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1. Kutsu syyskokoukseen 
  
Tervetuloa yhdistyksemme sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona  13.11.2019 kello 10 - 
11 TUAS-talon kabinettiin 1596 osoitteessa Maarintie 8. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. TEK tarjoaa tuttuun tapaan pullakahvit, jonka mitoitusta varten pyytäisimme 
ilmoittautumista ti 12.11. mennessä (petri.karha@aalto.fi). Kokouksessa valitaan uusi hallitus. 
Uudet jäsenet hallitukseen olisivat erittäin tervetulleita. Kokouksen yhteydessä valitaan myös 
OTTIn luottamusmiehet kaudelle 2020 – 2021. 
  
2. Syyskokouksen esityslista 
  
1) Kokouksen avaus 
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
3) Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavaksi vuodeksi sekä määrätään jäsenmaksun 
suuruus ja mahdolliset palkkiot 
4) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 
5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 
6) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan vuoden 
hallintoa 
7) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat: Luottamusmiesvaalit 
7.1) Vaali-info ja ehdokkaiden ilmoittautuminen (kokouksessa tai ennakkoon puheenjohtajalle) 
7.2) JUKO/OTTIn luottamusmiehen ja kahden varaluottamusmiehen valinta 
  
3. Luottamusmiesvaalit 
  
Luottamusmiesten kaksivuotinen toimikausi 2018 - 2019 on päättymässä. OTTIlla on yksi JUKOn 
luottamusmiespaikka ja tälle luottamusmiehelle kaksi varamiestä. Kuluvalla kaudella pestejä ovat 
hoitaneet Petri Kärhä ja Iisakki Kosonen toisen varaluottamusmiehen paikan ollessa tyhjä. 
Luottamusmies ja kaksi varamiestä kaudelle 2020 - 2021 valitaan syyskokouksen yhteydessä 13.11. 
Mikäli olet kiinnostunut toimesta, ilmoittaudu puheenjohtajalle: petri.karha@aalto.fi. Voit olla 
vapaaehtoinen myös pelkästään varamieheksi.  
  
OTTIn ehdokas JUKOn pääluottamusmieheksi valitaan tällä kertaa sähköisillä vaaleilla. 
Pääluottamusmieheksi on ehdolla Esko Niemi (Professoriliitto) ja Tapani Nieminen (TAY-TSU). 
Kokouksessa keskustellaan pääluottamusmiesehdokkaista, mutta varsinainen  vaali tapahtuu 
myöhemmin. Pääluottamusmiesehdokkaat tulevat kokoukseen esittäytymään. 
  



Paikallisyhdistysten luottamusmiesten lisäksi Aallossa toimii seitsemän JUKOn 
alueluottamusmiestä: Kauppakorkeakoulu, ARTS,  ELEC, ENG, SCI, CHEM, Aalto U-taso. Tällä 
kaudella näissä on toiminut OTTIlaisista Tero Haahtela (SCI). Löytyisikö meiltä lisää ehdokkaita 
näihin pesteihin? Alueluottamusmiehet valitaan marraskuussa, tarkemmat päivämäärät alla 
olevassa valintainfossa. Myös näihin voi pyrkiä vain varajäseneksi. 
  
Lisätietoa Aalto-yliopiston luottamusmiesten valinnasta kaudelle 2020-
2021: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/aalto-yliopiston-luottamusmiesten-valinta-kaudelle-2020-
2021 
  
4. TES neuvottelukierrokselle valmistautuminen 
  
TES-neuvottelut alkavat pikkuhiljaa. Luottamusmiehiltä on kysytty ehdotuksia tavoitteiksi 
neuvotteluihin 18.11 mennessä. Tavoitteet kootaan jäsenyhdistyksittäin. Mikäli teillä on 
ehdotuksia tavoitteiksi, toimittakaa ne meille. Keräämme esitetyt tavoitteet ja toimitamme ne 
eteenpäin. Palkankorotukset yleensä noudattavat ns. yleistä linjaa, mutta olisiko meillä esittää 
jotain muuta työhyvinvointiamme kasvattavaa? Keskustellaan näistä myös vuosikokouksessa. 
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