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TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

 

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 2021 lopussa yhdistyksellä oli 759 jäsentä, mikä oikeuttaa 13 edustajaan 

Tieteentekijöiden liittokokouksissa. 

 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2021 

 

Hallituksen jäsenet: 

 

Puheenjohtaja Johanna Turunen,  

Varapuheenjohtaja ja jäsensihteeri Matti Leppäniemi, kauppakorkeakoulu 

Sihteeri Elina Laurila, kemian laitos 

Taloudenhoitaja Ulla Lautiainen, monikielisen akateemisen viestinnän keskus 

Tiedottaja Pekka Pietilä, historian ja etnologian laitos 

 

 Hallituksen muut jäsenet:  

Jorma Kyppö, informaatioteknologian tiedekunta  

Jouni Kaipainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Nina Kullberg, psykologian laitos 

Hanna-Mari Husu, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

 

Hallituksen varajäsenet: 

Mikko Jakonen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

Leena Lindström, bio- ja ympäristötieteiden laitos 
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Heidi Kosonen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

 

Toiminnantarkastajat 

 

Varsinaiset toiminnantarkastajat: Leena Subra ja Mikko Jäkälä  

Varatoiminnantarkastajat: Timo Tohmo ja Juha Munnukka   

 

KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 13.4.2021 verkossa (TEAMS). Syyskokous pidettiin 

yhdessä pikkujoulujen kanssa 18.11.2021 Deli Katriinassa ja etänä (hybridi). Jytten 

hallitus kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa.  

 

PAIKALLINEN EDUNVALVONTA 

 

Paikallisessa toiminnassaan Jytte kiinnitti vuonna 2021 erityistä huomiota korona-ajan 

vaikutuksiin sekä hyvinvointiin. Yhdistys seurasi työehtosopimuksen toteutumista sekä 

yt-toimintaa yliopistossa. Edunvalvonnassa korostui erityisesti määräaikaisuudet ja 

väitöskirjatutkijoiden asema. 

 

Yhdistyksen hallituksen edustus yliopiston toimielimissä ja työryhmissä 

 

Yhdistyksen edustajia oli vuonna 2021 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 Johanna Turunen) 

• 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. 

 

Syksyn 2021 yliopistokollegion vaalien alla Jytte tiedotti ehdokkaina olevista 

jäsenistään sekä kannusti kaikkia äänioikeutettuja osallistumaan yliopistodemokratian 

toteutumiseen. 

 

Yliopiston hallituksen keskiryhmien edustaja kaudella 2022–2025 on Olli-Pekka 

Moisio. Yhdistyksemme puheenjohtaja kävi säännöllisiä keskusteluja Moision kanssa 

ennen yliopiston hallituksen kokouksia yhdessä muiden henkilöstöryhmien kanssa 

työvaliokunnan kokouksissa. Lisäksi Jytte julkaisi Moision esittäytymistekstin 

verkkosivuillaan hänen valintansa jälkeen. 

 

Yhdistys on pitänyt yhteyttä myös ylioppilaskuntaan sekä muihin 

henkilöstöjärjestöihin. Jytten hallitus tapasi professoriliiton paikallisosaston 
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johtokunnan vuonna 2021 kaksi kertaa (6.5.2021 ja 15.12.2021). Tapaamisissa 

keskusteltiin ajankohtaisista asioista. 

 

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.  

 

Akavalaisten pääluottamusmiehenä (2021–2023) toimii Erja Kosonen ja Matti 

Leppäniemi toimii varapääluottamusmiehenä (2021–2023). 

 

JUKOn jytteläiset luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet vuonna 2021: 

 

Luottamusmies Matti Leppäniemi, kauppakorkeakoulu (ei varaluottamusmiestä) 

Luottamusmies Jouni Kaipainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (ei 

varaluottamusmiestä)  

Luottamusmies Tanja Välisalo, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (ei 

varaluottamusmiestä) 

 

Luottamusmiestoiminnan perustana on ollut hyvä yhteistyö pääluottamusmies Erja 

Kososen kanssa. Informaatio pääluottamusmiesten ja johdon välisistä tapaamisista on 

välittynyt yhdistykselle 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 hallituksen jäsen: Johanna Turunen (vara Matti 

Leppäniemi) 

• Nuorten tutkijoiden työryhmä: Johanna Turunen 

• Vaalivaliokunta: Elina Laurila 

 

 

 

 



 

 4 

Liittokokousedustajat: 

 

Hanna-Mari Husu 

Mikko Jakonen 

Jouni Kaipainen 

Heidi Kosonen 

Nina Kullberg 

Jorma Kyppö 

Elina Laurila 

Ulla Lautiainen 

Matti Leppäniemi 

Leena Lindström 

Gorana Panic 

Pekka Pietilä 

Johanna Turunen 

 

Varaliittokokousedustajat: 

Tommi Eronen 

Johanna Ihalainen 

Tiia Kekäläinen 

Kirsi Keskinen 

Urpo Kovala 

Kaisa Laitinen 

Emilia Lakka 

Outi Niininen 

Anu Penttilä 

Melissa Plath 

Anna-Katriina Salmikangas 

Timo Salminen 

Elina Tergujeff 

 

Yhteistoimintaa liiton kanssa 

 

Jytte järjesti 2.9.2021 seminaaripäivän osana Tieteentekijöiden kansallista Tuhansien 

urapolkujen tohtorit -syysseminaaria. Liiton toteuttaman verkkovälitteiden 

keskustelutapahtuman lisäksi Jyväskylässä järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta.  
 

Aamun avasi “Yliopistoyhteisö pandemian jälkeen” paneelikeskustelu, joka järjestettiin 

yhteistyössä Professoriliiton paikallisosaston, Jyväskylän yliopiston opetusalan 

paikallisyhdistyksen (JYLL), Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistyksen JYHY, 

Jyväskylän yliopiston ammattiosaston (JYTT) sekä Jyväskylän yliopiston 

ylioppilaskunnan (JYY) kanssa. Paneelissa oli puhujina rehtori Keijo Hämäläinen, 

Jyväskylän yliopisto, yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio, Yhteiskuntatieteiden ja 

filosofian laitos, yliopistonopettaja Tiina Nikkola, Opettajankoulutuslaitos, 

työpsykologi Juho Strömmer, Terveystalo, ja puheenjohtaja Aleksi Murtojärvi, 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Tapahtumassa kuultiin myös alustus 

apulaisprofessori Ari Kuisminin (Kieli- ja viestintätieteiden laitos) alustus yliopistotyön 

tulevaisuudesta. Paneelin puheenjohtajana toimi Jytten puheenjohtaja Johanna 

Turunen. 
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Iltapäivällä järjestettiin englanninkielinen Doctors of a thousand career paths:  

 Experiences from JyU –paneeli. Minni Matikainen, väitöskirjatutkija / RETEE  

 tutkijayhdistyksen puheenjohtaja, Chloe Foilloux, väitöskirjatutkija ja Johanna  

 Turunen, väitöskirjatutkija/ Jytten puheenjohtaja. Paneelin puheenjohtajina toimivat 

 Nina Kullberg ja Pekka Pietilä.  

 

Liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola ja edunvalvontajohtaja Mia Weckman 

osallistuivat etäyhteyksin Jytten hallituksen kokoukseen 15.9. 2021. Agendalla oli liiton 

kansallinen vaikuttamistyö ja kevään 2022 TES-neuvotteluihin valmistautuminen.  

 

Osallistuminen neuvotteluihin, koulutuksiin ja kokouksiin 

 

Tieteentekijöiden liiton kevätliittokokoukseen 23.4.2021 (TEAMS) osallistuivat 

Hanna-Mari Husu, Jouni Kaipainen, Jorma Kyppö, Elina Laurila, Leena Lindström, 

Matti Leppäniemi, Pekka Pietilä, Johanna Turunen ja kaksi varajäsentä. 

 

Johanna Turunen ja Elina Laurila (15.10.2021) osallistuivat Yhdistyspäiville (Helsinki) 

15.−16.10.2021. 

 

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous ja seminaari olivat hybridinä (verkko, 

Långvik). Elina Laurila, Pekka Pietilä ja Johanna Turunen osallistuivat paikan päältä. 

Ulla Lautiainen, Matti Leppäniemi, Jouni Kaipainen, Nina Kullberg ja Jorma Kyppö 

osallistuivat etäyhteydellä. 

 

 

MUU TOIMINTA 

 

Tapahtumat 

 

Koronapandemian tähden Jytte jatkoi tapahtumien järjestämistä ja virkistystoiminnan 

tarjoamista etäyhteyksin vuonna 2021. 

 

 Jytten syyskokous ja pikkujoulut järjestettiin 18.11. 2021 Katriina Delissä.  

 Ruokatarjoilun lisäksi tapahtumassa oli liveohjelmaa (Naiskuoro Harput).  

 

 Kevään 2021 kuntavaalien alla Jytte pyrki tarjoamaan ehdolla oleville jäsenilleen 

 näkyvyyttä omilla verkkoalustoillaan puolueeseen katsomatta. Ikävä kyllä 

 yhteydenottoja ei saatu, joten tieteentekijöiden näkyvyys jäi siltä osin vähäisemmäksi. 

 Seuraavien olennaisten vaalien aikaan olisikin suotavaa olla aiemmin liikkeellä, jotta 

 myös jäsenistössä olevat ehdokkaat saataisiin paremmin tieteentekijäin asian ja  

 yhteenkuuluvuuden taakse. Turunen, Jakonen ja Pietilä kirjoittivat “Myös kuntavaalit 

 ovat tiedevaalit” -nimisen mielipidekirjoituksen Keskisuomalaiseen, joka julkaistiin 

 kesäkuun alussa. Tekstistä julkaistiin myös laajennettu versio Jytten blogissa. 

 

Jäsenrekrytointi 

 

Koronapandemia vaikutti myös Jytten jäsenrekrytointiin. Avointen tapahtumien 

puuttuessa jäsenrekrytointia pyrittiin toteuttamaan näkyvällä viestinnällä yhdistyksen 

blogissa ja sosiaalisessa mediassa. Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä laski hieman vuonna 

2021. Vuoden 2021 lopussa jäsenmäärä oli 759. 
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Viestintä 

 

Toimintavuoden aikana tiedotuksessa käytettiin aktiivisesti kolmea viestintäkanavaa: 

sähköpostilista, verkkosivut, ja Facebook. Näiden kanavien avulla viestittiin 

jäsenistölle tärkeistä asioista ja julkaistiin tietoa Jytten toiminnasta myös jäsenistön 

ulkopuolelle. Lisäksi keväällä ja syksyllä ilmestyi kaksi kertaa vuodessa julkaistava 

jäsentiedote runsaammalla asiasisällöllä ja blogimaisilla kirjoituksilla.  

 

Jytten blogitoiminta vuoden 2021 aikana ei ollut yhtä keskitettyä kuin aiemmin. Vuoden 

aikana julkaistiin kirjoituksia niin yhdistystoimijan arjesta kuin 

yhdenvertaisuuskysymyksistä työympäristössäkin. Taustalla oli tarkoitus tuoda vuoden 

mittaan hallituksen jäseniä ja heidän toimintaansa lähemmäs yhdistyksen jäseniä, jotta 

avointa ja välittömämpää kommunikaatiokulttuuria voitaisiin edistää. Lisäksi 

yhdistyksen hallituksen jäsenet (Turunen, Jakonen & Pietilä) kirjoittivat kevään 

kuntavaalien alla mielipidekirjoituksen Keskisuomalaiseen. 

 

Apurahat 

 

Yhdistys myönsi jäsenilleen apurahoja keväällä yhteensä 3870 euroa ja syksyllä 

yhteensä 1664 euroa, yhteensä 5534 euroa. Apurahansaajia oli keväällä 9 (1 peruuntui) 

ja syksyllä 4 (2 peruuntui). Apurahoja maksettiin yhteensä 3834 euroa. 

 

Virkistystoiminta 

 

Jäsenille on tarjottu toimintavuoden aikana mahdollisuuksia virkistäytymiseen usein eri 

tavoin. Virkistystilaisuudet ovat olleet hyvä keino tavoittaa jäseniä ja sitouttaa 

jäsenkuntaa yhdistyksen toimintaan.  

 

Yhdistys hankki jäsenilleen ilmaisia lippuja/lahjakortteja useisiin tilaisuuksiin: 

• Hierontalahjakortit, Salon Glow (10 kpl) 

• Hullunviulu – Olavi Uusivirran poikkitaiteellinen salonki (2.3.2021, 12 kpl), 

verkko 

• Tanssiteatteri Raatikko: Ivan, kettu ja tulilintu, satunäytelmä, tallenne 

verkossa (katsottavissa 31.03.2021 saakka, 20 kpl) 

• Saatana saapuu Moskovaan, livestriimaus (09.04.2021, 13) 

• Don Juan, livestriimi (23.04.2021, 8 kpl) 

• KJC Iisalmi Stream: Mikael Jakobsson Trio, striimi (09.05.2021, 6 kpl) 

• An Evening with Nightwish in a Virtual World, striimi (28.05.2021, 10 kpl) 

• Ateneum, Etäopastus: Taiteilijoiden matkassa, TEAMS, englanniksi 

(29.5.2021, 13 hlö) 

• Kalastonhoitomaksu 2021 (10 hlö)  

• Novitan verkkokaupan lahjakorttien sijaan, S-ryhmän lahjakortit (10 kpl) 

• Lautapelit.fi verkkokaupan lahjakortti (10 hlö) 

• Ikaalisten matkatoimisto, Harry Potterin matkassa – Virtuaalimatka 

elokuvien Lontooseen (10.6.2021, 8 hlö) 

• JJK-Hercules, jalkapallopeli (20.6.2021, 1 kpl) 

• Kirittäret-Lapuan Virkiä, pesäpallopeli (23.07.2021, 6 kpl)  

• Ulkoiluhetki: suppailua tai melontaa (31.7.2021, 6 hlö)  
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• Kokkolan Kinopäivät, Hytti nro 6. ennakkonäytös, (9.9.2021, 2 kpl) ja toinen 

näytös (1 kpl) 

• Tight –tanssiesitys, Tanssin aika festivaali, Jyväskylä (25.9.2021, 10 kpl) 

• Supla, äänikirjapalvelun lahjakortti, 2kk (20 kpl)  

• JYP-Lukko jääkiekkopeli (30.10.2021, 10 kpl) 

• Perinteistä jouluruokaa, Keski-Suomen Marttojen kurssi (02.12.2021, 4 hlö) 

• Karanteeniteatteri: Seela Sella ja Esko Roine: Rakkauskirjeitä Stream (16.-

23.12.2021, peruslippu: 7 kpl ja perhelippu: 4 kpl) 

• Jooga & stressin karkotus – verkkokurssi (4 kpl) ja Mamajooga verkkokurssi 

(1 kpl), Studio Laive, lahjakortti 

• Linkki lahjakortti Waltti-matkakortin lataamiseen (20 kpl) 

• Laajavuoren ensilumen ladun päivälipun sijaan AaltoAlvari lahjakortteja (8 

kpl) 

• Hierontalahjakortteja, Salon Glow (15 kpl) 

• Jyväskylän Ooppera Viimeiset Kiusaukset yhdessä Jyllin kanssa, 20 kpl To 

3.2.2022 ja 20 kpl To 10.2.2022. 


