
HYL:n hallituksen kokous ti 18.10.2016 klo 16.00 

 

Paikka: Porthanian opettajain kahvio 

 

LÄSNÄ: 

Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen (saapui klo 16.20.), Suvi Punkkinen (siht.), Inkeri 

Ruokonen(pj), Seppo Sainio ja Päivi Sihvonen (saapui klo 16.10.) 

 

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05. 

 

2. Jäsenasiat: Ei uusia jäseniä. 

 

3. HY:n ajankohtaiset asiat 

Seppo Sainio välitti Juko ytr:n uutiset, joista ensimmäisenä HY:n luottamismiesvaalitulokset. 

Kaikki luottamusmiesten, mukaan luettuna pää- ja varaluottamusmiesten paikat on täytetty. YLL-

taustaiset luottamusmiehet Keskustakampuksella ovat: 

Juha Eskelinen, Ari Poutiainen, Suvi Punkkinen, Inkeri Ruokonen ja Anita Virtanen. 

Varaluottamusmiehet ovat Julia Ekman ja Kauko Komulainen. 

Varaluottamusmiehiä tarvitaan lisää. Heitä pyydetään etsimään ja lähettämään viestiä Tiina 

Niklanderille tai Seppo Sainiolle. 

Jukon yhteistyöryhmä on lähettänyt yliopiston hallitukselle ja rehtorille neljä kysymystä koskien 

henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. 

Inkeri Ruokonen välitti yliopistokollegion tuoreimmat uutiset. Yliopistokollegion ponsi on viety 

tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kollegiossa ruvetaan myös valmistelemaan yliopiston 

uuden hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaa. Asian tiimoilta on pidetty Kollegion keskiryhmän 

tapaaminen ja 1.11.klo 12-14 järjestetään yliopistokollegion keskustelu aiheeseen liittyen. 

Kollegion asialistalla on myös yliopiston kanslerin valinta, joka tulee valmisteluun nykyisen 

kanslerin Thomas Wilhelmssonin jäädessä eläkkeelle ensi vuoden aikana kesken kauden. Paikka 

tulee julkiseen hakuun.  

HYL:n kommentti HY:n toimintarakennemallin loppuraporttiin on annettu. Toimintarakennemalli 

on esitetty kollegion kokouksessa ja yliopiston hallitus päättää asiasta 19.10. kokouksessaan. 

Opettajien työajan allokointityöryhmän kuulemiskierrokset alkavat lokakuussa. Henkilöstön 

kuulemistilaisuus pidetään 1.11. klo 12-14 Päärakennuksessa (Sali I). Flammaan on tulossa 

materiaalia asiasta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY358040 

 

4. PSYLL:n ajankohtaiset kokousasiat. Mindfulness-ilta järjestettiin 11.10, tilaisuuteen osallistui 

myös HYL:n jäseniä. Mietittiin alustavasti seuraavan jäsenillan aihetta. PSYLL:n seuraava kokous 

pidetään 23.11. klo 17.00.   

 

5. YLL:n asiat. Yliopistopäivät pidetään 18.–19.11 Akava-talolla. Ilmoittautuminen tapahtuu OAJ:n 

jäsensivujen kautta. Puheenjohtajien koulutuspäivät pidetään 28.10.  

 

6. Muut asiat.  

Päätettiin toteuttaa ”HYL on the road” -pikkujoulutempaus, joka konkretisoidaan tarkemmin 

seuraavassa hallituksen kokouksessa 8.11.2016. Tempauksen avulla HYL jalkautuu 

keskustakampuksen tiedekuntiin ja yliopiston henkilöstöllä on mahdollisuus ilmaista 

työhyvinvointinsa, minkä HYL välittää eteenpäin yliopiston johdolle. Alustavasti sovittiin 

seuraavista päivämääristä ja paikoista: 

Porthania 23.11. (Seppo Sainio, Suvi Punkkinen, 11.30–13.00.) 

Metsätalossa 28.11. (Päivi Sihvonen) 



Unicafé Minerva 30.11. (Inkeri Ruokonen ja Kauko Komulainen) 

Päärakennus (Anna-Leena Koivusalo ja Suvi Punkkinen) 

Kielikeskus  

  

Päätettiin, että puheenjohtaja menee kokouksen päätyttyä klo 18.00 dosenttiyhdistyksen 

juhlaseminaariin ja vie sinne lehtoriyhdistyksen kukkatervehdyksen.  

 

7. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 

  

Vakuudeksi  

Helsingissä 18.10.2016 

  

Inkeri Ruokonen                          Suvi Punkkinen 

puheenjohtaja                             sihteeri 
 


