

  

12. Kokouksen   päättäminen   

Inspehtori   päätti   kokouksen   klo   18:37.   

  
  
  


