
Nefa-Jyväskylä Ry.                                                                                                        Esityslista 

Historian ja etnologian laitos                                                                                                 6/2014 

Historica 

PL 35 

40014 Jyväskylän yliopisto   

nefa-hallitus@lists.jyu.fi                                                                                               7.5.2014 

  

Hallituksen kokous 

Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 

Paikka: Yliopiston kirjasto, Ryhmätyöhuone 2 

      

                   Sihteeri                            John Lindström 

                   Puheenjohtaja                  Heidi Clee 

                                                              Emmi Urtti 

                                                              Mikko Haapakoski 

                                                              Iina Lehikoinen 

                                                              Juulia Hakunti (lähti kesken kohtaa 7) 

                                                              Antti Kiviranta (lähti kesken kohtaa 7) 

                                                              Sofia Ikonomidis (lähti kohdassa 8) 

                                                              Vilma Hakola (lähti kohdassa 8) 

                                                              Joni Pietiläinen 

                                                              Sanni Honkanen (lähti kohdan 6 jälkeen) 

  

 

      1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 16.06 

       

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli sääntöjen § 7 vedoten 

puheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksessa mukana tällä kertaa oli myös 

vierailijoita. 

 

      3. Esityslista 6/2014 hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. 

 



       

 

4. Hallituksen kokouksen 5/2014 pöytäkirja hyväksyminen 

 

Pöytäkirja ei ollut valmistunut ajoissa. Pöytäkirja hyväksytään tulevassa kokouksessa. 

       

5. Ilmoitusasiat 

 

Pirjo Korkiakankaan eläkejuhlat 4.6. Elina pyytää kaaritanssijoita. 

Ojalan oli pyytänyt Nefaa ja Tosinetta valitsemaan ensimmäistä kertaa paras HELA -kurssi ja 

paras HELA -opettaja. Etnologien vastuulle tässä jäisi tänä vuonna parhaan opettajan 

valitseminen. Emmi Urtti lähettää kyselyn nefalaisille lähiaikoina ja äänestysaikaa on toukokuun 

loppuun saakka 

       

6. Ops-asiat 

 

Sanni Honkanen saapui paikalle ja avasi kokoukseen osallistuneille tulevaa opintosuunnitelmaa. 

Viesti oli yksinkertainen. Ops on hyvällä mallilla. Sen deadline on vasta ensi vuonna. 

Muutoksilla haetaan käytännön läheisyyttä. Kursseista pyritään järkeistämään tuomalla esille 

rakenteellisuutta ja selkeyttä. 

Perusopinnot ovat käytännössä valmiina. Pakolliseksi tulee yksi ruotsinkielinen tenttikirja. 

Ohjausta lisätään, opiskelijalta odotetaan aktiivisempaa osallistumista omien opintojen suhteen, 

jotta opettajat ja ohjaajat voisivat paremmin auttaa opintojen kanssa, jos on tarvetta. 

Lopuksi opiskelijoilta kysyttiin ehdotuksia esimerkiksi tenttikirjojen suhteen. Kuinka tätä voisi 

parantaa? 

 

Toiveeksi syntyi kaiken lisäksi, että kursseille tulisi enemmän kontaktiopetusta. 

Palautetta voi antaa Sanni Honkaselle jatkossa, jos siihen on tarvetta. 

       

7. Kulo 

 

Kulo-jäsenyys oli noussut ns. kuumaksi perunaksi, joten tämä kokous järjestettiin, jotta nefalaiset 

voisivat kertoa mielipiteensä Kulon mahdollisista hyödyistä ja/tai haitoista. Kaksi opiskelijaa oli 

tullut selvittää mistä on kyse ja paikalla kertomassa omasta kiinnostuksestaan Kulosta oli 

Hakuntin ja Kivirannan (nykyään Kulon hallituksessa olevat) lisäksi myös yksi toinen opiskelija. 

Puheenjohtaja pyysi jokaista vuorotellen kertomaan omaa näkökantaansa Kulo-asiasta.  

 

Kulon edustajana Kiviranta totesi, että Kulo järjestönä on hyvin nuori, jonka vuoksi se ei ole 

vielä kyennyt luomaan parhaita mahdollisia etuja jäsenilleen (perustettiin 2010) ja kokouksessa 

yhdeksi teemaksi nousi se, kuinka kuloa voisi kehittää jatkossa, vaikka jäsenten avulla. 



Vierailijat totesivat kiinnostuksestaan jatkaa Kulon jäsenenä, sillä he kokivat että siitä olisi mm. 

potentiaalista hyötyä ns. matalana kynnyksenä. Myös vuotuinen seminaari, joka on tosiaan 

kaikille avoin ja ilmainen, auttaa kontaktien luomisessa ja verkostoitumisessa muiden saman alan 

opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa. Myös se, että Nefa - Jkl on aina kuulunut johonkin 

kattojärjestöön, ennen Nefa - Nordeniin, oli joidenkin vierailijoiden mielestä hyvä syy jatkaa 

Kulon jäsenenä.  

 

Puheenjohtaja pohti jäsenjärjestöjen jäsenhinnan (50 e) maksamisen hyötyä, jos vähäisten 

jäsenetujen lisäksi ei nefalaisten keskuudestakaan löydy edes kourallinen opiskelijoita, jotka 

jollakin tavalla aktiivisesti osallistuisivat enemmän Kulon toimintaan. Osallistuminen Kuloon on 

siis ollut hyvin vähäistä ja Kulo myönsi, ettei sillä varsinaisia jäsenetuja ole. Yksittäisen 

opiskelijan jäsenhinta on 5 euroa.  Esille nousi myös joidenkin paikallaolijoiden keskuudesta se, 

ettei Kulo ole kovin hyvin tullut tutuksi muuta kuin kattojärjestönä ja toivottiin että Kulo mm. 

tiedottaisi ja toisi itseään paremmin näkyväksi jäsenilleen. Toiveena oli myös mm. erityisesti 

pöytäkirjojen ja kokouskutsujen lähettäminen ja päivittäminen nettisivuille, facebook-

ryhmiin/sivuihin ja listoille, joita nyt ei vieläkään löydy mistään, sekä tiedotuksen parantaminen. 

 

Koko keskustelu alkoi siitä, kun puheenjohtajuuden lisäksi Corpuksen ympäristövastaavana 

toimiva Heidi Clee oli seurannut Corpuksen hallituksen keskustelua aiheesta, jonka lopputulos 

oli se, ettei toistaiseksi Kulolla ole riittävästi tarjottavaa ja hyötyä jäsenilleen jotta liittyminen 

kannattaisi. Tämän jälkeen Clee oli kääntynyt kysymään tarkemmin asiasta ylioppilaskunnan 

järjestösektorilta, joka totesi että tällaisten asioiden esille tuominen, pohtiminen ja selvittäminen 

on vain vastuullista ja hyvä asia ja että siitä ehdottomasti kannattaa keskustella muun hallituksen 

kanssa ja jälkeenpäin olla yhteydessä Kuloon. On hyvä, ettei vaan suoraan kyseenalaistamatta 

mene jotain maksamaan. Etenkin pienenä järjestönä tällaista jäsenmaksua ei tarvitse maksaa, jos 

ei koe että siitä on hyötyä.  

 

Kulo-keskustelusta kävi myös ilmi, että keväällä ainoastaan yksi jäsenjärjestö lisää on onnistuttu 

rekrytoimaan Turusta ja että tällä hetkellä jäsenmaksut ovat Kulon ainoa tulon lähde. 

Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että jäsenmaksuilla rahoitetaan vuotuista Kulo-seminaaria. 

 

Seuraavaksi Nefan hallituksen olisi tarkoitus lähettää Kulo-kyselynsä myös muille nefalaisille, 

jotka eivät syytä tai toisesta päässetkään kokoukseen jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada 

äänensä kuuluviin. Kokouksessa kävi ilmi, että Kiviranta ja Hakunti olivat keskustelleet, josko 

Kulo ja Nefa voisivat tehdä yhdessä kyselyn, jotta kyselyn voisi saman tien lähettää myös muille 

jäsenjärjestöille. Nefa oli kuitenkin jo luonut kyselynsä mutta enemmistö kannatti ehdotusta 

yhteistyöstä. Heidi Clee lähettää valmiin kyselyn Kulon hallitukselle muokattavaksi, jotta kysely 

saataisiin mahdollisimman pian lähetetty myös muille Kulon jäsenille. Lähtiessään Antti 

Kiviranta ehdotti, että hallitus hyväksyisi saman tien Kulon jäsenmaksun. 

 



      8. Talousasiat 

 

8.1 Hyväksyttävät maksut 

 

Pohdittiin Kulon-jäsenmaksun maksamista. Puheenjohtaja ehdotti hyvän tavan mukaisesti, ettei 

jäsenmaksua hyväksytä ennen kuin myös muilta nefalaisilta olisi kyselyn avulla saatu palautetta 

ja mielipiteitä Kulo-asiaan liittyen.  Ennen jäsenmaksun maksamista, ts. päätöksentekoa jatkaa 

jäsenyyttä, kannattaa kysyä kaikkien jäsenten mielipidettä. Asian päättämiseksi mahdollisimman 

pian, asiasta päätettiin äänestää ja enemmistö hallituksesta kannatti jäsenmaksun maksamista 

saman tien. Hyväksyttiin maksettavaksi Kulon jäsenmaksu 50,00 €. 

 

Lotta Kääriäinen saa korvauksen KV -illasta. Maksu hyväksyttiin. 

       

9. META 

 

Laitoksen laaturyhmää kokoontuu tiistaina ja sitten ensi viikon torstaina. Heli Valtonen oli 

pyytänyt, että Nefan ja Tosineen jäsenet vastaisivat muutamiin kysymyksiin koskien laitoksen 

ensi vuoden teemaa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Puheenjohtaja jakoi kysymyslaput ja 

vastauksia voi lähettää Valtoselle maanantain mennessä. 

 

       

10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen 

 

Torstaina 15.5. klo 16.00. Paikka tarkentuu myöhemmin. 

       

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34. 

  

  

Jyväskylässä 17.9.2014 

  

        

 

____________________________________           ___________________________________ 

 

Heidi Clee                                                                John Lindström 

puheenjohtaja                                                sihteeri 

 

 



 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

Pvm: _____________________ 

 

 

___________________________              _______________________________ 

 

Mikko Haapakoski                                      Emmi Urtti 

 

 


