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Puheenjohtajan palsta

“Nyt tiedämme, mitä joustavuus tarkoittaa kun on kysymys henkilöstöpolitiikasta.”

Pääluottamusmiehen palsta
Esittelyssä: Tarja Takalo
Yhdistyksen toimintakertomus
Tapahtumat ja ilmoitukset
Keväinen Tukholma
EDU-päivät Rovaniemellä
Tiedottajan terveiset

Puheenjohtajan palsta
“Hyvä ystävä, ensimmäinen toivomme sinulla on
onnellinen päivä ja hyvää työtä.”
Tuo sähköpostiin eräänä päivänä ilmestynyt, kömpelösti suomen kielelle käännetyn viestin alku oli
huvittavan osuva tähän ajankohtaan.
Oulun yliopiston puolitoista vuotta sitten hyväksytyssä henkilöstöpoliittisessa toimintaohjelmassa
visioitiin yliopiston uuden työnantaja-aseman tuovan haasteita ja samalla mahdollistavan aiempaa
joustavamman henkilöstöpolitiikan. Oppia ikä kaikki. Nyt tiedämme, mitä joustavuus tarkoittaa kun
on kysymys henkilöstöpolitiikasta. Toivottavasti
joustava henkilöstöpolitiikka on jatkossa muutakin
kuin henkilöstömäärän vähentämistä yt-menettelyn kautta.
Yli kymmenen prosenttia Oulun yliopiston henkilökuntayhdistyksen työssä käyvistä jäsenistä jättänee työtehtävänsä tämän vuoden aikana, irtisanottuna, määräaikaisen työsuhteen päätyttyä,
eläkkeelle jäävänä tai jostain muusta syystä. Mahdollisesti joku lähtee epäluonnollisen poistuman
kautta eli uuden työpaikan löytäneenä.
YT-menettely toimenpiteineen vaikuttaa laajemminkin. Asia koskettaa myös jokaisen perheen
jäseniä ja muita läheisiä tavalla tai toisella.
Se koskettaa myös niitä jotka vielä jäävät hoitamaa
tukipalvelutehtäviä Oulun yliopistossa. Töiden
määrä ei poislähtevien mukana välttämättä aina
vähene. Miten on uusiin tehtäviin perehdyttämisen
laita? Vaikka jokaisella onkin vastuu ammatillisten
tietojensa siirtämisestä uusille työntekijöille, ei se
onnistu, jos ei tiedossa ole ketään jota opastaa.

Normaaliin elämään kuuluva muutos, eläkkeelle
jääminen on saanut erilaisen merkityksen. Aiemmin, kun työvuosia ja ikää oli kertynyt riittävästi, oli oikeus jäädä ansaitulle eläkkeelle. Nyt ytmenettelyn mukaan, hups, yhtäkkiä onkin lukuna
talouden tasapainottamislistalla. Yksi vähemmän.
Yliopisto voi paremmin. Vai voiko?
YT-neuvotteluissa eikä sen jälkeenkään ole kerrottu henkilöstön edustajille irtosanottavien tai
niiden määräaikaisessa työsuhteessa olevien joiden
työsuhdetta ei enää aiota jatkaa tai eläkkeelle
jäävien nimiä. Luottamusmiesten on vaikea olla
avuksi, kun ei ole tarkkaa tietoa siitä keitä kaikkia asia koskee. Luottamusmiehen voi halutessaan pyytää mukaansa kaikkiin työnantajan kanssa
käytäviin neuvotteluihin tai keskusteluihin. Niille
työntekijöille, joiden työsuhde on päättymässä,
järjestetään OYHY:n YHL:n ja Pardian toimesta
neuvontailtapäivä.
Toivon hyviä uusia alkuja, onnellisia päiviä ja terveyttä meille kaikille sekä työelämässä että sitten
kun työvuodet ovat jo täynnä. Vaikka mieli tässä
vaiheessa monella voi olla alamaissa, ei anneta sen
nujertaa. Joskus jonkun asian päätös voi olla uuden
alku, lähtölaskenta uuteen nousuun. Toivokaamme
että myös koko yliopisto lähtisi uuteen nousuun ja
että nämä toimenpiteet todella auttaisivat
talouden tasapainottamisessa.
Onnellista päivää ja hyvää työtä kaikille

Jaana

Pääluottamusmiehen palsta
Nyt on YT:n jälkihoidon aika
Irtisanomisilmoituksia on jaettu viikosta 15 alkaen, joissa osassa olen
ollut mukana. Tilaisuudet ovat olleet vakavia paikkoja, sillä pitkätyöura on monessa tapauksessa saanut yllättävästi nopean päätöksen.
Ne tilaisuudet, joissa luottamusmiehet ovat voineet olla jäsenen tukena, ovat menneet tietojeni mukaan asiallisesti ja hyvin olosuhteisiin
nähden.
Mutta osa esimiehistä ei selvästikään ole ollut tehtävien tasolla. En
voi muuta sanoa kuin, että surkeasti on oppi mennyt meidän esimiesten ”jakeluun”. Työnantaja on kuulemma kouluttanut esimiehiä
irtisanomistapahtumaan. Luulisi esimiehellä olevan sen verran ”pokkaa”, että pystyy kertomaan irtisanomisasiasta ja kutsumaan alaisensa irtisanomistilaisuuteen, niin että hän voi siihen valmistautua etukäteen ja tarvittaessa olemaan yhteydessä luottamusmieheen, jonka voi
pyytää tuekseen tilaisuuteen, jos niin asian kokee.
Me henkilöstöjärjestöjen edustajat olemme todella huolestuneet, siitä miten YT:n päätöksiä tuodaan henkilöstölle tiedoksi ja pannaan
täytäntöön. Osa yksiköistä on toimenpiteet saanut jo valmiiksi tämän
vuodenosalta. Joissakin homma ei näytä lähtevät liikkeelle, vaan
henkilöstöä pidetään epätietoisuuden tilassa eräänlaisessa ”löysässä
hirressä”. Nyt olemmekin lähestymässä yliopiston hallitusta, joka
varmaan saa liikettä entisiin päällikkövirkamiehiin ja esimiehiin
Irtisanomisista osa on selvästi sellaisia joita tulemme viemään liiton
lakimiesten nähtäväksi. Jos sinulla on kysyttävää irtisanomisesi suhteen tai jos määräaikaisuutesi loppuu, niin ota yhteyttä, niin selvitetään asiaa.
Meille on tulossa 24.5 neuvontatilaisuus, jossa Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen ja Palkansaajajärjestö Pardian lakimies Niko Simola neuvovat ja opastavat
henkilöitä, joiden työsuhde on päättymässä tai myös niitä jotka ovat
epävarmoja työsuhteensa jatkumiseen Oulun yliopistossa. Yhteisen
tilaisuuden jälkeen OYHY:n jäsenillä on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti Kerttu Pellisen ja/tai Niko Simolan kanssa.

Raimo

Kalikan esittelyssä
OYHY:n HALLITUKSEN VARAJÄSEN TARJA TAKALO
Tiedottaja haastatteli uutta hallituksen varajäsentä Tarja Takaloa.
Milloin olet tullut yliopistomme palvelukseen ja mihin?
- Tulin yliopistolle v. 1996 opintotoimistoon (asiointipalvelut). Siirryin v. 1997 kirjaamoon
ja kirjaamon jälkeen v. 1998 henkilöstöpalveluihin. Aloitin nykyisessä paikassani v. 2007 eli
olen opetus- ja opiskelijapalveluissa/opintotukiasioissa, työhöni kuuluvat opintotukiasiat.
Milloin liityit ammattijärjestöön?
- En muista milloin olen liittynyt OYHY:yyn, olen aina kuulunut liittoon (kuntapuolella
työskennellessäni olin KTV:n jäsen, ja siellä mukana nuorisotoiminnassa)
Odotuksesi ammattijärjestöstäsi/liitostasi/yhdistyksestämme?
- Odotan saavani apua, kun sitä tarvitsen.
Miten päädyit aktiivisemmin mukaan OYHY:n toimintaan?
- Viinikaisen Eilan houkuttelemana tulin mukaan yhdistyksen vuosikokouksiin.
Miten toimit OYHY:ssa?
- Olen hallituksen varajäsen eli varsinaisen jäsenen estyessä, olen mukana hallituksen
kokouksessa
Mikä mielenkiintoisinta toiminassa?: - Reissut ;)
Harrastuksesi?: - 5-vuotias tytär ja 13-vuotias saksanpaimenkoira huolehtivat ettei minulla
ole vapaa-ajan ongelmia. Harrastukset tulevat näiden ja miehen mukana, ulkoilu, kävely,
sienestys, kalastus ja metsässä samoilu.
Paras lukemasi kirja?: - Carolinen Hebard ja hänen pelastuskoiransa (Hank Whittemore &
Carolinen Hebard,) sekä hupia: J. Vuorisen Raskausarpia ja kaikki Kinsella Sophien
Himoshoppaaja-kirjat.
Lempiruokasi?: - hernekeitto ;)
Lempivärisi?: - sininen
Kesälomasuunnitelmasi?: - Kanadan Vancouveriin sukuloimaan.
Mottosi?: - “Tee sitä mitä rakastat,
rakasta sitä mitä teet,
tee maailma hieman paremmaksi paikaksi,
äläkä kaivele nenääsi.”

Toimintakertomus
Yhdistyksemme toimintakertomus 1.1.2009–31.12.2009
Yhdistyksemme toimintakertomus 1.1.2009–31.12.2009
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistyksen tarkoituksena on Oulun yliopiston henkilökunnan etujärjestönä edistää ja valvoa jäsentensä oikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja sekä edistää Oulun yliopiston henkilökunnan koulutusta ja yhteistoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tekee esityksiä ja aloitteita,
antaa lausuntoja, hankkii tietoja, käy neuvotteluja sekä valvoo toimivaltansa rajoissa,
että jäsenistöä koskevia palkka-, virka- ja työehtosopimuksia, työsuojelu- ym. sosiaalisia
ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan.
HALLITUS
Hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle ja puheenjohtaja valittiin 30.10.2008.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Kirsti Heikkinen, puheenjohtaja
Eila Keränen, varapuheenjohtaja
Jaana Lehtosaari, sihteeri
Tuomas Kinnunen, taloudenhoitaja
Pirjo Arstio, jäsenasioiden hoitaja
Eila Viinikainen, jäsenrekisterin hoitaja
Merja Rotonen, tiedottaja
Raimo Salo, koulutusvastaava
Eeva Malila, hallituksen jäsen
Hallituksen varajäseninä olivat Ari Kankaanpää, Eeva Eskola, Eija Tuomi, Jorma Lämsä,
Maire Raatikainen, Markku Kokkonen, Raija Hanni ja Seija Pyykkönen.
Varsinaiset tilintarkastajat olivat Liisa Puijola ja Olli Ahonen ja varatilintarkastajina Liisa
Runtti ja Sirpa Noponen-Juuso.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 2.4.2009 ja syyskokous pidettiin
13.10.2009. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 12 kertaa.
Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli kertomusvuonna 532 jäsentä.
Uusia jäseniä liittyi 10 ja yhdistyksestä erosi 34 henkilöä.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 1,3 %.
Jäsenmaksukertymä oli 39820,05 €. Tiedotustoimintaan käytettiin 368,06 €, virkistystoimintaan 8194,50 € ja koulutukseen 4993,57 € sekä yhdistyksen edustajien matkakustannuksiin 7273,92 €. Yhdistys osallistui jäsenille myönnettyjen koulutus- ja opintotukien
kustannuksiin. Vapaa-ajan toimintaa tuettiin teatteri-, laskettelu- ja uimalippujen alennuksilla. Tilinpäätös osoitti alijäämää 3653,12 €.
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uuuuJÄSENYYDET, OSALLISTUMISET JA EDUSTUKSET
Toimintakertomusvuonna yhdistyksellä oli edustus yliopiston hallituksessa, tiedekuntaja laitosneuvostoissa, TUKE-työryhmissä ja YT-neuvostossa sekä tasa-arvotyöryhmässä,
arviointiryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa.
Luottamusmiehet
Raimo Tervola, pääluottamusmies
Kirsti Heikkinen, työsopimussuhteiset, varalla Raimo Salo
Seija Pyykkönen, Kajaanin yliopistokeskus, varalla Lauri Sonny
Merja Rotonen, kirjasto, TATK ja HUTK, varalla Eila Keränen
Eeva Malila, KTK ja TTK, varalla Aulikki Lappalainen. 6.10.2009 alkaen
varalla Jaana Lehtosaari
Eila Viinikainen, LTK ja ERL, varalla Marika Hämeenaho
Jukka Laurikkala, LUTK, varalla Ari Kankaanpää
Tuomas Kinnunen, HALLINTO, varalla Pirjo Arstio
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto (YHL) ry
Hallituksessa Kirsti Heikkinen varsinainen jäsen ja Jaana Lehtosaari varajäsen.
16.10. 2009 alkaen Jaana Lehtosaari varsinainen ja Eila Keränen varajäsen.
Liittovaltuustossa Merja Rotonen, Aulikki Lappalainen ja Raimo Tervola.
Varajäsenet Tuomas Kinnunen, Eila Viinikainen ja Raimo Salo.
16.10. 2009 alkaen Tuomas Kinnunen, Merja Rotonen ja Raimo Tervola ja varalla Eeva
Malila, Seija Pyykkönen ja Eila Viinikainen
Työsuojeluvaliokunta; Pertti Vuolteenaho ja Jaana Lehtosaari
ATK-toimikunta; Kirsti Heikkinen ja Raimo Salo
Toimisto- ja hallintohenkilöstön toimikunta; Tuomas Kinnunen ja Eeva Malila
Laboratorio- ja teknisenhenkilöstön toimikunta; Raimo Tervola ja Jukka Laurikkala
Kirjastohenkilöstön toimikunta; Merja Rotonen, puheenjohtaja ja Eila Keränen
Vahtimestari- ja kiinteistöhenkilöstön toimikunta; Pirjo Arstio ja Mika Myllymäki
Pardia
Pardian Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtajana Eila Keränen ja
varajäsenenä Eeva Eskola.
Pardian Kainuun aluetoimikunnassa Seija Pyykkönen ja varajäsenenä Lea Suopelto.
STTK
STTK:n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunnassa jäsenenä Eila Keränen.
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uuuu TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen jäsenlehti KALIKKA ilmestyi verkkolehtenä kertomusvuonna 4 kertaa.
Yhdistyksen verkkosivut pidettiin ajan tasalla toimintakauden ajan ja lisäksi kiireellisistä
asioista tiedotettiin työelämässä oleville jäsenille sähköpostitse. Hallituksen kokouskutsut lähetettiin sähköpostitse.
MUUT TOIMINTA
Matkat:
Pohjoisten yhdistysten edunvalvontapäivä järjestettiin Vaasassa 16.5.2009. Päivään
osallistui kuusi yhdistyksen aktiivitoimijaa.
Jäsenten kevätretki järjestettiin 20.-24.5.2009 Riikaan, missä tutustuttiin mm. paikalliseen yliopistoon. Matkalle osallistui 24 jäsentä.
Vuokattiin 2.-4.10.2009 järjestettyyn ruskaretkeen osallistui 48 jäsentä.
LOPUKSI
Ansiomerkit:
Liittokokouksessa saivat YHL:n kultaisen ansiomerkin Eila Keränen, Merja Rotonen,
Raimo Tervola ja Pertti Vuolteenaho ja yhdistyksen syyskokouksessa hopeisen ansiomerkin saivat Pirjo Arstio, Ari Kankaanpää, Jaana Lehtosaari, Jukka Laurikkala, Eeva Malila
ja Seija Pyykkönen.
VUOSIKOKOUKSESSA
Kokouksen alussa YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen selosti neuvottelutulosta, kuuntelemaan oli saapunut hallituksen lisäksi ihan kivasti jäseniä. Varsinainen kokous sujui
joutuisasti, sillä henkilövalintoja ei tässä kevätkokouksessa tehty.
Puheenjohtajamme Jaana Lehtosaari esitteli hallituksen kertomuksen edellisen vuoden
toiminnasta (tässä lehdessä erillinen sivu). Taloudenhoitaja Tuomas Kinnunen esitteli tilikertomuksen ja luki tilintarkastajien lausunnon edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, tilinpäätös vahvistettiin ja
vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja tilivelvollisille.
Päätettiin alijäämän kattamisesta ja muita asioita ei kokouksella ollut.

TAPAHTUMIA JA KOULUTUSTA JÄSENILLE
Kesäkuu

Mustan nauhan päivä 1.6.2010
YHL järjesti tiistaina 1.6.2010 Mustan nauhan päivän, hiljaisen mielenilmauksen yliopistojen rakenteellisen kehittämisen muutoksia vastaan. Mustalla nauhalla YHL ja jäsenyhdistykset ilmaisivat, etteivät he hyväksy irtisanomisia yliopistojen talouden kohentamiskeinona. Eleellä esitettiin tuki
ja myötätunto yliopistouudistuksen myötä irtisanotuille ja määräaikaisille
jäsenillemme, joiden palvelussuhde päättyy ilman, että työ olisi loppunut.

Mustaa nauhaa kannettiin rusettina rinnassa.

Elokuu

HATO-päivät Oulussa 19 - 20.8.2010
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry järjestää tämän vuoden HATO-päivät
yhdessä Yliopisto- ja tutkimusalan henkilöstöliiton YHL:n kanssa. Kesäseminaari
HATO järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella.
Päiviä koskevat tiedustelut: hato2010@oyhy.fi
			
Eila Viinikainen 08 537 5118
			
Eeva Malila 08 553 3667

Lokakuu

YHL:n Nuorisoristeily 7.-9.10.2010
Pardian nuorisotoiminta on suunnattu pardialaisille, alle 40-vuotiaille henkilöjäsenille. Nuorisotoiminnan tehtävänä on vaikuttaa Pardian toiminnan valmisteluun ja
toimintaan antamalla lausuntoja, esityksiä ja kommentteja nuoren jäsenen näkökulmasta. Nuorisotoimintaan pääsee mukaan olemalla aktiivinen omassa jäsenyhdistyksessä, jonka jälkeen yhdistys voi esittää nuorta omalle toimialalleen valittavaksi
mukaan pardialaiseen nuorisotoimintaan.
Nuorisotoimintaa sääntelee Pardian hallituksen hyväksymä nuorjäsentoiminnan
ohjesääntö. Nuorisotoiminnassa käytännön työtä tekee 50-jäsenisen nuorisovaltuuston valitsema nuorisotoimikunta. Nuorisotoimikunta pitää yhteyttä nuoria jäseniä
koskevissa asioissa Pardian yhteistyökumppaneihin sekä kansallisella että mahdollisuuksien mukaan kansainvälisellä tasolla. Toimikunta seuraa julkista keskustelua
työmarkkinoista ja työelämästä sekä nuorten asemasta työmarkkinoilla. Toimikunta
osallistuu Pardian nuorille jäsenille suunnatun koulutuksen suunnitteluun yhdessä
Pardian koulutusyksikön kanssa.

uuu

uuuu Koulutuksen aiheissa keskitytään järjestötoiminnan perusteisiin, kuten nuorten mahdol-

lisuuksiin vaikuttaa oman yhdistyksensä ja liittonsa päätöksentekoon. Nuorisotoimikunnan
edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Pardian hallituksessa ja PardiaNyt-lehden
toimituskunnassa.

Lokakuu

Treffit
Uusien jäsenten treffit ryhmä A
2.-3.10.2010, Tampere
Kohderyhmä: uudet jäsenet (1.1.2009 jälkeen liittyneet)
Hakuaika päättyy: 30.8.2010
Uusien jäsenten treffit ryhmä B
30.-31.10.2010, Imatra
Kohderyhmä: uudet jäsenet (1.1.2009 jälkeen liittyneet)
Hakuaika päättyy: 27.9.201o

Kevätretki Tukholmaan
Jäsenistö tutustui keväiseen Tukholman yliopistoon
Torstai aamuna klo 6.45 innokkaita oyhylaisia alkoi kerääntymään Oulun linja-autoasemalle. Edessä oli linjaautomatka Helsinkiin. Liikkeelle pääsimme klo 7.00, kun kaikki olivat mukana. Takapenkin ”sika-osastolla”
taidettiin avata jo miestä väkevämpää, ennenkuin linja-auto oli liikahtanut. Ensimmäinen taukopaikkamme oli
Pyhäsalmella, jossa nautittiin aamukahvit. Takapenkillä alkoi sen jälkeen karaoke-laulut raikua. Siellä laulettiin
omaksi iloksi ja muitten kiusaksi. Matka kului tosi rattoisasti seuraavalle taukopaikalle Hirvaskankaalle, jossa
nauttiin lounasta. Ja taisipa jotkut käydä täydentämässä juomavarastojaan. Ja sitten jatkettiin matkaa ja karaokea. Heinolassa oli vielä yksi tauko ennen Helsinkiin tuloa.
Silja Seranade lähti Helsingistä klo 17.00 kohti Tukholmaa. Osa kävi
torkahtamassa omassa hytissään, jotta jaksoi lähteä illan rientoihin.
Osa porukasta nautti tuhdin Buffet-aterian juomineen, osa taas kävi
syömässä tilausravintolassa.
Promenade-kannella oli huikeaa ilma-akrobatiaa maan ja taivaan välillä.
Illalla ohjelmassa oli Drag-show laivan tanssi- ja showravintolassa. Sen
jälkeen oli tanssilattia kovassa käytössä livebändin tahtiin. Siellä oyhyn
väki sai hyvää liikuntaa. Osa porukasta piipahti myös karaoke-baarissa
ja discossa.
Aamulla nautittiin tuhti buffet-aamiainen ennen satamaan saapumista.
Laivalta lähtiessämme huumekoira haisteli kaikki laivasta lähtijät. Kukaan meidän porukasta ei jäänyt kiinni. Sitten oli vierailu Tukholman
yliopistoon.
Yliopistolla meitä opasti Maarit Hämäläinen. Hän on asunut Ruotsissa 25
vuotta ja työskentelee yliopistolla. Tukholman yliopisto (ruots. Stockholms universitet) on valtiollinen yliopisto jossa opiskelee noin 50 000
opiskelijaa. Työntekijöitä on noin 6 000. Yliopisto perustettiin vuonna
1878 Tukholman korkeakouluna (Stockholms högskola). Nykyinen nimi
otettiin käyttöön vuonna 1960. Vuoden 1970 jälkeen suurin osa yliopiston toiminnasta on keskittynyt yliopiston kampukselle Frescatin alueella
Östermalmin pohjoisosassa.
Tukholman yliopistolla on neljä tiedekuntaa:
• Humanistinen tiedekunta (Humanistiska)
• Oikeustieteellinen tiedekunta (Juridiska)
• Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Matematisknaturvetenskapliga)
• Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (Samhällsvetenskapliga)
Yliopisto sijaitsee keskellä maailman ensimmäistä kansallista kaupunkipuistoa. Puistossa järjestetään mm. konsertteja. Se oli tosi viehättävä
paikka.
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Yliopistoon tutustuttuamme lähdimme hotelli Scandiciin Sollentunaan, joka sijaitsee n. 10 km:n
päästä keskustasta. Hotellin vieressä oli ostoskeskus, jossa kävimme syömässä ja tekemässä pieniä ostoksia.
Illalla istuimme hotellissa isolla porukalla ja kerrottiin vitsejä ja muita hauskoja tarinoita. Taisipa joku ottaa
jopa muutaman oluenkin.
Lauantaina aamupalan jälkeen lähdettiin Tukholman keskustaan tutustumaan. Aurinko paistoi pilvettömältä
taivaalta ja lämmintä oli 20 astetta. Linja-auto vei meidät vanhan kaupungin laidalle. Osa porukasta kävi
shoppailemassa ja osa käveli katsoen vanhaa kaupunkia ja Tukholman keskustaa.
Laiva Helsinkiin lähti klo 17.00. Tällä kertaa laiva
oli Silja Symphony. Ohjelma laivalla oli jälleen ilmaakrobatiaa ja drag-showta. Oyhyn väki oli jälleen
aktiivisesti mukana illan riennoissa. Tanssilattia oli
kovassa käytössä. Taisipa pari meistä jopa käydä
laulamassa karaokeakin. Helsinkiin saavuimme klo
10 sunnuntaina. Edessä oli vielä paluumatka Ouluun.
Ulkoilman lämpötila oli koko paluumatkan lähes 30
astetta, mutta onneksi bussi oli ilmastoitu. Väki oli
melko väsynyttä, eikä kotimatkalla karaoke raikunut. Oulussa olimme n. klo 19.00. Väki häipyi omiin
koteihinsa väsyneinä, mutta varmasti tyytyväisinä
reissuun.
- Kari Iivari

Lisää kuvia Tukholmasta ja reissulta löydät: http://www.oyhy.fi/nggallery/page-77/album-3/gallery-6/

Edu-päivät Rovaniemellä
Perinteinen ”pohjoisten” yliopistojen edunvalvontapäivä järjestettiin lauantaina 22.5. Rovaniemellä. Arktikumtalossa. Oulua edustamassa oli viisi aktiivia. Edu-päivän avasi Layhy:n puheenjohtaja Raija Kivilahti, minkä jälkeen YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen kertoi ajankohtaiset kuulumiset yliopistomaailmasta
Hyvinvointi ja jaksaminen-teemavuoden puheenvuoron käytti Pardian sopimusasiantuntija Satu Henttonen. Vuosi
2010 on työhyvinvoinnin ja jaksamisen teemavuosi, joka näkyy kautta linjan pardialaisessa toiminnassa. Sopimusja neuvottelutoiminnassa korostetaan työelämän laatua, muutosturvaa ja henkilöstön hyvinvointia. Pyrkimyksenä on löytää uusia keinoja tukea jäseniä organisaatiomuutoksissa
Sosiaalityöntekijä, kouluttaja, työnohjaaja
Unto Matinlompolo, Omatiesta kertoi muutoksen kuormasta todella mielenkiintoisesti esimerkein. Häntä olisi voinut kuunnella
pidempääkin, mutta aikataulullisista syistä
jouduttiin esitystä tiivistämään. Ruokailu
suoritettiin pikavauhtia ja jouduimme kiiruhtamaan juna-asemalle!
Varsinaista Edu-päivää edelsi perjantai-iltana
pidetty Lapin yliopiston henkilökunnan 30-vuotis juhla, joka pidettiin Taiteiden tiedekunnassa. Ennen juhlaillallista kuulimme tervehdykset Layhy ltä:, YHL:ltä . Lapin yliopiston
terveiset ja onnittelut toi rehtori Mauri YläKotola Yhdistyksen aktiivit Tarja Häkkinen ja
Risto Vaara saivat YHL:n myöntämät hopeiset
ansiomerkit.
Juhlaillallinen alkoi Seitakuoron esityksillä.
Illallinen maistui juhlayleisölle ja jutustelua
riitti eri yhdistysten jäsenten kesken.
YHL:n hallitus oli kokoontunut jo torstai- ja
perjantaipäivän, joten juhlaillalliselle osallistui myös melkein koko YHL:n hallitus. Ruokailun
jälkeen saimme tutustua myös talon tiloihin ja
näyttelyihin, jotka olivat todella mielenkiintoisia. Ilta jatkui sitten vielä vapaamuotoisesti kaupungilla pubissa, karaokessa ja tanssin
pyörteissä.
Seuraavat EDU-päivät ovat sitten vuorossa ensikeväänä, joko Kuopiossa tai Oulussa.

Tiedottajan terveiset
Tämä alkuvuosi on ollut poikkeuksellinen myös tiedotuksen kannalta, sillä niin nopeasti on tapahtunut niin paljon ja jatkuvasti on tullut uutta tiedotettavaa jäsenille.
Pysyäksenne ajan tasalla toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista, kehottaisin teitä seuraamaan
aktiivisesti yhdistyksemme sivuja www.oyhy.fi sekä YHL:n www.yhl.fi että Pardian www.pardia.fi
-sivuja. Sivujamme päivitetään päivittäin, joten niiden kautta saatte nopeimmin tietoa.
Ainoastaan TODELLA KIIREELLISISSÄ asioissa lähetän sähköpostitse tietoa linkeistä, jotka olisi
syytä lukea heti.
Varsinaisia juttuja emme sähköpostitse lähetä. Tarkoitus olisi, että oppisitte itse seuraamaan
tiedotuksia www-sivujen kautta. Valitettavasti OYHY:n postista lähteneet mailit ovat mennet, ja
voivat edelleenkin mennä spammeihin, joten tämäkään tiedotuskanava ei ole täysin luotettava.
Toivoisin myös, että lähettäisitte kirjoitelmia ja kommentteja julkaistavaksi Kalikka-lehdessä.
Olisi kiva saada juttuja harrastuksistanne, mielipiteistänne yhdistyksen toiminnasta tai muuta
mukavaa kerrottavaa muille yhdistyksemme jäsenille.
Sana on vapaa!

SYKSY TULEE KUITENKIN TAAS
Nyt kerkeät vielä vaikuttamaan OYHY:n syysretkeen kohteeseen,
äänestä siis mieluinen retkikohde syksyksi. Matkalle on tarkoitus
startata syyskuun viikonloppuna (viikolla 35-39)
Hupitoimikuntamme alkaa varailemaan paikkoja heti toukokuun
lopussa - vastaa siis HETI.
Tämän linkin kautta pääset äänestämään. Mikäli et halua
äänestää omalla nimelläsi, voit käyttää myös nimimerkkiäsi.

http://www.doodle.com/m633hwab4b99rken

HATO-päivät Oulussa 19 - 20.8.2010
http://www.oulu.fi/hato2010/
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