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TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

 

YLEISTÄ 

 

Jyväskylän tieteentekijät ry (Jytte) 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 yliopistopolitiikasta, -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 2020 lopussa yhdistyksellä oli 767 jäsentä, mikä oikeuttaa 13 edustajaan 

Tieteentekijöiden liittokokouksissa. 

 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2020 

 

Hallituksen jäsenet: 

 

Puheenjohtaja Mikko Jakonen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos  

Varapuheenjohtaja ja jäsensihteeri Melissa Plath, yhteiskuntatieteiden ja filosofian 

laitos  

Sihteeri Elina Laurila, kemian laitos 

Taloudenhoitaja Ulla Lautiainen, monikielisen akateemisen viestinnän keskus 

Tiedottaja Heidi Kosonen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, (01/2020–

10/2020) ja Kaisa Laitinen, kieli- ja viestintätieteiden laitos, (11/2020–12/2020) 

 

 Hallituksen muut jäsenet:  

 

Jouni Kaipainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Nina Kullberg, psykologian laitos 

Heidi Kosonen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, (11/2020–12/2020) 

Matti Leppäniemi, kauppakorkeakoulu 

Kaisa Laitinen, kieli- ja viestintätieteiden laitos, (01/2020–10/2020) 
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Hallituksen varajäsenet: 

Jorma Kyppö, informaatioteknologian tiedekunta  

Leena Lindström, bio- ja ympäristötieteiden laitos 

Johanna Turunen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

 

Toiminnantarkastajat 

 

Varsinaiset toiminnantarkastajat: Leena Subra ja Mikko Jäkälä  

Varatoiminnantarkastajat: Timo Tohmo ja Juha Munnukka   

 

KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen alustava kevätkokous pidettiin 31.3.2020. Poikkeusoloista johtuen 

ylimääräinen yhdistyskokous ja yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 

25.8.2020 TEAMS:ssä. Syyskokous pidettiin 20.11.2020 TEAMS:ssä. Jytten hallitus 

kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa.  

 

PAIKALLINEN EDUNVALVONTA 

 

Paikallisessa toiminnassaan Jytte kiinnitti vuonna 2020 erityistä huomiota korona-ajan 

työhön sekä hyvinvointiin. Yhdistys seurasi työehtosopimuksen toteutumista sekä yt-

toimintaa yliopistossa. Edunvalvonnassa korostui erityisesti Kokkolan yliopistokeskus 

Chydeniuksen yt-neuvottelut keväällä 2020.  

 

Jytten hallitus tapasi professoriliiton paikallisosaston johtokunnan vuonna 2020 yhden 

kerran (27.02.2020). Tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista.  

 

Yhdistyksen hallituksen edustus yliopiston toimielimissä ja työryhmissä 

 

Yhdistyksen edustajia oli vuonna 2020 useissa Jyväskylän yliopiston toimielimissä ja 

työryhmissä:  

• Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotoimikunta: jäsen Leena Lindström 

• Työsuojelutoimikunta: jäsen Elina Laurila (varajäsen Nina Kullberg) 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) 

• 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 kävi säännöllisiä keskusteluja Moision kanssa 

ennen yliopiston hallituksen kokouksia yhdessä muiden henkilöstöryhmien kanssa 

työvaliokunnan kokouksissa.  

 



 

 3 

Yhdistys on pitänyt yhteyttä myös ylioppilaskuntaan sekä muihin 

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 16.11.2020. Akavalaisten pääluottamus-

miehenä (2021–2023) jatkaa Erja Kosonen ja Matti Leppäniemi valittiin 

varapääluottamusmieheksi (2021–2023). 

 

JUKOn jytteläiset luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet vuonna 2020: 

 

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: Mikko Jakonen 

• Tieteentekijöiden liiton hallituksen varajäsen: Heidi Kosonen (Lotta Alhonnoro, 

VYTY)  

• Nuorten tutkijoiden työryhmän puheenjohtaja: Mikko Jakonen  

• Vaalivaliokunta: Elina Laurila 

• Acatiimin toimitusneuvosto: Mikko Jakonen 

• Acatiimin uudistustyöryhmän puheenjohtaja: Mikko Jakonen 
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Liittokokousedustajat: 

 

Mikko Jakonen 

Jouni Kaipainen 

Heidi Kosonen 

Nina Kullberg 

Jorma Kyppö 

Kaisa Laitinen 

Elina Laurila 

Ulla Lautiainen 

Matti Leppäniemi 

Leena Lindström 

Melissa Plaht 

Gorana Panic 

Johanna Turunen 

 

Varaliittokokousedustajat: 

Panu Halme 

Hanna-Mari Husu 

Kirsi Keskinen 

Otto Loberg 

Hilkka Paldanius 

Satu Pekkala 

Anu Penttilä 

Heikki Penttilä 

Laura Piippo 

Esa Storhammar 

Leena Subra 

Simon Walker 

Quivine Ndomo 

 

Yhteistoimintaa liiton kanssa 

 

Edunvalvonnan lisäksi liiton kanssa on tehty yhteistyötä myös tiedotuksessa ja 

jäsenrekrytoinnissa. Keväällä Jytten verkkosivut siirrettiin uudelle alustalle osana 

Tieteentekijöiden laajempaa verkkosivu-uudistusta. Syksyllä taas liiton “Miksei 

vakituinen?” -kampanja herätti paljon verkkokeskustelua myös Jytten jäsenten 

keskuudessa. Jytte osallistui aktiivisesti Tieteentekijöiden liiton Nuorten tutkijoiden 

tekemään “Yhteiset pelisäännöt tärkeitä väitöskirjan ohjaussuhteessa” -hankkeeseen ja 

siitä tiedottamiseen.  

 

Osallistuminen neuvotteluihin, koulutuksiin ja kokouksiin 

 

Tieteentekijöiden liiton kevätliittokokoukseen 20.5.2020 (TEAMS) osallistuivat Mikko 

Jakonen, Jouni Kaipainen, Heidi Kosonen, Jorma Kyppö, Kaisa Laitinen, Elina Laurila, 

Leena Lindström ja Simon Walker. 

 

Mikko Jakonen, Heidi Kosonen, Elina Laurila ja Melissa Plath osallistuivat 

Yhdistyspäiville (Helsinki) 14.−15.2.2020. 
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Elina Laurila oli Jytten virallinen edustaja Tieteentekijöiden liiton 

syysliittokokouksessa 28.11.2020 (TEAMS). Laurila äänesti liiton 

puheenjohtajavaalissa Jytten äänillä hallituksessa sovitulla tavalla. Hänen lisäkseen 

syyskokoukseen osallistuivat poikkeusolojen asettamilla rajoituksilla Mikko Jakonen ja 

Johanna Turunen.  

 

 

MUU TOIMINTA 

 

Tapahtumat 

 

Koronapandemian tähden Jytte joutui jäädyttämään omien tapahtumien järjestämisen 

vuonna 2020. Hallitus pyrki paikkaamaan tilanteen jakamalla lippuja verkossa 

striimattuihin kulttuuritapahtumiin. Pandemian jatkuessa tavoitteena on harkita 

virtuaalisten tapahtumien järjestämistä.  

 

Jäsenrekrytointi 

 

Koronapandemia vaikutti myös Jytten jäsenrekrytointiin. Avointen tapahtumien 

puuttuessa jäsenrekrytointia pyrittiin toteuttamaan näkyvällä viestinnällä yhdistyksen 

blogissa ja sosiaalisessa mediassa. Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä laski hieman vuonna 

2020. Vuoden 2020 lopussa jäsenmäärä oli 767. 

 

Sääntömuutos 

 

Jytte tarkisti ylimääräisessä yhdistyskokouksessa elokuussa 2020 

jäsenmaksukäytäntöjään. Säännöt päivitettiin vuonna 2017 tehtyjen muutosten jälkeen 

vastaamaan Tieteentekijöiden uusia suosituksia. Myös jäsenmaksut määriteltiin 

eläkeläis- ja muiden ei-työsuhteessa olevien jäsenten suhteen liiton ehdottaman yhteisen 

linjan mukaiseksi. 

 

Viestintä 

 

Toimintavuoden aikana tiedotuksessa käytettiin aktiivisesti neljää viestintäkanavaa: 

sähköpostilista, verkkosivut, jäsentiedotteet ja Facebook. Näiden kanavien avulla 

viestittiin jäsenistölle tärkeistä asioista ja julkaistiin tietoa Jytten toiminnasta myös 

jäsenistön ulkopuolelle. Vuonna 2020 toteutettiin uudistukset sekä verkkosivuille että 

sähköpostilistaan, jotka molemmat siirrettiin uusille alustoille kevät-kesän 2020 

aikana. Lisäksi keväällä 2020 siirryttiin kaksi kertaa vuodessa julkaistavista paperisista 

jäsentiedotteista sähköisiin syyskokouksen 2019 päätöksen mukaisesti.  

 

Jytten blogissa tiedotettiin läpi vuoden jäseniä koskevista ajankohtaisista asioista. 

Syksyllä blogissa paljon näkyvyyttä sai kahdeksanosainen Heidi Kososen ja Melissa 

Plathin toimittama “Koronanäkökulmia” -blogisarja, johon pyydettiin kirjoituksia 

pandemian vaikutuksista yliopistotyöhön eri henkilöstöliittojen edustajilta sekä muilta 

Jyväskylän yliopistoyhteisön jäseniltä. Blogisarjan avulla Jytte nosti näkyvästi esiin 

jäsenistöönsä vaikuttavia ajankohtaisia aiheita sekä edisti yhteistyötä sidosryhmiensä 

kanssa julkaisemalla kirjoituksia ympäröivän yliopistoyhteisön eri tahoilta. 
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Apurahat 

 

Yhdistys jakoi jäsenilleen apurahoja keväällä yhteensä 2450 euroa ja syksyllä yhteensä 

1260 euroa, yhteensä 3710 euroa. Apurahansaajia oli keväällä 5 ja syksyllä 4.  

 

Jytte osallistui muiden Jyväskylän yliopiston henkilöstöjärjestöjen kanssa Nenäpäivä 

keräykseen 500 eurolla. Keräys tuki maailman lapsia.  

 

Virkistystoiminta 

 

Jäsenille on tarjottu toimintavuoden aikana mahdollisuuksia virkistäytymiseen usein eri 

tavoin. Virkistystilaisuudet ovat olleet hyvä keino tavoittaa jäseniä ja sitouttaa 

jäsenkuntaa yhdistyksen toimintaan. Valitettavasti osa tapahtumista peruuntui.  

 

Yhdistys hankki jäsenilleen ilmaisia lippuja/lahjakortteja useisiin tilaisuuksiin: 

• JYP-Tappara (10.3.2020) pelin liput (15 kpl)   

• Oopperan kummitus, Jyväskylän kaupungin teatteri (03.04.2020) (10 kpl), 

peruutus koronan takia, lipun saaneet kävivät itse vaihtamassa lipun syksyllä 

2020 

• 30 kpl Storytel lahjakorttia, 1 kk 

• 20 kpl lounaslahjakortteja Toivolan pihan ravintolaan 

• 10 kpl Museokortteja (13 kk voimassa) 

• 10 kpl lahjakortteja Itsemyötätunto & yinjooga miniverkkokurssille 

(Studio Laive, Jyväskylä)   

• Live striimi -keikoille lippuja (5 kpl, Sanni ja 2 kpl VIP-

lippu, Insomniumin) 10.10.2020.   

• Pikkujoulut syyskokouksen yhteydessä konserttina (Irina, Saimaa Sinfonietta 

tai Amorphis) ja Figaron mukaan haettuna tarjoilulla (20.11.2020) 

• 30 kpl lahjakortteja SF Anytimen elokuvan katsomista varten, päätetty 

12/2020, hankittu 1/2021 

• 10 kpl niska-hartia hieronta 


