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1. YLEISTÄ

Vuosi 2020 oli Tampereen yliopiston opetusalan yhdistyksen TaYLL ry:n 46. toimintavuosi.

Tampereen yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen tehtävät:

1. valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa
2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa
3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
4. järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia
5. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja

liikuntatapahtumia
6. huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa

julkaisutoimintaa
7. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen

keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä,
omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää
arpajaisia.

Tampereen yliopiston opetusalan paikallisyhdistykseen kuuluvat Yliopistojen opetusalan
liiton jäsenet (YLL).

2. JÄSENYHDISTYKSET

TaYLL:n jäsenyhdistykset ja niiden jäsenmäärät

yhdistys jäsenmäärä yhdistys jäsenmäärä

YSI 0 OAO 0

VOL 0 YLL 146

3. HALLINTO

3.1. Yleiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.5.2020. Paikalla oli 16 kokousedustajaa, ja
kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista. Yhdistyksen ylimääräinen kokous
pidettiin 22.9.2020, ja siinä hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt, jotka pohjautuvat OAJ:n
mallisääntöihin.

3.2. Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen kokouksiin
kutsuttiin varsinaisten jäsenten lisäksi Tampereen yliopiston opetushenkilöstön
luottamusmies.



Hallituksen kokoonpano 30.10.2019–19.5.2020:

varsinainen jäsen henkilökohtainen
varajäsen

varsinainen jäsen henkilökohtainen
varajäsen

Mika Mattila (pj.) - Kaisu Rättyä -

Jenni Hakanen - Katriina
Veikkolainen

-

Aulikki Hyrskykari -

Karita Katto -

Auli Kulkki-Nieminen -

Elina Nurminen -

Maarit Piipponen -

Hallituksen kokoonpano 19.5.2020 alkaen:

varsinainen jäsen henkilökohtainen
varajäsen

varsinainen jäsen henkilökohtainen
varajäsen

Mika Mattila (pj.) - Elina Viro -

Jenni Hakanen -

Aulikki Hyrskykari -

Janne Kauhanen -

Auli Kulkki-Nieminen -

Elina Nurminen -

Maarit Piipponen -

Muut kokouksiin kutsutut:

nimi tehtävä nimi tehtävä
Terhi Kaarakka luottamusmies



3.3. Tilintarkastajat

Vuoden 2020 toiminnantarkastaja on ollut Jorma Joutsenlahti ja varatoiminnantarkastajana
Hanna-Marika Mitrunen.

3.4. Toimihenkilöt

30.10.2019–19.5.2020 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Mika Mattila ja
varapuheenjohtajana Auli Kulkki-Nieminen. Hallituksen jäseniä olivat Jenni Hakanen, Aulikki
Hyrskykari, Karita Katto, Janne Kauhanen, Elina Nurminen, Maarit Piipponen, Kaisu Rättyä
ja Katriina Veikkolainen.

19.5.2020 alkaen yhdistyksen puheenjohtajana toimi Mika Mattila. Hallituksen jäseniä olivat
Jenni Hakanen (sihteeri), Aulikki Hyrskykari, Auli Kulkki-Nieminen (varapuheenjohtaja),
Janne Kauhanen (taloudenhoitaja), Elina Nurminen (viestintä- ja jäsenvastaava), Maarit
Piipponen ja Elina Viro.

4. EDUNVALVONTA

4.1. Vaikuttaminen

Yliopistojen opetusalan liiton (YLL) toiminnassa olemme vaikuttaneet aktiivisesti. YLL:n
hallituksessa ovat yhdistystämme edustaneet varsinaisena jäsenenä Mika Mattila ja
varajäseninä Auli Kulkki-Nieminen ja Elina Nurminen.

OAJ:n valtuustossa toimi varavaltuutettuna Karita Katto.

YLL:n tiedepoliittisessa työryhmässä ovat toimineet Mirja Hämäläinen ja Mika Mattila.

YLL:n opettajan uramallityöryhmässä on ollut mukana Mika Mattila.

Mika Mattila toimi Tampereen yliopiston jukolaisena lakkopäällikkönä ja organisoi myös
yliopiston yhteisen lakkotoimikunnan toimintaa keväällä 2020. Jukolaisessa
lakkotoimikunnassa olivat yhdistyksen jäsenistä mukana myös Elina Nurminen toimikunnan
jäsenenä ja tiedotusvastaavana sekä Katriina Veikkolainen toimikunnan jäsenenä.

Tampereen yliopisto laati uudet työsuunnitelmaohjeet vuonna 2020. Jätimme 28.4.
rehtoraatille kannanoton yliopiston uusista työsuunnitelmaohjeista. Kannanotossa yhdistys
ilmaisi huolensa jäsenistönsä sekä koko yliopiston henkilöstön jaksamisesta
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kannanotto julkaistiin myös yhdistyksen verkkosivuilla.

Yliopisto keräsi palautetta työsuunnitelmaohjeista syksyllä 2020. Yhdistys jätti
työsuunnitelmaohjeita koskevan kannanoton 25.9.

2.10. toimitimme yhdessä Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n (Tatte) kanssa yliopiston
rehtoraatille kannanoton, jossa totesimme, että tutkinto-opetuksen lisäaloituspaikat vaativat
yliopistolta pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. Myös tämä kannanotto julkaistiin yhdistyksen
verkkosivuilla.



4.2. Luottamusmiestoiminta

Terhi Kaarakka on toiminut JUKOn luottamusmiehenä ja noin viisi kuukautta
varapääluottamusmiehenä. Katriina Veikkolainen on toiminut JUKOn (TaYLL)
varaluottamusmiehenä 31.7.2020 asti. Elina Nurminen on toiminut JUKOn
varaluottamusmiehenä 30.9.2020 alkaen.

4.3. Toiminta OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksessä sekä OAJ:n Pirkanmaan
alueyhdistyksessä

OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä kaudella 2018–2020 on
toiminut Auli Kulkki-Nieminen. Vuoden 2020 loppuun saakka yhdistys kuului kyseiseen
paikallisyhdistykseen, kunnes vuoden 2021 alussa perustettiin Tampereen yliopiston
opetusalan paikallisyhdistys. Kuulumme OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistykseen, jossa
muodostamme OAO-YLL-jaoksen yhdessä ammatillisten opettajien kanssa. Katriina
Veikkolainen toimi aluejaoksen sihteerinä kaudella 2018–2020, ja hänen varajäsenenään
aluejaoksessa toimi Karita Katto. Kaudella 2018–2020 jaoksen kokouksiin ovat osallistuneet
Merja Laaksonen ja Mika Mattila. Kaudella 2020–2022 Merja Laaksonen on jatkanut
jaoksessa varsinaisena jäsenenä ja Mika Mattila varajäsenenä. Merja Laaksonen on
jatkanut Katriina Veikkolaisen roolissa aluejaoksen sihteerinä.

Alueyhdistyksen hallituksessa kaudella 2018–2020 korkeakouluja edusti TAMK:n lehtori
Kristiina Vähämaa ja varajäsenenä oli Katriina Veikkolainen TaYLL:stä. Kaudella 2020–
2022 varajäsenenä on ollut Mika Mattila.

Vuonna 2020 aloitettiin valmistelu yhdistyksen muuttamiseksi paikallisyhdistyksen
jäsenestä paikallisyhdistykseksi OAJ:n järjestörakenneuudistuksen myötä.

4.4. Edustukset yliopiston elimissä

TaYLL:n edustajana opetus- ja tutkimushenkilöstön YPJ-arviointiryhmässä on toiminut
Merja Laaksonen ja varajäsenenä Kaisu Rättyä.

Yliopiston työsuunnitelmatyöryhmässä on ollut Terhi Kaarakka keväästä 2020 lähtien.

Työsuojeluvaravaltuutettuna on ollut Maarit Piipponen. Jenni Hakanen on ollut
varajäsenenä työsuojelutoimikunnassa.

Mika Mattila osallistui 18.11. ja 16.12. yliopiston henkilöstöyhdistysten korona-asioiden
tilannekatsauksiin.



5. KOULUTUSTOIMINTA JA MUUT TILAISUUDET

5.1. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

Koronapandemian vuoksi kasvokkaisia tilaisuuksia ei järjestetty ja esimerkiksi jäsenistölle
suunnatut aamukahvitilaisuudet peruttiin. Yhdistyksen hallituksen kokoukset ja ylimääräiset
kokoukset järjestettiin pääosin etäyhteyksin Teamsissä tai Zoomissa.

Tampereen yliopiston nimike- ja palkkaharmonisoinnista järjestettiin jäsenistölle
keskustelutilaisuus Zoomissa 21.10.

Yhdistys osallistui Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n organisoimaan hankkeeseen,
jossa järjestettiin yhteistyössä kolme työhyvinvointiluentoa verkossa: 10.9. puhujana oli
Reetta Viinanen U! Partnersilta, 5.11. Sari Käpykangas Työterveyslaitokselta ja 8.12. Sikke
Leinikki TJS Opintokeskuksesta.

5.2. Osallistuminen YLL:n ja OAJ:n järjestämään koulutukseen ja muihin tapahtumiin

9.6.YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen sekä erityisasiantuntija (ent. yliopistoasiamies)
Hanna Tanskanen järjestivät webinaarin liittyen uuden työehtosopimuksen mukanaan
tuomiin muutoksiin. Yhdistyksestä osallistui useita jäseniä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen vuosikokous järjestettiin 26.11., ja siellä yhdistystä
edusti puheenjohtaja Mika Mattila.

OAJ:n Yliopistopäivät pidettiin etäseminaarina 27.11. Mika Mattila ja Auli Kulkki-Nieminen
osallistuivat.

6. VIESTINTÄ

Ajankohtaisista asioista viestittiin jäsenille sähköpostitse. Jäsenille on välitetty sähköpostitse
myös YLL:n puheenjohtajan kirjeet. Myös kutsut yhdistyksen kokouksiin on välitetty
jäsenistölle sähköpostitse.

Yhdistyksen viestintä- ja jäsenvastaava Elina Nurminen on päivittänyt kotisivuja sekä
osallistunut keskusteluihin Twitterissä yhdistyksen Twitter-tilillä. Twitteriin linkitettiin myös
Mika Mattilan kirjoittamaa Lakkopäällikön palsta -blogia.

OAJ:n kautta jäsenet ovat saaneet Acatiimi-lehden, Opettaja-lehden, jäsenkortin ja
kalenterin. Uudet jäsenet on liitetty yhdistyksen sähköpostilistalle ja toivotettu
henkilökohtaisella sähköpostiviestillä tervetulleiksi mukaan toimintaan.


