JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
MONIKIELISEN AKATEEMISEN VIESTINNÄN KESKUS
JOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kokous: torstaina 14.1.2021 klo 8:30–10.00
Teams-kokous

N:o 1/2021

Läsnä:

vararehtori Marja-Leena Laakso (pj.)
dekaani Hanna-Leena Pesonen / varadekaani Anna-Maija Lämsä
yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio / varadekaani Raimo Lappalainen
varadekaani Anne Pitkänen-Huhta / professori Tarja Nikula-Jäntti
varadekaani Maija Nissinen / varadekaani Taija Juutinen
yliopistonopettaja Elina Jokinen / yliopistonopettaja Lotta Kokkonen
opiskelija Aapo Vuori / opiskelija Roosa Berg
kehittämispäällikkö Anna Grönlund, pysyvä asiantuntijajäsen
koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, pysyvä asiantuntijajäsen
controller Sari Tirkkonen, kohta 7
Movin johtaja Peppi Taalas
Movin kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä
Pöytäkirjanpitäjänä kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä, puh. 050 5900 212, mikko.jakala@jyu.fi

______________________________________________________________________________
Kutsu kokoukseen on lähetetty 14. joulukuuta 2020.
1

Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus
Toimielin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. (Hallinto- ja
päätösmenettelyohje Jyväskylän yliopistossa, 2.3.1.)
Kutsu kokouksiin toimitetaan toimielimen jäsenille ja varajäsenille vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä
esityslista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. Jos varsinainen jäsen on estynyt
osallistumaan kokoukseen, jäsenen tulee ilmoittaa esteestä tai esteellisyydestä kokouskutsun lähettäjälle, joka huolehtii
varajäsenen kutsumisesta kokoukseen. (Hallinto- ja päätösmenettelyohje Jyväskylän yliopistossa, 2.2.)

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
2

Esityslistan hyväksyminen
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.
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3

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi yliopistonopettaja Elina Jokinen ja opiskelija
Aapo Vuori.

4

Johtajan katsaus Movin toimintaan
Johtaja Peppi Taalas, p. 050 5541 720, peppi.taalas@jyu.fi

EHDOTUS: Keskustellaan johtajan katsauksen pohjalta.
PÄÄTÖS: Kuunneltiin johtajan katsaus ja keskusteltiin Movin toiminnasta. Todettiin, että
korona-ajasta huolimatta vuonna 2020 opintojaksotarjonta oli miltei alkuperäisen suunnitelman
mukainen, eikä poikkeuksellinen vuosi näkynyt myöskään opintosuorituksien määrässä. UVKopintojen seitsemän vuoden kehitystyö on nyt saavuttanut vaiheen, jossa UVK-opinnot ovat
kaikissa yliopiston 38 kandidaattiohjelmassa. Tällä hetkellä tekniikan alan kandidaattikoulutuksen ja DI-koulutuksen UVK-opintojen suunnittelutyö on meneillään. Jatko-opiskelijoille
suunnattujen opintojaksojen kysyntä on lisääntynyt ja tarjontaan kehitetään uusia kaksikielisiä
(englanti ja suomi) opintojaksoja.
5

Yliopiston rehtorin ja Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen välinen sopimus
kaudelle 2021–2024
Johtaja Peppi Taalas, p. 050 5541 720, peppi.taalas@jyu.fi

EHDOTUS: Keskustellaan johtajan katsauksen pohjalta.
PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin sopimusneuvotteluista johtajan katsauksen pohjalta. Sopimukseen liittyen keskusteltiin Movin koordinointivastuusta yliopiston kv-asiantuntijuuden kehittämisessä sekä kolmesta uudesta määräaikaisesta yliopistonlehtorin tehtävästä. Yliopistonlehtoreiden rekrytointi käynnistetään vuoden 2021 alussa. Johtokunnan jäsenistä Anne PitkänenHuhta ja Hanna-Leena Pesonen sekä pj Maana Laakso lupautuivat olemaan Movin valintatyöryhmän tukena rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Lisääntyneiden aloituspaikkojen ja uuden
koulutusalan myötä Movi saa myös lisäresursseja tutkintoon pakollisena kuuluvien kielten
opetukseen ja määräaikaisten yliopistonopettajien palkkaamiseen.
6

Johtajan katsaus Movin talouteen
Johtaja Peppi Taalas, p. 050 5541 720, peppi.taalas@jyu.fi

EHDOTUS: Keskustellaan katsauksen pohjalta.
PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin taloudesta johtajan katsauksen pohjalta.
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7

Movin talousarvio vuodelle 2021
Johtaja Peppi Taalas, p. 050 5541 720, peppi.taalas@jyu.fi
Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää talousarviosta (Jyväskylän yliopiston
johtosääntö 23 §)

EHDOTUS: Keskustellaan alustuksen pohjalta ja hyväksytään talousarvio vuodelle 2021.
Liitteet: Talousarvio 2021
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Movin talousarvio vuodelle 2021.
8

Tiedotettavat ja muut asiat
Ei tiedotettavia tai muita asioita

9

Kokouksen päättäminen
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
puheenjohtaja, vararehtori

Marja-Leena Laakso

sihteeri, kehittämispäällikkö

Mikko Jäkälä

Pöytäkirjan tarkastajat:
Elina Jokinen
yliopistonopettaja

Aapo Vuori
opiskelija
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Päiväys / Date: 21.01.2021 17:03:11

Marja-Leena Laakso
Vararehtori
Kaksiosainen henkilötunnistus (JYU käyttäjätunnus, salasana ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (JYU user account, password and mobile identification)

Päiväys / Date: 21.01.2021 18:28:37

Mikko Viljam Jäkälä
Kehittämispäällikkö
Kaksiosainen henkilötunnistus (JYU käyttäjätunnus, salasana ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (JYU user account, password and mobile identification)

Päiväys / Date: 22.01.2021 12:30:13

Elina Jokinen
Yliopistonopettaja
Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

Päiväys / Date: 22.01.2021 16:17:19

Aapo Vuori
Opiskelija
Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
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