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PROFESSORILIITTO R.Y
Jyväskylän osasto

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Osaston jäsenet ja johtokunta

Toimintavuoden lopussa osastossa oli 217 jäsentä, joista 68 oli eläkkeellä. Edellisenä
vuonna vastaavaan aikaan jäseniä oli 214, joista 65 oli eläkkeellä.

Osaston johtokuntaan kuuluivat kertomusvuoden aikana Jussi Välimaa
(puheenjohtaja, luottamusmies, koulutuksen tutkimuslaitos), Hanna-Leena Pesonen
(kauppakorkeakoulu), Taina Rantanen (liikuntatieteellinen tiedekunta), Mika
Lähteenmäki (kieli- ja viestintätieteiden laitos), Marja-Kristiina Lerkkanen
(opettajankoulutuslaitos), Tommi Kärkkäinen (informaatioteknologian tiedekunta),
Petri Karonen (varapuheenjohtaja, historian ja etnologian laitos), Ari Virtanen
(sihteeri, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Kokousten välillä asioiden
hoitamiseen liittyvää yhteydenpitoa oli sähköpostin välityksellä.

Professoriliiton paikallisosaston ehdottamana JUKOlaisena
varapääluottamusmiehenä toimi professori Petri Karonen ja varaluottamusmiehenä
Epp Lauk.

Osaston kokoukset

Kevätkokous pidettiin 16.5. Hotelli Versossa, kauppakatu 5. Paikalla oli 22 osaston
jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus.

· Kokouksen jälkeen keskusteltiin Professoriiiton valtuuston puheenjohtajan Maarit
Valon alustuksen pohjalta. Erityisen huolissaan oltiin jäsenmäärän laskusta, mikä
on valtakunnallinen ongelma. Erityisesti ulkomaisten ja tenure-track professorien
kohdalla pitäisi tehostaa tiedotusta, liiton valtuusto on linjannut, että jo toisessa
tenure-track vaiheessa professorikandidaatti voisi liittyä liittoon.

Syyskokous pidettiin 28.11. Valmet Technologies Oy:n tiloissa, Rautpohjankatu 3,
Jyväskylä. Paikalla oli 21 osaston jäsentä
.
· Puheenjohtaja kertoi valtuustokokouksen terveiset, missä keskustelua oli

herättänyt mm. esitykset jäsenmaksukulun poistamisesta palkoista,
opetustuntirajojen kasvattamisesta jne… Hän myös muistutti Professoriliiton
tulevasta 50. vuotisjuhlavuodesta ja, että Jyväskylän osasto on vanhin liiton
toiminnassa olevista osastoista

· Kokouksessa kannettiin huolta yliopiston nimikkeistön kirjavuudesta. Sen
todettiin aiheuttavan turhaa haasteellisuutta ja eriytymistä yliopiston sisäisessä
työskentelyssä.
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· Lisäksi EU:n uusi tietosuojalaki aiheutti kriittistä keskustelua. Hallinnon ottama
tietosuojakanta on poikkeuksellisen tiukka Suomen yliopistokentässä. Tämän
koetaan jo vaarantavan vapaan tutkimuksen yliopistossamme.

Syyskokouksessa valittiin osaston johtokunnan jäsenet vuodeksi 2019:

· Mika Lähteenmäki (puheenjohtaja, kieli- ja viestintätieteiden laitos)
· Petri Karonen (varapuheenjohtaja, historian ja etnologian laitos)
· Tommi Kärkkäinen (informaatioteknologian tiedekunta)
· Marja-Kristiina Lerkkanen (opettajankoulutuslaitos)
· Hanna-Leena Pesonen (kauppakorkeakoulu)
· Taina Rantanen (liikuntatieteellinen tiedekunta
· Jussi Välimaa (koulutuksen tutkimuslaitos)
· Ari Virtanen (sihteeri, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

Muut tilaisuudet

3.10. osaston kokous pidettiin yhdessä JYTTE:n kanssa. Kokouksessa keskusteltiin
henkilöstöjohtajatilanteesta sekä uudesta tenure-track mallista. Lisäksi päätettiin
järjestää yhdessä muiden yliopistojärjestöjen kanssa yhteinen vaalipaneeli.

Osasto järjesti 12.10. tapaamisen keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa.
Siihen pääsi osallistumaan seitsemän johtokunnan jäsentä.

13.12. rehtori osallistui kutsuttuna osaston johtokunnan kokoukseen. Hänen
kanssaan nostettiin esille asiat, jotka koettiin tärkeiksi osaston syyskokouksessa, so.
yliopiston nimikkeistön kirjavuus ja uusi tietosuojalaki. Lisäksi keskusteltiin
rekrytointiprosesseista ja palvelurakenneuudistuksesta.

Muu paikallinen toiminta ja edustus yliopiston elimissä

Yliopiston hallituksessa professoreita edustivat Terhi-Anna Wilska ja Pekka Koskela.
Tämän lisäksi professoreilla on edustus yliopistokollegiossa.

Puheenjohtaja / varapuheenjohtaja sekä luottamusmiehet 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.

Johtokunta on käynyt keskustelemassa yliopiston rehtorin kanssa säännöllisesti
vuodesta 2015 alkaen. Tätä käytäntöä jatkettiin vuonna 2018 kutsumalla rehtori
johtokunnan kokoukseen (kts. edellä). Myös yhteisten kokousten pitämisen traditiota
Jyväskylän yliopiston tutkijoiden ja opettajien, eli JYTTEn hallituksen kanssa
jatkettiin 3.10. pidetyllä kokouksella (kts. edellä). Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös
tulevaisuudessa.

Osaston edustajina YPJ-arviointiryhmässä Jussi Välimaan varajäsenenä aloittanut
Petri Karonen siirtyi varsinaiseksi jäseneksi 1.8.2017 jatkaen tehtävässä myös
vuonna 2018. Varajäseneksi valittiin Taina Rantanen, joka myös jatkoi tehtävässä
vuonna 2018.
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Henkilöstön kehittämistoimikunnan puheenjohtaja oli professori Marja-Leena
Laakso ja lisäksi osastoa edustivat professori Jyrki Jyrkämä ja varajäsenenä
professori Minna-Riitta Luukka.

Työsuojelutoimikunnassa olivat 2018 Marja-Kristiina Lerkkanen varsinaisena
jäsenenä ja varalla Taina Rantanen.

Eettisessä toimikunnassa olivat professori Heikki Kainulainen, jäsen
(Liikuntabiologian laitos), professori Sarianna Sipilä, varajäsen
(Terveystieteiden laitos) sekä professori Sari Pöyhönen, jäsen (Soveltavan
kielentutkimuksen keskus), professori Mikko Yrjönsuuri, varajäsen
(Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana toimi professori Mika Lähteenmäki (kieli- ja
viestintätieteiden laitos)

Kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja kaudella 2018 oli professori Hannu Ylönen
(bio- ja ympäristötieteiden laitos).

Osaston YT-yhdyshenkilöinä toimivat:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 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

Osallistuminen valtakunnalliseen toimintaan

Liiton hallituksen varajäsenenä toimi Aila-Leena Matthies Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksesta. Jussi Välimaa valittiin liiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
kaudelle 2019.

Liiton valtuustossa Jyväskylän osastoa edustivat varsinaisina jäseninä Markku
Lonkila (varalla Mirja Tarnanen ja Kimmo Suomi), Minna-Riitta Luukka (varalla
Kimmo Suomi ja Mirja Tarnanen) sekä Jukka Pellinen (varalla Jussi Välimaa ja
Kimmo Suomi)

Tiedotus

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