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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laitoskokous 
Aika: Keskiviikko 28.9.2011 klo 11.15-12.25 
Paikka: Blomstedtin Sali 
PÖYTÄKIRJA 
 
Läsnä: Heikki Hanka (pj), Sirkkaliisa Usvamaa-Routila, Satu Kähkönen, Sari Kuuva, Teija 
Luukkanen-Hirvikoski, Ulla Pohjamo, Tuuli Lähdesmäki, Karoliina Järvinen, Leila Aho, Emmi 
Varjola, Kyösti Ylikulju, Urpo Kovala, Petteri Laihonen, Tuula Fareed, Juha Teppo, Heta 
Marttinen, Satu Ruuska, Anne-Maija Malmisalo-Lensu, Hanna Pirinen, Kaisa Hiltunen, Anna 
Helle, Laura Piippo, Susanna Koistinen, Tellervo Helin (siht.) 
 

1. Laitoksen johtaja Heikki Hanka avasi kokouksen. 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Hanka ja sihteeriksi Tellervo Helin 
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 
5. Ajankohtaisia asioita:  

-Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
luonnokseen  vuosille 2011-2016 on hyvä tutustua. Suunnitelma on samalla halli-
tusohjelman toimeenpanosuunnitelma ja antaa kuvan siitä mihin ollaan menossa. 
Ks. http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2011/09/kesu.html 
-Yliopiston tohtorikoulutuksen uudet käytännöt tehdään tutuksi ohjaajille ensi maa-
nantaina 3.10. järjestettävässä koulutustilaisuudessa. 

6. Taikun tilakysymykset 
-Juomatehdasta on siivottu ja korjattu viimeiset kaksi vuotta tuloksetta. Henkilökun-
ta oireilee yhä selvemmin sisäilmaongelmien vuoksi ja siksi Taikulla on ollut käytös-
sään väistötiloja Agorassa ja G-rakennuksessa. Elokuussa yliopisto käynnisti neuvot-
telut kiinteistön omistajan kanssa tiloista luopumisesta. Tuloksena Taikulle ilmoitet-
tiin, että sen on mahdollista siirtyä vuoden vaihteessa Mattilanniemi 8:n 3. kerrok-
sen väistötiloihin tulevan vuoden vaihteessa. Tilat tulevat olemaan Taikun käytössä 
2-3 vuotta. Laitoksen lopulliseksi  sijoituspaikaksi Taikun johtaja on esittänyt toivo-
muksenaan Athenaeum-rakennuksen, joka alun perin on rakennettu taiteiden talok-
si ja sijaitsee lähellä yliopiston humanistista keskuskirjastoa. 
Muutto Mattilanniemeen 
-Tavoitteena on saada koko laitoksen henkilökunta ja opiskelijat yhteisiin tiloihin tai 
toisiaan lähellä oleviin tiloihin. 
-Ensimmäiset tilasuunnitelmat toimitettiin laitoksen johtajalle syyskuun alku-
puolella.  
-Työpisteet tulevat sijoittumaan avokonttoriin, jossa vain johtajalle ja osastosih-
teerille erotetaan omat työhuoneet. Lisäksi tilassa on neljä pientä puhelu- ja ohjaus-
tilaa, lepohuone, pieni neuvottelutila, 12 hengen neuvotteluhuone ja kahvihuone 
sekä toimistolaitehuone. 
-Aineistot ja esineet: Mattilanniemi 8:n tiloihin ei valitettavasti saa viedä aineisto-
ja tai kirjallisuutta yliopiston muista tiloista. Kovat materiaalit kuten laitteet – tieto-
koneet, kamerat jne. voidaan puhdistaa ja siirtää muuton yhteydessä uusiin tiloihin. 
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-Mediateekin aineistot / työhuoneiden aineistot / opinnäytteet / tutki-
musaineistot / arkistoaineistot. Laitoksen johtaja on neuvotellut hum.tdk:n de-
kaanin kanssa hankkeesta, jossa arkistohallinnon maisteri kahden harjoittelijan 
kanssa luokittelevat aineistot, järjestävät tarpeelliset digitalisoinnit, puhdistukset, 
siirrot kirjastoon, Kanavuoren säilytystiloihin, tutkimusarkistoihin, kotiin, poistoihin, 
jne. 
-Opetustilat /luentosalit: Ensi kevätlukukauden ajan opetuksessa käytetään 
Juomatehtaalta varattuja opetustiloja. Tuleviksi lukuvuosiksi opetustilat pyritään 
saamaan Mattilanniemen alueelta. Joitakin seminaareja voidaan pitää laitoksen 
omassa neuvotteluhuoneessa. 
-Mattilanniemi 8:ssa on tiukka kulunvalvonta, joka koskee kaikkia. Laitoksen 
vieraat ilmoittautuvat sisääntulotiskillä, jossa he kirjoittautuvat sisään. Henkilökunta 
noutaa vieraat sisääntulohallista.  

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
Jyväskylässä 28.9.2011 
 
 
Heikki Hanka 
Puheenjohtaja 
 
Tellervo Helin 
Sihteeri 
 
 
 


