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Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry.
valitsee vuosittain Helsingin yliopiston Vuoden Esimiehen.
Vuoden esimies valitaan nyt 17. kerran

Kenestä Helsingin yliopiston Vuoden Esimies 2016?

Y

liopistoyhteisömme on ja on ollut monien uusien haasteiden edessä vuonna 2016.
Yhteistoimintamenettely, rakenneuudistus, koulutusuudistus, tilamuutokset – kohtaamisissa
tarvitaan hyviä työelämätaitoja, joista esimiestaidot ovat olennainen osa. Hyvien esimiestaitojen
esiin nostaminen esimerkin avulla auttaa luomaan uudistuvaa yliopistoyhteisöä. Merkittävien
haasteidenkin edessä sen tulisi edelleen olla mielekäs paikka tehdä työtä.

T

unnistatko omassa esimiehessäsi hyviä esimiestaitoja? Hyvä esimies kuuntelee ja innostaa
aidosti työntekijöitä; hän omaa hyvät vuorovaikutustaidot; hän viestii selkeästi ja ymmärrettävästi;
hän on oikeudenmukainen ja vastuuntuntoinen, hän on ystävällinen ja aito. Hänellä on
johtamistaitoja ja tunneälyä kiperässäkin muutostilanteissa. Mitä muuta hyvä esimies mielestäsi on?
Kerro meille ja koko yliopistoyhteisölle – tee esitys!

E

sityksiä Helsingin yliopiston Vuoden Esimieheksi 2016 voivat tehdä kaikki Helsingin yliopiston
työntekijät. Aikaisempina vuosina tehty esitys voidaan ottaa huomioon, mikäli se vahvistetaan
kirjallisesti määräaikaan mennessä. Vapaamuotoisessa esityksessä on oltava seuraavat tiedot:
Vuoden Esimieheksi esitettävän nimi, nimike ja yksikkö, esityksen perustelut, esittäjän/esittäjien nimi ja
päivämäärä.

H

YHY ry:lle osoitetut esitykset toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon viimeistään
maanantaina 4.11.2016. Kuoreen on merkittävä tunnus ”Vuoden esimies”. Esitykset tulee
toimittaa osoitteeseen:
”Vuoden Esimies”
Helsingin yliopisto / Kirjaamo ja keskusarkisto
PL 3 (Fabianinkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

H

elsingin yliopiston Vuoden Esimies -kampanjan suojelijana toimii kansleri Thomas Wilhelmsson.
Helsingin yliopiston Vuoden Esimiehen valitsee Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistyksen
tiedotustyöryhmä. Vuoden Esimies 2016 julkistetaan joulukuussa 2016.

Lisätietoja: puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen puh. 050 359 3828, sposti elisa.hyytiainen@helsinki.fi
tai varapuheenjohtaja Heljä Heikkilä, puh. 050 448 7385, helja.heikkila@helsinki.fi.

Aiemmin Vuoden Esimieheksi valitut ovat kirjastonjohtaja Marja-Liisa Harju-Khadr, professori Timo Koponen,
professori, Pirjo Kukkonen, dosentti, yliopistonlehtori Marja Martikainen, professori Olli Mäenpää,
kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili, johtaja Seija Korhonen, tutkimusteknikko Anu Ahlroos-Lehmus,
kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen, hallintopäällikkö Leo Pyymäki, professori Esa Korpi,
ylivahtimestari Lasse Hämäläinen, professori Liisa Keltikangas-Järvinen, professori Jari Lavonen,
johtaja Ulla-Kristiina Tuomi ja professori Tom Böhling.

Seuraa tiedotustamme netissä www.hyhy.fi ja www.facebook.com/hyhyry.
Muista tilata kalenterisi viimeistään 21.10. Pardian jäsensivujen kautta!

Yliopisto tarvitsee tekijänsä

