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Lausunto
matemaattis-luonnontieteellisen
opiskelijajäsenten valinnasta

tiedekunnan

johtokunnan

Hybridi Turku ry:n hallitus sai koonnin johtokunnan opiskelijajäseniksi hakeneista. Lausunto
laadittiin koonnin hakemustekstien pohjalta. Lisäksi otimme huomioon lausuntopyynnössä
mainitut asiat:
-

aiemman kokemuksen järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta
motivaation ja sitoutumisen tehtävään
asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolisen edustuksen
opiskelijaedustajien tasaisen sukupuolijakauman johtokunnassa

Lausunnossa käsiteltiin myös hallituksemme jäsentä, joka oli jäävi eikä osallistunut
lausunnon laatimiseen.

Hybridi Turku ry esittää matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan
opiskelijaedustajista seuraavaa:
Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi esitämme:
Tommi Tervo, Kemia
Tommi on ollut mukana kemian laitoksen koulutuksenkehittämistyöryhmässä sekä aktiivinen
ainejärjestössään sekä TYY:ssä.
Sara Vilja Vihervuori, Matematiikka
Sara Vilja opiskelee matematiikan ohella biologiaa ja on ollut aktiivi niin matematiikan kuin
biologian ainejärjestöissä. Hän on toiminut biologian laitoksen koulutuksenkehittämistyöryhmässä ja on motivoitunut jatkamaan edunvalvontatyötä johtokunnassa.
Siiri Koskinen, Tilastotiede
Siiri on toiminut edunvalvontatoimihenkilönä ja on jäsenenä matematiikan ja tilastotieteen
koulutuksenkehittämistyöryhmässä. Hän on sitoutunut toimimaan johtokunnassa täyden
kauden.
Olli Lintu, Fysiikka
Olli on toiminut aktiivisesti koulutuksenkehittämistyöryhmissä niin fysiikan kuin
pedagokisten opintojen osalta. Hänellä on myös paljon kokemusta järjestötoiminnasta.
Julius Eskelinen, Fysiikka
Juliukselle järjestötoiminta on tuttua yliopiston ulkopuolelta. Julius on sanavalmis ja
motivoitunut vaikuttamaan yliopiston toimintaan.
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Varsinaisten jäsenten kohdalla kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että mahdollisimman
moni koulutusohjelma olisi edustettuna johtokunnassa. Tämä oli kuitenkin vaikeaa, sillä
hakijoita ei ollut kaikilta laitoksilta. Lisäksi painotimme aiempaa kokemusta
edunvalvonnallisista tehtävistä.
Johtokunnan varajäseniksi esitämme:
Vilma Lintu, Fysiikka, Olli Linnun varajäseneksi
Niilo Laine, Fysiikka, Julius Eskelisen varajäseneksi
Laura-Tuulia Aarnio, Matematiikka, Siiri Koskisen varajäseneksi
Vilppu Saarinen, Matematiikka, Sara Vilja Vihervuoren varajäseneksi
Juho Kangasperko, Fysiikka, Tommi Tervon varajäseneksi
Varajäsenten kohdalla otimme huomioon ensisijaisesti sen, että varsinaisen jäsenen estyessä
koulutusohjelmien välinen jakauma johtokunnassa pysyisi mahdollisimman samana. Juho
Kangasperko ei hakemuksessaan ilmaissut halua toimia varajäsenenä, mutta koska esitämme
jo kahta motivoitunutta fysiikan opiskelijaa varsinaisiksi jäseniksi, päätimme silti ehdottaa
häntä varajäseneksi.
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Ainejärjestöjen lausunto kasvatustieteiden johtokuntaan

Arvoisa TYYn hallitus,
Turun yliopiston kasvatustieteelliset ainejärjestöt (Katko ry, Opekas ry, Opex ry) ehdottavat
seuraavaa viittä (5) henkilöä varsinaisiksi jäseniksi Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan. Ehdotuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota sellaiseen aiempaan kokemukseen, joka on hakijalle eduksi johtokunnassa toimimiseen. Lisäksi on kiinnitetty huomiota
motivaatioon ja sitoutuneisuuteen. Nämä ovat linjassa TYYn huomioimien ominaisuuksien
kanssa. Lisäksi on kiinnitetty huomiota yleiseen aktiivisuuteen ainejärjestössä. Ehdotuksien jakautumisessa ainejärjestöjen kesken on kiinnitetty huomiota ainejärjestöjen kokoon sekä ainejärjestöjen sisäiseen hakuaktiivisuuteen.

Sofia Saarinen, Katko ry
Ehdotetaan Saarista tehtävään tämän erittäin laaja-alaisen kokemuksen myötä, jota tällä on ainejärjestö-, ylioppilaskunta- ja yliopistohallinnollisista tehtävistä. Saarinen omaa selkeän kiinnostuksen opiskelijoiden edunvalvontaan, joka varmasti heijastuu motivaatioon ja tehtävään
sitoutumiseen. Saarinen on koko opintojensa ajan ollut aktiivinen toimija Katko ry:ssä.

Elina Koski, Katko ry
Kosken eduksi katsotaan vahva kokemus ainejärjestötasolta sekä toiminta esimerkiksi opetustaitotoimikunnassa. Näillä eväillä hänen kokemuksestaan on eittämättä hyötyä tiedekunnan johtokunnassa. Koski on tehtävästä kiinnostunut ja pitää sitä mielekkäänä, mikä on osoitus motivaatiosta ja sitoutuneisuudesta. Koski on koko opintojensa ajan ollut aktiivinen toimija Katko
ry:ssä.

Armi Söder, Opekas ry
Armi on ensimmäisen vuoden käsityökasvatuksen opiskelija, joka on osoittanut aktiivisuutta
laajalla rintamalla jo tässä vaiheessa asettumalla ehdolle tulevan vuoden 2022 Opekas ry:n hallitukseen sekä vaikuttanut tekemällä työtä kanssaopiskelijoidensa hyväksi. Hän on

työskennellyt erityisopettajana kahden vuoden ajan, ja täten omaa paljon näkemyksiä siitä, millaiset vaatimukset tulevia opettajia odottavat kentällä, ja miten opetus voisi parhaalla mahdollisella tavalla tukea näiden vaatimusten saavuttamista laadukkaan opettajankoulutuksen avulla.
Armi on hyvä keskustelija, joka osaa argumentoiden perustella omat näkemyksensä eikä hän
kavahda keskustelua vaikeistakaan asioista. Hän on vaikuttaja-ainesta, jonka toiminnassa on
selkeitä viitteitä siitä, että hän tulee olemaan aktiivinen vaikuttaja koulutuspoliittisella kentällä.

Saara Marttila, Opex ry
Saara Marttila on ansioitunut ainejärjestötoiminnassa sekä hallituksen jäsenenä kahden kauden
ajan että puheenjohtajana yhdellä kaudella. Hän toimii myös ahkerasti opettajankoulutuslaitoksen ja tiedekunnan työryhmissä. Saara on opiskelijana sekä järjestötoimijana aktiivinen ja omaaloitteinen. Hän perehtyy asioihin itsenäisesti sekä hoitaa jokaisen aloittamansa asian huolella
ja kunnialla. Marttila on myös hyvin motivoitunut ja sitoutunut opiskelijoiden asioiden eteenpäin viejä, joten hän eittämättä sopisi tiedekunnan johtokuntaan.

Mari van den Berg, Opex ry
Mari van den Berg on aktiivinen toimija opiskelijoiden edunvalvonnan kentällä. Hän toimii
ahkerasti eri työryhmissä sekä hänellä on kokemusta myös monesta eri vaikuttamistasosta Turun yliopistossa. Hänen kokemuksestaan olisi eittämättä hyötyä tiedekunnan johtokunnassa.
Van den Berg on kiinnostunut toimimaan opiskelijoiden asioiden edistämisen eteen.

Allekirjoitukset:
Jonne Talonen, Katko ry koulutuspoliittinen vastaava
Essi Mäkipelto, Opex ry puheenjohtaja
Perttu Vuorio, Opekas ry puheenjohtaja

Lausunto teknillisen tiedekunnan johtokuntaan hakijoista
Lausunnossamme painotimme erityisesti aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta, edunvalvonnasta
ja koulutuspolitiikasta. Otimme myös huomioon hakijoiden sukupuolipariteetin ja mahdollisuuksien
mukaan opiskelualat/laitokset, josta hakijat ovat. Technica ry:n hallitus oli yksimielinen varsinaisten ja
varaedustajien täyttämisessä.

Varsinainen

Varalla

Jutta Lindfors

Julia Pyysalo

Lauri Orava

Teemu Ranta

Arttu Huttunen

Antti Kankainen

Taru Toivonen

Teemu Kivimäki

Antti Kankainen oli ilmoittanut olevansa käytettävissä vain varsinaiseksi edustajaksi, mutta
suosittelemme häntä varalle vähäisen koulutuspoliittisen kokemuksen vuoksi.

Turussa 14.11.2021
Technica ry

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on keskustellut kokouksessaan Turun
kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta ja antaa hakijoista seuraavan
lausunnon.

Kaikki johtokunnan opiskelijaedustajiksi hakeneet nähtiin hakemustensa perusteella motivoituneina
sekä kokeneina edunvalvojina. Heidän välillään ei esiintynyt merkittäviä kokemus- tai
motivaatioeroja. Hakijoita toki löytyy eri taustoista ja erilaisilla kokemuksilla, mikä osaltaan
mahdollistaa monipuolisen valinnan yksittäisten hakijoiden kokemuksia ja näkökulmia
tasapainottaessa. Lisäksi hakijoiden keskuudessa oli laaja edustus eri laitoksista ja tutkintolinjoista.
Myös sukupuoliedustus oli tasainen ja monipuolinen.

Kokonaisuutena tarkastellessa kaikki johtokuntaan hakeneet opiskelijat ovat tasaväkisiä, kaikki
ehdokkaat ovat selvän motivoituneita ja päteviä toimimaan kauppakorkeakoulun johtokunnassa.

Wili Wrangell

Koulutuspoliittinen vastaava – hallituksen jäsen
+358 (0)45 158 48 22
kopo@tuky.fi
Turun KY - Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
tuky.fi

Humanitas ry:n lausunto humanistisen tiedekunnan
johtokunnan
opiskelijaedustajan paikoista
Humanitaan hallitus keskusteli humanistisen tiedekunnan johtokunnan
opiskelijaedustajien paikoista tiistaina 16.11.2021. Keskustelusta itsensä
jääväsivät hallituksen puheenjohtaja Karoliina Nurmio ja hallituksen
varapuheenjohtaja Sara Heino, jotka olivat itse hakeneet tehtävään.
Ehdotuksissa huomioimme, että laitosjakauma olisi
mahdollisimman tasainen. Yritimme ehdottaa opiskelijaedustajia niin,
että eri oppiaineiden kirjo olisi mahdollisimman laaja. Ehdotuksissamme
on kuitenkin useita historian oppiaineiden opiskelijoita, sillä heitä oli
hakeneissa korostuneesti.
Meistä on tärkeää, että johtokunnassa on vaihtuvuutta, eivätkä samat
henkilöt automaattisesti saa jatkaa opiskelijajäseninä. Siksi huomioimme
ehdotuksissamme myös, ettei pelkästään kokemus, vaan myös innostus
ja motivaatio vaikuttaisivat opiskelijajäsenten valintaan.

Ehdotuksemme humanistisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisiksi
jäseniksi ovat:
Sara Heino
Mikko Kiippa
Ennaliina Leiwo
Sara Lenkkeri
Sara Heino on erittäin kokenut järjestötoimija, joka edustaisi
johtokunnassa Porin filiaalia, minkä koimme tärkeäksi.
Mikko Kiippa on erittäin kokenut toimija erilaisissa tehtävissä. Hänen
hakemuksensa on erittäin kattava ja viestii hyvästä motivaatiosta.
Ennaliina Leiwoa päätettiin ehdottaa laajan ainejärjestökokemuksensa
ja motivaatiota hehkuvan hakemuksen takia. Haluamme korostaa
vaihtuvuutta johtokunnan opiskelijaedustajissa, ja tämäkin vaikutti
päätökseen.

Sara Lenkkerillä on pitkä kokemus yhden ainejärjestön toiminnasta ja on
kehittänyt pitkäjänteisesti järjestön toimintaa. Tässäkin halusimme
korostaa vaihtuvuutta opiskelijaedustajien keskuudessa.
Ehdotuksemme humanistisen tiedekunnan johtokunnan varajäseniksi
ovat:
Jenni Jäntti
Joni Järvinen
Paula Pättikangas
Karoliina Nurmio
Jenni Jäntti on erittäin kokenut toimija yliopiston eri toimielimissä ja
järjestöissä. Hän on kuitenkin toiminut aiemmin johtokunnan
varsinaisena opiskelijaedustajana, ja sen vuoksi ehdotamme häntä tällä
kertaa varajäseneksi.
Joni Järvinen on edunvalvontakonkari, mutta koimme, että uusille on
annettava tilaa. Hän on lisäksi toiminut aiemmin jo johtokunnan
varsinaisena opiskelijajäsenenä.
Paula Pättikangas omaa pitkän edunvalvontakokemuksen ja on toiminut
aiemmin johtokunnassa. Hän opiskelee historiaa, josta on ollut paljon
hakijoita. Tämän vuoksi ehdotamme häntä varajäseneksi.
Karoliina Nurmio omaa myös erittäin pitkän edunvalvontakokemuksen ja
on toiminut aiemmin johtokunnassa. Ehdotamme häntä varajäseniksi
samoista syistä kuin Paulaa.
Jätimme ehdottamatta Miika Vannetta, Mariaana Korpelaa, Henri
Laitilaa ja Teemu Väisästä.
Teemu Väisänen on monipuolinen osaaja mutta painotimme
ehdotuksissamme perustutkinto-opiskelijoiden valintaa, ja lisäksi hän on
jo tohtoriohjelman johtokunnassa mukana.
Miika Vanne, Mariaana Korpela ja Henri Laitila ovat varmasti
motivoituneita ja potentiaalisia hakijoita, mutta olisimme toivoneet heiltä
enemmän aikaisempaa kokemusta esimerkiksi ylioppilaskunnan
alaisista järjestöistä toimimisesta.

Turussa 16.11.2021
Humanitas ry:n hallitus

