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1 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 9.07.  

 

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 

Laitoskokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Tarja Pääjoen. 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 Janne Vilkuna ja Raine Koskimaa. Esityslista 

hyväksyttiin. 

 

5 § Vuoden 2014 budjetti 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli tiedekunnan rahanjakoa vuodelle 2014, 

rahanjakoon liittyviä perusteita ja kriteerejä (mm. tuloksellisuus) sekä erityisesti 

taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen osuuksia rahanjaosta. Koulutuksen lisäksi 

tärkeä rahoituksen jaon kriteeri on tutkimus, jonka osalta julkaisujen ja kilpaillun 
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tutkimusrahoituksen määrään tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi Hanka esitteli 

taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen budjettia vuodelle 2014. Hanka kiinnitti 

huomiota erityisesti apurahojen määrään ja tohtorikoulutusrahoituksen viimeaikaisten 

muutosten myötä kasvaneeseen paineeseen hakea ulkoista rahoitusta. Myös 

hankkeiden valmistelu, kehittäminen ja hankerahoituksen hakeminen on tärkeää koko 

laitoksen tuloksen kannalta. Lopputulemana Hanka totesi, että laitoksessa on tehty 

hyvää työtä, suunta on oikea ja toimintaan on hyvät edellytykset. Tilanteen 

kokonaislogiikka on kuitenkin hyvä hahmottaa. 

 

Kokouksessa keskusteltiin julkaisujen kirjaamisesta Tutkaan sekä niistä kriteereistä, 

kuka saa kirjata julkaisuja Tutkaan ja millaisia julkaisuja saa kirjata. Lisäksi 

keskusteltiin yleisesti rahanjaon logiikasta.  

 

6 § Vuoden 2014 tilajärjestelyt 

Amanuenssi Heli Niskanen esitteli Taikun henkilökunnan ja tohtorikoulutettavien 

tämänhetkistä työtilojen tilannetta sekä hahmotelmaa siitä, millaisia tiloja Taikulla on 

käytössä vuoden 2014 alkupuolelta lähtien.   

 

Niskanen totesi, että T-rakennuksen remontin valmistuttua Educa-rakennuksesta 

vapautuu huoneita Taikun käyttöön. A-rakennuksen remontin alkaessa loputkin 

Taikun tutkijat on siirrettävä pois A-talosta. Taikun henkilökunta ja 

tohtorikoulutettavat sijoittuvatkin jatkossa pääsääntöisesti Educa-rakennukseen, osin 

myös Kärkeen.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. Educa-rakennuksessa olon kokemuksista sekä 

langattomasta verkosta ja monitoimilaitteiden sijoittelusta. 

 

7 § Keskustelu laitosjohtajan valinnasta vuonna 2014 alkavalle nelivuotiskaudelle 

Amanuenssi Heli Niskanen esitteli seikkoja, joita Jyväskylän yliopiston johtosääntö 

sanoo laitosjohtajan valinnasta ja toimikaudesta.  
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Keskusteltiin laitosjohtajan valinnasta. Professori Tuomo Lahdelma esitti, että 

laitosjohtajana jatkaisi professori Heikki Hanka. Tohtorikoulutettava Kaisa Ahvenjärvi 

ja professori Raine Koskimaa kannattivat professori Lahdelman esitystä. Todettiin, että 

professori Hanka on johtajana hoitanut tehtävänsä hyvin ja laitos jatkaa mielellään 

toimintaansa Hangan johtamana. 

 

Päätettiin yksimielisesti esittää dekaani Minna-Riitta Luukalle, että taiteiden ja 

kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajana jatkaisi professori Heikki Hanka.  

 

 

8 § Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

 

9 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 10.08.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

Tarja Pääjoki   Heli Niskanen 

Laitoskokouksen puheenjohtaja  Laitoskokouksen sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

Janne Vilkuna   Raine Koskimaa 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


