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Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry 
 

PÖYTÄKIRJA 9/2016 
 

Hallituksen kokous, 12.12.2016. Paikka: H 105, Historica. 
 
Paikalla: Ville Häkkinen (pj), Mikko Hiljanen, Elina Kauppinen, Konsta Kajander, Teemu 

Häkkinen, Petteri Impola, Karoliina Puranen 
 

1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02. 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Häkkinen ja Karoliina Puranen. Päätettiin, että he 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 
 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 
Todettiin tarkastetuksi kokouksen 10.10.2016 7/2016 pöytäkirja. Siirrettiin kokouksen 

7.11.2016 pöytäkirja 8/2016 tarkastettavaksi seuraavaan kokoukseen. 
 

6. Menneet tapahtumat 

 

Pubi-ilta järjestettiin 24.11.2016 Vihreässä Haltiattaressa. Järjestäjät Häkkinen ja Hiljanen 

moittivat matalaa osallistumisaktiivisuutta. Todettiin, että mikäli pubi-iltoja halutaan jatkossa 
järjestää ravitsemusliikkeissä, joihin pitää etukäteen varata tilat, olisi syytä kerätä sitova 
osallistumislista ennen tilan varaamista. 

 

7. Talous- ja jäsenasiat 

 

Rahastonhoitaja Impola totesi, että yhdistyksen tilillä on rahaa 604,59€. Lisäksi hän totesi, 
että pikkujoulumaksuja odotellaan vielä kolmelta ilmoittautuneelta. Puheenjohtaja kehotti 

Impolaa karhuamaan puuttuvia maksuja pikkujoulujen jälkeen. Impola tiedotti hallitusta siitä, 
että suhteessa edelliseen vuoteen näyttää siltä, että pikkujoulu- ja nettisivumaksujen jälkeen 

tämän vuoden tulos jää n. 30€ tappion puolelle. 
 
Hallitus keskusteli vuosijäsenmaksun korottamisesta nettisivujen ylläpidon tuottaman 

jatkuvan vuosittaisen kulun kattamiseksi. Päätettiin esittää vuosikokouksessa 
vuosijäsenmaksun korottamista yhdellä (1) eurolla. 
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8. Pikkujoulut 

Impola kertoi, että pikkujouluihin on ilmoittautunut 10 henkilöä. Ruokatarjoiluista vastaavat: 

Frigren (kasvismoussaka), puheenjohtaja Häkkinen (lihamoussaka), Kajander (tsatsiki), 
Puranen & Impola (gluteeniton moussaka). Salaatti valmistetaan paikan päällä Opinkivellä, 

tarpeista vastaavat Puranen ja Impola. 
 
Päätettiin juomabudjetiksi 30€. 

 
 

9. Yhteistyökuulumiset 

 

- 

 
10. Jargonia ja nettisivu-uudistus 

 

Kajander tiedotti hallitusta Jargonian nettisivujen edistymisestä. Sivuilta puuttuvat 
viimeistelyt saadaan hoidettua 12.12. mennessä, ja uusi Jargonia ilmestyy uusille sivuille 

14.12.2016. Kajander kehotti hallituksen jäseniä tarkastelemaan ja kommentoimaan sivuja. 
Puheenjohtaja ehdotti, että pikkujouluissa voitaisiin esitellä videotykillä uunituoretta 

Jargonian numeroa ja nettisivuja. Tykki löytyy tilasta paikan päältä, sihteeri Kauppinen tuo 
kannettavan tietokoneen. Kehuttiin Jargonian nettisivuja tyylikkäiksi. Todettiin, että 
nettisivut voidaan julkaista ja lasku maksaa. 

 
Kajander kertoi, että Jargonian uudessa numerossa julkaistaan 2 vertaisarvioitua ja TSV-

tunnuksella varustettua artikkelia ja lisäksi 5 kirja-arviointia. Kajander totesi myös, että 
vuoden aikana ilmestyneet kaksi Jargonian numeroa rikkoivat kirkkaasti sivumäärältään 
aiemman ennätyksen. 

 
Jargonian toimituskuntaan on haettu kahta uutta henkilöä, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. 

Kajander kertoi paljastavansa uuden toimituskunnan kokoonpanon pikkujouluissa 14.12. 
 

11. Muut sektorikuulumiset 

 

Hiljanen kertoi, että sulkapallovuoro pyörii säännöllisesti, mutta että kävijöitä voisi olla 

enemmänkin. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli, josko Hiljanen kuullut mitään opiskelijat vs. henkilökunta –

turnauksesta. Hiljanen totesi, että tämän vuoden osalta turnaus on jo pidetty, ja ilmaisi 
toivovansa, että seuraavan turnauksen järjestää Joonas Tammela. 

 
Puheenjohtaja Häkkinen kertoi, että yleisöluennot jatkuvat 17.1.2017. Hiljanen vastaa 
tiedotuksesta, mutta toivoo puheenjohtajan muistuttavan tästä vielä vuoden vaihteessa/ 

tammikuun alussa uudemman kerran. Todettiin, että syksyn yleisöluentosarjan tiedottaminen 
facebookin kautta tavoitti yleisön hyvin. 

 
12. Hallituskauden päättäminen 

 

Hallitus keskusteli vuosikokouksen ajankohdasta. Päätettiin alustavasti järjestää vuosikokous 
25.1.2017 klo 16 tilassa H105. 
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Puheenjohtaja muistutti, että tilinpäätös ja toimintakertomus on saatava toimitettua 
toiminnantarkastajille viimeistää 12.1.2017.  

 
Näin ollen hallituksen viimeinen kokous on 9.1.2017 klo 10.00 tilassa H105. Puheenjohtaja 

Häkkinen kehotti sektorivastaavia toimittamaan oman osuutensa toimintakertomuksesta 
hänelle viimeistään 6.1.2017 mennessä. 
 

Lisäksi 30.12.2016 järjestetään hallituksen s-postikokous, jossa hyväksytään pikkujouluista ja 
nettisivuista aiheutuneet kulukorvaukset sekä erotetaan yhdistyksestä ne henkilöt, jotka eivät 

ole maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen. 
 

13. Muut esille tulevat asiat 

 
Puheenjohtaja Häkkinen avasi keskustelun tulevan vuoden 2017 toiminnasta mainitsemalla 

Indiana Jones –klubi-illan. Teemu Häkkinen totesi, että on hyvin vaikea arvioida sitä, mitkä 
aiheet kiinnostavat ihmisiä. 
 

Puheenjohtaja Häkkinen ja varapuheenjohtaja Hiljanen kertoivat käyneensä johtajistodebatin 
rahoitustilanteesta. Läsnä olivat Helan tutkijain ry:n, ja Taikun tutkijat ry:n edustajat sekä 

Helan ja Taikun laitosjohtajat Jari Ojala ja Heikki Hanka, pääluottamusmies Erja Kosonen ja 
varadekaani Laura Stark. Häkkinen ja Hiljanen summasivat käymäänsä keskustelua.  
 

Todettiin, että yliopiston säännön mukaan tohtorikoulutettavan tulee olla edellisenä vuotena 
jonkinlaisella rahoituksella ennen kuin hänet voidaan palkata. Sen sijaan tiedekuntatason 

tulkinta on, että rahoituksen on oltava yliopiston omaa eikä ulkoista. Tohtorikoulutettavat 
puolestaan olivat ilmaisseet huolensa siitä, miten jatkossa kannustetaan ulkopuolisen 
rahoituksen hakuun ja vastaanottoon, tai ainakaan ei rangaista tohtorikoulutettavaa 

ulkopuolisesta rahoituksesta. Todettiin, että yliopisto näyttää siirtyneen uuteen malliin: sen 
sijaan, että jaetaan niukkuutta monille, jaetaankin nyt enemmän rahaa harvemmille. Impola 

tiedusteli sitä, että estääkö lyhyt työsuhde siirtymisen apurahalle. Puheenjohtaja oli 
tietävinään, että työsuhteesta ei voi siirtyä apurahalle, jos nimike säilyy samana. Lyhyisiin 
pätkätöihin liittyy niin paljon epäselvyyksiä, että ne eivät näyttäydy houkuttelevana 

rahoituksena. 
 

Häkkinen kommentoi, että laitoksemme tyyli olla ottamatta tohtorikoulutettavia suoraan 
projekteihin, esim. Akatemiahankkeisiin, poikkeaa muiden laitosten käytännöistä; olisiko 
tutkijayhdistyksellä kukaties tulevaisuudessa rooli edesauttaa sitä, että jatkossa 

tohtorikoulutettavia otettaisiin sisään ja rahoitettaisiin suoraan projekteissa? Puheenjohtaja 
arveli, että laitos ilmeisesti noudattanut Suomen Akatemian ohjeistusta tässä tapauksessa 

tiukemman tulkinnan mukaan kuin monet muut laitokset. 
 
Keskustelutilaisuudessa oli tullut ilmi, että tiedekunnassa oli tiedetty jo jonkin aikaa 

vääjäämättömästä siirtymisestä 1+3 –malliin, mutta on pidetty kiinni 2+2 –mallista 
viimeiseen saakka. Tieto herätti hämmennystä; miksei siirtymävaiheeseen oltu varauduttu 

paremmin? Toisaalta tiedossa on Ojalan näkökanta, että tiedekunta on käyttänyt kaikki 
resurssit tohtorikoulutettavien hyväksi niin kauan kuin se on ollut mahdollista. 
 

Mieleen jäi myös tunne siitä, että päättävät tahot eivät tunnu ymmärtävän sitä, että 
tohtorikoulutettavat kaipaavat avoimempaa hakua ja ennen kaikkea läpinäkyvyyttä 



4 

 

päätöksentekoprosessiin ja päätösten kriteereihin. Yliopiston päättävä porras ei myöskään 
tunnu ymmärtävän tohtorikoulutettavan arkea. 

 
Impola toi esiin alustavan tyytyväisyyden laitoksen vastatessa tutkijayhdistyksen aloitteeseen 

varsin kattavalla ohjeistuksella Helan aloittavien tohtorikoulutettavien käytännön arkeen. 
Puheenjohtaja kertoi keskustelleensa asiasta Heli Valtosen kanssa. He olivat todenneet, ettei 
Helan Tutkijat ry voi laittaa dokumenttia vielä jakoon omille sivuilleen, sillä se sisältää 

laitoksen sisäisiä käytänteitä. Impola kertoi, että Valtonen on luvannut, että ensi vuonna 
aloittaville tohtorikoulutettaville järjestetään kuitenkin tilaisuus, jossa dokumentissa esitetyt 

asiat käydään läpi. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös varttuneemmat tohtorikoulutettavat. 
Jatkossa on tärkeää seurata ohjeistuksen päivittymistä käytänteiden muuttuessa ja pidettävä 
huolta, että se saavuttaa tohtorikoulutettavat. 

 
14. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 
Seuraava kokous on 30.12.2016 järjestettävä sähköpostikokous. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.44. 
 

 
 
 

 
 

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

 
 

 
---------------------------------------  --------------------------------------- 
Teemu Häkkinen   Karoliina Puranen 
 

 

LIITTEET: 

Kokouksen työjärjestys   


