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1. TKK:n henkilöstöedustajien vaalit torstaina 8.11.2007
Nyt on tutkijoilla mahdollisuus saada omat
edustajansa korkeakoulun päättäviin elimiin.
TKK:n ylin päättävä elin on hallitus, vastaavasti
tiedekunnan ylin päättävä elin on
tiedekuntaneuvosto. Henkilökunnan edustajat
TKK:n hallitukseen sekä kolmeen
tiedekuntaneuvostoon (Bio‐ ja kemiantekniikka,
Insinööritieteet ja arkkitehtuuri sekä Sähkö‐ ja
tietoliikennetekniikka) valitaan vaaleilla.
Neljännen eli perustieteiden tiedekunnan vaalissa
ehdokkaiksi asettui avoimia paikkoja vastaava
määrä hakijoita, joten vaalia ei tarvita.
OTTIlainen ehdokas oli Marjo Kauppinen, joka toimii Antti Laakson varajäsenenä.
Vaalit järjestetään torstaina 8.11.2007 klo 9.00
– 15.30 TKK:n pääkirjaston 1. kerroksen ala‐aulan
luentosalissa, osoitteessa Otaniementie 9.
Vaalioikeutettuja ovat henkilöt, jotka ovat
korkeakoulun päätoimisia virkamiehiä tai
korkeakouluun päätoimisessa työsopimussuhteessa
vaalipäivänä 8.11.2007, ja jotka on todettu
vaalioikeutetuiksi vaalilautakunnan julkaisemassa
vaaliluettelossa. Poikkeuksena ovat kuitenkin
professorit ja teekkarit, joiden edustajat
valitaan omissa kiintiöissään ja heillä ei näin
ollen ole vaalioikeutta näissä henkilöstön
edustajien vaaleissa. Tiedekuntaneuvoston
vaalissa vaaditaan lisäksi, että henkilö kuuluu
kyseisen tiedekunnan henkilökuntaan.
Jotta tutkijoiden ääni kuuluisi, on tärkeää että
kaikki paikalla olevat äänioikeutetut käyvät
äänestämässä. Aiemmissa vaaleissa joukkomme on
monesti jäänyt äänestysaktiivisuudessaan jälkeen
muista. Nyt monenlaisten muutosten pyörteissä on
entistä suurempi tarve saada meitä edustamaan
osuuttamme vastaava joukko aktiivisia ja ongelmamme tuntevia edustajia.

Siksi pyytäisimmekin teitä kaikkia paitsi käymään
itse äänestämässä, myös kannustamaan muutkin
akateemiset työtoverinne tekemään samoin.
OTTIn edustajina toivomme että äänestäisitte ensi
sijaisesti OTTIn tutkijoita. Mikäli esim. osasto‐
tai laboratoriokohtaisista syistä haluatte
äänestää muita, niin äänestäkää
Laboratorioinsinöörejä (YLI), Tieteentekijöitä
(TT) tai Yleisakavalaisia (AKA). Olemme kaikki
korkeakoulutettuja, joten intressimme ovat monin
paikoin yhteisiä. Tärkeintä on kuitenkin että
äänestät, ja saat kolleegasikin äänestämään.
Mikäli nukumme nyt, asioistamme päättävät
jatkossa muut henkilöstöryhmät, joilla ei ole
välttämättä mitään intressejä ajaa tutkijoiden etuja.
Lisätietoa vaalista :
http://www.tkk.fi/nyt/nyt_tiedotteet_2007/henkilosto/vaalit_2007_ehdokasasettelu.html
2. JUKOn Ehdokkaat TKK:n hallitukseen
Ehdokaslista nro: 5 Elina Moisio, OTTI (varajäsen Jaakko Santala, TT)
Ehdokaslista nro: 3 Riitta Hynynen, YLI (varajäsen Katriina Korhonen, AKA)
3. JUKOn ehdokkaat tiedekuntaneuvostoihin
Bio‐ ja kemiantekniikan tiedekuntaneuvosto:
Ehdokaslista nro: 7 Lasse Murtomäki, OTTI (varajäsen Lasse Westerlund, YLI)
Ehdokaslista nro: 6 Ursula Klemetti, YLI (varajäsen Seppo Louhenkilpi, TT)
Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta:
Ehdokaslista nro: 13 Jaakko Santala, TT (varajäsen Antti Hellsten, OTTI)
Ehdokaslista nro: 10 Panu Sainio, YLI (varajäsen Åsa Enberg, YLI)
Sähkö‐ ja tietoliikennetekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto:
Ehdokaslista nro: 19 Marko Kosunen, OTTI (varajäsen Vesa Linja‐Aho, OTTI)
Ehdokaslista nro: 17 Tapani Nieminen, YLI (varajäsen Jari Hällström, TT)
4. Apuanne tarvitaan
Tutkijoiden läpimeno ei ole kirkossa kuulutettu.
Ei siinäkään tapauksessa, että saamme kaikki
jäsenemme äänestämään. Pyytäisimmekin teitä
nöyrimmin mainostamaan vaaleja ja ehdokkaitamme

laboratoriossanne. Ohessa on pdf‐muotoiset
mainokset hallitusehdokkaastamme Elina Moisiosta,
sekä tiedekuntaneuvostojen ehdokkaista. Voisitko
ystävällisesti tulostaa Elinan mainoksen, ja oman
tiedekuntasi mainoksen, ja jakaa niitä
laboratoriosi tutkijoille. Vaihtoehtoisesti voit
lähettää heille tämän kirjeen sähköpostitse
liitteineen, sopivalla palopuheella maustettuna.
Lisätietoja OTTIsta saat sivulta www.tek.fi/otti.
Sivun alareunasta voit myös ladata OTTIn uuden esitteen.
OTTIn hallituksen puolesta,
Petri Kärhä
OTTIn varapuheenjohtaja

