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1.	  OTTIn	  syyskokous	  
	  
Otaniemen	  TEK-‐tutkijoiden	  syyskokous	  pidetään	  maanantaina	  
7.11.2011	  kello	  14	  -‐	  16.	  Varaathan	  ajan	  kalenteriisi!	  
Varsinainen	  kutsu	  tilaisuuteen	  tulee	  noin	  viikkoa	  ennen	  
kokousta.	  Kokouksessa	  käsitellään	  sääntömääräiset	  asiat,	  
joihin	  kuuluu	  mm.	  uuden	  hallituksen	  valinta	  vuodelle	  
2012.	  	  Hallitukseen	  tarvitaan	  uusia	  jäseniä.	  Myös	  uutta	  
lakkopäällikköä	  kaivataan.	  Tule	  mukaan	  vaikuttamaan!	  
	  
2.	  Luottamusmies-‐vaalit	  
	  
Luottamusmiesten	  toimikausi	  2010	  -‐	  2011	  on	  päättymässä.	  
OTTIlla	  on	  yksi	  
JUKOn	  luottamusmiespaikka	  ja	  tälle	  luottamusmiehelle	  varamies.	  
Kuluvalla	  kaudella	  pestejä	  ovat	  hoitaneet	  Petri	  Kärhä	  ja	  Marko	  
Kosunen.	  
Luottamusmies	  ja	  varamies	  kaudelle	  2012	  -‐	  2014	  valitaan	  
vuosikokouksen	  yhteydessä	  7.11.	  Mikäli	  olet	  kiinnostunut	  
toimesta,	  ilmoittaudu	  allekirjoittaneelle,	  
petri.karha@aalto.fi.	  
	  
3.	  TES-‐kuulumisia	  
	  
TES-‐neuvottelut	  alkavat	  taas.	  Missä	  mennään	  ja	  mitä	  tämä	  
merkitsee?	  Tätä	  tulee	  meille	  valottamaan	  TEKn	  asiamies	  Daniel	  
Valtakari	  vuosikokoukseemme	  7.11.	  Daniel	  käy	  läpi	  TES-‐
tilanteen	  ja	  esittelee	  asioita	  joita	  TEK	  on	  ajatellut	  
neuvotteluissa	  ajaa.	  Tämän	  jälkeen	  on	  meidän	  mahdollisuutemme	  
kertoa,	  mihin	  me	  haluamme	  TEK:n	  TES-‐neuvotteluissa	  
kiinnittävän	  huomiota.	  Toivomme	  sankkaa	  osanottoa.	  
Mikäli	  et	  pääse	  paikalle,	  mutta	  haluaisit	  välittää	  TES-‐
toiveesi	  TEK:n	  edustajalle,	  kerro	  siitä	  meille,	  niin	  välitämme	  
terveiset.	  
	  
4.	  Nuorten	  tutkijoiden	  klubi	  
	  
Nuorten	  tutkijoiden	  klubi	  kokoontui	  ensimmäistä	  kertaa	  



Helsingissä	  12.10.2011.	  Hotelli	  Arthuriin	  oli	  kokoontunut	  noin	  
100	  kuulijaa	  TEK:stä	  ja	  Tieteentekijöistä.	  Klubin	  parasta	  
antia	  oli	  Tuomas	  Enbusken	  vetämä	  paneelikeskustelu	  "ONKO	  
REILUA,	  ETTÄ..."	  Kiperiin	  kysymyksiin	  vastaamassa	  oli	  mm.	  
vararehtorimme	  Heikki	  Mannila.	  Yleisön	  esittämistä	  
kysymyksistä	  näki	  hyvin,	  että	  huolenaiheet	  ovat	  tutkijoilla	  
samat	  kaikissa	  yliopistoissa,	  mm.	  toimeentulo,	  pätkätyöt,	  ja	  
läpinäkymätön	  määräilevä	  hallinto.	  Tosin	  verrattuna	  joihinkin	  
yliopistojen	  humanistisempiin	  yksiköihin,	  meidän	  rahallinen	  
tilanteemme	  tuntuisi	  olevan	  varsin	  kohtuullinen.	  
Kokonaiskustannusmalli	  koettiin	  yleisesti	  ongelmalliseksi.	  
Mielenkiintoista	  oli,	  että	  paneelikeskustelijatkin	  
myönsivät	  kokonaiskustannusmallin	  epäonnistuneen.	  Tilaisuus	  
jatkui	  iltatilaisuudella.	  	  
Lisätiedot:	  https://www.facebook.com/nuorettutkijat	  


