
Helsingin yliopiston lehtorit ry 

Pöytäkirja 

Hallituksen kokous 

Paikka: Porthania, opettajain kahvio 

Aika: ma 20.4.2015 klo 16.00 alkaen 

Läsnä: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Suvi Punkkinen, Ari Poutiainen, Päivi Sihvonen, Sari 

Päivärinne, Inkeri Ruokonen, pj. ja Leena Immonen, sihteeri. 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. 

 

3. Jäsenasiat ja HYL:n uudet jäsensivut 

Tarkasteltiin HYL:n uusia jäsensivuja, jotka avataan kesäkuun alussa. Sivut käännetään myös englanniksi. 

Päätettiin maksaa jäsensihteeri Juha Eskeliselle stipendi sivujen englanninkielisen käännöksen 

huolehtimisesta. Jäsensihteeri arvioi käännöstyön määrää ja lähettää hallitukselle linkin, josta he voivat 

tarkastella ja kommentoida jäsensivuja ennen niiden julkaisua. Yhteysopettajille on jaettu lista heille 

kuuluvista jäsenistä ja päätettiin järjestää hallituksen ja yhteysopettajien yhteinen kokous maanantaina 1.6. 

ravintola Mestaritallissa. Sihteeri varaa tilan ja jäsensihteeri hoitaa e-lomakepohjaisen ilmoittautumisen. 

Puheenjohtaja laatii kutsun. 

 

4. Ajankohtaista HY:ssä 

Helsingin yliopiston hallitus on 15.4. kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt uudet johtosäännöt. 

Keskusteltiin henkilöstön kuulemisen teemasta ja siihen liittyvistä viestintämahdollisuuksista erityisesti 

Acatiimin ja YLL:n blogikirjoitusten kautta. YT-neuvottelukunnassa on ollut esillä tila- ja muuttoasiat Viikissä, 

Meilahdessa, Ruskeasuolla ja Keskustakampuksella. Yliopistossa otetaan käyttöön pilvipalvelu Office365 

Webmailin sijaan.  Keskushallinto edellyttää uuteen järjestelmään siirtymistä. Tarkasteltiin 

luottamusmiessopimuksen mukaisia palkkatilastotietoja, jotka olivat tulleet hallintojohtajalta ja oltiin 

huolissaan palkkakehityksen tilasta. 

 

5. Ajankohtaista YLL:stä 

YYL:ssä on ollut kaksi hallituksen kokousta 10.4. ja 17.4. sekä YLL:n puheenjohtajien ja sihteerien 

koulutuspäivä 10.4. Keskeisenä teemana oli jäsenten hankinta ja aktivointi, josta HYL:n piirissä 

keskustellaan lisää 1.6. yhteysopettajien ja hallituksen yhteisessä kokouksessa. Raportit Unifin 

rakenteellisen kehittämisen hankkeista ovat ilmestyneet ja löytyvät sivulta: 

http://www.unifi.fi/toiminta/rake/ 

Raportit ovat yksityiskohtaisia. Toivotaan, että jäsenistö käy tutustumassa raporttiin ja antaa kommentteja 

HYL:n ja YLL:n puheenjohtajalle tai suoraan OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskaselle 

(hanna.tanskanen@oaj.fi). 

 

YLL:n liittokokous on perjantaina 22.5. klo 13.00.  YLL:n liittokokousedustajaksi valittiin Leena Immonen ja 

varalle Sari Päivärinne. 

 

YLL:n yhteysopettajaseminaari pidetään 22.–23.8. 2015 Kalastajatorpalla. HYL:n yhteysopettajille on 

lähetetty ilmoittautumisohje. Ilmoittautuminen tapahtuu OAJ:n jäsensivujen kautta. 

 

http://www.unifi.fi/toiminta/rake/


OAJ:n/YLL:n Yliopistopäivät järjestetään Helsingissä 13. – 14.11.2015. hakuun tulee jälleen opetuksen 

kehittämisstipendi. Finn Lectura on hyvä tiedostaa yliopistollisen oppikirjantekijöille suunnattuna YLL:n 

omana kustantamona ja kanavana. 

 

 

6. Ajankohtaista PSYLL:stä ja PKSOAJ:sta 

PKSOAJ:n kevätkokous pidetään 29.4. Viikissä. OAJ:n järjestörakenneuudistus jää kesätauolle ja asiaan 

palataan OAJ:n syysvaltuustossa. 

 

7. Muut asiat 

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää 1.6. yhdessä yhteysopettajien kanssa. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. 

 

Inkeri Ruokonen                Leena Immonen 

puheenjohtaja                   sihteeri 


