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1. TILANNEKATSAUS 
 
TEK-tutkijoilla on tällä hetkellä reilu 70 jäsentä. Koska TKK:lla on runsaasti 
TEK:n jäseniä, yhdistyksen kasvattamiseen pitäisi vielä olla potentiaalia. 
Yhdistys pystyy vaikuttamaan sitä paremmin, mitä suurempi osa TEK:n 
jäsenistä liittyy yhdistykseemme. Hallitus valmistelee 
jäsenhankitakampanjaa, mutta pyydämme silti jäseniä kertomaan 
yhdistyksestä omilla työpaikoillaan ja osastoillaan. Jäsenyyshän ei maksa 
mitään ja ajankohtaista asiaa yhdistyksen toiminnasta löytyy tästä kirjeestä. 
 
2. KUTSU TUTKIJOIDEN UPJ-TILAISUUTEEN 17.10 
 
Kuten julkisuudessa on ollut esillä, OPM on tehnyt järjestöille tarjouksen 
UPJ:sta. Tarjoukseen löytyy linkki TKK:n UPJ-sivuston "Ajankohtaista"-
osiosta: 
http://hel.tkk.fi/fi/upj/index.html 
Kevääseen nähden tarjouksessa on muutoksia sekä tehtäväkuvauksissa että 
henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa. Tarjouksen viimeisellä sivulla 
puhutaan eri tasojen euromääristä. Kannattaa huomata, että kyseessä on 
vasta tarjous, ja neuvottelut ovat vielä käynnissä. 
TEK-tutkijat järjestää UPJ-aiheisen tutkijoiden tilanteeseen liittyvän 
tapaamisen ma 17.10.2005 klo 15-17 päärakennuksen salissa Y405. 
Tilaisuudessa ovat paikalla Anja Helin TEK:stä ja tutkijaedustajia UPJ:n 
arviointiryhmistä. Anja toimii Akavan neuvottelijoiden taustajoukoissa. 
Tervetuloa kyselemään ja keskustelemaan UPJ:sta ja sen vaikutuksesta 
tutkijanäkökulmasta. 
Tilaisuudessa järjestetään kahvitarjoilu, jonka vuoksi kiinnostuneita 
pyydetään ilmoittautumaan etukäteen to 13.10 mennessä vastaamalla tähän 
viestiin sähköpostitse. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki tutkijat tai vastaavaa työtä tekevät, joten 
tilaisuutta voi vapaasti mainostaa tutuille. 



 
3. ENNAKKOTIETO: LUOTTAMUSMIESVAALIT JA SYYSKOKOUS 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään 26.10.2005 klo 15-17 
TUAS-talon salissa TU5. 
Kokous aloitetaan luottamusmiesvaalilla. TKK:n akavalaisilla on 6 
luottamusmiestä sekä 6 varaluottamusmiestä. Vaalien järjestämisestä 
vastaavat vastaavasti TKK:n kuusi akavalaista yhdistystä, joista TEK-tutkijat 
on yksi. TEK-tutkijat valitsee yhden luottamusmiehen ja hänelle 
varaluottamusmiehen. Kausi kestää kaksi vuotta alkaen vuoden 2006 alusta. 
Niitä, jotka ovat kiinnostuneita näistä luottamustehtävistä ja haluavat asettua 
ehdolle, pyydetään ottamaan yhteytta hallitukseen. 
Luottamusmiesvaalissa voivat käyttää ääntään kaikki TEK-tutkijoiden jäsenet 
ja lisäksi sellaiset akavalaiseen liittoon kuuluvat, jotka eivät kuulu mihinkään 
muuhun TKK:ssa toimivaan Akavan paikallisyhdistykseen eivätkä ole 
äänestäneet jonkun toisen paikallisyhdistyksen luottamusmiesvaalissa. 
Muiden kuin TEK-tutkijoiden jäsenten tulee todistaa akavalaisen liiton 
jäsenyys esim. jäsenkortilla. 
 
Luottamusmiesvaalin jälkeen käsittelemme sääntömääräiset asiat: 
 
1) päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavaksi vuodeksi 
sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja mahdolliset palkkiot; 
2) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä; 
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet; 
4) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa; ja 
5) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 
 
4. REHTORIN NIMITTÄMÄT TOIMIKUNNAT 
 
TEK-tutkijoilla on tällä hetkellä edustus seuraavissa toimikunnissa: 
Henkilöstön kehittämistoimikunta: Elina Moisio 
Koulutus- ja tutkimusneuvosto: Petri Kärhä 
Strategiatyöryhmä: Petri Kärhä 
Tasa-arvotoimikunta: Tellervo Brandt 
Jotta työskentely toimikunnissa olisi jäsenistön etuja edistävää, haluaisimme 
koota kullekin edustajalle pienen taustaryhmän, joka voisi tarvittaessa toimia 
edustajan kommentaattorina ja sparraajana. Jos olet kiinnostunut jonkun 
toimikunnan aiheista, ota yhteys kyseiseen edustajaan. 
Henkilöstön kehittämistoimikunnassa laaditaan syksyn aikana TKK:lle uutta 
henkilöstöstrategiaa. Erityisesti sen valmistelussa taustaryhmän tuki ja 
mahdollisimman monipuolinen tutkijanäkökulma ovat tarpeen. 
 
5. REFLEKTORI 



 
TEK-tutkijat järjestää Reflektorissa tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisen 
ongelmiin keskittyvän työpajan. Lisätietoa: 
http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/reflektori/ 
terveisin: 
TEK-tutkijoiden hallitus 
www.tek.fi/otti  
 


