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Professoriliitto 

Jyväskylän osasto 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019  

 

 

Osaston jäsenet ja johtokunta 

 

Toimintavuoden alussa (1.1.2019) jäsenten oli kokonaismäärä 223, joista 

eläkeläisiä 78. Toimintavuoden loppuun mennessä 31.12.2019 jäsenmäärä oli 

kasvanut 231 jäseneen, joista eläkeläisiä 86.  

 

Osaston johtokuntaan kuuluivat kertomusvuoden aikana Mika Lähteenmäki 

(puheenjohtaja, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta), Terhi-Anna 

Wilska (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta), Jussi Välimaa 

(koulutuksen tutkimuslaitos), Hanna-Leena Pesonen (kauppakorkeakoulu), 

Taina Rantanen (liikuntatieteellinen tiedekunta), Marja-Kristiina Lerkkanen 

(kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta), Tommi Kärkkäinen 

(informaatioteknologian tiedekunta), Petri Karonen (varapuheenjohtaja, 

humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) ja Ari Virtanen  (sihteeri, 

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 

 

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Kokousten välillä asioiden 

hoitamiseen liittyvään yhteydenpitoon käytettiin sähköpostia. 

 

Osaston kokoukset  

 

Kevätkokous pidettiin 22.5. ravintola Harmoonissa, Hannikaisenkatu 39. 

Paikalla oli 28 osaston jäsentä.  

 

 Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus.  

 

Syyskokous pidettiin 14.11. Keskisuomalainen Oy:n tiloissa, Aholaidantie 3. 

Paikalla oli 17 osaston jäsentä 

 

 Ennen kokousta Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen piti 

alustuksen, jonka jälkeen keskusteltiin perusteellisesti tieteen 

popularisoinnin tärkeydestä sekä tutkijoiden ja median yhteistyötä. 
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Syyskokouksessa valittiin osaston johtokunnan jäsenet vuodeksi 2020: 

  

 Mika Lähteenmäki (puheenjohtaja, humanistis-yhteiskuntatieteellinen 

tiedekunta) 

 Petri Karonen (varapuheenjohtaja, humanistis-yhteiskuntatieteellinen 

tiedekunta) 

 Terhi-Anna Wilska (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) 

 Tommi Kärkkäinen (informaatioteknologian tiedekunta) 

 Marja-Kristiina Lerkkanen (kasvatustieteiden ja psykologian 

tiedekunta) 

 Hanna-Leena Pesonen (kauppakorkeakoulu) 

 Taina Rantanen (liikuntatieteellinen tiedekunta 

 Jussi Välimaa (koulutuksen tutkimuslaitos) 

 Marja Tiirola (sihteeri, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 

 

Muut tilaisuudet  

 

28.3. paikallisosasto tapasi rehtori Keijo Hämäläisen. Keskusteluaiheita olivat 

tenure track -malli, yliopistopalveluiden toimivuus ja strategiatyö. 

 

10.10. osaston kokous pidettiin yhdessä JYTTE:n kanssa. Kokouksessa 

keskusteltiin Tieteentekijöiden ja Professoriliiton tilanteesta Akavassa, 

opettajien urapolusta sekä JY:n sisäisen resursoinnin periaatteista ja 

kehittämisestä.  

 

11.10. osaston edustajia osallistui Professoriliiton valtakunnallisiin 50-

vuotisjuhlallisuuksiin Helsingissä. 

 

25.10. paikallisosasto juhlisti Professoriliiton 50-vuotista taivalta Jyväskylän 

kaupunginteatterin näytännössä. Tilaisuuteen osallistuivat myös JY:n rehtori 

Keijo Hämäläinen sekä Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä.  

 

Professoriliiton juhlavuoden kunniaksi Professoriliiton Jyväskylän osasto 

perusti Vuoden Uno, tieteen moniottelija -palkinnon, joka myönnetään 

vuosittain Jyväskylän yliopiston palveluksessa olevalle professorille 

tunnustuksena ansiokkaasta ja menestyksekkäästä työstä tieteen hyväksi. 

Ensimmäinen palkittu oli liikuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani 

professori Sarianna Sipilä, jonka palkitsemisperusteissa painotettiin erityisesti 

ansioita työyhteisön rakentajana. 
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Muu paikallinen toiminta ja edustus yliopiston elimissä 

  

Yliopiston hallituksessa professoreita edustivat Terhi-Anna Wilska ja Pekka 

Koskela. Tämän lisäksi professoreilla oli edustus yliopistokollegiossa. 

 

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. 

 

Johtokunta on käynyt keskustelemassa yliopiston rehtorin kanssa säännöllisesti 

vuodesta 2015 alkaen. Tätä käytäntöä jatkettiin vuonna 2019 kutsumalla rehtori 

johtokunnan kokoukseen (kts. edellä). Myös yhteisten kokousten pitämisen 

traditiota JYTTEn hallituksen kanssa jatkettiin 10.10. pidetyllä kokouksella 

(kts. edellä). Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. 

 

Professoriliiton paikallisosaston ehdottamana JUKOlaisena luottamusmiehenä 

toimi Petri Karonen ja varaluottamusmiehenä Tommi Kärkkäinen. 

Luottamusmiehet osallistuivat yliopiston yhteisiin luottamusmiesten 

yhteistyöpalavereihin. Yliopistojohdon ja järjestöjen tapaamisissa 

paikallisosastoamme edustivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja/ 

luottamusmies. 

 

Osaston johtokunnan jäseniä toimii edustajina useissa JY:n toimikunnissa ja 

ryhmissä. 

 opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän 

arviointiryhmässä olivat 1.2.2019 alkaen varsinaisena jäsenenä Petri 

Karonen ja varajäsenenä Taina Rantanen. 

 työsuojelutoimikunnassa osaston edustajina olivat 2019 Marja-

Kristiina Lerkkanen varsinaisena jäsenenä ja varalla Taina Rantanen. 

 laadunohjausryhmän puheenjohtajana toimi Hanna-Leena Pesonen ja 

jäsenenä Jussi Välimaa. 

 riskienhallintaryhmän puheenjohtajana toimi Hanna-Leena Pesonen. 

 viestinnän ja vaikuttamisen kehittämisryhmässä toimi Terhi-Anna 

Wilska 

  

Osallistuminen valtakunnalliseen toimintaan 

 

Professoriliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä toimi Jussi Välimaa. 

 

Professoriliiton valtuustossa Jyväskylän osastoa edustivat varsinaisina jäseninä 

Jukka Pellinen (varalla Mika Lähteenmäki ja Petri Karonen), Taina Rantanen 
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(varalla Hanna-Leena Pesonen ja Mika Lähteenmäki) ja Jussi Välimaa 

(varalla Petri Karonen ja Tommi Kärkkäinen).  

 

Tiedotus 

 

Osaston tiedotus ja yhteydenpito jäseniin on tapahtunut pääasiassa 

sähköpostina lähetettyjen jäsentiedotteiden ja kutsujen avulla. 

 

 


