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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Osaston jäsenet, johtokunta ja luottamusmiehet

Toimintavuoden lopussa osastossa oli 224 jäsentä, joista 69 eläkeläisiä. Edellisenä vuonna
vastaavaan aikaan jäseniä oli 223 jäsentä, joista 69 eläkkeellä.

Osaston johtokuntaan kuuluivat kertomusvuoden aikana Kimmo Suomi, (puheenjohtaja,
Liikuntatieteellinen tiedekunta), Jussi Välimaa (varapuheenjohtaja, Koulutuksen
tutkimuslaitos), Rauno Julin (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), Tommi
Kärkkäinen (informaatioteknologian tiedekunta), Marja-Kristiina Lerkkanen
(kasvatustieteiden tiedekunta), Mika Lähteenmäki (humanistinen tiedekunta), Markku
Lonkila (sihteeri ja yhteyspäällikkö, yhteiskuntatieteiden tiedekunta), Aila Virtanen
(Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu). Johtokunta kokoontui toimintavuonna 9 kertaa.
Kokousten välillä asioiden hoitamiseen liittyvä yhteydenpito hoidettiin sähköpostin
välityksellä.

Professoriliiton paikallisosaston ehdottamana JUKOlaisena luottamusmiehenä toimi Jussi
Välimaa ja varaluottamusmiehenä Epp Lauk. Jussi Välimaa oli 26.10.2011 valittu yliopiston
JUKOn varapääluottamusmieheksi ja hän jatkoi tässä tehtävässä toimintavuonna.
Luottamusmiehet kaudelle 2015-2017 valittiin lokakuussa 2014 sopuvaalilla. Jussi Välimaa
toimii myös JUKO:n varapääluottamusmiehenä kauden 2015-2017.

Johtokunta on käynyt keskustelemassa yliopiston rehtorin kanssa säännöllisesti vuodesta
2015 alkaen. Tätä käytäntöä jatkettiin vuonna 2016. Uutena toimintana aloitettiin yhteisten
kokousten pitäminen Jyväskylän yliopiston tutkijoiden ja opettajien, eli JYTTEn hallituksen
kanssa. Myös tätä toimintaa on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa.

Osaston kokoukset

Kevätkokous pidettiin 25.5.2016 ravintola Wanhassa Fredassa, Yliopistonkatu 11, Jyväskylä.
Paikalla oli 21 osaston jäsentä. Kokouksessa tarkasteltiin edellisen vuoden
toimintakertomusta sekä keskusteltiin rehtori Matti Mannisen ja professoriliiton
toiminnanjohtaja Tarja Niemelän alustusten pohjalta.

Syyskokous pidettiin 23.11.2016 hotelli Scandicissa. Tilaisuudessa puhui Jyväskylän
yliopiston hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff ja paikalla oli 40 jäsentä.
Kokouksessa valittiin osaston johtokunnan jäsenet vuodeksi 2017 seuraavat henkilöt:
osaston puheenjohtajaksi valittiin Jussi Välimaa ja varapuheenjohtajaksi Petri
Karonen. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Rauno Julin, Tommi Kärkkäinen,
Marja-Kristiina Lerkkanen, Mika Lähteenmäki, Hanna-Leena Pesonen, Miikka
Pyykkönen ja Taina Rantanen.

Osallistuminen Professoriliiton valtakunnalliseen toimintaan

https://www.jyu.fi/hallinto/hallitus/jasenet/resolveuid/997d1ef8-ba1a-4624-9c60-8db811bde5da#anne-chistine-ritschkoff


Maarit Valo toimi vuonna 2016 Professoriliiton valtuuston puheenjohtajana ja osallistui
myös muuhun liiton toimintaan. Aila-Leena Matthies oli hallituksen varajäsen
yliopistokeskusten edustajana. Liiton valtuustossa Jyväskylän osastoa edustivat varsinaisina
jäseninä Markku Lonkila (varalla Mirja Tarnanen), Minna-Riitta Luukka (varalla Jari
Veijalainen) ja Jukka Pellinen (varalla Jussi Välimaa).

Edustus Jyväskylän yliopiston elimissä

Yliopiston hallituksessa professoreita edustivat Rauno Julin ja Timo Ahonen. Rauno Julinin
osallistuminen johtokunnan toimintaan havaittiin hyvin tärkeäksi, sillä näin saamme kuulla
ja keskustella hallituksen ajankohtaisista asioista. Tämä lisäksi professoreilla on edustus
yliopistokollegiossa.

Professoreilla on myös edustus käytännössä kaikissa Jyväskylän yliopiston 24 työryhmässä, 9
toimikunnassa ja 2 neuvottelukunnassa kolmikantaisen edustamisperiaatteen mukaisesti.
Professoriliiton paikallisosaston kautta professoreiden edustus on järjestynyt yliopiston
henkilökunnan palkkausta koskevassa Opetus- ja tutkimushenkilökunnan
palkkausjärjestelmän arviointiryhmässä, jossa edustajina toimivat Kimmo Suomi ja varalla
Petri Karonen, sekä henkilöstön kehittämistoimikunnassa, jossa osastoa edusti Anna-Maija
Lämsä ja varajäsenenä Kalle Pajunen.  Työsuojelutoimikunnassa oli vuonna 2016 Aila
Virtanen varsinaisena jäsenenä ja varalla Marja-Kristiina Lerkkanen. Tasa-arvotoimikunnan
puheenjohtajana toimi Mika Lähteenmäki.

Puheenjohtaja / varapuheenjohtaja sekä luottamusmies ovat osallistuneet
ammattijärjestöjen ja yliopiston johdon välisiin tapaamisiin, joita on järjestetty sekä kevät-
että syyslukukausilla.  Myös näillä tapaamisilla on pitkät perinteet. Tapaamisia pidetään
yhtenä osoituksena siitä, että Jyväskylän yliopiston johdolla ja ammattijärjestöillä on
toimivat ja säännölliset yhteydenpidon rakenteet ja prosessit.

Osaston YT-yhdyshenkilöinä toimivat:
Humanistinen tdk: Janne Vilkuna, varalla Arja Piirainen-Marsh
Informaatioteknologian tdk: Jari Veijalainen, varalla Raino Mäkinen
Kasvatustieteiden tdk: Jussi Välimaa
Kauppakorkeakoulu: Aila Virtanen, varalla Jukka Pellinen
Liikuntatieteiden tdk: Taina Rantanen, varalla Taru Lintunen
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk: Jukka Nyblom, varalla Johanna Mappes
Yhteiskuntatieteiden tdk: Mikko Mäntysaari, varalla Timo Ahonen

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


