Kasvatustieteiden tiedekunta
Hei,
Pahoittelut viestin viivästymisestä. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien
koordinaattoriksi Opex ehdottaa Mari van den Bergiä.

Ystävällisin terveisin
Siiri Kuokkanen
Opex ry

KATKO RY:N LAUSUNTO KASVATUSTIETEELLISEN
VARAHALLOPED-KOORDINAATTORIN PAIKASTA

TIEDEKUNNAN

Arvoisa TYY,
Katko ry:n ja Opex ry:n hallitukset antavat erilliset lausunnot kasvatustieteellisen tiedekunnan
hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreista, joista jatkossa käytettäköön nimitystä
halloped-koordinaattori. Lausunnossa ilmenee yhteenveto keskusteluista, jotka liittyvät
ehdokkaan valintaperusteisiin ainejärjestöissämme.
Perusteet edustajan valinnalle
Katko ry toivoo TYYn huomioivan Katko ry:n ja Opex ry:n ainejärjestöjen välisissä
keskusteluissa esitetyn toivomuksen vuorovuosittaisesta halloped-koordinaattorin
nimityksestä.
Katko ry:n ja Opex ry:n välillä käytyjen keskustelujen pohjalta linjataan seuraavaa: Mikäli
päteviä hakijoita vuorovuosittain löytyy kustakin ainejärjestöstä, olisi ainejärjestöjen välisen
tasa-arvon ja yhteistyön kannalta oikeudenmukaista, että vuorovuosittain vetovastuu
edustajaksi halloped-koordinaattoriksi tulisi siltä ainejärjestöltä, joka edellisellä kaudella ei ole
saanut ainejärjestönsä edustajaa halloped-koordinaattoriksi.
Koska kasvatustieteellisen tiedekunnan johtokunnassa käsitellään tasapuolisesti
opettajankoulutuslaitosta ja kasvatustieteen laitosta koskevia asioita, on vain
oikeudenmukaista ja ainejärjestöjen välisen tasa-arvon mukaista, että vastuu hallopedkoordinaattoriksi nimeämisestä jaetaan ainejärjestöjen kesken tiedekuntajärjestön puuttuessa.
Edellisellä kaudella varsinaisena halloped- koordinaattorina on toiminut Anniina Laine (Katko
ry) ja varakoordinaattorina Aleksi Nurmilaakso (Opex ry). Tämän vuoksi on perusteltua valita
varakoordinaattori Katko ry:stä edellä keskusteluissa mainituin perustein.
Katko ry:n nimeämä ehdokas
Annette Kuligin on osoittanut kiinnostusta varahalloped-koordinaattorin tehtävään. Muita
päteviä hakijoita ei ole ilmoittanut halukkaaksi varakoordinaattoriksi määräaikaan mennessä,
joten koordinaattoriksi ehdotetaan Annette Kuliginia.

Hakijan esittely
Hallinnon opiskelijaedustajan koordinaattorin tehtäviksi on todettu seuraavaa:
“Halloped-koordinaattorin tehtävänä on toimia linkkinä tiedekunnan hallopedien,
tiedekuntajärjestön ja TYYn toimiston välillä. Tehtävässä toimiminen edellyttää työskentelyä
tiedekunnan ja yliopiston hallinnon asioiden parissa ja erittäin läheistä yhteydenpitoa
tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajiin sekä tiedekuntajärjestöihin ja TYYn toimistoon.”
Ehdottamamme hakija Annette Kuligin on toisen vuosikurssin opiskelija. Hän on kiinnostunut
vaikuttamisesta ja yhteistyön lisäämisestä ainejärjestömme Katko ry:n, tiedekunnan ja koko
yliopiston välillä. Hänellä on useamman vuoden kokemusta tutortoiminnasta ja
hallitustoiminnasta eri ainejärjestöjen, kuten myös Katko ry:n, hallituksissa. Lisäksi vuonna
2020 hän on toiminut Indexin hallituksessa koulutuspoliittisena ja kansainvälisyys vastaavana.
Aiemmasta näkee, että Annetella on jo runsaasti kokemusta opiskelija-aktiivina toimisesta.
Vara-koordinaattorin tehtävä tarjoaisi hänelle jälleen uuden tilaisuuden kehittää itseään ja
oppia uutta.
Katko ry ehdottaa käytyjen keskustelujen perusteella kasvatustieteellisen tiedekunnan
varakoordinaattoriksi seuraavaa henkilöä: Annette Kuligin (Katko ry).

Katko ry:n puolesta lausunnon vakuudeksi
Veera Särkkä, puheenjohtaja, Katko ry
Emma Virta, koulutuspoliittinen vastaava, Katko ry

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Hei!
Hybridi Turku ry esittää matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi Ida
Mäkistä ja hänen varakoordinaattorikseen Amanda Mynttiä.
Tänä vuonna Hybridi Turku ry:n toimintasuunnitelmaan päätettiin yhdistyksen kokouksessa merkitä
seuraavanlaisesti:
"Hallituksen koulutuspoliittinen vastaava toimii samalla tiedekunnan halloped-koordinaattorina.
Hallitus valitsee keskuudestaan vara-halloped-koordinaattorin. Yhdistys tekee TYYlle esityksen
tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi valittavasta henkilöstä."
Hybridi on aiemmin järjestänyt avoimen haun koordinaattoreille. Yhdistyksen kokous kannatti
muutosta, sillä Hybridin koulutuspoliittisen vastaavan tehtävät tukevat ja menevät monelta osin

päällekkäin koordinoinnin kanssa. Lisäksi tiedekuntamme koordinaattoreiden toiminnassa ei ole
ollut minkäänlaista jatkuvuutta ja hakijoita on ollut vaikea löytää. Tänä vuonna Hybridin tuli valita
hallituksen sisältä nimenomaisesti matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa pääainetta
opiskeleva hallituksen jäsen, sillä hallituksessa on edelleen myös edustajia, jotka pääaineensa
puolesta kuuluvat tulevana vuonna teknilliseen tiedekuntaan.
Uusi hallitus ei ole vielä virallisesti järjestäytynyt, mutta alustavan järjestäytymisen mukaan uudeksi
koulutuspoliittiseksi vastaavaksi ja näin ollen halloped-koordinaattoriksi on valittu Ida Mäkinen ja
vara-hallopedkoordinaattoriksi Amanda Myntti. Esityksen tekee istuva hallitus, joka on päättänyt
esityksestä kokouksessaan.

Ystävällisin terveisin,
Maria Nieminen
Puheenjohtaja
Hybridi Turku ry
hybridi@utu.fi

Teknillinen tiedekunta
Hei!

Järjestimme Teknilliseen tiedekuntaan siirtyville opiskelijoille avoimen haun Teknillisen tiedekunnan
halloped-koordinaattoriksi. Haun perusteella esitämme vuodelle 2021 varsinaiseksi hallopedkoordinaattoriksi Miika Peltotaloa ja varahallopedkoordinaattoriksi Samuli Pyytövaaraa.

Teknilliseen tiedekuntaan siirtyvien opiskelijoiden puolesta,
Merimari Seppänen
Puheenjohtaja
Nucleus ry

Turun kauppakorkeakoulu
Tervehdys,

Esitän Turun KY:n halloped-koordinaattoriksi vuodelle 2021 Wili Wrangellia. Hän toimii Turun KY:n
hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana, eli minun seuraajanani. Toimin itse mielelläni
varakoordinaattorina.
Terveisin,
Satu Hynninen

Koulutuspoliittinen vastaava - hallituksen jäsen
+358 (0)40 6402321
kopo@tuky.fi
Turun KY - Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
tuky.fi

