
EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   
PÖYTÄKIRJA   HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   TOUKOKUUN   2021   VARSINAISESTA   KOKOUKSESTA   

  
Aika: 10.5.2021   klo   18.15   
Paikka: Zoom-etäyhteys   

  
Läsnä:   
  

Tiina   Paunio inspehtori   
Taneli   Laine kuraattori   
Elisa   Troberg sihteeri   
  

Ville   Hänninen Anne   Penttilä Sanna   Porkka   
Veikka   Valtanen Roope   Kauhanen Alexia   Mikkola   
Henna   Suuronen Vilhelmiina   Haliseva Jonna   Rinne   
Eero   Taipale Joel   Nummelin Eeva   Ollila   
Janne   Peltokorpi Tapio   Valve   (saapui   kohdassa   5)   
  

Saapuivat   kohdassa   13:   
  

Benjamin   Lamberg Anniliina   Lassila Lassi   Lähteenmäki   
Olli   Koskinen Vesa   Saarinen Iida   Silfverhuth   
Niko   Molin Juhana   Järviö Eero   Reijonen   
Niilo   Melkas   
  

Ulkojäsenet:   
  

Heidi   Malmsten   (saapui   kohdassa   13)   
Eemeli   Mölsä   (saapui   kohdassa   8)   
  

1. Kokouksen   avaaminen   

Inspehtori   avasi   kokouksen   klo   18.16.   

  

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   Veikka   Valtanen   ja   Jonna   Rinne.   

  

5. Ilmoitusasiat   

Inspehtori   ilmoitti,   että   hyvinvointikyselyn   tulokset   lääketieteellisestä   tiedekunnasta   kertovat   siitä,   että   

etäopiskelu   on   aiheuttanut   opiskelumotivaation   romahtamisen   erityisesti   fuksien   keskuudessa.  

  



6. Suositus   kahden   opiskelijalähettilään   valinnasta   HY:n   opiskelijalähettiläsverkostoon   

Kuraattori   esitteli   asian.   

  

Silfvervuhuth   oli   ilmoittanut   sihteerille   etukäteen   halukkuudestaan   tehtävään.   Ilmoituksensa   yhteydessä   

Silfverhuth   kertoi,   että   olisi   sopiva   valinta   tehtävään,   koska   hän   on   ollut   ylipistolla   mukana   suunnittelemassa   

osakuntien   yhteistyötä   lähettiläiden   kanssa.   

  

Veikka   Valtanen   ilmoitti   kiinnostuksestaan   tehtävään.   

  

Kokous   kannatti   Silfvervuhthin   ja   Valtasen   suosittelemista.   

  

Päätettiin   suositella   opiskelijalähettiläiksi   HY:n   opiskelijalähettiläsverkostoon   Iida   Silfvervuthuthia   ja   Veikka   

Valtasta.   

  

7. Säätiön   valtuuskunnan   varajäsenten   valinta   

Kuraattori   esitteli   asian.   

  

a. Anttilan   varajäsen   

Roope   Kauhanen   ilmoittautui   halukkaaksi   tehtävään.   Kokous   kannatti   Kauhasen   valintaa.   

  

Päätettiin   valita   Roope   Kauhanen   Maria   Anttilan   varajäseneksi.   

  

b. Silfverhuthin   varajäsen   

Eero   Taipale   ilmoittautui   halukkaaksi   tehtävään.   Kokous   kannatti   Taipaleen   valintaa.   

  

Päätettiin   valita   Eero   Taipale   Iida   Silfverhuthin   varajäseneksi.   

  

c. Suokkaan   varajäsen   

Veikka   Valtanen   ilmoitti   käytettävyydestään.   Kokous   kannatti   Valtasen   valintaa.   

  

Päätettiin   valita   Veikka   Valtanen   Lauri   Suokkaan   varajäseneksi.   

  

8. Vuoden   2021   virkailijoiden   valinta   

a. Tuutorit   (n.   1   kpl)   

Benjamin   Lamberg,   Alexia   Mikkola   ja   Anne   Penttilä   olivat   ilmoittaneet   lomakkeella   halukkuudestaan   virkaan   

(liitteet   3,4   ja   5).   Todettiin,   että   tuutoreita   voidaan   hyvin   valita   suositusmäärää   enemmän.   Penttilä   esitteli   

itsensä.   

  

Valittiin   Benjamin   Lamberg,   Alexia   Mikkola   ja   Anne   Penttilä   tuutoreiksi.   

  

b. Juhlajärjestäjien   valinta   (n.   7   kpl)   

Aave   Naakkanen   oli   ilmoittanut   lomakkeella   halukkuudestaan   virkaan   (liite   6).   



  

Valittiin   Aave   Naakkanen   juhlajärjestäjäksi.   

  

c. Apuemäntä   

Ei   ollut   halukkaita   virkaan.   

  

d. Koordinaattorit   (n.   1   kpl)   

Ei   ollut   halukkaita   virkaan.   

  

e. Tiedottaja   eli   viestintävaliokunnan   puheenjohtaja   

Ei   ollut   halukkaita   virkaan.   

  

f. Viestijät   (n.   3   kpl)   

Ei   ollut   halukkaita   viestijöiksi.   

  

g. Huoneistokisällit   (n.   1   kpl)   

Ei   ollut   halukkaita   virkaan.   

  

h. Hälläpyörän   toimitus   

Hälläpyörän   entinen   päätoimittaja   Anna   Jarske-Fransas   erosi   virastaan   edellisen   osakunnan   kokouksen   jälkeen.     

  

Anna   Jarske-Fransas   oli   ilmoittanut   sähköpostitse   kiinnostuksestaan   toimittajan   virkaan   (liite   7).   

  

Päätettiin   valita   Anna   Jarske-Fransas   toimittajaksi.   

  

Hälläpyörän   päätoimittajaksi   olivat   halukkaita   Janne   Peltokorpi   ja   hänen   ilmoittamanaan   myös   Eero   Reijonen.     

  

Päätettiin   palata   päätoimittajien   valintaan   Reijosen   saapuessa   kokoukseen.   

  

Palattiin   kohdasta   13.   

  

Janne   Peltokorpi   ja   Eero   Reijonen   ilmoittivat   käytettävyydestään   Hälläpyörän   päätoimittajiksi.   Reijonen   ja   

Peltokorpi   esittelivät   itsensä   ja   kertoivat   suunnitelmistaan   mikäli   heidät   valitaan   virkaan.   

  

Päätettiin   valita   Janne   Peltokorpi   ja   Eero   Reijonen   Hälläpyörän   päätoimittajiksi.   

  

9. Vuoden   2020   tilinpäätöksen   vahvistaminen   

Vuoden   2020   taloudenhoitaja   Ville   Hänninen   esitteli   vuoden   2020   tilinpäätöksen.   

  

Esitys   oli   kattava   eikä   kokousväen   keskuudessa   herännyt   kysymyksiä.   

  



Nummelin   pyysi   nähdä   toiminnantarkastuskertomuksen.   Tutkittiin   toiminnantarkastuskertomusta.   Kuraattori   

totesi,   että   tilinpäätöksen   tekeminen   on   vuosien   myötä   monimutkaistunut   tilillisten   kerhojen   tullessa   osakunnan   

tilintarkastuksen   piiriin.   

  

Kannatettiin   vuoden   2020   tilinpäätöksen   vahvistamista.   

  

Päätettiin   vahvistaa   vuoden   2020   tilinpäätös.   

    

10. Vastuuvapauden   myöntäminen   2020   tilivelvollisille   

Kuraattori   esitteli   asian.   Edellisvuoden   tilivelvolliset   Hänninen   ja   Troberg   poistuivat   kokouksesta.   

  

Kokous   kannatti   vastuuvapauden   myöntämistä.   

  

Päätettiin   myöntää   vastuuvapaus   vuoden   2020   tilivelvollisille.   

  

Troberg   ja   Hänninen   palasivat   kokoukseen.  

  

11. Budjetin   ylitys:   paljun   hankkiminen   Koivuniemeen   

Kuraattori   esitteli   asian   kesäpaikkavastaava   Lauri   Hämäläisen   laatiman   liitteen   8   mukaisesti.     

  

Toiminnanohjaaja   kannatti   ehdotusta.   Myös   kokousväki   kannatti   hankintaa.   

  

Päätettiin   hyväksyä   budjetin   ylitys   ja   myöntää   5000   euroa   paljun   hankintaan   sekä   valtuuttaa   kesäpaikkavastaava   

Lauri   Hämäläinen   hankkimaan   paljun.   

  

12.   Avustuksen   myöntäminen   Turun   S-Osakunnat   ry:lle   

Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   9   mukaan.   

  

Kauhanen   kysyi   Hämäläis-Osakunnan   varallisuudesta   verrattuna   muihin   Helsingin   yliopiston   alaisiin   osakuntiin.  

Todettiin,   että   Hämäläis-Osakunta   on   ehdottomasti   muita   osakuntia   varakkaampi.   Inspehtori   totesi,   että   

Hämäläis-Osakunta   voisi   muiden   osakuntien   tavoin   päättää   avustusmäärästä   niin,   että   sovitaan   sekä   alin   että   

ylin   summa,   joka   ollaan   valmiita   maksamaan   avustusta.   Todettiin,   että   avustus   tulisi   todelliseen   tarpeeseen   ja   

että   liian   pientä   avustusta   ei   olisi   kannattavaa   myöntää,   sillä   liian   pienellä   avustuksella   Turun   S-Osakunnat   ry   

olisi   pian   samassa   rahapulassa   kuin   nyt.   

  

Kauhanen   ehdotti,   että   luvattaisiin   lahjoittaa   rahat,   jotka   tarvitaan   vielä   muiden   osakuntien   lahjoituksien   jälkeen.   

  

Inspehtori   vitsaili,   että   Hämäläis-Osakunta   on   paras.   Kuraattori   totesi,   että   Hämäläis-Osakunnan   tulisi   näyttää   

mallia   muille   osakunnille.   

  

Taipale   ehdotti,   että   asetettaisiin   maksuhaitari   500-1500   euroa   ja   valtuutettaisiin   osakunnan   hallitus   tekemään   

lahjoitus.   Kokous   kannatti   Taipaleen   ehdotusta.   



  

Päätettiin   myöntää   avustusta   Turun   S-Osakunnat   ry:lle   500-1500   euroa   ja   valtuuttaa   osakunnan   hallitus   

tekemään   lahjoitus   muiden   osakuntien   lahjoituksista   riippuvan   tarpeen   mukaan.   

  

13. Juristikerhon   sääntömuutos   

Juristikerhon   edustajat   Roope   Kauhanen   ja   Eero   Taipale   esittelivät   juristikerhon   sääntömuutoksen   liitteen   10   

mukaan.     

  

Lamberg   esitti   huolensa   sääntöuudistuksen   termistöstä   ja   ehdotti,   että   nimityksien   osalta   pitäydyttäisiin   

vanhojen   sääntöjen   mukaisissa   nimityksissä.   Kauhanen   puolusti   nimikkeitä   ja   vertasi   niitä   partiolaisten   

nimikkeisiin.   

  

Lassila   yhtyi   Lambergin   huoleen   nimitysuudistuksien   vieraannuttavuudesta.   Lisäksi   Lassila   totesi,   että   kokouksen   

sääntömääräisen   koollekutsumisajan   pitäminen   kahdessa   viikossa   tekee   säännöistä   kankeat,   ja   että   tämä   

erottaa   juristikerhoa   kaikista   muista   osakunnan   kerhoista.   

  

Taipale   puolusti   sääntömuutosehdotusta.   

  

Myös   Mikkola   ja   Troberg   ilmaisivat   huolensa   nimityksien   vieraannuttavuudesta.   Inspehtori   totesi,   että   

nimitysasiassa   olisi   hyvä   noudattaa   osakunnan   muuta   käytäntöä   ja   ottaa   huomioon   osakuntalaisten   mielipiteet.   

  

Silfverhuth   ehdotti,   että   nimityksien   määritelmät   siirrettäisiin   sääntöjen   alkuun.   

  

Lamberg   toivoi,   että   hänen   ehdotuksensa   käsiteltäisiin.   Nummelin   totesi,   että   kahden   viikon   koollekutsumisaika   

ei   ole   ongelmallinen.     

  

Keskusteltiin   lisää   edellä   esille   nostetuista   huomioista.   

  

Päätettiin   äänestää   asiasta.   

  

Aloitettiin   testiäänestys.   Testiäänestys   onnistui   ja   päätettiin   siirtyä   oikeaan   äänestykseen.   

  

Aloitettiin   äänestys   siitä   hyväksytäänkö   juristikerhon   säännöt   seuraavin   teknisin   muutoksin:   4   §:n   3   momentin   

sana   presidentti   korvataan   sanalla   kokouksen   puheenjohtaja.   Pykälä   14   muutetaan   pykäläksi   2   ja   muuten   

numerointi   siirtyy   yhdellä   eteenpäin.   

  

Äänestyksessä   todettiin,   että   sääntöjä   ei   hyväksytä.   

  

Sääntömuutos   päätettiin   palautettaa   valmisteluun.   

  

Palattiin   kohtaan   8   h.   

  



14. Muut   esille   tulevat   asiat   

Kenelläkään   ei   ollut   muita   esille   tulevia   asioita.   

  

15. Seuraava   kokous   

Inspehtorin   ehdotuksesta   päätettiin   sopia   seuraavan   kokouksen   ajankohdasta   kokouksen   jälkeen.     

  

16. Kokouksen   päättäminen   

Inspehtori   päätti   kokouksen   klo   20:14.   

  
  


