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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:01. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin. 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Pirita Frigrenin. Puheenjohtaja esitti 

pöytäkirjantarkastajiksi Merja Uotilaa ja Mikko Hiljasta, jotka voivat tarvittaessa toimia 

äänteenlaskijoina. Hyväksyttiin.  

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistaminen 

Todettiin, että vuosikokouksen pöytäkirjan puhtaaksikirjoittaminen on vielä kesken. Päätettiin 

tarkistaa myöhemmin. 

6. Hallituksen tehtävien jako 

Puheenjohtaja esitti paluuta 5 + 5 -malliin, jossa hallitukseen valitaan viisi varsinaista ja viisi 

varajäsentä. Tehtävien jakoon ja niistä vastaamiseen hän toivoi kollegiaalisuutta ja joustavuutta. 

Puheenjohtaja teki pohjaesityksen, että viime vuonna hallituksessa olleet voisivat halutessaan jatkaa 

entisessä tehtävässään. Hyväksyttiin.  

Mikko Hiljanen kysyi tulevatko varajäsenet kokouksiin vain varsinaisten jäsenten ollessa esteellisiä. 

Puheenjohtaja totesi, että kaikkien toivotaan tulevan paikalle, kaikilla on puhe- ja äänioikeus. 

Keskusteltiin, onko tarvetta ottaa käyttöön J@rginia-vastaavan tehtävä. Erilliselle vastaavalle ei tässä 

vaiheessa nähty tarvetta, vaan päätoimittaja Konsta Kajander lupautui hoitamaan tehtävää 

päätoimittajan ominaisuudessa.  

Puheenjohtaja esitti myös tarvetta Taikun tutkijoiden ja Yfi-laitoksen organisoitumassa olevan 

tutkijayhteisön suuntaan toimivalle yhteistyövastaavalle. Päätettiin ottaa yhteistyövastaava mukaan 

tehtävänimekkeisiin.  

Keskustelun pohjalta päädyttiin seuraavaan tehtäväjakoon: 



Puheenjohtaja: Ville Häkkinen 
Varapuheenjohtaja: Mikko Hiljanen 
Sihteeri: Elina Kauppinen 
2. sihteeri: Teemu Häkkinen 
Rahastonhoitaja: Petteri Impola 
2. rahastonhoitaja: Merja Uotila 
Tiedottaja: Juha Laakkonen 
2. tiedottaja ja yhteistyövastaava: Pirita Frigren 
Tapahtumavastaava: Konsta Kajander 
2. Tapahtumavastaava: Karoliina Puranen 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokoonpano. 

7. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 

Puheenjohtaja esitti, että myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet ja oikeudet hankkia yhdistyksen 

verkkopankkitunnukset myönnettäisiin uudelle rahastonhoitajalle Petteri Impolalle. Esitettiin myös, 

että tilinkäyttöoikeudet säilyvät puheenjohtaja Ville Häkkisellä ja ne lakkautetaan väistyvältä 

rahastonhoitajalta Riina Turuselta.  

Keskustelun jälkeen todettiin, että tilinkäyttöoikeuksia ei ole tarpeen myöntää 2. rahastonhoitaja 

Merja Uotilalle.  

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet esityksen mukaisesti. 

8. Hallituksen toimintakäytännöt 

Puheenjohtaja esitti, että hallitus kokoontuu viimevuotiseen tapaan työajalla ja työnantajan tiloissa. 

Mikko Hiljanen esitti puoltavan kantansa, minkä ohella muistutettiin, että työsuhteessa olevat saavat 

laitoksen varajohtaja Heli Valtosen päätöksellä sisällyttää noin 6 h/puoli vuotta yhdistystoimintaan 

käytettävää aikaa työsuunnitelmaan kohtaan 31.2. Muut yhteiskunnalliset palvelut, nimekkeellä 

”Helan tutkijoiden toiminta”. Keskusteltiin, hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 

Puheenjohtaja esitti, että kokoukset pidetään tiiviinä ja etukäteen sähköpostilla huolellisesti 

valmisteltuina. Kannatettiin. 

Mikko Hiljanen muistutti viime hallituksen käytännöstä kokoontua kuun ensimmäinen tai viimeinen 

maanantai ja esitti vastaavaa säännönmukaisuutta jatkossakin. Esitettiin, että kokousajankohta 

pyrittäisiin jatkossa saamaan kuun ensimmäiselle maanantaille klo 14. Hyväksyttiin alustavasti. 

9. Talous- ja jäsenasiat 

Karoliina Puranen hyväksyttiin jäseneksi vuosikokouksessa ja tämän jälkeen ei ole tullut uusia 

jäsenhakemuksia. 

Puheenjohtaja kehotti uutta rahastonhoitajaa ja varahenkilöä pyytämään perehdytystä yhdistykseen 

varainhoitoon, jäsenmaksujen keräämiseen ja valvontaan liittyvissä asioissa edelliseltä 

rahastonhoitajalta Riina Turuselta.  



Konsta Kajander ilmoitti, että hänelle on kertynyt vuosikokouksen tarjoilusta kuluja 32,89 euroa. 

Hyväksyttiin tarjoilukulut korvattaviksi. 

Puheenhoitaja esitti, että hän ottaisi vastuulleen nimenkirjoittajien muutosilmoituksen Patentti- ja 

rekisterihallitukseen. Ilmoituksesta on odotettavissa kuluja noin 15 euroa. 

10. Sektoriasiat ja tulevat tapahtumat 

Tiedotus: Puheenjohtaja muistutti, että yhdistyksen sähköpostilistalle ja Facebook-sivuille tulisi 

lähiaikoina laatia kevättiedote, jossa esitellään uusi hallitus ja tulevaa toimintaa.  

Nettisivuhanke: Yhdistyksen nettisivujen uudistaminen on tällä hetkellä jäissä. Yliopiston It-

palvelujen kanssa on käyty neuvotteluja virtuaalipalvelimen käyttöönotosta, mutta lopullista 

lupapäätöstä ei ole vielä tehty. Esillä on ollut ajatus, että palvelin voisi olla avoin koko laitosyhteisölle 

ja käytössä niille tutkijaryhmille, jotka eivät halua käyttää Plone-alustaa. Käytännössä 

virtuaalipalvelimelle voisi asentaa Wordpress-sisällönhallintaohjelmiston, joka mahdollistaisi 

laajemmat ja joustavammat tekniset mahdollisuudet kuin valmiissa blogspot- ja wordpress- pohjissa. 

Kai Ylisen alustavan arvion mukaan vuosittainen maksu alustasta olisi noin 100–200 euroa. Laitos on 

alustavasti lupautunut tukemaan yhdistyksen ja J@rgonian sivujen uudistusta kertaluonteisella 

summalla, mutta vuosittaisten kulujen kattamista on mietittävä erikseen. 

Keskusteltiin hankkeesta. Todettiin, että monella tutkimusryhmällä ja keskittymällä on jo käytössään 

nettisivu ja uuteen liittymään mukaantulo olisi verrattain työlästä. Päätettiin kuitenkin kartoittaa 

keskittymien kiinnostusta asiaan ja jatkaa keskustelua sähköpostitse. Varsinaisten toimenpiteiden 

osalta päätettiin kuitenkin odottaa yliopiston It-palvelujen päätöstä.  

Tohtorikoulutettavan hiljainen tieto ja palautteen välittäminen laitosjohdolle: Petteri Impola kertoi 

laativansa omissa nimissään aloittelevan tohtorikoulutettavan kysymyspakettia. Tavoitteena olisi 

nostaa esiin myös ongelmakohtia ja tiedottaa niistä laitosjohdolle tohtorikoulutuksen ohjeistuksen 

jatkokehittämistä ajatellen. Esitettiin, että tämä voitaisiin tehdä yhdistyksen nimissä. Päätettiin, että 

Petteri Impola valmistelee dokumentin hallitukselle sähköpostilla, minkä jälkeen se esitetään 

laitosjohdolle.  

Todettiin, että yhdistyksellä on laajemminkin ajatellen palautteenvälittäjän rooli jäsenistön ja 

laitoksen välissä vuorovaikutuksessa. Keskusteltiin erilaisista välineistä ja keinoista hoitaa tätä 

tehtävää. Todettiin, että mahdollisuutta jatkuvan palautteen antamiseen tulee pitää yllä esimerkiksi 

tulevassa kevättiedotteessa. Lisäksi yhdistys on mukana tohtorikoulutettavien vuosittaisessa 

seurantaryhmän kokouksessa, minkä lisäksi palaute ja -keskustelufoorumin muodostavat tapaamiset 

laitosjohtajan kanssa (ns. ”Jari-kahvit).  Keskusteltiin suhteesta ammattiyhdistystoimintaan ja 

todettiin, että Jytten toiminnasta ja kannanotoista on hyvä olla ajan tasalla ja tukeutua 

edunvalvontakysymyksissä myös siihen.  

Merkittiin tiedoksi, että tuleville uusille nettisivuille olisi tarpeen laatia lomake, jolla pystyy 

lähettämään nimettömänä palautetta tai toiveita.  

Yhteistyö Taikun tutkijoiden ja Yfin kanssa: Todettiin, että Taikun tutkijoiden kanssa hyvin sujunutta 

yhteistyötä on syytä jatkaa. Yhdistysten jäsenet voivat ottaa kummankin yhdistyksen toimintaan. YFi-

laitoksen tutkijat ovat hiljattain aktivoituneet ja perusteilla on mahdollisesti oma tutkijayhdistys. 



Matti Roitto on välittänyt yhdistyksen yhteystietoja YFin suuntaan, mistä päätettiin jäädä 

odottamaan yhteydenottoa.  

Verotus-aiheinen klubi-ilta. Juha Laakkonen ilmoitti, että klubi-illan valmistelu on edelleen käynnissä, 

mutta sille on vielä mahdotonta päättää ajankohtaa. Odotetaan edelleen Verotoimistosta vastausta 

mahdollisesta puhujasta ja toivotusta ajankohdasta. 

HYOL-yhteistyö. Keskusteltiin yhdistyksen jäsenten mahdollisuudesta ottaa veloituksetta osaa niihin 

HYOL:n huhtikuisten kevätpäivien ohjelman tapahtumiin, jotka järjestetään Helassa. Taustalla on 

pyrkimys päästä kuulemaan Historianopettajien näkemyksiä historianopetuksesta ja sen 

tämänhetkisestä tilanteesta. Todettiin, että HYOL:n tapahtuma on periaatteessa tarkoitettu sen 

omille jäsenille ja maksullinen. Päätettiin, että Juha Laakkonen tiedustelee mahdollisuutta 

muutaman tutkijayhdistyksen jäsenen mukanaoloon. Keskusteltiin tutkijayhdistyksen ja HYOL:n 

yhteistyön laadusta ja muodoista.  

Jari-kahvit. Kahvit laitosjohtajan kanssa on viime hallituskaudella järjestetty noin kaksi kertaa 

lukukaudessa.  Todettiin, että tämä on ollut sopiva kokoontumistahti. Päätettiin, että Petteri Impola 

laatii edellä keskustellut kysymyslistan myös tulevia Jari-kahveja silmälläpitäen. Puheenjohtaja pyrkii 

sopimaan seuraavat Jari-kahvit viikolle 8.  

Tulevat klubi-illat ja virkistystoiminta: Konsta Kajander kertoi neuvottelevansa edelleen 

mahdollisuudesta vierailla Music, mind & technology-yksikössä. Sopivaa yhteistä ajankohtaa ei ole 

vielä löydetty. Todettiin, että yhdistyksen puolesta parhaita viikonpäiviä olisivat maanantai tai 

torstai. Puheenjohtaja esitti, että jos ja kun Musiikin laitokselta vastataan, järjestetään vierailu 

tarvittaessa nopealla aikataululla ja matalalla osallistumiskynnyksellä. Puheenjohtaja valtuutti 

Konstan sopimaan ajankohdan Musiikin laitoksen kanssa. 

Laitos vs. opiskelijat -turnaus. Päätettiin, että Mikko Hiljanen järjestää turnausta, joka pyritään 

saamaan jo maaliskuulle ja toteuttamaan joko Tosineen tai Yhdistyksen/laitoksen liikuntavuoron 

puitteissa.  

Muu tuleva toiminta: Keskusteltiin posterien tekoa ja esittämistä sekä toisaalta laajemmin 

konferenssikäytäntöjä koskevasta klubi-illasta. Esitettiin ja kannatettiin Konferenssinkävijän abc-

tyyppistä teemailtaa. Konferenssin järjestäminen sen sijaan nähtiin tästä kokonaisuudesta erillisenä 

teemana. Karoliina Puranen esitti, että ylipäätään olisi tarvetta aloittelevan tutkijan perustietoja 

käsittelevälle klubi-illalle. Apurahoista, verotuksesta sekä monista muista tutkimuksen aloittamisen 

käytännön asioista voi olla vaikea löytää yksiselitteistä tietoa. Todettiin, että klubi-illoissa 

tutkijanelämän eri osa-alueet ovat aiemmin olleet kattavasti esillä, mutta uuden jäsenistön myötä 

vähitellen voisi olla aika uusia myös jo ohjelmassa olleita teemoja. Mikko Hiljanen muistutti aiemmin 

esillä ollutta ajatusta apurahahakemus-aiheisesta klubi-illasta. Keskusteltiin mahdollisuudesta, että 

jälkimmäinen toteutettaisiin workshop-tyylisesti rahoitushakujen ajankohtiin sovittaen. Päätettiin 

aikataulullisesti edistää ensimmäisenä konferenssiteemailtaa, ja kukin miettii tahollaan mahdollisia 

puhujia. Mikko valmistelee apurahahakemus-workshoppia. 

Virkistystoiminta: Puheenjohtaja muistutti, että Antero Holmila on aikaisemmin Laajis Oy:n 

osakkaana tarjonnut yhdistykselle mahdollisuutta edulliseen virkistystoimintaan Laajiksen 



aktiviteettien parissa. Pohdittiin mahdollisuutta lähteä esimerkiksi seikkailupuistoon porukalla 

myöhemmin keväällä. Päätettiin, että Ville kysyy Anterolta mahdollisuuksista.  

Kansalaisopiston luentosarja: Luentosarja käynnistyy kevään osalta 23.2. Luennoitsijoina ovat 

Karoliina Puranen, Lauri Julkunen ja Jani Kokko. Sovittiin, että Mikko Hiljanen tiedottaa luennoista 

Yliopiston nettisivujen ja Keskisuomalaisen Menovinkit-palstan kautta. Lukuvuodelle 2016–17 on 

alustavasti jälleen suunnitteilla kuusi luentokertaa ja joka kerralla kaksi tunnin luentoa. Tähän 

määrään on kansalaisopistolla resursseja. Puheenjohtaja lupautui kysymään Piia Einoselta, saavatko 

opiskelijat opintopisteitä luennoille osallistumalla. 

Kampus-Kino-alennukset. Pirita Frigren kysyi, onko joitakin vuosia sitten voimassa ollut yhdistyksen 

jäsenten mahdollisuus saada elokuvalippuja henkilökunta-alennuksella edelleen voimassa. Sovittiin, 

että Pirita selvittää asiaa yliopiston kulttuuriasiantuntijalta.  

11. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

12. Kokouksen päättäminen 

Seuraavan kokouksen ajankohta on 7.3.2016 klo 14:00 myöhemmin ilmoitettavassa tilassa. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:07. 

 

Jyväskylässä 11.2.2016 

 

_____________________________  ________________________________ 

Ville Häkkinen, puheenjohtaja  Pirita Frigren, sihteeri 

 

_____________________________  _________________________________ 

Merja Uotila, pöytäkirjantarkastaja  Mikko Hiljanen, pöytäkirjantarkastaja 


