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Yleistä

Vuosi 2012 oli eräänlainen välivuosi uudistuksien ja TES:ien välillä. Siitä huolimatta uusi TES
saatiin alkuvuonna – osana suurta raamisopimusta 2011.

PSYLL:n hallituksen kokoukset ovat antaneet hyvät puitteet jatkaa edellisen vuoden keskusteluja
siitä, miten eri yliopistoissa yliopistouudistus on edennyt, TES:iä on noudatettu ja yhdistettyjen
yliopistojen (Aalto, Taideyliopisto) prosessit ovat edenneet. Merkittävä osa vuoden kokouksista on
käsitellyt alueyhdistysasioita. Sen jälkeen kun PSYLL:n hallitus päätti liittyä OAJ:n
pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen, hallitus ja asiantuntijajäsenet yhdessä muodostavat
alueyhdistyksen yliopistojaoksen ja kokoukset ovat olleet yhteiset.

Yhdistyksenä PSYLL on pyrkinyt tukemaan jäsenjärjestöjään omien hankkeidensa toteuttamisessa.
Yhdistys on järjestänyt koko jäsenistölle koulutusta ja muuta tukea. PSYLL:n hallitus on myös
pyrkinyt edelleen selkiyttämään omaa toimintaansa. OAJ:lta saatu avustus on kanavoitu
jäsenyhdistyksille ja jäsenille yhdistysten tarpeiden mukaan.

Hallitus

Vuosikokouksessa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen
valittiin:

Puheenjohtaja (PSYLL): Åke Finne
Puheenjohtaja (PKS alueyhdistys, jaos):

Seppo Sainio
Aalto Hans-Joachim Schulze, varalla Taija Votkin
HY Harri Laine, varalla (Seppo Sainio)
SibA Päivi Arjas, varalla Eeva Sarmanto-Neuvonen
TeaK Minna Orpana, varalla Laura Sipilä
Ulk keväällä Jack Rueter, varalla Saija Merke

syksyllä: Saija Merke, varalla Simo Kantele
Hanken (Åke Finne,) varalla Sylvi Soramäki-Karlsson

Asiantuntiajäsenet:
HY Pia Mänttäri (OAJ-valtuutettu)
Aalto Lena Hillebrandt

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Hans-Joachim Schulze. Harri
Laine valittiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi. Sihteeriksi valittiin Päivi Arjas. Hallitus kokoontui
toimivuoden aikana 4 kertaa ja sen pöytäkirjat ovat luettavissa PSYLL:n kotisivuilla. Yksi
kokouksista oli ravintola Maxillssa. Lisäksi hallitus on pitänyt yhden sähköpostikokouksen.



PSYLL:n hallitus asiantuntijajäsenineen on samalla muodostanut OAJ Pääkaupunkiseudun
alueyhdistyksen yliopistojaoksen. Seppo Sainio on toiminut yliopistojaoston puheenjohtajana.
Kokoukset esityslistoineen ovat olleet yhteiset.

Vuosikokouksessa toiminnantarkastajiksi valittiin Tapani Kykkänen (Aalto) ja Raija Hämelin (HY),
varatoiminnantarkastajaksi valittiin Anne Kankaanranta (Aalto).

Vuosikokouksessa päätettiin käyttää edelleen sähköpostia kokousten koollekutsumistapana.

Jäsenyhdistykset

Koska sääntöjen mukaan jokaisella yhdistyksellä on vain yksi hallituspaikka, päätettiin v. 2011, että
Aalto-lehtorit voi lisäksi lähettää kaksi asiantuntijajäsentä. Edelleen päätettiin, että koska
puheenjohtaja ei tällä hetkellä tule Helsingin yliopistosta, niin HY voi lisäksi lähettää
asiantuntijäsenen. Vuoden lopussa Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu valmistautuivat
yhdistymään Taideyliopistoksi.

Toiminta-avustukset jäsenyhdistyksille

Toimintavuonna 2012 yhdistys on tukenut jäsenjärjestöjään seuraavasti:

Jäsenjärjestö Avustus Tarkoitus
Sibelius-Akatemia 700 20-vuotisjuhlat
Teatterikorkeakoulu 500 Seminaari tulevasta Taideyliopistosta
HYL 500 Tulevaisuusseminaari
Ulkomaanlehtorit 500 Vuosikokousjärjestelyt
Aalto-lehtorit ry. 600 Sushi-ilta jäsenille
---------------------------------------------------------------------
Tukea yhteensä 2.800 €

Kaikki saapuneet avustusanomukset hyväksyttiin.

Koulutustoiminta ja tiedotus

Vuoden 2012 aikana PSYLL järjesti seuraavat koulutustilaisuudet:

Aika Aihe Osallistujia
25.4 Vierailu Musiikkitalolla n. 25
29.10 Kaikki irti palkkausjärjestelmästä n. 30

Tiedotuksen toiminnastaan PSYLL on järjestänyt hallituksen jäsenten kautta; he ovat puolestaan
tiedottaneet toiminnasta omille jäsenilleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Varapuheenjohtaja Hans-
Joachim Schulze  Aallosta ylläpiti PSYLL:n verkkosivua osoitteessa
http://kielet.hkkk.fi/schulze/psyll/. Vuoden aikana serveri kuitenkin lopetettiin ja yhdistyksen
kotisivut siirrettiin osoitteeseen http://psyll.net

Edunvalvonta ja muuta (kts myös kohta Yleistä)



Keväällä järjestettiin vierailu Musiikkitalossa. Oppaana toimineen opiskelijan johdolla tutustuttiin
taloon, ruokailu järjestettiin talkoovoimin kierroksen jälkeen. Ruokailun yhteydessä kuultiin
laulaja-harmonikkataiteilija Jonna Pirttijoen esitys. Lopuksi puheenjohtaja antoi katsauksen
ajankohtaisiin asioihin.

Syksyllä järjestettiin tilaisuus palkkaukseen liittyvistä asioista. Ilta alkoi Satamakadun sireenien
musiikkiesityksellä (kitara, saha, laulu). Alustuksia pitivät Seppo Sainio (palkkausjärjestelmän
uudet lisät, määräaikaisen työsuhteen kriteerit), Lena Hillebrandt (arviointiryhmän jäsenen
terveiset) ja Jorma Lehtimäki, OAJ:n asiamies (miten riitautat epäoikeudenmukaisuudet).

Lisäksi niin PSYLL kuin sen jäsenyhdistyksetkin ovat keskittyneet yliopistojen sisäiseen
edunvalvontaan ja laajempaankin vaikuttamiseen puhumatta Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen
alkutaipaleen osallistumiseen. He ovat järjestäneet useita tilaisuuksia.

Keväällä PSYLL myönsi OAJ:n pronssiset ansiomerkit Seppo Sainiolle ja Åke Finnelle.

Huomionosoitukset: Puheenjohtaja edusti PSYLL:iä  Sibelius-Akatemian lehtoriyhdistyksen 20-
vuotisjuhlissa, jotka samalla olivat sen yhdistyksen ”hautajaiset” uuden Taideyliopiston johdosta.

PSYLL:n luottamusmiehet ovat osallistuneet aktiivisesti JUKO/OAJ/YLL:n koulutukseen. YLL:n
kautta yhdistys on pyrkinyt tukemaan myös yliopistoissa toimivien arviointiryhmien ja hallitusten
jäsenten työtä.


