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Puheenjohtaja   Puhelinnumero 
Petri Peltonen   040 353 8133
petri.o.peltonen@aalto.fi

Varapuheenjohtaja
Pasi Lehto  050 550 2035

Sihteeri
Paula Thomsson-Levä 050 574 84 62

Hallituksen jäsenet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius  050 590 6388
Tiina Kotti  050 3735970
Pasi Lehto   050 550 2035
Timi Lehtola  050 569 8113
Laura Mure  050 407 9041
Janne Salonen  050 400 3546 (varajäsen)
Matti Seppä   050 568 0363
Merja Seppänen 050 593 7712 (varajäsen)
Helena Topdagi  050 521 8822

Pääluottamusmies
Petri Peltonen  040 353 8133 
petri.o.peltonen@aalto.fi
  
Varapääluottamusmies
Helena Topdagi  050 521 8822

Luottamusmiehet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius   050 590 6388
Timi Lehtola  050 569 8113
Heli Liukko  050 372 5940
Mari Partanen  050 355 6195
Janne Salonen  050 400 3546
Helena Topdagi  050 521 8822

Varaluottamusmiehet
Tiina Kotti  050 373 5970
Laura Mure  050 407 9041

Jäsensihteeri ja virkistysvastaava
Helena Topdagi  050 521 8822

Taloudenhoitaja ja jäsenasiat
Petri Peltonen   040 353 8133

Tiedottaja
Jaakko Marttila  050 4117914

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@aalto.fi ellei toisin mainita.
Yhdistyksen www-sivut: http://aaltohy.aalto.fi

Facebook: https://www.facebook.com/aaltohenkilostoyhdistys

Kannen kuva: Börje Helenius

Hyödyllistä tietoa jäsenille

Jäsenmaksu on 1,25 % palkasta, mutta enintään 49 
€ kuukaudessa. Jäsenmaksun voi vähentää ansiotu-
loveroista täysimääräisesti.

Jäsenmaksua ei makseta sen kalenterikuukauden 
ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa tai muilta palk-
attomilta ajoilta, kuten opiskelu, armeija/siviilipalvelus, 
sairaus/kuntoutustuki, äitiys/isyys/vanhempainloma ja 
hoitovapaa.

Proplus-sivut palveluksessasi 24/7

Proplussasta löydät tietoa työsuhdeasioistasi, jäsene-
duistasi, jäsenmaksuistasi, voit muuttaa omia tietojasi, 
ilmoittautua koulutuksiin sekä olla yhteydessä asian-
tuntijoihimme 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi, joka löytyy 
jäsenkortistasi. 

Pron mobiilisovellus tarjoaa muun muassa 
jäsenedut, palvelut ja uutiset, kätevästi ja nopeasti. Voit 
ladata sen maksutta puhelimesi sovelluskaupasta. 

Pron yhteystiedot:

Jäsenpalvelu päivystää maanantaista perjantaihin kello 9–15
numerossa 09 1727 3440. 
Sähköposti: jasenasiat@proliitto.fi 
https://www.proliitto.fi 

Osotteenmuutokset AaltoHY:lle

Petri Peltonen, p. 040 353 8133 tai sähköpostitse
petri.o.peltonen@aalto.fi

Hallitus ja toimihenkilöt 2022

http://aaltohy.aalto.fi
https://www.facebook.com/aaltohenkilostoyhdistys
https://www.proliitto.fi 
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”Kevät keikkuen tulevi”, sanotaan vanhassa suomalai-
sessa sananlaskussa. Sen ajatellaan usein viittaavan 
kevään hyppelehtivään, ei mitenkään suoraviivaiseen 
etenemiseen: välillä paistaa aurinko, lämpötilat saat-
tavat nousta hyvinkin korkealle ja lumi sulaa kohisten. 
Seuravana hetkenä lämpötila onkin pudonnut pakkasel-
le ja uutta lunta tupruttaa taivaan täydeltä. Sellaistahan 
tämä sää nytkin on ollut.

Pitkän ja pimeän talven jälkeen päivän piteneminen al-
kaa vähitellen kohottaa ihmisten mielialoja. Niin tekee 
myös pitkään voimassa olleiden koronarajoitusten pur-
kaminen. Aalto-yliopistossakin ollaan nyt vähitellen siir-
tymässä etätyöstä takaisin kampukselle ja huhtikuussa 
pitäisi meidän kaikkien jo työskennellä syksyllä vähän 
aikaa harjoitellun hybridimallin mukaisesti. Maaliskuus-

Puheenjohtajan tervehdys yhdistyksen jäsenille

sa pitäisi yksiköiden ja tiimien yhdessä tarkastella syk-
syllä tehtyjä tiimisopimuksia ja hybridityön ohjeita omien 
tarpeittensa pohjalta ja tehdä syksyn kokemusten perus-
teella tarvittavat muutokset, jotka sitten otetaan käyttöön 
huhtikuussa. Tähän työhön liittyvissä kysymyksissä voit-
te olla yhteydessä yhdistyksen luottamusmiehiin.

Parhaillaan ovat käynnissä yliopistojen työehtosopi-
musneuvottelut. Nykyinen TES on voimassa 31.3.2022 
saakka ja tavoitteena on saavuttaa neuvottelutulos uu-
desta sopimuksesta tuohon mennessä. Neuvotteluja on 
jo käyty tammikuusta alkaen ja yhdistyksen saamien tie-
tojen mukaan neuvottelut ovat edenneet hyvässä hen-
gessä. Mitään tarkempaa tietoa neuvottelujen sisällöstä 
ei vielä valitettavasti voi kertoa.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
torstaina 24.3. klo 15. Kokouksessa hyväksytään vuoden 
2021 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi asialistalla 
on enintään viiden varaluottamusmiehen valinta sekä 
enintään kahden varatoiminnantarkastajan valinta. Va-
raluottamusmiehen tehtävä on oivallinen tilaisuus pääs-
tä perehtymään ja myös vaikuttamaan Aallon toimintaan 
omaa työyksikköä laajemmin. Ammattiliitto PRO tarjoaa 
varaluottamusmiehille tehtävässä tarvittavan koulutuk-
sen. Jos sinua kiinnostaa tällainen vaikuttamismahdolli-
suus Aallon toimintaan, tule ihmeessä kevätkokoukseen 
ja ilmaise kiinnostuksesi! Varatoiminnantarkastajalla 
puolestaan on oiva mahdollisuus saada parempi käsitys 
yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta.

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen! Kokouskutsu 
ja asialista löytyvät toisaalta tästä jäsenlehdestä.

Toivotan kaikille jäsenille hyvää alkanutta kevättä ja jak-
samista näinä mielenkiintoisina aikoina, joita nyt eläm-
me!

Petri Peltonen
Pääluottamusmies, puheenjohtaja
Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PRO ry

• Uusi jäsen saa yhdistykseltä: 20 € lahjakortti (K-ryhmä/Stockmann/S-ryhmä), postitetaan liittymisen jälkeen
• Vie potentiaalinen jäsen lounaalle: Aalto HY:n nykyinen jäsen voi tarjota jäsenyydestä kiinnostuneelle henki-

lölle kohtuuhintaisen lounaan voidakseen kertoa hänelle lisää jäsenyydestä. Yhdistys korvaa lounaan kustan-
nukset jäsenelle. Lisätietoa yhdistyksen puheenjohtajalta.

• Ammattiliitto Pro antaa jäsenen hankkineelle jäsenelle 40 € arvoisen SuperLahjakortin. Täytä lomake jäsenen 
hankittuasi: www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta

Lisäksi jäsenhankkija saa yhdistykseltä lahjakortin, se postitetaan liittymisen jälkeen (ilmoita hankkimastasi jäse-
nestä puheenjohtajalle).

Lisätietoa jäsenyydestä: https://bit.ly/3tEY3wR

Joukossa on voimaa. Tule mukaan hankkimaan uusia jäseniä!

http://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta
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Kutsu henkilöstöyhdistyksen kevään 2022 varsinaiseen kokoukseen

Tervetuloa Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry:n sääntömääräinen kevään kokoukseen to 24.3.2022! 

Aika: torstai 24.3.2022 klo 15.00
Paikka: T003-luokkatila, Ekonominaukio 1 (Kauppakorkeakoulu) ja etäyhteyksin Teamsin kautta: LINKKI

Kokouksen esityslistalla on sääntömääräiset kevätkokousasiat kuten vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväk-
syminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja lisäksi viiden varaluottamusmiehen valinta jäljellä olevaksi kaudeksi 
sekä yhden toiminnantarkastajan ja enintään kahden varatoiminnantarkastajan valinta. 

Suosittelemme osallistumista kokoukseen Teamsin kautta.

Tervetuloa!

Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
5. Kokouksen sihteerin valitseminen
6. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
7. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
8. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
9. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2021
10. Toimintakertomuksen hyväksyminen
11. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien kertomus
12. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
13. Vuoden 2021 yli/alijäämän käyttämisestä päättäminen
14. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja enintään kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodeksi 2022.
15. Enintään viiden varaluottamusmiehen valinta jäljellä olevaksi kaudeksi 2022–2023.
16. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
17. Kokouksen päättäminen

Taloutta koskevat asiakirjat jaetaan kokouksessa ja ne voidaan toimittaa etäosallistujille pyydettäessä säh-
köpostitse etukäteen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwMTYwMjUtOTY1ZS00NDIzLThlNzEtNmIzYzZlZGUxMzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae1a7724-4041-4462-a6dc-538cb199707e%22%2c%22Oid%22%3a%227a29de0c-5ace-42ab-98e4-fcd629fa802c%22%7d
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AALTOHY RY toimintakertomus 2021

Vuonna 2021 Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro 
ry kuului Ammattiliitto Pro:hon sekä Yliopistojen ja tut-
kimusalan henkilöstöliitto YHL ry:hyn.

Edunvalvonta 
Työehtosopimustoiminta

Työehtosopimusrintamalla vuosi 2021 oli yliopistoissa 
rauhallinen välivuosi. Edellisellä neuvottelukierroksella 
neuvottelutulos oli saavutettu 24.3.2020 ja Yliopistojen 
työehtosopimus on voimassa 31.3.2022 saakka.

Aiemmin kymmenjäsenisenä toiminut Ammattiliitto 
PROn yliopistojen TES-neuvottelukunta laajentui 11-jä-
seniseksi vuoden 2021 alusta, jolloin kaikki aktiiviset 
Pron yliopistoyhdistykset saivat virallisen edustuksen 
neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta alkoi valmistautu-
maan vuonna 2022 käytäviin neuvotteluihin jo keväällä 
2021 kartoittamalla neuvottelutarpeita ja keräämällä 
myös jäsenistöltä neuvottelutavoitteita. Myös AaltoHY 
lähetti kyselyn jäsenistölleen neuvottelutavoitteista ja 
myös syksyllä Pro-viikkojen yhteydessä järjestetyillä 
Virtuaalikahvitauoilla keskusteltiin tulevista TES-neu-
votteluista ja niihin valmistautumisesta.

Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana neljä ker-
taa. Vuoden viimeisessä kokouksessa marraskuussa 
käsiteltiin lopullinen tavoiteasiakirja, jonka Pron hallitus 
hyväksyi joulukuun kokouksessaan.

Aalto-yliopiston sisäinen toiminta

Koronalla oli edelleen merkittävä vaikutus yhdistyksen 
toimintaan vuonna 2021. 

Aallossa toteutettiin edelleen Pulssikyselyä, joilla yri-
tettiin kartoittaa henkilöstön jaksamista. Pulssikyselyi-
den tuloksia, Aallon koronalinjauksia ja -ohjeita ja muu-
ta koronapandemiaan liittyviä asioita käsiteltiin myös 
suunnilleen joka toinen viikko Aallon HR-johdon ja pää-
luottamusmiesten välisissä tilannekatsauksissa. Myös 
kuukausittaisissa pääluottamusmiespalavereissa ko-
ronaan liittyvät asiat nousivat voimakkaasti esille. Näi-
tä aiheita käsiteltiin myös AaltoHY:n luottamusmiesten 
kesken ja hallituksen kokouksissa.

Järjestön jäsenet ja luottamusmiehet osallistuivat vuo-
den aikana Aallon strategiatyöhön avoimien yhteisö-
tilaisuuksien kautta, mutta myös Aalto Management 
Teamin ja Aalto Leader’s Dialogien sekä muiden vai-
kuttamisen paikkojen kautta. Hallituksessa ja luotta-
musmiestoiminnassa vuoden aikana nousivat teemoi-
na esiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin liittyvät 
asiat ja määräaikaisuuksien määrä. Nämä näkyivät 
myös strategiatilaisuuksissa erityisesti uralla kehittymi-
seen liittyvien teemojen lisäksi.

Yhdistyksen piti järjestää luottamusmiehille, työsuoje-
luvaltuutetuille ja yhdistyksen hallituksen jäsenille 
edunvalvontapäivä, mutta vuodelle 2020 suunnitellun 
koulutuksen tavoin se päätettiin peruuttaa. Myöskään 
muita vuodelle 2021 suunniteltuja aamukahvi- ym. tilai-

suuksia ei pystytty järjestämään.

Syksyllä vietettiin Pro-viikkoja, jolloin Ammattiliitto Pro 
järjesti virtuaalitapahtumia jäsenistölleen. Myös Aal-
toHY osallistui Pro-viikkoihin kutsumalla jäsenensä ja 
näiden kaverit kaksille Virtuaalikahveille. Molemmissa 
tilaisuuksissa vieraana oli myös PROn sopimusalavas-
taava ja AaltoHY:n yhdistyskummi Jukka Hämäläinen, 
joka kertoi tilaisuuksissa tuleviin TES-neuvotteluihin 
valmistautumisesta. Lopuksi katsottiin Pro:n tuottamat 
videot.

Vuoden aikana järjestettiin muutamia pieniä, erilaisiin 
organisaatiouudistuksiin liittyneitä YT-keskustelutilai-
suuksia. Näillä uudistuksilla ei ollut henkilöstövaikutuk-
sia. ARTSin portfoliouudistuksen tiimoilta järjestettiin 
useampikin keskustelutilaisuus ARTSin henkilöstölle ja 
henkilöstön edustajille. AaltoHY:n pääluottamusmies ja 
ARTSissa toimiva varaluottamusmies osallistuivat tilai-
suuksiin. Myös Taiteen laitoksen ja Median laitoksen 
yhdistämisestä järjestettiin YT-keskustelu tilaisuudet.

Marraskuussa pääluottamusmies sai kutsun ARTSis-
sa toimivaa Cumulus -yhteistyöverkoston sihteeristöä 
koskevaan YT-neuvotteluun. Taustalla oli kansainvä-
lisen Cumulus-verkoston uudelleenorganisoitumis-
hanke, jonka seurauksena tarve Aallon tuottamiin sih-
teeristöpalveluihin todennäköisesti tulisi päättymään. 
Hanke oli kuitenkin Cumuluksen päässä vielä niin al-
kutekijöissään, että neuvotteluja päätettiin jatkaa vasta 
myöhemmin, vuoden 2022 puolella, kun Cumulukselta 
saataisiin tarkempia tietoja asiasta. Hankkeella ei ole 
vaikutusta AaltoHY:n jäsenistöön.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteistyö 
sidosryhmien kanssa

Merkittävintä yhteistyötä sidosryhmien kanssa vuonna 
2021 on ollut osallistuminen Ammattiliitto Pron toimin-
taan ja YHL ry:n toimintaan sekä muiden ammattiliitto-
jen kanssa kampuksillamme. 

Järjestölliset asiat
Myös järjestöllisiä suhteita väritti korona. Vuodelle 
2021 suunnitellut Pron tilaisuuksista kaikki läsnäoloti-
laisuudet peruuntuivat, mutta myös jotkin etätilaisuudet 
jouduttiin peruuttamaan. Pro järjesti kuitenkin vuoden 
aikana muun tyyppisiä virtuaalitapahtumia jäsenistöl-
leen. Pro:n tarjoamista jäsenpalveluista ja niiden tiedot-
tamisesta keskusteltiin sekä hallituksen kokouksissa 
että jäsenistön kanssa. Yhdistyksen edustajia osallis-
tui mm. PROn luottamusmiesten edunvalvontakurssil-
le sekä Yliopistopäivään. Yhdistyksen puheenjohtaja 
osallistui mm. PROn edustajiston kokousta edeltävään 
keskustelutilaisuuteen, puheenjohtajapäivään sekä 
alueelliseen yhdistystoiminnan koulutukseen.

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry jär-
jesti tammikuussa 2021 henkilöstön edustajien semi-
naarin, johon myös mm. muiden yliopistoyhdistysten 
pääluottamusmiehet, oli kutsuttu. 
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AALTOHY RY toimintakertomus 2021

Edustukset Yliopistojen ja tutkimusalan hen-
kilöstöliitto YHL ry:ssä  

Hallituksen jäsen  Börje Helenius
Varajäsen   Susanna Koistinen

Vuosikokousedustaja  Petri Peltonen
Vara    Jaakko Marttila

Edustukset Ammattiliitto Prossa

Yliopistojen työehtosopimusneuvottelukunta
jäsen    Petri Peltonen

Toimikuntien ja työryhmien jäsenet  
Hallinto- ja toimistohenkilöstön
toimikunta   Säde Kaarne

Kirjastohenkilöstön toimikunta Laura Mure

Tasa-arvotoimikunta  Börje Helenius

Työsuojeluvaliokunta  Eevi Huhtamaa   
    31.8.2021 saakka

ATK-toimikunta   Helena Topdagi

Edustukset Aalto-yliopistossa 
 
Aalto Management Team (AMT) ja Aalto Leaders’ 
Dialogue (ALD)   Petri Peltonen 

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea
Jäsen    Tiina Kotti
1. varajäsen    Börje Helenius
2. varajäsen   Petri Peltonen

Insinööritieteiden akateemisten asiain komitea
Jäsen    Börje Helenius

Yhteistoimintaneuvottelukunta  
Jäsenet    Petri Peltonen  
    Helena Topdagi
Varajäsen   Börje Helenius

YPJ-arviointityöryhmä
Jäsenet    Börje Helenius
     Petri Peltonen
    Helena Topdagi
Varajäsenet   Tiina Kotti
    Timi Lehtola
    Matti Seppä 

Työsuojelutoimikunta ja työsuojeluvaltuutetut
Työpaikka 1
1. varavaltuutettu  Mikko Raskinen

Työpaikka 2
työsuojeluvaltuutettu   Eevi Huhtamaa

Työpaikka 4
1. varavaltuutettu  Timi Lehtola

YHL ry:n vuosikokous järjestettiin 13.11.2021 Sokos 
Hotel Triplassa. Kokouksessa valittiin YHL ry:n hallitus 
ja puheenjohtaja. 

Toimijat
Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäseninä vuonna 2021 ovat olleet: 
Petri Peltonen, puheenjohtaja
Rita Hatakka  CHEM/TSS
Laura Mure  Aalto/RIS
Börje Helenius  ENG/LES
Eevi Huhtamaa  BIZ/School Common
Tiina Kotti  ARTS/LES
Pasi Lehto  Aalto/CRE
Matti Seppä  Aalto/ITS
Timi Lehtola  ELEC/TSS
Helena Topdagi  Aalto/ITS

Hallituksen varajäseninä ovat olleet: 
Janne Salonen  Aalto/LES
Merja Seppänen ENG/HRS

Vuoden aikana hallitus piti 13 kokousta. Työvaliokunta 
kokoontui kerran. 

Yhdistyksen toimihenkilöinä ovat toimineet:

Eevi Huhtamaa  sihteeri 31.8.2021 saakka, 
Paula Thomsson-Levä sihteeri 1.12.2021 alkaen
Petri Peltonen  taloudenhoitaja-
 jäsenrekisterinhoitaja, työttömyyskassa-
 vastaava 
Jaakko Marttila  tiedottaja
Helena Topdagi  jäsensihteeri-
 virkistysvastaava

Luottamusmiehet

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä oli Petri Peltonen 
ja varapääluottamusmiehenä Helena Topdagi. 

Luottamusmiehet 
 Rita Hatakka  Börje Helenius  
 Timi Lehtola  Heli Liukko 
 Laura Mure   Janne Salonen 

Varaluottamusmiehet
 Tiina Kotti   Susanna Marttala
 Mari Partanen

Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuodelle 2021 
ovat Susanna Marttala ja Heidi Koponen. Varatoimin-
nantarkastajina vuodelle 2021 ovat Lea Söderman ja 
Paula Thomsson-Levä.



7

AALTOHY RY toimintakertomus 2021

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta 
    Börje Helenius

Ravintolatoimikunta  Harriet Jehkonen

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
25.3.2021 Kauppakorkeakoulun V001-salissa, Ekono-
minaukio 1, Espoo, sekä Teamsissä. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen ja sihteeriksi Eevi 
Huhtamaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoik-
si valittiin Harriet Jehkonen ja Leena Kangasperko.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallituksel-
le tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2020. Avoinna olleet 
viisi varaluottamusmiehen paikkaa jäivät täyttämättä.
 
Syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
25.11.2021 Kauppakorkeakoulun T004-salissa, Eko-
nominaukio 1, Espoo, sekä Teamsissä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen ja sihteeriksi 
Laura Mure. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaski-
joiksi valittiin Tiina Kotti ja Rita Hatakka.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. Todettiin, että jäse-
net maksavat vuonna 2022 Ammattiliitto Pro ry:n jä-
senmaksua, joka ennakkotiedon mukaan on 1,25%. 
Päätettiin, että yhdistys ei peri jäseniltään erillistä jä-
senmaksua. 

Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheen-
johtaja ja enintään 10 hallituksen jäsentä, joiden toimi-
kausi alkaa heti ja kestää seuraavaan syyskokoukseen 
asti. Puheenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen. Hallituk-
sen jäseniksi valittiin Rita Hatakka, Börje Helenius, Tii-
na Kotti, Pasi Lehto, Timi Lehtola, Laura Mure, Matti 
Seppä ja Helena Topdagi. Hallituksen varajäseniksi 
valittiin Janne Salonen ja Merja Seppänen.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Heidi 
Koponen ja varatoiminnantarkastajaksi Susanna Mart-
tala. Todettiin, että kevätkokouksessa 2022 voidaan 
valita lisäksi toinen toiminnantarkasta sekä varatoimin-
nantarkastaja.

Luottamusmiesvaalikokous

Yhdistyksen luottamusmiesten valintaa varten jär-
jestettiin erillinen vaalikokous, joka pidettiin syysko-
kouksen jatkeeksi 25.11.2021 Kauppakorkeakoulun 
T003-salissa, Ekonominaukio 1, Espoo, ja Teamsissa. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen, 
sihteeriksi Laura Mure ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi Tiina Kotti ja Rita Hatakka.

Kokouksessa valittiin kaksivuotiskaudeksi 2022–2023 

pääluottamusmieheksi Petri Peltonen ja varapääluot-
tamusmieheksi Helena Topdagi. 

Luottamusmiehiksi valittiin Rita Hatakka, Börje Heleni-
us, Timi Lehtola, Heli Liukko, Mari Partanen ja Janne 
Salonen.

Varaluottamusmiehiksi valittiin Laura Mure ja Tiina Kot-
ti.

Jäsenistö
Jäsenistö koostuu pääasiassa Aalto-yliopiston palve-
luorganisaatiossa, kirjastoissa ja laboratorioissa sekä 
teknisissä tehtävissä toimivista työntekijöistä. Vuoden 
2021 lopussa jäsenmäärä oli 230, joista työttömiä jä-
seniä oli 10 ja eläkeläisjäseniä 59. Muiden työnanta-
jien kuin Aalto-yliopiston palveluksessa työskenteli 15 
jäsentä, joista 8 oli ACREssa ja AEE:ssa. Edelliseen 
vuoteen nähden sekä kokonaisjäsenmäärä että mak-
savien jäsenten lukumäärä ovat pysynyt jokseenkin 
samana; maksavien jäsenten osuus on jopa noussut 
hiukan. Jäsenistön ikääntyminen ja eläköityminen ovat 
kuitenkin edelleen haasteina.

Jäsenhankinta

Yhdistys on palkinnut jäsenhankkijoita 20 euron lah-
jakortilla kustakin uudesta jäsenestä. Jäsenhankkijat 
ovat saaneet myös Pro:stä palkkioksi lahjakortin sekä 
osallistuneet Pro:n vuosittaiseen jäsenhankintakilpai-
luun. Lisäksi jokainen uusi jäsen on saanut yhdistyk-
seltä liittymislahjaksi lahjakortin. Yhdistyksen jäsenet 
ovat myös voineet tarjota jäsenyydestä kiinnostuneelle 
kollegalle lounaan, jonka yhdistys on korvannut.

Yhdistyksen toiminta
Talous

Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana eikä suuria 
muutoksia taloudellisessa tilanteessa edellisiin vuosiin 
nähden ole tapahtunut. Jäsenmaksutuottojen määrä 
on jo pitkään alentunut jäsenten eläköitymisen johdos-
ta. Myös Pron jäsenmaksupalautusmalli on alentanut 
yhdistyksen jäsenmaksutuottoja merkittävästi. Jäsen-
maksutuottojen alenemista on viime vuosina kompen-
soinut YHL:n jäsenyhdistyksilleen jakama toimintatuki.

Vuonna 2021 Ammattiliitto Pron jäsenmaksu oli 1,25 
% ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Yhdistyksel-
le tästä jaettiin 8 %. Opinto-, äitiys-, vanhempain- ja 
vuorotteluvapaalla olevilta Pro ei ole perinyt jäsenmak-
sua. Pron eläkeläisyhdistyksen jäsenmaksu on ollut 
10 euroa vuodessa. YHL:läisten yhdistysten vanhoille 
eläkeläisjäsenille kehitetty laajempi eläkeläisjäsenyys 
on maksanut 90 euroa vuodessa.

AaltoHY ei ole perinyt omaa jäsenmaksua vuonna 
2021.
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• Aallon henkilöstöturvallisuustyöryhmä , Keskus-
telutilaisuudet valintakoejärjestelyistä, 14.4.2021, 
3.5.2021, 20.5.2021, Teams (Petri Peltonen, Eevi 
Huhtamaa)

• Ammattiliitto Pro, Yhdistysten puheenjohtajapäivä 
22.5.2021, Teams (Petri Peltonen)

• YT-keskustelutilaisuus ARTS Infran uudelleenjär-
jestelyistä, 15.6.2021, Teams (Petri Peltonen)

• YT-neuvottelu rehtorin autonkuljettajan tehtävän 
lakkauttamisesta, 17.6.2021, 23.6.2021, Teams/Di-
poli (Petri Peltonen)

• Ammattiliitto Pro, Yliopistopäivä, 24.9.2021, 
Teams (Tiina Kotti, Petri Peltonen, Helena Topdagi)

• Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro, Pro-viik-
kojen virtuaalikahvitauot, Teams (Helena Topdagi)

• Aallon Työsuojeluvaalitoimikunta, 21.9.2021, 
27.10.2021, 11.11.2021, 12.11.2021, 15.11.2021, 
18.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021, 
26.11.2021, 13.12.2021 (Petri Peltonen, Helena 
Topdagi)

• YT-keskustelu, ARTSin Taiteen ja Median laitos-
ten mahdollinen yhdistäminen, 5.10.2021, Teams/
Väre (Petri Peltonen)

• YHL ry:n vuosikokous, 13.11.2021, Sokos Hotel 
Tripla (Petri Peltonen)

• YT-neuvottelu Cumuluksen sihteeristön tehtävien 
mahdollisesta lakkaamisesta, 17.11.2021, Teams 
(Petri Peltonen)

• Aallon henkilöstöedustajien tapaaminen Aal-
to-korkeakoulusäätiön hallituksen HR-komitean 
kanssa 22.11.2021, Töölö (Petri Peltonen) 

Tiedotus

Yhdistyksen oma tiedotuslehti on ilmestynyt kaksi 
kertaa vuodessa vuosikokousten yhteydessä. Tie-
dotuksessa on käytetty sähköpostia mm. omien ja 
YHL:n ja Pro:n tiedotteiden välittämiseen. Lisäksi 
yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu omilla verkko-
sivuilla. Yhdistyksellä on omat wiki-pohjaiset kotisivut 
ja Facebookissa sivusto AaltoHy ry. Yhdistyksen oma 
nelisivuinen esite on saatavissa pdf-muotoisena yh-
distyksen kotisivuilta.
 
Virkistystoiminta ja tapahtumat jäsenille

Yhdistyksen virkistysvastaavana toimi Helena Top-
dagi. AaltoHY:n virkistystoiminta on saanut erityisesti 
kiitosta yhdistyksen järjestämistä Tallinnan risteilyis-
tä, museokäynneistä ja teatterikäynneistä. Edellä 
mainittujen tapahtumien lisäksi jäsenet ovat toivoneet 
yhdistyksen tukea erilaisiin liikunta- ja kulttuurita-
pahtumiin. Lisäksi on toivottu päiväretkiä ja erilaisia 
tutustumiskäyntejä esim. Suomenlinnaan, Fazerille, 
Taideyliopistolle ja muualle pääkaupunkiseudun lä-
hiympäristöön.

Koronarajoituksista johtuen mitään tavanomaista toi-
mintaa ei valitettavasti pystytty järjestämään myös-
kään vuoden 2021 aikana.

Keväällä oli suunnitteilla Vappusimatempaus Värees-
sä, mutta idea kariutui koronaan. Sen sijaan yhdistys 
lähetti kaikille jäsenille 20 euron arvoiset K-ryhmän 

Koulutus

Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus hakea YHL:ltä ra-
hallista koulutustukea ammatilliseen koulutukseen 
kahdesti vuodessa. Tukea on voinut saada esimerkiksi 
lukukausimaksuihin tai materiaalihankintoihin.

AaltoHY on vuosittain jakanut stipendejä ammatilliseen 
tutkintoon tähtäävään koulutukseen osallistuneille jä-
senille tutkinnon valmistuttua sekä tukea koulutukses-
ta aiheutuneisiin kuluihin. Vuonna 2021 yhdistys sai ja 
hyväksyi yhden stipendihakemuksen. Tukihakemuksia 
koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin ei tullut yhtään.

Yhdistyksen toimijat ovat voineet osallistua Pro:n, Ak-
tiivi-Instituutin ja TJS Opintokeskuksen sekä muiden 
koulutuksen järjestäjien järjestämiin koulutuksiin ja 
kursseille. 

Yhdistys suunnitteli järjestävänsä yhdistyksen aktiiveil-
le, luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille suunnatun 
Edunvalvontapäivän keväällä 2021. Edunvalvontapäi-
vä kuitenkin peruuntui koronatilanteen vuoksi.

Yhdistyksen toimijat ovat osallistuneet seuraaviin kou-
lutuksiin:

• HYHY ry:n henkilöstön edustajien seminaari, 
22.1.2021, Teams (Petri Peltonen)

• Ammattiliitto Pro, Webinaari yhdistystoimijoille: 
Kokoustoiminta ja etäkokoukset, 11.3.2021, Teams 
(Petri Peltonen)

• Ammattiliitto Pro, Luottamusmiesten edunvalvonta-
kurssi, 18.3.2021, Teams (Börje Helenius, Tiina Kotti, 
Heli Liukko, Susanna Marttala, Petri Peltonen, Helena 
Topdagi)

• Ammattiliitto Pro, Luottamusmieskoulutus: Työlait, 
14.4.2021, Teams (Petri Peltonen)

• Ammattiliitto Pro, Webinaari yhdistystoimijoille: 
Jäsenmaksupalautusinfo, 20.4.2021, Teams (Petri 
Peltonen)

• Ammattiliitto Pro, Webinaari yhdistystoimijoil-
le: Työpaikkatoiminnalla toimivaksi työpaikaksi, 
22.4.2021, Teams (Petri Peltonen)

• Ammattiliitto Pro, Luottamushenkilökoulutus: Työ-
lait (syventävä), 19.5.2021, Teams (Petri Peltonen)

• Ammattliitto Pro, Alueellinen yhdistystoiminnan 
koulutus, 30.10.2021, Teams (Petri Peltonen)

Lisäksi yhdistyksen toimijat ovat osallistuneet muihin 
Ammattiliitto Pron järjestämiin webinaareihin.

Muut tilaisuudet ja tapahtumat

Muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin yhdistyksen edusta-
jat ovat osallistuneet seuraavasti: 

• Ammattiliitto Pro, Keskustelutilaisuus ennen 
edustajiston kokousta, Pääkaupunkiseudun, Län-
si-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan aluejohtokunnat, 
19.1.2021, Zoom (Petri Peltonen)

• YT-keskustelutilaisuudet ARTSin portfoliouudistuk-
sesta, 11.2.2021, 10.6.2021, 28.9.2021, 16.11.2021 ja 
17.11.2021, Teams (Petri Peltonen, Mari Partanen)

• Ammattiliitto Pro, Yliopistojen työehtosopimus-
neuvottelukunta, 18.2.2021, 21.5.2021, 8.10.2021, 
24.11.201, Teams (Petri Peltonen).
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lahjakortit omien vappusimojen ja munkkien hankki-
mista varten. Tempaus sai kovasti kiitosta jäsenistöltä.

Suunnitteilla oli myös perinteinen pikkujouluristeily 
Tallinnaan marraskuun lopussa, mutta huonontuneen 
koronatilanteen vuoksi se peruuntui. Sen sijaan yh-
distys järjesti pikkujouluillalliset 16.12.2021 Helsingin 
Kluuvissa, ravintola Cavernassa. Illallisille osallistui 17 
yhdistyksen jäsentä.

Museokortti
AaltoHY tuki museokortin hintaa 15 eurolla, yksi kortti/
jäsen. Hintaa kortille jäi 54 € (norm. 69 €). Etua käyt-
ti hyväkseen 6 jäsentä. Museokortti on suomalaisten 
museoiden yhteislippu, joka on voimassa vuoden ajan 
ensimmäisestä käyttöpäivästä. 69 euroa maksavalla 
henkilökohtaisella Museokortilla pääsee yli 300 mu-
seokohteeseen Ahvenanmaalta Inariin. 

Buffet-lounas Konnichiwa-ravintolassa
Yhdistys on neuvotellut jäsenille lounasedun buf-
fet-lounas Konnichiwa-ravintolassa (Aalto-yliopiston 
metroaseman kauppakeskus A Bloc) hintaan 13 €. Etu 
saatavilla Pron jäsenkorttia näyttämällä (tarjolla vain 
AaltoHY-jäsenille).

Ryhmäliput
AaltoHY:n jäsenillä oli mahdollisuus tilata kesäksi Lin-
nanmäen rannekkeita edulliseen hintaan. Yhdistys tila-
si Linnanmäki ranneketta 38 ranneketta 11 jäsenelle.

Matkat
Yhdistys oli suunnitellut tekevänsä perinteisen jäsen-
risteilyn Tallinnaan Eckerö Linen m/s Finlandialla, mut-
ta koronatilanteesta johtuen risteily päätettiin peruut-
taa. 

Vierailut
Koronatilanteesta johtuen ei yhdistys pystynyt järjestä-
mään vierailuja.

Yhdistyksen muut tilaisuudet 
Yhdistyksen oli myös tarkoitus järjestää jäsenilleen 
erilaisia tilaisuuksia pitkin vuotta. Korona kuitenkin esti 
suurimman osan toteuttamisen

Pro-viikkojen aikana yhdistys järjesti jäsenistölleen 
kaksi virtuaalikahvitaukoa: 29.9.2021 ja 7.10.2021. 
Kahvitauoilla vieraili Ammattiliitto Pron sopimusalavas-
taava ja AaltoHY:n yhdistyskummi Jukka Hämäläinen 
kertomassa TES-neuvotteluihin valmistautumisesta. 
Molempiin tilaisuuksiin osallistui 11 jäsentä.
 
Toiminnan tavoitteiden täyttyminen

Uutena toimintatapana ammattiliitto Pro:n mukana 
yhdistys on toimintasuunnitelmansa lisäksi sitoutunut 
Pron järjestölliselle toiminnalle asettamiin tavoitteisiin. 
Kaikille yhdistyksille yhteiseksi tavoitteeksi vuodelle 
2021 oli asetettu Työpaikkatoiminnan kehittäminen: 
”Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu työpaikkatoimin-
nan tukeminen. Yhdistys tekee suunnitelman, kuinka 
yhdistys tukee työpaikan luottamusmiehiä, aktivoi jä-
seniä ja näkyy työpaikoilla.”

Yhdistyksen hallitus laati jo keväällä 2020 edunvalvon-
tasuunnitelman, jossa se listasi edunvalvonnan, luot-
tamusmiestoiminnan, työsuojelutoiminnan sekä jäsen-
toiminnan ja jäsenhankinnan tavoitteita ja tapoja, joilla 
tavoitteet voidaan saavuttaa. Edunvalvontasuunnitel-
ma esiteltiin jäsenistölle syksyllä 2020 Pro-viikkojen ai-
kana järjestettyjen Virtuaalikahvitaukojen yhteydessä. 

Yhdistyksen hallitus on vuonna 2021 pyrkinyt noudat-
tamaan toimintasuunnitelmansa lisäksi edunvalvonta-
suunnitelmaa. Luottamusmiehillä on osallistumis- ja 
puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa, joi-
den asialistaan kuuluu omana kohtanaan myös pää-
luottamusmiehen katsaus. Näin luottamusmiehet ja 
hallitus saavat kaikki saman tiedon samalla kertaa 
sekä pystyvät jakamaan tietoa työpaikkojen tilantees-
ta.

Valitettavasti vuoden 2021 aikana kaikenlainen akti-
vointi ja näkyminen yhtään missään oli melko haas-
teellista. Yhdistyksen edustajat Aalto-yliopiston eri toi-
mielimissä pitivät kuitenkin yhdistystä esillä työantajan 
ja muiden järjestöjen suuntaan. Yhdistyksen edustajat 
osallistuivat myös erilaisiin työpaikan virtuaalitilaisuuk-
siin ja -tapahtumiin tuoden niissä yhdistystä ja sen kan-
toja esille.

Vaihtoehtoisista tavoitteista yhdistyksen piti valita yksi. 
AaltoHY valitsi seuraavan vaihtoehtoisen tavoitteen:
Osallistuminen liiton yhdistystapahtumiin: ”Yhdistysten 
puheenjohtajapäivillä ja alueellisissa yhdistysseminaa-
reissa käydään keskustelua yhdistystoiminnan kehittä-
misestä. Liiton tehtävänä on myös tukea yhdistyksiä, 
jotta yhdistys voisi toteuttaa annettuja tavoitteita. Yh-
distys osallistuu vuoden aikana joko puheenjohtajapäi-
ville tai alueelliseen yhdistysseminaariin.”
Koronan vuoksi useimmat Pron tilaisuudet peruuntui-
vat mutta yhdistyksen puheenjohtaja osallistui ainakin 
Pron yhdistysten puheenjohtajapäivään, aluejohtokun-
nan keskustelutilaisuuteen, alueelliseen yhdistystoi-
minnan koulutukseen sekä Pron Yliopistopäivään ja 
lukuisiin webinaareihin. Luottamusmiesten edunval-
vontakoulutukseen osallistui useita yhdistyksen edus-
tajia.
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Risteily Tallinnaan 21.5.2022

AaltoHY goes to Tallinn by EckeröLine m/s Finlandia

Laita kalenteriin ja lähde mukaan yhdistyksen risteilylle Tallinnaan lauantaina 21.5.2022.

Matka Helsingistä Tallinnaan klo 9.00-11.15 ja paluu takaisin Helsinkiin klo 18.30-21.00.

Tapaamme lähtöaamuna satamassa noin tuntia ennen laivan lähtöä. Tarkempi ohjelma lähempänä matkaa.
 
Alkumatkasta kuullaan kokoustiloissa hieman ajankohtaista asiaa, jonka jälkeen – tutustutaan toisiimme ja pidetään 
hauskaa. Tallinnassa on päivä omaa aikaa esim. kierrellä vanhassa kaupungissa, käydä museoissa, kauneushoi-
doissa tai shoppailla. 
 
Yhdistys tukee matkan hintaa reippaasti, eli hinta on jäsenille vain 25 euroa (norm. 82 euroa). Hintaan sisältyy: 
matkat, aamiainen (juomineen) sekä paluumatkalla buffet ruokajuomineen.

Voit ottaa matkalle mukaan myös ystävän, joka ei ole AaltoHY:n jäsen. Ei-jäsenille matkan hinta on 82€.

Ilmoittaudu mukaan – sitovat ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 10.4.2022 osoitteeseen:
helena.topdagi@aalto.fi. Ilmoittautumisen voi perua 10.4. asti.

Saat kuittauksen ilmoittautumisesta 2 päivän sisällä. Ilmoittautumisajan jälkeen pyydän ilmoittautuneilta erillisellä 
viestillä seuraavat tiedot, jotka EckeröLine tarvitsee matkallelähtijöistä:
• Syntymäaika
• Kansalaisuus
• Virallinen nimi (ilmoita, jos se on eri kuin sähköpostiosoitteessasi)

Matkalla tulee olla mukana voimassaoleva passi/henkilökortti (ajokortti/Kela-kortti ei käy matkustusasiakirjana). 

Maahan tulo – mukaan tarvitaan:
• matkustukseen oikeuttava voimassa oleva henkilökortti tai passi
• rokotustodistus (täysi rokotussarja, Huom! Rokotustodistus on voimassa 9 kuukautta (270 päivää) toisen roko-

tusannoksen jälkeen. Kolmannen rokotusannoksen saamisen jälkeen passin voimassaoloa jatketaan yhdellä 
vuodella)

• jos ei ole rokotustodistusta, niin negatiivinen koronatesti (max 72h tuntia vanha)
• museot, ruokapaikat jne. vaativat tn. myös rokotustodisteen tai todistuksen negatiivisesta testituloksesta.

Koronaan liittyvät ohjeet saattavat muuttua ennen matkaa; ajantasaiset ohjeet löytyvät:
https://www.eckeroline.fi/blog/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.visitestonia.com/fi/miksi-juuri-viro/covid-19-ja-matkustus-viroon

Kauden 2022 Linnanmäen sähköiset pdf-rannekeliput ovat tulossa myyntiin AaltoHY:n jäsenille hintaan 36€/kpl. 
Saamme rannekkeet tarjoushintaan, jos niitä tilataan vähintään 15 kpl. Lisää tietoa ja tilaukset huhtikuussa.

Linnanmäen rannekeliput

https://www.eckeroline.fi/blog/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.visitestonia.com/fi/miksi-juuri-viro/covid-19-ja-matkustus-viroon

