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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

   Jaana

Lähi päivät olemme saaneet nauttia syksyn väreistä ja samalla seurata työmarkkinakeskusjärjestöjen 
neuvotteluja keskitetystä palkkaratkaisusta. Eilen neuvottelut päättyivät toistaiseksi. Neuvotellaanko 
palkoista ja muista työehdoista ensi vuonna liittokohtaisissa neuvotteluissa jäi vielä nähtäväksi. Yli-
opistojen TES:hän on voimassa vielä ensi vuoden helmikuun loppuun.

Työstä saatava palkka ja työhön liittyvät laadulliset asiat ovat tärkeitä jokaiselle ja mielipiteitä 
korotusprosenttien suuruudesta tai yleensäkin niiden tarpeellisuudesta on tämän päivän tilanteessa 
monia. Tosi asia kuitenkin on, että mitä lähemmäksi nollaa korotuksissa jäämme sitä enemmän toi-
meentulomme menee miinukselle. Edelliseen vuoteen verrattuna ruokakassin hinta on noussut liha-, 
vilja- ja maitotuotteiden kallistumisen vuoksi ja asumiskustannuksia on nostaneet mm. sähkön hinnan 
ja korkojen nousut. Bensalitran tai kahvikupillisen hinnasta puhumattakaan. Tilastokeskuksen mukaan 
inflaatio oli 3,8 % elokuussa. Ei tämän enempää korotusprosenteista ja niiden tarpeellisuudesta tässä 
vaiheessa.

Palkitsevuus on paljon muutakin kuin rahallinen korvaus tehdystä työstä. Työnteko parhaimmillaan on 
sellaista, että sitä tekisi vaikka siitä ei saisi palkkaa, mikäli toimeentulo muutoin olisi turvattu. 
Tavoitteiden saavuttaminen, olivat ne sitten suuria tai pieniä, laadullisia, määrällisiä tai määräaikaan 
liittyviä tavoitteita, antaa onnistumisen tunteen. Työ tekijäänsä kiittää, sanoi jo vanha kansakin. Jos-
kus työyhteisö itsessään tai sen asiakkaat voi olla voimavara, syy miksi on kiva mennä töihin. Positii-
vinen palaute tuli se sitten asiakkaalta tai työkaverilta, esimiehestä puhumattakaan antaa työpäivään 
nostetta.

Vielä on syksyä jäljellä, nautitaan siitä. Ja kun räntäsateet taas meidät yllättää, niin ’ei muuta kuin 
leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä’. vai miten se oli.



PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
SYKSY PAINAA PÄÄLLE

Seitsemän ja puolen viikon kesäloma on nyt pidetty, kylläkin työntäyteisesti lähiruuan tuotannon parissa. Vadelmasa-
to yllätti positiivisesti ja hunajaakin on vielä toistaisesti kaupan, joten jos olet hunajan ystävä, niin soittelepa.

Syyskuun alussa palasin töiden pariin, joka aloitettiin tututtuun tyyliin Yliopistojen ja tutkimusalan liiton (YHL )halli-
tuksen laajennetulla kokouksella, jossa olivat lisäksi mukana pääluottamusmiehet ja ne puheenjohtajat, jotka eivät 
kuulu varsinaiseen hallitukseen.

AY- koulutus- ja tapahtumakalenteri on syksyn osalta melko lailla kiireellinen, tapahtumia on tarjolla, vaikka muille 
jakaa, nyt on menossa neljän peräkkäisen ”viikon koulutusputki päällä”. Selvyyden vuoksi koulutukset ovat päivän tai 
kahden mittaisia, ei kokonaisia viikkoja kuitenkaan.

OYHY:n hallitus on tehnyt pari aloitetta YHL:n liittovaltuustolle, joista ensimmäinen käsittelee YHL:n hallituksen 
kokouskäytänteitä ja toinen on jäsenistön työssä jaksamiseen ja virkistystoimintaan liittyvä. Liittovaltuuston kokous 
pidetään 25.11.2011 Helsingissä, jossa OYHY:n valtuutettuina toimivat Merja Rotonen, Tuomas Kinnunen ja allekir-
joittanut.

Vaatilisän saajat saavat lokakuun aikana tiedon työnantajalta (näin on kerrottu). Lisän suuruushan on puolet peräk-
käisten vaatitasojen erotuksesta eli puolikas vaatitaso. Maksuun lisät tulevat marraskuun palkan yhteydessä touko-
kuulta saakka takautuvasti. Kustannusvaikutus vaatilisällä on 0,9 prosenttia.

Nykyinen työehtosopimus on voimassa helmikuun loppuun 2012, joten sopimustavoitteiden ”lukkoon lyömisellä” ei 
ole vielä kiirettä. Muiden liittojen (teknologiateollisuudessa toimivien) avauksia uusien sopimusten palkankorotusten 
suhteen on jo kylläkin nähty.

Työn täyteistä syksyä kaikille,

   Raimo



Pardian jäsenkalenteri on jatkossakin ilmainen jäsenetusi.
Voit tilata kalenterin vuodelle 2012 netistä tai tekstiviestil-
lä.

Jäsennumerosi on tilaajatunnuksesi

Tilaaminen on helppoa. Valitse itsellesi sopivin tapa alla 
olevista vaihtoehdoista. Kalenterin tilaamiseen tarvitset 
jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. 

Nettitilaus

Kirjaudu Sähköiseen asiointiin (WebLyytin) Pardian ko-
tisivuilla, osoitteessa www.pardia.fi olevan kuvakkeen 
kautta. Järjestelmä kysyy sinulta käyttäjätunnusta ja 
salasanaa. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi. Salasana 
on ensimmäisellä kirjautumiskerralla henkilötunnuksesi 6 
ensimmäistä numeroa (ppkkvv). Järjestelmä vaatii sinua 
muuttamaan salasanan toiseksi heti ensimmäisellä kirjau-
tumiskerralla. Uuden salasanan tulee sisältää 5-12 merk-
kiä. Mene Kalenteri ja muut tilaukset -kohtaan ja paina 
Tilaa-painiketta. 

Tekstiviestitilaus

Lähetä tekstiviesti palvelunumeroon: 13145
PARDIA(välilyönti)KALENTERI(välilyönti)jäsennumero
 
Viestin lähettäminen maksaa enintään 0,12 euroa / kpl riippuen mat-
kapuhelinoperaattorista. Palvelu toimii lähes kaikilla liittymillä (Sone-
ra, Elisa, DNA, Saunalahti, TeleFinland). Saat paluuviestin onnistunees-
ta tilauksesta.
 
Voit tarkistaa tilauksesi Sähköisessä asioinnissa (WebLyytis-
sä), jossa voit tarkistaa myös omat osoitetietosi.
 
Kalenterit postitetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 
tilausjakso päättyy 21.10.2011 ja toisen 19.12.2011.
 

Tilaus koskee Pardian yhteisessä jäsenrekisterissä olevien jäsenjärjestöjen jäseniä.

Tilaa vuoden 2012
jäsenkalenteri



Raportti kahden HEDin luottamusmieskoulutuksesta

Ilpo ja minä osallistuimme Palkansaajajärjestö Pardian järjestämään luottamusmiesten verkotettuun peruskoulu-
tukseen maaliskuusta syyskuuhun 2011. Koulutuksen kohteena olivat luottamusmiehet yrityksissä, liikelaitoksissa, 
yliopistoissa, Kelassa sekä Alkossa.

Tiivis luottamusmiehen perusopintopaketti koostui kolmesta lähiopetusjaksosta ja niiden välissä sekä ennen ensim-
mäistä lähiopetusjaksoa olleista verkko-opetuksista. Kurssin pääkoulutusvastuussa toimivat neuvottelupäällikkö Niko 
Simola ja asiamies Esko Pallaspuro.

Edellinen luottamusmieskoulutus oli jouduttu perumaan osanottajien vähyyden vuoksi. Tämän kurssin kohdalla 
tilanne oli toinen. Kouluttajat tunnustivat suhtautuneensa hieman pelonsekaisin tuntein noin 30 aktiivin ryhmään.
Mukana oli untuvikkojen lisäksi konkariosastonkin edustajia koko Suomesta etelästä pohjoiseen ja lännestä itään.  
Hyvä ikähaarukka nuorempia ja vanhempia, miehiä ja naisia edellä mainituista ’firmoista’. Ja mikä parasta koulut-
tajien pelon poikanen ryhmän toimimattomuudesta osoittautui täysin turhaksi. Ryhmästä muodostui tunnollisesti 
työskentelevä, hyvin keskusteleva ja sosiaalinen. Tyhmiä kysymyksiä ei ollut ja esimerkkitapauksia löytyi helposti.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa perustietoa työmarkkinoista, luottamusmiehen asemasta sekä tutustua työlain-
säädännön perusteisiin, mukaan lukien Kieltolaki. Astetta perusteellisemmin paneuduimme työaika- ja vuosilomaky-
symyksiin sekä työehtosopimusten tulkintoihin. Ripaus neuvottelutaitoja, perustiedot yhteistoiminnasta työpaikalla, 
palkkaus ja palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen. Myös työpaikan tasa-arvokysymyksiin ja yksityiseen 
suojaan ehdittiin pikaisesti perehtyä.

Nyt koulutuksen päätyttyä voi vaan todeta vastaanotetun tietotulvan ja omien tietojensa rajallisuuden, mutta kou-
luttajiemme mukaan tärkeintä onkin se, että on edes vähän vihjettä siitä, mistä vastauksen voisi löytää.

Ilpo Alasaarela & Eija Tuomi

KOULUTUSTILAISUUDET

Auringonlaskun hetki Pietarissa 4.6.2011 klo 22:09.



OYHY:n jäsenedut - nyt myynnissä

Kuntoiluliput

Oulun kaupungilla ei ole enää käytössä erikseen uimalip-
puja, joten myös oyhy:n uimalippuetu muuttuu kuntoilu-
lippueduksi  17.10.2011.

Kuntoilulippuedun voi lunastaa itselleen Oulu10:ssa tai 
voi käyttää omaa jo olemassa olevaa OuluCardiaan. Kort-
tiin voi käydä OULU10:ssä lataamassa 10 kerran sarja-
lipun korttiin maksamalla siitä kortinhinnan ja Oyhy:n 
tuen välisen erotuksen. Lunastaessaan täytyy todistaa 
jäsenyytensä jäsenkortillaan (+henkilöllisyystodistus).

Oyhy ilmoittaa Oulu10:iin mikäli jäsen joka on käyttänyt 
etua eroaa yhdistyksestä kesken vuoden ja hänen oikeu-
tensa jäsenetuun päättyy.

OuluCard käy mm. Oulun uimahalli, Ouluhalli, Linnan-
maan liikuntahalli, Oulun urheilutalo ja Raatin uimahalli

10 kerran sarjalipun hinta on 36€. Oyhyn hyvitys siitä on 
10€/10 kerran sarjalippu.

Jäsen maksaa lunastaessaan 10 kerran sarjalipun 26€

Huom! Valmistaudu esittämään voimassaoleva jäsen-
korttisi noutaessasi liput, ne ovat tarkoitettu ainoastaan 
OYHY:n jäsenille!

Teatteriliput

Pyydä lippu Runtilta tai Viinikaiselta, varaa itse paikka 
Kaupungin teatterista ja käy lunastamassa teatterilta 
saamaasi tositetta vastaan viikon sisällä varauksesta. Li-
put käyvät kaikkiin näytöksiin
Hinta jäsenille 9€.

Muut jäsenedut

Jäsenetuvakuutukset

Pardia ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ovat sopineet lii-
ton jäsenetuvakuutuksista. Pardia on ottanut jäsenilleen 
liittovakuutuksen mikä sisältää vapaa-ajan tapaturma-, 
matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. Vakuutuksen 
numero on 201-2048269.

Lisäksi Pardia on ottanut jäsentensä turvaksi ammatti-
henkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa 
aiheutuvien vahinkojen varalta. Vakuutukset ovat jäse-
nille ilmaisia.

Koulutustuki

Koulutustukea ammatillisiin opintoihin voi hakea yhdis-
tyksestä (OYHY) ja liitosta (YHL). Tuen voi saada yhden 
kerran kalenterivuodessa ja enintään kolmena vuotena 
samaan tutkintoon/opintokokonaisuuteen.

OYHY:n tuen määrä on 25 % kustannuksista (kurssimak-
sut, oppimateriaalit ja matkakulut, jos opinnot toisella 
paikkakunnalla), kuitenkin enintään 170 €/tutkinto tai 
opintokokonaisuus. Liitolta (YHL) voi hakea tutkintos-
tipendiä. Stipendiä haetaan samalla lomakkeella ja 
samoin jäsenyysedellytyksin kuin koulutustukea.

Kaikki tukihakemukset menevät yhdistyksen kautta 
liittoon. Toimita kaikki tarvittavat paperit OYHY:n kou-
lutusvastaavalle Merja Rotonen/Tiedekirjasto Tellus PL 
3000 90140 Oulun yliopisto.

Koulutustuki ammattiyhdistyskoulutukseen (YHL)

Ammattiyhdistyskoulutussopimuksen piirissä olevat 
henkilöstön edustajat saavat koulutuksen luottamusteh-
täväänsä työnantajan tukemassa ay-koulutuksessa tai 
työnantajan järjestämässä koulutuksessa.

Tarkemman koulutustuen hakuohjeet:
http://www.yhl.fi/yhl/koulutus/koulutustuki.asp

Koulutustukihakemuskaavake:
http://www.yhl.fi/yhl/lomakkeet/lomake1.htm

Jäsenedut

Pardian jäsenristeily maaliskuussa 2012.

Lähtö Helsingin Länsiterminaalista sunnuntaina 25.3.2012 klo 18.30. Laiva saapuu Tallinnaan klo 22.00. Maissa on mahdollista 
käydä maanantaina 26.3. klo 8.30–12.45. Laiva lähtee Tallinnasta klo 13.00 ja on Helsingin Länsiterminaalissa maanantaina 
klo 16.30. Risteilyllä tarvitaan passi tai 1.3.1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilökortti (ei ajokortti). Jäsenille on linja-
autokuljetus, Oulusta edestakaisen lipun hinta on 63€. Risteily on tarkoitettu kaikille Pardian jäsenjärjestöille ja näiden 
alayhdistyksille sekä Pardian aluetoimikunnille. Ryhmien ohella myös yksittäiset jäsenet ovat tervetulleita risteilylle. Enti-
seen tapaan laivalla esittäytyvät myös Pardian yhteistyökumppanit. Alla hinnat henkilöitä hytissä/euroa/henkilö.

Hyttiluokka Hytti 1:lle Hytti 2:lle Hytti 3:lle Hytti 4:lle
Lux  248 €  148 €    
A-luokka 198 €  123 €  98 €  85 €
B-luokka 163 €  105 €  86 €  76 €

Hinnat sisältävät risteilyn, buffet-illallisen ruokajuomineen sekä maanantain meriaamiaisen. Lisämaksusta voi varata maa-
nantaille lounaan (hinta 22 € / hlö).  Lisäksi hintaan sisältyy varustamon ja Pardian laatima ohjelma. Tarkemmin ohjelmasta 
laivalla ja perillä löytyy Pardian sivuilta http://www.pardia.fi/jasenristeily2012/

YHL tukee jäseniä 30€ ja OYHY linja-autokyydin verran eli 63€/jäsen. Ilmoittautuminen yhdistyksen kautta osoitteeseen 
oyhy@oulu.fi  mahdollisimman pian, jotta paikat ehditään varata. Ennakkomaksuna laskutetaan 30 € / varattu paikka. 
Ennakkomaksun eräpäivä on 2.1.2012. Loppumaksun eräpäivä on 24.2.2012.



OYHY REISSULLA
PIETARIN KESÄMÖKILLÄ

Nähtävyysryhmämme oli asettanut Pietarin (Санкт-Петербург) matkan lauantaipäivän tavoitteeksi tutustumisen
Pietarin entiseen kesämökkiin Pietarhovissa, joka on 29 kilometriä Pietarin keskustasta lounaaseen.

Katariina II:n vuonna 1764 Talvipalatsin yhteyteen perustama hovimuseo, jonka takaa lähtevät kantosiipialukset Pie-
tarhoviin.

Pietarhovia, Pietari I:n kesäasuntoa, ryhdyttiin rakentamaan 1709. 1700–1800-luvulla Pietarhovista muodostui yksi 
Venäjän suurimmista palatsi- ja puistoalueista, sen pinta-ala on noin tuhat hehtaaria. Venäjän vallankumoukseen 
saakka Pietarhovi oli yksi keisariperheen tärkeimmistä kesäasunnoista sekä palvelusväen, henkivartiokaartin upsee-
rien ja sotilaiden asuttama pikkukaupunki. Kantosiipialuksella matka kestää noin 35 minuuttia ja maksaa turistille 550 
ruplaa (meno-paluu 800 ruplaa).

Lähdimme aamuvarhain linja-autolla hotellin kupeelta Nevski 
prospektille (Невский проспект), joka on Pietarin pääkatu 
ja jonka päässä on Eremitaasi (Эрмитаж). Ystävällisen rahas-
tajarouvan kielikylpy opasti ryhmämme poistumaan oikeal-
la pysäkillä ja saimme samalla matkaohjeet siitä eteenpäin. 
Kielikylvyn keskeinen prinsiippi on: kuta kovemmalla äänellä 
puhut, sen paremmin tulet ymmärretyksi. Tämä tuli koetuksi 
useamman kerran. Kävelymatkalla ylitimme Fontanka joen 
(Аничковом мосту). Yllä yksi Anichkovin sillan neljästä he-
vosenkesyttäjästä. 

Nevski prospektin päässä on Eremitaasi (Эрмитаж), alunperin

uuu



Matka Pietarhoviin kestää kantosiipialuksella noin 35 minuuttia ja maksaa turistille 550 ruplaa (meno-paluu
800 ruplaa).

Laituriin tultaessa avautuu ensinäkymä kanavan päässä siintävään Pietarhoviin ja sen edessä kohoaviin suihku-
lähteisiin.

Kuta lähemmäs pääsimme, sen upeammat olivat näkymät. No, kivahan se on, että kesämökillä vesi solisee.

Solisee, solisee lähtehet, helkkyen, välkkyen….

Kullan kimallusta ja läheisyyttä.

uuu

uuu



Alapuiston alueeseen tutustuminen sisältyi pääsylipun hintaan. ”Shooting on tripod” olisi kuitenkin vaatinut lisä-
maksun. Samoin erillislipun tarvitsi Mihailovitsin museoon päärakennuksessa ja yläpuistoon. Siispä jonottamaan.

uuu

uuu



Museossa ei kuitenkaan saanut kuvata lainkaan. Mieleenpainuvimpia oli-
vat kuitenkin tuloaulan kullankimalteinen portaikko, jollaista ei löydy 
Hollywood-kuvistakaan, ja sen päässä avautuva peilisali, joka oli kuin 
pienoismalli Versaillesin palatsin vastaavasta.

uuu

Iltapäivä oli jo pitkällä, kun joukkueemme ryhtyi suunnittelemaan pa-
luuta kaupunkiin ja hotelliin. Matkaopaskir-jasemme tarjosivat vaihto-
ehdoiksi, bussia ja metroa, joten kielikylvyn innoittamina ryhdyimme 
etsimään kulkuneu-voja. Kilojoka vei meidät Prospekt Veteranovin

”Puistobaari” päärakennuksen alapuolella 
ja maisemia matkalla sinne.

(Проспект Ветеранов) metroasemalle (60 ruplaa). Maailman syvimmällä olevalla metrolla lähdimme (hotellin pysäkin 
ohittaen) Nevskille, sillä vielä oli tehtävä ostoksia ja käytävä iltapalalla. 

Metrolippujen osto sujui jo rutiinilla ja poletitkin (25 ruplaa) löysivät sutjakasti reikänsä porttien kyljistä.  Pietarin 
metro, kuten metrot yleensäkin, on selkeästi opastettu, aikataulussa, nopea ja halpa. 

Metroasemat ovat siistejä ja osa asemista on näyttävästi koristeltuja. Kuten kuvistakin näkyy, lattioilla ei ole tupa-
kantantumppeja eikä pitsalaatikoita. Olisiko syynä se, että 
täällä on roska-astioita ja ne tyhjennetään, toisin kuin meillä.

uuu



Tuliaisostosten jälkeen olikin iltapalan aika. Pietarhovin kullankimalluksen jälkeen ruokapaikaksemme kelpasi
hotelli Astonin(****) ravintola Villa Aston.

uuu

uuu

Nälkäiset ja malttamattomat.
Todella maukas illallinen vaati 
seurakseen makean jälkiruoan.

Jälkiruoka ei ehtinyt kuvaan kokonaisena,
mutta hyvältä näyttää loppukin.



Pitkän päivän päätteeksi ”hypähdimme” linja-autoon ja saavuimme lopen uupuneina hotelliin. Ala-aulan hyörinä 
kuitenkin piristi ja joukostamme alkoi kuulua Marxia, Freudia, Engelsiä ja Jungia mukailevaa hyräilyä ”viekää minut 
baariin siskot, tuoppi ostakaa, sillä hitsi joo, mä en neito oo, jos olutta en ottaa saa…”. Siispä yläbaariin ja jonoon.

uuu

Terveiset kaikille matkalaisille! 

Helena, Eila, Anu, Tarja, Heli ja Jussi

Toimituksen lisäys: Kiitokset paikalliselle tulkille sekä yliopiston vararehtorille, joiden ansiosta Pietari näyttäytyi 
lämpimänä ja ystävällisenä kaupunkina. Turvallisesta ja hauskasta kyydistä kädenpuristus Muhosille. Oyhyläiset 
toivottavat parasta mahdollista jatkoa kaikille heille.



HAVINAA - juttuja menneisyyden sivuilta

Havinaa -juttusarjassa tutustumme jäsenlehdessämme vuosien saatossa julkaistuihin juttuihin. Tällä kertaa historian 
pölyt pyyhitään yhdistyksemme matkasta Leningradiin. Aiheeseen liittyen arkistosta löytyi myös runollinen viisaus. 
(KALIKKA numero 5. 1982,  numero 1. 1980)

uuu



uuu



Hengähä hetki ja heitä rinkka selkään….

Saariselän lyhyt jutaus elokuussa 2011

Suomen Ladun kutsua, ”hengähä  sieki hetki ja heitä rinkka selkään“, oli seurannut kahdeksan naista ja kaksi 
miestä. Toinen miehistä oli oppaamme, Lapin tuntija, tukemme ja turvamme tilanteessa kuin tilanteessa vael-
luksen aikana.

Kokoonnuimme lauantaina Kiilopäälle Suomen Ladun retkeilykeskukseen. Ohjelmassa oli pikainen tutustumi-
nen ryhmän jäseniin, varusteiden tarkastus, eväiden jakamista, rinkkojen punnitus ja uudelleen pakkaaminen.
Sääennuste oli luvannut kolmea hienoa poutapäivää. Niinpä sunnuntaina suuntasimme loppukesän auringos-
sa patikoimaan Niilanpään poroerotuspaikan sivuitse ylös Kopsusselälle. Hikipisarat otsalle nostaneen nousun 
jälkeen.saavuimme tunturilammen rantaan paussille ja aahh… eväät esiin. Noin 15 kilometrin päivätaipaleem-
me jatkui  alaspäin ensin avotunturin rinnettä  ja sitten mäntymetsässä kohti Suomujoen rantaa. Joen solina 
oli jonkin aikaa seurannut kulkureittiämme ja kun yhtäkkiä vastarannan auringossa paistatteli majapaikkamme 
Suomun Ruoktun varaustupa. Veteen ja yli! Siikafileiden ja perunamuusin vahvistamana nukkumaan. Oli op-
paan ensimmäisen iltasadun aika.

Oyhyläinen liikkuu

   Eija Tuomi

Maanantaiaamu valkeni melko raikkaa-
na, varhaisimmat herääjät kertoivat 
huurteisista katoista ja miinusasteis-
ta. Aamiaisen, tiskin, varpaiden tms 
alueiden teippaamisen ja ryhmäkuvan 
jälkeen aloitimme noin 12 kilometrin 
taipaleemme. Päivästä tuli lämmin. 
Maasto oli vaihtelevaa. Salonlammen 
laavulla pidimme lounaspaussin ja 
jatkoimme matkaa Vintiläojan vartta 
kohti Pikkutuntureita. Jyrkkiä, lyhyi-
tä  nousuja ja laskuja, ’lakisääteisten 
paussien’ tahdittamana jaksoimme-
Tuiskukurun varaustuvalle.

Tulokahvit ja sitten virkistävä pulahdus 
vähävetiseen  puroon. Päivälliseksi 
valmistui jauhelijapata ja jatkot vielä 
nuotiolla ’Lapin kaakaon’ vauhditta-
mana. Kun  viimeisetkin olivat omissa 
’kennoissaan’ parvella, oli oppaan 
toisen iltasadun aika.

Tiistaina aurinko paistoi edelleen lähes pilvettömältä taivaalta.  Aamuaskareiden jälkeen hakeuduimme Tuisku-
joen varteen ja matka jatkui Tuiskukurua myötäillen kohti Lankojärveä. Matkalla Nora huomasi polun varressa 
kerälle kiertyneen kyykäärmeen. Alueella harvinainen havainto. Silloin tällöin näkyi myös karhun kämmenen 
jälkiä lahoissa puunrungoissa! Laavulla nautitun retkilounaan jälkeen ylitimmme Kotaköngäksen  ja taivalsim-
me keskellä Lapin kauneinta luontoa. Päivän matka oli noin 16 km. Perillä Lankojärven varaustuvalla jo tutuksi 
tulleet kuviot; kahvin keitto ja päivällinen. Jutauksen viimeinen ilta kruunattiin voissa paistetuilla letuilla. 
Nukkumaan mennessä oli kolmannen iltasadun aika.

Reissumme pisin päiväetappi, noin 22 km osui keskiviikolle, jutauksen viimeiselle päivälle.  Kello herättikin 
jo 5:30, alhaalla roikkuvat pilvet ounastelivat sadetta. Lähdimme kulkemaan Rautuojaa myötäillen. Pian alkoi 
sataa, ensin ajoittain, mutta kohta jo jatkuvasti. Levähdykset kutistettiin vain pieniksi hengähdystauoiksi, 
pähkinät ja rusinat poskeen, kulaus vettä ja taas menoksi. Viimeiset ’lämpimät kupit’ nautimme Rautulammen 
päivätuvan lämmössä. Kulku jatkui avotunturissa, vesisateessa Niilanpään ja Kiilopään loputtomilta tuntuvia 
rinteitä. Huikaisevat maisemat, poroja, alkavaa maaruskaa. Yltyvästä sateesta huolimatta askel nousi helposti 
kohti retkeilykeskuksen savusaunaa ja katettua päivällispöytää.

Torstaina kokoonnuimme vielä yhteiselle aamiaiselle, loppupotrettiin ja sitten heippa. Kotimatka alkoi. Sa-
tunnaisesti kokoonpannusta joukosta muodostui harmoninen kuntoyksikkö, joka vielä  jonain päivänä kenties 
löytää tiensä takaisin Kiilopäälle – hengähtämään ja heittämään rinkan selkään.

Kiitos oppaalle, ryhmälle, Suomen Ladulle ja Lapille.

Marie-Luise Sparkan vaelluspäiväkirjan tekstiä mukaillen,



Oyhyläinen liikkuu



On monta tapaa pitää puoliaan -seminaari pe 23.9.2011  klo 09.50 – 15.00 Messukeskus, Helsinki  

Seminaarin juontajana toimii sopimusasiantuntija Satu Henttonen. Seminaarin avasi YHL: n puheenjohtaja Kerttu 
Pellinen  toivottaen yli 100 yliopistojen henkilökuntayhdistysten  jäsentä ja työnantajan edustajat  tervetulleiksi 
seminaariin, jossa samalla juhlistettiin liiton 40-vuotista taivalta.  

Varsinaisen avauspuheenvuoron piti Opetusministeri Jukka Gustafsson. Puheenvuorossaan hän käsitteli maksuttoman 
koulutuksen tärkeyttä, talouskehitystä, yhteiskuntatakuuta nuorille hanketta 2013, AMK:iin kohdistuvia säästöjä ja 
maltillista etenemistä yliopistojen ja korkeakoulujen säästöissä.

Jorma Mattinen, Sivistystyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtajan aiheena oli Yliopisto työnantajana. Hän esitteli 
kaavioita ansiokehityksestä, puhui yo-indeksin jäähdyttämisestä, ja työttömyysvakuutusmaksusta sekä  yleensä ra-
hatilanteesta yliopistoissa mm. rahainhankinnan keruusta, joka onnistui yli odotusten, mutta mikä kuitenkin on vain 
pääomaa, jota ei voida käyttää.

Suomalaisen työmarkkinaedunvalvonnan haasteista alusti Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n edun-
valvontayksikön johtaja. Pureuduimme jonkin verran ay-liikkeen historiaan, mietimme palkkaneuvotteluja Tuposta 
Liittokierroksiin ja sitten katsahdettiin neuvotteluja nyt ja pohdittiin tulevaisuuden neuvottelujärjestelmiä.

Mikä mättää kun ei jaksa oli Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtajan aihe. Puheenvuoronsa aluksi 
Palola kuitenkin kommentoi edellisten esiintyjien puheenvuoroja.

Aamupäivän seminaarin lopetti Sibelius-lukion lauluryhmä esittäen muutamia kauniita lauluja.

Lounaan jälkeen jatkui seminaari  ”Ammattiyhdistys on varteenotettava kansanliike ” teemalla ja siitä meille kertoi 
muistellen Erkki Pulliainen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton kunniapuheenjohtaja.  Ja kuten aina, Pulli-
ainen kertoili asioita hyvin mukaansatempaavasti.

On monta tapaa pitää puoliaan – edunvalvonnan arkea nyt ja tulevaisuudessa oli Kerttu Pellinen, Yliopistojen ja 
tutkimusalan henkilöstöliiton puheenjohtajan seminaarin päätöspuheenvuorona.
Puheenvuoronsa lopuksi Pellinen esitteli YHL:n jäsentutkimusten tuloksia.

Taikuri Robert Jägerhorn lopetti mielenkiintoisen seminaarin tekemällä todella taidokkaita temppuja.  Kyllä taika 
on ihmeellistä.....

YHL:n 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin seminaarin lopuksi Cocktail- tilaisuus Talvipuutarhan kabinetissa, missä 
juomien ja ruokien merkeissä keskustelimme päivän annista ja muusta edunvalvonnasta järjestö- liitto ja yhdistys-
tasolla.

Mielenkiintoinen seminaari taas kerran ja kiva että työnantajan edustajiakin oli taas tullut seuraksemme.

On monta tapaa pitää puoliaan.....yhdessä onnistumme......

Seminaarissa

   Merja



KITO-seminaari 25-26.8.2011  klo 09.50 – 15.00 Helsinki  

YHL:n kirjastotoimikunnan järjestämä ensimmäinen avoin kirjastoseminaari pidettiin Helsingissä 25-26.8.2011.  Ve-
tovastuuseen oli aiemmin toimikunnassa nimetty Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistyksestä kirjastotoimikunnan 
jäsenet ja varajäsenet.  Järjestäjien toive seminaariin osallistuvien määrästä oli hiukan ylimitoitettu, koska nykyisen 
yliopiston aikakaudella eivät monet yliopistot olleet katsonut tarpeelliseksi päästää henkilöstöään tähän todella mie-
lenkiintoiseen ja ajankohtaista seminaariin. Toiset henkilöstökoulutukseen sitoutuneet yliopistot taas päästivät usei-
takin osallistujia. Mutta me, jotka paikalla olimme (minäkin omalla ajallani - en työantajan), saimme kuulla todella 
mielenkiintoisia alustuksia kirjastomaailmasta.

Seminaarissa

Seminaarina avasi torstaina YHL:n puheenjohtaja Kerttu 
Pellinen, joka myös kertoi YHL:n muidenkin toimikuntien 
toiminnasta. Toimikuuntien tehtävänä on nostaa esiin työ-
tehtäviin ja ammattiin liittyviä alan kysymyksiä ja tehdä 
esityksiä hallitukselle niiden ratkaisemiseksi ja eteenpäin 
viemiseksi. Näin varmistetaan myös ko. alan henkilöstön 
edunvalvonta ja erityiskysymysten hoitaminen työyhtei-
söjen edunvalvonnan kokonaisuudessa. Juuri toimikuntien 
tapaamisessa käsitellään sitä ”aitoa” työtä: verrataan kes-
kenämme toimintoja, pyritään kehittämään töitämme ja 
kehittymään yhdessä.

Kirjaston imagosta kertoili mielenkiintoisesti Jukka Re-
lander ja Minerva-yhteistyöstä Satu Henttonen. Tietoa Mi-
nervasta löytyy http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/
seura/minerva?modeyksi=yksi&teksti_id=15362. Seuraava 
seminaari kirjastolaisille on Helsingissä 5.10.2011. Toivot-
tavasti edes sinne pääsee mahdollisimman moni kirjasto-
alan ammattilainen.  Koulutuksesta tietoa http://kirjas-
toseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/koulutus?modeyksi=yksi
&takaisin=http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/
koulutus&teksti_id=20443

Lounaan jälkeen LM-tietopalvelusta Robin Johansson ker-
toi Ebook Library palvelusta eli uudenlaisesta elektronisten 
kirjojen lainaus- ja hankintapalvelusta.  Palvelu sopii erin-
omaisesti esim. yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten 
kirjastoille. EBL tarjoaa helpon ja käyttäjäystävällisen jär-
jestelmän, jossa e-Kirjat ovat luettavana Internetissä tai 
ladattavissa omalle tietokoneelle/ e-Kirjan lukupäätteelle. 
Palvelu mahdollistaa myös kirjojen samanaikaisen käytön. 

Päiväohjelman päätti Runo- ja musiikkiryhmä Sananjalka, 
minkä jälkeen siirryimme illalliselle Katajannokan Kasinol-
le.
Perjantaiaamun ensimmäinen esitelmä oli Kansallinen di-
gitaalinen kirjasto KDK, mitä meille avasi Esa-Pekka Keski-
talo. 

uuu



Sosiaalisesta mediasta hyvin innokkaasti kertoili Veera Ristikartano ”SOME tavoittaa ihmisiä ja yhteisöjä, joita ei 
perinteisellä medialla tavoita ja hyvin hyödynnetyt SOME-verkostot voivat olla kirjastonkin paras palautejärjestel-
mä”, Kyse ei ole perinteisestä tiedotustoiminnasta tai viestinnästä vaan vuorovaikutuksesta, joka vaatii läsnäoloa ja 
aktiivisuutta. 

”On opittava oppimaan”. Päivän muita alustuksia oli Informaatiotutkimuksen opiskelu, mistä meille kertoi Antti Vir-
rankoski ja kirjaston tutkijapalvelusta selosti Maria Forsman ja Erasmus-terveiset Englannin kirjastomaailmasta toi 
Anne Kakkonen.

Päivät olivat erittäin onnistuneet, saa nähdä milloin tavataan seuraavan kerran näissä merkeissä.

   Merja
Jutussa olleet linkit: http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/minerva?modeyksi=yksi&teksti_id=15362
   http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/koulutus?modeyksi=yksi&takaisin=http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/koulutus&teksti_id=20443

uuu



Yliopistojen yhteiset työsuojelupäivät 2518. - 19.8.2011 Turku  

Työsuojelupäivien järjestelyvuorossa oli tänä vuonna Åbo Akademi. Eri henkilöiden pitämiä esitelmiä oli lähes kym-
menkunta, joskin väliin mahtui myös vapaampaa ohjelmaa kuten tutustuminen Sibeliusmuseoon sekä vanhaan Tur-
kuun Åbo Akademin läheisyydessä.

Kaikissa esitelmissä korostui työhyvinvoinnin tärkeys kuten eräässä esitelmässä osuvasti todettiinkin, että fyysiset, 
taloudelliset tai teknologiset resurssit eivät takaa menestystä tulevaisuudessa vaan kivijalka löytyy henkilöstöstä. 
Jokaisella työntekijällä tulisi olla korkea sosiaalinen- ja psykologinen pääoma . Tiedon saanti tulisi olla jouhevaa 
työntekijöiden kesken, uusien ideoiden toteuttaminen tulisi tapahtua yhdessä mainitakseni muutamia keskeisiä esi-
merkkejä. Koskaan ei varmaan puhuta liikaa varhaisen puuttumisen puheeksi ottamisesta mikäli työntekijään kohdis-
tuu terveydellistä haittaa, häirintää tai epäasiallista käytöstä.

Eräs mielenkiintoinen esitelmä koski esteettömyyttä yliopistoissa , se on etenkin korjausrakentamisen yhteydessä 
nykyään otettu jo huomioon  melko hyvin.  Esteettömyyden poistamista varten onkin perustettu valtakunnallisella 
tasolla  ESOK-projekti.

Työhyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti turvalliset työtilat mukaan lukien turvallinen sisäilma. Sisäilmaan ja yleensä 
toimitiloihin  liittyvistä asioista piti SYK Oy:n esitelmöitsijä kuulijoidenkin mielestä  kattavan ja paljon informaatiota 
sisältävän esitelmän. Kyseisen aihepiirinkeskusteluosuudessa kävi ilmi, että etenkin sisäilmaongelmat ovat hyvinkin 
”tuttuja” miltei kaikissa Suomen yliopistoissa. Omalta kohdaltani voin todeta, että SYK on uutena vuokran antajana 
toiminut ponnekkaasti sisäilmaongelmissa, tästä lienee osoituksena myös meidänkin yliopistossa meneillään olevat 
useat sisäilmaselvitykset. Kuluvan syksyn aikana tullaan laatimaan erityiset sisäilmaohjeet, joiden mukaan edetään 
mikäli sisäilmaongelmia havaitaan.

Edellä esitin hieman työsuojelupäivien antia pintapuolisesti . Kuitenkaan en lopuksi malta olla mainostamasta filmiä, 
joka esitettiin ”kevennyksenä”. Filmin nimi oli ”Underkastelsen” ja se käsittelee aihetta mille kaikille aineille altis-
tumme eläisimmepä kuinka säntillisesti hyvänsä. Voi hyvät ystävät  kukaan meistä ei ole tietoinen mitä ylimääräisiä 
aineita veremme ja kehomme pitääkään sisällä. Ei parane ajatella asiaa mutta kyseinen filmi tullaan esittämään 
jonakin ajankohtana FST:llä  jonakin ajankohtana.

Syysterveisin TSV Jukka

Työsuojelua



Kajaanin Seminaari

OYHYläiset vierailivat Kajaanin kaupunginteatterissa 6. toukokuuta 2011.
Illan esitys Sami  Keski-Vähälän käsikirjoittama näytelmä Kajaanin Se-
minaari. Näytelmä kertoi Tuppuraisen opettaja-pariskunnasta, joka sai 
kuulla työskentelevänsä lakkautettavassa opettajankoulutusyksikössä. 
Yhtymäkohtia todellisuuteen esityksessä ei voinut olla huomaamatta ja 
esitys herättikin katsojassa monenlaisia tunteita. 

Kajaanin Seminaari –näytelmä on kunnianosoitus 111-vuotiaalle opetta-
jankoulutuslaitokselle ja sen tekemälle työlle.

Kulttuuria



Takasivun uutiset
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN!

Vuosikokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 18.10.2011 klo 16.30
Finnkino Plaza, Torikatu 32. Kokoustilana sali 3.

Kokouksen jälkeen klo 18,  osallistujat pääsevät nauttimaan elokuvaesityksestä 
“Sinä päivänä” popcornin ja limsan kera. 

Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

•  määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta varten 
•  käsitellään toimintasuunnitelma 
•  hyväksytään tulo- ja menoarvio 
•  valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
•  valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa varsinaisista
    Pirjo   Arstio, Ari Kankaanpää, Tuomas Kinnunen ja Eija Tuomi ja varajäsenistä Päivi
    Korva, Leena Niemi, Seija Pyykkönen ja Maire Raatikainen. 
•  valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt 
•  valitaan mahdolliset valiokunnat 
•  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

TERVETULOA!

OYHYry

Elokuvavinkki:

Sinä Päivänä
One Day (2011)

http://www.finnkino.fi/Event/298791/

Pardian jäsenristeily maaliskuussa 2012

Laiva lähtee Helsingin Länsiterminaalista su 25.3.2012 
klo 18.30. Laiva saapuu Tallinnaan klo 22.00. Maissa on 
mahdollista käydä maanantaina 26.3. klo 8.30–12.45. 
Laiva lähtee Tallinnasta klo 13.00 ja on Helsingin Län-

siterminaalissa maanantaina klo 16.30.

Tarkemmin ohjelmasta laivalla ja perillä:
 http://www.pardia.fi/jasenristeily2012/

YHL tukee jäseniä 30€ ja OYHY linja-autokyydin verran 
eli 63€/jäsen. Ilmoittautuminen yhdistyksen kautta 
osoitteeseen oyhy@oyhy.fi  mahdollisimman pian,

jotta paikat ehditään varata.


