
OTTI ry:n syyskokous
29.11.2006 klo 14:00

Läsnäolijat on lueteltu liitteessä A.

1. Elina Moisio avasi kokouksen 14:10.

2. Kokous todettiin asianmukaisesti koollekutsutuksi.

3. Valittiin yksimielisesti Elina Moisio kokouksen puheenjohtajaksi ja Harri Haanpää kokouk-
sen sihteeriksi. Samoin yksimielisesti valittiin Heikki Hallantie ja Petri Kärhä sekä pöytä-
kirjan tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite B).

5. Elina Moisio esitteli yhdistyksen historiaa ja erityisesti toimintaa vuonna 2006, josta kui-
tenkin hallitus esittää varsinaisen toimintakertomuksen vasta kevätkokouksessa 2007. Kes-
kustelun ja lisäysten jälkeen hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2007
(liite C).

6. Hallitus esitti, ettei vuonna 2007 kannettaisi jäsenmaksua ja ettei yhdistyksellä olisi omaa
rahaliikennettä eikä kirjanpitoa, sillä TEKin kanssa on sovittu, että he voivat osaltaan kat-
taa toiminnasta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia. Hallituksen esitys hyväksyttiin yk-
simielisesti.

7. Valittiin yksimielisesti Elina Moisio yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi
2007.

8. Valittiin lyhyen keskustelun jälkeen yksimielisesti hallituksen muiksi jäseniksi Tellervo
Brandt, Harri Haanpää, Heikki Hallantie, Katrine Jokinen, Johanna Karimäki, Marko Kosu-
nen, Petri Kärhä ja Pertti Rantala. Hallitus jakaa muut tehtävät ensimmäisessä kokoukses-
saan.

9. Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi Kari Salkunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajä-
senekseen Mikko Kärkkäinen.

10. Elina Moisio päätti kokouksen 15:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Elina Moisio, puheenjohtaja Harri Haanpää, sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Heikki Hallantie Petri Kärhä



B. Esityslista

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2007, jäsenmaksun suuruus ja mahdolliset palk-
kiot

2. Hallituksen jäsenten lukumäärä

3. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta

4. Tilintarkastajien valinta

5. Muut asiat.

C. Toimintasuunnitelma 2007

Palkkausasiat

• Seurataan UPJ:n soveltamista. Osallistutaan ja vaikutetaan ohjeistuksen kehittämiseen. Tie-
dotetaan jäsenistölle heitä erityisesti koskevista asioista.

• Tuetaan TEKin UPJ-jäsenkyselyn suunnittelua ja toteutusta.

Työsuhdeasiat

• Selvitetään pätkätyötilannetta ja pyritään vaikuttamaan siihen

• Selvitetään henkisen ja fyysisen työsuojelun tilaa ja yhteistoimintaa työpaikkatasolla

Jäsenhankinta

• Tiedotetaan aktiivisesti OTTIn jäsenyyden merkityksestä tutkijoille

• Kartoitetaan nykyisten ja mahdollisten uusien jäsenten toiveita OTTIlle

Jäsentilaisuudet

• Järjestetään kaksi jäsentilaisuutta, joihin kutsutaan myös uusia jäseniä.

– Pätkätyöt aiheena ensimmäisessä.

Vaikuttamiskeinot- ja kanavat

• Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa

• Kehitetään yhteistyötä erityisesti muiden jukolaisten yhdistysten

• Nimetään osasto/laboratoriokohtaisia yhteyshenkilöitä

• Selvitetään muut mahdollisuudet


