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PÖYTÄKIRJA  HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN  HELMIKUUN  2017 VARSINAISESTA  KOKOUKSESTA 
(EPÄVIRALLINEN  LUKUVERSIO) 
 
Aika: 06.02.2017  klo 18.15 
Paikka: Hämäläis-Osakunnan  2.  krs,  Osakuntabaari 
 
Läsnä: 
 
Petri Pellikka inspehtori 
Tapio  Hatakka kuraattori 
Laura Weckström sihteeri 
 
Kanerva Matveinen Samuli Lång Olga  Penkkilä  
Topias  Tolonen Sini  Ilves Maria Silvennoinen 
Hanna Arimo Väinö Katajisto 
Jukka Heliö Joel Honkasuo  
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Inspehtori avasi kokouksen klo  18.18. 
 

2. Kokouksen  päätösvaltaisuus 
Todettiin  kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle  kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä  sihteeri oli  kutsunut 
kokouksen koolle  neljä päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla  (liite  1) ja osakunnan sähköpostilistalla 
(liite  2), ja läsnä oli  kokouksen alussa 10 osakunnan jäsentä. 
 

3. Työjärjestys 
Hyväksyttiin esityslista  (liite  1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Kokousvirkailijoiden valinta 
Sihteerin ehdotuksesta valittiin  kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi 
ilmoittautuneet Topias  Tolonen ja Samuli Lång. 
 

5. Ilmoitusasiat 
Toiminnanohjaaja ilmoitti,  että viime  kokouksen jälkeen oli  järjestetty kahdet juhlat, kaudenavajaiset ja 
osakunnan, koneinsinöörikillan  ja Yliopiston  Farmasiakunnan yhteissitsien  jatkot. Molemmissa oli  noin 150 
kävijää, ja juhlissa  oli  kivaa. Toiminnanohjaaja ilmoitti  myös, että Ilveshiihto  hiihdetään Etelä-Hämeessä 
16.-19.2. ja että herrainpäivällisten päivämääräksi päätetty 22.4.  
 

6. Juhla-  ja ohjelmavaliokunnan  puheenjohtajan  valinta 
Ei  ollut  ehdokkaita. Siirrettiin  maaliskuun kokoukseen. 
 

7. Ohjelmasihteerin  valinta 
Ei  ollut  hakijoita. Siirrettiin  maaliskuun kokoukseen. 
 

8. Kahden  (2)  apuemännän  valinta 
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Ei  ollut  hakijoita. Siirrettiin  maaliskuun kokoukseen. 
 

9. Kahden  (2)  apuisännän  valinta  
Ei  ollut  ehdokkaita.  
-- 
Kokoukseen saapui kohdassa 12 Maria Silvennoinen, joka ilmaisi  kiinnostuksensa apuisännän tehtävää kohtaan. 
Valittiin  Maria Silvennoinen apuisännäksi. Siirrettiin  yhden apuisännän valinta maaliskuun kokoukseen. 
 
Palattiin  kohtaan 13. 
 

10. Vuoden  2017 toimintasuunnitelma 
 Toiminnanohjaaja Tolonen esitteli  toimintasuunnitelman. Korjattiin  muutama kirjoitusvirhe ja herrainpäivälliset 
naisten järjestämäksi tapahtumaksi. Huomautettiin, että Osakunnista säädetään Helsingin  yliopiston 
johtosäännössä ja ylioppilaslaissa  (558/2009). Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 tehdyin 
muutoksin. 
 

11. Ilvesviestin käsittely 
Hiihdonjohtaja  Väinö Katajisto luki  ääneen Ilvesviestin. Keskusteltiin muun muassa viestin  synkkyydestä ja 
pohdittiin  viestin  sanomaa. Koettiin  hyvänä sanomana viestiä nimen omaan rauhaa ja harkintaa kuntien 
pääteöksentekoon. Kokous ei  tehnyt viestiin  pilkkuvirheiden korjaamista suurempia muutoksia. Hyväksyttiin 
ilvesviesti. 
 

12. Osakuntabaari  Oy:n  hallituksen  kahden  varsinaisen  ja yhden  varajäsenen  valinta 
Sihteeri kertoi, että ennalta ehdokkaiksi olivat  ilmoittautuneet Hanna Arimo, Anneli Hämäläinen ja Jukka Heliö. 
Kokouksessa kiinnostuneeksi ilmoittautui  lisäksi  Sini  Ilves. Paikalla olleet  ehdokkaat esittäytyivät. Arimo kertoi 
lisäksi  hallituksen muusta kokoonpanosta. Asiasta äänestettiin suljetulla  lippuäänestyksellä. Ääntenlaskijat 
vetäytyivät laskemaan ääniä. 
 
Palattiin  kohtaan 9 Inspehtorin suostumuksella.  
---- 
Äänten perusteella valittiin  Osakuntabaari Oy:n hallitukseen Hanna Arimo ja Anneli Hämäläinen, sekä 
varajäseneksi Sini  Ilves. 
 
Siirryttiin  kohtaan 14. 
 

13. Kuraattorin viran  avoimeksi julistaminen 
Kuraattori kertoi, että toimeen kaivataan osakunnan toimintaan perehtynyttä, vähintäänkin lähellä valmistumista 
olevaa entistä tai  nykyistä jäsentä. Hakemukset pyydetään kirjallisena  maaliskuun kokousta edeltävänä 
sunnuntaina. Hän kertoin myös, että kuraattorin olisi  hyvä olla  tasapainoinen, empaattinen, yhteistyökykyinen ja 
johtajantaidot omaava, sekä mielellään valmistunut. Valmistumisen on katsottu lisäävän arvovaltaa 
opiskelijoiden  keskuudessa, muttei ole  välttämättömyys. Inspehtori julisti  kuraattorin viran avoimeksi. 
---- 
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Äänet saatiin laskettua, palattiin  kohtaan 12 ja julkistettiin  Osakuntabaari Oy:n hallitukseen valitut  henkilöt. 
 

14. Muut  esille tulevat asiat 
Kenelläkään ei  ollut  muita esille  tulevia asioita. 
 

15. Seuraava  kokous 
Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin pitää maaliskuun 2017 varsinainen osakunnan kokous 14.3. klo  18.15 
osakunnan 2. kerroksen Osakuntabaarissa. 
 

16. Kokouksen  päättäminen 
Inspehtori päätti kokouksen klo  19.02. 
 
 
 


