HämäläisOsakunnan kokouksen periaatepäätöksiä 2016
Tupakointi 5. kerroksen terassilla (15.3.2016)
●

●

Tupakointi on kielletty osakunnan sisätiloissa (eli kaikissa muissa osakunnan tiloissa
kuin ulkotiloissa tai 5. kerroksen lasitetulla parvekkeella). Toiminnanohjaaja voi
myöntää luvan tupakointiin sisätiloissa yksittäisen tapahtuman ajaksi, mikäli
tupakointi liittyy olennaisesti tapahtuman luonteeseen.
Tupakointi on kielletty 5. kerroksen lasitetulla parvekkeella aina. Toiminnanohjaaja voi
myöntää luvan tupakointiin 5. kerroksen lasitetulla parvekkeella yksittäisen
tapahtuman ajaksi, mikäli tupakointi liittyy olennaisesti tapahtuman luonteeseen ja
mikäli tupakoitsijat estävät tupakansavun kulkeutumisen sisätiloihin.
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Jäsenlukukausien takautuva kirjaaminen jäsenrekisteriin
(10.2.2016)
●

(pidetään voimassa hallituksen päätös 3.9.2014) kevätlukukaudella jäseneksi
kirjautuvalle merkitään jäsenrekisteriin jäsenlukukaudeksi takautuvasti myös edeltävä
syyslukukausi, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
○ henkilö on läsnä oleva opiskelija sekä edeltävällä syyslukukaudella että
alkaneella kevätlukukaudella
○ henkilö on maksanut koko lukuvuoden jäsenmaksun viimeistään
kirjautumishetkeä edeltävänä joulukuun 31. päivänä
○ henkilö on kirjautunut jäseneksi joskus aiemmin

Talousasiat (12.1.2016)
●
●

päävirkailijoiden valtuus tehdä ja valtuuttaa hankintoja ulottuu 200 euroon asti
osakunnan varoista kustannetaan ennen hallituksen lisämäärahahakemushyväksyntää
tehdyt hankinnat ainoastaan, jos ne ovat sekä todella kiireellisiä että hyvin
perusteltuja

Tilojen käyttöoikeuden myöntäminen (12.1.2016)
●
●
●

●

tiloja ei vuokrata
tiloja ei myönnetä ammatinharjoittamis tai ansaitsemistarkoituksessa harjoitettavaa
toimintaa varten
tiloja myönnetään kerhojen ja valiokuntien tavanomaisesta poikkeavaan toimintaan
(vuosijuhlat, koulutustilaisuudet, virkailijatapaamiset, yhteisosakuntalainen toiminta)
sekä Tavastia ry:n vastaaviin tilaisuuksiin
...toiminnanohjaaja voi myöntää näillä perusteilla:
● lyhytkestoinen (korkeintaan joitakin tunteja kestävä) tapahtuma, josta ei
aiheudu haittaa osakunnan normaalille toiminnalle ja jota järjestää jokin
opiskelijajärjestö
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●

perusteet myönnettäessä ansioituneille osakunnan jäsenille tai entisille jäsenille:
○ tapahtumasta ei aiheudu haittaa osakunnan normaalille toiminnalle
○ tasapuolisuus toteutuu tilanhakijoiden kesken
○ tilaisuuden oltava sen luonteesta riippuen pääsääntöisesti avoin muille jäsenille
ja järjestäjä on vastuussa niiden vieraiden toiminnasta, jotka eivät ole jäseniä

Ulkojäsenyys
●
●

(25.5.2016) Henkilö voi hakea ulkojäsenyyttä ennen kuin hän on läsnäoleva
opiskelija.
Ulkojäseneksi hakevalla katsotaan olevan ulkojäsenohjesäännön 2 §:n 3 mom:ssa
tarkoitettuja muita erityisen vahvoja siteitä Hämeeseen tai HämäläisOsakuntaan,
jos:
○ (24.2.2016) hakijan sekä vanhemmat että isovanhemmat ovat syntyneet tai
asuneet HämäläisOsakunnan kantaalueella.
○ (22.7.2016) ulkojäseneksi hakevan isovanhemmat ovat asuneet
HämäläisOsakunnan kantaalueella, hakijan vanhemman sisarus on ollut jäsen
ja hakijan sisar on jäsen.
○ (5.10.2016) ulkojäseneksi hakevan isovanhemmat ja toinen vanhemmista
ovat asuneet HämäläisOsakunnan kantaalueella.
○ (8.11.2016) kummatkin vanhemmat ja kaikki neljä isovanhempaa ovat
asuneet osakunnan alueella

Virkailijaedut (10.2.2016)
●

osakunnan virkailijan normaalien etujen lisäksi saunamajuri saa 6 maksutonta
Osakuntabaarin lounasta kuukaudessa käytettäviksi maanantaisin, tiistaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin

Koivuniemi (12.1.2016)
●

hallitus harkitsee aina vakavasti kurinpitoasian vireillepanoa Koivuniemen
luvattomasta käytöstä

Edustuskäytännöt (28.1.2016)
●
●

●
●
●

mikäli osakunta sponsoroi illalliskorttia (tai sillistä), on tapahtumassa esitettävä
HämäläisOsakunnan tervehdys
kustannetaan hallituksen jäsenten, päävirkailijoiden ja kuraattorin joukosta
korkeintaan kaksi edustajaa 100prosenttisesti osakuntien vuosi ja kakkosjuhliin sekä
Helsingin yliopiston tiedekuntajärjestöjen ja pääkaupunkiseudun yliopistojen
ylioppilaskuntien vuosijuhliin
kustannetaan hallituksen jäsenten, päävirkailijoiden ja kuraattorin joukosta
korkeintaan kaksi edustajaa 50prosenttisesti silliaamiaiselle
mikäli em. joukosta ei löydy edustajia, laitetaan osakuntien juhlien kutsut jakoon
muille virkailijoille
ulkomaisten ystävyysjärjestöjen juhlissa edustavat aina ulkoasiainvaliokunnan
virkailijat, jos Hämäläiset pidot, Kesäretki tai vuosijuhlat eivät ole samaan aikaan
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