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ASIALISTA

Yhdistyksen varsinainen kokous

Aika:

Keskiviikko 27.11.2019 klo 17.00 alkaen

Paikka:

Sokos Hotelli Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu

Esityslista

Käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous avatuksi, todetaan osallistujat nimilistalla ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
”Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään syys-joulukuussa.” Säännöt 9 §
”Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille
kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kaikki päätettävät asiat.” Säännöt 10 §

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
varsinaisen kokouksen tehtävänä on (Säännöt 9 §):
 käsitellä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
 käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä,
taloudenhoidosta ja hallinnosta
 päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 päättää ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
 päättää seuraavaksi kalenterivuodeksi varsinaisten jäsenten jäsenmaksun
suuruus ja maksutapa
 päättää seuraavaksi kalenterivuodeksi kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruus
 määrätä kiinteiden jäsenmaksujen eräpäivät
 päättää hallituksen laatiman toimintasuunnitelman hyväksymisestä
 päättää hallituksen laatiman tulo- ja menoarvioesityksen hyväksymisestä
 valita hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi
 valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 valita kahdeksi vuodeksi pää- ja varapääluottamusmiehet sekä muut
luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, mikäli hallitus ei ole päättänyt toimittaa
varsinaista vaalia
 asettaa kampustoimikunnat ja valita toimikuntien jäsenet
 asettaa pysyvät valiokunnat tai muut pysyvät toimielimet ja päättää niiden
toimialat
 valita pysyvien valiokuntien tai muiden toimielinten jäsenet
 valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 tehdä päätökset muista kokouskutsussa mainituista asioista
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Varsinainen kokous 2017 päätti luottamusmiesten toimikaudeksi 4 vuotta vuonna
2018 alkaneelle kaudelle.
Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4 § Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2018
Kuullaan hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2018 (Liite 1)

5 § Tilinpäätös vuodelta 2018
Käsitellään talousvastaavan laatima tilinpäätös vuodelta 2018 (jaetaan pöydälle) ja
kuullaan toiminnantarkastajien lausunnot vuoden 2018 tileistä, taloudenhoidosta ja
hallinnosta.

6 § Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Esitys: Hallitus esittää liitteen 1 mukaisen hallituksen kertomuksen yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2018 hyväksymisestä. Vahvistettaneen tilinpäätös ja myönnettäneen vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

7 § Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
Esitys: Hallitus esittää vuoden 2018 ylijäämän kirjaamista edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
8 § Katsaus kuluvan vuoden toimintaan
Kuullaan puheenjohtajan katsaus kuluvan vuoden toimintaan.
Esitys: Merkittäneen puheenjohtajan selostus tiedoksi.
9 § Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus ja maksutapa
Esitys: Ammattiliitto Pro päättää jäsenmaksun suuruuden ja yhdistys ei peri jäsenmaksuja työskenteleviltä jäseniltä.
10 § Päätettäneen kannattajajäsenmaksun suuruus
Esitys: Hallitus esittää kannattajajäsenmaksuksi 10 € /vuosi.
11 § Päätetään kiinteiden jäsenmaksujen eräpäivät
Esitys: Hallitus esittää, että kiinteitä jäsenmaksujen eräpäiviä ei määritetä.
12 § Päätetään hallituksen laatiman toimintasuunnitelman hyväksymisestä vuodelle 2020
Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (Liite 2)
Esitys: Hallitus esittää liitteen 2 hyväksymistä yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi
vuodelle 2020.
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13 § Päätetään hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion hyväksymisestä vuodelle 2020
Käsitellään talousvastaavan esittelemänä hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 (jaetaan pöydälle)
Esitys: Hallitus esittää hallituksen esityksen hyväksymistä yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2020.
14 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi
15 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Yhdistyksen säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa ja niiden käyttöönotosta on päätetty ylimääräisessä kokouksessa, että niitä aloitetaan soveltaa
1.1.2020, joten hallitus päätetään uusien sääntöjen mukaisesti.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja
kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään siihen, että molemmat kampukset ovat
edustettuina.
Hallituksen jäsenistä kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen ovat vuosittain erovuorossa. Hallitusta ensimmäisen kerran valittaessa kolme (3) varsinaista ja yksi (1)
varajäsen arvotaan kahdeksi (2) ja kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen yhdeksi
(1) vuodeksi.
16 § Kampustoimikuntien asettaminen
Esitys: Hallitus esittää, että erillisiä kampustoimikuntia ei aseteta.
17 § Pysyvien valiokuntien tai muiden pysyvien toimielinten asettaminen ja toimialojen päättäminen
Esitys: Hallitus esittää, että pysyvinä toimieliminä ovat työvaliokunta sekä kampuskohtaiset virkistystoimikunnat.
18 § Pysyvien valiokuntien tai muiden toimielinten jäsenten valinta
Esitys: Hallitus esittää, että työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä kaksi hallituksen jäsentä. Lisäksi hallitus esittää, että nimetään kampuskohtaiset
virkistysvastaavat ja kampuskohtaisten virkistystoimikuntien jäsenten nimeäminen
annetaan uuden hallituksen tehtäväksi. Toimielimet ovat luonteeltaan valmistelevia.
19 § Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
Esitys: Hallitus esittää, että yhdistykselle valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa.
20 § Muut asiat
21 § Kokouksen päättäminen
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Missio
ISYHY tuottaa jäsenistölleen luotettavat ja ammattitaitoiset edunvalvonta- ja neuvottelupalvelut henkilöstön edustajien avulla muuttuvassa toimintaympäristössä.
Visio
ISYHY toimii Itä-Suomen yliopistossa, Certiassa ja varastokirjastossa merkittävänä henkilöstön edustajana ja työnantajan strategisena kumppanina.
ISYHY on
 asiantunteva, osaava ja aktiivinen henkilöstöyhdistys
 houkuttelevin ja paras järjestäytymisvaihtoehto Itä-Suomen yliopistossa, Certiassa
ja Varastokirjastossa
ISYHYssä
 jäsenistö on tyytyväinen yhdistyksen edunvalvontatyöhön
 jäsen saa palvelussuhdeasioihinsa liittyen parhaan tuen

Arvot

Keskeiset arvot ovat jäsenlähtöisyys, asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja tasa-arvoisuus.
Toiminta-ajatus
Parhaimmat tulokset saadaan aikaan yhdessä.
Jäsenillä on
 mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
 edunvalvontatyön myötä kouluttautua ja vaikuttaa
 tukea työssä jaksamiseen
Henkilöluettelot löytyvät toimintakertomuksen liiteosasta.
Edunvalvonta
Yliopisto
Vuosi 2018 oli Itä-Suomen yliopiston toinen toimintavuosi, jolloin ei käyty isoja yt-neuvotteluja. Yksittäisiin jäseniin kohdistuneita neuvotteluja kuitenkin on ollut.
Työehtosopimus oli katkolla ja se saatiin lopulta vaikeiden neuvottelujen kautta sovituksi ajalle
1.2.2018-31.3.2020. Ratkaisu piti hakea valtakunnansovittelijan kautta ja toinen sovintoesitys sopi
molemmille osapuolille. Yleiskorotus 1,0% tuli maksuun 1.4.2018.
Varastokirjasto
Varastokirjaston mahdollinen yhdistyminen Kansalliskirjastoon vei päähuomion edunvalvonnassa
vuonna 2018. Asiaa käsiteltiin yt-menettelyssä Varastokirjastossa vuoden mittaan monissa henkilökuntakokouksissa. Tiedotus ministeriön, Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston puolelta oli ala-arvoista. Luottamusmies tiedotti asiasta ulospäin myös kirjastoalan foorumilla sekä piti asiasta blogia.
Joulukuun lopussa tuli tieto, että hanketta ei tämän hallituksen aikana viedä eteenpäin.
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Kevään virastoerä jaettiin tasaeränä koko henkilöstölle. Tuossa vaiheessa ei ollut tietoa, miten yhdistymishankkeessa tulee käymään eikä palkkausjärjestelmän suurempaa kehittämistä katsottu mahdolliseksi.
Certia
Certia muutti Tiedepuistosta Rantakatu 23:een.
Työhyvinvointi ja –turvallisuus
Työpaikkaselvitykset jatkuivat yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työpaikkaselvitysohjetta parannettiin ja tehtiin siitä vielä toimivampi. Selvitysten yhteydessä tehtyjen parannusehdotuksien seurantaa
kehitettiin. Työsuojelupäällikkö on yhteydessä yksiköiden johtajiin puolen vuoden kuluttua. Näillä toimenpiteillä saadaan parempi hyöty selvityksistä.
Joensuussa tehtiin paljon muutoksia ja remontointeja Savonlinnan kampuksen siirron vuoksi. Yhtenä
uudisrakennuskohteena oli Rantakylän normaalikoulu.
Työsuojeluhenkilöstö osallistui valtakunnallisille työsuojelupäiville Helsingissä elokuussa. Kuopiossa
9.1.2018 järjestettty työhteisöpäivä on johdon, työsuojelun ja luottamusmiesten yhteinen tapaaminen kerran vuodessa.
Erggi- ja TYKE-toiminta ylläpitää ja kehittää hyviä ergonomiakäytäntöjä ja työhyvinvointia. Ergit ja
TYKE tapaavat kerran vuodessa yhteisessä koulutustapahtumassa. Ensiapukoulutuksia on järjestetty
molemmilla kampuksilla.
Yhteistoimintaneuvottelukunta
Yhteistoimintaneuvottelukunnan puheenjohtaja toimii hallintojohtaja Tuomo Meriäinen ja sihteerinä
henkilöstösihteeri Raita Ratilainen. Muita työnantajan edustajia ovat henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle ja
henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama. ISYHYä edustavat Juha Riepponen, Helena Hirvonen ja Lea Kervinen. Varaedustajat ovat Christina Piel ja Tarja Virrantalo. Riitta Korhonen toimi alkuvuoden varaedustajana, syksyllä jatkoi Jukka Kekäläinen. Neuvottelukunnassa ei ole opiskelijaedustusta.
Neuvottelukunta kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2018. Neuvottelukunnassa käsiteltiin mm. jokavuotiset henkilöstötilinpäätös ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Pysäköinnin maksullisuudesta keskusteltiin keväällä. Eu:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Toukokuun kokouksessa neuvottelukuntaa informoitiin yliopistomme tietosuojapolitiikasta. Merkittävää
oli sairauslomakäytäntöön tullut muutos. Lyhyissä poissaoloissa, enintään viisi päivää, riittää oma ilmoitus esimiehelle. Erilaisia toimivaltamääräyksiä esiteltiin loppuvuodesta neuvottelukunnalle.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
UEF:in yhdenvertaisuustoimikunnassa on kolme työnantajan edustajaa sekä 6 henkilökunnan ja 2
opiskelijoiden edustajaa. Henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajilla on henkilökohtainen varajäsen.
Kokouksiin voivat osallistuvat myös häirintäyhdyshenkilöt (2 henkilöä). Puheenjohtajana toimii henkilöstöpäällikkö Jouni Kekäle ja sihteerinä henkilöstöasiantuntija Minna Väisänen. ISYHYstä toimikunnassa on Lea Kervinen.
Toimikunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2018 alkupuolella, pöytäkirjat ovat luettavissa Dynastyjärjestelmässä.

TOIMINTAKERTOMUS 2018

3 (5)

Yhdenvertaisuustoimikunnan ehdotuksesta rehtori Jukka Mönkkönen myönsi vuoden 2018 Tasa-arvoja yhdenvertaisuuspalkinnon MAMUEF –koulutuspilotille ja kunniamaininnan Pekka Koivaaralle. Vuoden 2018 valmistui tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta laadittu verkkokoulutusmateriaali,
joka on UEFin Heimossa. Kokouksissaan toimikunta käsitteli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden kannalta
Fuksi-kyselyn tuloksia, palkkatilastoja sekä eroavuuksia ammattiryhmittäin (mm. sukupuolijakaumia
eri tutkijauravaiheissa). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys vuosille 2019-2020 aloitettiin pienryhmässä.
Palkkausjärjestelmätyö
Yhdistyksen edustajina toimii jäsenenä Tomi Rosti ja varajäsenenä Arja Konttinen muun henkilöstön
arviointiryhmässä. Arja Konttisella on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus varsinaisen jäsenen ollessa
paikalla.
Kokouksissa
otetaan
kantaa
tehtävänkuviin
ja
huolehditaan
jäsenistön
palkkaedunvalvonnasta.
Työtaisteluorganisaatio
Työtaisteluorganisaatio päivitettiin vuoden alussa. Työtaisteluvälineistön hankintaan varauduttiin
budjetissa.
Koulutustoiminta
ISYHYläiset luottamusmiehet ja yhdistysaktiivit kouluttautuivat 107 koulutuspäivää. Yhdistyksellä oli
joulukuussa Savonlinnassa oma edunvalvontakurssi luottamusmiehille, työsuojelun yhteistoiminta- ja
yhteistoimintahenkilöille, jossa vieraili myös Ammattiliitto Pron alueasiamies. Tilaisuus oli työnantajan
tukemaa koulutustoimintaa. Kaksi yhdistyksen jäsentä osallistui virikeviikonloppuun Korpilammelle.
Yhdistys antoi koulutustukea kolmelle jäsenelle ja
tutkintostipendihakemuksia ei ollut
toimintavuonna.
Tiedotustoiminta
Jäsenistölle tiedottamisessa keskeisin väline on ollut sähköposti, jolla tavoitetaan suurin osa jäsenistä.
Tiedottamisessa hyödynnettiin tarpeen mukaan kampuskohtaisia listoja. Jäsenistössä oli muutamia
(suurin osa eläkeläisjäseniä), joille ei ollut sähköpostiosoitetta ja heille lähetettiin tärkeimmät tiedotteet kirjeitse (mm. Vuosikokouskutsu, pikkujoulukutsu). Eniten tiedottamispaineita aiheutti liittyminen Prohon, erityisesti eläkeläisjäsenten asema aiheutti keskustelua ja kysymyksiä. Tähän tarpeeseen
pyrittiin vastaamaan lähettämällä yhdistyksen oma tiedote YHL:n ja Pardian tiedotteiden lisäksi. Toinen keskeinen väline ovat yhdistyksen verkkosivut, jonne vietiin kaikki ajankohtainen tieto mm. virkistystoiminnasta sekä ammattiliitto Prohon liittymisestä.

Virkistystoiminta
Liikuntailtapäivä 13.2.2018
Joensuussa Keilausta Viihdekeskus Cosmicissa jossa paikalla oli 7 jäsentä sekä

TOIMINTAKERTOMUS 2018

4 (5)

ohjattua Curlingia Curlinghallissa, jossa oli paikalla 2 jäsentä. Päivän päätteeksi osallistujille
tarjottiin kahvit KahviOnnissa. Vastaavasti Kuopiossa yhdistyksen tapahtumiin osallistui 22 jäsentä. Kuopiossa käytiin kuntosalilla, uimassa ja keilaamassa. Toimintojen päätteeksi nautittiin kahvit.
Wappusimat
Joensuussa Wappusimoja juhlittiin kampusravintola Naturassa 27.4.2018, jossa nautiskeltiin
simaa ja munkkeja. Paikalla oli 40 jäsentä ja ohjelmasta vastasi hanuristi Kuisma Lipponen.
Kuopion simatilaisuuteen osallistui 72 jäsentä ja ohjelmasta vastasi Aapo Halme.
Kesäteatteriretki Varkauden Kesäteatteri Kuntorantaan 30.6.2018
Komediaesitys Valelääkäriä oli katsomassa yhteensä 41 henkilöä joista oli jäseniä Joensuusta
11, Kuopiosta 20 ja Savonlinnasta 1. Lisäksi muita osallistujia oli Joensuusta 3 ja Kuopiosta 5
ja Savonlinnasta 1. Teatteriesityksen jälkeen ruokailimme Hotelli Kuntorannassa ja kuljetukset
hoituivat Savo-Karjalan linjan busseilla Varkauteen ja takaisin.
Liikuntailtapäivä 3.10.2018
Joensuussa tehtiin kävelyretki Botaniaan, jossa juotiin kahvit kahvileivän kera. Retkeen osallistui 10 jäsentä. Kuopiossa yhdistyksen tapahtumiin osallistui 28 jäsentä. Kuopiossa käytiin
kuntosalilla, uimassa ja keilaamassa. Päivän päätteeksi nautittiin kahvit.
Pikkujoulut
Joensuun 22 jäsentä nautiskeli Ravintola Sulon herkullisesta Pikkujoulubuffeesta 12.12.2018.
Kuopiossa pikkujouluteatterina oli Puhtaana Käteen esitys, johon osallistui 27 jäsentä.
Muuta virkistelytoimintaa
Joensuussa järjestettiin Oriflame meikki-ilta 27.11.2018, johon osallistui 6 jäsentä.
Kuopiossa 10 jäsentä kävi katsomassa Kalpan peliä 31.1.2018 ja teatteri-iltaan 1.3.2018 osallistui 25 jäsentä, jossa näytäntönä oli Viulunsoittaja katolla.
Yhdistystoiminta
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 8. toimintavuosi, josta edellisen vuoden tapaan selvittiin ilman yt-neuvotteluja.
Vuoden alussa päästiin kokeilemaan lakko-organisaation toimivuutta, kun työehtosopimus oli katkolla
31.1.2018, eikä ahkerasta neuvottelemisesta huolimatta yhteisymmärrykseen työantajapuolen kanssa
päästy. Helsingin yliopiston lakkopäivänä 28.2. järjestettiin molemmilla kampuksilla lakkoa tukevat
mielenilmaukset raikkaassa, lähes -30 asteen pakkassäässä. Seuraaville viikoille kaavaillut lakkopäivät
kuitenkin peruuntuivat, kun sopimus lopulta 6.3. syntyi. Opetuksena tästä oli, että työtaisteluvalmiutta on parannettava kaikissa yliopistoissa, myös meillä.
Kevään aikana aloitettiin myös yksityiskohtaisempi keskustelu tulevasta järjestömuutoksesta: mitä tapahtuu Pardialle, mitä YHL:lle? Pohdittavaa oli paljon ja aikataulu varsin tiukka, kun 12.6. Pardia päätti
fuusioitua ammattiliitto Prohon 1.1.2019 alkaen.
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Kesäkuun alussa otettiin kantaa paljon keskustelua herättäneeseen parkkipaikkojen maksulliseksi
muuttamiseen. Vastausta kannanottoon emme saaneet, parkkipaikat muuttuivat maksullisiksi
1.9.2018 alkaen.
7.11. pidettiin ISYHY:n ylimääräinen kokous liittymisestä ammattiliitto Prohon poikkeuksellisesti videokokouksena. Puheenjohtaja esitteli asian, ja päätös liittymisestä tehtiin. Marraskuun aikana päätettiin tulevasta edustuksesta ammattiliitto Pron toimielimissä.
ISYHY:n oma luottamusmieskoulutus järjestettiin Savonlinnassa 3.-4.12. Paikalla oli myös Pron sopimusala-asiamies Jouni Kinnunen Pron Kuopion aluetoimistosta. Aloitettiin keskustelu mm. tulevasta
sääntömuutoksesta.
Hallituksen kokouksia pidettiin 11 kertaa. Edellisten vuosien tapaan järjestäytymiskokouksessa valittiin toimihenkilöt, työvaliokunta ja yhdistyksen nimenkirjoittaja. Samoin laadittiin kokousaikataulu kevätkaudelle. Syksyn kokousajat päätettiin myöhemmin. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita jäsenistöön ja yhdistystoimintaan liittyen, samoin käsiteltiin myös Varastokirjaston, Certian ja YHL:n asioita. Yhdistyksen taloutta seurattiin, sekä valmisteltiin asiat yhdistyksen varsinaiselle
kokoukselle sekä ylimääräiselle kokoukselle. Virkistystoiminta, tiedottaminen ja arkistointi olivat usein
esityslistoilla. Tiedotusta tehostettiin.
Jäsenille myönnettiin koulutustukia. Aktiivien merkkipäiviä muistettiin standaareilla. Yhdistyksen näkyvyyttä lisättiin jäsenistölle yhteisissä tilaisuuksissa jaettavilla juomapulloilla.
Yhdistykseen liittyi 9 jäsentä. Eronneita sen sijaan oli peräti 47. Eroamisen pääasialliset syyt olivat
eläköityminen ja työpaikan vaihtaminen, uutena eroamissyynä (18) Pron “eläkeläispolitiikka”.
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ISYHY ry:n toimijat ja muut edustukset v. 2018
HALLITUS

Tomi Rosti, puheenjohtaja,
Christina Piel, varapuheenjohtaja
Marja-Leena Patronen, sihteeri
Juha Riepponen
Lea Kervinen
Helena Hirvonen
Tarja Virrantalo
Timo Pakarinen
Marita Ratilainen
Sari Kiiskinen
Outi Suorsa

Jaana Korhonen
Jukka Kekäläinen
HALLITUKSEN VARAJÄSENET
Riitta Korhonen
Matti Pellikka
Ritva Mustonen
Katri Mustonen

MUUT TOIMIHENKILÖT

Raili Keronen, talousvastaava
Liisa Havukainen, jäsenpalveluasiamies
Marita Ratilainen, koulutusyhdyshenkilö
Outi Suorsa, tiedottaja

TYÖVALIOKUNTA

Tomi Rosti, Christina Piel, Marja-Leena Patronen, Tarja Virrantalo

VIRKISTYSTOIMIKUNTA

Lea Kervinen, Helena Hirvonen, Jaana Korhonen, Jorma Nyrhinen,
Jari-Pekka Tiihonen, Tarja Virrantalo, Outi Suorsa, Suvi Tolvanen, Katri Mustonen

LUOTTAMUSMIEHET

Juha Riepponen, pääluottamusmies
Tomi Rosti, varapääluottamusmies
Leena Lampinen, varalla Marika Tuupainen
Lea Kervinen, varalla Jaana Korhonen
Christina Piel, varalla Marja-Leena Patronen
Sari Kiiskinen, varalla Matti Pellikka
Jukka Kekäläinen, varalla Helena Hirvonen
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Arja Konttinen, varalla Tarja Virrantalo
Tommi Salakka, varalla Juha Riepponen
Susanna Leinonen

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Helena Hirvonen, 1. varavaltuutettu Joensuun ja Savonlinnan kampukset

TOIMINNANTARKASTAJAT

Tuula Honkanen, Merja Ikonen
varalla Kati Bolodin ja Annikki Pitkänen

YHTEYS YHL:OON (Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto)
Liittovaltuusto

Juha Riepponen, puheenjohtaja
Riitta Korhonen, 1.4.2018 saakka
Tarja Virrantalo
varajäsenet: Susanna Leinonen, Helena Malinen, Christina Piel, Arja Konttinen, Outi Suorsa, Jukka
Kekäläinen

YHL:n hallitus

Tomi Rosti, varapuheenjohtaja
Christina Piel
varajäsenet: Lea Kervinen, Sari Kiiskinen

Jäsenyys- ja viestintätyöryhmä
Tomi Rosti

Tasa-arvotyöryhmä

Lea Kervinen
Marja-Leena Patronen, varajäsen

Työsuojeluvaliokunta
Helena Hirvonen
Jukka Kekäläinen

ATK-toimikunta
Matti Pellikka
Juha Riepponen

Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta
Sari Kiiskinen
Lea Kervinen

Kirjastohenkilöstön toimikunta
Helena Hirvonen
Tommi Salakka

Laboratorio- ja teknisenhenkilöstön toimikunta
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Tarja Virrantalo
Arja Konttinen

Virastomestari- ja kiinteistöhenkilöstön toimikunta
Hobo Kukkonen
Jaana Korhonen

YHL:n työvaliokunta
Tomi Rosti

YHTEYS PARDIAAN JA STTK:hon
Pardian työhyvinvointi- ja työsuojeluasioiden työryhmä
Helena Hirvonen

STTK:n Pohjois-Karjalan aluetoimikunta
Tomi Rosti

STTK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta
Juha Riepponen

EDUSTUS YO:n HALLINTO JA MUISSA ELIMISSÄ
Yliopiston hallitus
Tomi Rosti

Yliopistokollegio

Juha Riepponen,
Christina Piel,
Marja-Leena Patronen, varajäsen
Tarja Virrantalo, varajäsen

Tiedekuntaneuvostot

Arja Konttinen, Terveystieteiden tiedekunta,

Yhteistoimintaneuvottelukunta

Juha Riepponen, varalla Riitta Korhonen
Lea Kervinen, varalla Tarja Virrantalo
Helena Hirvonen, varalla Christina Piel

Henkilöstön kehittämisen tukiryhmä
Juha Riepponen,
Christina Piel

Työsuojelutoimikunta

Helena Hirvonen, 1. työsuojeluvaravaltuutettu (Joensuu)
Jukka Kekäläinen, 1. työsuojeluvaravaltuutettu (Kuopio)
Tarja Virrantalo, Hannele Virnes, varajäsen
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Maini Mononen, Christina Piel, varajäsen
Arja Konttinen, Katri Mustonen, varajäsen

Yhdenvertaisuustoimikunta
Lea Kervinen

MUUT EDUSTUKSET
Pohjois-Karjalan Maakuntaohjelman Koulutus- ja ennakointiryhmä
Tomi Rosti, varajäsen

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyöelin (Pohjois-Karjala) Nelistys
Tomi Rosti

Työ- ja elinkeinoministeriö, Työvoiman liikkuvuus Euroopassa toimenpidekokonaisuuden
strateginen ohjausryhmä
Tomi Rosti, jäsen

Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työvoiman liikkuvuus Euroopassa-hankkeen ohjausryhmä
Tomi Rosti, jäsen

Pohjois-Savon työvoima- ja yrityspalvelujen neuvottelukunta
Juha Riepponen, jäsen

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä
Juha Riepponen, varajäsen

OPH liiketoiminta ja hallinto -ennakointiryhmä
Jaana Korhonen, jäsen

Työttömyyskassa Statia, hallitus
Tomi Rosti, varajäsen
Työttömyyskassa Statia, edustajisto
Juha Riepponen, varajäsen

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1 (3)

Toiminta, tehtävät ja toimenpiteet
Edunvalvonta
- valvoo jäseniä koskevien työehto-, virkaehto-, yhteistoiminta-, työsuojelun yhteistoiminta- ja muiden sopimusten sekä lakien, asetusten ja sääntöjen noudattamista.
- tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja laatii selvityksiä jäsenistönsä etujen parantamiseksi.
- käy neuvotteluja yhdistyksen vaatimusten ja jäsenistön etujen ajamiseksi.

- asettaa edustajiaan ja asiantuntijoitaan valmistelu- ja päätöksentekoelimiin.
Kehittää ja edistää
edunvalvontaa

- huolehtii omalta osaltaan neuvottelutoiminnan toteutumisesta
- kannustaa osallistumaan luottamusmiestoimintaan
- tukee osallistumista Pro:n luottamusmieskoulutukseen
- yhdistyksen luottamusmiestoimintaa kehitetään asiantuntijuutta edistäväksi
ja tukevaksi
- edistää ja tukee luottamusmiesten ja yhdistysten toimihenkilöiden
verkostoitumista ja jaksamista
- vaikuttaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin asioiden edistymiseen
- sopii luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä luottamusmiestehtäviin,
sekä ajankäytön korvaamisesta asianomaisille toimintayksiköille
- edistää jäsenten mahdollisuutta osallistua jäsenistöä koskevaan
päätöksentekoon jo asioiden valmisteluvaiheessa
- kiinnittää työnantajan huomiota havaittuihin epäkohtiin palvelussuhteiden
laillisuudessa, erityisesti määräaikaisuudet
- järjestää hallituksen ja luottamusmiesten yhteisiä seminaareja

Edistää työhyvinvointia
ja -turvallisuutta

- valvoo sovittujen asioiden toteutumista yliopiston eri hallintoelimissä
- vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointia ja -turvallisuutta parantavien
toimenpiteiden toteutumiseen

Edistää työelämän tasaarvon ja
yhdenvertaisuuden
toteutumista

- kiinnittää erityistä huomiota palkkatasa-arvon toteutumiseen
- valvoo ja seuraa tasa-arvon toteutumista
- osallistuu Yliopistojen palkkausjärjestelmän soveltamiseen
- kiinnittää työnantajan huomiota havaittuihin epäkohtiin

Kehittää ja soveltaa
palkkausjärjestelmiä

- on aktiivisesti mukana palkkausjärjestelmien soveltamisessa ja edelleen
kehittämisessä
- valvoo samapalkkaisuuden toteutumista
- nimeää henkilöt arviointiryhmiin
- valvoo ohjeistusten ja käsikirjojen noudattamista

Ylläpitää ja parantaa
työtaisteluvalmiutta

- huolehtii Pro:ssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti työtaisteluorganisaation
valmiuksien ylläpitämisestä ja parantamisesta

Koulutustoiminta
- järjestää kokouksia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä ryhtyy muihin vastaavanlaisiin, yhdistyksen
tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin
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Kouluttaa jäsenistöä

- järjestää tarvittaessa yhteisiä ja alakohtaisia keskustelutilaisuuksia ja
koulutusta jäsenten esittämistä ja heitä koskevista asioista
- kannustaa jäseniä osallistumaan yliopiston tietotoreille
- järjestää tarvittaessa palkkausjärjestelmiin liittyvää koulutusta
- tiedottaa jäsenistöään YHL:n koulutustuesta ja sen hakemisesta
- tukee jäsentensä kouluttautumista YHL:n koulutustuen piiriin kuuluvissa
opinnoissa
- tiedottaa jäsenistöään erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja tukee heidän
kouluttautumista
- edistää ammattialakohtaisiin seminaareihin pääsemistä

Kouluttaa
yhdistystoimijoita

- tukee yhdistystoimintakoulutuksiin osallistumista
- järjestää yhdistystoimijoille koulutus/seminaaripäiviä ja tukee yhdistyksen,
Ammattiliitto Pro:n, Aktiivi-instituutin tai TJS:n koulutus- ja seminaaripäiviin
osallistumista

Tiedotustoiminta
- huolehtii tiedottamisesta jäsenistölle ja jäsenistön neuvonnasta sekä tekee tunnetuksi yhdistyksen ja
sen kattojärjestöjen toimintaa.
Verkkosivut

- yhdistyksen omat www-sivut (www.isyhy.fi) tarjoaa tietoa ajankohtaisista
asioista ja jäseneduista

Jäsentiedotteet

- toimittaa jäsentiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse
lähetettävillä jäsentiedotteilla ja toimitetuin jäsentiedottein 1-2 kertaa
vuodessa.

Muu jäsenhuolto

- haluaa kuulla jäsenistön näkemyksiä ja odotuksia sekä ottaa niitä
toiminnassaan huomioon. Yhdistyksen hallitukselle ja toimihenkilöille voi
lähettää sähköpostia tai ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti.
- järjestää tukea irtisanotuille sekä jäsenille yhteisiä kokoontumisia
- muistaa jäseniä 50, 60 ja 70 –vuotismerkkipäivinä

Markkinoinnin
edistäminen

- tuottaa markkinointi- ja tiedotusmateriaalia näkyvyytensä lisäämiseksi ja
jäsenhankinnan tarpeisiin
- aktivoi jäseniä hankkimaan uusia jäseniä ja järjestää jäsenhankinnan
teemakoulutuksen yhdistysaktiiveille sekä kouluttaa jäseniä yhdistyksen
tilaisuuksissa jäsenhankinnasta.

Virkistystoiminta
- järjestää jäsenistölleen virkistystoimintaa ja muuta jäsenhuoltoa huomioiden jäsenten toiveet.
Yhteisöllisyyden
edistäminen

- järjestää virkistystapahtumia jäsenilleen
- neuvottelee ja tarjoaa jäsenetuja jäsenilleen

Yhdistystoiminta

- ylläpitää yhteyksiä muihin yliopistossa toimiviin yhdistyksiin, järjestöihin ja viranomaisiin.
- huolehtii yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Ammattiliito Pro:n ja STTK:n kautta.

- järjestää organisaationsa yhdistyksen toimintaa tukevaksi.
Hallinnon rakenteiden

- kehittää hallintoa sääntöjen ja toimivaltuuksien mukaan yhdistyksen
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kehittäminen

toimintaa ja jäsenistöä tukevaksi
- huolehtii neuvottelutoiminnan järjestämisestä
- tarkentaa toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut
- osallistuu YHL:n vuosikokoukseen ja Pro:n toimielinten toimintaan

Taloushallinnon
kehittäminen

- järjestää taloushallintonsa tarkoituksenmukaisella tavalla
- huolehtii omaisuudesta, varoista ja sitoumuksista asianmukaisesti
- päivittää tarvittaessa matkustus- ja talousohjeet
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