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Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry.
valitsee vuosittain Helsingin yliopiston Vuoden Esimiehen.
Vuoden esimies valitaan nyt 18. kerran

Kenestä Helsingin yliopiston Vuoden Esimies 2017?
Yliopistoyhteisömme on ja on ollut monien uusien haasteiden edessä myös vuonna 2017. Työyhteisömme
ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen mm. erilaisten rakenteellisten muutosten myötä. Rehtori Jukka Kola
toivoi Flamman uuden vuoden kirjoituksessaan 16.12.2016 yliopiston yhteisöllisyyden vahvistuvan, nyt kun
pahimmasta on selvitty. ”Ymmärrän, että suruaika on pitkä, mutta silti pitää katsoa tulevaisuuteen. Yhdessä
tekemällä on helpompi ja varmempi rakentaa tulevaisuutta. Meidän on hyvä ottaa käyttöön uusia
yhteisöllisyyttä edistäviä tapoja henkilöstön ja opiskelijoiden osallistamiseen ja monipuolisen yhteistyön
edistämiseen kaikilla tasoilla ja tahoilla.”, hän totesi.
Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi -yksikkö on tarjonnut koko
yliopiston henkilöstölle verkkoluentosarjan yhteisöllisyyden teemoista. Tavoitteena on aktivoida
yliopistoyhteisön jäseniä pohtimaan yhteisöllisyyttä ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia teemoja.
Etsimme tänä vuonna esimiestä, joka on onnistunut yhteisöllisyyden vahvistamisessa.
Millä keinoin oma esimiehesi vahvistaa yksikkönne yhteisöllisyyttä? Onko hän onnistunut
monipuolisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden edistämisessä kaikilla tasoilla ja tahoilla? Kerro meille ja koko
yliopistoyhteisölle – tee esitys!
Esityksiä Helsingin yliopiston Vuoden Esimieheksi 2017 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.
Helsingin yliopiston Vuoden Esimies -kampanjan suojelijana toimii kansleri Kaarle Hämeri. Helsingin
yliopiston Vuoden Esimiehen valitsee henkilökuntayhdistyksen tiedotustyöryhmä. Helsingin yliopiston
Vuoden Esimies 2017 julkistetaan joulukuussa.
HYHY ry:lle osoitetut esitykset toimitetaan Helsingin yliopiston arkisto- ja kirjaamopalveluihin
viimeistään maanantaina 13.11.2017. Kuoreen on merkittävä tunnus ”Vuoden Esimies”.
”Vuoden Esimies”
Arkisto ja kirjaamo, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
(Käyntiosoite: Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 1. kerros;
avoinna ma-pe klo 10-14)

Lisätietoja: puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen puh. 050 359 3828, 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, professori Tom Böhling ja tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo.

Muista: jos olet HYHYn jäsen voit käyttää myös YHL:n ja Pardian jäsenetuja
ja kuulut Työttömyyskassa Statiaan!
Jäsenemme ovat Vahinkovakuutusyhtiö IF:ssä matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen sekä
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen piirissä 68 ikävuoteen saakka! Matkustajavakuutus kattaa
myös jäsenen alle 20-vuotiaat samassa osoitteessa asuvat lapset.

