
EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   
HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   HALLITUKSEN   KOKOUKSEN   10/2021   PÖYTÄKIRJA   

  
Aika: 25.5.2021   klo   18.15   
Paikka: Hämäläis-Osakunnan   5.   krs,   Paasikivi   /   Zoom-etäyhteys   
Läsnä:   
Taneli   Laine kuraattori   
  

Alexia   Mikkola hallituksen   varapuheenjohtaja   (saapui   kohdassa   13.)   
Aino   Lehtinen hallituksen   jäsen   (saapui   kohdassa   11   a.)   
Anniliina   Lassila hallituksen   jäsen   
Benjamin   Lamberg hallituksen   jäsen   
Elisa   Rastas hallituksen   jäsen   
Olli   Castrén hallituksen   jäsen   
  

Ville   Hänninen toiminnanohjaaja   
Elisa   Troberg sihteeri   
Jonna   Rinne taloudenhoitaja   
  

Niko   Molin osakunnan   jäsen   (saapui   kohdassa   19.)   
  

Poissa:   
  

Julia   Saloranta hallituksen   jäsen   
  

Pöytäkirja   
  

1.   Kokouksen   avaaminen   
Kuraattori   avasi   kokouksen   ajassa   18.23.   

  
2.   Kokouksen   päätösvaltaisuus   

Todettiin   kokous   osakunnan   sääntöjen   mukaisesti   koolle   kutsutuksi,   sillä   sihteeri   oli   kutsunut   sen   
sähköpostitse   koolle   kolme   vuorokautta   aikaisemmin,   ja   päätösvaltaiseksi,   sillä   kokouksessa   oli   
läsnä   kuraattori   ja   vähintään   neljä   hallituksen   varsinaista   jäsentä.   

  
3.   Työjärjestys   

Hyväksyttiin   esityslista   (liite   1)   sellaisenaan   kokouksen   työjärjestykseksi.     
  

4. Edellisten   kokousten   pöytäkirjojen   hyväksyminen   

a. Halko   9/2021   

Hyväksyttiin   halkon   9/2021   pöytäkirja   muutoksin.   
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5. Ilmoitusasiat   

Kuraattori   ilmoitti   Turun   S-osakuntien   avustusprojektien   edenneen   hyvin.   12   osakuntaa   osallistui   

lahjoitukseen.   Turun   S-osakunnat   saavat   hieman   pyydettyä   enemmän   rahaa.   Turun   S-osakuntien   

edustaja   ei   ole   vielä   ilmoittanut   tilinumeroa,   jolle   avustus   maksetaan.   

  

Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   Koivuniemen   talkoot   päättyivät   eilen.   Koivuniemi   on   valmis   

kesänviettoon.     

  

Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   teeillat   alkavat   ulkotapahtumina   ensi   viikolla.   Ohjelmavaliokunta   

aloittaa   teeiltojen   järjestämisen.   Keskusteltiin   siitä,   pitäisikö   hallituksem   järjestää   teeilta.   

Kuraattori   ehdotti,   että   sopivasta   ajankohdasta   doodlataan   kokouksen   jälkeen.   

  

Lamberg   ilmoitti,   että   edellisenä   viikonloppuna   euroviisuhuumassa   oltiin   suunniteltu   

euroviisukerhon   perustamista.   Kerho   järjestäisi   viisuihin   liittyviä   tapahtumia   ja   mahdollisesti   

matkan   Euroviisuihin.   Toiminnanohjaaja   totesi,   että   tällaista   toimintaa   voisi   toki   järjestää   myös   

ohjelmavaliokunnan   alaisuudessa.     

  

Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   edellisenä   lauantaina   järjestettiin   yhdessä   Satakuntalaisen   

osakunnan   kanssa   pakopeli   Suomenlinnassa.   Tapahtuma   oli   onnistunut,   vaikka   kisan   voittajaa   ei   

koskaan   selvinnytkään.   

  

6. Tehdyt   edustusvierailut   

Ei   ollut   tehtyjä   edustusvierailuja.   

  

7. Toiminnanohjaajan   asiat   

Ei   ollut   toiminnanohjaajan   asioita.   

  

8. Taloudenhoitajan   asiat   
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Taloudenhoitaja   on   tilannut   uuden   maksupäätteen   esimerkiksi   kesätapahtumien   laskutusten   

helpottamiseksi.   

  

9. Saapunut   posti   

Ei   ollut   saapunutta   postia.   

  

10. Saapuneet   kutsut   

Ei   ollut   saapuneita   kutsuja.   

  

11. Kerhojen   ja   valiokuntien   kuulumiset   
a. Kerhojen   ja   valiokuntien   kesätapahtumat   

Lamberg   totesi,   että   juristikerholla   sujuu   hyvin.   Pelikerholla   on   myös   ollut   säännöllistä   
toimintaa.     
  

Lassilan   vastuuvaliokunta   ohjelmavaliokunta   järjesti   mm.   pakopelin   Suomelinnassa.   HOL:n   
toiminta   on   koronan   vuoksi   tauolla.   
  

Lassila   totesi,   että   kirjallisuusseuran   puheenjohtajana   hän   voisi   tsempata   tapahtumajärjestämisen   
osalta.   Keskusteltiin   HOL:n   kiinnostuksesta   Koivuniemen   käyttöön.   Aikaisempina   vuosina   
kuoro   ei   ole   ollut   kovin   kiinnostunut   mökkeilystä.   Todettiin,   että   HOL:n   puheenjohtaja   Elisa   
Päiviö   on   aktiivinen   Koivuniemen   käyttäjä   ja   voisi   varmasti   esitellä   Koivuniemeä   kuorolle.   
  

Rastas   totesi,   että   ulkoasiainvaliokunnalla   ei   vallitsevan   tilanteen   vuoksi   ole   ollut   toimintaa.   
Reserviläisillä   on   aktiivista   toimintaa.   Tanssikerhoa   Rastas   lupasi   kannustaa   kesäohjelman   
järjestämiseen.   Äijäkerho   on   järjestänyt   mm.   renkaanvaihtopäivän,   joka   tosin   keräsi   kiinnostusta   
lähinnä   alumnien   keskuudessa.   
  

Castrén   ilmoitti,   että   boheemiseura   ei   ole   ollut   aktiivinen   kevään   aikana,   mutta   kerho   oli   
suunnitellut   ohjelmaa   Koivuniemessä   kesäksi.   POP-klubbenin   ja   HOrnan   toiminta   ei   ole   ollut   
kovin   aktiivista,   mutta   Castrén   lupasi   olla   yhteydessä   näihin   kerhoihin   ja   kannustaa   esimerkiksi   
Koivuniemen   hyödyntämiseen.   
  

Saloranta   ei   ollut   paikalla.   Hänen   vastuukerhoistaan   taidekerhon   puheenjohtaja   Rami   Heikkilä   
osallistui   Koivuniemen   talkoisiin.   Näin   ollen   kuraattori   oli   toiveikas   siitä,   että   taidekerho   voisi   
järjestää   toimintaa   kesän   aikana.   
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Lehtinen   liittyi   kokoukseen.   
  

Mikkola   ei   ollut   paikalla.   Hänen   vastuukerhoistaan   viinikerho   voisi   järjestää   esimerkiksi   
viininmaistelun   puistossa.   
  

Lehtinen   ilmoitti,   että   hänellä   on   laitteenvaihto   käynnissä.     
  

Kuraattori   ja   toiminnanohjaaja   ovat   kokoustaneet   Hälläpyörän   uusien   päätoimittajien   Eero   
Reijosen   ja   Janne   Peltokorven   kanssa.   Päätoimittajilla   on   paljon   hienoja   ideoita   ja   he   ovat   jo   
tehneet   Hälläpyörälle   nettisivutkin.   Lisäksi   Hälläpyörälle   on   suunnitteilla   oma   podcast,   jota   
kuraattori   odottaa   kovasti.   
  

Lehtinen   ilmoitti,   että   ei   ole   ollut   yhteydessä   vastuukerhoihinsa.   Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   
Lehtisen   kerhoilla   ei   ole   ollut   toimintaa.   Todettiin,   että   Lehtinen   voisi   vihjailla   kerhoilleen   ja   
valiokunnilleen,   että   ne   voisivat   järjestää   toimintaa.   
  

Mikkolan   vastuulla   olevalla   fuksivaliokunnalla   on   ollut   taannoin   kokous   ja   ohjelmaa   on   
suunniteltu   paljon   mm.   avajaiskarnevaalit,   fuksipuisto,   fuksiaiset   ja   fuksisitsit   (mahdollisesti   
yhdessä   Saton   kanssa).   Lisäksi   fuksivaliokunnan   puheenjohtaja   on   suunnitellut   pyjamabileitä   
fukseille.   Myös   fuksimökki   järjestetään.   Osalle   näistä   tapahtumista   on   jo   sovittu   päivämäärä.   
  

Keskusteltiin   siitä,   pitäisikö   Koivuniemeen   järjestää   elokuun   lopussa   pienimuotoiset   talkoot,   
joissa   hävitettäisiin   esimerkiksi   jäljelle   jääneet   elintarvikkeet.   
  

b. Miten   hallitus   voi   tässä   tukea   toimjoita?   
Kuraattori   ehdotti,   että   hallitusvastaavat   ottavat   yhteyttä   vastuukerhoihinsa   ja   
vastuuvaliokuntiinsa   ja   kannustavat   järjestämään   toimintaa.   Lisäksi   kerhoille   ja   valiokunnille   
tarjotaan   hallituksen   tukea   tapahtumajärjestämiseen.   Toiminnanohjaaja   lisäsi,   että   olisi   hyvä   
mainostaa   myös   teeiltoja   ja   ehdottaa,   että   kerhot   ja   valiokunnat   osallistuisivat   niiden   
järjestämiseen.   
  

12. Ulkojäsenhakemukset   
a. X   

Kuraattori   esitteli   X:n   hakemuksen   (liite   2).   
  

Päätettiin   hyväksyä   X:n   hakemus,   sillä   X   on   asunut   ja   opiskellut   Hämeessä   ja   hän   on   selvästi   
innokas   liittymään   jäseneksi.   
  

b. Y   
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Kuraattori   esitteli   Y:n   hakemuksen   (liite   3).   
  

Päätettiin   hyväksyä   hakemus,   sillä   äitinsä   puolelta   Y   on   hämäläinen   ja   viettänyt   Hämeessä   paljon   
aikaa.  

  
13. Tilahakemukset   

Toiminnanohjaaja   ilmoitti   saapuneesta   tilahakemuksesta   (liite   4).   Z,   osakunnan   entinen   
toiminnanohjaaja   ja   ansiomerkinsaaja   on   hakenut   osakuntabaaria   käyttöönsä   lapsensa   ristiäisiä   
varten.     
  

Todettiin,   että   Suurlalle   vastataan   kieltävästi,   mutta   ystävällisesti   ja   päätöstä   perustellaan   käydyn   
keskustelun   perusteella   sillä,   että   tiloja   lainataan   lähinnä   opiskeluliitännäisiin   juhliin.   
  

14. Määrärahahakemukset   
Ei   ollut   määrärahahakemuksia.   

  
15. Osakunnan   kesäsiivous   

Toiminnanohjaaja   ilmoitti   hallitukselle   osakunnan   siivouspalvelu   Fresh   House   Oy:n   
kesäsiivoustarjouksesta   (liite   5)   ennen   kokousta   WhatsAppissa.   Todettiin,   että   siivouspalvelun   
laatu   on   hieman   laskenut   sopimuskauden   alusta.   
  

Todettiin,   että   saunan   tehopuhdistus   tulisi   tarpeeseen.   Keskusteltiin   ikkunanpesukustannuksista,  
jotka   koettiin   korkeiksi.   Todettiin,   että   ikkunat   kaipaavat   kuitenkin   pesua   hinnasta   huolimatta.     
Päätettiin,   että   tarjouksesta   valitaan   seuraavat   palvelut:   
  

-saunan   tehopuhdistus   
-wc:tilojen   ja   keittiöiden   perussiivous   (katosta-lattiaan,   kaappien   sisä-   
ja   ulkopinnat)   
-ikkunoiden   ja   lasipintojen   pesut   (kaikki   pinnat)   
-lattiapintojen   koneellinen   pesu   ja   pintakäsittely   
   (linoleum-lattiat,   kivilattiat,   portaikot)   

  
16. Hallituksen   tavoitteiden   välikatsaus   

Lassila   ilmoitti,   että   laulukirjatyöryhmä   on   valmistellut   kyselyn,   jolla   kartoitetaan   
osakuntalaisten   näkemyksiä   laulukirjan   sisällöstä.   
  

Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   osakunnan   mainosvideoprojekti   on   jäissä.   
  

Fuksitiimin   toiminta   painottuu   syksyyn,   mutta   Mikkola   totesi,   että   hän   ja   Lamberg   ovat   
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ryhtyneet   tuutoreiksi.   
  

Castrén   ilmoitti,   että   myös   yhdenvertaisuustiimin   toiminta   on   ollut   jäissä,   mutta   kesän   aikana   
tavoitteita   voitaisiin   edistää.   
  

Toiminnanohjaaja   totesi,   että   on   markkinointitiimin   puolesta   mainostanut   mm.   Vallilan   asuntoja   
ja   Koivuniemeä.   Myös   kuraattori   on   osallistunut   markkinointiin   ja   tehnyt   ensimmäisen   
Instagram-storynsa.   
  

Keskusteltiin   osakunnan   markkinointimahdollisuuksista.   
  

17. OYV:n   strategia   
Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   6   mukaisesti.   Keskusteltiin   erityisesti   palkallisen   työntekijän   
palkkaamisesta   OYV:lle   mm.   markkinointia   varten.   Todettiin,   että   idea   on   hyvä   ja   voisi   toimia   
myös   Hämiksen   eduksi.   Lamberg   kysyi,   miksi   kaksikielisyyttä   on   korostettu   sen   sijaan,   että   
todettaisiin   OYV:n   olevan   kolmikielinen,   kuten   yliopisto.   Lehtinen   totesi,   että   Lambergin   pointti   
on   hyvä,   mutta   kaksikielisyyden   korostaminen   liittyy   varmasti   siihen,   että   osakuntia   on   vain   
kaksikielisiä   ja   ero   suomenkielisten   ja   ruotsinkielisten   välillä   on   perinteisesti   ollut   
kahtiajakautumista   aiheuttava   ongelma.   Myös   Mikkola   totesi,   että   Lambergin   huomio   on   
aiheellinen.   Päätettiin,   että   Lamberg   kommentoi   OYV:n   strategiaa   kieliasian   osalta.   
  

18. Keskustelu   ilvesmaskotin   hankinnasta   
Sihteeri   esitteli   asian.   Osakunta   kaipaisi   sihteerin   mukaan   samanlaista   maskottia   kuin   Saton   
karhu.   Maskottia   voisi   käyttää   markkinoinnissa   esimerkiksi   fuksitapahtumien   yhteydessä   ja   
muissa   tapahtumissa   niin,   että   se   seikkailisi   myös   Hämiksen   sosiaalisessa   mediassa.   Ilves   on   
maailmanlaajuisesti   harvinaisempi   eläin,   eikä   tarkoitusta   varten   myydä   sopivia   pehmoleluja.   
Tämän   vuoksi   maskotti   tulisi   teettää   ompelijalla.   Sihteeri   on   ollut   yhteydessä   ompelimoon,   joka   
on   erikoistunut   tällaisiin   töihin.   Kustannukset   nousisivat   kuitenkin   3000   euroon.   
  

Mikkola   totesi,   että   hankinta   olisi   hyvä   ja   pitkällä   tähtäimellä   kannatettava   idea.   Lamberg   totesi,   
että   maskotti   olisi   erinomainen   markkinoinnissa.   Huomautettiin,   että   vaikka   ilves   olisi   kallis   
hankinta,   voisi   se   maksaa   itsensä   takaisin,   mikäli   sen   avulla   saataisiin   uusia   jäseniä.   
  

Todetttiin,   että   tällä   hetkellä   budjetti   ei   anna   myöten   ilveksen   hankkimiseen.   Kuraattori   ehdotti,   
että   asia   jätetään   hautumaan   ja   kesäkokouksen   ja   lisätalousarvion   yhteydessä   voitaisiin   varata   
rahaa   ilveksen   hankkimiseksi.   Ehdotus   sai   kannatusta   ja   päätettiin   pöydätä   asia   odottamaan   
lisätalousarvion   valmistumista.   
  

19. Muut   esille   tulevat   asiat   

6   



Keskusteltiin   osakunnan   koronarajoituksista.   Osakunnan   koronarajoitus   on   nostettu   sisätiloissa   
10   henkeen.   Keskusteltiin   Koivuniemen   rajoituksista.   Hämeessä   rajoituksien   mukaan   
suositellaan   10   henkeä   sisätiloissa.   Keskusteltiin   tilanteen   vaikeudesta   ja   siitä   voitaisiinko   10   
henkilön   rajasta   joustaa.   
  

Osakunnan   jäsen   Niko   Molin   liittyi   kokoukseen.   
  

Päätettiin   pitäytyä   10   henkilön   rajoituksessa   niin,   että   Koivuniemessä   noudatetaan   alueellista   10   
henkilön   kokoontumisrajoitusta   15.6   asti   tai   kunnes   rajoituksia   muutetaan.   Päätettiin   myös   
perustaa   ennakkoilmoittautumisjärjestelmä   Koivuniemeen.     
  

Kuraattori   ilmoitti,   että   syksyllä   osakuntamme   ystävyysjärjestöstä   Korp!   Filiae   Patriae:sta   on   
mahdollisesti   tulossa   1-2   stipendiaattia.   
  

20. Seuraava   kokous   
Keskusteltiin   hallituksen   ravintolaillallisen   järjestämisestä.   

  
a. Hallituksen   iltakoulu   lisätalousarviosta   

Päätettiin   doodlata   ajankohdasta.   
  

b. Kesäkokous   
Päätettiin   doodlata   ajankohdasta.   

  

21. Kokouksen   päättäminen   

Kuraattori   päätti   kokouksen   klo   20:45.   
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