
HYL:n hallituksen kokous ti 8.11.2016 klo 16.00 

Paikka: Porthanian opettajain kahvio 

 

Läsnä: Juha Eskelinen (pj. kohdat 3b-7), Anna Koivusalo, Marja Martikainen (saapui klo 16.20), 

Suvi Punkkinen, Inkeri Ruokonen (pj. kohdat 1-3a), Seppo Sainio. 

  

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05. 

 

2. Jäsenasiat. Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. 

 

3. HY:n ajankohtaiset asiat 

1. Opettajien työajan kohdentaminen. Jaettiin kuulumiset keskustelutilaisuudesta, joka pidettiin 

keskustakampuksella 1.11. Tilaisuudessa käytiin keskustelua mm. kontaktiopetus-termin 

käytöstä sekä tiedekuntien merkityksestä jatkossa. Huolenaiheena voidaan todeta, että 

opetustuntien käytöstä ollaan siirtymässä prosentteihin.  

2. Tiedekuntien toimintarakenteen uudistamiseen liittyvät asiat tiedekunnissa ja iso pyörä. 

Käytiin keskustelua koulutusohjelmien resursseista. Todettiin, että henkilökunnan ja 

opettajien sitoutuminen koulutusohjelmaan aiheuttaa huolta, samoin resurssien jakaminen. 

3. Edellisessä hallituksen kokouksessa päätetty HYL:n kampuskierros ”Hyl on the road” 

toteutetaan seuraavasti: 

Anna ja Suvi 21.11. klo 13.30–15.00 Päärakennus 

Suvi ja Seppo 23.11. klo 11.30–13.00 Porthania 

Juha ja Päivi 28.11. klo 12–13.00 Metsätalo  

Inkeri ja Kauko 30.11.klo 12–14 Olivia 

Suvi ehdottaa päivämäärän ja ajan Kielikeskukseen Annalle ja Sepolle. 

Muotoiltiin seuraava kysymys, johon tempauksella haetaan vastausta: ”HY suurten muutosten 

keskellä: Yliopistolainen, miten voit syksyllä 2016?” Viereen esim. kehotus: ”Kirjoita 

terveisesi, viemme ne eteenpäin”. Tärkeä on, että toimitaan samalla tavalla.  

Jokainen pari huolehtii paikalle pöydän, tusseja ja fläppitaulun, sekä hankkii paikalle 

mandariineja, pipareita ja glögiä (viimeksi mainittua mahdollisuuksien mukaan) max.30 e 

yht./tapahtumapaikka. Laskut lähetetään Pia Mänttärille. Mukaan myös Hyl:n esitteitä, joita voi 

hakea mm. Sepolta ja Suvilta Kielikeskuksesta. 

Ehdotamme, että Inkeri lähettää asiasta etukäteen sähköpostia Hyl:n jäsenille. 

 

 4. PSYLL:n ajankohtaiset kokousasiat. Seuraavan kokouksen aika ja paikka on vielä sopimatta. Pia 

Mänttäri tiedottaa asiasta. 

 

 5. YLL:n asiat.  OAJ postittaa jäsenkortit jäsenilleen. Seppo Sainio tiedottaa asiasta puheenjohtajan 

kirjeessä.  

Yliopistopäivät pidetään 18.–19.11.  

 

YLL:n 50-vuotisjuhlakirjan artikkelien kirjoittamiskutsu. Seppo Sainio ja Inkeri Ruokonen 

vastaavat suunnittelusta. 

 

 6. Muut asiat.  

Käytiin keskustelua yliopiston uudesta palvelujärjestelmästä. Todettiin, että järjestelmän 

toiminnassa on joillakin laitoksilla havaittu viiveitä ja työtehtävien siirtymistä hallintohenkilöstöltä 

opetus- ja tutkimushenkilökunnalle. Yhdistys seuraa järjestelmän toimintaan jatkossa. 

 



7. Kokouksen päättäminen. Seuraava kokous pidetään 7.12. Porthanian opettajain lehtisalissa klo 

16.00. 

 

Vakuudeksi 8.11.2016 

 

Inkeri Ruokonen, Juha Eskelinen ja Suvi Punkkinen 
 


