
HYL:n Tulevaisuusseminaari ti 11.8. klo 13:00  

Paikka: Lucy in the Sky, Keilaranta 1, Espoo  

Pöytäkirja  

  

Läsnä: Suvi Kotkavuori (puh.joht), Jonna Kangas (siht.), Seppo Sainio, Sari Päivärinne  

  

 1. Kokouksen avaus.  

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:00  

  

2. Jäsenasiat.  

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.  

Kasvatustieteiden tiedekunnan uusille yliopisto-opettajille ja -lehtoreille (6) on lähetetty kutsukirje 

jäseneksi.  

  

3. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat.  

Uusi lukukausi on alkamassa ja suurin osa tiedekunnista hoitaa opetuksen osittain tai kokonaan 

etänä. Ohjeistus Flammassa päivitetty 29.7.   

YTR- kokoontumiset ja luottamusmiestoiminta: Perjantaina 14.8. tilannepäivitys luottamusmiehille. 

Keväällä on käsitelty lähinnä COVID-19 poikkeustilannetta.     

  

4. HYL yhdistyksen asiat.  

  

Yhdistys keräsi kesäkuussa tietoa jäseniltään yliopisto-opettajien ja tuntiopettajien toimenkuvasta.  

  

HYL:n kannanotto Kielikeskuksen rakenteellisen kehittämisen työryhmän raporttiin lähetettiin 5.8.  

  

Luottamusmiesvaalit tulossa syyskuun alussa. Yhdistys toivoo aktiivista osallistumista 

ehdokasasetteluun.  
  

Keskusteltiin FoodVan kampanjan laajentamisesta syksyllä.   

  

Keskusteltiin mahdollisuudesta koota vaihtoehtoisista ja aktivoivista opetusmenetelmistä katsausta 

tai videota. Jonna Kangas on yhteydessä koululiikuntaliittoon mahdollisesta videotuesta.   

  

Webinaari pyritään järjestämään yhteistyössä Tieteentekijöiden kanssa. Suvi Kotkavuori ottaa 

asiasta yhteyttä HYT:n Tommi Kokkoseen. Jäsenistöltä on tullut toive  edunvalvontaan liittyvistä 

asiasta. esim. yliopistonlehtorin/opettajanuramalli.   

Uramallityöryhmän esitys on parhaillaan yliopiston hallituksen käsittelyssä.   
  

Yhdistys muistaa Pia Mänttäriä, entistä puheenjohtajaamme, eläköitymisen johdosta 31.7.2020.  
  

5.10. Maailman opettajien päivänä opettajien aamiainen Fazer caféssa.  
  

27.10 Tapaaminen rehtoraatin kanssa:  

•       Kasvatustieteellisen tiedekunnan työmäärät ja erityisesti opetuskertoimien pienuus  

•       Opettajien tekemä hallinnollinen työnmäärän näkyminen työsuunnitelmissa  

•       Kerätään sähköpostitse yhdistyksen hallituksen toiveita käsiteltävistä asioista  



•       Jäsenten jaksaminen ja yhteisöllisyys uudessa tilanteessa  

•       Tapaamiseen osallistuvat Seppo Sainio ja Suvi Kotkavuori  

  

5. PSYLL:n asiat.   

PSYLL:ltä / Ulla Jauhiaiselta on tullut kysely, josta käy ilmi, että PSYLL:n säännöissä HYL on merkitty 

PSYLL:n jäsenyhdistykseksi.   

Tieto on virheellinen. Seppo Sainio korjaa asian yhteistyössä PSYLL:n kanssa.  

  

Seuraava kokous 26.8. Sari Päivärinne on menossa.   

Haetaan OAJ pääkaupunkiseudun jäsenyyttä.   

Valtuutetaan Suvi Kotkavuori hoitamaan jäsenhakemus ry:n puheenjohtajalle 

Jukka.molsa@vantaa.fi  

  

6. YLL:n asiat.   

YLL:n liittokokous järjestetään 13.8. Akava-talolla sekä etänä. Suvi Kotkavuori toimii 

liittokokouksen puheenjohtajana. Kokouksessa valitaan YLL:n hallitus, puheenjohtaja sekä kaksi 

varapuheenjohtajaa kaudelle 13.8.2020-31.7.2022. HYL-yhdistyksen edustaja Suvi Kotkavuori on 

saanut vaalitoimikunnan esityksen.  

OAJ:n yliopistoseminaari järjestetään etänä 27.-28.11. yhteistyössä Tieteentekijöiden kanssa.  

  

7. Muut asiat.  

Peda-forum järjestetään etänä 20.-21.8. Oulun yliopistolta. Todettiin, että ilmoittautuminen on 

päättynyt 7.8.  
  

8. Seuraavat kokoukset  

Seuraava hallituksen kokous ehdotetaan pidettäväksi etänä (ZOOM/TEAMS) syyskuussa 21.9. klo 

15.30  

Lokakuun kokous pidetään ti 20.10. klo 10:00 (huom: opetuksen väliviikko) 

  

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


