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Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 3/2016 

 

Hallituksen kokous, 4.3.2016. Paikka: H 105, Historica. 

 

Paikalla: Ville Häkkinen (pj), Mikko Hiljanen, Elina Kauppinen, Juha Laakkonen, Konsta 

Kajander, Teemu Häkkinen, Karoliina Puranen 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03. 

 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Hiljanen ja Teemu Häkkinen. Päätettiin, että he 

toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 

Todettiin tarkastetuiksi seuraavien kokousten pöytäkirjat: vuosikokous 1.2.2016, hallituksen 

kokous 1/2016 18.1.2016 ja hallituksen kokous 2/2016 11.2.2016. 

 

 

6. Talous- ja jäsenasiat 

 

Petteri Impola on saanut perehdytyksen rahastonhoitajan tehtävään Riina Turuselta ja on 

hakenut Osuuspankista itselleen verkkopankkitunnukset yhdistyksen tilin käyttöä varten. 

 

Rahastonhoitajan Impolan ollessa estynyt puheenjohtaja Häkkinen luki Impolan lähettämän 

muistion. Muistio liitteenä. 

 

Yhdistyksen tilillä on rahaa 402,04€. 

 

Ei uusia jäsenpyyntöjä. 
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Rahastonhoitaja ehdotti, että jäsenmaksujen keruu aloitetaan huhtikuun alussa. Valtuutettiin 

rahastonhoitaja aloittamaan jäsenmaksujen keräys tarvittaessa aiemminkin oman harkintansa 

mukaisesti. Muistutettiin rahastonhoitajaa siitä, että vuosikokouksessa sovitun mukaisesti 

jäsenmaksu kerätään jatkossa kalenterivuodelta eikä hallituskaudelta. 

 

 

7. Sektorikuulumiset 

 

Mikko Hiljanen kertoi käyneensä keskustelua Tosineen liikuntavastaavan kanssa Opiskelijat 

vs. Laitos –ottelusta. Tosineen liikuntavastaava oli esittänyt lajiksi ”norsujalkapalloa” ja 

tapahtuman ajankohdaksi viikkoa 11. Esitys hyväksyttiin. Hiljanen ehdottaa opiskelijoille 

otteluajankohdaksi torstaita 17.3.2016 klo. 16 – 17. Hiljanen tiedottaa tapahtumasta ja 

rekrytoi joukkueen. 

 

Juha Laakkonen kertoi, että on ollut yhteydessä Verottajaan, mutta että ei ole vielä saanut 

vastauksia kyselyihin. Tällä hetkellä ei ole vielä tietoa siitä, onko verottajalta tulossa 

asiantuntijaa vai ei. 

 

Laakkonen kertoi myös HYOL:n kevätpäivistä ja Helan tutkijain mahdollisuudesta osallistua 

tapahtumaan. Tilaisuuden ennakkoilmoittautuminen jatkuu maaliskuun loppuun, joten vielä 

ei ole tietoa siitä, onko Helan tutkijain edustustolle tilaa. Ilmeisesti työpajoissa ei ole paikkoja 

ulkopuolisille tarkkailijoille, mutta luennoille voisi mahtua mukaan. 

 

Laakkonen toi esiin ongelman liittyen tapahtumista tiedottamiseen facebookin kautta: 

tapahtumamainosten linkittäminen suljetusta ryhmästä, kuten Helan tutkijat, on mahdotonta.  

Ongelma liittyy lähinnä yleisöluentoihin, joihin toivotaan tutkijayhdistykseen 

kuulumattomien osanottoa. Keskusteltiin vaihtoehdoista. Todettiin, että koska useimmat 

facebookin kautta mainostetut tapahtumat on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille, Helan 

tutkijoiden ryhmästä ei tehdä avointa. Yleisöluentojen suhteen tehdään yhteistyötä 

Kansalaisopiston kanssa, ja näitä tapahtumia voi jatkossa mainostaa jakamalla 

Kansalaisopiston linkkiä. 

 

Puheenjohtaja Häkkinen kertoi Kansalaisopiston luentosarjasta. Karoliina Purasen esitys 

houkutteli kiitettävästi yleisöä. Häkkinen on jo käynyt keskustelua Kansalaisopiston 

edustajan kanssa koskien ensi vuoden yleisöluentosarjaa. Häkkinen ottaa yhteyttä puhujiin. 

 

Kajander kertoi, että musiikin laitokselle ei ole saatu yhteyttä, joten laitosvierailu ei tällä 

hetkellä etene. Seuraavaksi työn alle otetaan Recenart-vierailu. 

 

 

8. Tulevat tapahtumat 

 

Konferenssi-ilta. Puhujiksi ehdotettu Anna Niirasta (posteri) ja Eerika Koskinen-Koivistoa 

(konferenssien löytäminen), jotka ovat alustavasti suostuneet. Aikataulullisten ongelmien 

vuoksi jälkimmäisestä aiheesta vaihtoehtoiseksi puhujaksi esitettiin Olli Turusta. 

Kolmanneksi puhujaksi ehdotettu puheviestinnän edustajaa, mahdollisesti aiheesta 

esiintyminen ja jännitys. Puheenjohtaja Häkkinen ottaa yhteyttä ja kyselee puhujaa. Jos on 

tilaa tai tarvetta, myös Teemu Häkkinen ilmoitti valmiutensa puhua konferenssiesiintymisen 

perusteista. 
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Puheenjohtaja Häkkinen muistutti, että Antero Holmila on tarjonnut tarjousta Laajavuoren 

kiipeilypuistoon. Ehdotettiin, että kiipeilyelämyksen voisi yhdistää keväämmällä kauden 

päättäjäistapahtumaan. 

 

Aiemmin suunniteltu Apurahailta siirtyisi siis näillä näkymin syksylle. 

 

 

9. Jargonia 

 

Kajander kertoi, että kevään ja syksyn numeroihin on riittävästi laadukkaita artikkeleita, 

mutta kirja-arvosteluja ja konferenssiraportteja otetaan vielä vastaan mielellään. Ehdotettiin, 

että HYOL:n kevätpäivistä voisi tehdä raportin, mikäli esimerkiksi työpajoihin osallistuvat 

Helan tutkijat olisivat kiinnostuneita raportin kirjoittamisesta. Myös historianopettajien 

näkökulma toivotettiin tervetulleeksi. 

 

Kajander kertoi, että Joonas Tammela on aloittanut uutena taittajana asiaankuuluvalla 

innostuksella, mutta nettisivuhanke, tai pikemminkin hankkeen pysähtyneisyys, aiheuttaa 

taittamiseen ongelmia. 

 

 

10. Nettisivuhanke 

 

Nettisivuhanke on pysähdyksissä. IT-palveluiden taholta on tiedusteluihin ja 

yhteydenottoihin kuulunut vain paljonpuhuvaa hiljaisuutta: ilmeisesti virtuaalipalvelimen 

käyttöönotto on mahdotonta. Pyydetään Kai Ylistä selvittämään realistinen hinta-arvio 

palvelun ostamisesta ulkopuoliselta. Kajander ehdotti tapaamista Ylisen kanssa jo 

maaliskuulle. Tieto nettisivujen uudistuksesta olisi saatava ennen Jargonian kevätnumeron 

taittoa, jotta tiedetään tehdäänkö kevään lehti uuteen vai vanhaan pohjaan. 

 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Puheenjohtaja Häkkinen kertoi Jarikahvien 22.2.2016 kuulumisia. Jarikahveilla keskusteltiin 

laitoksen johdon kanssa rahastonhoitaja Impolan tekemästä muistiosta koskien 

tohtorikoulutuksen alkuvaiheen käytännön epäselvyyksiä ja ongelmakohtia. Todettiin, että 

monissa muistiossa esitetyissä kohdissa yhteismitallisia ohjeita ei voida tehdä. Ideaa 

käytännön asioiden tiedotustilaisuudesta sen sijaan pidettiin hyvänä. Ehdotettiin, että 

tutkijayhdistys osallistuu tekemällä vuosikalenterin, johon kootaan mm. apurahahakuja. 

Puheenjohtaja Häkkinen tekee pohjan, johon hallituksen jäsenet täydentävät aktiivisesti. 
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12. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on 4.4.2016 klo 12. Puheenjohtaja Häkkinen 

varaa tilan. Tarvittaessa ennen Konferenssi-iltaa pidetään sähköpostikokous. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.42. 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------  --------------------------------------- 

Puheenjohtaja Ville Häkkinen   Sihteeri Elina Kauppinen 

 

 

 

---------------------------------------  --------------------------------------- 

Mikko Hiljanen    Teemu Häkkinen 
 

 

LIITTEET:  

Kokouksen työjärjestys 

Rahastonhoitajan muistio 


