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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Syksy on ollut harvinaisen lämmin ja poikkeuksellisen kaunis kaikkine väreineen, samoin tunteiden koko kirjo on
tullut käytyä läpi syksyn aikana. Ensimmäinen tunne tätä kirjoittaessa oli, että sanoja ei ole, vaikka asiaa olisi
enemmän kuin tarpeeksi.
Hallintorakenteen uudistustyö Oulun yliopistossa on edennyt vinhaa vauhtia kuluneen vuoden aikana. Vuoden
2014 alusta aloittavat entisten kuuden tiedekunnan lisäksi kolme uutta tiedekuntaa. Hallintopalveluiden; talous-, henkilöstö-, koulutus- ja IT-palveluiden rakenteellisten muutosten on myös tarkoitus tulla voimaan vuoden
alusta joiltain osin alkuvuodesta. Aikalisää näille muutoksille ja ennen kaikkea niiden valmisteluille on toivottu
ja anottu eri tahojen toimesta.
Jälleen kerran henkilöstön kuuleminen tai asianosaisten mukaan ottaminen suunnittelun alkuvaiheessa on joko
unohdettu tai sitten on ollut tarkoituskin, että tätä ”muutosvastarintaista” henkilöstöä ei päästetä kertomaan
miten olisi toimintojen käytännöllisyyden ja kestävyyden kannalta parasta toimia. Kestävin ratkaisu kun usein on
pidemmän päälle myös taloudellisin vaihtoehto.
En lähde käymään läpi näitä suunnitelmia ja niiden vaikutuksia, päällimmäisenä riepoo tämä toteutustapa miten
kaikki taas viedään läpi.
Asioita on toki esitelty missä mennään tilaisuuksissa ja niitä on käsitelty yt-neuvostossa, työsuojelutoimikunnassa, eri yksiköissä. Kevään kierroksella ainakin koulutuspalveluiden osalta suunnitelmat olivat vielä niin ylätason
linjauksia, että niihin oli vaikea esittää kommentteja. Olen miettinyt monta kertaa miten ja millaisin valmisteluin näitä päätöksiä tehdään. Tuntuu, että vastuu on aina jollakin toisella tasolla. Joskus vain olisi kiva nähdä kun
joku ihan ryhdikkäästi itse ottaisi vastuun päätöksistä, myös silloin, kun kaikki ei toimi. ”Kiitos kaikille kovasta
työpanoksestanne, olen pahoillani, että emme onnistuneet, otetaan opiksemme ja jatketaan uusin keinoin” voisi
kuulostaa hyvälle.
Yksi kaikkia asianosaisia koskettava ja suuresti rasittanut prosessi yliopistossamme oli ja on Unitime –järjestelmällä laaditut lukujärjestykset. Jo aikanaan uskalsin kyseenalaistaa tämän toiminnon onnistumisen ja tiedustelin, kuka ottaa vastuun jos toimivia lukujärjestyksiä ei syksyllä opiskelijoiden aloittaessa ole käytettävissä.
Vastuunottaja kyllä löytyi, mutta silti syyllisiä järjestelmän toimimattomuuteen etsitään työntekijöiden syvistä
riveistä milloin syynä ovat ymmärtämättömät tallentajat milloin vastuutaan pakoilevat opettajat. Ja Pah!
Samassa veneessähän me kaikki ollaan ja kaikilla on vilpittömästi samat tavoitteet, yliopistomme ja sen opiskelijoiden menestyminen. Opiskelijoiden mahdollisuus saada asianmukaista opetusta ilman turhia ongelmia siitä,
missä ja milloin opetus tapahtuu, lienee sekä opiskelijoiden että opettajien ja muun henkilöstön tavoite.
Omassa elämässä viimeiset viikot ovat olleet erityisen raskaita läheisen vakavan sairastumisen ja poismenon
vuoksi. Voimia on antanut paljon huomata, kuinka yhdistyksessä asiat hoituvat kaikesta huolimatta, tekijöitä
ja vastuun ottajia löytyy tarvittaessa. Kukaan ei ole yksi mitään, eikä tarvitsekaan olla, mutta yhdessä olemme
enemmän.
Kiitos teille!

Jaana
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
SYNKKÄÄ SYKSYÄ LUVASSA
Pitkä ja lämmin kesä on nyt takanapäin. Nyt ollaan jo syyskuun loppupuolella, eikä ensilumikaan ole enää kaukana. On palattu syksyiseen arkeen, joka alkaa näyttää synkältä kuin yliopistomme keskitysvimma.
Suomen yliopistot ovat tehostamassa toimintaansa, eikä Oulun yliopistokaan tee tässä poikkeusta. Hallinnollisesti tiedekuntia lisätään, kun taas muualta kuuluu päinvastaista. Tukitehtävissä toimivat ns. sihteerityötä tekevät
henkilöt siirrettiin ensin tiedekuntien palvelupisteisiin pois entisiltä laitoksilta, ja nyt heitä ollaan siirtämässä
hallinnon osoittamiin suuriin palvelupistekokonaisuuksiin Linnamaalla ja Kontinkankaalla.
Nyt ollaan keskittämässä ja uudelleen organisoimassa myös labrapuolen tehtäviä Linnanmaalla ”Teknisen palvelukeskuksen” alaisuuteen, jonne on tulossa kemikaalihuollon, laitehuollon, pajojen ja maastotöiden tuki. Työryhmän esittämät tavoitteet ovat mm. yhtenäiset palvelut, jota kaikki käyttäisivät. Toimintojen turvaaminen ja
kustannustehokkuus, sekä henkilöstön, että tilojen osalta. Saadaan sekalaisia aktiviteetteja yhden organisaation
alle. Toimiva ja käyttöön perustuva rahoitusmalli mahdollistaa tieteenalakohtaisen rahoituksen läpinäkyvyyden.
Käyttöön perustuva rahoitusmalli tarkoittaa, että joka työtunnille on saatava jokin rahoituslähde esim. projekti tai vastaava. Yliopistossamme on kokeiltu jo vastaava tulosvastuuseen perustuvaan toimintaa aikoinaan AVvälinehuollon yhteydessä. Kokeilun perusteella voitiin todeta, että yliopisto ei ole tuotantolaitos, jossa voitaisiin
toimia pelkän tuntilaskutuksen perusteella. Muutenkin esitys on tasa-arvoisen henkilöstöpolitiikan vastainen,
sillä sihteerityön tai ICT- työn siirtyessä laitokselta palvelupisteeseen tai tietohallinnon palvelukseen, niin henkilö siirtyy palkkarahoineen, mutta labraväen palvelukeskukseen siirron yhteydessä tämä ei olisikaan mahdollista.
Voin vain kysyä työnantajalta, missä on tukihenkilöstön tasapuolinen kohtelu?
Jos esitetty toimintamalli otetaan käyttöön, niin voimme sanoa hyvästi kokeellisille tutkimukselle ja opetukselle, sillä laitoksilla ei ole välttämättä rahaa, joilla ne voisivat ostaa näitä palveluita. Esitetty toimintamalli tulee
huonontamaan yliopistomme tulosta. Lisäksi suurena uhkana on, että vajaatoimintainen Tekninen palvelukeskus
joutuu taloudellisista syistä vähentämään henkilöstöä.
Tuntuukin, että työryhmässä ei ole ollut riittävästi tietämystä eikä asiantuntemusta tekniseen palvelukeskukseen
liitettävien töiden osalta, jota tukee myös työn keskeneräisyys selvitysten osalta ja aikataulun kiireellisyys.
Asiasta saamme varmaan lisätietoa seuraavassa Missä mennään tilaisuudessa, jonka päivämäärää ei minulla ole
vielä tiedossa.
Sopimus rintamalla on menossa alakohtaisia neuvotteluja työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesta 20 euron
korotuksesta. Neuvotteluaikaa on varattu 25.lokakuuta saakka.
Joillekin on luvassa lisäpalkkaa suorituskorotuksen osalta, jotka tulevat maksuun lokakuun palkoissa.
http://www.oulu.fi/suurijakelu/2013/1/YPJ-ohje.pdf

Raimo
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KOKOUKSET, VAALIT JA PÖYTÄKIRJAT
YHL - UUSI PUHEENJOHTAJA
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Satu Henttonen. YHL:n
liittokokous kokoontui 17.-18.10.2013 Helsingissä.
http://www.yhl.fi/yhl/tiedotteet/tiedotteet/uusin.asp
Satu Henttonen on toiminut Palkansaajajärjestö Pardian sopimusasiantuntijana vuoden 2005 alusta lukien.
Pardian edunvalvontaosastolla Henttosen vastuualueisiin on kuulunut yliopistojen ja yrityspuolen edunvalvonta, työhyvinvointi ja työsuojelu sekä tasa-arvo. Henttonen toimii Pardian edustajana STTK:n työelämäasioiden
valmisteluryhmässä, Valtion työelämäneuvottelukunnassa ja varajäsenenä Valtion eläkeneuvottelukunnassa.
Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.
Satu Henttonen työskenteli Helsingin yliopiston kirjastossa vuodesta 1979 lähtien ennen kuin hänet valittiin
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n järjestösihteeriksi vuonna 1995.
Luottamustoimista merkittävin on Järjestöammattilaiset JAMI r.y:n puheenjohtajuus vuodesta 2008 lähtien.
Lisäksi Satu Henttonen harrastaa myös vapaa-aikanaan yhdistystoimintaa erilaisissa yhdistyksissä.
PARDIA - UUSI PUHEENJOHTAJA
Niko Simola on Pardian uusi puheenjohtaja. Niko Simola valittiin Palkansaajajärjestö Pardian uudeksi puheenjohtajaksi nelivuotiskaudeksi edustajakokouksessa Helsingissä 23. lokakuuta.
http://www.pardia.fi/pardia_jarjestona/edustajakokous-2013/
Simola on työskennellyt Pardian neuvottelupäällikkönä vuodesta 2005. Ennen siirtymistään Pardian tehtäviin
hän toimi Henkilöstöunionin puheenjohtajana vuonna 2004. Simola on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi
vuonna 2002 pääaineenaan työoikeus. Hän on syntynyt helmikuussa 1974.
Puheessaan Simola peräänkuulutti valtion ja julkisen sektorin työntekijöiden arvostamista. Hän korosti, että
julkisen sektorin työntekijöiden on saatava kokea olevansa yhteiskunnan tukipilari eikä riippakivi. Pardian
puheenjohtajana Simola kuvailee edustavansa sopimisen kulttuuria. Hän muistuttaa, että työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset sopimukset on saatava solmittua niin Pardiassa kuin muillakin sopimusaloilla.
”Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa sekä työntekijäjärjestöjen että työnantajaliittojen on osoitettava vastuunkantoa ja kykyä sopia.”
Pardian puheenjohtajana vuosina 2005–2013 toiminut Antti Palola on asettunut ehdolle STTK:n puheenjohtajaksi.

OYHY:n liittokokousedustajista Marita Koistinen, Päivi Korva ja Jukka Laurikkala ovat jättämässä äänetyslippunsa YHL:n puheenjohtajavaalissa. Taustalla kokouksen puheenjohtajat liittovaltuuston
puheenjohtaja Juha Riepponen Itä-Suomen yliopistosta, Eini Mäkelä Tampereen yliopistosta sekä kokouksen sihteeri Sinikka Österberg Pardiasta.

KOKOUKSET, VAALIT JA PÖYTÄKIRJAT
OYHY RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 10.10.2013 Ravintola Snellmanian uudistetuissa tiloissa.
YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen oli vieraana kokouksessa ja hänen esityksensä ajankohtaisista asioista
kuultiin ennen kokouksen alkua.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Laurikkala ja sihteeriksi Eija Tuomi.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 hallituksen esitysten mukaisesti. Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään eli 1,25 %.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Lehtosaari. Hallituksessa erovuoroisina olleet Ari
Kankaanpää, Eija Tuomi, Marita Koistinen ja Tuomas Kinnunen valittiin uudestaan. Varajäseniksi valittiin Ilpo
Alasaarela, Jani Saukkoriipi, Lauri Sonny ja Tarja Takalo. Lisäksi valittiin Miia Raappanan varajäseneksi Päivi
Vesala.
Toiminnantarkastajiksi tulevalle vuodelle valittiin Olli Ahonen ja Sirpa Noponen sekä varatoiminnantarkastajiksi Liisa Runtti ja Merja Rotonen.

Kokouksen jälkeen suoritettiin arvonta kokoukseen osallistuneiden kesken ja kymmenen onnekasta lähti kotiin
mukanaan lahjakortti Stockmannille.

TOIMINTASUUNNITELMA
OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY ry.
http://www.oyhy.fi/
TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014
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 2014
Oulun yliopiston hallintorakenteen muutokset, kuten uusi tiedekuntajako astuu voimaan vuoden 2014 alusta.
Aiemmin toimineiden kuuden tiedekunnan lisäksi aloittaa kolme uutta tiedekuntaa arkkitehtuurin, biokemian
ja molekyylilääketieteen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnat.
Uusien tiedekuntien johtoon on rehtori valinnut tiedekuntia kuultuaan uudet dekaanit ja koulutusdekaanit.
Lisäksi Oulun yliopiston tutkijakouluun (UNIOGS) on valittu dekaani ja varadekaani. Päätöksentekoelimenä
toimivat aiempien tiedekuntaneuvostojen tilalla tiedekuntahallitukset.
Vaikka tiedekunnat nimellisesti aloittavatkin vuoden alusta tullanan esimerkiksi henkilöstön sijoittuminen tai
muut henkilöstövaikutukset ratkaisemaan vasta myöhemmin.
Hallintorakenteen uudistus on hallintopalvelujen; talous-, henkilöstö-, koulutus-, ja IT-palveluiden osalta vielä
yhdistyksen toimintasuunnitelmaa laadittaessa osin pahastikin kesken. Esimerkiksi koulutuspalvelujen uudistamisen osalta on eri tahojen toimesta pyydetty ”aikalisää” toimintojen uudelleen suunnittelulle ja selvitystyölle.
Edunvalvonta
Valvotaan Oulun yliopiston yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimuksien sekä työsuojelun yhteistoimintasopimuksen noudattamista ja luottamusmiesten ja työsuojelutehtävissä toimivien henkilöiden toimintaedellytyksiä.
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.
Pyritään säilyttämään yhdistyksemme edustus ja vahvistamaan sitä yliopiston päättävissä elimissä ja valmisteluryhmissä. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen ja yliopiston hallinnon kanssa.
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
jäsenhuoltoon vuorovaikutteisuuden ja henkilökohtaisten kontaktien kautta, myös talossa toimivien muiden
järjestöjen kanssa. Järjestötoimintatietoa ja jäsenhankintaa tehostamalla lujitetaan yhdistyksen ja liiton toimintaedellytyksiä.
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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. Yhdistyksen vuosikokouksista ilmoittamiseen käytetään myös yliopiston Suuri jakelu –tiedotetta. 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 aluetoimi-kunnissa.
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.
Vuoden 2014 tapahtumasuunnitelma:
Helmikuu:

ystävänpäivä tapahtuma (kahvit, elokuva, urheilutapahtuma tms.)

Maaliskuu:

yhdistyksen kevätkokous

Huhti-toukokuu:jäsenten kevätretki
Kesäkuu:

lomakauden avajaiset (piknik tms.)

Elokuu:

sadonkorjuu iltapäivä

Syyskuu:

jäsenten syysretki

Lokakuu:

yhdistyksen syyskokous

Marraskuu:

ostosmatka Ikeaan

Joulukuu:

perinteinen joulupuuro Oulussa ja jouluruokailu Kajaanissa

OYHYN MATKASSA
PITKÄSTÄ AIKAA SAARISELKÄ
Meidän ”rouvien” vikiseminen tuotti tulosta ja pääsimme yhdistyksen järjestämälle syysretkelle Saariselälle.
Torstaina 5.9. klo 14.00 oli auto valmiina meitä odottamassa. Matkaan lähti noin 30 sekä nuorta että ”keskiikäistä” yhdistysläistä. Niin sitä mennä köröteltiin asenteella linja-autossa on tunnelmaa ja perillä oltiin iltahämärissä. Osa majoittui Saariselän ”keskustaan” ja osa hieman kauemmas mökkimajoituksiin.
Perjantaina 6.9. ilma oli kuin ”linnun maitoa” ja meille oli järjestetty elämysmatkailua luonnon helmassa eli
pääsimme tutustumaan alias ”Börjen” opastuksella perinteiseen valtaukseen ja kullanhuuhdontaan. Mukaan
lähtikin melkein koko seurue. Patikoimme kauniissa Lapin luonnossa ihan oikealle valtaukselle ja perillä meitä
odotti aito kullankaivaja vaskooleineen (minä kyllä ensin luulin niitä paistinpannuiksi) kun hän niitä pyöränsä
sarvissa kuljetti.
”Turistit” olivat tosi kiinnostuneita huuhdonnasta ja valtauksella pyllötti monenkokoista takamusta keskittyneenä löytämään aarteen. Mukaan lähtikin monta hippua ja onnellista omistajaa. Meille tarjottiin myös
mahdollisuus paistaa makkaraa nuotiolla ja pojat keittivät nuotiokahvit. Kyllä siellä sielu lepäsi ja huolet
unohtuivat. Mukavinta oli kuitenkin yhdessäolo ja leppoisa meininki. Päivä mennä hurahti kuin siivillä. Paluumatkan osa patikoi vielä ”monomestoihin” Laanilaan. Tällaisia päiviä ei hevillä unohda oli se niin antoisaa ja
mielenkiintoista. Kiitos siitä kaikille järjestäjille.
Lauantaina sai kukin järjestää ohjelmaa itselleen. Iloista porukkaa näkyikin eri paikoissa kuka patikoimassa tai
sitten muuten vaan liikenteessä.
Sunnuntaina pienien mutkien kautta pääsimme kotimatkalle noin puolenpäivän aikoihin. Matka sujui rauhallisesti liekö jo matkaväsymys painanut. Kotona olimme noin klo 18 maissa mukavia kokemuksia rikkaampana.
Meitä suosi koko reissun ajan tosi mukavat ilmat ja muutenkin matka oli hienosti järjestetty. Erikoiskiitos Juha
”Börje” Kellokummulle joka oli nähnyt kovasti vaivaa tehdäkseen meidän valtausretkestä tosi mielenkiintoisen.

Raija

HAVINAA - juttuja menneisyyden sivuilta
Havinaa -juttusarjassa tutustumme jäsenlehdessämme vuosien saatossa julkaistuihin juttuihin.
(KALIKKA numero 5. 30. marraskuuta 1979 ja numero 2-3 1986)

UUSIEN JÄSENTEN RISTEILY
Uusien jäsenten risteily 13-14.4.2013
Uusien jäsenten tutustumistilaisuus järjestettiin 13.-14.4.2013 Helsingissä sekä risteilyllä Silja Europalla.
Tapahtuma alkoi lauantaina lounaan merkeissä , jonka jälkeen YHL:n varapuheenjohtaja Elisa Hyytiäinen
esitteli meidät uudet jäsenet toisillemme ja sen jälkeen saimme tuhdin tietopaketin YHL:n ja Pardian
toiminnasta, esittelijöinä YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen ja Pardian sopimusasiantuntija SatuHenttonen. Pardian nuorisotoiminnasta kertoi YHL:n varapuheenjohtaja Tomi Rosti.
Liiton kautta saatavat edut, esim. matkavakuutus, olivat varmaan kaikille jo tuttuja, mutta uuttakin tietoa
tuli runsaasti. Oli mielenkiintoista kuulla miten liitto hoitaa jäsentensä asioita sopimusneuvotteluissa jne.
Useinkaan ei tule ajatelleeksi, että nykyiset saavutetut edut on kaikki saatu aikoinaan tiukoilla neuvotteluilla
työnantajaosapuolen kanssa.
Sitten alkoi tapaamisen vapaa osio eli nousimme risteilylaivaan ja paattimme Silja Europa lähti kohti Tallinnaa.
Tottahan toki teemana oli hyvä ruoka ja juoma, ja buffetillallinen juomineen oli varsin suosittu muidenkin kuin
meidän uusien jäsenten keskuudessa. Jostain syystä pöytäkorttimme ”uudet jäsenet” herätti hilpeyttä ja kysymyksiä muissa risteilijöissä. Ihmettelivät kai mitä jäseniä olemme uusineet.
Sunnuntaille oli varattu shoppailuaikaa Tallinnassa. Omatoiminen kierros vanhassa kaupungissa tehtiin jokseenkin koleassa kevätsäässä. Matkan varrelta löytyi runsaasti ostettavaa, ja jokseenkin haasteellisen pakkausoperaation jälkeen ostosten kotiin kuljettaminen Ouluun saakka onnistui kommelluksitta.
Tallinnan satamasta lähdettyämme laivalla oli vielä lounasbuffet ja pian lounaan jälkeen saavuimme Helsingin
satamaan ja meille järjestetty bussi vei meidät juna-asemalle.
Matkan aikana saimme runsaasti tietoa liitosta ja sen toiminnasta ja oli mukava tutustua myös muiden yliopistoyhteisöjen yhdistysten jäseniin. Järjestelyt liiton puolesta toimivat hyvin.
Tutustumistilaisuudesta ja risteilystä jäi hyvä ja virkistynyt mieli.

Aulikki Nikkarila
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry

Uusien jäsenten treffit 15.-16.11.2014, Tampere
Hakuaika päättyy 6.10.2014
Lisätietoa: www.pardia.fi

SEMINAARIT
KIRJASTOSEMINAARI 2013
Kirjastoseminaari 2013 Tampereella 23.8.2013. Heräsimme perjantai-aamuna ennen kukonlaulua, jotta ehdimme Tampereelle klo 5.20 lähtevään junaan. Maka meni joutuisasti nukkuessa ja jutellessa. Kesäiset kelit
olivat jatkuneet jo pidempään ja tästäkin päivästä valkeni aurinkoinen kesäpäivä. Tampereen Technopolis-rakennuksen sijainti oli juna-asemaan nähden erinomainen ja sen Häggman-sali hieno uudehko kokoussali, jonka
tuolit olivat yllättävän mukavat istua. Salin välittömässä läheisyydessä sijainnut ravintola tarjosi erinomaiset
lounasruoat ja taukotarjoilut.
Seminaarin ohjelma oli rakennettu pelien ja pelillisyyden teemoille. Ensimmäisenä esityksenä tervehdyssanojen jälkeen oli Vantaan kaupunginkirjaston tietopalvelupäällikkö ja pelitutkija J. Tuomas Harviaisen esittely
pelien elinkaaresta kirjastossa. Harviainen esitteli, mitä pelejä kirjastoissa tarjotaan ja kuinka ne houkuttelevat asiakkaiksi uusiakin asiakasryhmiä. Harviainen esitteli myös, kuinka pelejä on käytetty maailmalla
virtuaalikirjastonhoitajina ja kirjastoesittelyissä. Pelien tekoon on kehitelty ammattilaisten työvälineiden lisäksi tavallisille ihmisille tarkoitettuja pelinteko-ohjelmia, joiden käyttö on kaikenikäisten keskuudessa hyvin
suosittua. (Linkki esitykseen seminaarin ohjelmasivun linkin kautta: http://kirjastoseminaari2013.wordpress.
com/ohjelma/)
Samaa näkökulmaa hieman syvemmälle jatkoi esitelmässään Tampereen yliopiston projektitutkija Johanna
Kalalahti. Kalalahti esitteli, kuinka lisättyä todellisuutta voidaan käyttää monipuolisesti lisäinformaation jakamiseen nettisivuilla. Kalalahti esitteli mielenkiintoisten esimerkkien kera, kuinka kirjastoissakin voitaisiin
käyttää lisättyä todellisuutta asiakkaiden hyväksi. Monien lisäysten tekninen toteuttaminen on helppoa, tosin
niiden teko edellyttää erityisen teko-ohjelman hankkimista ja selaimen jatkuvaa päivitystä.
(http://people.uta.fi/~joanna.kalalahti/materiaalit/KITO_seminaari_23082013_kalalahti.pdf)

Ravitsevan ja maittavan lounaan ja lyhyen jaloittelun jälkeen Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston johtaja Minna Niemi-Grundström esitteli TTY:n uuden kampuskirjaston suunnittelua ja toteutuksen aloitusta. Uusi
kampusareena -suunnitelma tuo kirjaston fyysisesti kampuksen ytimeksi ja aikomuksena on saada kirjasto myös
henkiseksi keskuspaikaksi sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. (Linkki esitykseen ja vaikuttaviin havainnekuviin ohjelmasivun linkin kautta: (http://kirjastoseminaari2013.wordpress.com/ohjelma/)
Seuraavaksi LM tietopalvelujen myyntijohtaja Aleksi Tykkä esitteli edustamansa yrityksen tekemää tiedonhakua
koskevaa tutkimusta, josta he olivat saaneet hyvin konkreettisia kehitysehdotuksia tarjoamiinsa tuotteisiin.
Tykkä esitteli laajaa Summon-tietokantaa, tulevaisuuden tiedonhakuvälinettä, jonka avulla sekä elektronisen
että painetun materiaalin haku tapahtuu samanaikaisesti.
(http://kirjastoseminaari2013.files.wordpress.com/2013/04/tykkc3a4.pdf)

Lopuksi kirjailija Rosa Meriläinen kertoi elämänsä kirjastoista. Meriläinen on ollut kirjaston asiakkaana koko
elämänsä ja monenlaisissa rooleissa. Meriläinen yhdisti omat kokemuksensa seminaarin osallistujien kokemuksiin keskustelemalla yleisönsä kanssa.
Tämän jälkeen alkoi kotimatka, toki ehdimme kiepauttaa pienen kävelylenkin Tammerkosken rannalla. Seminaarista jäi päällimmäiseksi muistoksi ohjelman lisäksi hieno kesäinen päivä ja hyvä matkaseura ja seminaarin
onnistuneet järjestelyt. Kotiutuessa paluumatkalla kävi mielessä, että nyt pitäisi heti laittaa esitelmien hyvät
ideat muistikirjaan, etteivät ne unohtuisi ja innostus häviäisi.
								
								
								Päivi Korva, Merja Ryhänen ja Sirpa Ylikangas

SEMINAARIT
SIILIPUOLUSTUSTA VAI LUOTTAMUSTA
Perinteisen YHL:n järjestämän yliopistopäivän teemana oli otsikossa mainittu Siilipuolustusta vai luottamusta.
Noin sata yliopistolaista eri puolilta maata oli kokoontunut Messukeskukseen perjantaina 20.9.2013 kuuntelemaan päivän esitelmiä, OYHY:stä meitä oli mukana Jaana, Eija, Merja, Eila, Raimo, Jukka, Seija ja minä.
Seminaarin juontajana toimi tuttuun tapaan sopimusasiantuntija Satu Henttonen.
Aamupäivän esiintyjinä olivat STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja Pardian puheenjohtaja Antti Palola. Mäenpää keskittyi sopimustoiminnan tulevaisuuden näkymiin ja Palola kadonneen luottamuksen metsästykseen.
Molemmat pitivät hyvänä asiana saavutettua palkkasopimusta, vaikka 20 euroa ei kovin paljon palkansaajaa
lämmitäkään etenkin, kun on juuri tullut tietoon Nokian Elopille maksama miljoonapalkkio.
Lounaan ja Järvenpään teatterin lauluryhmän esityksen jälkeen päivä jatkui Sivistystyönantajien työmarkkinapäällikön Risto Lerssin esityksellä Neuvottelijan arkipäivää, sopimista ja tulkintaa. Tehtyjen sopimusten
tulkinta voi vaikeampaa kuin itse sopimukseen pääseminen.
Yhteistyön merkityksestä sopimustoiminnassa keskustelivat neuvottelupäälliköt Niko Simola Pardiasta ja Vesa
Laine JUKO:sta. He totesivat, että liitoilla voisi olla enemmänkin yhteistyötä, mitä suurempi joukko on yhteisten asioiden takana, sitä helpommin saa ajamansa asian hyväksytyksi.
Jyväskylän yliopiston henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka ja YHL:n varapuheenjohtaja, varapääluottamusmies Saija Kyllönen, hänkin Jyväskylän yliopistosta korostivat hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä työnantajan ja
työntekijäosapuolen välillä. Heidän tapansa käsitellä asioita on hyvä esimerkki muillekin.
Neljä vuotta yliopistojen uutta elämää : metsässä vai valtatiellä? oli OKM:n opetusneuvos Jorma Karhun esityksen otsikko. Hän kertoi OKM:n edustajien vierailuista viime kevään aikana kaikissa yliopistoissa. Heidän
saamansa palaute ei ole ollut yksinomaan positiivista, vaikka Karhu väläyttikin pääministeri Jyrki Kataisen
hehkutusta vuodelta 2009: Yliopistouudistus on aivan fantastinen, mitään näin suurta ei yliopistomaailmassa
ole koskaan aiemmin tapahtunut. ISYHY:n pääluottamusmies Juha Riepponen oli tuohtunut siitä, ettei pääluottamusmiestä ollut kutsuttu mukaan tapaamiseen.
Tiiviin, mielenkiintoisen ja asiapitoisen päivän päätteeksi kokoonnuimme Ravintola Limoneen viettämään
YHL:n puheenjohtajan Kerttu Pellisen ennakoituja läksiäisjuhlia. Nautimme toistemme seurasta, hyvästä ruuasta, juomista, teatteri Hyrrän esittämistä lauluista ja elävästä musiikista, joka sai meidät monet tanssimaan.
Kaiken kaikkiaan jäi hyvät muistot tästä päivästä!
Eila Hallamaa
LATE-PÄIVÄT
Ensimmäiset yliopistojen valtakunnalliset LATE- päivät järjestettiin Tuusulan Gustavelundissa 5.- 6.9. 2013.
LATE on lyhenne YHL:n ammattialakohtaisesta laboratorio- ja teknisen henkilöstön toimikunnasta.
LATE- päivien ohjelma painottui työturvallisuustiedon lisäämiseen ja huipentui työturvallisuuskortin suorittamiseen. Useat yritykset ovat Suomessa panostaneet henkilöstön työturvallisuuteen ja ilman työtuvallisuuskortin suorittamista ei ole mahdollista työskennellä kyseisissä yrityksissä. Työturvallisuus on myös ajankohtainen
asia yliopistoissa.
Olemme yrittäneet saada työturvallisuuskorttikoulutusta myös yliopistojen henkilöstökoulutukseen, mutta yliopistotyönantaja ei ole ollut tässä asiassa kovinkaan myötämielinen. Voikin kysyä mistähän tämä kertoo? Varmaan yliopistojen hallinnon päättäjät eivät ole tietoisia laboratoriotyön riskeistä ja vaaroista.
Päiville osallistui 38 laboratorioalan ammattilaista Suomen eri yliopistoista. Kaikki osallistujat suorittivat työturvallisuuskortin hyväksytysti.
Luentojen vastapainoksi tutustuimme iltaohjelmana Tuusulan järven kulttuuririkkaaseen maisemaan, 2,5 tunnin bussiretki kulki Tuusulan järven rantatietä pitkin asiantuntevan oppaan ohjauksessa. Jalkauduimme Halosenniemessä ja Lotta- museossa. Meitä oululaisia osallistui päiville allekirjoittaneen lisäksi Ilpo, Ismo ja Timo.
LATE- päivät oli suunnitellut LATE- toimikunta ja käytännön toteutuksesta vastasi HYHY eli Helsingin yliopiston
henkilökuntayhdistys, kiitos Miialle ja Annelille. Keräsimme kirjallisen palautteen, josta saimme vinkkiä seuraavien LATE- päivien ohjelmatoivomuksista. Lisäksi saatu positiivinen palaute kertoi, että olimme onnistuneet
ohjelman, paikan ja säänkin suhteen. Seuraavat LATE- päivät tullaan järjestämään todennäköisesti Itä- Suomen
yliopiston henkilökuntayhdistyksen toimesta.

Raimo

LOMAFIILIKSIÄ
Lomafiiliksiin Hupisaarilla 26.6.2013
Kesä- ja lomatunnelmissa nautittiin nauruhermoja kunnolla kutittaneen Oulun Työväen Näyttämön Pokka pitää
–näytelmän esityksestä Hupisaarilla. Tv-sarjastakin tunnetun näytelmän ehdoton kynttiläillallisten ja hyvien
tapojen kuningatar Hyacinth Bucket (lausutaan ’Bukee’) valloitti yleisön aurinkoisena ja lämpimänä kesäiltana.
Oyhy ry:n extempore järjestettyyn omakustanteiseen tapahtumaan osallistui 33 henkilöä. Suosio yllätti positiivisesti. Vastaavanlaisia tapahtumia pyritään järjestämään jatkossakin. Ehdotuksia ja toivomuksia vastaanotetaan.
Mukavaa syksyä toivottaen Eija Tuomi

KULTAKUUME
...KUN KULTAKUUME ISKEE
Kullanhuuhdonta
Kullanhuuhdonnalla tarkoitetaan kullan erottamista maalajista liikkuvan veden avulla. Suomen Lapissa Inarin
ja Sodankylän kuntien alueella sijaitsevat kultakentät ovat ainoita alueita koko Euroopassa, jossa pintamaan
kultaesiintymät ovat tarpeeksi suuria taloudellisesti kannattavalle kullanhuuhdonnalle. Lemmenjoen alueella
on toiminut useita pää- tai sivutoimisia koneita käyttäviä kullankaivajia. Lisäksi lapiokaivuu on ollut suosittua
harrastustoimintaa. Vuonna 2011 voimaan tullut uusi kaivoslaki kuitenkin lopettaa kaiken koneellisen kullankaivuun lyhyen siirtymäajan päättyessä sekä erittäin todennäköisesti vähentää myös harrastuspohjaista
lapiokaivuuta lupamaksujen moninkertaistuessa.
Huuhdontatavat
Kullanhuuhdonta voidaan jaotella kahteen eri huuhdontatapaan: koneelliseen ja käsintapahtuvaan kullanhuuhdontaan.
Lapiokaivuussa lapioilla ja hakuilla kaivettu maa-aines lapioidaan huuhdontaränniin, jonka jälkeen ränniin ohjattu vesi kuljettaa kevyen maa-aineksen pois painavempien aineiden kuten kullan jäädessä rännin rihloihin.
Rihloihin pakkautunut rikaste lasketaan sen jälkeen vaskooliin, jolla huuhtomalla kulta-aines saadaan erotettua muista aineista.
Koneellisessa kaivuussa kultapitoinen maa-aines kaivetaan ylös kaivinkoneella, jonka jälkeen maa-aines syötetään huuhtomoon. Huuhtomoita on monenlaisia, mutta suurin osa Suomen kullankaivajista käyttää yksinkertaista huuhtomoa, jossa maa-aines syötetään pienen seulan läpi huuhdontaränneihin, jonka jälkeen virtaava
vesi huuhtoo pois kevyen maa-aineksen kullan jäädessä rännin rihloihin.
Eri puolilla maailmaa, etenkin Kanadan Klondikessa toimii kuitenkin isoja kullanhuuhdontaan perustuvia kultakaivoksia. Isoissa huuhtomoissa kaivettu maa-aines syötetään yleensä isoihin täry- ja rumpuseuloihin, joista
hienoin maa-aines päätyy huuhdontaränneihin. Huuhdontaränneistä maa-aines ohjataan usein vielä pieneen
sentrifugiin pieninmpienkin kultahippujen keräämiseksi.
Linkkejä kullanhuudonnasta:
Kultahippu - tarinoita kullasta ja ohjeita kullankaivajalle Kaivoslaki - tutustu tarkemmin Kultaa Saariselän maisemissa Lähde: Wikipedia ja internet

http://www.kultahippu.fi

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621

http://www.saariselka.fi/sisalto/huvit-ja-harrasteet/kullanhuuhdonta

Takasivun uutiset
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JÄSENHANKINTAA
Ota loppukiri – hanki uusia jäseniä, kilpailu voimassa 31.12.2013 asti.
YHLn jäsenhankintakilpailuun voi osallistua jokainen uuden jäsenen hankkinut yhdellä
arvalla. Hankittuasi uuden jäsenen kirjoita nimesi selvästi liittymislomakkeeseen ja toimita
lomake viipymättä omaan yhdistykseesi.
Osallistu ja voita!
Pääpalkintona on 1000 € matkalahjakortti. Toisen palkinnon perusteena on hankittujen
uusien jäsenten määrä. Palkintona on uusia jäseniä eniten hankkineelle 500 € matkalahjakortti. Hankkiessasi uuden jäsenen OYHY:lle, saat 20€ lahjasetelin sekä yhdistykseltämme
että YHL:stä.
OSTOSMATKA IKEAAN
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys Oyhy ry järjestää ostosmatkan Haaparannan Ikeaan ja
Tornioon lauantaina 16.11.2013
Lähtö Oulun linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 9.00. Reitti kulkee Linnanmaan kautta
Haaparannan Ikean parkkipaikalle. Lähtö takaisin klo 16.00 (suomen aikaa) samaa reittiä.
Matkan hinta 15 euroa. Ilmoittautumiset 4.11.2013 mennessä: eila.viinikainen@oulu.fi
YHL TILAA KALENTERIN
YHL tilaa keskitetysti jäsenilleen YHL/Pardian vuoden 2014 kalenterin. Jäsenten ei tarvitse
itse tilata kalenteria Pardiasta. Kalenteri tullaan lähettämään automaattisesti kaikille jäsenille syksyn aikana.

OYHYry

