
 EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO 
 HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 14/2021 PÖYTÄKIRJA 

 Aika:  13.10.2021 klo 19.15 
 Paikka:  Ravintola KuuKuu, Museokatu 17, Helsinki 
 Läsnä: 
 Taneli Laine  kuraattori 

 Aino Lehtinen  hallituksen jäsen 
 Alexia Mikkola  hallituksen varapuheenjohtaja 
 Anniliina Lassila  hallituksen jäsen 
 Benjamin Lamberg  hallituksen jäsen 
 Elisa Rastas  hallituksen jäsen 
 Julia Saloranta  hallituksen jäsen 
 Olli Castrén  hallituksen jäsen 

 Ville Hänninen  toiminnanohjaaja 
 Elisa Troberg  sihteeri 
 Jonna Rinne  taloudenhoitaja 

 Pöytäkirja 

 1.  Kokouksen avaaminen 
 Kuraattori avasi kokouksen ajassa 19.27. 

 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 13/2021 

 Päätettiin hyväksyä halkon 13/2021 pöytäkirja muutoksin. 

 5.  Ilmoitusasiat 

 Fuksimökki oli edellisenä viikonloppuna 8.-10.10.  ja sujui hyvin. Fukseja osallistui 
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 viikonloppuun yhteensä 50. Koivuniemi laitettiin kiinni talvea varten sunnuntaina 10.10. 

 Viime viikolla 5.10. oli niin ikään fuksiseikkailun jatkot, jotka sujuivat myös hyvin. 

 6.  Tehdyt edustusvierailut 

 Rastas ja Lehtinen ovat menossa 16.10 järjestettävään Nylands Nationin Gäddfestiin 

 edustamaan. 

 7.  Toiminnanohjaajan asiat 

 Osakunnalla on ollut viimeisen muutaman viikon aikana muutama huumausepäily. Keskusteltiin 

 asiasta. 

 Pohdittiin, miten tällaisia tapauksia voitaisiin jatkossa ehkäistä. 

 Keskusteltiin siitä, miten huumausasiasta tulisi viestiä. Hallitus oli sitä mieltä, että osakunnan 

 tulisi viestiä, että omista juomista tulee pitää tarkasti huolta ja ilmoittaa, että osakunnalla on ollut 

 muutamia huumausepäilyjä syksyn aikana. Todettiin, että viestintä tulisi aloittaa ajoissa ennen 

 kuin tapauksia tulee enemmän. Esimerkiksi ilmoittautumislomakkeissa huumausepäilyistä 

 voitaisiin tiedottaa, sillä tapahtuman kaikki osallistujat saavutetaan tällä tavalla hyvin. Lehtinen 

 totesi, että olisi hyvä myös pyytää osallistujia tiedottamaan osakuntaa mikäli epäilevät tulleensa 

 huumatuksi, jotta ongelman laajuutta voidaan kartoittaa. 

 Päätettiin, että Rastas ja Lehtinen kirjoittavat osakunnan viestintää varten ilmoituksen 

 huumausepäilyistä osakunnalla. Pohdittiin mahdollisuutta TikTok-videoihin aiheesta. 

 Osakunnalla on tulossa euroviisusitsit ja euroviisubileet 15.10. 

 Hämäläisten talon 90-vuotisjuhlaa vietetään Tavastialla 16.10 ja jatkot pidetään osakunnalla. 
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 8.  Taloudenhoitajan asiat 

 KideApp on otettu käyttöön osakunnalla ja se on toiminut hyvin. 

 9.  Saapunut posti 

 Ei ollut saapunutta postia. 

 10.  Saapuneet kutsut 

 a.  EPO:n Parttenkoliaasi 23.10.2021 
 Hallitus kiitti kutsusta. 

 Lehtinen ilmoitti olevansa alustavasti kiinnostunut edustamisesta. Päätettiin, että Lehtiselle 
 haetaan virkailijoiden joukosta edustajakaveria. 

 b.  Korp! Sakalan vuosijuhlat 29.-31.10.2021 
 Hallitus kiitti kutsusta. 

 Kuraattori Laine ja sihteeri Troberg ovat menossa edustamaan. Lähdössä on myös pari fuksia ja 
 ulkoministeri Alva Grünthal. 

 c.  Korp! Filiae Patriae sajandipeole 22.-22.4.2021 
 Hallitus kiitti kutsusta. 

 Ulkoministerit ovat ilmeisesti menossa edustamaan. 

 d.  VSO:n Turun Palo 30.10.2021 
 Hallitus kiitti kutsusta. 

 Hallituksesta ei löytynyt edustajaa. 

 e.  Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan Seniorijuhla 
 Hallitus kiitti kutsusta. 

 Mikkola, Lassila, Castrén ja Rinne ilmoittivat alustavasti kiinnostuksesta ja päätettiin, että 
 edustamisesta päätetään ilmoittautumisen määräpäivään mennessä. 

 f.  Satakuntalainen ehtoo 30.10 
 Hallitus kiitti kutsusta. 
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 Lamberg, Saloranta, Rastas ja Hänninen ilmoittivat kiinnostuksestaan. Päätettiin, että osakunnan 
 osallistumismaksusponsorointi jaetaan edustajien kesken. 

 11.  Kuititon kulukorvaus 

 a.  X 

 Kuraattori esitteli asian liitteen 2 mukaisesti. 

 Päätettiin myöntää X:lle 53,3 €. 

 12.  Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset 

 Todettiin, että jokaisen tulisi muistuttaa vastuuvaliokuntiaan ja -kerhojaan sääntömääräisten 

 syyskokousten pitämisestä. 

 13.  Ulkojäsenhakemukset 

 a.  Y 
 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 3). 

 Päätettiin hyväksyä Y:n hakemus, sillä hän on kotoisin Hämeestä. 

 b.  Z 
 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 4). 

 Päätettiin hyväksyä Z:n hakemus, sillä hän on käynyt koulua Lahdessa ja on aiemmin ollut 
 osakunnan varsinainen jäsen. 

 c.  Å 
 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 5). 
 Hakijan puoliso on kotoisin Hämeestä. Keskusteltiin siitä, että hakijalla ei ole itsellään mitään 
 yhteyksiä Hämeeseen. Todettiin, että aiemmin on hyväksytty ulkojäseneksi henkilöitä, joilla on 
 vahvoja yhteyksiä Hämeeseen puolisonsa kautta. Tällaiseksi on katsottu esimerkiksi muutto 
 yhteiseen kotiin Hämeen alueelle. Kun hakemuksesta ei ilmene vastaavaa, päätettiin hylätä Å:n 
 hakemus. 

 d.  Ä 
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 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 6). 

 Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija on kotoisin Hämeestä. 

 e.  Ö 
 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 7). 

 Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakemuksesta käy ilmi, että hakija on viettänyt kanta-alueella 
 merkittävästi aikaa ja kokee Hämeen tärkeäksi paikaksi itselleen. 

 f.  A 
 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 8). 

 Päätettiin hylätä hakemus, sillä hakemuksesta ei käy ilmi ulkojäsenohjesäännön mukaista 
 perustetta ulkojäsenyydelle. 

 g.  B 
 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 9). 

 Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijan suku on Hämeestä ja hän on viettänyt kanta-alueella 
 paljon aikaa. 

 h.  C 
 Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 10). 

 Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijan suku on Hämeestä ja hän on viettänyt kanta-alueella 

 paljon aikaa. 

 14.  Tilahakemukset 

 a.  Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL) 
 Kuraattori esitteli asian (liite 11). 

 Todettiin, että hakemus voidaan hyväksyä, mikäli osakunnalla ei ole haettuna ajankohtana omia 
 tapahtumia. Todettiin, että tuolloin osakunnalla on tilaa. 

 Päätettiin hyväksyä hakemus ja valtuuttaa toiminnanohjaaja huolehtimaan käytännön 
 järjestelyistä. 
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 15.  Määrärahahakemukset 

 Ei ollut määrärahahakemuksia. 

 16.  SOSSu sitsilaulukonsertin tukeminen 
 Kuraattori esitteli asian liitteen 12 mukaisesti. 

 Tarkasteltiin budjettia ja todettiin, että rahaa on. 

 Päätettiin myöntää 400 euroa SOSSu:n sitsilaulukonsertin tukemiseen ja valtuuttaa 
 taloudenhoitaja Rinne hoitamaan varojen siirto. 

 17.  Suosituksen antaminen opintostipendien pisteyttäjien valinnasta 
 Päätettiin suositella Hämäläisten ylioppilassäätiölle opintostipendien pisteyttäjiä seuraavasti: 

 oikeustieteellinen tiedekunta: Lauri Suokas 

 kasvatustieteellinen tiedekunta: Antonina Peltola 

 matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Lauri Koivula 

 valtiotieteellinen tiedekunta: Oona Pursiainen 

 teologinen tiedekunta: Iida Silfverhuth 

 humanistinen tiedekunta: Iida Silfverhuth 

 bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: Niko Molin 

 eläinlääketieteellinen tiedekunta: Jonna Rinne 

 farmasian tiedekunta: Lauri Suokas 

 lääketieteellinen tiedekunta: Jonna Rinne 

 maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: Niko Molin 

 18.  Muut esille tulevat asiat 

 Lamberg ilmoitti, että osakuntalaisen Unionin syyskokous on 28.11.2021. Kokouksessa valitaan 

 Unionin hallituksen jäsenet ja vaalipäällikkö, joten kokouksessa olisi hyvä olla läsnä myös 

 Hämäläis-Osakunnan jäsen. 
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 Kuraattori ilmoitti, että Helsingin sanomat tekee artikkelia osakuntien tiloista ja omistuksista. 

 19.  Seuraava kokous 

 Seuraava hallituksen kokous pidetään 20.10 klo 17. 

 Kahviministeriksi ilmoittautui Julia Saloranta. 

 20.  Kokouksen päättäminen 

 Kuraattori päätti kokouksen klo 21.05. 
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