PROFESSORILIITTO R.Y
Jyväskylän osasto

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Osaston jäsenet ja johtokunta
Toimintavuonna osastossa oli 184 jäsentä, joista 56 oli eläkkeellä. Edellisenä
vuonna jäseniä oli 180, joista 54 oli eläkkeellä.
Osaston johtokuntaan kuuluivat kertomusvuoden aikana Minna-Riitta Luukka
(pj, kielten laitos), Jukka Maalampi (vpj. fysiikan laitos), Jukka Heikkilä (siht.
tietojenkäsittelytieteiden laitos), Janne Vilkuna (yhteyspäällikkö, taiteiden ja
kulttuurin tutkimuksen laitos), Anneli Kauppinen (opettajankoulutuslaitos),
Jukka Pellinen (taloustieteiden tiedekunta), Taina Rantanen (terveystieteiden
laitos) ja Martti Siisiäinen (yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos).
Johtokunta kokoontui toimintavuonna 8 kertaa (1.2., 29.3., 8.5., 14.8., 6.9.,
12.10, 28.11 ja 5.12.2007).
Professorikunnan Akavalaisena luottamusmiehenä toimi Tapani Kuusalo
(matematiikan ja tilastotieteen laitos) ja varaluottamusmiehenä Helena RaskuPuttonen (opettajankoulutuslaitos).

Osaston kokoukset
Kevätkokous pidettiin 18.4.2007 Metso Paperin Rautpohjan tehtaan tiloissa.
Paikalla oli 25 osaston jäsentä. Illan isäntinä toimivat tehtaan johtaja Sakari
Häyrynen ja Risto Talja ja Hannu Korhonen. He esittelivät Metsoa, yliopiston
ja yritysmaailman yhteistyötä ja yhteisiä intressejä. Isäntien esityksiä edelsi
paikallisosaston kokous. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja kuultiin professoriliiton puheenjohtajan, Risto Laitisen
alustus, jossa hän käsitteli yliopistolaitoksen rakenteellista kehittämistä –
erityisesti huippuyliopistohanketta - työajan seurantaa ja VPJ-tilannetta. Liitto
on huolestunut huippuyliopistohankkeen vaikutuksista muiden yliopistojen
rahoitukseen ja yliopiston perustehtävään.
Syyskokous pidettiin 28.11.2007 fysiikan laitoksen tiloissa. Kokoukseen
osallistui 15 osaston jäsentä. Kokouksessa osaston puheenjohtaja MinnaRiitta Luukka esitti lyhyen katsauksen VPJ-arviointien nykytilanteeseen sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti ja tiivisti professoriliiton keskeisiä
valtakunnallisia tavoitteita toimintavuodeksi 2008. Jukka Heikkilä kertoi
osaston järjestämästä keskustelutilaisuudesta yliopiston johdon kanssa.

Lisäksi kokouksessa valittiin osaston johtokunnan jäsenet vuodeksi 2008.
Puheenjohtajaksi valittiin Minna-Riitta Luukka (kielten laitos) ja
varapuheenjohtajaksi Jukka Maalampi (fysiikan laitos). Muiksi johtokunnan
jäseniksi valittiin Jukka Heikkilä (tietojenkäsittelytieteiden laitos), Anneli
Kauppinen (OKL), Jukka Pellinen (taloustieteiden tiedekunta), Taina Rantanen
(terveystieteiden laitos), Martti Siisiäinen (yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitos) ja Janne Vilkuna (taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos). Kokouksen
jälkeen tutustuttiin Jukka Maalammen ja Matti Leinon johdolla fysiikan
laitokseen ja erityisesti kiihdytinlaboratorioon. Illan päätteeksi nautittiin
iltapalaa Ylistönrinteen ravintolassa.

Muut tilaisuudet
Osasto järjesti 30.5.2007 perinteisen kevätretken. Tällä kertaa kohteena olivat
Pyhähäkin kansallispuisto Saarijärvellä, Äänekosken taidemuseo ja
kaupunginmuseo, M-Realin tehdasmuseo ja M-Realin Äänekosken
paperitehdas. Matkan suunnittelusta ja matkanjohtajuudesta vastasi Janne
Vilkuna. Retkelle osallistui yhteensä 24 henkilöä.
Osasto järjesti 6.9.2007 jäsenilleen keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin
yliopiston rakenteellista kehittämistä, professorin asemaa ja työoloja
tulevaisuuden yliopistossa ja professoriliiton ja sen osastojen toiminnan ja
edunvalvonnan uusia haasteita. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.
Osasto järjesti 12.11.2007 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tieteentekijöiden
ja lehtoriliiton kanssa seminaarin Uudet rakenteet – uusi yliopisto?.
Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja ja keskusteltiin rakenteellisesta
kehittämisestä, sen toteuttamistavoista, seurauksista ja muutosten mukanaan
tuomista haasteista. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 60 henkilöä.
Osaston johtokunta tapasi Jyväskylän yliopiston johtoa 5.12.2007
järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, jossa käsiteltiin erityisesti
professorikunnan asemaa ja osallistumista sekä Allianssi-hankkeen että
laajemminkin yliopistojen rakenteellisen kehittämisen suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Muu paikallinen toiminta
Osaston edustajina VPJ-arviointiryhmässä olivat varsinaisena jäsenenä
Minna-Riitta Luukka ja varajäsenenä Jukka Maalampi. Arviointiryhmä
kokoontui toimintavuonna noin kerran kuussa.
Henkilöstön kehittämistoimikunnassa osastoa edustivat Minna-Riitta Luukka ja
Jukka Maalampi. Myös luottamusmiehet osallistuivat yliopiston järjestämiin
yhteistyöpalavereihin.

Osaston YT-yhdyshenkilöinä toimivat:
- Humanistinen tdk: Janne Vilkuna, varalla Arja Piirainen-Marsch
- Informaatioteknologian tdk: Raino Mäkinen, varalla Jukka Heikkilä
- Kasvatustieteiden tdk: Marjatta Lairio, varalla Anneli Kauppinen
- Liikuntatieteellinen tdk: Taina Rantanen, varalla Taru Lintunen
- Matemaattis-luonnontieteellinen tdk: Jukka Nyblom, varalla Johanna
Mappes
- Taloustieteiden tdk: Kari Heimonen, varalla Aila Virtanen
- Yhteiskuntatieteiden tdk: Mikko Mäntysaari, varalla Timo Ahonen

Tiedotus
Osaston tiedotus ja yhteydenpito jäseniin on tapahtunut pääasiassa
sähköpostina lähetettyjen jäsentiedotteiden ja kutsujen avulla.

Osallistuminen valtakunnalliseen toimintaan
Maarit Valo toimi vuonna 2007 professoriliiton varapuheenjohtajana ja
osallistui hallituksen kokouksiin ja muuhun liiton toimintaan.
Liiton valtuustossa Jyväskylän osastoa edustivat varsinaisina jäseninä Lauri
Laakso ja Minna-Riitta Luukka sekä varajäseninä Mikko Mäntysaari ja Maritta
Hännikäinen. Osastosta oli edustus seuraavissa liiton järjestämissä
tilaisuuksissa:
20–21.4.2007 Valtuuston kevätseminaari ja kokous (Minna-Riitta Luukka,
Lauri Laakso)
31.5– 1.6.2007 Paikallistoiminnan kehittämisseminaari (Minna-Riitta Luukka)
28.9.2007 Osastojen puheenjohtajien kokous (Minna-Riitta Luukka)
30.11.2007 Professoriliiton valtuuston kokous (Minna-Riitta Luukka)

