EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO
HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 19/2021 PÖYTÄKIRJA
Aika:
21.12.2021 klo 17.15
Paikka:
Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi / Zoom-etäyhteys
Läsnä:
Taneli Laine
kuraattori
Alexia Mikkola
Anniliina Lassila
Benjamin Lamberg
Elisa Rastas
Julia Saloranta

hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Ville Hänninen
Elisa Troberg
Jonna Rinne

toiminnanohjaaja
sihteeri
taloudenhoitaja

Poissa:
Olli Castrén
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.15.
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. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valinta
Valittiin Anniliina Lassila ja Alexia Mikkola pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
a. Halko 18/2021
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Päätettiin hyväksyä halkon 18/2021 pöytäkirja muutoksin.

6. Ilmoitusasiat
Sihteeri ilmoitti, että on vuoden viimeinen hallituksen kokous.

Lassila ilmoitti, että Suomen hallitus kokoontuu tällä hetkellä neuvotellakseen koronatoimista.
Kuraattori totesi, että osakunta seuraa koronatilannetta.

7. Tehdyt edustusvierailut
––

8. Toiminnanohjaajan asiat
Koronatilanteen vuoksi näyttää siltä, että osakunnan uuden vuoden juhlat joudutaan siirtämään.

9. Taloudenhoitajan asiat
Ei ollut taloudenhoitajan asioita.

10. Saapunut posti
a. Filiae Patriaen joulukortti
Hallitus kiitti joulukortista.

11. Saapuneet kutsut
Ei ollut saapuneita kutsuja.

12. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset
Ei ollut uusia kuulumisia.

13. Ulkojäsenhakemukset
Ei ollut ulkojäsenhakemuksia.
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14. Tilahakemukset
a. X
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 2).

Päätettiin hyväksyä X:n tilahakemus sitsilaulukonsertin jatkoja varten.

15. Määrärahahakemukset
Ei ollut määrärahahakemuksia.

16. Katso-tunnisteen pääkäyttäjäoikeuden siirtäminen tulevan vuoden
taloudenhoitajalle ja poistaminen kuluvan vuoden taloudenhoitajalta
Katso-tunnistetta ei ole enää olemassa. Päätettiin jättää asia käsittelemättä.

17. Muut esille tulevat asiat
Tämä oli hallituksen nopein kokous hetkeen.

Lehtinen liittyi kokoukseen.

Keskusteltiin siitä, tulisiko uuden vuoden ajaksi asettaa osakunnan tiloihin käyttörajoituksia siltä
varalta, että koronarajoitukset estävät uuden vuoden juhlien järjestämisen. Päätettiin valtuuttaa
toiminnanohjaaja päättämään asiasta Suomen hallituksen ja AVI:n linjauksien perusteella.

18. Seuraava kokous
Tämä oli vuoden viimeinen kokous.

19. Kokouksen päättäminen
Kuraattori päätti kokouksen klo 17.38.
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Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa

Taneli Laine
kuraattori

.

.2022.

Elisa Troberg
sihteeri
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