
EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   
HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   HALLITUKSEN   KOKOUKSEN   7/2021   PÖYTÄKIRJA   

  
Aika: 15.4.2021   klo   17:15   
Paikka: Hämäläis-Osakunnan   5.   krs,   Paasikivi   /   Zoom-etäyhteys   
Läsnä:   
Taneli   Laine kuraattori   
  

Aino   Lehtinen hallituksen   jäsen   
Alexia   Mikkola hallituksen   varapuheenjohtaja   
Anniliina   Lassila hallituksen   jäsen   
Benjamin   Lamberg hallituksen   jäsen   
Julia   Saloranta hallituksen   jäsen   (liittyi   kokoukseen   kohdassa   6.)   
  

Ville   Hänninen toiminnanohjaaja   
Elisa   Troberg sihteeri   
Jonna   Rinne taloudenhoitaja   
  

Roope   Kauhanen osakunnan   jäsen   
Eero   Taipale osakunnan   jäsen   

  
Poissa:   
Elisa   Rastas   
Olli   Castrén   

  
Pöytäkirja   

  
1.   Kokouksen   avaaminen   

Kuraattori   avasi   kokouksen   ajassa   17.20.   
  

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.   
  

Kokouksessa   olivat   läsnä   myös   Roope   Kauhanen   ja   Eero   Taipale,   jotka   esittelevät   esityslistan   
kohdan   6.   
  

3.   Työjärjestys   
Hyväksyttiin   esityslista   (liite   1)   sellaisenaan   kokouksen   työjärjestykseksi.     

  
4. Edellisten   kokousten   pöytäkirjojen   hyväksyminen   
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a. Halko   6/2021   
Hyväksyttiin   hallituksen   kokouksen   6/2021   pöytäkirja   muutoksin.   

  
5. Ilmoitusasiat   

Ei   ollut   ilmoitusasioita.   
  

6. Juristikerhon   sääntöjen   muuttaminen   -   kerhon   pj   ja   vpj   esittelevät   
Juristikerhon   puheenjohtaja   Roope   Kauhanen   ja   varapuheenjohtaja   Eero   Taipale   esittelivät   asian   
liitteen   2   mukaisesti.   
  

Saloranta   liittyi   kokoukseen   17:29.   
  

Toiminnanohjaaja   kysyi   kenelle   vastuuvapaus   myönnetään,   kun   kerhon   hallitusta   ei   enää   uusien   
sääntöjen   mukaan   ole.   Kauhanen   vastasi,   että   vastuuvapaus   myönnetään   kerhon   puheenjohtajalle   
ja   taloudenhoitajalle.   Kuraattori   totesi,   että   tämä   on   ollut   jo   aiemmin   käytäntö.   Kerhon   
tilivelvolliset   päätettiin   lisätä   uusiin   sääntöihin.   
  

Lassila   kysyi   syyskokouksen   ajankohdasta,   joka   kerhon   uusien   sääntöjen   mukaan   poikkeaa   
osakunnan   yleisestä   linjasta.   Pohdittiin,   pitäisikö   kerhon   määrärahahakemuksen   oikea-aikaisen   
saapumisen   vuoksi   määrätä   säännöissä,   että   syyskokous   tulisi   pitää   lokakuun   loppuun   mennessä.   
Kerhon   edustajat   päättivät   muuttaa   sääntöehdotusta   niin,   että   sääntömääräinen   syyskokous   
pidetään   lokakuun   loppuun   mennessä.   
  

Kuraattori   kysyi,   miksi   syyskokousta   ei   voida   kutsua   koolle   viikon   varoitusajalla.   Taipaleen   
mielestä   olisi   tärkeää   fuksirekryämisen   kannalta,   että   kokouksen   koollekutsumisaika   olisi   
pidempi.   
  

Mikkola   kysyi   virkanimitysten   tarkoituksesta.   Taipale   ja   Kauhanen   perustelivat   nimityksiä   mm.   
omaleimaisuudella.   Troberg   ja   Lassila   olivat   huolissaan   mm.   nimityksien   ajattomuudesta   ja   siitä,   
kasvattavatko   nimitykset   kuilua   kerhon   ja   muun   osakunnan   välillä.   
  

Kauhanen   ja   Taipale   poistuivat   kokouksesta.   
  

7. Tehdyt   edustusvierailut   
Ei   ollut   tehtyjä   edustusvierailuja.   
  

8. Toiminnanohjaajan   asiat   
Vappua   suunnitellaan   tänään   15.4.   klo   20   olevassa   kokouksessa.   Asialistalla   on   mm.   
vappujuhlien   järjestäminen   rajoituksien   puitteissa   ravintola   Ilveksessä.   
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9. Taloudenhoitajan   asiat   

Ei   ollut   taloudenhoitajan   asioita.   
  

10. Saapunut   posti   
a. Åbo   Nationin   lehti   

Hallitus   kiitti   lehdestä.   
b. Saton   lehti   

Hallitus   kiitti   lehdestä.   
  

11. Saapuneet   kutsut   
Ei   ollut   saapuneita   kutsuja.   
  

12. Kerhojen   ja   valiokuntien   kuulumiset   
Ei   ollut   erityisiä   kuulumisia.   

  
13. Ulkojäsenhakemukset   

Ei   ollut   ulkojäsenhakemuksia.   
  

14. Tilahakemukset   
Ei   ollut   tilahakemuksia.   
  

15. Määrärahahakemukset   
Ei   ollut   määrärahahakemuksia.   
  

16. Suosituksen   antaminen   kesäisäntien   valinnasta   
Hallituksen   varapuheenjohtaja   Alexia   Mikkola   ei   osallistunut   asian   käsittelyyn,   sillä   hän   oli   
hakenut   kesäisännäksi   ja   täten   jäävi.   Mikkola   poistui   kokouksesta.   
  

Merkittiin   taulukko-ohjelmaan   kaikkien   hakijoiden   osalta,   milloin   he   olisivat   käytettävissä   
tehtävään.   Päätettiin   käydä   hakemukset   yksitellen   läpi.   
  

Päätettiin   suositella   Hämäläisten   ylioppilassäätiölle   kesäisänniksi   kesäkuuksi   Sanna   Porkkaa,   
heinäkuuksi   Alexia   Mikkolaa   ja   elokuuksi   Veikka   Valtasta.     
  

Päätöksessä   painotettiin   hakijoiden   käytettävyyden   lisäksi   hakijan   motivaatiota   tehtävään.   
Lisäksi   huomioon   otettiin   hakijan   tuntemus   osakunnasta   ja   Koivuniemestä   sekä   hakemuksesta   
ilmenevä   sosiaalisuus   ja   asiakaspalveluhenkisyys.   Myös   kokemus   kunnossapitotöistä   katsottiin   
eduksi.   
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17. Osakunnan   rahankäyttö   1.1.2021-31.3.2021   

Mikkola   palasi   kokoukseen.   
  

Taloudenhoitaja   esitteli   asian   liitteen   3   mukaisesti.     
  

Rahankäyttötaulukko   oli   hyvin   laadittu,   eikä   hallitus   esittänyt   tarkentavia   kysymyksiä.   
  

18. Turun   osakuntien   tukipyyntö   OYV:lle   
Kuraattori   esitteli   asian   Turun   osakuntien   lähettämän   sähköpostin   (liite   4)   mukaan.   
Toiminnanohjaaja   oli   tiedustellut   Turun   osakuntien   puheenjohtajalta   kuinka   paljon   avustusta   
tarvittaisiin,   mutta   viestiin   ei   ole   kuulunut   vastausta.   Kuraattori   oli   tiedustellut   muiden   
osakuntien   kuraattorien   mielipidettä   asiaan   ja   muut   osakunnat   olivat   pohtineet   yhteisen   kolehdin   
keräämistä.   Lehtinen   ja   Lassila   olivat   sitä   mieltä,   että   olisi   hyvä   suhtautua   asiaan   solidaarisesti.   
Toiminnanohjaaja   huomautti,   että   olisi   hyvä   tietää   kuinka   paljon   avustusta   tarvittaisiin,   jotta   siitä   
olisi   oikeaa   hyötyä.   
  

Kuraattori   ehdotti,   että   vuokrattaisiin   Turun   osakuntien   sali   omaan   käyttöön.   Ehdotus   otettiin   
vastaan   huumorilla,   mutta   se   ei   saanut   suurta   kannatusta.   
  

Päätettiin,   että   Hämäläis-Osakunta   olisi   valmis   tukemaan   Turun   osakuntia   kunhan   tieto   siitä,   
kuinka   paljon   rahaa   tarvittaisiin,   saadaan.   
  

Toiminnanohjaaja   totesi,   että   olisi   hyvä   myös   saada   lisäselvitystä   Turun   osakuntien   
taloudellisesta   tilanteesta.   
  

19. Keskustelu   paljun   hankkimistavasta   Koivuniemeen   
Kuraattori   totesi,   että   hallitus   ei   voi   päättää   näin   suuresta   hankinnasta,   vaan   asia   olisi   vietävä   
osakunnan   kokoukseen   päätettäväksi.   
  

Kuraattori   esitteli   asian   kesäpaikkavastaavan   Lauri   Hämäläisen   esityksien   (liitteiden   5   ja   6)   
perusteella.   
  

Hänninen,   Mikkola   ja   Troberg   kannattivat   paljun   hankintaa   ja   perustelivat   mielipidettä   mm.   sillä,   
että   palju   lisäisi   Koivuniemen   houkuttelevuutta.   
  

Lassila   ilmaisi   huolen   paljun   ylläpidosta.   Lehtinen   yhtyi   huoleen.   
  

Keskusteltiin   edellä   mainituista   huolenaiheista   ja   niiden   suhteesta   paljun   hyötyihin.     
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Todettiin,   että   keskustelun   perusteella   valtuutetaan   toiminnanohjaaja   tiedottamaan   
kesäpaikkavastaavaa   hallituksen   keskustelun   sisällöstä   ja   antaa   luvan   kesäpaikkavastaavalle   
edetä   asiassa   ja   esittää   osakunnan   kokoukselle   paljun   hankkimista   Koivuniemeen.   
  

20. Muut   esille   tulevat   asiat   
Kuraattori   ilmoitti,   että   toiminnanohjaaja   ja   kuraattori   ovat   sopineet   Satakuntalaisen   osakunnan   
kanssa,   että   he   saavat   käyttöönsä   Paasikiven   remonttinsa   ajaksi.   Satolaiset   muuttavat   ensi   
viikolla   ja   tulevat   myös   hakemaan   avaimiaan   Hämikselle.   Tämä   oli   siis   tämän   hallituksen   
viimeinen   kokous   Paasikivessä.   
  

21. Seuraava   kokous   
Seuraava   hallituksen   kokous   oli   sovittu   pidettäväksi   28.4.2021   klo   18:15.   Viime   osakunnan   
kokouksessa   kuitenkin   sovittiin   seuraavan   osakunnan   kokouksen   olevan   10.5.   Hallituksen   tulee  
käsitellä   osakunnan   tilinpäätös   kaksi   viikkoa   ennen   osakunnan   kokousta.   Näin   ollen   tulee   sopia   
uusi   hallituksen   kokouspäivä.   Tästä   syystä   päätettiin   pitää   seuraava   hallituksen   kokous   22.4.2021   
klo   17:15.   

  
22. Kokouksen   päättäminen   

Kuraattori   päätti   kokouksen   klo   19:20.   
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