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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos  
Laitoskokous 
Aika: Keskiviikko 27.4.2012 klo 9.30 - 10.30  
Paikka: Historica-rakennuksen sali H320 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Läsnä: Heikki Hanka (pj), Tarja Pääjoki, Mikko Keskinen, Mika Hallila, Heta Marttinen, Juha Teppo, 
Elina Sivula, Susanna Koistinen, Sirkkaliisa Usvamaa-Routila, Jaakko Holma, Tuuli Lähdesmäki, An-
nika Waenerberg, Kaisa Ahvenjärvi, 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. Ajankohtaista 

Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi yliopistomaailman ajankohtaisia asioita: 
-Yliopiston sisäinen rahoitusmallia valmistellaan parhaillaan (okm:n rahoitusmalli 
yliopistoille astuu voimaan vuoden 2013 alussa): 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus
/liitteet/Yliopistojen_rahoitusmalli_2013_alkaen.pdf ) 
-Julkaisufoorumi-hanke pyrkii luomaan järjestelmän julkaisujen laadunarviointiin 
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/index.html . 
Hankkeen paneelin nro 22 jäsenistössä työskentelee professori Mikko Keskinen. 

 
6. Taikun työsuunnitelmat lukuvuodeksi 2012-2013 

Taikun johtoryhmä käsitteli tulevan lukuvuoden työsuunnitelmat oppiaineittain 
25.4.2012 pitämässään kokouksessa. Suunnitelmissa on otettu huomioon humanist-
isen tiedekunnan 17.4.2012 hyväksymät uudistetut opetussuunnitelmat ja tulevan 
lukuvuoden opetusohjelma. Todettiin, että työsuunnitelma- ja opetusohjel-
matyöskentely pitää tulevaisuudessa ajoittaa nykyistä paremmin toisiaan tukevaksi. 
Puheenjohtaja esitti laatimansa yhteenvedon työsuunnitelmista, jossa hän kiinnitti 
huomiota kontaktiopetuksen osuuteen työajasta, peruskoulutukseen liittyvän 
opetuksen määrään, tutkimustoimintaan kuluvaan aikaan, omaan kouluttautumiseen 
(huom! tämä osio koskee kaikkia), yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen käytettävä 
aika ja sisäisten palveluiden tuntimäärät. 
Puuttuvat työsuunnitelmat tullaan toimittamaan tiedekunnan dekaanille ensi tilassa, 
samoin tiedot laitoksen tuntiopetuksesta syyslukukauden osalta lähetetään tiede-
kuntaan 30.4.2012 mennessä.  
 

7. Laadunhallinta, koulutuksen itsearviointi ja Taikun laaturyhmän valinta 
Vuoden 2015 alussa Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta toteutetaan yliopis-
tossamme ulkoinen, kansallinen ja suomenkielinen auditointi. Tulevan lukuvuoden 
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aikana laitoksissa tehdään itsearvioinnit. Taikun itsearviointipäivä on 18. tammikuuta 
Taikun omissa tiloissa. Yhteyshenkilönä laitoksessa toimii uuden laaturyhmän pu-
heenjohtaja eli laatuvastaava. Arvioinnissa keskitytään ensisijaisesti koulutukseen, 
mutta mm. myös siihen liittyvään johtamiseen.  
Itsearviointi tarkoittaa koulutuksen prosessien itsearviointia. Tilaisuudessa ovat mu-
kana edustajat laitoksen kaikista henkilöryhmistä (johtaja, pedagoginen johtaja, pro-
fessorit, opettajat, tutkijat, palvelukeskuksen henkilöstö, muu tukihenkilöstö ja opis-
kelijat), yhteensä noin 18 - 20 henkilöä sekä ulkopuolinen itsearvioinnin ohjaaja.  
Toiminta arvioidaan kolmessa ryhmässä, jotka osan ajasta työskentelevät yhdessä. 
Ryhmät muodostetaan siten, että eri oppiaineiden edustus on mukana. Ennen tapah-
tumaa laitos kerää tarvittavan informaation info- ja keskustelutilaisuutta varten. 
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/laatu/auditointi2015  
Ehdotus Taikun uudeksi laaturyhmäksi: Taikun johtoryhmä ehdottaa uuden laatu-
ryhmän jäseniksi seuraavia henkilökunnan jäseniä: yliassistentti Tarja Pääjoki (laatu-
vastaavaksi/puheenjohtajaksi), professori Sanna Karkulehto ja tutkijatohtori Satu 
Kähkönen. Ainejärjestöt ilmoittavat valitsemansa opiskelijajäsenen ja varajäsenen 
nimen alkukesän aikana.  
Päätös: Ehdotuksen mukainen.  
 

8.  Tiedoksi asioita  

 Taikun kolme professoria pitää juhlaluennon (ent. virkaanastujaisesitelmän)  
keskiviikkona 9.5.2012 klo 12 päärakennuksen juhlasalissa:  
-Kirjallisuuden professori Sanna Karkulehto: Kotimainen kirjallisuus ja yhteiskunta 
-Kirjallisuuden professori Mikko Keskinen: Kirjallisuustiede käänteiden käänteissä 
-Nykykulttuurin tutkimuksen professori Raine Koskimaa: Gutenbergin galaksista 
Internet-galaksiin - kulttuurintutkimus digitaalisessa maailmassa 

 Taikun kevätretki suuntautuu kesäkuussa Mänttään ja syksyn virkistyspäivä jär-
jestetään Laajavuoren hyvinvointipalveluita hyödyntäen.  

 Taikukandin suunnittelu jatkuu. 
  
9. Juomatehtaan tilanne 

Juomatehtaan lopullinen tyhjennys tapahtuu viikkoon 24 mennessä. Rakennusta jou-
dutaan todennäköisesti kuitenkin pitämään opetuskäytössä tulevan lukuvuoden ajan 
yliopiston korjausrakentamisbuumista johtuvan salipulan vuoksi.  

 
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
Jyväskylässä 27.4.2012 
 
 
Heikki Hanka 
Puheenjohtaja 
 
Tellervo Helin 
Sihteeri 
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