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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Väki vähenee pidot paranee vanha sanonta voi jossain tilanteessa pitää paikkansa. Yliopiston 2010 aloittaman talouden tasapainottamisohjelman seurauksena on parin viimeisen vuoden aikana hallinto- ja tukipalvelutehtävissä väki vähentynyt irtisanomisten, eläköitymisten ,määräaikaisuuksien päättymisten ja ulkoistamisten keinoin.
Näissä pidoissa on kyllä tunnelma tiivistynyt, mutta ei varmaankaan kaikilta osin parantunut.
Väen vähentymisestä huolimatta työtehtävät ovat määrältään säilyneet entisellään. Pidemmän aikaa on käytetty
henkilösiirtoja paikkaamaan vajausta yksiköissä joissa työ on ollut vailla tekijäänsä. Samalla henkilön edellinen
tehtävä on jäänyt joksikin aikaa ilman hoitajaa. Muistuttaa kovasti sitä numeropeliä jossa laatassa olevia numeroita siirretään tiettyyn järjestykseen, mutta aina yksi kohta on ilman numeroa.
Käytännössä kuitenkin tehtävät ikään kuin huomaamatta siirtyvät muiden jäljelle jääneiden tehtäviksi.
Päällimmäisenä kuluneesta vuodesta mieleeni nousee kuva suuresta kaiken kattavasta peitosta, joka ei kuitenkaan ihan riitä, edes venyttämällä. Tässä kohtaa voi löytää yhtymäkohtia vanhaan kansansatuun erään perheen
peiton jatkamisesta. Siinä sadussa tosin eukko ymmärsi erheensä ensimmäisestä kerrasta, tarina ei tosin kerro
hankittiinko isännän peittoon myöhemmin uusi jatkopala.
Tehtävänkierto on hyvä asia, etenkin jos henkilö on itse siihen halukas. Uudet tehtävät tuovat mukanaan uudenlaista osaamista. Joskus on myös hyvä katsoa omaa tehtäväkokonaisuutta ulkoapäin.
Tarkoituksenmukaiset uudistukset oikein mitoitettuna antavat sopivasti potkua työhön. Valitettavasti tuntuu
välillä siltä, että uudistetaan uudistamisen vuoksi miettimättä onko siihen tarvetta tai tuottaako se parempaa
tulosta. Joskus tuntee palvelevansa tietojärjestelmää eikä päinvastoin.
Henkilöstö on huomioitu yliopistomme arvoissa tärkeimpänä voimavarana ja toisaalla yliopistossamme tehdään
paljon työtä henkilöstön hyvinvoinnin puolesta. Harmillista, että kaikilla tasoilla asia ei aina ole päällimmäisenä
mielessä. Hyvinvoiva henkilöstö, ei niinkään uupunut tai turhautunut, on se tärkein voimavara.
Myös työyhteisötasolla paras voimavara on henkilöstö ja ne lähimmät työkaverit. Toisten tuella ja kannustuksella
on suuri merkitys. Itselläni on kokemusta yliopistourani aikana useammastakin eri työyhteisöstä ja parasta on
ollut, että on saanut tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa.
Väsyneenä tai ärsyyntyneenä on viisainta pitää suunsa kiinni, vielä vähemmän kannattaa kirjoittaa mitään julkaistavaa, että ei pahoittaisi kenenkään mieltä tai aiheuttaisi lisäharmia. Mutta kun välillä ei tiedä itkisikö vai
nauraisiko. No ehkä säästän ne naurut siihen vaiheeseen kun aletaan kantaa valoa säkillä sisään.
Parasta tähän aikaan vuodesta on sytyttää kynttilä pimenevien iltojen iloksi.
Voimia ja valoa syksyyn ja talveen!

Jaana

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
VUODEN 2013 SOPIMUSMUUTOKSET
Raamisopimuksen toisen vuoden osalta saatiin neuvottelutulos 20.6.2012. Palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksen
mukaisesti 1,2%, maksuun korotus tulee 1.1. 2013 alkaen. Järjestelyerä 0,7% tulee maksuun 1.10.2013 alkaen.
Järjestelyerä käytetään sovitun mukaisesti palkkausjärjestelmän henkilökohtaista palkanosaa koskevan järjestelmän kehittämiseen.
Järjestelyerä käytetään siis uuden suorituskorotuksen (lisän) maksatukseen, jolla kannustetaan hyvään henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen. Suorituskorotuksen suuruus on 50% työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän
suoritustason välisestä euromäärästä. Sopimuskorotuksen kohdentamisesta päättää täysin työnantaja, siis ei
käydä neuvotteluja henkilöstönedustajien kanssa. Menettely on sama kuin vaatilisän yhteydessä. Korotus tulee
siis voimaan 1.10.2013 alkaen. Toteutuksesta on tulossa erillinen ohje.
Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointijärjestelmässä siirrytään kolmen pääkriteerin arviointiin ja niistä laskettavaan keskiarvoon minkä mukaan suoritustaso määräytyy. Pääarviointikriteerit ovat ammatinhallinta,
vastuullisuus työssä ja toiminta työyhteisössä sekä laatu ja tuloksellisuus. Henkilön työstä suoriutumista arvioidaan pääkriteerien osalta kokonaisarviona asteikolla 1 – 9. Pääkriteerien lisäksi ovat entiset alakriteerit, kuten
esimerkiksi ammatinhallinnan osalta: osaaminen, kehittyminen ja moniosaaminen / erityisosaaminen. Alakriteereitä käytetään pääkriteerin arvioinnin perusteena, mutta niitä ei arvioida itsenäisesti, eikä niille anneta
itsenäistä numeerista arvoa. Arviointitasojen kuvaukset pysyvät samoina. Arvioinnin lopputulos määräytyy siis
henkilön suoritustason pääkriteerien arviointitulosten keskiarvona, esimerkki: ammatinhallinta 7, vastuullisuus
työssä ja toimintayhteisössä 5, laatu ja tuloksellisuus 8, antaa keskiarvon 6,67, jonka perusteella määräytyy
suoritustasoksi 7.
Lopuksi Itä- Suomen yliopisto tuntuu olevan otsikoissa milloin mistäkin. Nyt siellä on huomattu, että heidän professorikuntansa on jäänyt jälkeen palkkauksessa verrattuna muihin yliopistoihin. Tämän vertailukyselyn jäseniltään oli tietenkin tehnyt Professoriliitto. Nyt Itä- Suomen yliopistossa ollaankin suorittamassa arviointikierrosta
professoreille jo nyt syksyllä ja sen perusteella professorien palkkausta tarkistetaan jo 1.1.2013. Kyseessä on
selvä yliopistojen yleisen työehtosopimuksen vastainen menettelytapa, sillä TES:sen mukaan seuraava arviointikierros suoritettaan keväällä 2013 ja mahdolliset korotukset tulevat voimaan 1.6.2013 alkaen. En pidä hyvänä
että yksi henkilöstöryhmä ottaa niin sanotusti rusinat pois pullasta, jonka toin hyvin selvästi esille mielipidekirjoituksissani, jotka julkaistiin Karjalaisessa, Savon Sanomissa ja Kalevassa. Itä-Suomen professorien palkantarkistusasia on nyt viety liittotason neuvotteluun.

Raimo

JUHLAN TUNTUA
OYHY VIETTI 45-VUOTISJUHLAA
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys juhli 45-vuotistaivaltaan perjantaina 25.5. Holiday Innissä pidettyyn
juhlaan osallistui noin sata yhdistyksen jäsentä ja aktiivitoimijaa sekä kutsuvieraita eri yhteistyötahoilta.
Tervehdyksensä juhlassa esittivät YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen, Pardian puheenjohtaja Antti Palola.
sekä Oulun yliopiston vararehtori Taina Pihlajaniemi. Kunnianosoituksena ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta
urasta yhdistyksen puheenjohtajana ja luottamusmiehenä yhdistys kutsui Matti Stillin yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Illan viihteellisestä puolesta vastasi koomiseksi taikuriksi itseään tituleeraava Joni Pakanen.
Lämmin kiitos kaikille mukana olleille vieraille ja toimijoille. Yhdessä olemme enemmän, yhdessä teimme
juhlasta juhlan.
http://www.oyhy.fi/kuvagalleria/?album=1&gallery=5

EDUNVALVONTAPÄIVÄ
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys järjesti 45-vuotisjuhlavuotensa merkeissä pohjoisten yhdistysten Edunvalvontapäivän teemalla Alakko nää mua – työelämän aallokot ja suvannot. Lauantaina 26.5. pidettyyn seminaariin osallistui yli kolmekymmentä jäsentä ja toimijaa OYHY:stä ja muista YHL:ään kuuluvista yhdistyksistä.
Seminaarin aamupäivän puheenvuoroissa käsiteltiin työelämän muutoksia ja niiden vaikutuksia niin koko työyhteisön kannalta kuin yksittäisen työntekijän tai esimiehen näkökulmasta. Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäen,
professori Leena Paasivaaran ja TtM Kaija Vehkaojan puheenvuoroista muodostui mielenkiintoinen kokonaisuus.
Lounaan jälkeen esitysten aiheina oli työurat ja niiden vaikutukset koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin, EU:n teemavuosi: ”Aina on oikea ikä” ja YHL:n hyvä työvointiohjelma. Iltapäivän puheenvuoroista vastasivat Pardian puheenjohtaja Antti Palola ja sopimusasiantuntija Satu Henttonen.
Kiitokset seminaarin esiintyjille ja kaikille osallistujille onnistuneesta ja mielenkiintoisesta päivästä.
http://www.oyhy.fi/kuvagalleria/?album=1&gallery=6

JÄSENASIOITA
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 31.10 klo 16.00, Ravintola Kastari, Linnanmaa
Kokouksen aluksi Säästöpankki Optian puheenvuoro
•
•
•

Säästöpankki pankkina esittely
pankin palvelut, päivittäispalvelut, laina-asiat ja säästämis-  ja sijoittamisasia.
yleisestä korkotasosta

Varsinaisessa syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
•
•
•
•
•
•
•

määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta varten
käsitellään toimintasuunnitelma ja hyväksytään tulo- ja menoarvio
valitaan hallituksen puheenjohtaja
valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
erovuorossa varsinaiset: Eila Keränen, Eeva Malila, Merja Rotonen, Eila Viinikainen
erovuorossa varajäsenet: Päivi Korva, Maire Raatikainen, Seija Pyykkönen, Miia Raappana
valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt
valitaan mahdolliset valiokunnat
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Tarjoilua! Arpajaiset!

LUOTTAMUSMIESVAALIT
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry
LUOTTAMUSMIESVAALIT toimikaudelle 2013 - 2014
Yhdistyksen luottamusmiesvaalit keskiviikkona 31.10 vuosikokouksen jälkeen Ravintola Kastari, Linnanmaa
Valitaan saatujen suostumusten mukaan:
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Hallinto- ja toimistohenkilöstö (2)
Kajaanin yliopistokeskuksen henkilöstö
Kirjasto, Tietohallinnon henkilöstö ja virastomestarit
Kontinkankaan kampuksen henkilöstö
Laboratorio- ja tekninen henkilöstö

EHDOKKAAN SUOSTUMUS
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:n luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinta kaksivuotiskaudeksi 2013 - 2014
Allekirjoittanut suostuu ehdokkaaksi valittaessa
pääluottamusmiestä/varapääluottamusmiestä/luottamusmiestä/ varaluottamusmiestä
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:lle
___________________________________________________
(täydennä alla olevasta luettelosta toimialue tai henkilöstöryhmä)
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Hallinto- ja toimistohenkilöstö (2)
Kajaanin yliopistokeskuksen henkilöstö
Kirjasto, Tietohallinnon henkilöstö ja virastomestarit
Kontinkankaan kampuksen henkilöstö
Laboratorio- ja tekninen henkilöstö
päiväys: __________________
allekirjoitus: __________________________________________
			
EHDOKASASETTELU PÄÄTTYY 23.10.2012. klo 16.00
Ehdokkaan suostumus toimitetaan viimeistään 23.10.2012 klo 16.00 mennessä
yhdistyksen sihteerille osoitteeseen: Eija Tuomi/Avoin yliopisto

JÄSENASIOITA
HANKI JÄSENIÄ YHDISTYKSEEMME – se kannattaa!
Nyt kaikki uusia jäseniä hankkimaan!
Kilpailuaika 1.1. – 31.12.2012.
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 € matkalahjakortin.
Jäseneksi voi liittyä ammattialasta ja koulutuksesta riippumatta jokainen, joka työskentelee liiton jäsenyhdistysten vaikutuspiirissä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen ja toimittamalla
sen täytettynä yhdistyksen edustajalle. (http://www.yhl.fi/yhl/jasenyys/YHL_jasenlomake_09112011_TR.PDF)

VAKUUTUSASIAA
Tiedäthän, mitä vakuutusetuja saat olemalla Pardian/YHL:n/OYHY:n jäsen?
Pardian sivuilta löydät tietoa vakuutusturvastasi

(http://www.pardia.fi/@Bin/3211502/vakuutusteksti2012.pdf)

Tiedtätkö, mikä on Ryhmäsampo Primus?
Se on Ifin yhteistyöjärjestöjen jäsenille tarkoitettu edullinen perusturva. Sen myöntää ryhmävakuutuksena Ifin yhteistoimintayhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
Ryhmäsampo
•
•
•
•

Primuksen keskeisiä etuja
yksilöllinen, tarpeita vastaava turva jäsenelle ja puolisolle
järjestökohtaiset alennukset jopa 50 %
keskittäjälle If Sopimusalennusta 6 %
helppo ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen allekirjoittamalla
terveydentilailmoituksen

Jäsenetuvakuutukset ovat järjestökohtaisia. Ifin ja Kalevan järjestöyhteistyökumppaneiden luettelosta
pääset oman järjestösi vakuutussivuille, jossa voit tutustua Ryhmäsampo Primus -vakuutukseen ja voit
samalla tutustua myös muihin järjestöetuihisi. Vakuutuksen voit ostaa itsellesi ja puolisollesi osoitteesta
henkivakuutuskuntoon.fi tai soittamalla meille tai käymällä konttorissamme.

NÄIN KIRJAUDUT PARDIAN JÄSENSIVUILLE!
Sivuilta voit lisätä ja muuttaa omia yhteystietojasi: sähköpostiosoite, puhelinnumerot,
tilinumerosi. Mene sivuille http://www.pardia.fi/pardiaplus/
•
•
•
•

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
Avautuu näkymä, mistä omat tiedot kohdasta voit muuttaa ja lisätä tietoja
Muista päivittää sähköpostiosoitteesi! Unohtaessasi salasaan uusi lähetään rekisteristä
löytyvään osoitteeseeen. Myös koulutusvahvistukset lähetetään sähköpostiin. Lisää myös
puhelinnumero, mistä sinut tavoittaa ja toinen sähköpostiosoite eli sellainen joka ei ole
työnantajan (jotta sinuun saadaan yhteyttä esim. lakon aikana). Lisää myös tilinumerosi
mihin esim. lakkoavustukset maksetaan.

KOULUTUKSET 2012
Kevään ja alkusyksyn aikana ovat yhdistyksen aktiivit osallistuneet koulutuksiin:

YHL:n lakkotoimijoiden koulutus 21.1.2012, Ari Kankaanpää ja Eija Tuomi
Liiton työtaisteluvalmius - ohjeistukset
Neuvottelutilanne ja yliopistojen talouden vaikutus henkilöstöön
- mahdolliset paineet mielenilmauksiin
Henkilöstön mahdollisuudet ilmaista mieltään työrauhan aikana
Keskustelua ja pohdintaa aiheesta
Pääsopijajärjestöjen yhteistyö yliopistoissa
Päivän päätteeksi
YHL:n työsuojelukurssi 10.-11.5.2012, Merja Rotonen
1. Työaika – sopimuksen mukaan vai meneekö harmaalle alueelle?
2. Liiton työaikalinjaukset –
3. Hyvä työvointi –ohjelma
4. Maahanmuuttajat / kulttuurien kohtaaminen työpaikalla
5. Työkyvyn tukeminen: yhteistyöllä lisää arvokasta pääomaa”
6. Hyvä työ – pidempi työura –hanke
7. Perehdyttämiseen uudet työkalut
Oppiva ja kehittyvä organisaatio  04.06.2012 - 05.06.2012, Eija Tuomi ja Jaana Lehtosaari
tavoitteena kurssilla:
1. antaa eväitä arvioida omalla työpaikalla tehtyjä tai suunniteltavia kehittämissuunnitelmia
2. antaa uusia ajatuksia ja keinoja toimia työpaikan kehittämisessä ja muutoksissa
3. selventää eri osapuolten rooleja kehittämisessä, muutoksessa ja oppimisen tukemisessa
4. antaa työkaluja kehittää omaa osaamista keskellä jatkuvaa muutosta
5. tutustua osaamiskartoitukseen ja sen tekemiseen
6. lisätä ymmärrystä eri-ikäisten ihmisten erilaisista mahdollisuuksista ja vahvuuksista
7. kehittämisklinikka: kysymyksiä ja vastauksia työpaikan kehittämistoiminnasta.
Kokeneiden henkilöstön edustajien täydennyskoulutus 13-15.6.2012, Merja Rotonen ja Eila Viinikainen
1. Ajankohtaiset virka- ja työehtosopimusasiat
2. Henkilöstön edustajan toimintaympäristö ja siinä tapahtuvia muutoksia
3. Yhteistyö edustettavien, linjaorganisaation ja muiden yhteistyökumppanien kanssa työpaikalla
4. Edustajatehtävässä tarvittavan tiedon hankinta, tiedonhankinnan ja –käsittelyn tehostaminen
5. Uskomukset ja niiden vaikutukset yksilöiden ja yhteisöjen toimintaan
6. Oman ja toisten työhyvinvoinnin edistäminen
7. Työhyvinvoinnin edistämisen ja työurien jatkamisen tietolähteitä
Informaatiotilaisuus vuoden 2013 järjestelyerän toteutumisesta 6.9.2012, Jaana Lehtosaari ja Raimo Tervola
Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöt (JUKO, Pardia
ja JHL) järjestivät yhteisen informaatiotilaisuuden vuoden 2013 järjestelyerän toteuttamisesta ja siihen liittyvistä sopimusmuutoksista, mm. suorituskorotuksen käyttöönotosta ja henkilökohtaisen työstä
suoriutumisen arviointijärjestelmien muutoksista.

Yliopistopäivä
Parhaiten onnistumme yhdessä - työyhteisötaidoilla ja yhteistoiminnalla, Seija Höijer, Eila Keränen,
Jukka Laurikkala, Jaana Lehtosaari, Merja Rotonen, Raimo Tervola, Eija Tuomi, Eila Viinikainen
1. Seminaarin avaus Puheenjohtaja Kerttu Pellinen
2. Yliopistolaitoksen tulevaisuuden näkymät ja henkilöstöpolitiikan haasteet Rehtori Thomas
    Wilhelmsson (UNIFI/HY)

uuu

uuu
3. Yliopistot ja OKM Ylijohtaja Anita Lehikoinen (OKM)
4. Henkilöstö yliopistouudistuksen ristiaallokossa Varapuheenjohtaja Tomi Rosti (YHL/ISYHY)
5. Yhteistoiminta yliopistoissa/yhteistoimintavaltuutetun näkökulma, yhteistoiminta-asiamies Helena
Lamponen
6. Työyhteisötaidot yhteiseksi hyödyksi Professori Marja-Liisa Manka
7. Paneeli työyhteisötaidoista ja yhteistoiminnasta: Tom Riski (TY), Tiia Tuomi (Aalto), Mirja Väyrynen
(LY), Jaana Lehtosaari (YHL/OYHY), Mats Kommonen (YHL/TYHY)
YHLn palkkausjärjestelmäkurssi 8. - 9. 10.2012
päivä 1:
1. Avaus – Yliopistojen palkkausjärjestelmä tänään
Kerttu Pellinen, puheenjohtaja - YHL
keskustelua palkkausjärjestelmän toimivuudesta
2. Arviointiryhmän puheenjohtajan puheenvuoro
Kira Ukkonen, Henkilöstöjohtaja,
    Helsingin yliopisto
3. Keskustelua arviointiryhmien työskentelyn
kehittymisestä
4.Tilastoja – katsaus Aki Nieminen, asiamies,
Pardia Tapio Rissanen, asiamies, Pardia
- Kurssipäivä päättyy klo 17
kuva: Jari Tolvanen

päivä 2:
1. Työurat pidemmäksi ja työkyky paremmaksi,
Riitta Työläjärvi, Sosiaali- ja terveyspoliittinen
asiantuntija
- osasairausloma
- 30-60-90 pv
- varhaisen välittämisen mallit
- osatyökyvyttömyys
2. Työurasopimus STTK Markku Salomaa
3. Sopimustulkintakysymyksiä Niko Simola,
neuvottelupäällikkö, Pardia
4. Asiaa Ifin jäsenvakuutuksista  Asiakkuuspäällikkö
Leila Perälahti, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

kuva: Jari Tolvanen

RUSKARETKI 2012
OYHY VALLOITTI RUKAN MAISEMAT
Yhdistyksen perinteinen ruskaretki tehtiin tällä kertaa
Rukalle, jossa järjestettiin samaan aikaan myös ruskakauden päättävät karaokekarnevaalit. Matkaan lähdettiin yliopiston päärakennuksen edestä ja porukkaa haettiin mukaan lääketieteellisestä tiedekunnasta. Matkan
ruokatarvikkeet ja  virvokkeet noudettiin Kiimingistä,
jonka jälkeen matka jatkui kohti määränpäätä.
Rukalle saavuttiin pienen tihkusateen saattelemana. Retkeläisille jaettiin karaokerannekkeet ja kaikki pääsivät
majoittautumaan huoneistoihin. Käyttöömme varatut
huoneistot olivat erinomaisia ja saunoilla varustettuja.
Osa nälkäisistä matkalaisista kävi jo perjantaina tutustumassa lauantain ruokaravintolaan. Ruoka oli hyvää ja
täydellä mahalla oli kiva jatkaa illan viettoa. Ravintola
Zonessa oli esiintymässä Matti Nykänen ja paikka oli täynnä innokkaita faneja.  Porukka vaelteli eri baarien välillä
ja seuraavana kohteena oli ravintola Piste ja Suvi Teräsniska. Pisteessä oli tunnelma kohdallaan ja porukka kävi
laittamassa tanssilattialla jalalla koreaksi.

Lauantai valkeni sateisena. Harmitti, että yhteinen
vaellus jäi tekemättä. Osa porukasta lähti kuitenkin
Valtavaaran vaellukselle omatoimisesti. Osa porukasta
meni bussin kyyditsemänä Oulangan luontokeskukseen.
Oulangalla ihailtiin komeita maisemia ja Kiutaköngästä.
Matkan varrella räpsittiin mahtavista maisemista kuvia
ja pienen vaelluksen jälkeen viriteltiin nuotiopaikalla
tulet ja paistettiin makkaraa.
Sateen päättyessä aurinko ryhtyi paistamaan ja luonnossa telmivien matkalaisten tunnelma oli mukava ja
leppoisa. Illalla oli yhteinen illallismahdollisuus. Runsaat
20 nälkäistä reissulaista osallistui illalliselle. Mahat tulivat takuulla täyteen.
Siitä iltaa jatkettiin katsomaan karaokefinaaleja ja illan
artisteja  Juha Tapiota, Martti Servo & Napanderia ja Aki
Louhelaa. Tunnelma oli ajoittain jopa riehakas.
Kotimatkalle lähdettiin sunnuntaina puolen päivän aikoihin. Porukka oli silmin nähden rentoutunutta ja helpottunutta. Matka oli kaikkinensa oikein onnistunut.
T. Koulutus- ja virkistystoimikunta

HAVINAA - juttuja menneisyyden sivuilta
Havinaa -juttusarjassa tutustumme jäsenlehdessämme vuosien saatossa julkaistuihin juttuihin. Arkistojen
ruosteisten kaappien ja rasvaamattomien saranoiden kätköistä on Kalikan sivuille löytynyt kutsu jäsenmatkalle
Kuusamoon sekä kavala tauti joka menneisyydessäkin on saattanut vaivata.
(KALIKKA numero 2. 1981)
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54. LUKUVUODEN AVAJAISET
”Arvoisa opetusministeri, arvoisa rehtori, hyvät kutsuvieraat, työtoverit ja opiskelijat!
Yliopistomme 54. lukuvuosi on tänään avattu uudistunein juhlamenoin. Hienoa, että yliopisto tehdään
näkyväksi koko kaupungin yliopistona. Jokainen viisikymmentä vuotta täyttänyt tai sitä ikää lähestyvä
tietää, että tässä iässä kaikenlainen uudistuminen ja elämäntapamuutokset ovat ajankohtaisia.
Näin se on yliopistonkin kohdalla. Voinenko sanoa, että tämä viidenkympin villitystään elävä yhteisö on
2010-luvun vaihteessa vastannut saamiinsa ulkopuolisiin ja taloudellisiin haasteisiin parhaan kykynsä mukaan: Tasapainottanut talouttaan karsimalla ylimääräisiä menoja ja henkilöstöään sekä ulkoistamalla
toimintojaan. Uudistanut rakenteitaan ja organisaatiotaan ja tehnyt ryhtiliikkeitä turva-takseen perusrahoituksensa ja löytääkseen uusia yhteistyökumppaneita elinkeinoelämässä. Edessä avautuva loistava,
kansainvälisestikin tunnustettu, tulevaisuus kohdataan opetus- ja kulttuuriministeriön uuden rahoitusmallin kriteereihin pohjautuvalla strategialla ja terävöitetyllä profiililla.
Uudistuminen ja muutokset koetaan kehityksen kannalta tärkeiksi koko työyhteisössä, toimintatavoista
voidaan olla eri mieltä. Muutoksen pahimpana jarruna pidetään muutosvastarintaa. Suurempi ongelma
on kuitenkin, kun ennakoidaan muutosvastarintaa niin, että ohitetaan aidotkin keskustelunavaukset. Hyvinvoivassa työyhteisössä organisaation eri tasot keskustelevat keskenään ja tulevat kuulluiksi puolin ja
toisin. Henkilöstön mukaan ottamisella jo suunnittelun alkuvaiheessa voidaan välttää turhia virheitä ja
työntekijöiden uupumista.
Uuden hankkeen, projektin tai tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumisen edellytyksiä ovat riittävät taloudelliset, henkilöstö- ja aikaresurssit. Tulisi huomioida, että uutta tehtävää toteutettaessa myös vanhat
tehtävät on edelleen hoidettava. Palasia siirtämällä peitto ei pitene. Venyttää sitä voi, mutta sekään ei
ole pidemmän päälle kestävä ratkaisu. Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koko yhteisön hyvinvointia
kohtaan, jos tavoitteet ovat utopistisia tai aikataulut liian tiukkoja.
Yliopistossamme tehdään paljon työtä henkilöstön hyvinvoinnin puolesta ja henkilöstö huomioidaan tärkeimpänä voimavarana yliopistomme arvoissa. Pidetään yhdessä huolta siitä että henkilöstön hyvinvointi
näkyy myös arjessa ja että tämä voimavara ei tulisi käytettyä loppuun jo syyskuun alkuun mennessä ja että
koko henkilöstö pystyisi parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan opiskelijoita heidän opintopoluillaan ja
antamaan esimerkin hyvästä työyhteisöstä.
Yhteisenä tavoitteenamme olkoon säilyttää tämä vireä viisikymppinen joustavana, kehittyvänä ja houkuttelevana työnantajana ja opinahjona.
Hyvä yliopistoväki
Toivotan meille kaikille mitä parhainta alkavaa lukuvuotta.”

Oulu yliopiston 54. lukuvuoden avajaisissa henkilöstöjärjestöjen puheenvuoron piti OYHY:n puheenjohtaja Jaana Lehtosaari.

Takasivun uutiset
OSTOSMATKA IKEAAN
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys Oyhy ry järjestää ostosmatkan
Haaparannan Ikeaan ja Tornioon
Lauantaina 17.11.2012
Lähtö Oulun linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 9.00
reitti kulkee Linnanmaan kautta Haaparannan Ikean parkkipaikalle, lähtö takaisin 		
päin on klo 16.00 (suomen aikaa) samaa reittiä.
Matkan hinta 14 euroa.
Jos ilmoittautuneita on alle 30, matkaa ei järjestetä.
Jos tilaa jää, niin myös ulkopuoliset ovat tervetulleita.
Ilmoittautumiset 5.11.2012 mennessä eila.viinikainen@oulu.fi

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
OYHY RY:n koulutus- ja virkistystoimikunta etsii riveihinsä paria uutta jäsentä suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolista toimintaa koko yhdistyksen jäsenistölle. Toiminnan
tavoitteena on lisätä jäsenistön yhteishenkeä ja työelämätietoisuutta sekä tukea työssä
jaksamista.
Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä oyhy@oyhy.fi.
Vuoden 2013 virkistystoiminnan suunnitteluun otetaan vastaan ideoita.

JOULU ON TAAS, JOULU ON TAAS TULOILLAAN.

HOKSAUTUS!
Muista yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous keskiviikkona
31.10 klo 16.00, Ravintola Kastari

tervetuloa yhdistyksemme perinteiselle
aamujoulupuurolle tiistaina 11.12.2012 klo 8.15 – 9.00
Linnanmaalle Aularavintolaan, Lääketieteellisessä
tiedekunnassa Pruxiseen.
ohjelmassa arvontaa!

OYHYry

