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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 2018?
Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa
toiminnassaan. Yliopiston päämääränä on olla edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä
hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön luomisessa. Yliopisto tunnistaa ja poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka
tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden osana esteettömyys ovat osa
moninaisen ja monikielisen yliopistoyhteisön arkipäivää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työssä
parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja tukee organisaation tuloksellisuutta ja työnantajakuvaa. Helsingin
yliopisto oli mukana työelämän syrjinnän vastaisessa valtakunnallisessa #eisyrji-kampanjassa tänä syksynä.
Kampanjan avulla haluttiin tuoda esiin, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä eivät ole
itsestäänselvyyksiä.
HYY:n puheenjohtaja Lauri Linna totesi yliopiston avajaisissa: ”yliopiston uusi johto ja rehtori on ottanut tasaarvon vakavasti valitsemalla rehtoraattiin naisenemmistön.” Mitä muuta yliopistolla on tapahtunut
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi?
Etsimme tänä vuonna esimiestä, joka on onnistunut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamisessa. Millä
keinoin oma esimiehesi osaa ottaa huomioon työyhteisönne moninaisuuden? Onnistuiko hän monipuolisen
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämissä kaikilla tasoilla ja tahoilla? Kerro meille ja koko yliopistoyhteisölle
– tee esitys!
Esityksiä Helsingin yliopiston Vuoden Esimieheksi 2018 voivat tehdä kaikki Helsingin yliopiston työntekijät.
Vapaamuotoisessa esityksessä on oltava seuraavat tiedot: Vuoden Esimieheksi esitettävän nimi, nimike ja
yksikkö, esityksen perustelut, esittäjän/esittäjien nimi ja päivämäärä.
Huom. Aikaisempina vuosina tehty esitys voidaan ottaa huomioon, mikäli se vahvistetaan kirjallisesti
määräaikaan mennessä.
Helsingin yliopiston Vuoden Esimies -kampanjan suojelijana toimii kansleri Kaarle Hämeri. Helsingin yliopiston
Vuoden Esimiehen valitsee henkilökuntayhdistyksen tiedotustyöryhmä. Helsingin yliopiston Vuoden Esimies
2018 julkistetaan joulukuussa 2018.
HYHY ry:lle osoitetut esitykset toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon viimeistään maanantaina
14.11.2018. Kuoreen on merkittävä tunnus ”Vuoden esimies”. Esitykset tulee toimittaa osoitteeseen:
”Vuoden Esimies”
Helsingin yliopisto / Kirjaamo ja keskusarkisto
PL 3 (Fabianinkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto
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,
tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo ja palvelupäällikkö Sini Saarenheimo.
Muista: jos olet HYHYn jäsen, voit käyttää myös YHL:n ja Pardian jäsenetuja ja kuulut Työttömyyskassa Statiaan!
Seuraa tiedotusta muutoksista nettisivuiltamme www.hyhy.fi sekä Facebookista www.facebook.com/hyhyry!

