Osaston johtokunta on kokoontunut vuoden 2006 aikana kuusi kertaa: 13.1., 8.2., 15.3.,
ja 15.9. ja 28.11. UPJ on ollut kokousten kestopuheenaiheena.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 (hyväksytty 18.4.2007)
Osaston jäsenet ja johtokunta
Toimintavuoden lopussa osastossa oli 180 jäsentä, joista eläkkeellä oli 54.
Edellisen vuoden luvut olivat 175 jäsentä, joista 46 oli eläkkeellä.
Osaston johtokuntaan kuuluivat kertomusvuoden aikana: Jaakko Pehkonen (pj,
taloustieteiden tiedekunta), Lauri Laakso (vpj. liikuntakasvatuksen laitos), Maritta
Hännikäinen (varhaiskasvatuksen laitos), Mikko Mäntysaari (yhteiskuntatieteiden
ja filosofian laitos), Janne Vilkuna (yhteyspäällikkö, taiteen ja
kulttuurintutkimuksen laitos), Minna-Riitta Luukka (sihteeri, soveltavan
kielentutkimuksen keskus), Jukka Pellinen (taloustieteiden tiedekunta), Maisa
Martin (kielten laitos), Jukka Maalampi (fysiikan laitos) ja Jukka Heikkilä
(tietojenkäsittelytieteiden laitos). Professorikunnan Akavalaisena
luottamusmiehenä toimi Tapani Kuusalo. Johtokunta kokoontui toimintavuonna 5
kertaa (13.1., 8.2. 15.3. 15.9. ja 4.10).
Yhteydenpito Professoriliittoon
Liiton hallituksessa Jyväskylän yliopistoa edusti Maarit Valo, ja hän osallistui
hallituksen kokouksiin.

Liiton valtuustoon kuuluivat toimintavuonna varsinaisina jäseninä Jaakko
Pehkonen ja Maarit Valo ja varajäseninä Lauri Laakso ja Leena Laurinen.
22.4.2006 pidettyyn valtuuston kevätkokoukseen osallistuivat Maarit Valo ja
Leena Laurinen. Maarit Valo ja Leena Laurinen osallistuivat 24.11.2006 pidettyyn
valtuuston syyskokoukseen. Kokouksessa Maarit Valo valittiin liiton
varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Maarit Valo osallistui liiton yleiseen kokoukseen
1.6.2006.
Lauri Laakso osallistui 25.9.2006 järjestettyyn osastojen puheenjohtajien
kokoukseen, jossa keskusteltiin mm. UPJ:n valtakunnallisesta tilanteesta ja
professorien työajan seurannasta.
Edunvalvonta
Puheenjohtaja Jaakko Pehkonen osallistui aktiivisesti Uuden
palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyviin neuvotteluihin ja UPJarviointiryhmän toimintaan ja osallistui yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman
(TTS) yt-neuvotteluihin luottamusmies Tapani Kuusalon kanssa. Jyväskylän
yliopiston henkilöstön kehittämistoimikunnassa professoriliiton osastoa edusti
varsinaisena jäsenenä Minna-Riitta Luukka ja varajäsenenä Jukka Maalampi.

Osaston kokoukset
Kevätkokous pidettiin 5.4.2006 ravintola Jyväshovin Banketti-kabinetissa. Illan
isäntänä toimi Kuisma Niemelä Osuuskauppa Keskimaasta. Kokoukseen
osallistui 18 osaston jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin osaston
toimintakertomus, keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja kuultiin Maarit Valon
kuulumisia Professoriliiton toiminnasta. Lisäksi päätettiin esittää Jyväskylän
osaston edustajiksi professoriliiton valtuustoon (2007–2008) seuraavia henkilöitä:
Lauri Laakso ja Minna-Riitta Luukka varsinaisiksi jäseniksi ja Mikko Mäntysaari ja
Maritta Hännikäinen varajäseniksi.
Syyskokous pidettiin 28.11. 2006 yliopistolla Musica-rakennuksessa.
Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista asioista, Maarit Valo kertoi kuulumisia
hallituksen työskentelystä ja Jaakko Pehkonen UPJ-tilanteesta. Musiikin laitos
esitteli toimintaansa ja tiernatytöt esiintyivät. Kokoukseen osallistui 34 osaston
jäsentä.
Syyskokouksessa valittiin paikallisosaston johtokunnan jäsenet vuodeksi 2006.
Puheenjohtajaksi valittiin Minna-Riitta Luukka (soveltavan kielentutkimuksen
keskus) ja varapuheenjohtajaksi Jukka Maalampi (fysiikan laitos).
Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Jukka Heikkilä (tietojenkäsittelytieteiden
laitos), Anneli Kauppinen (opettajankoulutuslaitos), Jukka Pellinen
(taloustieteiden tiedekunta), Taina Rantanen (terveystieteiden laitos), Martti
Siisiäinen (yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos) ja Janne Vilkuna (taiteiden ja
kulttuurintutkimuksen laitos).
Jukon luottamusmiehenä jatkaa Tapani Kuusalo (2007–2008) ja
varaluottamusmieheksi valittiin Helena Rasku-Puttonen (2007–2008).
Muut yhteiset tilaisuudet
Osasto järjesti 16. 5. kevätretken Helvetinjärven kansallispuistoon ja Gösta
Serlachiuksen taidemuseoon. Retkelle osallistui 23 henkilöä.
Tiedotus
Osaston tiedotus ja yhteydenpito jäseniin on tapahtunut pääasiassa
sähköpostina lähetettyjen jäsentiedotteiden ja kutsujen avulla.

