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Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 6/2016 

 

Hallituksen kokous, 29.8. 2016. Paikka: H 105, Historica. 

 

Paikalla: Ville Häkkinen (pj), Elina Kauppinen, Juha Laakkonen, Konsta Kajander, Teemu 

Häkkinen, Petteri Impola, Maria Ruotsalainen (ei jäsen) 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Petteri Impola ja Teemu Häkkinen. Päätettiin, että he 

toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Esitettiin kohtaa "12. Jargonia ja nettisivuasiat" siirrettäväksi kohtaan 6. Hyväksyttiin 

ehdotettu muutos kokouksen työjärjestykseen. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 

Siirrettiin kokouksen 4/2016 pöytäkirja tarkastettavaksi seuraavaan kokoukseen. Todettiin 

tarkastetuksi kokouksen 5/2016 2.5.2016 pöytäkirja. 

 

6. Jargonia ja nettisivuasiat 

 

Kajander tiedotti hallitusta Jargonian ajankohtaisista asioista. Seuraavaa lehteä koskien 4 

artikkelia on nyt tarkastuksessa. Syyskuun alussa esitetään seuraava Call for Articles. 

Ehdotettua teemanumeroa ei ole vielä tulossa; mahdollista aikaisintaan 2/2017 numeroon. 

Teemanumeroa varten Kajander lupautui konsultoimaan laitoksen tutkimuskeskittymiä.  

 

Maria Ruotsalainen esitteli nettisivu-uudistuksen etenemistä, sekä pyysi hallitukselta päätöstä 

koskien domainin ja hosting-palvelun valintaa. Power Point –esitys liitteenä (liite 2.). 

 

Aluksi Ruotsalainen muistutti, että jatkossa verkkotunnusten rekisteröinti siirtyy 

rekisteröintivirastolle, ja tämä tulee kustantamaan 17€/domain. 

 

Ruotsalainen esitteli hallitukselle vaihtoehtoja hosting-palveluista. Ensimmäisenä 

vaihtoehdoissa esiteltiin kotimainen palvelu "hostingpalvelu.fi", jonka kustannusarvio 

kahdella domainilla rekisteröintimaksuineen olisi n. 234€/ vuosi. Kotimaisen hosting-

palvelun mukana tulisi automaattisesti toivottu .fi-pääte, joka muutoin hankittava erikseen 

verkkotunnusvälittäjän kautta. Toisena vaihtoehtona Ruotsalainen esitteli ulkomaisen 
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palvelun "hostgator.com", jonka kustannusarvio olisi n. 112€/ vuosi. Tässä vaihtoehdossa on 

kuitenkin kyse tarjouksesta, jossa ostaja sitoutuu ostamaan 36kk sopimuksen 

kertasuorituksena.  

 

Hallitus keskusteli hosting-palveluvaihtoehdoista. Laakkonen tiedusteli, onko hosting-

palvelun vaihtaminen hankalaa. Ruotsalainen vakuutti, että palvelut on suunniteltu 

joustaviksi, ja että sisällön siirtäminen palvelulta toiselle on suhteellisen vaivatonta. 

Todettiin, että esitellyistä palveluista vain ulkomainen vaihtoehto sopisi hintansa puolesta 

tutkijayhdistyksen budjettiin, mutta että 36kk kertamaksu on hankala. Kerrattiin yhdistyksen 

vaatimukset ja tarpeet hosting-palvelulle. Nettisivujen liikennemäärä on suht. pieni, max. 1G/ 

sivu; kaksi domainia tarvitaan välttämättä; maksu tulee olla vuosittain, ei 36kk 

kertasuorituksena. Ruotsalainen selvittää vielä löytyykö muita sopivia vaihtoehtoja n. 

100€/vuosi budjetilla. Päätettiin, että Ruotsalainen tiedottaa vaihtoehdoista sähköpostitse, ja 

että päätös hosting-palvelun valinnasta voidaan niin ikään tehdä sähköpostitse. 

 

Päätettiin valita seuraavat domainit: jargonia.fi ja helantutkijat.fi. Domainit ostetaan 

rekisteröintipalvelun kautta. Päätettiin valtuuttaa Ruotsalainen hankkimaan domainit ja 

lähettämään laskun tutkijayhdistykselle. 

 

Ruotsalainen esitteli aikataulua nettisivu-uudistukselle: syyskuun aikana hankitaan hosting-

palvelu ja verkkotunnukset sekä rakennetaan ensimmäiset versiot sivuista, kommentoidaan ja 

hiotaan ne kuntoon; lokakuulla valmistuu toinen versio sivuista uudelle 

kommenttikierrokselle, sivut tehdään valmiiksi ja järjestetään tapaaminen, jossa käydään läpi 

sivujen käyttöön ym. liittyviä asioita. 

 

Kajander ja Laakkonen kertoivat, että alustavat sivukartat saadaan tehtyä viikon sisällä ja 

toimitetaan Ruotsalaiselle. 

 

Todettiin, että uudistus etenee hyvin. Jatkossa tapaaminen Ruotsalaisen kanssa sovitaan 

tarpeen mukaan sähköpostitse.  

 

Puheenjohtaja Häkkinen tiedusteli Ruotsalaisen palkkiolaskutuksesta. Ruotsalainen lupasi 

selvittää asian. Laitos on luvannut maksaa nettisivu-uudistushankkeen kuluja 400€ asti. 

Ruotsalaisen palkkio olisi tästä n. 350€. 

 

Ruotsalainen poistui klo. 10.25. 

 

7. Talous- ja jäsenasiat 

 

Todettiin, että yhdistys on taloudellisesti hyvässä kunnossa. Rahastonhoitaja Impola kertoi, 

että tilillä on rahaa 534,93€. Kesän aikana vuosijäsenmaksun on maksanut 15 jäsentä ja 

yhdistys on saanut yhden uuden jäsenen. Impola kertoi, että 23 jäsenmaksua on yhä 

maksamatta. Puheenjohtaja Häkkinen kehotti Impolaa lähettämään muistutukset 

asianosaisille ja asettamaan valitsemansa eräpäivän jäsenmaksujen maksamiselle. 

 

Päätettiin ottaa Anssi Halmesvirta yhdistyksen jäseneksi. 

 

Päätettiin korvata seuraavat kulut: Karoliina Puranen, kevätpiknikin tarjoilut, 64,44€.  
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Puheenjohtaja Häkkinen muistutti, että uusien tohtorikoulutettavien rekrytoiminen 

yhdistykseen on ajankohtaista ja tärkeää. 

 

 

8. Syyskauden avajaiset 

 

Keskusteltiin syyskauden avajaisista. Todettiin, että 2015 käytetty "uusien ilta" –teema oli 

onnistunut, ja ehdotettiin samaa teemaa myös tälle vuodelle. Ehdotettiin päivämääräksi 14.9., 

jolloin syyskauden avajaiset järjestettäisiin apurahahakemus-workshopin jälkeen. 

Puheenjohtaja Häkkinen lupasi ottaa selville uudet tohtorikoulutettavat, sekä sopia 

workshopin ja syyskauden avajaisten aikatauluista. Päätettiin, että syyskauden avajaisten 

budjetti on 30€. Päätettiin jatkaa keskustelua syyskauden avajaisten käytännön järjestelyistä 

sähköpostitse. 

 

9. Tampereen ekskursio 

 

Kajander esitteli Taikun kanssa suunniteltua yhteistä ekskursiota Tampereelle. Tanja 

Välisalon kanssa suunnitellun matkaan ohjelmaan toivotaan vierailua Yhteiskuntatieteelliseen 

Tietoarkistoon, Kansanperinteen Arkistoon sekä Sara Hildénin taidemuseoon, jossa on esillä 

Ron Mueckin näyttely 16.10. asti. Päivämääräksi kannatettiin tiistaita 4.10. Taikun puolelta 

on selvitetty bussikustannuksia: iso bussi tulisi maksamaan n. 600€. 

 

Puheenjohtaja Häkkinen muistutti, että sitovat ilmoittautumiset on kerättävä hyvissä ajoin. 

Taiku kerää omat ilmoittautumisensa, Hela omansa, ja Kajander ja Välisalo koordinoivat. 

Häkkinen totesi, että mainos tapahtumasta tulisi lähettää hyvissä ajoin koko laitoksen listalle. 

 

10. Apurahahakemus-workshop 

 

Puheenjohtaja Häkkinen kertoi apurahaworkshopin suunnittelusta Mikko Hiljasen ollessa 

poissa kokouksesta. Workshop järjestetään 14.9.2016.  Workshopiin olisi tarkoitus tuoda 

Koneen säätiön mallin mukainen apurahahakemus. Ulkopuolisia kommentaattoreita ei 

pyydetä, sillä kyseessä on vertaistukitapahtuma. Alustavan aikataulun mukaan workshop 

voitaisiin aloittaa klo 14., ja jatkaa tästä luontevasti syyskauden avajaisiin klo 17. 

 

11. Verotusilta 

 

Laakkonen kertoi olleensa sähköpostitse yhteydessä Tapio Hintikkaan. Suunniteltu ilta on 

edennyt nyt siihen, että verottaja on lupautunut lähettämään kouluttajan, mutta ehdollisesti: 

kouluttaja ei tule virka-ajan ulkopuolella, kouluttajalle on maksettava koulutuspalkkio ja 

matkakorvaus ja kouluttajalle on lähetettävä kysymyksiä etukäteen. Puheenjohtaja Häkkinen 

totesi, että klo 14 – 16 olisi järjestettävissä oleva aika. Laakkosta kehotettiin selvittämään, 

josko tiedekunta voisi tulla vastaan koulutuspalkkion ja matkakorvausten kattamisessa. 

Laakkonen selvittää voisiko Tanja Välisalo Taikusta hoitaa kysymysten lähettämisen 

kouluttajalle. 

 

Verotusilta järjestynee näillä näkymin 13.10.2016. Verotusilta on avoin koko tiedekunnalle. 

Pohdittiin sitä, miten tieto tapahtumasta saadaan kulkemaan mahdollisimman laajalle, esim. 

laitosten amanuenssien kautta. Puheenjohtaja Häkkinen lupasi mainostaa verotusiltaa myös 

YFI:lle. Lisäksi tapahtumaa varten tarvitaan käyttöön iso sali, jota haettava tiedekunnan 

kautta. 
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Laakkonen lisäsi, että Hintikka oli kertonut verottajan valmistelevan materiaalia yleisesti 

apurahojen verotusta koskien. 

 

Hallitus ilmaisi kiitollisuuttaan Laakkoselle tämän sitkeästä ja pitkäjänteisestä työstä. 

 

12. YFI-yhteistyö 

 

Pirita Frigrenin ollessa poissa kokouksesta ei tuoreimpia yhteistyökuulumisia. 

 

13. Muut sektorikuulumiset 

 

Hiljanen on hakenut liikuntavuoroa. Laitos maksaa liikuntavuoron. Liikuntavuoron 

vastuuhenkilöinä ovat Mikko Hiljanen ja Merja Uotila. Aiheesta saadaan lisää tietoa, kun 

liikuntavuorot on jaettu. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 

Puheenjohtaja Häkkinen muistutti hallitusta Kansalaisopiston luentosarjan kuulumisista. 

Yleisöluennot alkavat marraskuussa. Luentosarja on esitetty Kansalaisopiston esitteessä, ja 

puheenjohtaja Häkkinen valmistelee Suomi 100 –ohjelmaesittelyä. Impola tarkasti, saako 

luentosarjasta opintopisteitä aiemmin suunnitellun mukaisesti. Häkkinen vastasi, että Ville 

Sarkamon kurssilla olevat opiskelijat voivat kerätä luentopassiin suorituksia yleisöluennon 

seuraamisesta. 

 

15. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on 3.10.2016 klo 14.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.52. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Puheenjohtaja Ville Häkkinen   Sihteeri Elina Kauppinen 

 

 

 

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

Petteri Impola    Teemu Häkkinen 
 

 

LIITTEET:  

1. Kokouksen työjärjestys 

2. Maria Ruotsalaisen esitys "Helan tutkijat ry:n ja Jargonia-julkaisen nettisivujen uudistus" 


