
Hallituksen kokous 
Hallituksen kokous, ZOOM palaverissa 21.9.2020 klo 15:30  

Läsnä: Suvi Kotkavuori pj, Sari Päivärinne, Jonna Kangas siht., Juha Eskelinen, Seppo Sainio (poistui klo 
16.30), Anna-Leena Koivusalo ja Anne Ainoa. 
  

1. Kokouksen avaus.   
Kokous avattiin 15:32 

  
2. Jäsenasiat.   

Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä. 
  

3. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat.   
Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointikeskustelut käydään tänä vuonna arviointijaksolla syys-
marraskuussa 01.09.2020 – 
02.11.2020: https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/henkilokohtaisen-
suoriutumisen arviointikeskustelut-ajankohtaisia-syys-marraskuussa/13483371  
Yliopistonlehtorin urapolku. Yliopiston hallitus on hyväksynyt 18.8.2020 kokouksessaan uuden 
mallin:  
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/yliopistonlehtoreiden-
uramalli-tulee--mika-muuttuu/13725509  
  
Käsiteltiin OAJ:n kysely kasvavan sisäänoton rahoituksen käytöstä opetuksen parantamiseksi.   
  
Tiedekuntia ja erillislaitoksia koskevat säästövelvoitteet puhuttavat. Esim. Kielikeskuksen 
säästövelvoite on 1,1 miljoonaa (tavoite 2024). Huoli tilasäästöistä ja sen vaikutuksista opetukseen. 

  
4. HYL-yhdistyksen asiat.   

Jäsenistön ja tiedekuntien kuulumiset (etätyön kuormitus).   
• Normaalikoulun perusopetus lähiopetuksessa, lukiossa korona-altistumisen vuoksi 
etäopetusta. Yhteistyö vanhempien kanssa on toiminut ja liikkumisrajoituksia koulun tiloissa 
voimassa. Opetusharjoittelut jatkuneet etänä (keväällä jääneet suoritukset) ja perusharjoittelu 
alkaa lokakuussa. 
• Kasvatustieteissä etäopetus kuormittaa ja opettajat ovat joutuneet siivoamaan luokkia 
lähiopetuksen jälkeen. Harjoittelut saadaan osittain järjestää lähiopetuksessa.    
 

  
Maailman opettajien päivän aamiainen 5.10. vai Foodvan-kampanjan uusiminen. Sovittiin, että 
uusitaan FoodVan kampanja 5.10. alkaen.  
  
Yhteistyötilanne syksy 2020: HYT (yhteiset blogit) ja OLL (toiminnallinen video ja blogi) yhteistyötä   

• Deadline 25.9. yhteiselle blogille: Etätyön arki ja tenttijärjestelyt  
• Suositellaan OAJ:n VIPU sovellusta jäsenistölle työtuntien seurantaan.   
• Yhteistyönä OLL:n toiminnallisuutta opetukseen video (palaveri 6.10.)  
• Tehdään koontia jäsenistön kuulumisista sekä jäsenistölle, että rehtoraatin tapaamisiin.  

  
Tapaaminen rehtoraatin kanssa 27.10: päätetään HYL:n aiheet, yhteisestä aiheesta HYT:n kanssa 
pidetään zoom ennen tapaamista  

• Koostetaan dokumentti, jossa yhteiset asiat  
• Erityisesti opetusresurssin pieneneminen opintosuunnissa, joissa kasvava sisäänotto  
• Metsätalon tilanne ja muut tilaresurssit keskustakampuksella (vararehtori kirjoittanut 
kannanoton työtilojen muutoksesta)  

  



4. PSYLL:n asiat. PSYLL tarjosi jäsenille mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi kirjamessuille , 
HYL:n jäsenet ilmoittautuivat aktiivisesti.  
Seuraava PSYLL:n kokous pidetään 12.10. klo 15.00 etänä.  
  

  
5. YLL:n asiat. YLL:n uusi hallitus kokoontui 11.9. Akava-talossa sekä etänä. Sari Päivärinne ja Jonna 
Kangas osallistuivat.  

• YLL seminaari järjestetään tod.näk. etänä 27.-28.11. Asiasta tiedotetaan lähempänä. 
  

6. Muut asiat. Luottamushenkilökausi Helsingin yliopistossa päättyy 31.12.2020 ja uusi 
kaksivuotiskausi alkaa 1.1.2021.   

• Ehdokasasettelu ja vaalit käydään lokakuun lopussa. Luottamushenkilön tai 
varaluottamushenkilön tehtävästä kiinnostuneelle lisätietoa antavat yhdistyksemme 
puheenjohtaja Suvi Kotkavuori ja pääluottamusmies Seppo Sainio.    
• Luottamusmiesvaali-ilmoitus käsitellään JUKO ry:n kokouksessa 21.9.  

  

7. Seuraavat kokoukset:   
Lokakuu ti 20.10. klo 10:00  

Marraskuu  ti 24.11 klo 16.00 
https://helsinki.zoom.us/j/65150195247 

 
  

8. Kokouksen päättäminen.   
Kokous päätettiin klo 16:50  

 

 

Vakuudeksi  

Suvi Kotkavuori  Jonna Kangas 

Puheenjohtaja  Sihteeri 


