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Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 5/2016 

 

Hallituksen kokous,2.5.2016. Paikka: H 105, Historica. 

 

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

Kajander, Teemu Häkkinen, Petteri Impola, Karoliina Puranen, Pirita Frigren (saapui klo 

10.10) 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juha Laakkonen ja Konsta Kajander. Päätettiin, että he 

toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 

Siirrettiin kokouksen 4/2016 pöytäkirja tarkastettavaksi seuraavaan kokoukseen. 

 

6. Talous- ja jäsenasiat 

 

Rahastonhoitaja Impola kertoi, että yhdistyksen tilillä on rahaa 551,68€. Noin puolet 

jäsenistöstä on maksanut vuosijäsenmaksun. Impola lähettää eräpäivällisen muistutusviestin 

jäsenmaksun maksamisesta. Puheenjohtaja Häkkinen muistuttaa Anssi Halmesvirtaa, joka 

pyysi päästä jäseneksi yhdistykseen. Hallitus kiitti Teemu Häkkistä, joka teki 

vuosijäsenmaksun maksamisen yhteydessä viiden euron (5€) lahjoituksen yhdistykselle. 

 

Rahastonhoitaja kertoi huomanneensa, että edeltävä rahastonhoitaja Turunen oli lähettänyt 

jäseneksi liittymistiedot Sanna Ollilalle, Mikko Tammiselle ja Riikka Muhoselle, mutta nämä 

eivät ole maksaneet liittymismaksua. Todettiin henkilöiden olevan Helaan vuosina 2014-2015 

valittuja jatko-opiskelijoita, jotka ovat jossain vaiheessa ilmaisseet kiinnostuksensa jäsenyyttä 

kohtaan. Päätettiin, että rahastonhoitaja lähettää heille vielä muistutukset asiasta. 

 

Päätettiin korvata seuraavat kulut: Konsta Kajanderille 23,66€ konferenssi-illan tarjoiluista. 
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7. Tulevat tapahtumat 

 

Kevättapahtuma/ kauden päättäjäiset. Puheenjohtaja Häkkinen kertoi, ettei ollut tiedusteluista 

huolimatta saanut tarjousta Antero Holmilalta Laajavuoren seikkailupuistoon. Päätettiin 

hylätä suunnitelma kevättapahtuman järjestämisestä Laajavuoressa. Sen sijaan 

kevättapahtuma toteutetaan perinteisenä piknikinä, alustavan suunnitelman mukaan 18.5. 

Lounaispuistossa. Puheenjohtaja Häkkinen kysyy puhujaksi emerituspuheenjohtaja Tuomas 

Laine-Frigreniä. Tiede- ja kulttuurivastaavat valtuutettiin huolehtimaan tapahtuman 

juomatarjoilusta (viiniä ja alkoholittomia virvokkeita), muutoin kestitys hoidetaan 

nyyttikesti-periaatteella. 

 

Kesäinen pyöräretki Vaajakoskelle järjestetään mahdollisesti 15.6. Puheenjohtaja Häkkinen 

jatkaa suunnittelua. 

 

Syyskauden avajaiset järjestetään mahdollisimman pian syyskuun alussa, alustavasti 7.9. 

Sään salliessa tapahtuma toteutetaan piknikinä. 

 

Apuraha-workshopit aloitetaan 14.9. Hiljanen tiedottaa workshopista. 

 

Helan lounastapaamisia jatketaan syyskuussa. 

 

Laakkonen tiedotti hallitusta verotusillan uusista käänteistä. Frigren huomautti, että myös 

Jytte suunnittelee syksylle tapahtumaa, jossa käydään keskustelua verotuksesta. Hiljanen 

totesi, etteivät suunnitellut tapahtumat sulje toisiaan pois. Päätettiin ehdottaa verottajalle 

tapahtuman päivämääräksi 13.10. 

 

Rakenteellisen kehittämisen vertaistuki-ilta järjestetään marraskuulla. Suunnitteluun palataan 

syksyllä. 

 

Vihreä Haltijatar –ilta toteutetaan syksyllä sopivana ajankohtana. 

 

Päätettiin hylätä vierailut musiikinlaitokselle ja Recenart-hankkeeseen, sillä molemmat ovat 

osoittaneet vastahakoisuutensa ottaa vastaan vierailijoita. Hallitus kiitti Purasta ja Kajanderia 

yrityksistä järjestää vierailut.  

 

8. Jargonia ja kotisivu-uudistus 

 

Puheenjohtaja Häkkinen tiedotti hallitusta siitä, että Kai Ylinen ei vastaa yhteydenottoihin. 

Häkkinen tiedustelee Tanja Välisalon kautta Ylisen kuulumisia sekä mahdollista neuvoa 

toiselle nettisivujen uudistajalle. 

 

Kajander tiedotti hallitusta Jargonian kuulumisista. Kevään numero pyritään julkaisemaan 

15.6. Numeroon on tulossa 1 artikkeli, 6 kirja-arviota ja n. 3 lektiota. Numero julkaistaan Olli 

Turusen avustuksella vanhalla nettisivupohjalla. Suunniteltu HYOL:n kevätpäivien raportti 

siirtyy syksyn numeroon. 
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9. Muut sektorikuulumiset 

 

Puheenjohtaja Häkkinen tiedusteli HYOL:n kevätpäivien kuulumisia. Laakkonen kertoi, että 

Helan esityksen olivat onnistuneita ja pidettyjä. Hiljanen kertoi tapahtuman houkutelleen 

paljon väkeä ja puheenvuorojen olleen mielenkiintoisia. 

 

Hiljanen kertoi, että kesälle on varattu liikuntavuoro. Vuorosta ja maksujen keräämisestä 

vastaa Minna Mäkinen. Syksyn liikuntavuoroon palataan syksyllä. 

 

Laakkonen kertoi, että Helan tutkijain nettisivujen päivitys on viivästynyt teknisistä syistä 

johtuen. Ajankohtainen tiedotus hoidetaan facebookin kautta. Puheenjohtaja Häkkinen 

muistutti, että nettisivuille olisi tärkeä saada ainakin istuvan hallituksen tiedot päivitettyä 

ajankohtaisiksi. 

 

Todettiin, että keväälle ei ole tarvetta järjestää Jari-kahveja. Asiaan palataan syksyllä. 

 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

Puheenjohtaja Häkkinen tiedotti hallitusta Kansalaisopiston luentosarjasta. Syksyn osalta 

luentosarjan aikataulu on selvä ja esitteet menossa painoon. Kevään osalta odotetaan yhtä 

esittelytekstiä. Ajankohtaisempi tiedotus hoidetaan syksyllä. Puheenjohtaja Häkkinen 

ehdottaa luentosarjaa viralliseen Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaan. Luentosarjan 

lisäämisestä opetusohjelmaan on keskusteltu Piia Einosen ja Ville Sarkamon kanssa, mutta 

asiasta ei ole vielä selvyyttä. Ainakin luentosarjaa mainostetaan kurssin yhteydessä. 

 

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on 29.8.2016 klo 10. Tarvittaessa ennen tätä 

kokoustetaan sähköpostitse. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.42. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Puheenjohtaja Ville Häkkinen   Sihteeri Elina Kauppinen 

 

 

 

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

Juha Laakkonen    Konsta Kajander 
 

 

LIITTEET:  

Kokouksen työjärjestys 


