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Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 4/2016 

 

Hallituksen kokous, 4.4.2016. Paikka: M 106, Musica 

 

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

Häkkinen, Pirita Frigren, Merja Uotila, Petteri Impola, Karoliina Puranen, Konsta Kajander 

(saapui klo 12.04) 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Merja Uotila ja Pirita Frigren. Päätettiin, että he toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 

Todettiin tarkastetuksi 4.3.2016 kokouksen pöytäkirja 3/2016. 

 

6. Talous- ja jäsenasiat 

 

Rahastonhoitaja Impola kertoi, että yhdistyksen tilillä on rahaa 416,68€. Impola kertoi 

lähettäneensä jäsenmaksupyynnön jäsenistölle. Puheenjohtaja Häkkinen muistutti, että 

maksupyyntöön tulisi lisätä eräpäivä. Puheenjohtaja Häkkinen kehotti Impolaa lähettämään 

Anssi Halmesvirralle tämän pyynnöstä liittymistiedot sähköpostitse. 

 

7. Konferenssi-ilta 

 

Konferenssi-ilta järjestetään 5.4.2016. Tieto klubi-illasta on lähetetty Tanja Välisalolle 

välitettäväksi edelleen Taikun tutkijoille. Lisäksi Frigren on lähettänyt tiedon YFI:n suuntaan. 

Konferenssi-illassa puheenjohtajana toimii Teemu Häkkinen. Illan tarjoiluista vastaavat 

tiede- ja kulttuurivastaavat Kajander ja Puranen. 

 

 

8. Verotusilta 

 

Laakkonen tiedotti hallitusta verottajan kanssa käymistään keskusteluista. Verottajalla ei tällä 

hetkellä ole Jyväskylän tai koko Keski-Suomen alueella apuraha-asioiden asiantuntijaa. 
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Verottaja esittikin ainoana vaihtoehtona infotilaisuudelle Skype-tapahtumaa. Ehdotus ei 

saanut kannatusta. 

 

Hiljanen huomautti, että asiantuntijain puuttuminen on tuntuva ongelma tutkijan 

veromenettelyjen ja oikeusturvan kannalta. Hiljanen ehdotti, että tiedotetaan asiasta 

JYTTE:lle. Puheenjohtaja ehdotti, että varaudutaan virallisen kannanoton/ toimintapyynnön 

esittämiseen, mutta lähestytään ja tiedotetaan asianosaisia ensin epävirallisesti. Frigren ottaa 

yhteyttä JYTTE:n puheenjohtajaan Mikko Jakoseen ja Heli Niskaseen, joka toimii sekä 

vastaavana tiedekunnan tohtorikoulussa että JYTTE:n sihteerinä. Päätettiin mainita asiasta 

myös seuraavilla Jari-kahveilla. 

 

9. Kevättapahtuma 

 

Hallitus keskusteli kevättapahtuman mahdollisesta ajankohdasta, joka alustavasti 18.5. 

Puheenjohtaja Häkkinen pyytää tarjouksen Laajavuoren seikkailupuistoon. 

 

10. Jargonia ja nettisivuasiat 

 

Todettiin, että nettisivut on hankittava ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Puheenjohtaja 

Häkkinen kertoi pyytäneensä Kai Yliseltä realistista kustannusarviota. Ylinen ei ole vielä 

vastannut. Hallitus keskusteli hankkeen kustannuksista ja päätti seuraavan max. budjetin 

netisivu-uudistukselle: 450€ Kai Yliselle työstä + 60€/ vuosi ylläpitoon. Keskusteltiin myös 

mahdollisuudesta korottaa yhdistyksen vuosijäsenmaksua yhdellä eurolla (1€). Korotus olisi 

kohtuullinen kattamaan nettisivun jatkuvan ylläpidon, sillä yhdistyksellä on tällä hetkellä 66 

jäsentä. 

 

Kajander kertoi, että Olli Turunen on lupautunut opastamaan Joonas Tammelaa, mikäli 

nettisivu-uudistus viivästyy ja kevään Jargonia on julkaistava vielä vanhalla nettisivupohjalla. 

Kevään numeron artikkeleista on lukuisia jouduttu lähettämään takaisin kirjoittajille 

korjaukseen. Julkaisu venyy väistämättä kesäkuun alkuun. Kevään lehteen suunniteltuja 

artikkeleita myös siirtyy syksyn numeroon. 

 

11. Muut sektorikuulumiset 

 

Kajander tiedotti hallitusta laitosvierailujen etenemisestä. Music, Mind and Technology –

vierailun ajankohta voisi olla huhtikuun lopulla, mahdollisesti 27.4. Puheenjohtaja Häkkinen 

kehotti Kajanderia mainostamaan vierailusta heti, kun ajankohta on sovittu. 

 

Puranen kertoi olleensa yhteydessä Recenart-hankkeeseen, mutta vierailua ei vielä ole 

sovittu. 

 

Häkkinen ehdotti omakustanteisen yhteislounaan järjestämistä, esimerkiksi Harjun 

Vesitornilla. Ehdotus sai kannatusta. Häkkinen valitsee sopivan ajankohdan ja lähettää 

kutsun. 

 

Laakkonen kertoi päivittävänsä tutkijayhdistyksen nettisivut viikolla 14. Laakkonen 

muistutti, että HYOL:n kevätpäivät järjestetään tulevana viikonloppuna 9. – 10.4. Kajander 

muistutti raportin kirjoittamisesta Jargoniaan. 

 



3 

 

Hiljanen tiedotti hallitusta siitä, että henkilökunta oli voittanut opiskelijat 17.3.2016 

järjestetyssä norsujalkapalloturnauksessa. 

 

Puheenjohtaja Häkkinen aloitti keskustelun syksyn toiminnan suunnittelusta. Hiljanen 

suunnittelee apurahahakemus-workshopia. Tarkoituksena olisi järjestää kaksi peräkkäistä 

workshopia syksyllä, jossa esitettäisiin ja tarkasteltaisiin 3 – 4s. + tiivistelmä 

apurahahakemuksia. 

 

Hiljanen ehdotti vapaamuotoisemman pubi-illan järjestämistä myös syksyllä. Ehdotus sai 

kannatusta. 

 

Syksyn tapahtumiin suunniteltiin tavanomaisten syksyn avauksen ja pikkujoulujen lisäksi 

myös ainakin yhtä asiapitoista klubi-iltaa, jonka teemana voisi olla rakenteellinen 

kehittäminen. Frigren ottaa yhteyttä YFI:in ja Taikuun. Alustavaksi ajankohdaksi ehdotettiin 

marraskuuta. 

 

 

12. Kansalaisopiston luentosarja 2016 - 2017 

 

Puheenjohtaja Häkkinen totesi, että tulevaa luentosarjaa pitää pohjustaa kansalaisopiston 

rehtorin kanssa myös tiedottamisen suhteen. Tulevassa luentosarjassa on 6 luentoa, ja 

jokaisella luennolla 2 esiintyjää. Rehtori on esittänyt, että esiintymispalkkio pudotetaan 30€/h 

(nykyisestä 40€/h). Tiukan keskustelun jälkeen hallitus taipui hyväksymään esityksen. 

Puheenjohtaja Häkkinen selvittää puhujilta tarkat luentoaiheet ja aikataulut Kansalaisopiston 

opasta varten, joka painetaan toukokuussa. 

 

Hallitus keskusteli Kansalaisopiston luentosarjan mainostamisesta. Julisteiden painattamiseen 

ei löytynyt kiinnostusta. Sen sijaan keskusteltiin mahdollisuudesta tiedottamiseen radion 

kautta.  

 

Keskusteltiin myös Kansalaisopiston luentosarjan tarjoamisesta myös omalle 

opiskelijakunnalle luentopäiväkirjalla suoritettavaksi kurssiksi/ kurssin osaksi. Hiljanen ottaa 

yhteyttä Piia Einoseen ja pyrkii saamaan maininnan suoritusmahdollisuudesta myös 

opetusohjelmaan.  

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

Puheenjohtaja Häkkinen ehdotti keväistä pyöräretkeä kesäkuun alkuun, esimerkiksi 

Vaajakosken suuntaan. Idea sai kannatusta. 

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on  2.5.2016 klo. 10.00, H105.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.55. 
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---------------------------------------  --------------------------------------- 

Puheenjohtaja Ville Häkkinen   Sihteeri Elina Kauppinen 

 

 

 

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

Merja Uotila    Pirita Frigren 
 

 

LIITTEET:  

Kokouksen työjärjestys 


