
 

   

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

LAITOSKOKOUS JA YT-NEUVOTTELU 29.4.2014 klo 12.00, D109 

 

PÖYTÄKIRJA 

  

 

 

1 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 12.06.  

 

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 

Laitoskokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Hangan. Sihteeriksi kutsuttiin 

Heli Niskanen. 

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja esityslistan hyväksyminen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Piippo ja Sanna Karkulehto. Esityslista 

hyväksyttiin. 

 

5 § Taikun opetusohjelma lukuvuonna 2014–2015 

Amanuenssi Juha Teppo esitteli myös Taikun opetusohjelmia lukuvuodelle 2014–2015. 

Kaikki eivät ole vielä ilmoittaneet opetusta koskevia tietoja, mutta syksylle tulee paljon 

kursseja. Käytännössä kaikkiin opetussuunnitelman kohtiin tulee opetusta. 

TAITEIDEN JA KULTTUURIN 
TUTKIMUKSEN LAITOS 
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Kurssitarjonnassa on kuunneltu opiskelijoiden toiveita, mikä näkyy esimerkiksi 

sarjakuvakurssin toteuttamisena. 

 

Kurssikuvaukset Korpissa tulee saattaa kuntoon toukokuun aikana. 

 

6 § Taikun henkilökunnan työsuunnitelmat lukuvuonna 2014–2015 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli parhaillaan käynnissä olevaa 

työsuunnitelmaprosessia. Työsuunnitelmat lähetetään tiedekuntaan 30.4.2014. Joitakin 

työsuunnitelmia vielä korjataan hieman. Hanka esitteli myös professorien, 

yliopistotutkijoiden ja tutkijatohtorien työsuunnitelmien eri osioiden tuntimäärien 

keskiarvoja.   

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. yhteisjulkaisemisen mahdollisuuksista ja siitä, pitäisikö 

yhteisjulkaisemista koskevaa asiaa lisätä tutkimusstrategiaan. 

 

7 § Taikun opetussuunnitelmatyö (OPSit) 

Laitoksen pedagoginen johtaja, professori Sanna Karkulehto kertoi Taikun 

opetussuunnitelmatyön vaiheista. Oppiaineita on pyydetty kirjaamaan OPS-työn 

pohjaksi perus-, aine- ja syventävien opintojen tason ydinaines ja opittavat asiat. Tämä 

tarkoittaa sekä sisältöjä että erityishuomioita esimerkiksi työelämävalmiuksista ja -

taidoista sekä kansainvälistymisestä. Lisäksi tulisi huomioida erilaiset opiskelumuodot, 

jotka lisäävät työelämätaitoja sekä hyvien tieteellisten käytäntöjen periaatteet. Kyseiset 

tiedot tulee lähettää Sanna Karkulehdolle viimeistään 31.5.2014.  

 

8 § Taikun tutkimusstrategia 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka kertoi Taikun tutkimusstrategian uudistamisesta ja 

esitteli tutkimusstrategiatekstiä. 

 

Tutkimusstrategiaan lisätään maininnat yhteisjulkaisemisen edistämisestä sekä 

vuosittaisen tutkimuksen kehittämispäivän järjestämisestä syksyisin (vrt. opetuksen 

kehittämispäivä keväisin).  
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Taikun johtoryhmän kokouksessa 7.5.2014 viimeistellään tutkimusstrategia.  

 

9 § Muut esille tulevat asiat 

 

Pirjo Vuorinen tulee seuraaville Taikun henkilökunnan aamukahveille kertomaan 

Educasta.  

 

Taiku saa loput Educan huoneet käyttöönsä tämänhetkisten tietojen mukaan 16.5.2014. 

Keskusteltiin sisustus- ja kalustustarpeista. 

 

Keskusteltiin myös muun muassa Jyväskylän yliopiston piknikin 26.5.2014 ohjelmasta 

sekä syksyllä järjestettävästä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisestä illanvietosta 

viikolla 38. 

 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka kertoi kansainvälisen museoliiton alaisen 

dokumentointikomitean (ICOM/CIDOC) kanssa järjestettävästä CIDOC-kesäkoulusta, 

jota suunnitellaan kesäksi 2015 ja josta kaavaillaan kulttuuriympäristön 

maisterikoulutusta tukevaa säännöllistä kesäkoulua. 

 

10 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 13.04.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

Heikki Hanka   Heli Niskanen 

Laitoskokouksen puheenjohtaja  Laitoskokouksen sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
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Laura Piippo   Sanna Karkulehto 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


