
 

   

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

LAITOSKOKOUS JA YT-NEUVOTTELU 26.4.2013 klo 9.00, H306 

 

PÖYTÄKIRJA 

  

 

1 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 9.13.  

 

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 

Laitoskokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Hangan. Sihteeriksi kutsuttiin 

Heli Niskanen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin. 

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja esityslistan hyväksyminen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Pirinen ja Tanja Välisalo. Esityslista 

hyväksyttiin. 

 

5 § Taikun opetusohjelma lukuvuonna 2013–2014 

Laitoksen amanuenssit Juha Teppo ja Heli Niskanen esittelivät maaliskuussa 2013 

tiedekuntaneuvostossa hyväksytyt taidehistorian ja taidekasvatuksen 

opetussuunnitelman vuosille 2013–2015 sekä kirjallisuuden opetussuunnitelman 

vuosille 2013–2015.   
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Amanuenssit esittelivät myös mainittujen opetussuunnitelmien pohjalta suunnitteilla 

olevia taidehistorian, taidekasvatuksen ja kirjallisuuden opetusohjelmia lukuvuodelle 

2013–2014. Perusopintojen opetus keskitetään syksylle. Aineopintoja ja syventäviä 

opintoja opetetaan läpi vuoden, joskin niiden opetus painottuu hieman eri periodeille.  

 

Luentopassikäytänteisiin on tulossa muutoksia, minkä toivotaan edistävän 

luentopassin sujuvampaa hyödyntämistä osana opintoja. Työelämäopintoja on tulossa 

sekä syys- että kevätlukukaudelle. Lisäksi syksyllä 2014 käynnistyvään 

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmaan tulevia kursseja pilotoidaan jo 

lukuvuonna 2013–2014.  

 

Lukuvuoden 2013–2014 opetus etenkin syksyn 2013 osalta on tarkoitus saada Korppiin 

ennen kesää 2013.  

 

Kokouksessa keskusteltiin uusiin opetussuunnitelmiin sisältyvien valinnaisten 

opintojaksojen määrästä sekä museologian ja hungarologian opetuksesta lukuvuonna 

2013–2014.  

 

6 § Taikun henkilökunnan työsuunnitelmat lukuvuonna 2013–2014 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli parhaillaan käynnissä olevaa 

työsuunnitelmaprosessia. Työsuunnitelmat lähetetään tiedekuntaan 30.4.2013. 

Laitoksen johtaja totesi, että jokaisen oppiaineen työsuunnitelmissa on huomautettavaa. 

Johtaja lähettää oppiaineiden pääedustajalle ja laitoksen varajohtajalle yhteenvedon 

oppiaineiden henkilöstön työsuunnitelmista, tarvittaessa myös henkilöille, joiden 

työsuunnitelmaa olisi tarve korjata. 

 

Kokouksessa esiteltiin professorien, yliopistotutkijoiden ja tutkijatohtorien 

työsuunnitelmien eri osioiden tuntimäärien keskiarvoja.   

 

7 § Tila-asiat: Taikun muutto Educaan 
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Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli Taikun Educa-muuton eri vaiheita. Kokouksessa 

keskusteltiin tähänastisista kokemuksista, joita Taikulaisilla on Educassa olosta. 

Keskustelussa nousivat esille erityisesti seuraavat seikat:  

• kokemukset Educasta ovat positiivisia 

• kalustus ja keittiötarviketilanne on vielä haastava. Kalustusta, sisustusta ja 

keittiötarvikkeita suunnitellaan tarkemmin ja hankitaan vasta lopullisen 

muuttopäätöksen myötä.  

• Educasta puuttuu langaton verkko. IT-palveluiden kanssa on jo aloitettu 

keskustelu langattoman verkon hankkimisesta.  

• toivottiin viikottaisia laitoskahveja, joissa henkilökunta ja tohtorikoulutettavat 

voisivat tavata toisiaan. Ajankohdaksi toivottiin esimerkiksi laitoksen 

johtoryhmän kokousta seuraavia päiviä, jolloin laitoskahveilla voisi tiedottaa 

ajankohtaisista asioista. Laitoskahvit järjestettäisiin yhdistetysti 1. kerroksen 

kahvihuoneessa ja D119-tilassa.  

• todettiin, että Educassa on työpisteitä myös muilla kuin taiteiden ja kulttuurin 

tutkimuksen laitoksen väellä, ja heidät tulisi huomioida.  

• opetusta on jo mahdollisuuksien mukaan siirretty Educaan. Lukuvuoden 2013–

2014 opetus koetetaan sijoittaa pääsääntöisesti Educaan. Juomatehtaan tiloja ei 

suositella enää käytettäväksi opetuksessa.  

 

Laitoksen johtaja totesi, että lopullinen päätös muutosta tehdään kesäkuun loppuun 

mennessä. Tällä välin toivotaan, että henkilökunta, tohtorikoulutettavat ja opiskelijat 

kertoisivat kokemuksia ja huomioita Educassa olosta laitoksen johtajalle ja amanuenssi 

Heli Niskaselle. Mikäli lopullinen muuttopäätös Educaan tehdään, loput muutoista on 

tarkoitus toteuttaa kesän 2013 aikana ennen syyskuuta 2013. Keskusteltiin lisäksi 

erityisesti siitä, onko Educassa työpisteitä kaikille ja miten ohjaustapaamiset järjestetään.  

 

8 § Taikun tutkimusstrategia 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka kertoi meneillään olevasta tiedekunnan 

tutkimusstrategian uudistamisesta. Taikun tutkimusstrategian uudistaminen tulee 

ajankohtaiseksi tiedekunnan tutkimusstrategian jälkeen, käytännössä syksyllä 2013. 

Keskusteltiin siitä, että laitoksella voisi pitää tutkimusstrategiaan, tutkimuksen 
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painoaloihin sekä tutkimushankerahoitukseen keskittyvän kehittämispäivän. 

Ajankohdaksi tälle voisi sopia toukokuun loppu tai kesäkuun alku 2013.  

 

9 § Muut esille tulevat asiat 

Laitoksen johtaja kertoi TTS-kierroksen alkamisesta. Aikataulu on suurin piirtein 

samanlainen kuin vuosi sitten. Laitoksen budjetti vuodelle 2014 laaditaan tässä 

yhteydessä. Vuoden 2013 budjetin tarkistusta on juuri tehty, ja toinen tarkistus tehdään 

syksyllä 2013.  

 

Amanuenssi Juha Teppo kertoi tulevista opiskelijavalintaan liittyvistä muutoksista. 

Muutokset liittyvät siihen, että taide ja kirjallisuus -hakukohde jakautuu kahdeksi eri 

hakukohteeksi: 1) taidehistoria ja taidekasvatus, 2) kirjallisuus. Keskusteltiin valinnassa 

tapahtuvien muutosten vaikutuksesta työsuunnitelmiin.  

 

10 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 10.30.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

Heikki Hanka   Heli Niskanen 

Laitoskokouksen puheenjohtaja  Laitoskokouksen sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

Hanna Pirinen   Tanja Välisalo 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


