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TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 

 

YLEISTÄ 
 

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry (Jytte, vuodesta 2020 Jyväskylän tieteentekijät) 

valvoi jäsentensä etuja Jyväskylän yliopistossa ja Tieteentekijöiden liitossa. Yhdistys 

oli edustettuna sekä liiton päätöksenteossa, hallituksessa ja työryhmissä, että useissa 

yliopiston toimielimissä. Yhteyttä pidettiin liiton toimistoon ja muihin yhdistyksiin 

sekä yliopiston hallintoon ja muihin ammattijärjestöihin. Liiton järjestämiin koulutus- 

ja neuvottelutilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti. 

 

Yhdistyksen hallitus keskustelee säännöllisesti yliopistopolitikasta, -yhteisön ja -

henkilöstön aseman kehittymisestä sekä kuulee työryhmissä olevia edustajia. 

Yhdistyksen edunvalvonnan keskiössä on varmistaa, että yliopistossa noudatetaan 

työsuojelua, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja henkilöstön sekä apurahatutkijoiden 

kouluttautumismahdollisuuksia koskevia säädöksiä ja sopimuksia, kun päätöksiä 

valmistellaan, tehdään ja toimeenpannaan. 

 

Jytten yliopistopoliittinen näkemys ja sen jatkuva täsmentäminen on yhdistyksen 

varsinaisen toiminnan perusta. Keskustelut opetuksen ja tutkimuksen vapaudesta, 

tieteen ja yliopiston yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä yliopistotyön organisoimisesta 

kuuluvat yhdistyksen kaikkiin tapahtumiin. Yhdistys puolustaa näkemystä, jonka 

mukaan yliopistolaitosta tulisi johtaa ja kehittää sivistysyliopiston idean pohjalta. 

 

JÄSENISTÖ 
 

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 808 jäsentä, mikä oikeuttaa 13 edustajaan 

Tieteentekijöiden liittokokouksissa. 

 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2019 
 

Hallituksen jäsenet: 

puheenjohtaja Mikko Jakonen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos  

varapuheenjohtaja Otto Loberg, psykologian laitos  

sihteeri Elina Laurila, kemian laitos 

jäsensihteeri Johanna Turunen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

taloudenhoitaja Ulla Lautiainen, monikielisen akateemisen viestinnän keskus 

tiedotussihteeri Heidi Kosonen musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos  

 

 Hallituksen muut jäsenet:  

Kaisa Laitinen, kieli- ja viestintätieteiden laitos 

Matti Leppäniemi, kauppakorkeakoulu 

Hilkka Paldanius, kieli- ja viestintätieteiden laitos  

 

Hallituksen varajäsenet: 

Jorma Kyppö, informaatioteknologian tiedekunta  

Leena Lindström, bio- ja ympäristötieteiden laitos 
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Esa Storhammar, kauppakorkeakoulu 

 

Toiminnantarkastajat 

 

Varsinaiset toiminnantarkastajat: Kari Itkonen ja Hannu Jalkanen  

Varatoiminnantarkastajat: Timo Tohmo ja Juha Munnukka   

 

KOKOUKSET 
 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.3.2019 ja syyskokous 28.11.2019. Hallitus 

kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous.  

 

PAIKALLINEN EDUNVALVONTA 

 

Paikallisessa toiminnassaan Jytte kiinnitti vuonna 2019 erityistä huomiota 

yhdenvertaisuuteen, valta-aseman väärinkäyttöön sekä apurahatutkijoiden asemaan. 

 

Yhdistys seurasi työehtosopimuksen toteutumista sekä yt-toimintaa yliopistossa. 

Jokaiseen tiedekuntaan valittiin uusi yt-yhdyshenkilö. Luottamusmiehinä Jyttestä 

vuonna 2019 toimivat Matti Leppäniemi (ei varaluottamusmiestä), Tanja Välisalo (ei 

varaluottamusmiestä) ja Melissa Plath (ei varaluottamusmiestä). 

 

Jytten hallitus tapasi professoriliiton paikallisosaston johtokunnan vuonna 2019 kaksi 

kertaa (20.02.2019 ja 10.10.2019). Tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista.  

 

Yhdistyksen hallituksen edustus yliopiston toimielimissä ja työryhmissä 
 

Yhdistyksen edustajia oli vuonna 2019 useissa Jyväskylän yliopiston toimielimissä ja 

työryhmissä:  

 yhdenvertaisuus ja tasa-arvotoimikunta: jäsen Leena Lindström 

 työsuojelutoimikunta: jäsen Elina Laurila (varajäsen Hilkka Paldanius) sekä 

Kaisa Laitinen (varajäsen Johanna Turunen). 

 opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän arviointiryhmä: jäsen 

Matti Leppäniemi (varajäsen Kaisa Laitinen) 

 muun henkilöstön palkkausjärjestelmän arviointiryhmä: jäsen Heli Niskanen 

(varajäsen Melissa Plath) 

 Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) -

ohjausryhmä: jäsen Leena Lindström 

 Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö -kehittämisryhmä: jäsen Johanna 

Turunen. 

 

 Vuodesta 2010 lähtien Jyväskylän yliopistokollegiossa on toiminut useita yhdistyksen 

 jäseniä, joiden kautta yhdistys on voinut vaikuttaa kollegion toimintaan.  

 

Yliopiston hallituksen keskiryhmien edustaja kaudella 2018–2021 on Olli-Pekka 

Moisio. Yhdistyksemme puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä luottamusmies 

kävivät säännöllisiä keskusteluja Moision kanssa ennen yliopiston hallituksen 

kokouksia yhdessä muiden henkilöstöryhmien kanssa työvaliokunnan kokouksissa.  

 

Yhdistys on pitänyt yhteyttä myös ylioppilaskuntaan sekä muihin 
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henkilöstöjärjestöihin. 

 

Luottamusmiestoiminta 
 

Yhdistys kuuluu Tieteentekijöiden liiton kautta jäsenenä Julkisalan koulutettujen 

neuvottelujärjestö JUKOon, joka valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, 

taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 

palkansaajaa.  

 

JUKO ry:n luottamusmiesvaalit pidettiin 9.11.2017. Akavalaisten pääluottamus-

miehenä jatkaa Erja Kosonen seuraavan kauden 1.1.2018–31.12.2020. 

 

JUKOn jytteläiset luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet vuonna 2019: 

 

luottamusmies Matti Leppäniemi, kauppakorkeakoulu (ei varaluottamusmiestä) 

luottamusmies Tanja Välisalo, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (ei 

varaluottamusmiestä) 

luottamusmies Melissa Plath, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (ei 

varaluottamusmiestä)  

 

Luottamusmiestoiminnan perustana on ollut hyvä yhteistyö pääluottamusmies Erja 

Kososen kanssa. Informaatio pääluottamusmiesten ja johdon välisistä tapaamisista on 

välittynyt yhdistykselle erittäin hyvin. Luottamusmiestoiminta on keskittynyt TES-

sopimuksen valvontaan ja eri tiedekuntien ja laitosten välisten toimintatapojen erojen 

käsittelyyn. Tämän lisäksi YPJ- ja kehityskeskustelut ovat olleet esillä. Yhdistys 

seuraa myös jatkuvasti määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä yliopistossa ja pyrkii 

sekä edistämään määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamista, että estämään 

laittomat määräaikaisuudet yhdessä pääluottamusmiehen kanssa.   

 

 

 

VALTAKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 

 

Osallistuminen Tieteentekijöiden liiton toimintaan 

 

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät on jäsenmäärältään Tieteentekijöiden liiton 

suurimpia jäsenyhdistyksiä, joten yhdistyksellä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 

liiton toimintaan ja päätöksentekoon. 

 

Yhdistyksen jäsenet osallistuivat liiton hallituksen ja työryhmien toimintaan 

seuraavasti: 

 

 Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja: puheenjohtaja Mikko Jakonen 

 Hallitus: Mika Karhun varajäsen Otto Loberg 

 Nuorten tutkijoiden työryhmä: puheenjohtaja Mikko Jakonen  

 Opetus- ja tutkijanurantyöryhmä: Elina Laurila 

 Kansainvälinen verkosto: puheenjohtajana toimi Melissa Plath 

 Vaalivaliokunta: jäsen Otto Loberg 

 Acatiimin toimitusneuvosto: jäsen Mikko Jakonen 

 Acatiimin uudistustyöryhmä: puheenjohtajana toimi Mikko Jakonen 
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Liittokokousedustajat: 

 

Mikko Jakonen 

Heidi Kosonen 

Jorma Kyppö 

Kaisa Laitinen 

Elina Laurila 

Ulla Lautiainen 

Matti Leppäniemi 

Leena Lindström 

Otto Loberg 

Hilkka Paldanius 

Laura Piippo 

Johanna Turunen 

Esa Storhammar 

 

Varaliittokokousedustajat: 

Simon Walker 

Kirsi Keskinen 

Heidi Skantz 

Tiia Kekäläinen 

Lotta Palmberg 

Anna-Katriina Salmikangas 

Heikki Penttilä 

Anu Penttilä 

Mikko Simula 

Leena Subra 

Melissa Plath 

 

 

Yhteistoimintaa liiton kanssa 
 

Edunvalvonnan lisäksi liiton kanssa on tehty yhteistyötä myös tiedotuksessa ja 

jäsenrekrytoinnissa.  

 

Jytten ’Vihapuhe ja vallan väärinkäyttö’ -kampanjan sarjakuvat (4 kpl) julkaistiin 

Acatiimissä (numerot 3, 4, 7 & 8) saatetekstien kera. Aiheina olivat tutkijoiden 

kohtaama vihapuhe, kansainvälisten tutkijoiden syrjintä, nuorten tutkijoiden 

jaksaminen ja naistutkijoiden asema yliopistoissa. Kirjottajina oli Heidi Kosonen ja 

Johanna Turunen. 

 

Osallistuminen neuvotteluihin, koulutuksiin ja kokouksiin 
 

Tieteentekijöiden liiton kevätseminaariin ja kevätliittokokoukseen 27.–28.4.2019 

(Helsinki) osallistuivat Mikko Jakonen (seminaari), Jorma Kyppö, Elina Laurila, 

Leena Lindström, Otto Loberg, Hilkka Paldanius (kevätkokous), Johanna Turunen, 

Heikki Penttilä ja Anu Penttilä. 

 

Mikko Jakonen, Heidi Kosonen, Elina Laurila ja Johanna Turunen osallistuivat 
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Yhdistyspäiville (Helsinki) 22.−23.3.2019. 

 

Työsuojelupäiville Vaasassa 22–23.8.2019 osallistui Elina Laurila. 

 

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokoukseen 23.11.2019 osallistuivat Mikko Jakonen, 

Jorma Kyppö, Kirsi Keskinen, Elina Laurila, Ulla Lautiainen, Leena Lindström, 

Hilkka Paldanius, Melissa Plath, Johanna Turunen ja Simon Walker. 

 

 

MUU TOIMINTA 

 

Tapahtumat 

 

Jytte järjesti yhdessä professoriliiton paikallisosaston, Jyväskylän yliopiston 

opetusalan lehtoriliiton (JYLL), Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistyksen 

(JYHY), Jyväskylän yliopiston ammattiosaston (JYTT) sekä Jyväskylän yliopiston 

ylioppilaskunnan (JYY) kanssa eduskuntavaalipaneelin 05.02.2019 klo 17.00 C1-

salissa. Tilaisuus oli erittäin suosittu: sali oli täynnä (yli 200 kuulijaa) ja paneeli 

herätti aktiivista keskustelua. Paneelin juontajana toimi Arto Nyberg, ja paneelin 

osallistujat olivat Jamaica Hakkarainen (ps.), Petri Honkonen (kesk.), Sonja 

Karppinen (vas.), Eelis Loikkanen (kok.), Tuula Peltonen (sd.), Tapio Puolimatka 

(kd.), Kari Tanninen (sin.) ja Irina Tuokko (vihr.). Paneeli lähetettiin livenä 

Keskisuomalaisen internet-sivuilla, ja siitä kirjoitettiin sekä Acatiimissä että 

paikallisessa mediassa.   
 

Jytte keskustelee! -tilaisuus avoimesta julkaisemisesta järjestettiin 21.05.2019 kello 

15:00-16:00 kahvila Belvederessä. Informaatikko Janne Seppänen alusti keskustelua 

ja kertoi erilaisista avoimen julkaisemisen mahdollisuuksista ja preprint-

julkaisemisesta. Paikalla oli 13 henkeä, joille tarjottiin kahvit ja sämpylät Belvederen 

kahvilasta.  

 

Jytte järjesti Vapunpäivän kuohuviinitarjoilun jäsenilleen Vappumarssin lopuksi 

Lounaispuiston vapputapahtumassa.  

 

Jytten hallitus vieraili Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa 19.–20.9.2019. 

Vierailuun ottivat osaa Mikko Jakonen, Heidi Kosonen ja Johanna Turunen. 

Tavoitteena oli tavata paikallista jäsenistöä, ajaa heidän etujaan sekä rekrytoida uusia 

jäseniä. Vierailu oli merkittävä, ja Kokkolan jäsenistöön saatiin avattua yhteys. 

Vierailuun sisältyi Jytten tarjoama illallinen ja virkistäytymistilaisuus torstaina 19.9. 

sekä keskustelutilaisuus ja lounas perjantaina 20.9. paikallisten aktiivien kanssa. 

Kokkolalaisia otti osaa ohjelmaan yhteensä kuusi henkeä. Sovittiin kokkolalaisen yt-

yhdyshenkilön asettamisesta (Jouni Kaipainen) ja virkistystoiminnan järjestämisestä 

kokkolalaisille jäsenille. 
 

Tieteentekijöiden liiton yliopistokiertue vieraili Jyväskylässä 30.–31.10.2019 

edustajinaan Johanna Moisio ja Miia Ijäs-Idrobo. Ohjelmaan sisältyi rehtorin 

tapaaminen, hallituksen kokous ja illallinen Jytten hallituksen, liiton edustajien ja 

muiden liittojen paikallisedustajien (Professoriliitto, JYLL, JYHY) kesken ravintola 

Harmoonissa 30.10.2019 ja 31.10.2019 järjestettiin lisäksi englanninkielinen 

jäsentilaisuus, johon sisältyi aamiainen. Tilaisuuteen otti osaa noin 40 osallistujaa. 

Liitto vastasi kustannuksista. Kokonaisuutena vierailu oli varsin onnistunut. Liiton 
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edustajat keskustelivat rehtorin ja Jytten edustajien kanssa hyvässä hengessä yhteisistä 

kiinnostuksen kohteista ja tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista. Torstain 

jäsentilaisuus houkutteli paikalle myös erityisesti kansainvälistä jäsenistöä ja 

tapahtumassa heräsi paljon keskustelua erityisesti kansainvälisen henkilöstön ja 

nuorien tutkijoiden asemasta.  

  

Jäsenrekrytointi 
 

Toimintavuonna jatkettiin aktiivista jäsenrekrytointia. Jäsenrekrytointi yhdistettiin 

erilaisiin tapahtumiin ja tietoiskuihin sekä tiedotus- ja virkistystoimintaan. 

Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä kasvoi hieman vuonna 2019. Vuoden 2019 lopussa 

jäsenmäärä oli 808.  

 

Sääntömuutos 

 

Jytte uudisti sääntöjään syyskokouksessa ja muutti nimensä Jyväskylän 

tieteentekijöiksi sekä tarkisti jäsenmaksukäytäntöjään. Säännöt päivitettiin vuonna 

2017 tehtyjen muutosten jälkeen vastaamaan Tieteentekijöiden uusia suosituksia. 

Myös jäsenmaksut määriteltiin eläkeläis-, opiskelija- ja muiden ei-työsuhteessa 

olevien jäsenten suhteen liiton ehdottaman yhteisen linjan mukaiseksi. 

 

Viestintä 
 

Toimintavuoden aikana tiedotuksessa käytettiin aktiivisesti neljää viestintäkanavaa: 

sähköpostilista, verkkosivut, painetut jäsentiedotteet ja Facebook. Näiden kanavien 

avulla viestittiin jäsenistölle tärkeistä asioista ja julkaistiin tietoa Jytten toiminnasta 

myös jäsenistön ulkopuolelle. Tämän lisäksi Jytten blogin kirjoittamista jatkettiin 

Mikko Jakosen ja Heli Niskasen kirjoittaman ilmastokannanoton myötä. 

Syyskokouksessa 2019 päätettiin luopua kaksi kertaa vuodessa julkaistavasta 

paperisesta tiedotteesta ja siirtyä ilmastosyistä sähköiseen jäsentiedotteeseen. 

Sähköisen jäsentiedotteen käyttöönotto tapahtuu porrastetusti keväällä 2020. 

 

Apurahat 

 

Yhdistys jakoi jäsenilleen apurahoja keväällä yhteensä 4820 euroa ja syksyllä 

yhteensä 4205 euroa, yhteensä 9025 euroa. Apurahansaajia oli keväällä 11 ja syksyllä 

10.  

 

Virkistystoiminta 
 

Jäsenille on tarjottu toimintavuoden aikana mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja 

yhdessäoloon usein eri tavoin. Virkistystilaisuudet ovat olleet hyvä keino tavoittaa 

jäseniä ja sitouttaa jäsenkuntaa yhdistyksen toimintaan.  

 

Yhdistys hankki jäsenilleen ilmaisia lippuja useisiin tilaisuuksiin: 

 

 Vierailu paikalliselle Hiisi-panimolle kuljetuksineen ja virkistysilta Vivecan 

(JYU) saunaosastolla ruoka- ja juomatarjoiluineen Jytten jäsenille (16 hkl) 

(08.02.2019) 

 KADY:n lippuja (11.2.2019) (20 kpl) 
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 Hyvinvointi-/Kädentaito-/Antiikin & Taiteen ja Keräilyalan messuihin 

hankittiin (06.–07.04.2019) (40 kpl) lippuja  

 JYROCK 05.–06.04.2019 (20 kpl) 

 Vappukuoharit (01.05.2019), kuohuviinitarjoilu jäsenille vappumarssin jälkeen 

(20 hkl) 

 Rock in the city Jyväskylä -lippuja (09.–10.08.2019) (15 kpl)  

 Kesäinen maa -näytelmän kesäteatterilippuja (07.08.2019) (16 kpl) 

 Tanssin aika, Anon – ‟The Act of Waiting” -lippuja (27.9.9.2019) (20 kpl) 

 Tiikeri-lentopalloloppuja, Kokkola (10 kpl) 

 J. Karjalaisen keikalle lippuja, Kokkola (31.10.2019) (5 kpl) 

 Happeen salibandyjoukkueen kotipelilippuja (15 kpl) 

 22-Pistepirkon keikkalippuja (22.11.2019) (10 kpl) 

 Kirja- ja Viinimessulippuja (22.-24.11.2019) (15 kpl) 

 Pikkujoulut syyskokouksen yhteydessä (28.11.2019) 

 39 askelta -näytelmän teatterilippuja (13.12.2019) (20 kpl) 


