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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)
Paula Thomsson-Levä 050 574 84 62 (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
Rita Hatakka  050 344 0374

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 2023

http://aaltohy.aalto.fi
https://www.facebook.com/aaltohenkilostoyhdistys
https://www.proliitto.fi 
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Hyvä AaltoHY:n jäsen,

asioiden aloittaminen on kamalan vaikeaa. Ainakin mi-
nulle. Kuten nyt vaikka tämän puheenjohtajan terveh-
dyksen kirjoittamisen aloittaminen. Sitten kun asian on 
saanut aloitettua, se etenee kyllä omalla painollaan. Ku-
ten nyt vaikka tämän puheenjohtajan tervehdyksen kir-
joittaminen. Taikka yliopistojen työehtosopimuksen pal-
kankorotuksista sopiminen. Niissäkin aloitus oli vaikea, 
kun työnantajapuoli ei millään suostunut tuomaan neu-
vottelupöytään minkäänlaista esitystä, jotta neuvottele-
minen siitä olisi voitu aloittaa. Pitihän siinä työehtosopi-
mus irtisanoa, ennen kuin päästiin aloittamaan. Nyt on 
neuvotteluja käyty kolmisen viikkoa. Vielä ei ratkaisua 
näy, vaikka tarjouksia on annettu puolin ja toisin. Näke-
myserot ovat vielä niin suuret, että neuvotteluja täytyy 

Puheenjohtajan tervehdys yhdistyksen jäsenille

jatkaa. Aikaa toki on vielä kolmisen viikkoa. Ammattiliitto 
Pro tiedottaa neuvottelujen etenemisestä suoraan jäse-
niä, joten muistakaa lukea tarkkaan Prolta tulevat säh-
köpostit.

Neuvottelujen myötä kevätkin etenee. Ja kevät tuo 
mukanaan vaalit. Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntai-
na 2.4. järjestetään eduskuntavaalit, joissa päätetään 
Suomen linjasta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Myös 
yliopistojen rahoitus riippuu tulevan hallituksen linjasta, 
joten äänestäkää viisaasti. Mutta ennen kaikkea ää-
nestäkää. Jos ette ole vielä saaneet postissa ilmoitusta 
äänioikeudesta, käykää tarkistamassa Suomi.fi-palvelu; 
ilmoitus saattaa tulla vain sähköisenä sinne.

Kevät tuo mukanaan myös Aalto-yliopiston henkilös-
töyhdistys Pron sääntömääräisen kevätkokouksen. Ko-
kouksessa käsitellään vuoden 2022 toimintakertomus ja 
tilinpäätös. Asialistalla on myös enintään viiden varaluot-
tamusmiehen valinta jäljellä olevaksi kaudeksi vuoden 
2023 loppuun saakka. Jos luottamusmiestoiminta kiin-
nostaa, tule mukaan kokoukseen. Luottamusmiehillä ja 
varaluottamusmiehillä on oikeus osallistua ammattiliitto 
Pron tarjoamiin maksuttomiin luottamusmieskoulutuk-
siin työajalla. Luottamusmiehenä pääsee oivalle näkö-
alapaikalle oman työpaikan tapahtumiin ja pääsee myös 
vaikuttamaan työnantajan tekemiin päätöksiin. 

Toivotan kaikki jäsenet tervetulleiksi kevätkokoukseen! 
Kutsu ja asialista löytyvät toisaalta tästä lehdestä ja 
saatte myös sähköisen linkin, jolla saatte kokousajan 
Outlookin kalenteriinne.

Hyvää kevään jatkoa, nähdään kokouksessa!

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

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 2023 varsinaiseen kokoukseen

Tervetuloa Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry:n sääntömääräiseen kevään varsinaiseen kokoukseen tor-
staina 23.3.2023 klo 15.00-16.30!

Kokouspaikka on T003, Ekonominaukio 1, Otaniemi. Etäosallistuminen verkon kautta ei ole mahdollista.

Kokouksen esityslistalla on sääntömääräiset kevätkokousasiat kuten vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväk-
syminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja lisäksi viiden varaluottamusmiehen valinta jäljellä olevaksi kaudeksi 
sekä yhden toiminnantarkastajan ja enintään kahden varatoiminnantarkastajan valinta. 

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 2022
10. Toimintakertomuksen hyväksyminen
11. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien kertomus
12. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
13. Vuoden 2022 yli/alijäämän käyttämisestä päättäminen
14. Enintään viiden varaluottamusmiehen valinta jäljellä olevaksi kaudeksi 2022–2023.
15. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Taloutta koskevat asiakirjat jaetaan kokouksessa ja ne voidaan toimittaa osallistujille pyydettäessä sähkö-
postitse etukäteen.
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AALTOHY RY toimintakertomus 2022

Edunvalvonta 
Työehtosopimustoiminta

Vuosi 2022 oli neuvotteluvuosi, kun työehtosopimus oli 
katkolla 31.3.2022

Edellisellä neuvottelukierroksella neuvottelutulos oli 
saavutettu 24.3.2020 ja Yliopistojen työehtosopimus 
oli voimassa 31.3.2022 saakka. Ammattiliitto Pron yli-
opistojen TES-neuvottelukunta alkoi valmistautumaan 
vuonna 2022 käytäviin neuvotteluihin jo keväällä 2021 
kartoittamalla neuvottelutarpeita ja keräämällä myös 
jäsenistöltä neuvottelutavoitteita.

Neuvotteluissa suurimpana tavoitteena ja myös haas-
teena oli 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudis-
tuksen  huomioiminen työehtosopimuksessa. Perhe-
vapaauudistuksen myötä vanhempainrahapäiviä on 
käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on 
kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhem-
pien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 ar-
kipäivää. Raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi 
vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle 
siirtymistä. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovut-
taa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai 
lasta hoitavalle henkilölle.

Yliopistojen sopimuspöydässä tehtiin historiaa, kun 
ensimmäisinä Suomessa sovittiin vanhempainvapaan 
palkallisuudesta tasa-arvoisesti: vanhempainvapaa 
ensimmäiset 32 arkipäivää ovat palkallisia molemmil-
la vanhemmalla. Muuten vietiin sopimuksen teksteihin 
uuden sairausvakuutuslain edellyttämät termistömuu-
tokset.

Ilmaiseksi ei tasa-arvoinen vanhempainvapaa tullut. 
Uudistuksen rahoittamiseksi jouduttiin suostumaan 
siihen, että lomarahaoikeuteen tehtiin pieni heikennys: 
jos työsuhde päättyy työntekijän itse irtisanoutuessa tai 
purkaessa työsuhteen koeajan puitteissa tai jos työn-
antaja irtisanoo tai purkaa työsopimuksen työntekijästä 
johtuvasta syystä, maksetaan työsuhteen päättyessä 
lomarahasta vain puolet. Lomarahan leikkaus ei kui-
tenkaan koske työntekijän irtisanoutumista eläkkeelle 
jäämisen vuoksi, eikä tapauksia, joissa irtisanominen 
johtuu työntekijän työkyvyn olennaisesta ja pitkäaikai-
sesta heikkenemisestä. Tuotannollisilla ja taloudellisil-
la syillä tapahtuva irtisanominen ei myöskään aiheuta 
lomarahan leikkausta.

Uusi sopimus astui voimaan 8.4.2022 ja se on voimas-
sa 31.3.2024 asti. Sopimuksessa sovittiin palkankoro-
tukset vain vuodelle 2022. Sopimuksen mukaa osa-
puolet neuvottelevat vuoden 2023 palkankorotuksista 
erikseen 31.1.2023 mennessä. Mikäli tulevan vuoden 
korotuksista ei päästä sopimukseen tähän mennessä, 
voidaan sopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023, jol-
loin koko työehtosopimus neuvotellaan uusiksi.

Sopimuksen mukaan vuoden 2022 aikana maksettiin 
yleiskorotus 1,45 % joka tuli maksuun 1.6.2022, sekä 
paikallinen erä 0,45 %. Paikallinen erä käytettiin työn-
antajan päättämällä tavalla tehtäväkohtaiseen pal-

kanosaa mukaan lukien toistaiseksi voimassa olevat 
vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Aal-
to-yliopistossa paikallinen erä käytettiin kokonaisuu-
dessaan henkilökohtaiseen palkanosaa ja tästä johtu-
vat korotukset tulivat maksuun 1.12.2022 lukien.

Pron yliopistojen työehtosopimuksen neuvottelukunta 
kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Keväällä 
neuvottelujen kestäessä neuvottelukunta kokoontui 
vähintään kerran viikossa. Vuoden viimeisessä ko-
kouksessa joulukuussa käsiteltiin tavoitteet vuoden 
2023 palkkaneuvotteluihin. 

 
Aalto-yliopiston sisäinen toiminta

Koronalla oli edelleen merkittävä vaikutus yhdistyksen 
toimintaan vuonna 2022. Aallossa otettiin käyttöön py-
syvästi ns. 40/60 -malli, jossa pääsääntöisesti työnte-
kijät työskentelevät kampuksella 40 % työajastaan ja 
etätyössä 60 % työajasta. Tämä luonnollisesti vaikutti 
yhdistyksen tapahtumien järjestämiseen.

Aallossa toteutettiin edelleen Pulssikyselyä, jolla kar-
toitettiin henkilöstön jaksamista. Näiden tuloksia, ko-
ronalinjauksia ja -ohjeita ja muita koronapandemiaan 
liittyviä asioita käsiteltiin Aallon pääluottamusmies-ta-
paamisissa. Näitä aiheita käsiteltiin myös AaltoHY:n 
luottamusmiesten kesken ja hallituksen kokouksissa.

Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan näkyi myös Aalto-yliopistossa. Keväällä työn-
antajan edustajat ja pääluottamusmiehet tapasivat 
säännöllisesti erillisissä Ukraina-seurantapalavereis-
sa, joissa keskusteltiin tilanteen vaikutuksista Aaltoon. 
Tilanteen vuoksi järjestettiin myös koko henkilöstölle 
suunnattu tiedotustilaisuus maaliskuussa.

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.

Vuoden aikana Aallon henkilöstön edustajat tapasi-
vat kaksi kertaa Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen 
HR-komitean. Tämä uudenlainen foorumi aloitettiin 
kesällä 2021 ja sitä on tarkoitus jatkaa säännöllisesti 
vähintään kahdesti vuodessa. Tapaamisissa hallituk-
sen HR-komitea kuulee henkilöstön edustajien huolia 
ja ajatuksia Aallossa käynnissä olevista hankkeista ja 
yliopiston tilanteesta yleisesti.

Yhdistys järjesti 25.4.2022 luottamusmiehille, työ-
suojeluvaltuutetuille ja yhdistyksen hallituksen jäse-
nille edunvalvontapäivän AaltoEE:n tiloissa Töölössä. 
Päivän aiheina olivat mm. uusi työehtosopimus ja uusi  
yhteistoimintalaki sekä henkilöstön edustajien työssä-
jaksaminen.
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AALTOHY RY toimintakertomus 2022

muulle työntekijälle pyritään löytämään korvaava työ 
muualta Aallosta. Aallossa avoimiksi tulevia soveltu-
via tehtäviä tänä siirtymäkautena tarjotaan aina ensin 
ARTS Books henkilöstölle.

Joulukuussa järjestettiin myös muutosneuvottelutilai-
suus koskien Aalto Studiosia ja Väre Takeoutia. Neu-
votteluissa käsiteltiin ARTSissa toimivan Aalto Studi-
osin ja ARTS Infran tarvikelainaamon Väre Takeoutin 
yhdistämistä yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi 
ja siirtämistä Aalto-yliopiston yhteiseksi erillisyksikök-
si. Perusteluina oli mm. Studiosin näkyvämpi asema 
koko yliopiston yhteisenä palvelukokonaisuutena, 
sen toiminnan suunnittelun helpottuminen opetuksen, 
tutkimuksen ja muun toiminnan osalta, Takeoutin toi-
minnan joustavuuden lisääminen ja korkeakoulujen 
yhteistyön lisääminen. Myös tulevan Marsio-raken-
nuksen tila- ja teknologiainvestointien parempi hal-
linta ja tehokas hyödyntäminen olivat perusteluina. 
Suunnitelmalla ei ole henkilöstöä vähentäviä vaiku-
tuksia.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteistyö 
sidosryhmien kanssa

Merkittävintä yhteistyötä sidosryhmien kanssa vuon-
na 2022 on ollut osallistuminen Ammattiliitto Pron toi-
mintaan ja YHL ry:n toimintaan sekä toiminta muiden 
ammattiliittojen kanssa kampuksillamme.

JHL:n Aalto-yliopiston ammattiosaston pitkäaikainen 
puheenjohtaja ja pääluottamusmies Kari Hujanen 
menehtyi äkillisesti syksyllä. Karille järjestettiin EN-
Gissä 4.11.2022 muistotilaisuus, jonne yhdistyksen 
tervehdyksen veivät Petri Peltonen ja Paula Thoms-
son-Levä.

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TaYHY ry 
täytti syksyllä 70-vuotta ja PfÅA Personalföreningen 
vid Åbo Akademi rf täytti 50 vuotta. AaltoHY onnitteli 
molempia yhdistyksiä ja muisti niitä pienellä lahjoituk-
sella.

Järjestölliset asiat

Myös järjestöllisiä suhteita väritti edelleen korona. 
Edelleen joitakin  Pron tilaisuuksia jouduttiin peruut-
tamaan tai siirtämään myöhemmäksi. Enenevässä 
määrin tilaisuuksia kuitenkin pystyttyiin järjestämään 
suunnitellun mukaisesti. Pro:n tarjoamista jäsenpal-
veluista ja niiden tiedottamisesta keskusteltiin sekä 
hallituksen kokouksissa että jäsenistön kanssa. Yh-
distyksen edustajia osallistui mm. PROn luottamus-
miesten edunvalvontakurssille sekä Yliopistopäivään. 
Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui mm. PROn alu-
eelliseen yhdistystoiminnan koulutukseen.

YHL ry:n vuosikokous järjestettiin 12.11.2022 Hotel 
Scandic Grand Centralissa, Helsingissä. Kokoukses-
sa käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakerto-
mus sekä hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunni-
telma ja talousarvio. 

AaltoHY osallistui Aallon lukuvuoden avajaisjuhlaan 
Aalto Day One Partyyn osana Aallon palveluiden stän-
diä. Ohikulkijoille jaettiin tietoa yhdistyksestä ja sen toi-
minnasta sekä lakua, suklaata ja kuplavettä. 

Syksyllä vietettiin Pro-viikkoja, jolloin Ammattiliitto Pro 
järjesti virtuaalitapahtumia jäsenistölleen. Myös Aal-
toHY osallistui Pro-viikkoihin kutsumalla jäsenensä ja 
näiden kaverit aamukahveille ravintola Kipsariin. Osit-
tain hybridityöskentelymallista johtuen osallistujamää-
rä oli valitettavan pieni.

Vuoden aikana järjestettiin muutamia organisaatio-
uudistuksiin liittyneitä muutosneuvottelutilaisuuksia. 
Näillä uudistuksilla ei ollut henkilöstövaikutuksia. Jo 
edellisenä vuonna käynnistyneeseen ARTSin portfo-
liouudistukseen liittyen järjestettiin seurantatilaisuus. 
Vuoden 2021 puolella aloitettu Cumulus-sihteeristöä 
koskeva YT-menettely saatettiin päätökseen touko-
kuussa. 

Toukokuussa saatiin kutsu Kauppakorkeakoulun CE-
MAT-yksikön muutosneuvotteluihin. CEMAT (Center 
for Markets in Transition eli Kehittyvien markkinoiden 
tutkimuskeskus) on Kauppakorkeakoulun erillisyksik-
kö, joka on saanut rahoituksensa pääasiassa EU:n 
Pohjoisen ulottuvuuden hankkeista ja muilta ulkopuo-
lisilta tahoilta. Tutkimustoiminta on keskittynyt Venäjän 
ja muiden entisen Neuvostoliiton alueiden markkinoi-
den kehitykseen. Ukrainan kriisin seurauksena EU 
lopetti kaiken tutkimusyhteistyön Venäjän kanssa ja 
myös CEMATin rahoitus katkaistiin kokonaan. CEMA-
Tia perustettaessa oli sovittu, että sen tulee itse hank-
kia oma rahoituksensa eikä Kauppakorkeakoulu voi 
suuremmassa määrin rahoittaa sen toimintaa. Tämän 
seurauksena todettiin, että CEMAT ei voi enää jatkaa 
toimintaansa. Yksikön kahdelle pysyvälle työntekijälle 
löydettiin korvaava työ muualta Aallosta.

Sähkötekniikan korkeakoulun SPA- ja ComNet -lai-
tosten yhdistymisestä järjestettiin muutosneuvottelu-
tilaisuus laitosten henkilöstölle. AaltoHY:n edunval-
vontapäivän päällekkäisyyden vuoksi yhdistyksen 
pääluottamusmies ei pystynyt osallistumaan tilaisuu-
teen, mutta ELECin luottamusmies osallistui.

Joulukuussa pääluottamusmies sai kutsun ARTS 
Booksia koskevaan muutosneuvotteluun. ARTS Books 
on ARTSissa toimiva yksikkö, jonka tehtäviin kuuluu 
ARTSin visuaalisesta laadukkaiden taiteen alan väitös-
kirjojen ja muiden taidekirjojen julkaiseminen. ARTSin 
heikon taloudellisen tilanteen vuoksi yksikön toimintaa 
supistetaan siten, että se siirtyy osaksi muuta Aallon 
väitöskirjojen julkaisutoimintaa ja ns. kaupallisten teos-
ten julkaisemisesta luovutaan. Hanke aiheutti vastus-
tusta henkilöstössä ja henkilöstön edustajissa: ARTS 
Booksin julkaisemat teokset ovat toistuvasti saaneet 
kansainvälistä tunnustusta ja palkintoja laadukkuudes-
taan. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että yksikön toi-
minta ajetaan hallitusti alas vuoden 2023 aikana siten, 
että jo olemassa olevat sitoumukset täytetään sovitus-
ta. Tämän jälkeen kaksi työntekijää siirtyy LESiin väi-
töskirjojen julkaisemiseen liittyviin tehtäviin ja kahdelle 
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Toimijat

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäseninä vuonna 2022 ovat olleet: 
Petri Peltonen, puheenjohtaja
Rita Hatakka  CHEM/TSS
Börje Helenius  ENG/LES  
Tiina Kotti  ARTS/LES
Pasi Lehto  Aalto/CRE
Timi Lehtola  ELEC/TSS
Laura Mure  Aalto/RI  
Matti Seppä  Aalto/ITS
Helena Topdagi  Aalto/ITS  

Hallituksen varajäseninä ovat olleet: 
Janne Salonen  Aalto/LES
Merja Seppänen ENG/HRS
Paula Thomsson-Levä ENG/HRS

Vuoden aikana hallitus piti 13 kokousta. Työvaliokunta 
kokoontui kaksi kertaa.

Yhdistyksen toimihenkilöinä ovat toimineet:
Paula Thomsson-Levä sihteeri
Petri Peltonen  taloudenhoitaja-
   jäsenrekisterinhoitaja,
   työttömyyskassavastaava 
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   
Mari Partanen
Janne Salonen 

Varaluottamusmiehet:
Tiina Kotti
Laura Mure 

Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuodelle 2022 ovat 
Susanna Marttala ja Heidi Koponen. Varatoiminnantar-
kastajana vuodelle 2022 on Mikko Raskinen.

Edustukset Yliopistojen ja tutkimusalan hen-
kilöstöliitto YHL ry:ssä

Hallituksen jäsen  Börje Helenius
Varajäsen   Tiina Kotti
Vuosikokousedustaja  Petri Peltonen
Vara    Pasi Lehto

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
ATK-toimikunta   Helena Topdagi

Edustukset Aalto-yliopistossa

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

Insinööritieteiden akateeminen komitea  
Jäsen  Börje Helenius

Taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea 
Jäsen  Mari Partanen

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 4
1. varavaltuutettu  Timi Lehtola

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (EDI)
Börje Helenius

Ravintolatoimikunta  Harriet Jehkonen

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
24.3.2022 Kauppakorkeakoulun T003-salissa, Eko-
nominaukio 1, Espoo, sekä Teamsissä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen ja sihteerik-
si Paula Thomsson-Levä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Partanen ja Heli Liukko.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 toimintaker-
tomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallituk-
selle tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2021. Kokouksessa 
täydennettiin toiminnantarkastajien valintaa: valittiin 
Susanna Marttala varsinaiseksi toiminnantarkastajak-
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Yhdistyksen toiminta
Talous

Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana eikä suuria 
muutoksia taloudellisessa tilanteessa edellisiin vuo-
siin nähden ole tapahtunut. Jäsenmaksutuottojen 
määrä on jo pitkään alentunut jäsenten eläköitymi-
sen johdosta. Myös Pron jäsenmaksupalautusmalli 
on alentanut yhdistyksen jäsenmaksutuottoja mer-
kittävästi. Jäsenmaksutuottojen alenemista on viime 
vuosina kompensoinut YHL:n jäsenyhdistyksilleen 
jakama toimintatuki.

Vuonna 2022 Ammattiliitto Pron jäsenmaksu oli 1,25 
% ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Yhdis-
tykselle tästä jaettiin 8 %. Opinto-, äitiys-, vanhem-
pain- ja vuorotteluvapaalla olevilta Pro ei ole perinyt 
jäsenmaksua. Pron eläkeläisyhdistyksen jäsenmaksu 
on ollut 10 euroa vuodessa. YHL:läisten yhdistysten 
vanhoille eläkeläisjäsenille kehitetty laajempi eläke-
läisjäsenyys on maksanut 90 euroa vuodessa.

AaltoHY ei ole perinyt omaa jäsenmaksua vuonna 
2022.

Koulutus

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

AaltoHY on vuosittain jakanut stipendejä ammatil-
liseen tutkintoon tähtäävään koulutukseen osallis-
tuneille jäsenille tutkinnon valmistuttua sekä tukea 
koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin. Vuonna 2022 
ei saapunut stipendihakemuksia. Yhdistys sai yhden 
tukihakemuksen koulutuksesta aiheutuneisiin kului-
hin: hakemus hyväksyttiin kokonaisuudessaan.

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

Yhdistys järjesti 25.4.2022 luottamusmiehille, työ-
suojeluvaltuutetuille ja yhdistyksen hallituksen jäse-
nille edunvalvontapäivän Aalto Töölön EGS-kokous-
tilassa osoitteessa Runeberginkatu 14-16, Helsinki, 
entisessä Helsingin kauppakorkeakoulun pääraken-
nuksessa. Päivän aiheina olivat mm. uusi työehtoso-
pimus ja uusi  yhteistoimintalaki, jäsenhankinta sekä 
henkilöstöedustajien työssä jaksaminen. TESistä 
kertoi etänä Pron sopimusalavastaava ja yhdistys-
kummi Jukka Hämäläinen. YT-laista kävi kertomassa 
Pron lakimies Anna-Liisa Häkkinen. Työssä jaksami-
sen teemasta osallistujia fasilitoi HR Partner Lotta 
Karlsson-Laitinen Aallon IT-palveluista. Koulutukseen 
osallistui 10 henkeä.
 
Yhdistyksen toimijat ovat lisäksi osallistuneet seuraa-
viin koulutuksiin:
• Ammattiliitto Pro, Luottamushenkilökoulutus: Uusi 

si ja varatoiminnantarkastajaksi hänen sijalleen Mikko 
Raskinen. Avoinna olleet viisi varaluottamusmiehen 
paikkaa jäivät täyttämättä. 

Syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
22.11.2022 Kauppakorkeakoulun T003-salissa, Eko-
nominaukio 1, Espoo. Edellisistä vuosikokouksista poi-
keten mahdollisuutta osallistua etänä Teamsin kautta 
ei ollut. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pel-
tonen ja sihteeriksi Paula Thomsson-Levä. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Börje Helenius 
ja Pasi Lehto.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. Todettiin, että jä-
senet maksavat vuonna 2023 Ammattiliitto Pro ry:n 
jäsenmaksua, joka ennakkotiedon mukaan on 1,25 
%. Päätettiin, että yhdistys ei peri jäseniltään erillistä 
omaa jäsenmaksua. 

Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheen-
johtaja ja hallituksen jäsenet, joiden toimikausi alkaa 
heti ja kestää seuraavaan syyskokoukseen asti. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen. Hallituksen jäse-
niksi valittiin Rita Hatakka, Börje Helenius, Tiina Kotti, 
Pasi Lehto, Timi Lehtola, Laura Mure, Matti Seppä ja 
Helena Topdagi. Hallituksen varajäseniksi valittiin Jan-
ne Salonen, Merja Seppänen ja Paula Thomsson-Le-
vä.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Heidi 
Koponen ja Susanna Marttala. Varatoiminnan-tarkas-
tajaksi valittiin Mikko Raskinen. Viisi avoinna ollutta 
varaluottamusmiespaikkaa jäivät edelleen täyttämättä.

Jäsenistö
Jäsenistö koostuu pääasiassa Aalto-yliopiston palve-
luorganisaatiossa, kirjastoissa ja laboratorioissa sekä 
teknisissä tehtävissä toimivista työntekijöistä. Vuoden 
2022 lopussa jäsenmäärä oli 222, joista työttömiä jä-
seniä oli 10 ja eläkeläisjäseniä 63. Muiden työnanta-
jien kuin Aalto-yliopiston palveluksessa työskenteli 18 
jäsentä, joista 6 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.
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YT-laki, 17.2.2022, Teams (Heli Liukko, Petri Peltonen)
• Ammattiliitto Pro, Webinaari: Digiajan työntekijän yk-
sityisyyden suoja, Teams (Heli Liukko) 
• Ammattiliitto Pro, Webinaari: Työpaikkatoiminta – Yh-
dessä toimien, Teams (Heli Liukko) 
• Pääsopijajärjestöjen yhteiskoulutus, Perhevapaat yli-
opistoissa, 17.5.2022 ja 24.5.2022, Teams (Petri Pelto-
nen, Helena Topdagi)
• Sivistystyönantajat, Määräaikaiset työsuhteet yliopis-
toissa, 7.6.2022, Teams (Petri Peltonen)
• Ammattiliitto Pro, Pääkaupunkiseudun aluetoimikun-
nan koulutusristeily luottamusmiehille, 23.-25.9.2022 
(Heli Liukko)
• Ammattiliitto Pro, Yliopistosektorin luottamusmies-
ten edunvalvontakurssi, 6.-7.10.2022, Scandic Pasila 
(Rita Hatakka, Petri Peltonen, Helena Topdagi)
• Ammattiliitto Pro, Webinaari yhdistystoimijoille: Uusi 
yhdistyslaki, 18.8.2022, Teams (Petri Peltonen)
• Ammattiliitto Pro, Alueellinen yhdistystoiminnan kou-
lutus, 22.-23.10.2022, 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:
• Keskustelutilaisuus ARTSin portfoliouudistuksen ti-
lanteesta, 18.5.2022, Teams (Mari Partanen)
• Ammattiliitto Pro, Yliopistojen työehtosopimusnevot-
telukunta, 18.3.2022, 21.2.2022, 29.3.2022, 1.4.2022, 
4.4.2022, 16.9.2022, 12.12.2022, Teams (Petri Pelto-
nen)
• Muutosneuvottelutilaisuus Sähkötekniikan korkea-
koulun SPA- ja ComNet-laitosten mahdollisesta yhdis-
tämisestä 25.4.2022, Learning Hub Atrium, Maarintie 
8/Teams (Timi Lehtola)
• Muutosneuvottelu CEMATin lakkauttamisesta, 
10.5.2022, Istuntosali, Kauppakorkeakoulu, (Petri Pel-
tonen)
• Ammattiliitto Pro, Julkisen sektorin neuvottelukun-
tien neuvottelupäivät, 2.-3.6.2022, Hotelli Rantapuisto 
(Petri Peltonen)
• Aallon henkilöstöedustajien tapaaminen Aalto-kor-
keakoulusäätiön hallituksen HR-komitean kanssa 
7.6.2022, 12.12.2022, Dipoli (Petri Peltonen)
• Ammattiliitto Pro/Oulun yliopiston henkilöstöyhdistys, 
EDU-päivät, 10.-11.6.2022, Kajaani (Heli Liukko)
• Ammattiliitto Pro, Yliopistopäivä, 23.9.2022, Sokos 
Hotel Tripla (Börje Helenius, Tiina Kotti, Petri Peltonen, 
Helena Topdagi)
• Luottamushenkilöiden tapaaminen ARTSin dekaanin 
kanssa, 26.10.2022, Teams (Mari Partanen, Petri Pel-
tonen)
• YHL ry:n vuosikokous, 12.11.2022, Sokos Hotel Tripla 
(Petri Peltonen)
• Muutosneuvottelutilaisuus, Aalto Studiosin ja Väre 
Takeoutin mahdollinen yhdistäminen ja siirtäminen yli-
opiston erillisyksiköksi, 1.12.2022, Väre Q102/Zoom 
(Petri Peltonen)
• Muutosneuvottelu Aalto ARTS Books -julkaisuyksikön 
toiminnan mahdollisesta supistamisesta ja uudelleen 
organisoimisesta, 28.11.2022, 2.12.2022, 5.12.2022, 

7.12.2022, 12.12.2022, Väre O310/Teams (Petri Pel-
tonen)

Tiedotus

Yhdistyksen oma tiedotuslehti on ilmestynyt kaksi ker-
taa vuodessa vuosikokousten yhteydessä. Tiedotuk-
sessa on käytetty sähköpostia mm. omien ja YHL:n ja 
Pro:n tiedotteiden välittämiseen. Lisäksi yhdistyksen 
toiminnasta on tiedotettu omilla verkkosivuilla. Yhdis-
tyksellä on omat wikipohjaiset kotisivut ja Facebookis-
sa sivusto AaltoHy ry. Yhdistyksen oma nelisivuinen 
esite on saatavissa pdf-muotoisena yhdistyksen koti-
sivuilta.

Virkistystoiminta ja tapahtumat jäsenille

Yhdistyksen virkistysvastaavana toimi Helena Topdagi. 
AaltoHY:n virkistystoiminta on saanut erityisesti kiitos-
ta yhdistyksen järjestämistä Tallinnan risteilyistä, mu-
seokäynneistä ja teatterikäynneistä. Edellä mainittujen 
tapahtumien lisäksi jäsenet ovat toivoneet yhdistyksen 
tukea erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Lisäksi 
on toivottu päiväretkiä ja erilaisia tutustumiskäyntejä 
esim. Suomenlinnaan, Fazerille, Taideyliopistolle ja 
muualle pääkaupunkiseudun lähiympäristöön.

Kahden edellisen vuoden risteilyttömyyden kompen-
soimiseksi yhdistys risteili Tallinnaan kahdesti, sekä ke-
väällä että syksyllä. Kevätristeily järjestettiin 21.5.2022 
ja mukana oli 17 jäsentä ja näiden seuralaista. Syksyl-
lä ajankohtana oli perinteinen marraskuun viimeinen 
lauantai 26.11.2022 jolloin Tallinnan joulutori avattiin. 
Mukana oli 12 risteilijää.

Yhdistyksen vuosikokouksiin oli kaivattu ohjelmaa. 
Siksi päätettiin tarjota jäsenistölle pikkujouluillallinen 
syyskokouksen jälkeen 22.11.2022. Illallispaikkana oli 
ravintola Fat Lizard Otaniemessä, ja tarjolla oli kolmen 
ruokalajin illallinen juomineen. Illallisvieraita oli kaik-
kiaan 13.

Museokortti

AaltoHY tuki museokortin hintaa 15 eurolla, yksi kortti/
jäsen. Hintaa kortille jäi 59 € (norm. 74 €). Etua käyt-
ti hyväkseen 9 jäsentä. Museokortti on suomalaisten 
museoiden yhteislippu, joka on voimassa vuoden ajan 
ensimmäisestä käyttöpäivästä. Henkilökohtaisella Mu-
seokortilla pääsee yli 300 museokohteeseen Ahvenan-
maalta 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-
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osallistui omalla ständillä Aalto-yliopiston lukuvuoden 
avajaistapahtumaan Aalto Day One Partyyn, jossa 
yhdistyksen edustajat esittelivät yhdistystä ja sen toi-
mintaa ohikulkijoille ja jakoivat karkkia nälkäisille ja 
kuplavettä janoisille.

Vaihtoehtoisista tavoitteista yhdistyksen piti valita 
kaksi. AaltoHY valitsi seuraavat vaihtoehtoiset tavoit-
teen:
Osallistuminen liiton yhdistystapahtumiin: ”Yhdistys-
ten puheenjohtajapäivillä ja alueellisissa yhdistysse-
minaareissa käydään keskustelua yhdistystoiminnan 
kehittämisestä. Liiton tehtävänä on myös tukea yhdis-
tyksiä, jotta yhdistys voisi toteuttaa annettuja tavoittei-
ta. Yhdistys osallistuu vuoden aikana joko puheenjoh-
tajapäiville tai alueelliseen yhdistysseminaariin.”

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui Pron alueelli-
seen yhdistystoiminnan koulutukseen lokakuussa Ma-
jvikissa. Useita yhdistyksen edustajia osallistui Pron 
Yliopistopäivään ja lukuisiin webinaareihin. Luotta-
musmiesten edunvalvontakoulutukseen osallistui niin 
ikään useita yhdistyksen edustajia. Puheenjohtaja EI 
osallistunut puheenjohtajapäiville, koska ne järjestet-
tiin Pron jäsenristeilyn yhteydessä eikä risteilyllä ollut 
mahdollisuutta yhden hengen hyttiin: puheenjohtajan 
CPAP- laite ja pää eivät olisi kestäneet ympärivuoro-
kautista risteilytunnelmaa hajoamatta.

Jäsenhankintaan ja jäsenpitoon panostaminen: ”Yh-
distykset määrittävät toimintasuunnitelmassa, kuinka 
jäsenhankintaa kehitetään yhdistyksen työpaikoilla 
ja tekee suunnitelman jäsenhankinnan edistämisek-
si. Tyytyväiset jäsenet tuovat mukaan uusia jäseniä. 
Yhdistykset järjestävät jäsentoimintaa, jonka kautta 
saadaan jäsenet pidettyä tyytyväisinä ja tilaisuuksien 
mainontaa työpaikoilla lisätään.”

Järjestämme vuosittain erilaisia jäsentapahtumia, 
kuten aamukahvitilaisuuksia, museovierailuita, va-
paa-ajan toimintaa ja matkoja lähialueille. Jäsenta-
pahtumien tarkoituksena on tuoda jäsenille tietoa 
edunvalvonnallisista asioista, tarjota tilaisuuksia ver-
kottumiseen ja muiden aaltolaisten tapaamiseen sekä 
virkistäytymiseen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen.

Edistämme yhdistyksen näkyvyyttä osallistumalla Aal-
lon yhteisiin tapahtumiin, mutta hyödynnämme myös 
yhdistyksen omia jäsentilaisuuksia. Jäsenemme voi-
vat pyytämään yhdistyksen tapahtumiin kollegoitaan, 
jotka eivät vielä kuulu yhdistykseen. Jäsenemme 
voivat tarjota kollegalleen lounaan, jonka aikana hän 
voi esitellä yhdistystä tälle. Yhdistys korvaa lounaan 
hinnan jäsenelle.

Kannustamme luottamusmiehiä, muita aktiivitoimijoi-
ta ja yhdistyksen jäseniä jäsenhankintaan jäsenhan-
kintapalkinnoin. Pohdimme jäsentilaisuuksissamme 
yhdessä jäsenten kanssa keinoja uusien jäsenten 
houkuttelemiseksi, miten yhdistystä voitaisiin tuoda 
enemmän esiin Aalto-yliopiston arjessa ja miten ja 
millaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa yhdistystä voi 
mainostaa.

si Linnanmäki rannekkeita 18 jäsenelle.

Matkat

Kahden edellisen vuoden risteilyttömyyden kompen-
soimiseksi yhdistys risteili Tallinnaan kahdesti, sekä ke-
väällä että syksyllä. Kevätristeily järjestettiin 21.5.2022 
ja mukana oli 17 jäsentä ja näiden seuralaista. Syksyl-
lä ajankohtana oli perinteinen marraskuun viimeinen 
lauantai 26.11.2022 jolloin Tallinnan joulutori avattiin. 
Mukana oli 12 risteilijää.

Vierailut

Yhdistys ei järjestänyt vierailuita vuoden 2022 aikana.

Yhdistyksen muut tilaisuudet 

AaltoHY osallistui Aallon lukuvuoden avajaisjuhlaan 
Aalto Day One Partyyn 6.9.2022 osana Aallon palvelui-
den ständiä. Ohikulkijoille jaettiin tietoa yhdistyksestä 
ja sen toiminnasta sekä lakua, suklaata ja kuplavettä.

Yhdistys osallistui Pro-viikkoihin kutsumalla jäsenen-
sä ja näiden kaverit aamukahveille ravintola Kipsariin 
27.9.2022. Osittain hybridityöskentelymallista johtuen 
osallistujamäärä oli valitettavan pieni.

 
Toiminnan tavoitteiden täyttyminen

Yhdistys on toimintasuunnitelmansa lisäksi sitoutunut 
Ammattiliitto Pron järjestölliselle toiminnalle asettamiin 
tavoitteisiin. Kaikille yhdistyksille yhteiseksi tavoitteek-
si vuodelle 2022 oli asetettu Työpaikkatoiminnan kehit-
täminen: ”Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu työpaik-
katoiminnan tukeminen. Yhdistys tekee suunnitelman, 
kuinka yhdistys tukee työpaikan luottamusmiehiä, akti-
voi jäseniä ja näkyy työpaikoilla.”

Yhdistyksen hallitus laati jo keväällä 2020 edunval-
vontasuunnitelman, jossa se listasi edunvalvonnan, 
luottamusmiestoiminnan, työsuojelutoiminnan sekä 
jäsentoiminnan ja jäsenhankinnan tavoitteita ja tapoja, 
joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Hallitus on vuonna 
2022 pyrkinyt noudattamaan toimintasuunnitelmansa 
lisäksi edunvalvontasuunnitelmaa. Luottamusmiehillä 
on osallistumis- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen 
kokouksissa, joiden asialistaan kuuluu omana kohta-
naan myös pääluottamusmiehen katsaus. Näin luot-
tamusmiehet ja hallitus saavat kaikki saman tiedon 
samalla kertaa sekä pystyvät antamaan hallitukselle 
tietoa työpaikkojen tilanteesta ja toisaalta viemään tie-
toa työpaikoille.

Valitettavasti edelleen vuoden 2022 aikana aktiivinen 
toiminta ja näkyminen oli melko haasteellista, nyt ehkä 
siksi, että henkilöstön työskennellessä 40/60-mallin 
mukaisesti jäsenten tavoittaminen samaan aikaan 
samassa paikassa oli vaikeaa. Yhdistyksen edustajat 
Aalto-yliopiston eri toimielimissä pitivät kuitenkin yh-
distystä esillä työantajan ja muiden järjestöjen suun-
taan. Yhdistyksen edustajat osallistuivat myös erilaisiin 
työpaikan tilaisuuksiin ja -tapahtumiin tuoden niissä 
yhdistystä ja sen kantoja esille. Yhdistys esimerkiksi 
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Kutsu EDU-päiville 12.-13.5.2023 Joensuuhun

YLIOPISTO NYT JA TULEVAISUUDESSA
Torstai 11.5.2023, Kerubi, Siltakatu 1, 80100 Joensuu
klo 19.00 Verkostoitumisillallinen & stand-up’ia,

Perjantai 12.5.2023, AU111 (Aurora-rakennus, Yliopistokatu 2)
9.30 Aamukahvia tarjolla salin edessä
10.00 Päivien avaus - Tulevaisuuden yliopisto, rehtori Jukka Mönkkönen
10.30 Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset yliopistomaailmaan,
 professori Olga Davydova-Minguet, Karjalan tutkimuslaitos
11.00 Henkilöstörekrytoinnin haasteet ja mahdollisuudet (Itä-Suomen) yliopistossa,
 henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja, Ulla Hurskainen
12.00 Lounastauko (ravintola Aura)
13.00 Tulevaisuuden työ ja luottamus organisaatiossa, yliopistonlehtori Mirjami Ikonen, kauppatieteiden laitos
13.45 Miltä näyttävät jäsentemme palkat ja tehtävänimikkeet?
 puheenjohtaja ja varapääluottamusmiesTomi Rosti, ISYHY ry
14.30 Kahvitauko
15.00-16.00 Improholistit
18.00 Illallinen, Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1

Lauantai 13.5.2023, Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1
9.00 Yliopistodemokratia ja ’akateeminen kodinhoitotyö’ tehokkuusvaatimusten puristuksessa,
 tutkijatohtori Mikko Poutanen,Tampereen yliopisto, Talouden ja Johtamisen tiedekunta (etäyhteys)
9.45 Minne menet ay-liike?
 Erikoistutkija Ismo Björn, Karjalan tutkimuslaitos, JUKOlainen lakkopäällikkö ja varaluottamusmies
10.30 Ajankohtaista ammattiliitto Prossa, ISYHY Ry:n Prokummi, sopimusasiantuntija Annu Tamminen
11.00 Yhteenveto ja seuraavat EDU-päivät
11.15-12.00 Lounas & kotimatka alkaa!

EDU-päivät on työnantajan taloudellisesti tuettua koulutusta, johon haetaan työstä vapautusta.
ISYHY tarjoaa ruuat ja majoituksen 2h huoneissa. Jäsenyhdistykset maksavat osallistujiensa matkakulut.
Lisätietoja: pj Tomi Rosti, tomi.rosti@uef.fi
Lisätietoja matkakulujen korvaamisesta: petri.o.peltonen@aalto.fi

Ilmoittautumiset viimeistään 14.4.2023 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/104F14BD9B1B2299

Kauden 2023 Linnanmäen sähköiset pdf-rannekeliput ovat tulossa myyntiin AaltoHY:n jäsenille alennettuun hintaan. 
Saamme rannekkeet tarjoushintaan, jos niitä tilataan vähintään 15 kpl. Lisää tietoa ja tilaukset huhtikuussa.

Linnanmäen rannekeliput
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