Otaniemen TEK-tutkijat ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 23.5.2007
Paikka: TUAS-talo, sali TU6
Läsnä 12 henkeä, läsnäolijalista liitteessä A

1.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Moisio avasi kokouksen klo 14.10.

2.

Kokouksen järjestäytyminen
•
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.
•
Vahvistettiin työjärjestys.
•
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Elina Moisio, sihteeriksi Marko Kosunen ja
pöytäkirjantarkastajiksi Petri Kärhä ja Kristian Rautiainen.

3.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2006
Elina Moisio esitteli hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2006 (liite B).
Tilinpäätöksestä todettiin, että rahaliikenne hoidetaan TEK:n kautta, eikä yhdistyksellä ole
tilejä. Varsinaista tilintarkastusta ei näin ollen ole toimitettu.

4.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden koskien vuotta 2006.

5.

Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi.

6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33

Varsinaisen kokouksen jälkeen keskusteltiin Tellervo Brandtin alustamana OTTI:n ja TEK:n
vaikuttamismekanismeista työmarkkinoilla mm. palkkaukseen liittyvissä asioissa, ja Marko Kosusen
alustamana OTTI:n paikallisen tiedotusorganisaation kehittämisestä ja jäsenhankinnasta.
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Liite B: Toimintakertomus 2006

Otaniemen TEK-tutkijat ry
Toimintakertomus vuodelta 2006
1. Jäsenet ja jäsentoiminta
•
•
•
•
•
•

Jäseniä vuoden lopussa 142 henkeä.
– Vuoden aikana uusia jäseniä tuli 54 ja 2 erosi vaihdettuaan työpaikkaa.
Jäsenkirjeitä jaettu 7 kpl
OTTIn UPJ-tilaisuus 11.5., paikalla n. 60 henkeä
Kevätkokous 20.6., paikalla 9 henkeä
Syyskokous 29.11., paikalla 10 henkeä
Syyskokouksen yhteydessä kuultiin esitys immateriaalioikeuksista ja uudesta korkeakoulukeksintölaista

2. Hallitus ja luottamusmiehet
•
•
•
•
•
•

Hallitus kokoontui kuusi kertaa
– Lisäksi runsaasti keskustelua ja asioiden valmistelua sähköpostin kautta
UPJ:n paikallista soveltamista on kehitetty yhteistyössä työnantajan kanssa (paikallinen tarkennus vaatitaulukkoon, UPJ-ohjeistus ja –käytännöt kehittyvät).
Luottamusmiehet ovat käyneet keskusteluja TEKin ja Tieteentekijöiden liiton kanssa UPJ-tilanteesta ja
tulevista VES/TES-neuvotteluista.
TKK:n akavalaiset luottamusmiehet ovat kokoontuneet useamman kerran.
Luottamusmiehet osallistuivat luottamusmieskoulutuksiin ja luottamusmiesten neuvottelupäiville.
Luottamusmiehet TEKin UPJ-seminaarissa 24.10.2006, mm. vaihdettiin kokemuksia muiden
yliopistojen kanssa.

3. TEKin toiminta yhdessä OTTIn kanssa
•
•
•

TEKin toiminta yliopistosektorilla aktivoitunut, myös uusi asiamies ja toimipiste Otaniemessä
UPJ-aiheinen kysely TKK:lla TEKin kanssa vuoden alussa (raportti mm. TEKin sivuilla)
TEK-lehdessä kaksi juttua OTTIsta ja UPJ:stä

