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Ansiolautakunnan perustelut kunniajäsenen 
kutsumiselle 

Ansiolautakunta esittää yksimielisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnan 

hallitukselle, että hallitus päättää esittää edustajistolle, että se kutsuu 

vararehtori, professori emerita Riitta Pyykön Turun yliopiston ylioppilaskunnan 

7. kunniajäseneksi. 

Riitta Pyykkö on ollut vuosikymmeniä ylioppilaskunnan läheinen ystävä. Hän on tehnyt 

kaikkensa opiskelijoiden eteen ja puolustanut opiskelijoita lukuisissa käänteissä sekä 

pitänyt tiivistä yhteyttä ylioppilaskuntaan läpi uransa. Pyykkö on ollut tuttu näky 

ylioppilaskunnan tapahtumissa sekä ylioppilaskunnan eri toimikunnissa. Hän on 

kaikilla eri tasoilla toimiessaan pyrkinyt luomaan yhteyttä yliopiston johdon ja 

opiskelijoiden välille.  

Pyykkö ei ole ikinä kääntänyt selkäänsä opiskelijoille eikä unohtanut heitä. Hänellä on 

ollut tapana aloittaa puheensa ”dear younger colleagues” ja painottanut sitä, että me 

kaikki ja ennen kaikkea opiskelijat olemme yliopisto. Vielä läksiäispuheessaan vuonna 

2019 Pyykkö muistutti Turun yliopiston henkilökuntaa opiskelijoiden merkityksestä: 

”Yliopistoa ei ole ilman ylioppilaita. Jos emme pidä huolta jälkikasvusta, myöskään 

tutkimuksella ei ole tulevaisuutta, eikä sen puoleen Suomella tai Euroopalla.” 

Pyykkö on monitaituri ja hänellä on erinomainen kyky hallita laajoja kokonaisuuksia, 

analysoida ja kehittää niitä oivaltavasti ja kertoa aihealueista erilaisille kuulijakunnille. 

Pyykkö on ollut aina ystävällinen henkilökunnalle ja opiskelijoille riippumatta hänen 

toimenkuvastaan. Johtajana hän on ollut lempeä ja huomioinut kaikki eri tasoilla 

toiminut yliopiston jäsenet. Pyykkö on puhunut aina tieteen ja keskustelun avoimuuden 

puolesta sekä vaikuttanut yliopistoyhteisön kansainvälistymiseen. 

Pyykkö aloitti vaikuttajatyönsä opiskelijan paremman huomisen puolesta 1970-luvulla. 

Hän oli ensimmäisiä opiskelijaedustajia Turun yliopistossa. Riitta Pyykkö on kuutena 

vuosikymmenenä toiminut niin opiskelijana, professorina, dekaanina kuin 

vararehtorina sekä vaikuttanut korkeakoulutuksen kehittämiseen ja siihen, että 

opiskelijoilla olisi hyvä olla. Riitta Pyykkö on toiminut Turun yliopiston koulutuksen ja 

koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaavana vararehtorina vuosina 2012–2019 ja 

lisäksi hän toimi vararehtorin sijaisena vuonna 2006. Lisäksi hän on toiminut vuosina 

2001–2004 humanistisen tiedekunnan dekaanina. Hän toimi venäjän kielen ja 

kulttuurin professorina vuodesta 1997 ja eläköitymisensä jälkeen hän on ollut 

professori emeritana vuodesta 2020 alkaen. 

Pyykkö on toiminut monipuolisesti korkeakoulutuksen ja sen laadun kehittäjänä 

kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Lisäksi Pyykkö on toiminut aktiivisesti 
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esimerkiksi yliopiston laatu- ja tasa-arvotyössä. Pyykön muut merkittävimmät 

luottamustoimet liittyvät säätiötoimintaan. Lisäksi hän on toiminut opetus- ja 

kulttuuriministerin asettamana kieltenopetuksen selvityshenkilönä. 

Aiemmin kunniajäseniksi on kutsuttu: 

2012: Keijo Virtanen (TY:n rehtori 1997–2012) 

1992: Olavi Granö (akateemikko, TY:n emeritusprofessori) 

1954: Urpo Siirala (TY:n professori, TYYn kunnanvanhin 1948–51, ylioppilastalojen 

rakennustoimikunnan puheenjohtaja) 

1928: V.A. Koskenniemi (TY:n rehtori 1924–32) 

1924 A.H. Virkkunen (TY:n rehtori 1922–24) 

1923: J.R. Danielson-Kalmari (TY:n kansleri 1921–26) 
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