
Helsingin yliopiston lehtorit ry:n hallituksen kokous 

Aika: ti 26.1.2016 klo 16.00 

Paikka: Porthanian opettajain kahvio 

 

Läsnä: Inkeri Ruokonen, pj. Leena Immonen, siht., Ari Poutiainen, Juha Eskelinen,   

Seppo Sainio, Päivi Sihvonen ja Suvi Punkkinen 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. 

 

2. Ilmoitusasiat 

2.1 Yt-tilaisuus pidetään 27.1. klo 14 ja Kynttilämielenilmaus alkaa päärakennuksen Senaatintorin puoleisilla 

portailla klo 16. 

 

3. Jäsenasiat 

Hyväksyttiiin kaksi uutta jäsentä. 

 

4.  Vuosikokouksen ja jäsenkokouksen suunnittelu 

Jäsentilaisuus päätettiin pitää  1.3. klo 17. aiheesta "Missä nyt mennään?", vierailijaksi päätettiin tiedustella 

vararehtori Keijo Hämäläistä tai henkilöstöjohtaja Kira Ukkosta. Vuosikokousta valmisteleva hallituksen 

kokous pidetään 1.3. klo 16.00 ja vuosikokous heti jäsentilaisuuden jälkeen 1.3. klo 18.00. 

 

Vuosikokousasiat 

Käsiteltiin toimintakertomuksen 2015 ja toimintasuunnitelman 2016 luonnoksia, joihin   

lähetetään puheenjohtajalle tarvittavat lisäykset ja korjaukset kalevalanpäivään mennessä. Rahastonhoitaja 

Pia Mänttäri valmistelee toiminnantarkastuksen. Puheenjohtaja tiedustelee nykyisten toimijoiden 

halukkuutta jatkaa tehtävissä ja mahdollisten uusien aktiivien löytämistä. Seppo Sainio tiedustelee 

toiminnantarkastajiksi ja varaksi suostuvia. Sihteeri varaa tilat ja tarjoilun, Päivi Sihvonen huolehtii 

juomatarjoilusta. 

 

5. Kynttilämielenilmauksen kustannuksista ja toimista päättäminen.  

Kynttilämielenilmauksen yhdistyskohtaiset noin 300€:n kustannukset päätettiin maksaa? Päätettiin anoa 

300€n tuki PSYLL:ltä ko. kustannuksiin. Puheenjohtaja toimittaa anomuksen PSYLL:n hallitukselle. Koska 

puheenjohtaja on opetuksen vuoksi estynyt sovittiin, että varapuheenjohtaja käyttää HYL:n puheenvuoron 

ja, että Seppo Sainion lisäksi Suvi Punkkinen Juha Eskelinen ja Ari Poutiainen edustavat HYL:läisiä mediassa 

ja antavat haastattelun Opettaja-lehteen. 

 

6. Ajankohtaista Helsingin yliopistolta 

Helsingin yliopistossa on meneillään yt-prosessin lisäksi monta muuta uudistusta, kuten Iso pyörä-

tutkintorakenteen uudistus, UPO eli uusi hallinnon palvelu organisaatio, tiedekuntarakenteen uudistus, 

profilointi ja uusi strategia, jonka hallitus on juuri 22.1. hyväksynyt. Keskusteltiin uudistusprosessin 

toteutuksesta ja vaikuttamismahdollisuuksista eri tiedekunnissa ja laitoksilla. Todettiin, että vauhti on kova 

ja henkilöstö kokee jääneensä ulkopuoliseksi ilman todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Keskusteltiin 

myös yliopistoja koskevasta profiloinnista. Oaj ja pääluottamusmies ovat toistuvasti otteeseen pyytäneet 

tietoa   

Helsingin yliopiston profiloinnista, mutta vastausta ei ole saatu. 



 

7. PSYLL:n asiat 

Valittiin HYL:n edustajiksi PSYLL:n  vuosikokoukseen Leena Immonen ja Inkeri Ruokonen. PSYLL:n 

hallitukseen esitettiin ehdokkaiksi jatkoon nykyisiä HYL:n hallituspaikkalaisia ja koska Leena Immonen on 

jäämässä pois, hänen paikalleen esitettiin Suvi Punkkista. 

 

8. OAJ-PKS:n ja YLL:n asiat sekä tulevat OAJ:n koulutuspäivät jäsenistölle 

 

AKAVA-talon remontti on päättynyt ja sekä Pääkaupunkiseudun opettajajyhdistys että YLL ovat muuttaneet 

takaisin Akavataloon. 

Alueyhdistys järjestää KOPE-koulutusristeilyn Tallinnaan, ilmoittautumisviesti on lähetetty jäsenille. 

 

Lisäksi lähikuukausina on tulossa kaksi OAJ:n jäsentilaisuutta: 

Alueyhdistyksen jäsentilaisuus "Mistä työmarkkinoilla on kyse? Mitä pakkolait tarkoittavat?" 17.2. klo 

17.30–19.30 Valopihalla 

18.3. OAJ:n korkeakoulupäivät jäsenistölle Valopihalla 

Tarkempaa ohjelma ja ilmoittautumistietoa on tulossa jäsenistölle. 

 

Seppo Sainio kertoi, että OAJ:ssa vireillä sääntöuudistus, josta keskusteltiin. Erityisesti esillä oli OAJ:n 

valtuuston pienentäminen. Todettiin, että YLL:llä on oltava hallituspaikka sekä edustus valiokunnissa, jotta 

kaikkien koulutustasojen ääni tulisi kuuluviin OAJ:n edunvalvonnassa ja toiminnassa. 

 

Keskusteltiin tulevista YLL:n hallitusvaaleista. Pidettiin tärkeänä YLL:n puheenjohtajuuden säilyttämistä 

HYL:n jäsenellä, koska HYL on YLL:n suurin jäsenyhdistys. Tuotiin esille luottamus nykyiseen YLL:n 

puheenjohtajistoon ja Seppo Sainioon, jota kannatettiin jatkoon. Keskustelu jatkuu YLL:n hallituksessa ja 

vaalitoimikunta valmistelee asiaa. 

 

YLL-seminaari järjestetään 18. - 19.8.2016 Akava-talon Valopihalla. 

Educa-messut ovat 29.–30.1.2016. 

 

Finn Lectura järjestää 30-vuotisjuhlakiertueen tänä keväänä seitsemällä eri paikkakunnalla opettajille ja 

kirjoittajille. Helsingissä oleva kutsuvierasseminaari pidetään 11.5.2016 

 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45. 

 

 

Vakuudeksi 26.1.2016 

 

 

Inkeri Ruokonen                               Leena Immonen 

puheenjohtaja                                  sihteeri 


