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Vaikka Putous onkin nostanut urpoilun uudelleen maailman
kartalle, on hyvä muistaa, ettei vuosi 2013 ole välttämättä
aivan urpoimmasta päästä, sillä Turun yliopiston Tieteentekijöillä
on jälleen kasassa loistelias ja tehokkaan oloinen hallitus
(tarkempi esittely löytyy tämän lehden myöhemmiltä sivuilta),
jonka vastuulle on jatkuvan edunvalvonnan lisäksi sälytetty
kaikenlaisten jännien aktiviteettien järjestäminen.
Toimintasuunnitelmastamme käy ilmi, että nuorten tutkijoiden
aseman parantaminen on edelleen yksi keskeisimmistä
päämääristämme, sillä vaikka olemme saaneet paljon hyvää
aikaiseksi, paljon riittää vielä tekemistä. Tämän tutun teeman
rinnalle kohotamme vuonna 2013 erityisesti esiin urallaan jo
pidemmälle edenneiden edunvalvonnan. Tällöin nostamme
keskusteluun opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevien
mahdollisuuden tehdä myös tutkimusta 1600-tunnin
työsuunnitelman puitteissa, sillä tutkimus – vaikka kovin
rakkaasta harrastuksesta käykin – on kuitenkin osa varsinaista
työnkuvaa, jolle täytyy löytyä aikaa. Mikäli yksilön ja yksikön
tuloksellisuudesta on pakko puhua, on syytä muistaa, että
meille suodun laskentamallin mukaan pelkällä hyvällä
koulutuksella eivät rahavirrat vielä aukea; toisaalta kai se
tutkimusperustainen opetuskin olisi ihan syytä pitää mielessä
koulutuspuolen laadunvarmistajana ja rahan tuojana. Näistä
teemoista on tarkoitus keskustella jälleen merellisissä
tunnelmissa, sillä suunnitelmissamme on tarjota TYTläisille
jälleen piknik-risteily. Odotan innolla tätä tapahtumaa, sillä
itselleni tutkimus- ja opetushenkilöstön ajankäytölliset
kysymykset ovat sekä periaatteellisesti että ihan oman
käytännönkokemuksenkin kautta erityisen tärkeitä ja sydäntä

lähellä olevia ongelmia. Risteilyn lisäksi
ruodimme opetus- ja

tutkimushenkilöstön asioita myös
Klubi-tapahtumassa, jossa
viihteen ohella tarjoutuu
mahdollisuus saada tietoa ja
sitä kaivattua vertaistukea. On
yllättävän kiinnostavaa ja jopa
opettavaista kuulla, miten

samat toiminnot - joita voidaan
tietenkin myös opettamiseksi ja

tutkimiseksi kutsua - hoidetaan eri

yksiköissä hyvinkin eri tavoin. Omiin lähihankaluuksiin on
jotenkin helpompi tarttua, kun on joku tieto siitä, että omassa
yliopistossakin samoja asioita on ratkaistu paremminkin.
Molempien näiden tapahtumien aikataulut selviävät vasta
tuonnempana, mutta laitan tietoa sähköpostilistan kautta heti,
kun ajat varmistuvat. Toivottavasti mahdollisimman moni
pääsee mukaan, sillä tilaisuudet tarjoavat varmasti uutta tietoa
ja mukavaa yhdessäoloa!

Onko kukaan huomannut, että asiat eivät ole ihan niin kuin
luulisi? Esimerkiksi jos illalla on lunta, aamulla se todennäköisesti
on kadonnut. Tai että työpaikkani ei enää ole Jusleniassa,
vaikka sinne kovasti yritinkin mennä; Intrasta ei löydä
puhelinluetteloa vaikka se siellä onkin; parkkitarra ei ole enää
läpinäkyvä vaan iloisen keltainen; kirjat ovat kuitenkin onneksi
edelleen oppiaineen kirjastossa – tosin oppiaine ei ole enää
siellä niiden luona. Osan näistä yllätyksistä selittänee ihan
oma urpouteni, mutta kyllä sitä varmaan on ihan muuallekin
levinnyt –edes hitusen. Nuorempi nelivuotias tyttäreni kysyi,
tunnemmeko me ketään urpoja. Myönsin, että meissä jokaisessa
elää pieni urpo ja se on ihan hyvä homma.

Haluan toivottaa kaikille TYTläisille tehokasta ja hauskaa
vuotta 2013!
Maija S. Peltola
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
”Urpo laskit väärin, joulu meni jo.”

Kummelin sanat ovat valitettavan totta.

Ensin odottaa sormet ruvella kalentereja

aukoen, sitten jo tuskailee ylensyöntiä ja

seuraavassa vaiheessa löytää itsensä työpöydän

takaa uuden terveemmän elämän pyörteistä.

On tämä hienoa



Näin aloitti puheenvuoronsa eduskunnan sivistysvaliokunnan
puheenjohtaja kokoomuksen Raija Vahasalo yliopistolain
lähetekeskustelussa eduskunnassa 11.6.2009.

Vahasalon puheenvuoron tässä vaiheessa eduskunnan
puhemies Sauli Niinistö joutui koputtamaan järjestystä
tilaisuuteen: Anteeksi, hetkinen. - Eduskunnan istunto jatkuu
täällä. - Olkaa hyvä!

Eduskunnan pöytäkirjoista ilmenee, että edustaja Vahasalon
puheenvuoro nostatti hälinää istuntosalissa. Voin tässä
yhteydessä tunnustaa, että olin omalta osaltani myös jossain
määrin syynä aikakirjoihin kirjattuun hälinään. Olimme Turun
yliopiston tieteentekijöiden silloisen puheenjohtaja Minna
Jokelan kanssa eduskunnan lehterillä seuraamassa yliopistolain
lähetekeskustelua. Jo heti edustaja Vahasalon puheenvuoron
toisen lauseen aikana hänen vedotessaan ”Vapaan kansan

lahjaan vapaalle tieteelle” minulla oli noussut molemmat kädet
hämmästyksestä pystyyn. Varmaankin tämä oli vaistomainen
äänetön refleksi edustaja Vahasalon puheenvuoroon, ikään
kuin äänetön: Apua! Tehdäänkö yliopistolaistakin ”Vapaan
kansan lahja vapaalle tieteelle?”

Joka tapauksessa äänetön kannanottoni toi hetkessä selkäni
taakse eduskunnan vahtimestarin lisäämään syntynyttä
hälinää lukemalla minulle madonluvut sopimattomasta
käytöksestäni: Kaikkinainen demonstrointi eduskunnan
lehterillä on ehdottomasti kielletty!

Pois lehteriltä minua ei kuitenkaan ajettu.
Poliitikot söivät sanansa

Edellä lainatussa puheenvuorossaan edustaja
Vahasalo profetoi uuden yliopistolain mukanaan

Arvoisa puhemies! "Vapaan kansan lahjan vapaalle tieteelle", näin kuuluu oman opinahjoni Tu-

run yliopiston tunnuslause. Kannattaa muistaa, että Turun yliopisto aloitti lahjoitusvaroin yksi-

tyisenä yliopistona. Olemme nyt tekemässä historiallista yliopistolakiuudistusta. Yliopistot ovat

saamassa sen, mitä ne ovat jo vuosikymmeniä toivoneet: entistä vapaamman ja itsenäisemmän

aseman sekä turvatun perusrahoituksen. Tästä eteenpäin yliopistoilla on paremmat mahdollisuu-

det muokata itse oma tulevaisuutensa ja vahvat alueensa. Lainsäätäjinä me emme voi pakottaa

vapautta mutta me voimme poistaa esteet tieltä matkalla vapauteen ja menestykseen.

Sivistysvaliokunta pitää ehdotettua yliopistolakiuudistusta tarpeellisena. Suomi tarvitsee elin-

voimaisen yliopistolaitoksen selvitäkseen nykymaailmassa. Tavoitteena on kansainvälisen huip-

puosaamisen lisääminen. Yliopiston tehtävänä on myös humaanin ymmärryksen ylläpitäminen

ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Uudistuksen jälkeenkin yliopistolaitos säilyy alueellisesti katta-

vana ja yliopistoilla on edelleen perustuslaissa turvattu itsehallinto. (Hälinää)

Pääluottamusmiehen palsta

http://www.tieteentekijat.utu.fi/luottamusmiehet.html


tuomaa yliopistojen turvattua perusrahoitusta. Tämänhän
takaisi yliopistolakiin sisällytetty yliopistoindeksi, joka
kompensoisi yliopistoille vuotuista kustannusten nousua ja
turvaisi täten yliopistojen toimintaedellytykset. Yliopistoindeksin
tehtävänä oli vastata yliopistojen määrärahojen riittävyydestä
myös huonoina aikoina. Indeksi loi myös osaltaan myönteistä
suhtautumista yliopistouudistukseen. Sillä myytiin uudistusta.

Mutta miten on käynyt? Täysistunnossaan 7.11.2012
eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen laiksi yliopistolain
49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Siinä yliopistolakia
muutettiin siten, että vuonna 2013 yliopistoille osoitettavaan
talousarvion määrärahaan ei tehty yliopistoindeksin mukaista
vuotuista korotusta. Säästön hintalapuksi esityksen perusteluissa
todetaan 42 956 000 euroa. Laki on voimassa vain vuoden
2013 loppuun ja siten se on ns. väliaikainen laki. Meillä
suomalaisilla on kuitenkin hyvin karvaat kokemukset siitä,
mitä tarkoittaa väliaikainen laki. Tähän samaan tilapäisyyteen
vedottiin myös säädettäessä vuoden 1957 lakia väliaikaisesta
autoverosta. Nyt tämä ’väliaikainen’ laki on täyttänyt jo 55
vuotta ja voi edelleen hyvin.
Elinvoimaista yliopistolaitosta luomassa

Lähetekeskustelun 11.6.2009 puheenvuorossaan edustaja
Vahasalo totesi Suomen tarvitsevan elinvoimaista yliopistolaitosta
selvitäkseen nykymaailmassa. Mutta miten tämä tarve näkyy
käytännössä? Vuoden 2012 osalta yliopistoindeksi puolitettiin
ja vuoden 2013 indeksi jäädytettiin kokonaan. Hallituksen

omaksuma linja tuntien ei ole mitään syytä uskoa, että
yliopistoindeksi palaisi enää tällä hallituskaudella. Ja koska
Kataisen hallitus päättää myös vuoden 2015 budjetista, niin
pahimmassa tapauksessa indeksi puuttuu vielä silloinkin.
Tämän seurauksena yliopistolaitos on menettänyt tai tulee
menettämään vuosina 2012-15 kumuloituvana indeksisummana
yli 360 miljoonaa euroa – josta Turun yliopiston laskennallisen
osuus on noin 10 %. Siinä on yliopistoilla säästämistä ja
elinvoimaisuus kaukana!

Indeksin jäädyttämistä voi pitää hyvin lyhytjänteisenä ja
lyhytnäköisenä politiikkana, sillä tiede ja tieteen tekemisen
edellytysten turvaaminen ovat välttämättömiä kansantalouden
saamiseksi jälleen nousuun. Näinhän tehtiin 1990-luvun
talouslaman yhteydessä. Tällöin panostettiin tutkimukseen
ja tuotekehitykseen ja saatiin talouden pyörät pyörimään.
Yliopistoihin panostamisestahan kertoo mm. se, että nykyinen
tutkijakoulujärjestelmä sai alkunsa tuolloin. Eikö Kataisen
hallitus osaa ottaa oppia historiasta? Jos ei, niin Suomen
tulevaisuus on synkkä. Johann Wolfgang von Goethea lainaten
voisi tietysti todeta, että kuka ei opi menneisyydestä, on
tuomittu elämään se uudelleen. Tätä emme tietysti toivo, sillä
vielä neljä lisävuotta Kataisen hallituksen tiedepolitiikkaa on
jo ajatuksenakin veret seisauttava tulevaisuuden visio.
Eero Kuparinen
pääluottamusmies



Turun yliopiston Tieteentekijät ry:n hallitusja toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Turun yliopiston Tieteentekijät ry:n syyskokouksessa

27.11.2012 valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2013.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitukseen valittiin 10
varsinaista jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtainen
varajäsen. Vuoden 2013 hallituksessa on edustettuina kaikki
tiedekunnat ja kauppakorkeakoulu.

Hallitukseen tulivat valituiksi seuraavat henkilöt:
• Maija S. Peltola (hum. tdk);

varajäsen Janne Skaffari (hum. tdk)

• Antti Pajala (yht. tdk);

varajäsen Juha Vuori (yht. tdk)

• Johannes Heikkonen (oik. tdk);

varajäsen Mika Keränen (mat. tdk)

• Heli Virtanen (lääk. tdk);

varajäsen Elina Rantanen (lääk. tdk)

• John Smeds (kasv. tdk);

varajäsen Henna Tamminen (hum. tdk)

• Ilari Sääksjärvi (mat. tdk);

varajäsen Tiina Lintunen (yht. tdk)

• Ari Lehtonen (mat. tdk);

varajäsen Tomi Westerlund (mat.tdk)

• Seppo Virtanen (mat. tdk);

varajäsen Jarkko Leiro (mat. tdk)

• Eero Kuparinen (hum. tdk);

varajäsen Lauri Heikkilä (mat. tdk)

• Elina Pelto (TuKKK);

varajäsen Laura Tyysteri (hum. tdk)

Yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Maija S. Peltola. Muilta osin hallitus
järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 24.1.2013.
Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Eero Kuparinen, joka toimii
myös jäsenrekrytointivastaavana ja jäsensihteerinä,
varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Lehtonen ja talous- ja
yhteyspäällikköksi Seppo Virtanen.

Syyskokouksessa 27.11.2012 hyväksyttiin myös Turun
yliopiston Tieteentekijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle
2013, jonka mukaisesti yhdistys jatkaa aikaisempien vuosien
mukaista jäsentoimintaa mm. jäsenseminaarien ja Opettajien
ja tutkijoiden Klubi –tapahtuman muodossa. Tiedotusta
hoidetaan paitsi Tieteentekijä -jäsenlehden, myös yhdistyksen
nettisivujen, sähköpostilistan ja facebookin kautta.

Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa on tuttujen
edunvalvontatavoitteiden ohella nostettu esille muutamia
erityisteemoja vuodelle 2013. Yksi näistä on jäsenhankinnan
rinnalle nostettu jäsenpito, jonka mukaisesti toiminnan
keskiössä ovat jo jäseneksi liittyneet ja urapolullaan edenneet
tutkimus- ja opetushenkilöstön edustajat. Heidän kannaltaan
mielekkääseen teemaan onkin tarkoitus pureutua jäsenille
tarkoitetussa vuoden 2013 laivaseminaarissa. Yhdistys pyrkii
erityisesti pitämään yllä keskustelua opetuspainotteisissa
tehtävissä työskentelevien mahdollisuuksista tehdä tutkimusta
1600-tunnin työsuunnitelmien puitteissa. Viimevuotiseen
tapaan myös nuorten tutkijoiden edunvalvontaan aiotaan
kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraamalla työtilakysymyksiä
ja apurahatutkijoiden ja yliopiston välisiä sopimuksia vastuista
ja oikeuksista.

Vuoden 2013 erityisteemaksi toimintasuunnitelmassa on
nostettu myös tulevat hallintovaalit. Yhdistys panostaa siihen,
että mahdollisimman monia yhdistyksen aktiiveja tulisi valituksi
sekä Turun yliopiston hallitukseen että kollegioon. Tämä on
luonnollisesti keskeinen tapa hoitaa jäsenistön edunvalvontaa.
Lisää tietoa hallintovaaleista sekä yhdistyksen ehdokaslistasta
on odotettavissa Tieteentekijän syksyn 2013 numerossa.

Vuoden 2013 aikana on tarkoitus aloittaa myös yhdistyksen
strategiatyö kaudelle 2014-2015. Muuttuvat edunvalvonnalliset
kysymykset ja talouden kiristyminen luovat paineita toiminnan
muokkaamiselle ja tehostamiselle tulevaisuudessa, joten
yhdistyksen strategia tulevalle kaudelle vaatii päivittämistä.
Strategiatyötä varten perustetaan tämän vuoden aikana
työryhmä.
Elina Pelto



Luottamusmies esittäytyy

Missä tehtävässä toimit yliopistolla?
Olen kemian laitoksella epäorgaanisen kemian

yliopistonlehtorina. Opetustehtävät sisältävät enimmäkseen
aineopintojen ja syventävien opintojen luentoja sekä kaikenlaisia
opinnäytteiden ohjaustehtäviä. Tällä hetkellä toimin myös
laitoksen varajohtajana ja huolehdin moninaisista hallinnollisista,
erityisesti opintohallintoon liittyvistä tehtävistä. Tutkimuspuolella
teen töitä enimmäkseen metallientsyymien malliyhdisteiden
kanssa.
Millainen on kokemuksesiluottamusmiestoiminnasta?

Olen ollut ensin varaluottamusmiehenä ja nyttemmin
luottamusmiehenä yhteensä viitisen vuotta. Ensikosketukseni
luottamusmiestoimintaan tuli tosin jo vuosituhannen vaihteen
tienoilla, mutta silloin olin itse neuvoa saavana osapuolena.
Pyrin pysymään selvillä tehtäväkentästä osallistumalla
ammattiliiton järjestämään koulutukseen ja toisaalta seuraamalla
tapahtumia Turun yliopistossa.
Mitä haasteita näet oman alueesiedunvalvonnassa?

Yliopisto on koko ajan jonkinlaisessa myllerryksessä
rakenteellisten kehittämisten, uusien rahanjakomallien ja
opetukseen liittyvien uusien vaatimusten takia. Kaikenlaisten
perustehtäviin kuulumattomien töiden määrä lisääntyy, eikä

näistä tehtävistä välttämättä palkita asianmukaisesti eivätkä
ne välttämättä jakaannu tasaisesti kaikille työntekijäryhmille.
Niukkenevilla resursseilla tehtävä henkilöstöpolitiikka muistuttaa
toisinaan Tuntemattomasta sotilaasta tuttua tilannetta - yhden
kaatuessa tehtävät jaetaan muille eikä täydennysmiehiä ole
luvassa.
Miten luottamusmiesjärjestelmä palveleemielestäsi rivijäsentä?

Toimiva luottamusmiesjärjestelmä on henkilöstölle paras
ja usein ainoa tapa saada tietoa työntekijän asemaan liittyvissä
asioissa. Onneksi Tieteentekijöillä on yliopiston laajin
luottamusmiesverkosto.

Ari Lehtonen

•Epäorgaanisen kemian yliopistonlehtori

•Kemian laitos

• Luottamusmiesvastaanotto: TI 10-12

• Puhelin: 333 6733

•Toimialue: Arcanum, Calonia, Educarium,

Publicum, Arwidssoninkatu



Missä tehtävässä toimit yliopistolla?
Olen historian lehtori Kulttuuriperinnön tutkimuksen

oppiaineessa, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
koulutusohjelmassa. Koulutusohjelma toimii Porissa. Tällä
hetkellä opetan kaiken tasoisia kursseja, mutta eniten aikaa
menee gradujen ohjaamiseen. Ohjaan myös muutamaa
väitöskirjaa.
Millainen on kokemuksesiluottamusmiestoiminnasta?

Luottamusmies näkee monenlaista, eikä aina ole uskoa
näkemäänsä. Joskus joutuu vastaamaan niin vaikeisiin
kysymyksiin, että on pakko turvautua kokeneen
pääluottamusmiehen apuun. Yleensä ihmisillä on kuitenkin
lähinnä ihmisen kokoista tuen ja neuvonnan tarvetta.
Mitä haasteita näet oman alueesiedunvalvonnassa?

Vastuualueeni kattaa kaikki Satakunnassa toimivat Turun
yliopiston työntekijät. Välillä joutuu pohtimaan myös muiden
kuin omaa alaa edustavien tutkijoiden ja opettajien ongelmia.
Toisaalta ainakin Porin kampuksella ihmiset tuntevat toisensa
sen verran hyvin, että kynnys tulla luottamusmiehen puheille
on matala. Myös työnantajan edustajat ovat täällä Porissa

suhtautuneet erittäin positiivisesti luottamusmiehen työhön.
Turusta tosin on kuulemma kerran tullut hallintohenkilöltä
sähköposti, jonka sisällössä valitettiin, että pitikö se
luottamusmies nyt tähänkin asiaan sotkea.
Miten luottamusmiesjärjestelmä palveleemielestäsi rivijäsentä?

Luottamusmiesjärjestelmä palvelee parhaiten sitä, joka
osaa ja uskaltaa lähteä omia oikeuksiaan luottamusmiehen
kanssa peräämään.

Anna Sivula

•Historian lehtori

•Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen

laitos

• Luottamusmiesvastaanotto: TI 16-17

• Puhelin: 040 838 7158

•Toimialue: Porin yliopistokeskus, Satakunnan

ympäristötutkimuskeskus, ROKL

Luottamusmies esittäytyy



Kokous alkoi Akavan yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja
Pekka Piispasen katsauksella edunvalvonnan muuttuvasta
kentästä. Piispanen vertasi edunvalvontaa kilpaurheiluun –
hallitusohjelma vastaa olympialaisia ja jokasyksyinen budjet-
tiriihi vastaa vuotuisia MM-kisoja. Uutena kilpailuna on mu-
kaan tullut erilaisiin talousennusteisiin reagoivat ”Suomen
Työmarkkinaedunvalvonnan Mestaruuskisat”. Edunvalvon-
nassa on siis oltava valppaana koko ajan, eikä kunnon ajoit-
tamisessa ole varaa epäonnistua. Urheilutermeillä maustetun
alustuksen jälkeen virisi vilkas keskustelu. Liittokokousedus-
tajat vaikuttivat kovin yksimielisiltä siitä, että valtion huonon
taloudellisen tilanteen parantamiseksi tehtävät korjausliik-
keet leikkauksineen ja sattumanvaraisesti kohdennettuine
panostuksineen eivät ole paras mahdollinen ratkaisu. Tilalle
esitettiin pitkäjänteistä panostusta opetukseen ja tutkimuk-
seen. Myös lisäpanosta saavia aloja olisi pohdittava tarkem-
min, esimerkiksi Angry Birds –tyyppisen peliteollisuuden
lisäksi tuettavia aloja löytyisi vaikka muistisairauksien tutki-
misesta.

Seuraavana vuorossa oli puheenjohtaja Tapani Kaakku-
riniemi. Kaakkuriniemi herätteli yleisöä pessimistisellä nä-
kemyksellä, jonka mukaan hallituksen lupaukset
yliopistoindeksistä eivät välttämättä toteudukaan. Onkin täy-
sin mahdollista, että vuoden 2012 yliopistoindeksin puolitta-
minen johtaa vuoden 2013 indeksin jäädytyksen kautta
totaaliseen jäätymiseen vuonna 2014. Tämän jälkeen ei yli-
opistoindeksiä enää edes muistettaisi. Toteutuessaan tämä
johtaisi siihen, että yliopistot joutuisivat rakenteellisen näivet-
tämisen tielle, jolloin leikkauksia ja säästöjä seuraisivat lo-
pulta irtisanomiset. Puheenjohtajan mukaan yliopistoilta tulisi
kuitenkin löytyä reiluutta ja malttia henkilöstöön kohdistuvis-
sa säästötoimissa, vaikka rehtorit ovatkin jo alkaneet puhua
väen vähentämisen välttämättömyydestä. ”Meillä tulee ole-
maan täysi työ puolustaa työpaikkojamme, palkkojamme ja
etujamme", totesi Tapani ja muistutti, että yliopistojen tulisi
kilpailla myös hyvällä henkilöstöpolitiikalla, mikä oli yksi yli-
opistouudistuksen keskeisistä tavoitteista.

Puheenjohtajan puheenvuoron jälkeen liiton toiminnanjoh-
taja Eeva Rantala esitteli juuri valmistuneen kokonaistyöai-
kakyselyn tuloksia. Kyselyn mukaan suurin osa
kokonaistyöaikajärjestelmässä olevista yliopistolaisista pitää

järjestelmää hyvänä – tosin suurin osa ei näe työsuunnitel-
mien tekemisessä mitään hyötyä. Koska työsuunnitelman
merkitys työstä suoriutumisen arvioinnissa tulee korostu-
maan, niin jäsenistön olisi syytä aktivoitua ja kiinnittää enem-
män huomiota suunnitelmien laatimiseen.

Varsinainen kokous pääsi alkamaan vasta pitkien esipu-
heiden ja lounaan jälkeen kun kokouspäivää oli vietetty jo
kolmisen tuntia. Varsinaiset kokousasiat käytiinkin läpi no-
peassa tahdissa. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2013
herätti silti paljon keskustelua ja siihen tehtiinkin useita pie-
niä muutoksia. Erityisesti nuorten tutkijoiden näkökulmaa ha-
luttiin saada paremmin esille. Liittokokous antoi myös
hallitukselle ohjeita liiton päätöksentekorakenteen kehittämisestä

Kokouksen lopuksi päästiin liiton puheenjohtajiston valin-
taan. Varsinaisen puheenjohtajan valinta seuraavalle kaksi-
vuotiskaudelle oli tällä kertaa helppoa istuvan puheenjohtajan
ollessa ainoana ehdokkaana. Kokous valitsikin siten yksimie-
leisesti Tapani Kaakkuriniemen jatkamaan liiton johdossa
myös seuraavan kaksivuotiskauden. Tämän jälkeen siirryt-
tiin mielenkiintoisempaan vaiheeseen eli varapuheenjohta-
jien valintaan. Aamupäivän verkkainen tahti kostautui tässä
vaiheessa kun pitkämatkalaiset alkoivat kiirehtiä lentokentäl-
le tai juna-asemalle. Erityisesti TYT:n Seppo Virtasen vetä-
mä varapuheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelu jäi
ajanpuutteessa liian lyhyeksi. Kokous pystyi kuitenkin teke-
mään asianmukaiset päätökset ja varapuheenjohtajiksi va-
littiin tutkijatohtori Ulla Aatsinki Tampereen yliopistosta sekä
meidän oma miehemme lehtori Eero Kuparinen. Eerolle tä-
mä on kolmas kausi puheenjohtajistossa. Turun yliopiston
tieteentekijät ry onnittelee mitä lämpimimmin Eeroa, varapu-
heenjohtajavaalin äänikuningasta!
Ari Lehtonen

Kuulumisia TTL:n syysliittokokouksesta
Aamulla 1.12.2012 TYTry:n liittokokousedus-

tajat suuntasivat kohti Helsinkiä ja Scandic

Continentalia osallistuakseen TTL:n syysliit-

tokokoukseen. Talousarvioiden ja vuosisuun-

nitelmien lisäksi listalla oli erityisesti

turkulaisia kiinnostavaa asiaa – liiton puheen-

johtajiston valinta.

Varapuheenjohtajaehdokkaiden vaalitentissä Ulla Aatsinki

Tampereelta, TYT:n Eero Kuparinen ja Pirkko Viitala Oulusta.

Tentin puheenjohtajana toimi TYT:n Seppo Virtanen.

Kuva: Kirsti Sintonen.



Nuorten tutkijoiden klubi

Nuorten tutkijoiden klubin juontajana toimi Juha Vuori, joka
sanailullaan piti yllä rentoa ilmapiiriä muuten hyvinkin
asiapitoisessa klubissa. Ja senhän takia paikalle oltiin tultukin
– unohtamatta tietenkään virvokkeita, hyvää musiikkia ja
ystävien tapaamista. Tilaisuuden aluksi TYTin puheenjohtaja
Maija Peltola kertoi TYTistä ja syistä miksi kannattaa liittyä
Turun yliopiston suurimpaan henkilöstöyhdistykseen. Jäseniähän

TYTissä on lähes 900, mikä auttaa meitä saamaan äänemme
kuultavaksi ja ajamaan jäseniemme asiaa yliopistossa. Klubin
asialinjaa jatkoi pääluottamusmies Eero Kuparinen, joka toi
esiin huolen yliopiston rahoituksen kestävyydestä ja sen
merkityksestä ylipiston toimintaan.

Alkupuheenvuorojen jälkeen klubilaisilla oli mahdollisuus
esittää kysymyksiä TYTin edustajille heitä koskettavista
asioista. Ja paljon niitä tulikin. Suurimpana huolena klubilaisilla
oli nuoren tutkijan asema yliopistossa, palkkaus ja urakehitys.
Nuorten tutkijoiden aseman parantamista TYT on ajanut mm.
esittämällä tohtorikoulutettava nimikkeen vaihtamista nuoreksi
tutkijaksi, joka kuvaa selkeämmin kyseistä tehtävänkuvaa.
Lisäksi palkkauksessa Turun yliopisto on 2013 alkaen ottanut
linjan, jonka mukaan nuoren tutkijan siirtyminen vaatitasolta
seuraavalle mukailee hänen edistymistään väitöskirjan
tekemisessä. Pyrkimyksenä Tieteentekijöiden liitolla on myös
väitöksen jälkeisen tutkijanuramallin edistäminen. Tiukkojen
kysymysten jälkeen Nuorten tutkijoiden klubia jatkettiin musiikin
ja virvokkeiden parissa iltamyöhälle asti.
Tomi Westerlund

Nuorten tutkijoiden klubi valtasi Dynamon

marraskuisena iltana. Paikalle oli kerääntynyt

kolmattakymmentä Turun yliopiston

tieteentekijöiden aktiivia ja toiminnasta

kiinnostunutta nuorta tutkijaa. Nuorten

tutkijoiden klubissa vastattiin paikkaolleiden

nuorten tutkijoiden moninaisiin polttaviin

kysymyksiin unohtamatta viihteellistä sisältöä



Who are you and what do you do?
My name is Innan Sasaki. I am a doctoral student at the

Turku School of Economics, majoring in International Business.
I am currently funded by a FIGSIB (Finnish Graduate School
of International Business) position. My father is Japanese,
and my mother is Finnish. I was born in Helsinki, and then
moved to Japan when I was 6 years old. I was raised in Japan
until I was 18, when I moved back to Finland with my family.
I studied all my university degrees in Turku. The language
that I am most fluent in is Japanese, and I speak also English
and Finnish pretty fluently, thanks to my parents who educated
me to learn many languages. This gift has helped me a lot
while working at the university. My research interests include
cross-cultural management between Eastern and Western
businesses, international human resource management
(HRM), business ethics, and business history. In my doctoral
dissertation, I am investigating both Japanese and Western
firms that have more than 100 years of history, in order to
find out how firms can attain longevity.
How have you ended up to work at the Universityof Turku and in your current position?

After I graduated from Turku School of Economics’ Global
Innovation Management (GIM) Masters’ Degree Programme,
I decided to apply for doctoral studies, because my supervisors
for both Bachelor's and Master's thesis recommended that I
should continue studying the above mentioned "long living
firms" at a doctoral level. As a doctoral student, I received a
lot of guidance from many senior researchers, especially my
supervisor. Hence, I could attain my current position.
What are the pros and cons of your current work?

The pro of my current work is that I have the freedom to
work from wherever place in the world through Skype, e-
mails and online databases. This makes it very easy to balance
work and family lives, especially in my case as my husband
is from Spain. I think the most important thing in my work is
to manage my time efficiently, keep being motivated and
bring results. Cons of my work are related to the fact that I
need to worry about finance, especially when there are extra
expenses such as long term data collection abroad. It takes
a lot of time and energy to apply for funding constantly.

Why did you decide to join the Finnish Unionof University Researchers and Teachers (FUURT)?
I was recommended to join it by my colleague. It was an

obvious choice as I did not belong to any other union. Also,
I think the main reason was that the union fee was very cheap
for a doctoral student, and it included travel insurance.
What kind of support and activities do you wishfrom your local union branch - TURTLE?

I would like to receive more information on support activities
that they offer, in a quick and brief manner. If possible, tailored
services targeted just for doctoral students.

• University of Turku Researchers, Teachers and Lecturers

(TURTLE) is the local member organisation of the Finnish

Union of University Researchers and Teachers at the

University of Turku.

• TURTLE has more than 60 international members, which

is almost 8 percent of all members of the association.

• TURTLE is the biggest organisation for the University of

Turku personnel

• TURTLE has the widest network of shop stewards at the

University of Turku

• TURTLE represents University personnel with a variety

of titles from all faculties and Turku School of Economics

www.tieteentekijat.utu.fi/en/

Why to join the Finnish Union ofUnversity

Researchers and Teachers? In this and the

forthcoming issues, we will introduce

TURTLE's international members and why

they have decided to join TURTLE.

International Members



Uutisia:Turun yliopiston Tieteentekijät ry:n aktiivien tutkimusvuoden 2012 kiinnostavimmaksi tiedejutuksi
"Kaksikielisyyden eri tavoin saavuttaneilla on erilaiset aivot"

–juttu (http://bit.ly/VajzPZ) äänestettiin utu.fi –sivujen vuoden
2012 kiinnostavimmaksi tiedeartikkeliksi. Jutussa kerrottu
tutkimus on tehty Turun yliopiston fonetiikan oppiaineessa
toimivassa Learning, Age and Bilingualism -laboratoriossa
(LAB-lab). Tutkimuksessa selvitettiin miten kaksi kieltä
organisoituu aivoissa silloin, kun puhujat ovat syntyperäisiä
kaksikelisiä tai luokkahuoneessa kielitaidon saavuttaneita
kielen puhujia.

Tutkimuksessa osoitettiin, että syntyperäisillä kaksikielisillä
molemmat kielet ovat neuraalisesti yhteen nivoutuneita ja
jatkuvasti toiminnallisia siten, ettei heidän ole mahdollista
sulkea toista kieltä pois ja kuunnella vain toisen kielen

mukaisesti. Luokkahuoneoppijat puolestaan pystyvät
valitsemaan kielijärjestelmän siten, että heidän aivonsa
reagoivat ainoastaan toisen kielen äänteille.

Tutkimustuloksia käsittelevä artikkeli “Different kinds of
bilinguals – different kinds of brains: The neural organisation
of two languages in one brain” on julkaistu kesäkuussa 2012
Brain and Language -tiedelehdessä, ja tutkimusta on referoitu
myös The British Psychological Societyn verkkosivuilla.

Tutkimushankkeen johtaja Maija Peltola on Turun yliopiston
Tieteentekijät ry:n puheenjohtaja ja tutkija Henna Tamminen
TYT:n hallituksen varajäsen. Tieteentekijä onnittelee Kiinnostavin
Tiedejuttu 2012 -äänestyksen voittajia!

Vuonna 2012 yhdistykseen liittyi 96 uutta jäsentä, joista
suomalaisia oli 72. Ei-suomalaisia jäseniä yhdistys sai 18
valtiosta - edustettuina olivat niin Brasilia, Espanja, Etiopia,

Ghana, Intia, Iran, Italia, Kuuba, Nepal, Pakistan, Peru,
Portugali, Ranska, Saksa, Thaimaa, Turkki, Viro kuin
Yhdysvallatkin.

Turun yliopiston tieteentekijät kasvaa jakansainvälistyy vauhdilla

Tieteentekijöiden uusi puheenjohtajisto on valittu
Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous

valitsi puheenjohtajiston ja hallituksen
kokouksessaan 1.12.2012. Oheisessa
kuvassa vastavalittu puheenjohtajisto:
keskellä liiton puheenjohtaja Tapani
Kaakkuriniemi Helsingistä, vierellään TYT:n
Eero Kuparinen ja Ulla Aatsinki Tampereelta.
Kuva: Kirsti Sintonen.
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