ESITYS 28.5.2014

TURUN YLIOPISTON VUODEN OPETTAJA JA OPINTOJAKSO 2014
Tietoa ehdotuksista
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus avasi haun vuoden opettajaksi ja vuoden
opintojaksoksi 27.3.2014 kokouksessaan. Haku oli aluksi auki 27.3.−8.5.2014.
Määräaikaan mennessä ylioppilaskuntaan toimitettiin yhteensä kolmekymmentäviisi
hyväksyttävää esitystä vuoden opettajaksi ja kahdeksan vuoden opintojaksoksi.
Aikaisempina vuosina esityksiä vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi on tullut
yhteensä seuraavasti:
2013 14 kpl
2012 15 kpl
2011 21 kpl
2010 9 kpl
2009 18 kpl
2008 18 kpl
2007 12 kpl
2006 17 kpl
2005 22 kpl
2004 10 kpl
TYYn esitys Vuoden opettajaksi 2014 ehdotettujen joukosta
Vuoden opettajaksi esitetyt opettajat olivat kaikki ansioituneita ammattilaisia, joista
jokainen olisi sopinut vuoden opettaja -palkituksi. Ehdotetut opettajat ovat
opiskelijoiden keskuudessa pidettyjä ja helposti lähestyttäviä. He ottavat opiskelijat
huomioon sekä antamassaan opetuksessa että ohjauksessa. Heidän opetuksensa on
johdonmukaista, selkeää ja pohjautuu tutkimukseen. Parhaita opettajia yhdistää
näiden ominaisuuksien lisäksi se, että he ovat olleet merkittävällä tavalla mukana
opiskelijoiden

ohjaamisessa,

opetuksen

kehittämisessä

sekä

yhteisöllisyyden

luomisessa henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuuteen.
Hyvien esitysten joukosta muutama opettaja nousi erityisesti esille. Heistä TYY
esittää yhtä ansioitunutta opettajaa Vuoden opettaja –tunnustuksen saajaksi.
Hakujulistuksessa esitetyt kriteerit huomioiden TYYn hallitus esittää seuraavaa:
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Vuoden opettaja: yliopistonlehtori Harri Virolainen
Turun yliopiston Porin yksikön johtamisen yliopistonlehtori Harri Virolainen on
pidetty ja arvostettu opettaja niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin keskuudessa.
Hän

sai

ylivoimaisesti

Opiskelijoiden

puolelta

eniten

esityksiä

Virolaisen

Vuoden

opetustyyliä

opettajaksi

pidetään

tänä

vuonna.

vuorovaikutteisena,

innovatiivisena ja palautetta hyvin hyödyntävänä. Henkilökunnan puolesta kehutaan
hänen osallistumistaan niin opetuksen kehittämiseen kuin koko työyhteisön
kehittämiseen hyvinvointityöhön osallistumalla sekä kannustamalla kollegoita
kehittämään myös omaa osaamistaan.
Hän tekee runsaasti yhteistyötä sekä yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa että
omien

opiskelijoidensa

kanssa

muun

muassa

julkaisemalla

artikkeleita

opiskelijoidensa kanssa. Häntä kehutaan myös hänen oppikirjajulkaisuistaan sekä
tutkimusalansa yhdistämisestä opetuksen käytäntöön.
Alkuperäiset esittäjät: Henkilökunnan puolesta Eija Tarri, terveydenhoitaja, Leila
Mansukoski-Häkkänen, oppilaitosdiakoni, Mervi Vähätalo, projektitutkija,
Anu Lähteenmäki-Uutela, yksikön varajohtaja, Olli-Pekka Lindgren, ranskan kielen
lehtori, Teppo Hjelt, kirjastonhoitaja, Anne Johansson, Jussi Paavola, Virkaapulaisrehtori, Joni Sevón, Turun avoin yliopisto, Katja Nordvall, suomen kielen ja
viestinnän st. tuntiopettaja, Terhi Tevameri, ma. tohtorikoulutettava (ja yliopistoopettaja), Tuomas Pohjola, yliopisto-opettaja, markkinointi
Opiskelijoiden puolesta Lenita Nieminen, Tero Pitkämäki, Laura Aaltonen, Taneli
Jaatinen, Antti Bister, Sara Holmila, Elina Valtonen, Mostafa Modabberian, Marko
Luntta, Jan Tuominen, Nina Vallin, Toni Nikula, Kristian Lakari, Aino Li, NooraLotta Neziri, Ida-Maria Lius, Katja Seppälä, Asseri Lehtiniemi, Eeva-Maija Nurmi,
Petteri Lehto, Sini Elomaa, Mikko Hohkuri, Ermo Rimmi, Jussi Leinonen, Lari
Viinikkala, Timo Hintikka, Arton Ibrahimi, Markus Lauri, Juha Kisamaa, Petri
Torniainen, Katja Laine
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TYYn esitys Vuoden opintojaksoksi 2014 ehdotettujen joukosta
Vuoden opintojakso -esityksiä saapui tänä vuonna kahdeksan kappaletta, joista
monen kohdalla esittäjinä toimivat sekä opiskelijat että yksikön henkilökunta.
Esitetyt opintojaksot olivat poikkeuksetta hyviä esimerkkejä innostavasta ja hyvin
suunnitellusta opetuksesta, joissa oli käytetty hyödyksi motivoivia, haasteellisia ja
innovatiivisia opetusmetodeja. Hyvien esitysten joukosta TYYn hallitus esittää yhtä
opintojaksoa Vuoden opintojaksoksi 2014.
Hakujulistuksessa esitetyt kriteerit huomioiden TYYn hallitus esittää seuraavaa:
Vuoden opintojakso: Kansainväliset instituutiot in action
Kansainväliset instituutiot in action oli oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusta jä
käytäntöä yhdistänyt, opiskelijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltu kurssi.
Se toteutettiin opintomatkana, jonka aikana opiskelijat pääsivät tutustumaan
kansainvälisesti

merkittävimpiin

alansa

instituutioihin

niiden

tärkeimpien

asiantuntijoiden opastuksella paikan päällä Tukholmassa, Kööpenhaminassa,
Brysselissä ja Haagissa. Erityisesti kehuja kurssi sai paitsi opiskelijat osallistavan
suunnittelunsa ansiosta myös matkan järjestämiseen nähdystä työmäärästä, joka
mahdollisti poikkeuksellisen tasokkaan ohjelman sekä asiantuntijaluennot.
Alkuperäiset esittäjät: Opiskelijoiden puolesta Sami-Petteri Seppä, Anna Lintukorpi,
Milja Yli-Hongisto
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Lisätietoja:
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TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Juha Isotalo, puh (02) 276 9613,
tyy-koposihteeri@utu.fi

