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Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry  
 

PÖYTÄKIRJA 8/2016 
 

Hallituksen kokous, 7.11.2016. Paikka: H 105, Historica. 
 
Paikalla: Ville Häkkinen (pj), Elina Kauppinen (sihteeri I, poistui klo 14.45), Teemu 

Häkkinen (sihteeri II), Mikko Hiljanen, Juha Laakkonen, Konsta Kajander, Pirita Frigren, 
Merja Uotila, Petteri Impola 

 
 

1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirita Frigren ja Mikko Hiljanen. Päätettiin, että he toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 
Todettiin tarkastetuksi kokouksen 6/2016 29.8.2016 pöytäkirja. Siirrettiin kokouksen 7/2016 
10.10.2016 pöytäkirja tarkastettavaksi seuraavaan kokoukseen. 

 
6. Menneet tapahtumat 

 

Puheenjohtaja Häkkinen totesi, että 20.10.2016 järjestetty Verotusinfo oli ollut sisällöltään 
aiheellinen ja osallistujamäärältään huikea. Puheenjohtaja kiitti hallituksen puolesta Juha 

Laakkosta hyvin suoritetusta työstä luovuttamalla tälle kunniakirjan Menestyksekkäästä 
taistelusta byrokratiaa vastaan. Tämän lisäksi Laakkonen palkittiin hyvin ansaitulla 

pullollisella Emilia Appassimento Veronesea. Puheenjohtaja pahoittelee heikkouttaan 
puujalkavitsejä kohtaan. 
 

Laakkonen esitti verotusinfoon liittyen, että olisi kannattavaa jatkaa tiedotusta ja koulutusta 
verotusasioista nyt, kun yhteys verottajaan oli saatu, vaikka sitten vain Skypen välityksellä. 

Laakkonen totesi, että valitettavasti tohtorikoulu ei ole ollut kiinnostunut jatkuvasta 
verokouluttamisesta, vaan kokee, ettei se kuulu tohtorikoulun tehtäviin. Puheenjohtaja 
Häkkinen totesi, että tämä viestii siitä, ettei ylemmillä tahoilla valitettavasti tunnuta 

ymmärrettävän tohtorikoulutettavan arkea ja siihen liittyviä ongelmia. Laakkonen ideoi, että 
jatkossa olisi hyvä, jos verotusta koskevan tiedottamisen voisi integroida johdatusopintoihin 

tohtorikoulutuksen alkuvaiheeseen. Hallitus jää odottamaan tohtorikoulun kantaa. 
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7. Talous- ja jäsenasiat 

 

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

että yhdistyksen tilillä on rahaa 554,25€. Impola kertoi lähettäneensä muistutusviestin 
vuosijäsenmaksun maksamisesta, minkä jälkeen 5 jäsentä on maksanut vuosijäsenmaksun. 
Yhdistyksellä on tällä hetkellä 64 jäsentä. Edelliseen vuoteen nähden jäsenmaksu puuttuu 

kuudelta aiemmalta jäseneltä, joista kahdelle kuluva vuosi on jo toinen jäsenmaksua 
maksamaton vuosi. Puheenjohtaja Häkkinen totesi, että mikäli jäsenmaksua ei makseta, 

näiden henkilöiden osalta tehdään yhdistyksestä erottamispäätös vuoden lopulla. 
 
Päätettiin korvata seuraavat kulut: 

Ville Häkkinen, 10,48€, yhdistyksen tunnustus Juha Laakkoselle. 
 

8. Nettisivu-uudistus 

 

Puheenjohtaja Häkkinen tiedotti hallitusta siitä, että Maria Ruotsalainen ei ole vielä 

toimittanut nettisivujen kokeiluversiota nähtäville ja testattavaksi. Häkkinen lupasi tiedottaa 
välittömästi, kun sivut saadaan nähtäville, ja kehotti hallitusta olemaan aktiivisia 

kommentoinnissa. Häkkinen muistutti myös sihteeriä siitä, että tämä toimittaisi sähköisessä 
muodossa olevat yhdistyksen pöytäkirjat Maria Ruotsalaiselle lisättäviksi uusille nettisivuille. 
 

Taloudenhoitaja Impola kertoi laatineensa rekisteriselosteen, joka niin ikään tullaan 
lisäämään uusille nettisivuille. Hallitus keskusteli siitä, mitä tietoja jäsenistä julkaistaan 

(oppiarvo, puhelinnumero jne.). Puheenjohtaja Häkkinen kehotti Impolaa lähettämään 
selosteen kommenttikierrokselle hallituksen jäsenille. 
 

9. Laitosjohdon tapaaminen 8.11. 

 

Puheenjohtaja totesi, että laitosjohdon tapaamisessa keskeinen keskustelunaihe lienee 
tiedekunnan rahoituskalabaliikki. Häkkinen tiedusteli, mikä olisi yhdistyksen hallituksen 
kannanotto asiaan. Hallituksen jäsenet ehdottivat seuraavia puheenaiheita ja kysymyksiä: 

1) Tiedotuksen sekavuus/ puutteellisuus. Puheenjohtaja Häkkinen muistutti hallitusta siitä, 
että vaikka leikkaukset ja muutokset rahoituksessa ovat valitettavia, laitosjohtoa ei voida 

niistä syyttää; laitos on ollut avoin niissä asioissa, joissa se on voinut olla.  
2) Miten laitos voisi pehmentää pudotusta vanhanmallisesta "apurahaputkesta"? Voisiko siis 
esimerkiksi työhuone-edun säilyttää jonkin aikaa? Mitä työyhteisö ja laitos voi tehdä yleiselle 

ilmapiirille tällaisessa kriisissä?  
3) Tarkoittaako uusi rahoitusmalli sitä, että jatkossa tiedekunta ja laitos sitoutuvat tiukemmin 

rahoittamaan sisään otetut jatko-opiskelijat? 
4) Uudenmallisen putkirahoituksen mahdolliset katkokset, esim. ulkopuolisen apurahan 
myötä: putoaako ulkopuolisen apurahan saaja tuolloin jo saadulta putkipaikalta?  

5) Uusi putkirahoitus ja ulkopuolisen apurahan hakeminen: miten turvataan putkirahoituksen 
saaneiden motivaatio ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen ja vastaanottamiseen?  

6) Miten laitos ja yliopisto varmistavat sen, että väitöskirjat valmistuvat neljässä vuodessa? 
Onko ohjaajia valmisteltu heidän ohjattaviensa rahoituksen katkoksiin ja siitä väistämättä 
seuraavaan tutkimuksen teon hidastumiseen? Ovatko ohjaajat kykeneviä sopeutumaan edellä 

mainittuihin muutoksiin?  
Puheenjohtaja Häkkinen totesi, että uusi rahoitusmalli ja sen toteutus on selvä osoitus siitä, 

ettei hallinnon korkeammilla portailla ymmärretä tohtorikoulutettavien arkea. Hallituksen 
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jäsenet tiedustelevat laitosjohdon tapaamisessa 8.11.2016 laitosjohdon kantaa ja ajatuksia 
edellä mainittuihin kysymyksiin. 

 
10. Yleisöluentosarja 

 

Puheenjohtaja Häkkinen kertoi, että Kansalaisopiston kanssa toteutettava luentosarja alkoi 
onnistuneesti 1.11.2016 Mikko Hiljasen ja Joonas Tammelan luennolla, jonne kertyi 

kuulijoita n. 30 henkeä. Puheenjohtaja Häkkinen kertoi, että Suomi 100 –tapahtuman taholta 
ei ole kuulunut vieläkään mitään. Kajander ja puheenjohtaja Häkkinen kertoivat, että heidän 

tiedustelunsa Yleltä ja Keskisuomalaiselta eivät tuottaneet kiinnostusta medioiden taholta. 
Sen sijaan facebookin kautta tiedottaminen onnistui hyvin. Impola muistutti, että mainoksen 
tapahtumasta voisi laittaa myös Hela-harjoittelijalle, jonka kautta tieto luentosarjasta päätyisi 

myös Hela-tiedotteeseen. 
 

11. Yhteistyökuulumiset 

 

Frigren totesi Jytte:n järjestäneen 1.11.2016 Academic selfdefence –tapahtuman. Uotila 

kertoi olleensa paikalla, ja totesi tieteentekijöiden liiton asianajajan puheenvuoron olleen 
hyvä. Tapahtuma ei kuitenkaan ilmeisesti ollut kerännyt kovin suurta osallistujajoukkoa. 

 
Puheenjohtaja Häkkinen tiedusteli hallituksen mielipiteitä HYOL Keski-Suomi-yhteistyötä 
koskien. Häkkinen kertoi, ettei ole saanut vastausta syyskuiseen yhteydenottoonsa, ja 

tiedustelikin hallituksen kantaa siihen, että valmistellaan workshop-idea omin päin HYOL 
Keski-Suomelle ehdotettavaksi. Frigren ehdotti, että olisiko syytä kytkeä tapahtuma 

"Merkitykset, ajattelu ja oppiminen historiassa" –konferenssiin Jyväskylässä 7. – 8.6.2017. 
Helan tutkijat ry ja HYOL Keski-Suomi voisivat tehdä paneeliehdotuksen tai pyöreän pöydän 
keskusteluidean. Hallitus keskusteli ehdotuksesta. Hiljanen kertoi, että olisi kyllä hyödyllistä 

tietää, minkä verran akateemista tutkimusta käytetään opetuksessa. Kukaan hallituksen 
jäsenistä ei kuitenkaan katsonut olevansa tarpeeksi pätevä ottamaan vastuuta 

paneelikeskustelun järjestämisestä. Puheenjohtaja lupasi tarkastaa Call for Paperin ja 
tiedottaa sitä hallitusta. Hallitus pohdiskeli myös kahdenkeskistä tapaamista Helan tutkijoiden 
ja HYOL Keski-Suomen kesken, Puheenjohtaja lupasi laittaa HYOL Keski-Suomelle vielä 

uudelleen sähköpostia aiheesta.  
 

12. Pikkujoulut 

 

Puheenjohtaja Häkkinen kertoi varanneensa Opinkiven 14.12.2016 yhdistyksen pikkujouluja 

varten. Hallitus keskusteli siitä, että uhkaako Ilkka Nummelan samalle päivälle suunnittelema 
tapahtuma verottaa pikkujouluihinosallistujakuntaa. Impola kartoi, että suunnittelee Purasen 

kanssa pikkujouluihin ohjelmaa, mutta tiedusteli hallituksen kantaa tapahtuman teemaksi. 
Hallitus päätti, että pikkujoulujen teemaksi tulee Kreikka. Samalla päätettiin, että 
osallistumismaksu on 7€, jolla katetaan tapahtuman tarjoiluita. Hallitus keskusteli 

mahdollisesta puhujasta, mutta päätöstä ei tehty. 
 

Elina Kauppinen poistui paikalta 14.45. Sihteerinä jatkaa Teemu Häkkinen (pykälät 13 – 16). 
 
Pikkujoulujen sitova ilmoittautuminen 9.12.2016 mennessä. Puranen ja Impola laativat 

tapahtumakutsun. 
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13. Jargonia 

 

Päätoimittaja Konsta Kajander teki selkoa Jargonian tilanteesta. Kajanderin mukaan 1.10. – 

31.10. voimassa ollut julkinen Call for book reviews oli menestyksekäs, sillä toimitukseen 
saapui kaikkiaan 11 ehdotusta kirja-arvioista. Kaiken kaikkiaan Jargonian tämänhetkinen 
tilanne on hyvä, sillä toimituksen työstettävänä on ensi vuoden numeroissa kaikkiaan kuusi 

artikkelia. Samalla toimituksen työtaakka on kasvanut merkittävästi. Näin ollen Jargonia 
käynnistää 7.11.2016 haun, jolla on tarkoitus rekrytoida kaksi uutta jäsentä julkaisun 

toimitukseen. Näistä kahdesta paikasta toisen toivotaan sijoittuvan ennen kaikkea 
perinteentutkimuksen tai kulttuuriperinnön osaamisen puolelle, kun taas toisen toimittajan 
tutkimusala voi olla historia, folkloristiikka, kulttuuriantropologia tai kansatiede.  

 
Tällä hetkellä Jargonian toimituksen työstettävänä on yhteensä kaksi artikkelia ja viisi kirja-

arviota, ja syksyn numeron julkaisun uskotaan tapahtuvan 14.12.2016 yhdistyksen uusille 
nettisivuilla. 
 

Todettiin, että Jargonia sai TSV:n vertaisarviointitunnustuksen, joka on nähtävissä julkaisun 
nettisivulla. 

 
14. Muut sektorikuulumiset 

 

Keskusteltiin yhdistyksen sähköpostilistan moderointivastuusta, ja todettiin, että tiedottaja 
kantaa ensisijassa vastuun listan hoitamisesta. 

 
Marraskuun klubi-ilta järjestetään 24.11.2016 Vihreässä haltiattaressa klo 16.30, teemana 
yliopiston rakenteellinen kehitys. Tapahtuman tiedottaminen käynnistetään 7.11.2016. 

Sovittiin, että tiedottaja Juha Laakkonen huolehtii Facebook-tapahtuman laatimisesta 
tilaisuudelle. 

 
Jukka Jouhki oli ehdottanut tutkijayhdistyksen hallitukselle tapaamista laitoksella paraikaa 
vierailevan tutkijan Shimi Renganathanin kanssa. Todettiin, että tämä tilaisuus voidaan 

toteuttaa vuoden 2017 osana laajempaa tutkijatapaamista. 
 

Keskusteltiin yhdistyksen vuosikokouksen järjestämisestä. Sovittiin alustavasti, että 
vuosikokous voitaisiin järjestää 16.1.2017, mutta ennen ajankohdan lukkoon lyömistä on 
syytä kartoittaa toiminnantarkastajien tilannetta. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita. 
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16. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

 
Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on 12.12.2016 klo 10 tilassa H105.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.04. 
 
 

 
 

 
 
 

---------------------------------------  --------------------------------------- 
Puheenjohtaja Ville Häkkinen   Sihteeri I Elina Kauppinen 

 
 
     

    --------------------------------------- 
    Sihteeri II Teemu Häkkinen 

 
 
 

 
 

---------------------------------------  --------------------------------------- 
Pirita Frigren    Mikko Hiljanen 
 

 

LIITTEET:  

Kokouksen työjärjestys 


