
HELSINGIN YLIOPISTON JATKO-OPISKELIJAT RY
Sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja

Maanantaina 24.11.2014 klo 18.00
Think Company Viikki, Latokartanonkaari 3, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Harri Waltari avasi kokouksen klo 18.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

4. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Waltari.
Sihteeriksi valittiin Tommi Tenkanen.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden virat ehdotettiin yhdistettävän. Tehtävään 
valittiin Terhi Järvinen ja Katja-Emilia Lillsunde.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kymmenen minuutin kokoustauosta. 
Kokoustauko alkoi klo 18.15 ja päättyi klo 18.23.

5. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2015 
toimintasuunnitelmaksi. Esitys avattiin keskustelulle.

Keskustelua herättivät tohtorikoulutettavien tavoittaminen ja yhdistyksen toimintamuotojen 
mitoittaminen siten, että yhdistyksen olisi toimissaan tähdättävä myös tutkijakoulutasoa 
alemmas, ulkomaisten tohtorikoulutettavien ohjaus- ja tuutorointikäytäntöjen vähyys 
erityisesti heidän aloittaessaan jatko-opinnot Helsingin yliopistossa, jatko-opintoihin 
pakollisena kuuluvien opintosuoritusten liian suureksi koettu määrä, sekä yliopiston 
mahdolliset haku- ja/tai lukukausimaksut EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta saapuville 
opiskelijoille.

Päätettiin kehittää nettisivuja suuntaan, jossa yliopiston jakama ulkomaisten 
tohtorikoulutettavien tuutorointiin liittyvä informaatio leviää tehokkaammin.

Pakollisten opintosuoritusten määrää ehdotettiin yhdeksi teemaksi esimerkiksi 
tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien johtoryhmien jatko-opiskelijajäsenille järjestettävään 
seminaariin tai käsiteltäväksi jatkokoulutusasioista vastaavan vararehtorin kanssa.

Yhdistys päätti antaa hallitukselle valtuudet esittää kannanottoja mahdollisiin haku- ja/tai 
lukukausimaksuihin liittyen.

Keskustelun päätyttyä esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

6. Vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksut
Hyväksyttiin muutoksitta. 
Jäsenmaksut päätettiin kerätä maaliskuun loppuun mennessä.



7. Vuoden 2015 talousarvio
Hyväksyttiin muutoksitta. 

8. Vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajan valinta
Ehdotettiin Tommi Tenkasta (Luonnontieteellinen tutkijakoulu).
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Vuoden 2015 hallituksen muiden jäsenten valinta (8 kpl)
Ehdotettiin seuraavia henkilöitä:
Sonja Trifuljesko (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu)
Outi Hakola (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu)
Julia von Boguslawski (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu)
Essi Mäkelä (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu)
Justyna Pierzynska (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu)
Adrien Vetterli (Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteiden tutkijakoulu)
Sawan Kumar Jha (Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu) 
Antti Rantala (Luonnontieteellinen tutkijakoulu)

Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Vuoden 2015 toiminnantarkastajien valinta
Ehdotettiin seuraavia henkilöitä (henkilökohtainen varajäsen suluissa):
Mari Simola (Terhi Järvinen)
Mikko Sillfors (Katja-Emilia Lillsunde)

Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Kokouksen päätös
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Harri Waltari Tommi Tenkanen
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

Terhi Järvinen Katja-Emilia Lillsunde
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:
1. Kokouksen esityslista
2. Kokouksen läsnäolijalista
3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
4. Talousarvio vuodelle 2015



Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: Maanantaina 24.11.2014 kello 18.00
Paikka: Think Company Viikki, Latokartanonkaari 3

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Asialistan hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta

- puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat (2 kpl)
- ääntenlaskijat (2 kpl)

5. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen
6. Vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksut
7. Vuoden 2015 talousarvio
8. Vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajan valinta
9. Vuoden 2015 hallituksen muiden jäsenten valinta (8 kpl)
10. Vuoden 2015 toiminnantarkastajien valinta
11. Kokouksen päätös

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki

Mandatory autumn meeting

Time: Monday November 24th, 6.00pm
Location: Think Company Viikki, Latokartanonkaari 3

Agenda:

1. Opening the meeting
2. Legality and quorum
3. Approving the agenda
4. Election of meeting officials

- chairperson
- secretary
- scrutinizers (2)
- tellers (2)

5. Accepting the action plan for the year 2015
6. The joining and membership fees of 2015
7. The budget for the year 2015
8. Election of the chairperson of the board for 2015
9. Election of other board members (8) for 2015
10. Election of auditors for 2015
11. Closing the meeting



HELSINGIN YLIOPISTON JATKO-OPISKELIJAT RY
Sääntömääräisen syyskokouksen läsnäolijalista

Maanantaina 24.11.2014 klo 18.00
Think Company Viikki, Latokartanonkaari 3, Helsinki

Läsnäolijat:

Tommi Tenkanen
Harri Waltari
Katja-Emilia Lillsunde
Outi Hakola
Terhi Järvinen
Sonja Trifuljesko
Adrien Vetterli
Justyna Pierzynska
Essi Mäkelä
Julia von Boguslawski
Sawan Kumar Jha



Action plan 2015

Toimintasuunnitelma 2015

The association of Doctoral students at the University of Helsinki was founded in May 2014
and officially registered in August 2014. During the first full year of action the association
seeks to become more known and to recruit new members from all  doctoral schools. The
association will act as an open forum for all its members and aims to create a link between
the University of Helsinki and its doctoral students.

Helsingin  yliopiston  jatko-opiskelijat  ry  perustettiin  toukokuussa  2014  ja  rekisteröitiin
yhdistysrekisteriin  elokuussa  2014.  Ensimmäisen  täyden toimintavuotensa  aikana yhdistys
pyrkii kasvattamaan tunnettuuttaan erityisesti jatko-opiskelijoiden keskuudessa mutta myös
laajemmin yliopistolla ja ylioppilaskunnassa sekä pitämään yhteyttä myös muiden yliopistojen
vastaaviin  yhdistyksiin  ja  ryhmiin.  Yhdistys  pyrkii  myös  kasvattamaan  jäsenmääräänsä
tavoitteena, että jäsenistöä saataisiin kaikista Helsingin yliopiston tohtorikouluista. Yhdistys
toimii avoimena foorumina kaikille jäsenilleen, ja pyrkii luomaan pysyvän yhteyden Helsingin
yliopiston ja sen jatko-opiskelijoiden välille.

The doctoral  student community at the University of Helsinki  is international  so the main
language of operation is English. The association shall also promote the establishment of an
international  doctoral  student  community  and work on behalf  of  the establishment of  an
appropriate tutoring for doctoral students coming from abroad.

Jatko-opiskelijoiden yhteisö Helsingin yliopistossa on luonteeltaan kansainvälinen, joten myös
yhdistyksen kommunikoinnin pääkielenä käytetään englantia. Yhdistys myös pyrkii tukemaan
ja edistämään yhteisön kansainvälistymistä sekä työskentelemään tarkoituksenmukaisemman
jatko-opintojen  ohjauksen  puolesta  koskien  erityisesti  ulkomailta  tulevia  uusia  jatko-
opiskelijoita.

Influencing doctoral training at the University

Jatko-opintoihin vaikuttaminen yliopistolla

The new structure of doctoral training has been functional for one year. The resourcing of
doctoral schools shall be under discussion during the next year as well as the strategy of the
University. The association shall follow and influence on these processes. 

Uusi  jatko-opintojen  rakenne  otettiin  käyttöön  Helsingin  yliopistossa  vuoden  2013
syyslukukaudella. Uusien tohtorikoulujen rahoituspohjasta sekä yliopiston strategiasta tullaan
käymään  neuvotteluja  vuoden  2015  aikana  yliopistolla.  Yhdistys  pyrkii  seuraamaan
keskustelua aktiivisesti ja vaikuttamaan prosesseihin mahdollisuuksiensa mukaan.

The  association  shall  organize  two  workshops  or  seminars  for  the  doctoral  student
representatives of the boards of doctoral schools and programmes and those other interested
on topical matters concerning doctoral training.

Yhdistys  järjestää  myös  kaksi  työpajaa  tai  seminaaria,  kohderyhmänä  erityisesti
tohtorikoulujen  ja  tohtoriohjelmien  jatko-opiskelijaedustajat.  Myös  muut  jatko-opintojen
kehittämisestä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuksiin.

The association shall build relations with those centrally involved in doctoral training at the
University (vice-rector, coordinators of doctoral schools, research affairs and academic affairs
at the central administration).

Yhdistys pyrkii luomaan keskusteluyhteyden myös keskeisten yliopiston päättävien tahojen ja
toimijoiden  kanssa  (vararehtori,  tohtorikoulujen  koordinaattorit,  tutkimusasioista  ja
akateemisista suhteista vastaavat toimijat keskushallinnossa).



Leisure activities

Huvitoiminta

The  association  shall  organize  afterwork  events  at  least  twice  per  term.  These  can  be
organized together with Aallonhuiput (the doctoral student association of Aalto University)
and Tsemppi PhD (the doctoral student division of the international students at the University
of Helsinki).

Yhdistys järjestää myös nk.  afterwork –tapahtumia vähintään kahdesti  lukukauden aikana.
Nämä tapahtumat pyritään järjestämään yhteistyössä joko Aallonhuippujen (Aalto yliopiston
jatko-opiskelijayhdistys)  tai  Tsemppi  PhD:n (Helsingin yliopistossa toimivien kansainvälisten
jatko-opiskelijoiden yhteisö) kanssa.

There shall  be a birthday party around the date of the founding meeting (May 26th),  an
autumn get together at the beginning of the autumn term and a pre-christmas party at the
end of the year.

Yhdistyksen  perustamispäivänä,  26.5.  tai  lähipäivinä,  on  tarkoitus  järjestää  yhdistyksen
syntymäpäiväjuhlat.  Syksyllä  järjestetään  vapaamuotoinen,  iltapainotteinen  virkistys-  ja
tapaamisilta kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille jatko-opiskelijoille ja mahdollisille
tuleville sellaisille. Loppuvuodesta yhdistys järjestää jo  perinteeksi muodostuneet pikkujoulut.

Co-operation

Yhteistyö

There  are  several  other  organizations  which  share  the  interests  of  the  association.  Most
naturally the association co-operates with other associations of doctoral students, especially
Aallonhuiput and Tsemppi PhD, which operate nearby. The Student Union and labour unions
are also natural partners.

Monet  ryhmittymät  jakavat  yhdistyksen  pääasiallisen  kiinnostuksen  kohteen,  jatko-
opiskelijoiden  tukemisen  ja  jatko-opintojen  kehittämisen  sekä  Helsingin  yliopistossa  että
laajemmin.  Luonnollisimmin  yhteistyötä  tehdään eniten  muiden  jatko-opiskelijayhdistysten;
erityisesti Aallonhuippujen ja Tsemppi PhD:n, kanssa. Myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
ja ammattiyhdistykset ovat yhdistyksen keskeisiä yhteistyökumppaneita.

Communications

Viestintä

The association has a web page, an e-mail list for members and an open Facebook group
which shall be used for advertising the different forms of activity and informing members of
the association on issues concerning doctoral  education at the University of Helsinki.  The
information on the web pages is in English and in Finnish.

Yhdistyksellä on oma kotisivu, sähköpostilista virallisille yhdistyksen jäsenille ja kaikille avoin
Facebook-ryhmä, joita käytetään muun muassa erilaisten tapahtumakutsujen ja tiedotteiden
levittämiseen  sekä  Helsingin  yliopistoa  ja  sen  jatko-opiskelijoita,  ja  erityisesti  yhdistyksen
toimintaa, koskevan tiedon jakamiseen. Kotisivujen julkaisukielinä käytetään pääosin suomea
ja englantia.

The board shall introduce an archiving system for the documents of the association.

Yhdistys ottaa käyttöönsä myös virtuaalisen arkistointityökalun, jonka avulla säilötään erilaisia
yhdistystä koskevia dokumentteja tulevaisuutta varten.



Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat r.y.

Talousarvio 2015

24.11.2014

Varsinaisen toiminnan menot

Huvitoiminta ja kokoukset -220,00

Hallintokulut -80,00

Varsinaisen toiminnan menot yhteensä -300,00

Varainhankinta

Jäsenmaksut 300,00

Varainhankinta yhteensä 300,00

Tilikauden tulos 0,00

Vahvistetut jäsenmaksut vuodelle 2015: 

Varsinainen jäsen 5,00

Ulkojäsen 2,00

Kannatusjäsen 25,00

(Liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksuesitys on sama kuin vuodelle 2014.)


