
EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   
HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   HALLITUKSEN   KOKOUKSEN   8/2021   PÖYTÄKIRJA   

  
Aika: 22.4.2021   klo   17.15   
Paikka: Zoom-etäyhteys   
Läsnä:   
Taneli   Laine kuraattori   
  

Aino   Lehtinen hallituksen   jäsen   
Alexia   Mikkola hallituksen   jäsen   
Anniliina   Lassila hallituksen   jäsen   
Olli   Castrén hallituksen   jäsen   
  

Ville   Hänninen toiminnanohjaaja   
Elisa   Troberg sihteeri   
Jonna   Rinne taloudenhoitaja   
  
  

Poissa:   
Julia   Saloranta   
Benjamin   Lamberg   
Elisa   Rastas   

  
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.   

  
3.   Työjärjestys   

Hyväksyttiin   esityslista   (liite   1)   sellaisenaan   kokouksen   työjärjestykseksi.     
  

4. Ilmoitusasiat   
Mikkola   ilmoitti,   että   osakunnan   kirjastolla   tarjoillaan   vappuaattona   vappuskumpat.   
Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   myös   osakunta   järjestää   vappuskumpat   ja   mahdollisesti   muutakin   
tarjottavaa   mukaan   vietäväksi.   Toiminnanohjaaja   ilmoitti   myös,   että   ensi   viikolla   alkaa   
ilmoittautuminen   Hämäläis-Osakunnan   ja   Satakuntalaisen   osakunnan   yhteistapahtumaan   
ulkoilmapakopeliin   Suomenlinnassa.   
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5. Tehdyt   edustusvierailut   

Ei   ollut   tehtyjä   edustusvierailuja.   
  

6. Toiminnanohjaajan   asiat   
Ei   ollut   toiminnanohjaajan   asioita.   

  
7. Taloudenhoitajan   asiat   

Ei   ollut   taloudenhoitajan   asioita.   
  

8. Saapunut   posti   
Ei   ollut   saapunutta   postia.   

  
9. Saapuneet   kutsut   

Ei   ollut   saapuneita   kutsuja.   
  

10. Kerhojen   ja   valiokuntien   kuulumiset   
Ei   ollut   kuulumisia.   

  
11.   Ulkojäsenhakemukset   

a. X   
Kuraattori   esitteli   X:n   hakemuksen   (liite   2).     
  

Päätettiin   hyväksyä   X:n   hakemus,   sillä   X   on   syntynyt   ja   käynyt   koulunsa   Tampereella   ja   hakija   
on   selvästi   innokas   liittymään   osakuntaan.   
  

12.   Tilahakemukset   
Ei   ollut   tilahakemuksia.   
  

13.   Määrärahahakemukset   
Ei   ollut   määrärahahakemuksia.   
  

14. Arkistonhoitajan   päivystyskauden   2021   vahvistaminen   
Kuraattori   esitteli   asian   liitteen   3   mukaisesti.   
  

Hallitus   vahvisti   arkistonhoitajan   päivystyskaudeksi   kevätlukukaudelle   19.1.-31.5.2021   ja   
syyslukukaudelle   1.9.-23.12.2021.   

  
15. Tilinpäätös   2020   
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Vuoden   2020   taloudenhoitaja   Ville   Hänninen   esitteli   tilinpäätöksen   (liite   4,   tase   ja   
tuloslaskelma).   
  

Kuraattori   ilmoitti   olevansa   huono   raha-asioissa,   mutta   luottaa   tilintarkastajiin.   
  

Hallitus   luottaa   Hänniseen.   
  

Hallitus   päätti   tilinpäätökseen   tutustuttuaan   kuraattorin   ehdotuksesta   hyväksyä   vuoden   2020   
tilinpäätöksen   ja   siirtää   sen   käsiteltäväksi   osakunnan   kokoukselle.   

  
16. Koronarajoitusten   purkamismenettely   

Kuraattori   esitteli   asian   (liite   5).   
  

Lehtinen   kannatti   sitä,   että   toiminnanohjaaja   voi   hallitusta   konsultoituaan   purkaa   rajoituksia   
maan   hallituksen   linjausten   mukaisesti.   
  

Lassila   ehdotti,   että   päätöksenteossa   olisi   mukana   toiminnanohjaajan   lisäksi   kuraattori   ja   
mahdollisesti   myös   muut   päävirkailijat.   
  

Mikkola   kannatti   Lassilan   ehdotusta.   
  

Päätettiin   kuraattorin   ehdotuksesta,   että   toiminnanohjaaja   voi   purkaa   osakunnan   
kokoontumisrajoituksia   osakunnan   hallitusta   konsultoituaan.   Päätös   koskee   myös   osakunnan   
kesäpaikka   Koivuniemeä.   
  

17. Muut   esille   tulevat   asiat   
Kuraattori   ilmoitti,   että   Turun   S-Osakunnat   Oy   ilmoitti   heidän   tarvitsemansa   rahallisen   tuen   
määrän   olevan   n.   2500   euroa.   Kuraattori   luetteli   muita   Helsingin   yliopiston   alaisia   osakuntia,   
jotka   ovat   mukana   lahjoituksessa.   Kuraattori   ehdotti,   että   toukokuun   osakunnan   kokoukselle   
esitetään,   että   Hämäläis-Osakunta   lahjoittaa   1500   euroa   ja   muut   osallistuvat   osakunnat   
huolehtisivat   täten   loppusummasta,   sillä   pienemmillä   osakunnilla   ei   ole   mahdollisuutta   
suurempiin   lahjoituksiin.   
  

Toiminnanohjaaja   ilmoitti,   että   satolaisia   on   alkanut   näkyä   Hämiksellä.   
  

Toiminnanohjaaja   kysyi   hallitukselta,   tulisiko   vapuksi   sulkea   osakunta   jäseniltä,   jotta   ryntäystä   ei   
syntyisi.   Lassila   kannatti   tällaista   linjausta.   Mikkola   tiedusteli   voisiko   vapun   talkooväki   käydä   
kuitenkin   osakunnalla   saunassa.   Lehtinen   ehdotti,   että   päiväsauna   voisi   olla   sopiva   palkinto   
talkoolaisille.   
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Todettiin,   että   osakuntatalo   suljetaan   vappuaattona   kello   18,    jotta   jäsenet   eivät   tulisi   juhlimaan   
osakunnan   tiloihin.   

  
18. Seuraava   kokous   

Sovittiin,   että   seuraavan   hallituksen   kokouksen   ajankohdasta   sovitaan   myöhemmin   Doodlen   
avustuksella   ja   kokouspäivä   ilmoitetaan   sitten   Whatsappissa.   

  
19. Kokouksen   päättäminen   

Kuraattori   päätti   kokouksen   klo   17:48.   
  
  

Tämän   pöytäkirjan   vakuudeksi   Helsingissä,   Hämäläisten   talossa       .      .2021.   

  

  

  

Taneli   Laine Elisa   Troberg   

kuraattori sihteeri   
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