
HYL:n hallituksen kokous 30.8.2017 

Paikka: Pihlajasaaren ravintola 

Aika: Tulevaisuusseminaari klo 12.15 

Läsnä: Annaleena Koivusalo, Kauko Komulainen, Suvi Punkkinen (siht.), Sari 
Päivärinne, Inkeri Ruokonen (pj), Seppo Sainio. 
  

PÖYTÄKIRJA 
  

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10.  
  

2. Jäsenasiat.  

Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä. Pohdittiin HYL:n yhteyshenkilölistan uusimista. Seppo 
Sainio tekee uuden listan yhteyshenkilön tehtävistä. Nykyisille yhteyshenkilöille 

lähetetään viesti, jossa kysytään jatkavatko tehtävässään.  
  

3. Yhdistyksen pankkiasioiden hoito.  

Yhdistyksen hallitus päätti valtuuttaa rahastonhoitaja Sari Päivärinteen 
pankkiasiat/nimenkirjoittajat ajantasalle 6.9.2017 pankkitapaamisessa (pankki-ja 
yhdistysrekisteriasiat) ilman puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnäoloa. 

Hallitus päätti valtuuttaa rahastonhoitajan hoitamaan yhdistykselle tulevat laskut 
yhdistyksen tililtä verkkopankissa/pankissa. Puheenjohtaja on päivittänyt patentti- ja 

rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajatiedot sekä nykyisen 
hallituksen kokoonpanon. 

  

4. Hy:n ajankohtaiset asiat: 
-sopimustilanne: Luottamusmies-sopimuksen valmistelu. Yliopisto on irtisanonut 

yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimuksen. Henkilöstöpoliittisessa työryhmässä 
valmistellaan linjaukset, jotka käydään läpi pääluottamusmiesten kanssa. Uusia 
yhteisiä linjauksia odotetaan.  Opetuksen ja opetuksen tuen yhteistyöryhmä on 

perustettu, jossa mukana on Seppo Sainio.   
-Johtosääntötyöryhmän jäseneksi JUKO ehdottaa Seppo Sainiota. 

Johtosääntötyöryhmä valmistelee uuden päivitetyn johtosäännön.  
-Kollegion seminaari pidettiin 23.8. Teemana oli yhteisöllisyys, johon liittyen 

käytiin avointa keskustelua. Uusi kollegio aloittaa 2018. 
-Yliopiston lukuvuoden avajaiset pidetään 4.9. HYL:llä on henkilöstöjärjestöjen 

puheenvuoro, jonka pitää puheenjohtaja Inkeri Ruokonen. 
  

5. OAJ PKS asiat.  

Inkeri Ruokonen oli PSYLL:n edustajana OAJ PKS:n Uudenmaan kokouksessa 23.8, 
jonne hän vei terveiset PSYLL:n ja HYL:n ajankohtaiset kuulumiset. Myös 
yliopistotyöntekijöitä kehotetaan kokeilemaan kokouksessa esillä ollutta OAJ:n Vipu-

työkalua työajanseurantaan ja antamaan siitä palautetta (Huom. seuranta merkitään 
elokuun alusta alkaen).    

  



  

6. YLL:n asiat.  

YLL-seminaari pidettiin Vanajanlinnassa 24.–25.8. OAJ:ssä on  avattu 
korkeakouluasiamiehen tehtävä. Siihen valittiin Pasi Repo. Yliopistopäivät 

pidetään 3.-4.11.2017 
  

7. Muut asiat.  

Hy:n kielten opetuksesta on tehty viisikohtainen selvitysraportti, joka on luettavissa 
Flammasta. Rehtorin asettamana selvityshenkilönä toimi vararehtori Anna Mauranen: 
https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=view&contentId=

HY366694&placeId=HYMIGR_A4_101 

  

Syksyn kokoukset ja jäsentilaisuudet 
Maailman opettajien päivän aamiainen pidetään Fazerilla 5.10 klo 8.30–10.00. 

Seuraavat Hyl:n hallituksen kokoukset pidetään: 
27.9.klo 17.00 sekä tarvittaessa 30.10. Klo 16.00.  

Jäseniltapäivä pidetään 10.11. klo 14.00, jota ennen HYL:n kokous klo 13.00.  

HYL:n pikkujoulukokous pidetään 4.12. klo 17.00 ja muille pääkaupunkiseudun 

lehtoriyhdistysten hallituksille lähetetään kutsu. 
  
  

8. Kokouksen päättäminen.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14. 40. 
  

  
  

Vakuudeksi 
Helsingissä 30.8.2017 

  
Inkeri Ruokonen                                           Suvi Punkkinen 

puheenjohtaja                                                sihteeri 
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