
  

EPÄVIRALLINEN   LUKUVERSIO   
HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN   HALLITUKSEN   KOKOUKSEN   6/2021   PÖYTÄKIRJA   

  
Aika: 1.4.2021   klo   18:00-23:59   
Paikka: Sähköpostikokous   
Läsnä:   
Taneli   laine kuraattori,   klo   18:00   
  

Elisa   Rastas klo   18:34   
Alexia   Mikkola hallituksen   varapuheenjohtaja,   klo   19:27   
Julia   Saloranta klo   22:25   
Anniliina   Lassila klo   23:00   
Aino   Lehtinen klo   18:06   
Benjamin   Lamberg klo   23:14   
Olli   Castrén klo   18:24   
  

Topias   Tolonen kuraattori   emeritus   
  

Pöytäkirja   

  

1.   Kokouksen   avaaminen   

Kuraattori   avasi   kokouksen   sähköpostitse   ajassa   18:00.   

  

2.   Kokouksen   päätösvaltaisuus   

  Hyväksyttiin   yksimielisesti   sähköpostikokouksen   järjestäminen.   Katsottiin   kokous   

osakunnan   sääntöjen   mukaisesti   koolle   kutsutuksi   ja   päätösvaltaiseksi,   sillä   

sähköpostikokouksen   järjestäminen   hyväksyttiin   yksimielisesti,   sähköpostikokoukseen   

osallistui   vähintään   puolet   hallituksen   jäsenistä   ja   kokous   oli   kutsuttu   koolle   hallituksen   

sopimien   toimintatapojen   mukaisesti   viimeistään   kolme   päivää   ennen   kokouksen   alkua.   

  

3.   Työjärjestys   

Hyväksyttiin   kokouksen   esityslista   (liite   1)   muutoksitta   kokouksen   työjärjestykseksi.   

  

4. Kuulumiskierros   

Merkittiin   tiedoksi   epävirallisessa   kokouksessa   30.3   käyty   keskustelu   liitteen   2   kohdan   4   

mukaisesti.     

  

5. Edellisten   kokousten   pöytäkirjojen   hyväksyminen   



  

a. Halko   5/2021   

Hyväksytään   hallituksen   kokouksen   5/2021   pöytäkirja   30.3.   tehdyn   esityksen   mukaisesti   

(liite   2   kohta   5   a.).   

  

6. Ilmoitusasiat   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   6   mukaisesti.   

  

7. Tehdyt   edustusvierailut   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   7   mukaisesti.   

  

8. Toiminnanohjaajan   asiat   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   8   mukaisesti.   

  

9. Taloudenhoitajan   asiat   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   9   mukaisesti.   

  

10. Saapunut   posti   

a. Pohjois-pohjalaisen   osakunnan   tervehdys   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   10   a   mukaisesti.   

b. Teknologföreningens   nations   tidning   1/21   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   10   b   mukaisesti.   

  

11. Saapuneet   kutsut   

a. Condus   ry:n   17.   vuosijuhlat   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   11   a   mukaisesti.   

b. Nylands   nations   årsfest   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   11   b   mukaisesti.   

  

12. Kerhojen   ja   valiokuntien   kuulumiset   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   12   mukaisesti.   

  

13. Ulkojäsenhakemukset   

a. X   

Hyväksyttiin   X   ulkojäseneksi   liitteen   2   kohdan   13   a   mukaisesti   



  

  

14. Tilahakemukset   

Merkittiin   30.3.   käyty   keskustelu   tiedoksi   liitteen   2   kohdan   14   mukaisesti.   

  

15. Määrärahahakemukset   

a. Troberg   

Päätettiin   myöntää   Trobergille   800   €   määrärahahakemuksen   ja   30.3.   tehdyn   esityksen   ja   

perustelujen   mukaisesti   liitteen   2   kohdan   15   a   mukaisesti.   Valtuutettiin   taloudenhoitaja   

kuittaamaan   kuluerä   konttorikoneet   ja   niiden   korjaaminen   -momentista,   tai   muusta   hänen   

hyväksi   katsomastaan   momentista.   Taloudenhoitaja   valtuutettiin   kuittaamaan   maksu.  

  

16. Sopimus   ja   päätös   Satakuntalaisen   Osakunnan   väistötiloista   

Päätettiin   esitellä   30.3.   käydyn   keskustelun   ja   silloisen   kuraattorin   esittelyn   pohjalta,   jotka   

käyvät   ilmi   liitteen   2   kohdasta   16,   osakunnan   huhtikuun   kokoukselle   päätösesitys   seuraavasti:   

  

“Päätettiin   ottaa   Satakuntalainen   Osakunta   väistötiloihin   Hämäläis-Osakunnan   tiloihin   

Satakuntatalon   peruskorjauksen   ajaksi,   joka   alkaa   1.6.2021   ja   kestää   noin   vuoden.     

  

Valtuutettiin   kuraattori   Taneli   Laine   ja   toiminnanohjaaja   Ville   Hänninen   sopimaan   tarkemmin   

väistötilatarpeista,   tilojen   käytöstä   ja   tilojen   jakamisen   käytäntöön   liittyvistä   järjestelyistä.    

  

Hämäläis-Osakunta   ei   peri   Satakuntalaiselta   Osakunnalta   korvausta   tilojen   käytöstä.”   

  

17. Koronapandemian   vaikutukset   osakunnan   toimintaan   

Päätettiin   30.3.   käydyn   keskustelun   ja   silloisen   kuraattorin   esittelyn,   jotka   käyvät   ilmi   liitteen   

2   kohdasta   17,   osakunnan   mahdollisesta   sulkemisesta   seuraavasti   

  

“Päätettiin   kieltää   oleskelu   osakunnan   tiloissa   Uusimaahan   kohdistuvien   liikkumisrajoitusten   

ajaksi.   Kielto   ei   koske   osakunnan   virkailijoita,   jotka   hoitavat   osakunnalla   sääntömääräisiä   tai   

muuten   viranhoitoon   liittyviä   tehtäviä.   

  

Jos   ulkonaliikkumisrajoituksia   ei   ole   käytössä   Uudellamaalla   tämän   hallituksen   kokouksen   

alkaessa,   siirretään   päätöksen   käyttöönottoa   ulkonaliikkumisrajoitusten   alkamiseen   saakka.   

Tällöin   kuraattori   vahvistaa   päätöksen   käyttöönoton.     



  

  

Ulkonaliikkumiskiellon   päättyessä   tai   osakunnan   hallituksen   päätöksellä   osakunta   palaa   

hallituksen   kokouksessa   26.1.   päätettyihin   koronatoimenpiteisiin   ja   -rajoituksiin,   ellei   toisin   

päätetä.“   

  

Lisäksi   merkittiin   tiedoksi,   että   osakunnan   hallitus   tarkastelee   muuttuvaa   

koronapandemiatilannetta   ja   viranomaismääräyksiä   seuraavan   kerran   15.4.   kokouksessaan.   

  

18. Hämäläisten   pitojen   kutsuvieraslista   

Merkittiin   tiedoksi   30.3.   käyty   keskustelu   liitteen   2   kohdan   18   mukaisesti.   Päätettiin   sen   ja   

silloisen   kuraattorin   esittelyn   mukaisesti   hyväksyä   kutsuvieraslista   muutoksin   seuraavasti:   

  

“Päätettiin   ehdottaa   sähköpostikokoukselle   1.4.2021   esitetyn   pitojen   kutsuvieraslistan   

hyväksymistä   seuraavin   muutoksin.   Päätettiin   antaa   kahdelle   edelliselle   inspehtorille   ja   Eeva   

Rissaselle   kutsu   yhdelle   osakunnan   kustantamana,   silliaamiainen   omakustanteisena.   

Päätöksellä   hallitus   halusi   kunnioittaa   inspehtori-instituutiota   ja   muuttaa   vuonna   2020   

kutsuvieraspolitiikkaan   tehdyn   muutoksen,   jolla   em.   henkilöt   siirrettiin   omakustanteisen   

kutsun   luokkaan.   Lisäksi   päätettiin   lähettää   kutsu   kahdelle   normaalihintaisena   seuraaville   

tahoille:   Tampereen   ylioppilaskunta,   Lappeenrannan   teknillisen   yliopiston   ylioppilaskunta,   

Tampereen   ei-turkulainen   osakunta   ETO   ry.   ”   

  

  

19. Osakunnan   valokuvaajien   oikeudet   

Päätettiin   30.3.   käydyn   keskustelun   ja   Lassilan   esittelyn   perusteella   liitteen   2   kohdan   19   

mukaisesti   osakunnan   valokuvaajien   ja   toiminnassa   ja   tapahtumissa   otettujen   kuvien   

oikeudesta.   Valtuutettiin   osakunnan   toiminnanohjaaja   huolehtimaan,   että   valokuvaajat   ovat   

tietoisia   päätöksensisällöstä,   ja   tarvittaessa   ohjeistaa   heitä.   Päätöksestä   tehdään   jaettavaksi   

erillinen   dokumentti,   joka   kuuluu   seuraavasti:     

  

"Tässä   dokumentissa   määritellään   Hämäläis-Osakunnan   (Osakunta)   tapahtumista   ja   

toiminnasta   otettujen   valokuvien   ja   valokuvaajien   oikeuksista.   Dokumentin   tarkoitus   on  

lisäksi   ohjeistaa   valokuvaajia   heidän   toiminnassaan.   

  

Osakunnan   toiminnassa   tai   tapahtumissa   otettujen   valokuvien   oikeudet   siirtyvät   Osakunnalle,   



  

kun   kuva   julkaistaan   Osakunnan   valokuvagalleriassa   tai   se   muutoin   luovutetaan   osakunnan   

käyttöön.     

  

Kuvaajalla   on   oikeus   tulla   mainituksi   kuvaajana   ja   kuvaajia   kehotetaankin   merkitsemään   

nimensä   esimerkiksi   valokuvatiedoston   nimikkeeseen.   Kuvaajalla   on   lisäksi   oikeus   käyttää   

ottamiaan   kuvia   oman   työnsä   markkinointiin   esim.   portfoliossaan   ja   some-tileillään.   

  

Kuvaajia   ohjeistetaan   tarvittaessa   muokkaamaan   ja   lataamaan   ottamansa   valokuvat   

mahdollisimman   pian   osakunnan   valokuvagalleriaan.   

  

Osakunnan   toiminnanohjaaja   huolehtii,   että   osakunnan   tapahtumissa   ja   toiminnassa   toimivat   

valokuvaajat   ovat   tietoisia   tämän   dokumentin   sisällöstä,   ja   tarvittaessa   ohjeistaa   heitä.”     

  

20. Tavoitetiimien   tilannekatsaus   

   Merkittiin   tiedoksi   30.3.   liitteen   2   kohdan   20   mukaan   käyty   keskustelu   tavoitetiimien   

tilanteesta.   

  

21. Häirintäyhdyshenkilöiden   nimeäminen   

Päätettiin   30.3.   käydyn   keskustelun   ja   silloisen   kuraattorin   esittelyn   perusteella   liitteen   2   

kohdan   21   mukaisesti   päivittää   hallituksen   kokouksen   2/2021   päätöstä   niin,   että   1.4.   alkaen   

osakunnan   häirintäyhdyshenkilöinä   toimivat   Taneli   Laine   ja   Anniliina   Lassila.     

  

22. Kysely   alkuvuoden   hallitustoiminnasta   

   Merkittiin   tiedoksi   30.3.   käyty   keskustelu   liitteen   2   kohdan   22   mukaan   hallitustoiminnasta   ja   

kyselystä.   

  

23. Topiaksen   kauden   keskeneräiset   asiat   ja   mitä   tulevan   hallituksen   pitäisi   tehdä   

Merkittiin   tiedoksi   30.3.   käyty   keskustelu   liitteen   2   kohdan   23   mukaan.   

  

24. Muut   esille   tulevat   asiat   

Merkittiin   tiedoksi   30.3.   käyty   keskustelu   liitteen   2   kohdan   24   mukaan.   

  

25. Seuraava   kokous   

Merkittiin   tiedoksi   30.3.   käyty   keskustelu   liitteen   2   kohdan   25   mukaan   ja   todettiin,   että   



  

seuraava   hallituksen   kokous   pidetään   15.4.   klo   17   alkaen.   

  

26. Kokouksen   päättäminen   

Kuraattori   päätti   kokouksen   klo   23:32.   

  

Tämän   pöytäkirjan   vakuudeksi   

  

  

  

Taneli   Laine Elisa   Troberg   

kuraattori sihteeri   

  
  


