
  

HYL:n hallituksen kokous ti 20.9.2016 klo 16.00 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Porthanian opettajain kahvio 

Läsnä:  

Juha Eskelinen 

Anna-Leena Koivusalo 

Kauko Komulainen 

Ari Poutiainen 

Suvi Punkkinen (siht.) 

Inkeri Ruokonen (pj) 

Seppo Sainio 

Päivi Sihvonen 

 

 

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. 

 

2. Jäsenasiat. Ei uusia jäseniä. 

 

3. HY:n ajankohtaiset asiat 

Käytiin vilkasta keskustelua ja kerättiin kommentteja uudesta toimintarakennemallista, jonka 

loppuraportti on Flammassa: 

https://flamma.helsinki.fi/fi/toimintarakenne-loppuraportti4.10  

Rehtori on pyytänyt henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet 

keskustelutilaisuuteen koskien uutta toimintarakennemallia 4.10. klo 8.00. Lisäksi laitoksilta, 

dekaaneilta ja henkilöstöjärjestöiltä on pyydetty kommentteja 5.10. mennessä. Päätettiin, että HYL 

muotoilee toimintarakennemallin loppuraporttia koskien lyhyen lausunnon, jonka puheenjohtaja 

Inkeri Ruokonen kierrättää hallituksen sähköpostilistalla ja lähettää eteenpäin määräaikaan 

mennessä. Kollegion keskiryhmäläisten tapaaminen on 4.10. ja aiheena ovat kollegion ajankohtaiset 

tulevat tehtävät. 

Opettajien työajan allokointityöryhmän työ käynnistyy 22.9.  Työryhmän tehtävänä on laatia esitys 

siitä, millä yhteisillä kriteereillä opettajien työaikaa kohdennetaan koulutusohjelmiin ja miten nämä 

tiedot tuodaan esille työsuunnitelmissa. Keskeisenä tavoitteena on nähdä uudet oppimisympäristöt 

ja kontaktit esim. verkko-opetuksen, muun digitaalisen ja etäopetuksen piirissä tuntimääriltään 

myös kontaktiopetuksen veroisina. Todettiin, että työryhmän esityksen pitää noudattaa mm. tes:n 

kirjauksia ja muita laadukkaan opetuksen kriteereitä. Keskeistä on, että esityksen ei pidä entisestään 

kuormittaa opettajien työmäärää vaan päinvastoin luoda tilaa tutkivan opettajan työlle. 

 

4. PSYLL:n ajankohtaiset kokousasiat 

Jäsenilta pidetään tiistaina 11.10.2016 klo 17–19 Porthanian lehtisalissa. Illan aiheena on 

Mindfulness, ja tilaisuuden juontaa sosiaalipsykologi VTM Leena Räsänen. 

 

5. YLL:n asiat  

Jäsenyhdistysten puheenjohtajien koulutuspäivä pidetään 28.10. Yliopistopäivät pidetään 18.–

19.11. 

Yliopistopäivillä nimetään vuoden yliopistolainen. Ehdotuksia on pyydetty jäsenyhdistyksiltä. 

Keskusteltiin vuoden yliopistolaisen valinnasta, jollaiseksi tällä kertaa toivotaan esitettävän 

henkilöä, joka on aktiivisesti toiminut paikallistasolla ja valtakunnallisestikin YLL:n, jäsenten 

https://flamma.helsinki.fi/fi/toimintarakenne-loppuraportti4.10


edunvalvonnan ja/tai viestinnän piirissä. Ehdokas ei saanut olla YLL:n hallituksen varsinainen 

jäsen. Esitykset ehdokkaista on jätettävä 22.10. mennessä. HYL päätti esittää vuoden 

yliopistolaiseksi Pia Mänttäriä. Puheenjohtaja välittää esityksen eteenpäin YLL:n työvaliokunnalle. 

Vuoden yli opistolainen julkaistaan yliopistopäivillä. 

  

6. Muut asiat 

Seuraava hallituksen kokous on Porthanian opettajain kahviossa ti 18.9. klo 16.00. 

Maailman opettajien päivän yhteinen aamiainen pidetään 5.10.2016 klo 8.30–10.30 Kluuvin 

Fazerilla.  

Lämpimästi tervetuloa nauttimaan ilmaisesta aamiaispöydästä kollegojen hyvässä seurassa. 

  

 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.50.  

  

  

  

Vakuudeksi 20.9.2016 

  

  

Inkeri Ruokonen                                       Suvi Punkkinen 

puheenjohtaja                                          sihteeri 

 


