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 Esityslista 

 1.  Kokouksen avaaminen 
 Kuraattori Taneli Laine avasi kokouksen ajassa 8.01. 

 2.  Kokouksen päätösvaltaisuus 
 Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä kuraattori on kutsunut 
 sen sähköpostitse (liite 1) koolle kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi, sillä 
 kokouksessa on läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä. 

 3.  Työjärjestys 
 Hyväksyttiin esityslista (liite 2) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 

 4.  Päätös kokoonpanosta 
 Kokoukseen on sääntöjen mukaisesti kutsuttu hallitus sekä sihteeri, jolla on läsnäolo- ja 
 puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen päätöksellä, kokouksen poikkeavan luonteen 
 vuoksi, muita osakunnan päävirkailijoita ei ole kokoukseen kutsuttu. 

 5.  Ilmoitusasiat 

 Ei ilmoitusasioita. 
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 6.  Varoituksen antaminen osakunnan toiminnanohjaajalle 

 Hallitus antaa varoituksen osakunnan toiminnanohjaaja Aave Naakkaselle. Mikäli 
 toiminnanohjaaja ei pikimmiten korjaisi osoitettuja epäkohtia, hallitus päättää myöhemmässä 
 kokouksessaan toiminnanohjaajan erottamisesta tai joulukuun palkkio-osuuden maksamatta 
 jättämisen esittämisestä osakunnan kokoukselle. 

 Perustelut:  Hallitus on kokouksessaan 18/2022 käydyssä  keskustelussa valmistellut päätöksen 
 varoituksen antamisesta toiminnanohjaaja Naakkaselle. Hallitus on katsonut toiminnanohjaajan 
 viranhoidossa olleen toistuvia epäkohtia, joihin hallituksen tulee puuttua. Toiminnanohjaajan 
 käytös osakunnan jäsenistöä ja virkailijoita kohtaan on koettu epäasialliseksi, mikä on ollut 
 omiaan vaikuttamaan negatiivisesti virkailijoiden toimintaedellytyksiin sekä jäsenistön 
 kokemuksiin osakunnasta. Virkailijoiden toimintaa on kuluneen vuoden aikana vaikeuttanut se, 
 ettei toiminnanohjaajalta ole saatu virkatehtävän mukaista ja sääntöjen edellyttämää ohjausta, 
 vaan vastauksia virkailijoiden kysymyksiin on odotettu kohtuuttoman pitkään - toisinaan 
 saamatta vastausta lainkaan. Hallituksen kyselyihin virkailijaohjesäännön mukaisesta 
 virkailijatoiminnan järjestämisestä toiminnanohjaaja on vastannut suunnitelmin, jotka ovat 
 lokakuun loppuun saakka jätetty toteuttamatta. Virkailijatoiminnan puute on ollut omiaan 
 laskemaan virkaan ryhtymisen ja siinä toimimisen houkuttelevuutta Hämäläis-Osakunnalla. 

 Viranhoitoon olennaisesti liittyvien päivystysten aikana toiminnanohjaajan on todettu usein 
 pitävän toimiston ovia kiinni, valoja pois päältä ja joskus jopa nukkuvan toimistossaan. Vaikkei 
 päivystyksen aikaista istumapaikkaa ole osakunnan säännöissä osoitettu ja toiminnanohjaajalla 
 voi päivystyksen aikana olla virkatehtäviä Hämäläisten talon muissa tiloissa, ei mainitun 
 kaltainen toiminta vastaa sellaista hyvää viranhoitoa, jota viranhaltijalta voidaan edellyttää. 
 Mairitteleva ei myöskään ole tällaisella viranhoidolla osakuntalaisille näytetty esimerkki. 
 Hallitus on tahtonut nostaa esille myös talousarvion mukaisen palkkion maksun oikeellisuuden 
 silloin, kun virkailijaohjesäännössä annettuja tehtäviä on laiminlyöty. 

 Vaikka hallitus on keskustelussaan todennut toiminnanohjaajan parantaneen viestintäänsä 
 syyslukukauden aikana, todettiin varoitus asianmukaiseksi seuraukseksi varsinkin kun puutteista 
 on keskusteltu toiminnanohjaajan kanssa aiemminkin. Vaihtoehtoina varoitukselle hallitus pohti 
 joko toiminnanohjaajan joulukuun palkkio-osuuden maksamatta jättämisen esittämisestä 
 osakunnan kokoukselle, taikka virasta erottamista. Keinot katsottiin kuitenkin toissijaisiksi 
 varoitukseen nähden, mutta niihin palattaisiin mikäli epäkohtiin ei puututtaisi. 

 7.  Muut esille tulevat asiat 

 Ei muita esille tulevia asioita. 
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 8.  Seuraava kokous 

 Seuraava hallituksen kokous pidetään 17.11. klo 17. 

 Kahviministerinä toimii Taipale. 

 9.  Kokouksen päättäminen 

 Kuraattori Taneli Laine päätti kokouksen ajassa 21.55. 
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