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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Maaliskuun voisi nimetä tasa-arvon kuukaudeksi. Kansainvälinen naistenpäivä sijoittuu kuun alkupuolelle ja
19. päivä on Minna Canthin päivä ja myös tasa-arvon päivä. Tässä yhteydessä voinee muistuttaa, että yhdistyksen
kevätkokous pidetään tuona mainittuna päivänä. Tervetuloa!
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on yksi Pardian ja sen jäsenliittojen keskeisistä tavoitteista edunvalvonnassa. Tänä keväänä Pardialaiset liitot viettivät naistenpäivää teemalla ” Tasa-arvoa työhön ja kotiin”.
Sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen niin työssä, työtehtäviin sijoittumisessa kuin palkkauksessakin on tärkeää. Sen lisäksi myös kaikkien ryhmien, yksiköiden ja
yksilöiden välisen tasa-arvon toteutumiseen on syytä kiinnittää huomiota.
Yliopistoihin on luotu oma palkkausjärjestelmänsä YPJ, jolla osaltaan pyritään huolehtimaan palkkatasa-arvon
toteutumisesta. Tehtävien vaativuus arvioidaan ja samasta työstä ja samanlaisista tehtävistä pyritään maksamaan samansuuruinen palkka tai tarkemmin palkan osa joka perustuu työn vaativuuteen. Järjestelmään kuuluvassa henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa huomioidaan kunkin ammatinhallinta, vastuullisuus työssä ja
toiminta työyhteisössä sekä laatu ja tuloksellisuus.
Järjestelmää on kehitetty ottamalla mukaan vaatilisä, jonka avulla voidaan paremmin huomioida eroja tehtävien vaativuudessa. Tänä vuonna järjestelyerä käytetään lokakuussa käyttöönotettavaan suorituskorotukseen.
Näistä molemmista, vaatilisästä ja suorituskorotuksesta voi esimies tehdä esityksen ja työnantaja tekee niistä
päätöksen yksipuolisesti.
Elementit ovat hyvät oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen palkkauksen toteutumiselle. Missä määrin tämä toteutuu? Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton yhdistykset haluavat tehostaa työntekijöiden palkkakehityksen
ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisen toteutumisen seurantaa. Ennen yliopistolain voimaantuloa työntekijäliitot saivat palkkatilastot suoraan valtiotyönantajalta, nykyisin tietojen saanti on ollut vaikeaa. Pääluottamusmiehellä on omien edustettaviensa osalta oikeus saada työnantajalta henkilöstön palkkausta koskevia tietoja, tähän perustuen yhdistykset ovat pyytäneet jäseniltään valtakirjat tietojen saamiseksi.
Tilastoissakaan ei valitettavasti näy jos arviointi perustuu johonkin muuhun kuin työn vaativuuteen tai työstä
suoriutumiseen, esimerkiksi ennalta päätettyyn palkan euromääräiseen ylärajaan tai tehtävien muutoksia ei
haluta ottaa huomioon muista syistä. Tasa-arvo ja tasapäistäminen ovat joskus vaarassa sekoittua toisiinsa.
Palkkauksen lisäksi myös työtehtävien määrä ja työn kuormittavuus tulisi jakautua tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
Toivotan kaikille onnistuneita kehityskeskusteluja ja oikeudenmukaista ypj-arviointia kevään arviointikierroksella.
Tästä keväästä jää poikkeuksellisen haikea jälki Oulun yliopiston historiaan, kun Kajaanin opettajankoulutuslaitos sulkee lopullisesti ovensa lukuvuoden päätteeksi. Muutokset ja luopumiset ovat aina jonkin uuden alku.
Toivon onnellisia ja onnistuneita uusia alkuja avauksia kaikille suurten ja pientenkin muutosten edessä oleville.

Jaana

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
KOHTI UUSIA RAKENTEITA
Muutoksen suunnitteluvuosi 2013 on jo pitkällä. Yliopiston hallituksen päätös viimevuoden joulukuulta (13.12.2012)
mukaan yliopisto jaetaan opetuksen ja tutkimuksen osalta uuteen malliin. Varsinainen muutoksen vuosi tulee
olemaan vuosi 2014, jolloin otetaan käyttöön uusi hallinto- ja toimintarakenne. Rakenteellinen uudistaminen
siirrettiin työryhmien tehtäväksi ja niiden on saatava työt valmiiksi 31.3.2013 mennessä. Työryhmät ovat velvoitettu kuulemaan henkilöstöä, ennen lopullisen esityksen tekoa, joten ottakaapa osaa kuulemistilaisuuksiin.
Meneillään olevalla uudistuksella haetaan selvästi tehokkuutta yliopisto- organisaatiolta. Käydään läpi koulutusalat, oppiaineet / koulutusohjelmat, hallinto- ja toimintarakenteet sekä pyritään koulutuksen ja tutkimuksen suunnattava resurssiosuus yksikössä maksimoimaan. Tavoitteena on myös hakukohteiden vähentäminen ja
opintopolkujen joustavoittaminen. Lisäksi kevennetään laitosrakenteita, vähennetään hallinnollista hierarkiaa,
toimintaa tehostetaan ja pyritään yliopiston yhteisten henkilöstö- ja tukiresurssien mahdollisimman laajaan
käyttöön.
Yliopistolla haetaan suuria työtilasäästöjä, joka onkin selvästi parempi ratkaisu kuin henkilöstöstä haettavat
säästöt. On kuulunut jo, että mennäänkö tässä työtilasäästöhurmassa jo liiallisuuksiin.
Työehtosopimuksen mukainen suorituksen arviointikierros on vuorossa tänä keväänä. Käytössä on uusi SAP-HRjärjestelmä, jonka koulutus-infoja on järjestetty henkilöstölle ja esimiehille. Uusijärjestelmä tuo tietenkin uusia haasteita, mutta eiköhän me niistä selvitä. Mahdolliset palkankorotukset tulevat voimaan 1.6.2013 lukien.
Syksylle on raamisopimuksessa varattu järjestelyvarakorotus uuden suorituskorotuksen käyttöönotolle, josta
työnantaja tekee päätökset ilman neuvotteluja. Seuraavasta linkistä lisää vuoden 2013 arviointikierroksesta ja
suorituskorotuksesta http://www.hallinto.oulu.fi/upj/Kevat_2013/YPJ%20ARVIOINNIT%202013.pdf
HOX! Olemme keränneet valtakirjoja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n ohjeistuksen mukaisesti jäsenistöltä palkkaedunvalvontaa varten. Muissa yliopistoissa on myös samanaikaisesti valtakirjojenkeräys
menossa. Jos, et ole vielä allekirjoittanut valtakirjaa, niin se ei ole vielä myöhäistä. Valtakirjalomakepohja
löytyy yhdistyksemme kotisivuilta http://www.oyhy.fi/2013/02/valtakirjapyynto-oyhy-ryn-jasenille/
HOX HOX! Syksyllä meillä on yliopiston hallintovaalit, jossa henkilöstö voi äänestää hallitukseen ja kolleegioon
henkilöstönedustajia. Perinteisesti OYHY on asettanut ehdokkaita hallintovaaliin, eikä varmaan nytkään tule
poikkeusta tähän.

Raimo

KOKOUKSET JA VAALIT
OYHY RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:n
pidettiin tiistaina 19.3.2013 klo 16.15, Linnamaalla Ravintola Snellmaniassa.
Kokouksessa käytiin läpi hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja tilivelvollisille.
OYHY RY:N SYYSKOKOUS 2012

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:n
syyskokous pidettiin 31.10.2012 alkaen klo 16 Ravintola Kastarissa, Linnanmaalla
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajana toimi Jukka Laurikkala,
sihteerinä Merja Rotonen, pöytäkirjan ja ääntenlaskijoina Pirkko Haipus ja Liisa Puurunen.
Kokouksessa päätettiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

jäsenmaksu edelleen sama
toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin
tulo- ja menoarvio hyväksyttiin
puheenjohtajaksi valittiin Jaana Lehtosaari
hallitukseen valittiin Eila Keränen, Eila Viinikainen, Eeva Malila, Merja Rotonen
varajäseneksi Päivi Korva, Maire Raatikainen, Miia Raappana, Seija Höijer
toiminnantarkastajiksi ja varatoiminnan tarkastajiksi valittiin varsinaiseksi Olli Ahonen ja
Sirpa Noponen ja varalle Liisa Runtti ja Lauri Sonny
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen hyväksyttiin ja ne toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry luottamusmiesvaali
Yhdistyksen luottamusmiesvaali pidettiin keskiviikkona 31.10.2012 vuosikokouksen jälkeen.
Yhdistyksen luottamusmiehiksi valittiin toimikaudelle 2013-2014:
Pääluottamusmieheksi Raimo Tervola
Varsinaiset:
		
		
		
		
		

Seija Höijer Kajaanin yliopistokeskuksen henkilöstö
Eila Keränen laboratorio- ja tekninen henkilöstö
Jaana Lehtosaari hallinto- ja toimistohenkilöstö, varapääluottamusmies
Eeva Malila hallinto- ja toimistohenkilöstö
Merja Rotonen kirjasto, tietohallinto, virastomestarit
Eila Viinikainen, Kontinkankaan kampuksen henkilöstö

Varalle:		
Lauri Sonny Kajaanin yliopistokeskuksen henkilöstö
		
Ilpo Alasaarela laboratorio- ja tekninen henkilöstö
		
Eija Tuomi hallinto- ja toimistohenkilöstö
		
Ari Kankaanpää kirjasto, tietohallinto, virastomestarit
		Jani Saukkoriipi

JÄSENASIOITA
TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013
Toiminta-ajatus
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry on Oulun yliopiston ja sen yhteydessä työskentelevien ammattiyhdistys. OYHY toimii jäsentensä edunvalvojana työmarkkinoilla edistäen jäsentensä ammatillisia etuja ja
yhteistyötä, sekä jäsentensä palkkauksellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja yhteistyötä Oulun
yliopiston henkilöstön keskuudessa.
OYHY kuuluu Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:een. YHL on toimi-henkilökeskusjärjestö
STTK:n ja sen valtion palkansaajia edustavan pääsopijajärjestö Pardian jäsenliitto. Toiminnassa noudatetaan
YHL:n keskeisiä arvoja; luotettavuus, avoimuus ja tasa-arvoisuus.
OYHY on asiantunteva, osaava ja aktiivinen vaikuttaja, vastuuntuntoinen ja luotettava kehittäjä ja uudistaja
jonka tavoitteita ovat henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä.
Katsaus vuoteen 2013
Oulun yliopisto on käynyt läpi talouden tasapainottamisohjelman v. 2010-2012, minkä seurauksena henkilöstömenoja on pienennetty irtisanomisten määräaikaisuuksien päättymisten ja toimintojen ulkoistamisten keinoin.
Toimenpiteet kohdistuivat pääasiassa hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.
Yliopistojen taloudellinen tilanne on vuonna 2013 heikentymässä edelleen, koska valtiontalouden tasapainottamiseksi tehtävät säästötoimenpiteet sisältävät mm. yliopistojen talouden turvaksi lailla säädetyn yliopistoindeksin jäädyttämisen kokonaan. Miten tämä ennakoitua heikompi taloudellinen tilanne tulee vaikuttamaan
henkilöstöön, on vaikea arvioida.
Edunvalvontatyön haasteena tulevat olemaan entistä nopeammin tapahtuvat muutokset toimintaympäristössä.
Raamisopimuksen mukainen yleiskorotus 1,2 % tulee maksuun vuoden alusta lukien. Palkkausjärjestelmän henkilökohtaista palkanosaa koskevan järjestelmän kehittämiseen suunnattu järjestelyerä, suorituskorotus 0,7 %
tulee maksuun 1.10.2013 lukien. Kevään 2013 henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arvioinnissa käytetään
uutta 1-9 portaista arviointiasteikkoa.
Edunvalvonta
Valvotaan Oulun yliopiston yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimuksien sekä työsuojelun yhteistoimintasopimuksen noudattamista ja luottamusmiesten ja työsuojelutehtävissä toimivien henkilöiden toiminta
edellytyksiä.
Valvotaan yt-lain noudattamista ja seurataan sen mukaista tiedonsaantia määräaikaisista palvelusuhteista ja
niiden perusteista. Työnantajan ja järjestöjen yhteistyössä laatiman palkkausjärjestelmän noudattamista
seurataan tavoittaneena tasapuolisen ja oikeudenmukaisen palkkapolitiikan toteuttaminen. Järjestelyerän
käyttöä tullaan seuraamaan kuten vaativuuslisän käyttöönottoa erityisesti takuupalkkojen osalta.
Pyritään säilyttämään yhdistyksemme edustus ja vahvistamaan sitä yliopiston päättävissä elimissä ja valmisteluryhmissä. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen ja yliopiston hallinnon kanssa.
Pyritään säilyttämään ja saamaan edustajat mahdollisimman vaikuttaviin päätöksentekoelimiin myös liitto- ja
järjestötasolla.
Luottamusmiestoiminta
Luottamusmiehet toimivat ammattialoittain, lisäksi Kontinkankaan kampuksella ja Kajaanin yliopistokeskuksella on omat luottamusmiehensä. Pääluottamusmiehen johdolla järjestetään tarvittaessa luottamusmiespalavereita joissa käsitellään ajankohtaisia asioita.
Luottamusmiehet valvovat, että yliopistojen palkkausjärjestelmää sovelletaan kaikkien henkilöstöryhmien
osalta sopimusten mukaisesti ja oikeudenmukaisesti.
Tasa-arvo
Yhdistyksen edunvalvonta ja toiminta kohtelevat tasa-arvoisesti jäseniä sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, työntekijäryhmään tai muuhun vastaavaan seikkaan katsomatta. Pyrimme omalta osaltamme tukemaan
Oulun yliopistoa sen tasa-arvotyössä.
Jäsenhuolto
Toiminnan jäsenlähtöisyyden kehittäminen on yksi painopistealueista. Pyritään tehokkaaseen ja laadukkaaseen
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jäsenhuoltoon vuorovaikutteisuuden ja henkilökohtaisten kontaktien kautta, myös talossa toimivien muiden
järjestöjen kanssa.
Järjestötoimintatietoa ja jäsenhankintaa tehostamalla lujitetaan yhdistyksen ja liiton toimintaedellytyksiä.
Koulutus- ja virkistystoimikunta suunnittelee ja toteuttaa monipuolista koko jäsenistölle suunnattua toimintaa
tavoitteenaan lisätä jäsenistön yhteishenkeä ja työelämätietoisuutta sekä tukea työssä jaksamista.
Tiedottaminen ja viestintä
Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin ja kotisivujen www.oyhy.fi kautta.
Viestinnällä tehdään tunnetuksi yhdistyksen ja sen kattojärjestöjen toimintaa.
Www-sivujen sisältö pidetään mielenkiintoisena ja ajan tasalla, kaikessa viestinnässä ja tiedottamisessa pyritään huolelliseen ja positiiviseen ilmaisuun.
OYHY:n nettilehti KALIKKA ilmestyy yhdistyksen sivuilla kaksi kertaa vuodessa.
Koulutus
Henkilöstön edustajat osallistuvat luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksiin sekä muuhun liiton tukemaan
koulutukseen. Luottamus- ja työsuojelutoimijoille järjestetään ajankohtaista koulutusta. Yhdistys kannustaa
jäsenistöään sekä osallistumaan työnantajan järjestämiin koulutuksiin että hakeutumaan YHL:n ja Pardian
järjestämille kursseille. Omaehtoista ammatillista koulutusta tuetaan taloudellisesti koulutustuen muodossa.
YHL:n hallitus ja toimikunnat
Yhdistyksen edustajat osallistuvat aktiivisesti liiton hallituksen, valiokuntien ja ammattialakohtaisten toimikuntien työskentelyyn.
Muu järjestötoiminta
Osallistutaan aktiivisesti Pardian ja STTK:n valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan. OYHY:lla on edustus
Pardian ja STTK:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimikunnissa.
Vapaa-aika
Järjestetään jäsenistölle vapaa-ajan ohjelmaa matkojen ja tapahtumien muodossa sekä tuetaan jäsenten
omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Tuetaan jäsenten osallistumista Pardian ja YHL:n järjestämiin
tapahtumiin.
V. 2013 tapahtumasuunnitelma
Helmikuu:

ystävänpäivä tapahtuma (kahvit, elokuva tms.)

Maaliskuu:

yhdistyksen kevätkokous

Huhti-toukokuu: jäsenten kevätretki
Kesäkuu:

lomakauden avajaiset (piknik tms.)

Elokuu:		viini-ilta
Syyskuu:

jäsenten syysretki

Lokakuu:

yhdistyksen syyskokous

Marraskuu:

joulu(-konsertti, -askartelu tms)

Joulukuu:

perinteinen joulupuuro Oulussa ja jouluruokailu Kajaanissa
TULEVAA VIRKISTYSTOIMINTAA:
Suunnitteilla ohjelmallinen ruskaretki Saariselälle 5 - 8.9.2013
Matkaan pyritään lähtemään torstaina työajan liukuman puitteissa.
Aikataulusta ja ohjelmasta tarkemmin kevään kuluessa.
Seuraa kotisivun tapahtumakalenteria.

JÄSENASIOITA
ARVIOINTIKESKUSTELUT 2013
Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointimenettelystä
Kahden vuoden välein koko yliopiston tasolla käytävät säännölliset arviointikeskustelut ovat parhaillaan
meneillään. Osa on ehtinyt keskustelunsa jo käydä, osalla se on vielä edessä.
Vuoden 2013 alusta voimaan tulleista henkilökohtaisen suoriutumisen arviointijärjestelmää koskevista
sopimusmuutokset koskevat henkilökohtaisen suoriutumisen arviointijärjestelmää ja arviointiasteikkoa.
Arviointimenettely itsessään säilyy entisenlaisena eli henkilökohtaista työstä suoriutumista arvioidaan
arviointikeskustelun yhteydessä ja esimies tekee ehdotuksen suoritustasosta arvioinnin perusteella.
Keskustelussa pyritään työntekijän ja arvioivan esimiehen kesken yhteisymmärrykseen.
Mikäli arviointitulos ei työntekijän mielestä vastaa hänen omaa käsitystään työstä suoriutumista, on työntekijällä oikeus kirjata oma näkemyksensä perusteluineen arvioinnin yhteenvetoon. Työnantaja vahvistaa
perustelujen ja yleisen arviointilinjan perusteella suoritustason.
Erityisesti tehtävän vaatimukset täyttävästä suorituksesta, käytännössä suunnilleen tasosta 5 poikkeavat arvioinnit tulee perustella. Lisäksi, mikäli suoritustaso tai yksittäisen arviointitekijän arviointitulos on 1 tai 2, tulee
yhdessä sopia toimenpiteistä, joilla suoriutumisen paranemista voidaan tukea.
Vahvistetusta suoritustasosta on mahdollista käynnistää ja käydä erimielisyysneuvottelu työehtosopimuksessa
erimielisyyksien ratkaisemisesta sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Yksittäisen työntekijän suoritusarvioinnin paikkansapitävyyteen on vaikea ottaa kantaa työpaikan ulkopuolella. Sen vuoksi neuvotteluissa on
sovittu soveltamisohjeesta, jonka mukaan liittotasolla on tarkoituksenmukaista käsitellä suoriutumisen arviointia vain siltä osin, kun se ei koske esimiehen suorittaman arvioinnin oikeellisuutta. Muilla perusteilla erimielisyysneuvottelut voidaan viedä myös liittotasolle. Yliopiston sisällä käytäviin neuvotteluihin ei ole sovittu
rajoituksia.
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UUDISTUKSIA JÄSENETUIHIN
Jäsenetujen kestosuosikit laskettelu-, uima- ja teatteriliput ovat olleet tarjonnassa 80-luvun loppupuolelta
saakka. Näillä etuisuuksilla on ollut oma vakiintunut käyttäjäryhmänsä. Nykyisin uinnin harrastajille työnantaja
tarjoaa saman OuluCard kuntoilulippuedun.
Syksyllä OYHY:n hallituksessa mietittiin jäsenetua liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen, joka monipuolisesti
ja tasapuolisesti tavoittaisi nykyistä useammat jäsenet. Vuoden 2013 aikana päätettiin kokeilla Smartum liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönottoa. Alussa tuki olisi 2 x 5 € seteli/jäsen. Käytännön järjestelyjen toteuttaminen vaatii vielä suunnittelua ja toimintaohjeisiin palataan myöhemmin.
Sivulla www.smartum.fi voit tutustua edun käyttömahdollisuuksiin.
YHL JÄRJESTÄÄ
Uusien jäsenten risteilyn 13.-14.4.2013 Hki/Tallinna - kutsukurssi
Nuorisoristeily 9.-10.11.2013 Hki/Tallinna - kutsukurssi
PARDIAN KURSSIT
Sinä ja minä yhdistyksessä 4.-5.5.2013, Lahti, Hakuaika päättyy 2.4.2013.
Kokoustaidon perusteet 7.9.2013, Helsinki, Hakuaika päättyy 8.8.2013
Vastuuhenkilö: Varpu Lepola
Kursseille ilmoittaudut sähköisen asioinnin kautta osoitteesta: https://info.pardia.fi/wl/loginapp/LoginApp?LA_
ACTION_ID=0000&LA_LANGCODE=FI&LA_APP_ID=Extranet&LA_AUTH_METHOD=RULE&LA_BROWSER=null
Tarvitse käyttäjätunnuksen ja salasanan:
Järjestelmä kysyy sinulta käyttäjätunnusta ja salasanaa.
• Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi, joka on jäsenkorttisi alalaidassa (1-6 numeroa).
• Salasana on ensimmäisellä kirjautumiskerralla henkilötunnuksesi 6 ensimmäistä numeroa (ppkkvv).
• Järjestelmä vaatii sinua vaihtamaan salasanan ensimmäisellä kirjautumiskerralla.
Salasanan tulee sisältää 5-12 merkkiä. Isoilla ja pienillä kirjaimilla on salasanassa
merkitystä. Avautuu näkymä, missä ylhäällä teksti Sähköinen asiointi –WebLyyti, napsauta linkkiä
Tule rohkeasti mukaan toimintaan!
OYHYLÄISET AREENALLA
Oouuluun Kärpät, pam-pam-pam-pam-pam! Oouuluun Kärpät, pam-pam-pam-pam-pam!
Oyhyn jäsenille tarjottiin mahdollisuus lähteä torstaina 14.2. Kärppien kotiotteluun Oulun Energia Areenalle. Jäsenille lipun hinta oli edullinen 5 euroa ja koska ottelu oli ystävänpäivän iltana, annettiin jäsenille mahdollisuus ottaa
mukaan avec, jonka sai mukaan ryhmälipun hinnalla. Tilaisuuteen ilmoittautui yhteensä 33 henkilöä.
Oulun Kärpät pelasivat Porin
Ässiä vastaan. Liigan sarjataulukossa Kärpät ovat tällä hetkellä toisena ja Ässät 9. sijalla.
Tästäkö lie johtui, että ottelu
alkoi murskaavasti; aloituskiekon pudottua jäähän Ässät tekivät kaksi maalia ensimmäisen
52 sekunnin pelin aikana. Kärppien Kähkönen tasoitti toisen
erän puolessa välissä lukemiksi
1-2. Ässät painoivat edelleen
päälle ja onnistuivat tekemään
vielä yhden maalin. Peli päättyi
1-3. Tällaista satunnaista sählyharrastajaa lohduttaa, ettei se
kiekko pysy aina ammattilaisellakaan hallussa. Mutta tästähän
suunta on vain ylöspäin! (Jälkihuomio: seuraavana lauantaina
Kärpät jo voittivat liigajumbo
Ilveksen 3-0.)
Päivi Korva

Kuva: Ennen pelin alkua joukkueet lämmittelivät samanlaisin kuvioin.

HAVINAA - juttuja menneisyyden sivuilta
Havinaa -juttusarjassa tutustumme jäsenlehdessämme vuosien saatossa julkaistuihin juttuihin.
(KALIKKA numero 1. 1988)
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“ Tunnemmehan neiti Huolimattoman, jolla on kiusallinen tapa jättää hissistä poistuessaan ovi auki.
Ylioppilaskunnan talossa ei kuitenkaan tarvitse kärsiä hänen heikkoudestaan. - Siinä on nimittäin
VERÄJÄTÖN HISSI “

YHL
Kenestä YHL:n liittokokouskauden 2009 - 2013 henkilöstön edustaja?
Henkilöstön edustajat ovat työyhteisöjen korvaamaton voimavara. He toimivat jäsenten ja henkilöstön
puolesta asiantuntijoina monenlaisissa toimintapiirinsä tehtävissä. Parhaiten työ onnistuu, kun sitä
tehdään tiiviissä yhteistyössä oman ja muiden työpaikalla toimivien järjestöjen ja työnantajan kanssa.
Ilman toimivaa edustuksellista järjestelmää yhteistoiminta kangertelisi, työrauha olisi vaarassa ja työn ja
työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden tarkkailu jäisi puhtaasti työnantajan kontolle. Henkilöstön
edustajien moninaisia tehtäviä ei ole mahdollista yhdessä listauksessa luetella. Aktiivinen ja rohkea
henkilöstön edustaja pyrkii myös ennakoiden kehittämään työyhteisöjen toimintaa ja tarttuu
esiin tuleviin ongelmiin etsien ratkaisua ennakkoluulottomasti.
Liittokokouskauden henkilöstön edustajan tulee olla YHL:n jäsenyhdistyksen jäsen ja hän voi toimia luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna, YT-edustajana, arviointiryhmän jäsenenä, hallituksen jäsenenä,
tasa-arvotyössä tai muussa tehtävässä henkilöstön edustajana.
Hyvä henkilöstön edustaja on tiedonhaluinen, oma-aloitteinen, vaihtoehtoja etsivä, aito, läsnä oleva,
tavoitettava, rohkea, sitkeä ja johdonmukainen, rehellinen, tasapuolinen, itsenäinen, vastuunkantava ihminen, joka haluaa oppia, kehittyä ja kasvaa tehtävässään ja ottaa huomioon muutokset toimintaympäristössä.
Hän seuraa yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä ja muutoksia. Valittavalta edellytetään inhimillisyyttä, mutta ei
täydellisyyttä.
Ehdotuksen liittokokouskauden henkilöstönedustajasta voi tehdä jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Ehdotukset
perusteluineen tulee toimittaa 31.5.2013 mennessä liiton toimistoon osoitteeseen Ratamestarinkatu 11, 00520
Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen yhl@yhl.fi , jolloin viestin aiheeksi merkitään ’liittokokouskauden henkilöstön edustaja’.
YHL:n hallitus tekee päätöksen valinnasta kesäkuun kokouksessaan 12 – 14.6.2013.
Liittokokouskauden 2009-2013 henkilöstön edustaja palkitaan 17.-18.10.2013 pidettävässä liittokokouksessa.

Kuva: Yhl:n toimikuntien yhteiseen kokoukseen osallistui liki 50 aktiivia ympäri Suomen. Oyhy ry:stä mukana
olivat Eila Viinikainen, Merja Rotonen, Janne Suokas ja Seija Höijer.

Takasivun uutiset
KEVÄTMATKA TUKHOMAAN 9.-11.5.2013
HOX! Muista että olet tervetullut yhdistyksemme keväiselle ostosmatkalle Tukholmaan.
Matkan lähtö tapahtuu Oulun yliopistolta torstaina 9.5. klo 07:00.
Matkaan osallistujille on varattu seuraavat hyttivaihtoehdot:
* A-luokan hytti, kaksi henkeä hytissä 187,00€ /Hinta/henkilö
* A-luokan hytti, neljä henkeä hytissä 136,00€ /Hinta/henkilö
Hintaan sisältyy:
			

* bussimatka Oulu-HKI-Oulu
* menopaluu matkalippu sekä hyttipaikka
* 2 x meriaamiainen 2 x Viking Buffet- päivällinenn

Matkaan on sitova ilmoittautuminen maksamalla hytin hinta 1.4.2013 mennessä yhdistyksen
tilille: OP FI49 5741 3620 1158 47. Suoritettu maksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.
Matkaan ilmoittaudutaan seuraavasta linkistä: http://tinyurl.com/Tukholma

OYHYry

