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Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.09.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen
sähköpostitse (liite 1) koolle kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi, sillä
kokouksessa oli läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.
3. Työjärjestys
Poistettiin kohdasta 4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen, kohta h. Halko 15/2022. Lisättiin
kohtaan 12. Ulkojäsenhakemukset, kohdat a. A, b. B, c. C d. D e. E, f. F ja g. G. Hyväksyttiin
työjärjestys (liite 2) muutoksin.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
a. Halko 8/2022
Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 3) muutoksin.
b. Halko 9/2022
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Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 4) muutoksin.
c. Halko 10/2022
Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 5) muutoksin.
d. Halko 11/2022
Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 6) muutoksin.
e. Halko 12/2022
Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 7) muutoksin.
f. Halko 13/2022
Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 8) muutoksin.
g. Halko 14/2022
Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 9) muutoksin.
5. Ilmoitusasiat
Toiminnanohjaaja jakoi meemin hallituksen WhatsApp-ryhmään. Fuksiaiset ja kaudenavajaiset
pidettiin viikonloppuna. Osakuntalainen unioni on tulossa esittelemään Osakuntien
edustajistoryhmää ja edustajistovaaleja tiistaina 27.9. osakunnan kokouksen ja teeillan välissä.
Telegramiin tehdyn saunakyselyn mukaan viidesosa vastanneista kannattaa erillisiä
sukupuolitettuja saunavuoroja. Saunamajuri kokeilee eri toimintatapoja saunavuorojen suhteen.
6. Tehdyt edustusvierailut
Heikkilä, Leikas, Mikkola, Söderholm ja Troberg vierailivat Liettuassa sanojensa mukaan hyvin
ja edustavasti. Mikkola kertoi, että Liettuassa on vielä herrasmiehiä.
7. Toiminnanohjaajan asiat
Toiminnanohjaaja on nähnyt linnunradan. Saunailta Savolaisten kanssa sovittu keskiviikoksi
28.9. heidän neuvoston kokouksen jälkeen. Virkailijavaihto järjestetään marraskuun
ensimmäisenä viikonloppuna.
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8. Taloudenhoitajan asiat
X on pyytänyt kuititonta kulukorvausta (liite 10) fuksiaisten kokkikerhon rastista. Kivimäki
pyytää yhteensä 2,84€.
Hallitus päätti hyväksyä kulukorvauksen.
Pyykinpesukonetta on käynyt tarkastamassa huoltaja. Koneen poistoputki on haljennut ja putki
on ollut täynnä hiekkaa. Tällä hetkellä koneeseen odotetaan varaosia.
9. Saapunut posti
Ei ollut saapunutta postia.
10. Saapuneet kutsut
a. ARU ry:n vuosijuhla
Kuraattori esitteli kutsun (liite 11). Päätettiin lähettää Naakkanen ja Taipale.
11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset
Ompeluseura on pitämässä syyskokousta. Taidekerholla on tänään 26.9. kokoontuminen. Kerho
on muutenkin ollut aktiivinen. HOT:n tapahtumissa on ollut paljon osallistujia. JVK:lla on paljon
tapahtumia tulossa. HOResilla oli rasti fuksiaisissa ja pistoolivuorot ovat käynnissä.
Fuksivaliokunta järjesti fuksiaiset ja fuksipizzoja on järjestetty kaksi kappaletta. Osallistujia on
ollut runsaasti. Fuksiseikkailu järjestetään torstaina 29.6., jossa valiokunnalla on rasti.
Fuksimökki järjestetään lokakuun toisena viikonloppuna. Juristikerholla oli fuksiboolit 23.9.
Osallistujia oli noin kymmenen. Juristikerho järjesti rastin fuksiaisissa, joka sai palautetta
Jodelissa. Kerhon fuksisitsit järjestetään 21.10. talous- ja kasino teemalla. 3.11. järjestetään
Noppa-approt yhteistyössä Juhlavaliokunnan ja Juristikerhon kanssa. Juristikerho järjestää
UKK-illan 30.11. teemana AY-liike. Boheemiseuraa ja Viiniseuraa muistutetaan syyskokouksen
järjestämisestä. Biljardipöydän kansi on saapunut. HOSilla tulossa konsertti 20.11. Kokkikerho
piti rastia fuksiaisissa. Lyncesin syyskokous on tulossa ja ainakin osa hallituksesta on
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osallistumassa. Panoseuralla tulossa panopäivä perjantaina 30.9.
12. Ulkojäsenhakemukset
a. A
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 12). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijalla on
juuria Hämeessä.
b. B
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 13). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija on
valmistunut ylioppilaaksi Tampereelta.
c. C
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 14). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijalla on
sukua Hämeestä.
d. D
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 15). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijalla on
mökki Hämeessä.
e. E
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 16). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija on
kanta-alueelta.
f. F
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 17). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija on
kanta-alueelta.
g. G
Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 18). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija on
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kotoisin Hämeestä.
13. Tilahakemukset
Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.
14. Määrärahahakemukset
Ei ollut saapuneita määrärahahakemuksia.
15. Vuosijuhlian kutsuvieraslistan hyväksyminen
Kuraattori esitteli esitetyn kutsuvieraslistan (liite 19).
Hallitus päätti tehdä seuraavat muutokset kutsuvieraslistaan. Lisättiin Eeva Rissasen kutsuun
avec. Päätettiin poistaa isäntä Valtasen kutsu, sillä isännyys on Valtasen ja Heikkilän välillä
jaettu kevääseen ja syksyyn. Poistettiin Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
kutsulistalta. Lähetetään LUT-yliopiston ylioppilaskunnalle kutsu. Päätettiin lähettää
toiminnantarkastajille maksettu kutsu. Korjattiin valtuuskunnan jäsenten kutsuminen muotoon
"varsinaiset jäsenet". Lähetetään kutsu Lunds Nationille. Hallitus päätti huomauttaa, että kohdan
1.3 "Juhlamestarin valtuutus" kutsuttavat täytyvät olla järkeviä.
Päätettiin hyväksyä kutsuvieraslista muutoksin.
16. Muut esille tulevat asiat
Fuksien sähköpostit lisätään sähköpostilistalle. Stipendiohjesääntö päivitetään nettisivuille.
Hallitus keskusteli riemuylioppilasjuhlien tilanteesta. Osoitetietojen saamisessa on ollut
ongelmia.
Hallitus keskusteli juhlien järjestämisen tilanteesta. Taipale nosti esiin, olisiko järkevää, että
nostetaan isännistön määrää noin kahteenkymmeneen ja lasketaan vastoin juhlajärjestäjien
määrää. Naakkanen nosti esiin, että isännistön määrän nostaminen vaikeuttaa ryhmäytymistä ja
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tehtävien jakautumista. Esiin nousi myös virkailijauudistuksen vaikutukset ja koronan
vaikutukset osallistujamääriin. Hallitus keskusteli juhlien järjestäjien palkitsemisen
parantamisesta. Esiin nousi esimerkiksi virkailijahuoneen muuttamista nakkeilijoiden
taukohuoneeksi, jossa olisi tarjoilut. Troberg nosti esiin esimerkiksi isännistön ja JVK:n yhteisen
vuoden aloituksen, joka voisi auttaa virkaan sitouttamisessa.
Silfverhuth poistui kokouksesta 19.38.
Hallitus keskusteli myös nakkeilun mainostamisen kohdistamisesta fukseille. Hallitus totesi, että
lähdetään työstämään lipunkantajien viran uudelleenperustamista.
Hallitus keskusteli myös yleisesti virkailija-aktiivisuudesta ja virkojen mainostamisesta tulevalle
vuodelle.
17. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta on 18.10.
Kahviministerinä toimii Hänninen.
18. Kokouksen päättäminen
Kuraattori päätti kokouksen klo 19.54.
Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa

.

.2022.
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