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Tapaaminen 5.10.
Päivän ohjelma
• TEKin vaalien tulokset
• TEKin alkavan valtuustokauden ohjelma
• Skinnarilan TEKijöiden rooli ja asema korkeakouluyhdistyksenä,
ideoita toiminnan kehittämiseksi
• TEK Korkeakouluvaliokunnan kautta tulleita terveisiä muista
yliopistoista
• Vapaa keskustelu
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TEKin vaalien tulokset
• Maaliskuussa 2020 järjestettiin vaalit, joissa valittiin valtuusto
toimikaudeksi 2020-2023. Seuraavat vaalit järjestetään keväällä
2023.
• Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, ja siihen kuuluu 70
vaaleilla valittua jäsentä, joista 66 ovat Tekniikan Akateemiset
ry:n vaalipiiristä ja 4 Tekniska Föreningen i Finland
r.f:n vaalipiiristä.
• TEKin 66 paikkaa jakautuvat seuraavasti: 32 paikkaa eteläiseltä, 21
läntiseltä, 6 itäiseltä ja 7 pohjoiselta vaalialueelta.

• Skinnarilan TEKijöiden jäsenet itäsellä vaalialueella
(Lappeenranta) ja läntisellä (Lahti).
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TEKin vaalien tulokset
• Skinnarilan TEKijöiden oli tarkoitus isännöidä TEK Loungessa
TEKin järjestämiä vaalitapahtumia.
• Sekä Loungen kautta tuoda näkyvyyttä omille ehdokkailleen.
• Tokihan COVID-19 takia kampus meni kiinni sopivasti 14.3.
kaksi viikkoa ennen vaaleja, eli jäi yritykseksi.
…Mutta tulokset oli meidän kannalta silti hyvät! →
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Skinnarilan TEKijöiden vaalitulokset
• Jäsenistöstä kaksi valtuuston jäsentä!
• Mari Kallioinen 53 äänellä nousi Itä-Suomesta KokoomusTEKin listalta 2. varsinaiseksi jäseneksi.
• Marin äänimäärä olisi riittänyt melkein miltä tahansa alueelta melkein
mistä tahansa listalta valituksi tulemiseen!

• Allekirjoittanut (Jussi Kasurinen) 29 äänellä Kokoomus-TEKin
listalta 1. varajäseneksi.
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Skinnarilan TEKijöiden
vaalitulokset
• Onnea!
• Marille vapaa sana tässä kohtaa
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Skinnarilan TEKijöiden vaalitulokset
• Tuloksista on myös muuta etua alueyhdistykselle: valiokunnat
ovat TEKin toimielimiä joissa voidaan vaikuttaa esim. Siihen
mitä TEK haluaa työehtosopimuksissa tavoitella.
• Mari pääsee melkolailla valitsemaan mihin valiokuntiin haluaa
kuulua.
• Jussi tod. näk. jatkaa korkeakouluvaliokunnassa.
• Jos “tohtorivaliokunta” jatkotutkinnon suorittaneille perustetaan
erikseen, molemmat myös siihen vahvoja kandidaatteja.
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Alkavan valtuustokauden agendaa
Muuttuvan tietotyön aloitteentekijä
•

TEK tuottaa valtuustokauden aikana analyysin siitä, mitä laadukas tietotyö edellyttää 2020-luvulla ja toimenpide-ehdotuksia näiden edellytysten toteuttamiseksi.
Analyysi tukee sekä paikallisia luottamushenkilöitä että TES- ja muuta vaikuttamista.

Ennakoivat palvelut ja edunvalvonta
•

TEKillä on tilannekuva yksittäisistä jäsenistään ja heidän työpaikoistaan. Tilannekuvan avulla kohdistamme palveluita ennakoivasti ja tuemme edunvalvontaa.

Suomessa maailman parhaat tekniikan osaajat
•

Tekniikan akateemiset ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä. Heillä on jatkuvia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.
Täydennyskoulutuksella on kestävä rahoitus.

Yhteistyöllä kestävä ja kilpailukykyinen innovaatioympäristö
•

TEK ja tekniikan akateemiset rakentavat Suomen innovaatioympäristöä kestävälle pohjalle yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin, tutkimuslaitosten sekä
korkeakoulujen kanssa edistäen teknologioiden hyödyntämistä.

• Jatkotutkinnon suorittaneiden asema työelämässä tunnetaan ja sen kehitys tukee Suomen innovaatioympäristöä.
•

Entistä suurempi osuus EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta saadaan Suomeen tukemaan tekniikan akateemisten työtä pitkälle tulevaisuuteen.

Tekniikan akateemiset rakentavat kestävää maailmaa
•

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat TEKin yhteiskunnallista vaikuttamista, jäsenpalveluja ja edunvalvontaa.

•

Tekniikan akateemiset toteuttavat ja hyödyntävät Euroopan Unionin Vihreän kehityksen ohjelmaa uusien innovaatioiden, liiketoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi.
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Alkavan valtuustokauden agendaa
→Korkeakoulusektorilla työskentelevät saatiin
intressiryhmäksi alkavalle kaudelle.
• Muita työmarkkinasektoreita matalammat palkat ja vuotuiset +0.0% ”korotukset”, lähde
TEKin oma työmarkkinatutkimus-raporttisarja.
• Määräaikaisten soppareiden putket ja epäselvä asema
• Miten joku voi olla laillisessa 12-16 vuotta kestävässä määräaikaisuus-putkessa?
• Mikä on ”opettajien tenuremalli” ja miksi opetusvirat ovat suhteellisesti heikommassa asemassa
täällä esim. AMK-puoleen verrattuna?
• Mitä tullaan kirjoittamaan AMK-YO-yhteiseen työehtosopimukseen jos/kun se joskus tulee?

• Ylipäänsä huomio siitä että 10% TEKin jäsenistä on tohtoreita tai lisensiaatteja!
• Jokainen, _jokainen_ TEKin uusi suomenkielinen jäsen kuitenkin tulee korkeakoulusektorin
kautta.

• ”Tohtorivaliokunta” pitkästä aikaa vakavasti otettava esitys.
• Myös se ”tilastossa ei huomioitu jatkokoulutettuja” koitetaan saada pois *joka* hemmetin
julkaistusta tuloksesta, tilastosta ja raportista.
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Skinnarilan
TEKijöiden
rooli ja
asema
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Skinnarilan TEKijät, toiminnan
kehittäminen
• Huomioita:

• Skinnarilan TEKijät on tällä hetkellä pelkkä kerho, ei paikallisosasto eikä
alueellinen TEKin edustaja (Saku Laapio on alueellinen TEKin edustaja)
• Emme ole yhdistyksenä neuvotteleva osapuoli, vaan TEKin jäsenten
paikallinen ryhmä.
• Emme myöskään ole edunvalvontatoimija. On totta, että esim.
Työsuojeluvaltuutettu ja luottamushenkilöt ovat meidän jäseniä, mutta
Skinnarilan TEKijät eivät yhdistyksenä tätä toimea tee.

• Ja esim. Minä (Jussi) *en* ole luottamushenkilö eikä SkinTEKin PJstä automaattisesti
sellaista tule tai sitä PJltä vaadita.

• Me voimme kuitenkin järjestää tapahtumia, tarjota palveluja,
tiedotustilaisuuksia, välittää koulutustapahtumia, tai vaikka pitää itse niitä, tai
harrastetoimintaa kuten järjestää viininmaistelua, museovierailuja,
teatteritapaamisia jne. Mitä ikinä itse keksitään. TEKin toimisto listasi jotain
virallisempaa:
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Skinnarilan TEKijät, toiminnan
kehittäminen
1.Yhteiset tilaisuudet Jukon nimissä tai Jukolaisten liittojen omissa nimissä
a. Teema-webinaareja ajankohtaisista aiheista, joissa mukana on Jukolaisia liittoja.
Järjestetään yhdessä eri liittojen kanssa. Vetovastuu Danielilla.
b. Tilaisuudet voivat olla yliopistokohtaisia tai yhteistilaisuuksia kaikkien yliopistojen kanssa,
teemasta riippuen. Joskus on hyvä saada näkökulmaa eri yliopistoista ja toisinaan on
tärkeämpää käydä asiat läpi omassa porukassa.
c. Useita tilaisuuksia lukuvuoden aikana.

2.Yhteistilaisuudet TEK
a. TEKin omia tilaisuuksia, jossa mukana ovat saman aikaisesti eri korkeakoulujen
TEKkiläiset. Teemat sovitaan yhdessä. Vetovastuu Danielilla.
b. Useita tilaisuuksia lukuvuoden aikana.

3.Paikalliset tilaisuudet TEK
a. Paikkakuntakohtaiset tilaisuudet (esim. Oulun yo ja amk), jossa esillä olevat etenkin
paikalliset teemat. Vetovastuu paikallisella TEK-yhdistyksellä ja TEK auttaa
markkinointiviestinnässä.
b. Useita tilaisuuksia lukuvuoden aikana.
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Skinnarilan TEKijät, toiminnan
kehittäminen
4. Korkeakouluyhdistysten perinteinen seminaari 2021
a. Vuoden 2020 seminaari menetettiin, mutta perinnettä ei saa hukata. Suunnitellaan
vuoden 2021 seminaari siten, että se on toteutettavissa on-line. Jos tilanne sallii, niin
kokoonnutaan. Vetovastuu Danielilla.

5.KKV ja korkeakouluyhdistysten keskustelutilaisuudet
a. Tavataan on-line (TEAMS) silloin tällöin kaikki yhdessä ja käydään vapaamuotoista
keskustelua ajankohtaisista asioista. Tärkeimmät asiat kirjataan ylös ja pistetään
toteutukseen. Vetovastuu Danielilla yhdistysten kanssa.
b. Ensimmäisessä voidaan puhua ainakin 2021 seminaarista.
c. Alustava ajankohta marraskuun alkupuoli

6.Väitöskirjan tekijöiden vertaistilaisuudet
a. On-line (TEAMS) tilaisuudet, joiden yhteydessä käydään läpi väitöskirjaa tekeville
tärkeitä asioita, kuten rahoitusta ja tutkimustyötä pandemian kuristuksessa ja
opetustyön tekeminen väitöstutkimuksen rinnalla.
b. Voi olla yhteistilaisuus Professoriliiton kanssa niin saadaan enemmän näkökulmaa.
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Muut korkeakouluyhdistykset
• Tampereen yliopisto: https://tektuni.tek.fi/
• Åbo Akademis TEK-forskare: https://atek.tek.fi/
• Turun korkeakoulut: https://t3.tek.fi/
• Oulun korkeakoulujen TEKkiläiset: https://otek.tek.fi/
• Otaniemen TEK-tutkijat: https://otti.tek.fi/
• Laboratorioinsinöörit (Aalto+HY): https://tay-tsu.tek.fi/
• Vaasa: http://www.vaasanteknillinenseura.fi/Toiminta/vtsvytek.html
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Skinnarilan TEKijät, toiminnan
kehittäminen
• Marraskuussa 2019 pidettiin järjestäytymiskokous missä valittiin
Skinnarilan TEKille uusi hallitus.
• Aloitettiin prosessi sääntöjen tarkastamiselle ja Lahden kampuksen
(sekä LABin TEKkiläisten) mukaan ottamiselle.
• No yllättäen korona taas auttoi asiaa ja toiminta on viivästynyt, mutta ei
keskeytynyt.

• Lokakuussa 2020 olemme nyt viimeinen korkeakouluyhdistys,
joka *ei* ole virallisesti rekisteröity yhdistys.
• Meidän nimi ei oikeastaan näy missään, koska meitä ei ole oikeasti
olemassa.
• Meillä on kuitenkin TEK Lounge, ja olemme “Last University of
Technology”. Asialle varmaan pitäis tehdä jotain?
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Skinnarilan TEKijät, toiminnan
kehittäminen
• Tästä ei päätetä täällä tänään (päätetään virallisessa
syyskokouksessa marraskuussa), mutta esitys:
1. Hyväksytään uudet säännöt
• toimimme Lappeenrannassa ja Lahdessa, sekä muilla paikkakunnilla
missä LUTilla on toimintaa, LUT korkeakoulujen TEK-yhdistyksenä
(LUT+LAB)

2. Rekisteröidytään virallisesti yhdistykseksi.
• Raha-asioissa tukeudumme 100% paikallistoimistoon, ei omaa
kirjanpitoa tai tiliä → emme tarvitse tilintarkastajia tai rahoihin liittyvää
valvontaa.
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Uudet säännöt, pääkohdat
Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Skinnarilan TEKijät Ry. Sen kotipaikka on Lappeenranta.
Yhdistyksen jäsenet muodostavat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n sääntöjen tarkoittaman toimialakohtaisen
paikallisosaston.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä LUT Korkeakoulut-konsernin piirissä tutkimus-, opetus- tai
tukitehtävissä työskentelevien välillä, edistää ja tukea heidän yleistä asemaansa työyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä
valvoa heidän yhteisiä ammattiin liittyviä etujaan.
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Uudet säännöt, pääkohdat
Jäsenet
4§
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii jossain LUT Korkeakoulut-konsernin tai
sen alaisen korkeakoulun tekniikan alan tutkimus-, opetus- tai tukitehtävissä ja on vähintään jokin seuraavista:
1. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:n jäsenyhdistyksen jäsen.

2. Jonkun muun AKAVAn jäsenliiton henkilöjäsen.
Varsinaiset jäsenet yhdistykseen hyväksyy hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
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Ry:ksi ryhtyminen, talous
”””Korkeakouluyhdistykset ovat (yhtä lukuun ottamatta) rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen TEK-jäsenten hyväksi ja edustavat jäseniään säännöissään
kuvatulla tavalla. Yhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä TEKin kanssa mm. järjestämällä tapahtumia
jäsenistölle, tilaisuuksia korkeakouluissa työskenteleville ja opiskeleville sekä vuorovaikuttamalla
muiden korkeakouluissa toimivien järjestöjen ja työnantajan edustajien kanssa.

Korkeakouluyhdistyksillä ei ole jäsenmaksuja eikä tyypillisesti omia tulonlähteitä. Ainoastaan TEKin
tuki mahdollistaa taloudellista panostusta vaativan toiminnan. Tapahtumien, tapaamisten ja muun
yhteistyön toteuttamiseksi TEK ja yhdistykset sopivat yhdessä näiden toteutuksesta ja TEK korvaa
toteutuneet kulut. Yhdistykset laativat ennakkoon suunnitelman ja arvioivat sekä osallistujamäärät että
tilaisuuden vaikuttavuuden ja kohderyhmästä sovitaan yhdessä TEKin kanssa. Kulut arvioidaan
suunnitelmaa laadittaessa ja suhteutetaan tapahtuman luonteeseen. Yhteyshenkilönä TEKissä toimii
korkeakouluyhdistysvastuuhenkilö.”””
Meille kontaktihenkilö on siis Saku Laapio ja tarvittaessa Daniel Valtakari.
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Ry:ksi ryhtyminen, muuta
• RY:nä meillä voi olla oma jäsenrekisteri, ja omia selkeitä
tiedotteita ja tapahtumia.
• RY:nä me näymme TEKin viestinnässä omalla nimellämme.
• RY:nä meillä voi olla omia asioita: verkkosivut, organisoitua
toimintaa, somenäkyvyyttä, vertaistukichattia
• Voimme omistaa, tilata ja järjestää mitä ikinä TEKin kanssa
sovimme.
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Rekisteröity yhdistys
• Kuten sanottu, tässä asiasta ei vielä päätetä.
• Pidetään syyskokous 17.11. klo 1600-1730
• Esitetyt säännöt kokonaisuudessaan liitteenä
• Tulokset tästä vuodesta, uusi toimenpidesuunnitelma vuodelle 2021
• Uusi hallitus jonka 1. oikea homma rekisteröinnin paperit työt ovat
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Korkeakouluvaliokunnasta kotiintuomisia
• Kaikissa yliopistoissa pitkälti sama tilanne koronan kanssa.
• LUT ensimmäinen joka tarkastelee asiaa jo koko lukuvuoden kokoluokassa.

• Muissa yliopistoissa yhteistyön viritteleminen AMK-puolen kanssa
herättää eniten keskustelua ja muutosriitoja.
• Verkkotenttien valvonta aiheuttanut jo yhden syytteen, kansallista
ohjeistusta odotellaan.
• Nykyiset TESsit korkeakoulualalla karkeasti toistensa ääripäitä:
• AMK-TES suosii opettajakuntaa, ei tue tutkijakuntaa
• YO-TES suosii tutkijakuntaa, ei tue opettajakuntaa

• Fitech-toiminta TEKin(kin) tukemaa, jatko epäselvä, samoin siitä
kenen nimissä markkinoidaan eriäviä näkemyksiä.
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Kiitos! Vapaa sana ja keskustelu
Skinnarilan TEKijät

