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1. OTTIn uusi hallitus
Otaniemen TEK-tutkijoiden syyskokous valitsi 15.12.2010 ensi vuoden hallitukseen
puheenjohtajaksi Elina Moision. Hallituksen jäseniksi valittiin Marko Kosunen, Petri Kärhä, Mikko
Hyvärinen ja Sirpa Riihiaho. Varajäseniksi valittiin Iisakki Kosonen ja Tero Haahtela.
2. Aallon rehtorilta päätös Tenure Track -urajärjestelmistä
Tenure Track-järjestelmä näyttää vihdoin nytkähtäneen eteen päin. Rehtori Tuula Teeri on tehnyt
asiaan liittyviä päätöksiä, jotka löytyvät liitteinä sivulta:
https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=10226068.
Päätöksissä näyttäisi nyt olevan uutta tietoa myös tutkijoiden ja lehtorien urajärjestelmistä.
Tutustutaanpa päätöksiin ja keskustellaan niistä tarvittaessa vaikkapa Aalto insiden foorumilla.
3. Tutkimuksia henkilöstön tyytyväisyydestä Aallon muutoksiin
Aalto-yliopiston rakennusvaiheista on ilmestynyt ensimmäinen tutkimusraportti, joka on liitteenä.
Tulokset eivät ole Aallolle kovin mairittelevia. Tutkijat kokevat muutoksen epäoikeudenmukaisena.
Epäoikeudenmukaisuus kulminoituu kysymyksissä "Työntekijöitä on kohdeltu
perustamisprosessissa ystävällisesti ja arvostaen” ja ”Aalto-yliopiston perustamiseen liittyvistä
päätöksistä on ollut saatavissa tietoa ja niihin on saanut halutessa tarkennusta.”
Mielenkiintoa saattaa herättää myös Tieteentekijöiden julkaisema tutkimus yliopistouudistuksesta:
http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/news/578
"Vain joka kymmenes kokee yliopistouudistuksen onnistuneeksi."
4. Akateemisten asioiden komiteoista sopuvaalit
Tekniikan alan akateemisten komiteoiden vaalit päätyivät sopuvaaliin. Varsinaiset henkilöstöä

edustavat jäsenet löytyvät linkistä
https://inside.aalto.fi/display/aallosta/Tekniikan+alan+akateemisten+komiteoiden+vaalit
Varajäsenet tullaan nimeämään myöhemmin erikseen. Osa paikoista on varattu aiemmin
kiinnostuksensa ilmaisseille, mutta muutama paikka eri kouluissa on vielä vapaana. Jos
varajäsenyys kiinnostaa, ilmoittaudu Elina Moisiolle (elina.moisio@tkk.fi).
5. Tarvitsemme mielipiteitänne epäkohdista, joita OTTIn ja TEKin tulisi ajaa
Syyskokouksessa keskustelimme TEKin Daniel Valtakarin kanssa TEKin toiminnasta ja
helmikuussa katkolla olevasta työehtosopimuksesta. Työehtospimusta ei tulla näillä näkymin
irtisanomaan, mutta siihen voidaan esittää täsmennyksiä. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa
työehtoihimme kertomalla TEKin kautta toiveitamme ja havaitsemiamme epäkohtia. Haluaisimme
kuulla mielipiteitänne asioista, joita haluisitte kehittää liittyen palkkausasioihin, kokonaistyöaikaan,
kokonaistyöajan soveltamiseen opetukseen ja jatko-opiskeluun, työaikasuunnitelmiin, työsuhteen
laatuun, ym. työehtosopimuksessa sovittaviin asioihin. Lähetä ajatuksesi vapaamuotoisesti Elina
Moisiolle ja Petri Kärhälle 10.1. mennessä ('Reply All' toiminee). OTTIn hallitus koostaa esiin
nousevista asioista listan keskusteltavaksi ja TEKiin toimitettavaksi vuoden alussa.
OTTIn hallitus kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille Hyvää Joulunaikaa.
Muistakaa lepuuttaa aivojanne! Niitä tarvitaan taas alkuvuodesta.
	
  

