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Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry 
 

PÖYTÄKIRJA 7/2016 
 

Hallituksen kokous, 10.10.2016. Paikka: H 105, Historica. 
 
Paikalla: Ville Häkkinen (pj), Elina Kauppinen, Juha Laakkonen, Konsta Kajander, Merja 

Uotila, Petteri Impola, Karoliina Puranen 
 

1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Konsta Kajander ja Karoliina Puranen. Päätettiin, että he 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Puheenjohtaja Häkkinen ehdotti, että poistetaan esityslistan kohta 6. Nettisivu-uudistus, sillä 
nettisivuasiantuntija Maria Ruotsalainen tavataan perjantaina 14.10.2016 klo 9. Hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestys esitetyin muutoksin. 

 
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 
Todettiin tarkastetuksi kokouksen 4.4.2016 4/2016 pöytäkirja. Siirrettiin kokouksen 
29.8.2016 6/2016 pöytäkirja tarkastettavaksi seuraavaan kokoukseen.  

 
6. Talous- ja jäsenasiat 

 

Rahastonhoitaja Impola kertoi, että yhdistyksen tilillä on rahaa 573,31€. Edellisen kokouksen 
jälkeen 8 jäsentä on maksanut vuosijäsenmaksun. Edelliseen vuoteen nähden puuttuisi näin 

ollen 14 jäsenmaksua. Impola kertoi laittaneensa yhden muistutusviestin jäsenmaksujen 
maksamisesta. Häkkinen kehotti laittamaan vielä toisen. Impola kertoi saaneensa kolme 

eropyyntöä yhdistyksestä. Eroa yhdistyksestä pyytävät Markku Hokkanen, Nooa Nykänen ja 
Teppo Ylitalo. Myönnettiin edellä mainituille omasta pyynnöstään ero yhdistyksestä. 
 

Päätettiin korvata seuraavat kulut: 
Konsta Kajander, Syyskauden avajaiset, 27,2€ 

Karoliina Puranen, Syyskauden avajaiset, 14,63€. 
 
Puheenjohtaja Häkkinen tiedusteli rahastonhoitajalta yhdistyksen talouden tasapainosta. 

Impola vastasi, että tällä hetkellä yhdistys on taloudellisesti hyvässä kunnossa, ja kykenevä 
suoriutumaan nettisivu-uudistuksesta ja syksyn tapahtumista. 

 



2 

 

 
7. Menneet tapahtumat 

 
Puheenjohtaja Häkkinen totesi Syyskauden avajaisten olleen onnistunut tapahtuma, ja ilmaisi 

tyytyväisyytensä siitä, että paikalle oli saatu uusia tohtorikoulutettavia kiitettävästi. 
 
Häkkinen kertoi, että 7.10. tehty lounasretki Le Qulkuriin sujui onnistuneesti. Retkellä oli 

mukana 4 henkilöä. 
 

Kajander kertoi Tampereen ekskursion kuulumisista. Valitettavasti tapahtuma ei herättänyt 
kiinnostusta Historian ja etnologian laitoksella, mutta Taiku onnistui järjestämään ekskursion 
omin voimin. Valitettavasti Helan innottomuus vaikutti kuitenkin häiritsevästi Taikun 

matkajärjestelyihin. Tapahtumaan ilmoittautuneet kaksi Helan tutkijain jäsentä saivat 
kuitenkin mahdollisuuden osallistua ekskursioon taikulaisten tavoin omin kyydein ja 

kustannuksin. 
 

8. Verotusilta 

 

Apurahatutkijoiden verotusillan järjestäminen kohtasi jälleen uusia ja arvaamattomia esteitä, 

mutta Laakkonen pystyi iloisena tiedottamaan hallitusta siitä, että veroillan järjestäminen on 
nyt virallisesti varmistunut. Tosin verotusilta on muuttunut aamupäivän ohjelmaksi, ja se 
järjestetään 20.10.2016 klo 10.15 – 12 Agoran Auditoriossa 3. Näin ollen tapahtuman nimi 

muuttuu Verotusinfoksi. Viimeisimmäksi uhkaavaksi ongelmaksi muodostui tapahtuman 
rahoituksen järjestäminen, sillä aiemmin tilaisuuden järjestelyiden auttamiseen lupautuneet 

tahot vaativat perusteluita tilaisuuden rahoittamiseksi. Ongelma ratkesi, kun verottaja suostui 
tekemään poikkeuksen eikä vaadi matkakorvauksia ja luentopalkkiota, ja tutkijakoulu lupasi 
maksaa tapahtuman salivuokran. 

 
Laakkonen kertoi, että Tuula Oksanen on tehnyt korppiin ilmoituksen tapahtumasta, johon 

halukkaiden tulee ilmoittautua. Seuraavaksi on koottava verottajan toivoma kysymyslista. 
Tanja Välisalo kokoaa kysymyskaavakkeen, jonka Laakkonen lopulta lähettää verottajan 
kouluttajalle. 

 
Hallitus keskusteli verotusinfon tiedotuksesta ja mainostamisesta. Todettiin, että ilmoitus 

lähtee ilman muuta Taikulle, YFI:lle ja Jyttelle sekä facebookin ja sähköpostilistan kautta 
yhdistyksen jäsenille ja Helan henkilökunnalle. Häkkinen lupasi nostaa tapahtuman esiin 
Helan aamupalaverissa. Lisäksi Laakkonen kertoi tekevänsä tapahtumasta julkisen 

ilmoituksen, jota on suotavaa jakaa eteenpäin. Tapahtuman mainostuksessa on syytä 
painottaa, että vastaavaa tapahtumaa tuskin enää saadaan järjestettyä: verottaja on haluton 

lähettämään kouluttajaa henkilökohtaisesti paikalle. Tapahtuma on näkyvillä myös 
tutkijakoulun verkkosivulla. Tuula Oksanen on pyytänyt lisäämään tapahtuman myös 
yliopiston tapahtumakalenteriin, jonka kautta verotusinfo näkyy myös tämän viikon 

Sähköjyvässä. 
 

Laakkonen muistutti, että koska Tutkijakoulu on tapahtumassa järjestävänä (maksavana) 
tahona, on verotusinfossa kierrätettävä osallistujalistaa. 
 

Hallitus osoitti suosiotaan Laakkosen ponnisteluille. 
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9. YFI- ja HYOL-yhteistyö 

 

Puheenjohtaja Häkkinen välitti Frigrenin viestin hallitukselle. Jytte on esittänyt, ettei aio 
järjestää päällekkäistä verotusiltaa (ilmeisesti huomattuaan, että järjestäminen on vaikeaa). 

Sen sijaan loppuvuodesta on tulossa post doc –ilta. YFI:n kanssa värjestettävä vertaistuki-
illan suunnitelmissa ei ole edetty. On mahdollista, että 2017 järjestettävä Talviseminaari 
täyttää vertaistukitarpeen. 

 
Häkkinen kertoi olleensa yhteydessä HYOL:n Leena Nummilaan, jonka kanssa on 

suunniteltu tutkimus ja opetus –iltaa, HYOL:n kevätpäivien mallin mukaisesti. Tapahtuma 
tulisi mahdollisesti sijoittumaan keväälle 2017. Hallitus arvioi, että yhdistyksen piiristä 
löytyy kyllä puhujia tapahtumaan. 

 
10. Jargonia 

 
Kajander tiedotti hallitusta TSV-tunnuksen hakuprosessista seuraavasti: 
 

Jargonian päätoimittaja Kajander tiedusteli 31.8. sähköpostitse Helan tutkijoiden hallitukselta 
halukkuutta hakea Tieteellisen Seurain Valtuuskunnan vertaisarviontitunnusta referee-

tarkastuksen läpikäyneille artikkeleille. Lehti itse ei voi hakea tunnusta, vaan aloitteen täytyy 
tulla kustantajalta. 
 

Saatuaan myönteisen vastauksen Kajanderin kehotti puheenjohtaja Ville Häkkistä 
tiedustelemaan kustantajan ominaisuudessa TSV:lta Helan tutkijat ry:n edellytyksiä hakea 

tunnusta. Ma 19.9. TSV:ltä vastattiin, että Jargonian vertaisarvioinnin kuvaus on selkeä ja 
hakemus voidaan tehdä. 
 

Kajander kuitenkin konsultoi ensin tohtori Teemu Häkkistä, jotta Jargonia täyttää varmasti 
TSV:n arviointitunnuksen edellytykset, eikä kuvaukseen jää aukkokohtia. Häkkinen 

ehdottikin raportissaan ke 28.9. joitakin tarkennuksia vertaisarvioinnin kuvaukseen. 
Tarkennusten ja nettisivujen päivityksen jälkeen puheenjohtaja Ville Häkkinen lähetti 
kustantajan ominaisuudessa TSV-tunnuksen hakulomakkeen ke 5.10. 

  
Tieteellisten seurain valtuuskunta vastasi ma 10.10. ja ilmoitti hyväksyvänsä Jargonian 

vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeutta koskevan hakemuksen. Käyttöoikeus astuu voimaan 
välittömästi. Tämä merkitsee sitä, että Jargonia voi käyttää tunnusta ensimmäisen kerran 
syksyn numerossa vertaisarvionnin läpäisseiden artikkeleiden yhteydessä.  

 
Tunnuksen saaminen ja lisääminen nettisivuille tuo Kajanderin mukaan lisää uskottavuutta 

julkaisulle: tunnus osoittaa mitkä artikkelit ovat läpäisseet tieteellisen vertaisarvioinnin sekä 
sen, että Jargonia on sitoutunut noudattamaan omassa toiminnassaan Suomen 
tiedekustantajien liiton vertaisarviontiohjeita ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä 

tieteellisen käytäntöjen ohjeita. 
 

Kajander kertoi että ensi vuoden Jargonian numeroihin suunnatut haut ovat tuottaneet hyvää 
tulosta: Call for articles keräsi 11 artikkeliehdotusta, ja myös lokakuun alussa käynnistynyt 
Call for book reviews on tuottanut julkaisulle tarjouksia kirja-arvioista. Kajander kertoi 

myös, että syksyn Jargonian toimitusprosessi etenee hyvin. Häkkinen tiedusteli, josko syksyn 
Jargonia ilmestyy jo uudella nettisivulla. Kajander vastasi myöntävästi, ja lisäsi, että myös 

TSV-tunnuksen kera.  
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11. Muut sektorikuulumiset 

 
Puheenjohtaja Häkkinen nosti esiin pikkujoulujen suunnittelun. Päätettiin järjestää 

tutkijayhdistyksen pikkujoulut 7.12.2016, ja puheenjohtaja yrittää varata Opinkiven 
pikkujoulujen viettopaikaksi. Häkkinen ehdotti, että pikkujoulut vietetään totuttuun tapaan: 
yhdistys maksaa tilan ja ruokatarjoilujen kattamiseksi kerätään pieni osallistumismaksu. 

Pikkujoulujen teema jätettiin vielä auki, vaikka Kreikka ja Turkki tulivat mainittua. 
Ohjelmavastaaviksi nimettiin Karoliina Puranen ja Petteri Impola. Pikkujoulujen suunnittelua 

jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
 
Lounastapaamisia jatketaan. Seuraavan lounastapaamisen kutsusta marraskuussa vastaa Juha 

Laakkonen. 
 

Häkkinen tiedusteli, halutaanko järjestää Pub-keskusteluilta. Ehdotus sai kannatusta, ja 
päätettiin delegoida suunnittelu Teemu Häkkiselle ja Mikko Hiljaselle. 
 

Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, millaisia teemoja he haluaisivat käsiteltävän 
laitosjohdon tapaamisessa (ent. Jari-kahvit). Askarruttavina nostettiin esiin mm. 

kehityskeskustelut, laitosten yhdistyminen sekä laitoksen/tiedekunnan apurahahaku. 
Laitosjohdon tapaamiseen ei sovittu päivämäärään, vaan asiaan palataan marraskuussa. 
 

Puheenjohtaja Häkkinen tiedotti yleisöluentosarjan kuulumisista. Häkkinen on hakenut 
luentosarjalle Suomi 100-tapahtumatunnusta, mutta vastausta ei ole vielä saatu. Syksyn 

luennot alkavat 1.11. Mikko Hiljasen ja Joonas Tammelan luennoilla. Kansalaisopiston 
kevään opas puolestaan on menossa juuri painoon. Hallitus keskusteli siitä, miten 
luentosarjalle voisi saada lisää näkyvyyttä. HYOL-yhteistyön kautta tieto kulkee nyt 

opettajille. Kehotettiin Kajanderia tiedustelemaan Marika Paason kiinnostusta ottaa 
yleisöluentosarja esiin radiossa. Puheenjohtaja Häkkinen lupasi kysyä Jussi Komulaiselta, 

miten tapahtuma saisi näkyvyyttä Keskisuomalaisessa. 
 
Lisäksi puheenjohtaja printtaa mainoksia, joita hallituksen jäsenet voivat jakaa sopivaksi 

katsomiinsa kohteisiin. 
 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Puheenjohtaja huomautti siitä, että tapahtumakalenteri on syksyn osalta ollut totuttua 

vajaampi, varsinkin vakavampien tapahtumien osalta. Nyt näyttää siltä, että syksyn ainoaksi 
vakavampihenkiseksi ohjelmaksi jää verotusinfo. 

 
Puranen nosti esiin apurahahakemusworkshopin, ja suunnitteli, että vastaava työpaja olisi 
hyvä järjestää uudelleen vuoden alussa Humanistisen tiedekunnan hakemuspalautteen ja 

talviseminaarin jälkeen. 
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13. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on 7.11.2016 klo 14 salissa H105. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.40. 

 
 
 

 
 

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

Puheenjohtaja Ville Häkkinen   Sihteeri Elina Kauppinen 
 

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

Konsta Kajander   Karoliina Puranen 
 

 

LIITTEET:  

Kokouksen työjärjestys  


