
 

Henkilöstöviesti 10.10.2022 
 

Yliopistokeskuksen kuulumisia ja uutisia omalle väelle. 

Henkilöstöviestillä kerromme sinulle ajankohtaisia yliopistokeskuksen asioita. Laita viestiä, jos sinulla on 

jotain jaettavaa ajankohtaisiin, tapahtumiin tai yleisesti tiedoksi. Lähetä sisältötoivomuksesi ja juttuvinkkisi 

Anu Rantamäelle anu.m.rantamaki@jyu.fi. 

Markon viesti 
 

Chydisläiset, 

Tuossa alempana uutiskirjeessä mainitaan yliopistokeskusseminaari, ja sieltä löytyy otsikko 

"Yliopistokeskusten rooli alueellisessa vaikuttamisessa - eturintamassa vai sivupolulla". 

Erinomainen ja tärkeä aihe meille. Tässä lähitulevaisuudessa pyrimme tutkimusten, selvitysten ja 

yhteistyökuvioiden kautta kirkastamaan kuvaa siitä millä tavalla vaikuttavuutemme näkyy ja 

tuntuu alueella - ja mitä kenties voisimme tehdä paremmin. Alueellinen vaikuttavuus on jotain, 

mikä on sisäänrakennettuna useimpiin meidän toimiin sekä tutkimuksen ja opetuksen saralla. 

Olemme alueellisesti vaikuttavia usein edes tiedostamatta sitä. Isot ja pienet yritykset, julkiset 

organisaatiot, kunnat, muut koulutus- ja TKI-organisaatiot, ihmiset (jopa lapset LUMAn ja lasten 

yliopiston kautta) sekä kaiken kaikkiaan koko meidän toiminta-alue hyötyvät tekemisistänne. 

Ollaan ylpeitä siitä, ei pidetä kynttilää vakan alla ja pyritään edelleen kehittämään toimintaa 

vaikuttavaan suuntaan. Alueellinen vaikuttavuus on meidän toimintaedellytysten tae. 

Hyvää ja vaikuttavaa syksyn jatkoa! 

Marko 

Ajankohtaista 
 

Johtokunnan kokous 30.9.2022 
• Johtokunta käsitteli ja hyväksyi toimintasuunnitelman tarkisteluonnoksen vuodelle 2023 ja valtuutti 

johtajan viimeistelemään suunnitelma rehtorin kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. 

• Merkitsi tiedoksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen taloustilanteen ajanjaksolla 1.1.2022-

31.8.2022. 

• Johtokunnan seuraava kokous pidetään 10.11.2022. 



 
Valtakunnallinen yliopistokeskusseminaari Lahdessa 24.-25.11.2022 

• Aiheina mm. ”Ekosysteemit ja innovaatiopolitiikka – mikä tekee ekosysteemin ja miten sitä aidosti 

rakennetaan”, ”Tilaisuudet ja tapahtumat aidosti vaikuttavina kohtaamispaikkoina” ja 

”Yliopistokeskusten rooli alueellisessa vaikuttavuudessa – eturintamassa vai sivupolulla?” . 

• Tervetuloa osallistumaan! 

• Ohjelma ja ilmoittautumiset >>. 

Tervetuloa työyhteisöömme 
Uusia työntekijöitä: 

• Elisa Rainerma on aloittanut projektitutkija 12.9.2022 Sosiaalityön yksikössä. 

• Anne Ruuttula-Vasari on aloittanut suunnittelijana 3.10.2022 Kauppatieteen yksikössä. 

• Eeva Ström on aloittanut projektitutkijana 3.10.2022 Sosiaalityön yksikössä. 

Avoinna olevat tehtävät 
• Yliopistonlehtori, kasvatustieteet >> 

• Projektipäällikkö, kauppatieteet >> 

Verkkosivu-uudistus (tilanne 10.10) 
• Jyväskylän yliopiston verkkosivut uudistetaan kahdessa vaiheessa. Suunnitellun aikataulun mukaan 

Chydiksen vuoro on loppuvuodesta 2023. Verkkosivut ovat nyt Plone-järjestelmässä mutta siirtyvät 

uudistuksessa Drupaliin. Uuden sivuston Chydenius-sisältöjen rakenne ja uudistuksen edellyttämät 

sisällöntuotannot käynnistyvät kevään 2023 aikana. Erityisominaisuutemme (kolmen yliopiston 

henkilökuntaa) vaatii myös erityissuunnittelua. 

• Verkkosivu-uudistuksessa automatisoidaan esim. yhteystiedot. Jyväskylän yliopiston henkilökunnan 

tiedot tulevat Converis-profiilista, jota täydennetään itse. 

• Lainaus Digipalveluiden uutiskirjeestä 30.9.: 

”Converis-profiilit ja yliopiston web-sivut  

JYU:n henkilökunta, jatko-opiskelijat ja apurahatutkijat: tarkistathan Converis-profiilisi. Converis-
profiiliin on äskettäin lisätty tutkimuskuvauksen lisäksi yleiskuvaus-kenttä, jossa on mahdollista 
kuvata omaa asiantuntemusta tai työtehtäviä. Lisäksi mm. ResearchGate- ja muita sosiaalisen 
median profiilitietoja voi merkitä. Tutkijoiden osalta tärkeimmät profiilitiedot ovat kuvaus 
tutkimuksesta, tieteenala, asiasanat ja seurantakohteet. Tiedot näkyvät Converiksen julkisessa 
portaalissa ja lähitulevaisuudessa näitä hyödynnetään myös osana yliopiston uusia web-sivuja.”  

 

Lämmin osanotto 
Pitkäaikainen työntekijämme Anne Erkkilä kuoli 26.9.2022. Hän oli syntynyt Lempäälässä 15.6.1955. Anne 

työskenteli kasvatustieteiden yksikössä vuoteen 2018 saakka. Lämmin osanotto omaisille ja ystäville. 

https://www.lahdenyliopistokampus.fi/event/valtakunnallinen-yliopistokeskusseminaari-2/
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000013970&lang=fi&_ga=2.214068501.38651421.1664347934-474378112.1662545571
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000013992&lang=fi&_ga=2.186921837.499979112.1664773822-474378112.1662545571


 

 

Muita uutisia 
 

• Tutkimus: Väitöskirjatutkijat akateemisessa maailmassa. Kultapoikia, ”huijareita”, haamututkijoita 

ja lannistuneita >> 

• Biolaaksotoimijat uusivat yhteityösopimuksen, uusi sopimus voimassa vuoden 2027 loppuun. >> 

• Moottori-hanke: Onko sinulla jokin digitaalisen pedagogiikan hyvä käytänne, jonka haluaisit jakaa 

muille? Nyt sinulla on siihen loistava mahdollisuus! Lisätietoja paivi.s.valli@jyu.fi, 0405149167. 

• Ohjauksen kehittämishankkeessa 2021-2022 on tutkittu työelämään siirtyvien opiskelijoiden 

työhön kiinnittymistä ja kehitetty osana tutkimushanketta työelämään siirtyvien opiskelijoiden 

ohjaukseen edukatiivisen, vertaistyönohjauksen malli ja käsikirja. Tutustu hankkeeseen ja 

käsikirjaan>> 

• Aikuiskoulutukselle edelleen tilausta - Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hakijamäärät pysyvät 

tasaisena 

• Väitös 16.9.2022 YTM Niina Rantamäki (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö) 

• Väitös 23.9.2022: DI Kyösti Rajaniemi (teknillinen tiedekunta, kestävän kemian tutkimusyksikkö) 

 Tapahtumia 
 

• Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä - yhdessä työpajat: 11.10., 3.11. ja 13.12. Ilmoittaudu >> 

• Positiivista varausta -tapahtuma 13.10. klo 13–15 

• OK työmarkkinoilla -hankkeen loppuseminaari 27.10. 

• Erityispedagogiikan seminaaripäivä 2.11.2022 

• Kokkola Material Week 14.–17.11. sekä yleisöpäivä 12.11. 

• Sähköinen liikkuvuus ja kriittisten raaka-aineiden kiertotalous kaupungeissa (Govermat-työpaja 

17.11.) 

• Koulutuspalvelut vierailevat yliopistokeskuksella 18.11. 

• Maisterijuhla 25.11. 

Mitä kuuluu? 
Tässä osiossa kysymme yhden yliopistokeskuslaisen kuulumisia. 

Tällä kertaa mukaan on haastettu projektisuunnittelija Jenny Tahkola. 

https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/ajankohtaista/tutkimus-vaitoskirjatutkijat-akateemisessa-maailmassa-kultapoikia-201dhuijareita201d-haamututkijoita-ja-lannistuneita
https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/ajankohtaista/tutkimus-vaitoskirjatutkijat-akateemisessa-maailmassa-kultapoikia-201dhuijareita201d-haamututkijoita-ja-lannistuneita
https://biolaakso.fi/ajankohtaista/uutiset/biolaaksotoimijat-uusivat-yhteistyosopimuksen/
mailto:paivi.s.valli@jyu.fi
https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/tutkimus/opettajuus-on-tarina-jonka-ensi-lehdilla-on-merkitysta
https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/tutkimus/opettajuus-on-tarina-jonka-ensi-lehdilla-on-merkitysta
https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/tutkimus/opettajuus-on-tarina-jonka-ensi-lehdilla-on-merkitysta
https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/tutkimus/opettajuus-on-tarina-jonka-ensi-lehdilla-on-merkitysta
https://www.chydenius.fi/fi/ajankohtaista/aikuiskoulutukselle-edelleen-tilausta-kokkolan-yliopistokeskus-chydeniuksen-hakijamaarat-pysyvat-tasaisena
https://www.chydenius.fi/fi/ajankohtaista/aikuiskoulutukselle-edelleen-tilausta-kokkolan-yliopistokeskus-chydeniuksen-hakijamaarat-pysyvat-tasaisena
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/ajankohtaista/vaitos-16-9-2022-maaseudun-paikallisyhteisojen-sosiaalisesti-kestava-kehitys-uudenlaisena-hyvinvointipolitiikkana
https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/ajankohtaista/vaitos-23-9-2022-di-kyosti-rajaniemi-teknillinen-tiedekunta-kestavan-kemian-tutkimusyksikko
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/31b3bbca-93e3-4db3-8ad9-96e0acd75c74?displayId=Fin2581467
https://biolaakso.fi/ajankohtaista/tapahtumat/positiivista-varausta-kiertue/
https://www.chydenius.fi/fi/kauppatieteet/ajankohtaista/ok-tyomarkkinoilla-loppuseminaari
https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/ajankohtaista/erityispedagogiikan-seminaaripaiva
https://materialweek.fi/
https://www.lyyti.fi/reg/ilmoittaudu-tyopajaan
https://www.lyyti.fi/reg/ilmoittaudu-tyopajaan


 
Mitä kuuluu? 

Kuuluu oikein hyvää! Kesä oli todella mukavaa 

lomailua, mutta on myös mahtavaa päästä 

työskentelemään Kokkolan yliopistokeskukseen. Viime 

kevät oli melkoista hulinaa, kun suoritin viimeisiä 

maisteriopintoja, pakersin gradua ja työskentelin 

erityisopettajana. Nyt onneksi saa huokaista, kun gradu 

on palautettu ja maisterintitteli löytyy nykyisin CV:stä. 

Suomea tuli jälleen ajettua ristiin rastiin, kun reissasin 

pelaamassa biitsiä ja kiertelimme sukulaisten luona. 

Kesän ehdoton kohokohta oli Italian lomamatka, mikä 

sisälsi Queenin & Adam Lambertin konsertin. Syksyn 

myötä arki nytkähtelee käyntiin ja kesän harrastukset 

jäävät taakse. Onkin mukava rauhoittua välillä hyvän 

elokuvan tai kirjan pariin kotisohvalle, tai vetää 

tuulipukua niskaan ja suunnata lenkkipolulle. 

Mitä töihin kuuluu? 

Työt ovat alkaneet vauhdikkaasti. Aloitin työskentelyn 

projektisuunnittelijana elokuun 8. päivä. Työskentelen 

pääsääntöisesti täydennyskoulutuksen parissa. Paljon 

perehdyttävää ja sisäistettävää on ollut, mutta onneksi 

2. kerroksesta löytyy mahtava työporukka, jolta löytyy 

ratkaisu jokaiseen pulmaan ja ongelmaan. Syksy ja 

tuleva talvi vaikuttavat työntäyteisiltä, ja suorastaan 

innolla odotan, että mitä kaikkea tämä työ tuokaan tullessaan. 

Kenet haastat seuraavaan Henkilöstöviestiin? 

Seuraavaksi haaste siirtyy Essi Korkeaniemelle, ole hyvä: kerro kuulumiset ja haasta sitten seuraava 

mukaan. 

Käytännössä = nappaa kolme mallikysymystä tästä, vastaa niihin lyhyesti ja toimita vastaus & kuva Anu 

Rantamäelle anu.m.rantamaki@jyu.fi ensi viikon perjantaihin mennessä. 

Aiemmin haastettujen luettelon löydät Teamsista: Mitä kuuluu -haastetut 

Huomasithan JYU-Unossa 
 

• Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaperehdytykset uudistuvat 

Kaikkien työntekijöiden tulee suorittaa tietosuoja- ja tietoturvaperehdytys. Huolehdithan, että 

suoritat molemmat perehdytykset. Ahkerin yksikkö palkitaan! >> 

• Teethän matkalaskun ja ostot ajallaan >> 

https://jyu.sharepoint.com/:x:/r/sites/KokkolanyliopistokeskusChydenius957/Jaetut%20asiakirjat/General/Henkil%C3%B6st%C3%B6viestit/Henkil%C3%B6st%C3%B6viestin%20kuulumiskyselyyn%20haastetut.xlsx?d=w8e3c27bf922c478cbea6fadb8ece487a&csf=1&web=1&e=8b8rpI
https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/10/henkiloston-tietoturva-ja-tietosuojaperehdytykset-uudistuvat
https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/10/henkiloston-tietoturva-ja-tietosuojaperehdytykset-uudistuvat
https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/10/henkiloston-tietoturva-ja-tietosuojaperehdytykset-uudistuvat
https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/09/teethan-matkalaskun-ja-ostot-ajallaan


 
Lue lisää JYU:n sisäisiä ja ulkoisia uutisia Unosta 

Lue JYUnity-sidosryhmälehteä 

https://uno.jyu.fi/fi
https://jyunity.fi/

