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Lausunto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista
Lausuntoa tehdessämme otimme huomioon lausuntopyynnössä mainitut asiat:
– aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta
– motivaatio ja sitoutuminen tehtävään
– asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus
– opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä
Hakijoista Veera Pajunen on hallituksemme jäsen. Hän ei osallistunut lausunnon laatimiseen.
Aivan aluksi toteamme kaikki viisi hakijaa erittäin päteviksi toimimaan johtokunnassa.
Varsinaisia jäseniä ehdottaessamme otimme huomioon johtokunnan tämänhetkisen
kokoonpanon siltä osin, miltä se näyttää myös 1.1.2021 alkaen, kun teknilliseen tiedekuntaan
siirtyvistä opiskelijajäsenistä on tullut esteellisiä jatkamaan johtokunnan jäsenenä.
Ehdotuksemme tukee tiedekunnan laitoksien tasapuolisen edustuksen kriteeriä ja on myös
sukupuolijakauman osalta tasainen.
Kaikkia hakijoita esitämme vähintään varajäseniksi. Arvioimme kuitenkin esityksessämme
sitä, että keiden varsinaisten jäsenten varajäseniksi heitä olisi mahdollisesti järkevä valita.
Hybridi Turku ry esittää varsinaisiksi jäseniksi matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokuntaan seuraavia henkilöitä:
Aliisa Wahlsten (Biologia, fysiologia ja genetiikka / opettaja)
Aliisa on laajan opiskelija-aktiivikokemuksensa puolesta erittäin pätevä toimimaan
johtokunnassa. Hän on toiminut huomattavan paljon erilaisissa vastuutehtävissä ja jatkaa
niissä myös ensi vuonna. Ei ole epäilystäkään, etteikö Aliisalla olisi kykyä hoitaa nämä
tehtävät hyvin. Kokemuksen lisäksi Aliisa toisi johtokuntaan biologian laitoksen edustuksen
varsinaisten opiskelijajäsenten puolelta, mikä tällä hetkellä puuttuu kokonaan.
Veera Pajunen (Geologia)
Veeralla on opiskelija-aktiivikokemusta parin vuoden ajalta ja tänä vuonna hän on päässyt
seuraamaan tiedekuntatason koulutuspolitiikkaa läheltä Hybridi Turku ry:n hallituksessa.
Veera on samaan aikaan toiminut myös oman ainejärjestön hallituksessa ja osallistunut
tiedekuntamuutoksien vaikutusten arviointiin oman alan opiskelijoiden puolelta. Häntä
selkeästi kiinnostaa koulutuspoliittiset asiat. Veeran valintaa puoltaa erityisesti se asia, että
hän toisi johtokunnan opiskelijajäsenten joukkoon maantieteen ja geologian laitoksen
edustuksen, joka tällä hetkellä puuttuu kokonaan.
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Hybridi Turku ry esittää varajäseniksi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
johtokuntaan seuraavia henkilöitä:
Lauri Heinonen (Tilastotiede)
Lauri on edunvalvontakonkari, joka on toiminut koulutuspoliittisen vastaavan ja hallinnon
opiskelijaedustajan tehtävissä laajasti niin laitoksen kuin tiedekunnan tasolla. Lauri on
tunnettu siitä, että hän tuo ajatuksensa rohkeasti esiin. Hän on erittäin kokenut ja pätevä
henkilö toimimaan johtokunnassa, jossa hän on ennenkin ollut jäsen.
Amanda Myntti (Matematiikka, matematiikan tutkinto-ohjelma (FM))
Amanda on pitkän aikaa toiminut ainejärjestönsä hallituksessa ja on tänä vuonna toiminut
puheenjohtajana, minkä vuoksi hän osallistui tekniikan laajennuksen keskusteluihin keväällä.
Amanda ottaa luottamustehtävät vakavasti ja hänellä on erittäin hyvä työmoraali. Amanda on
ensi vuonna Hybridi Turku ry:n hallituksen puheenjohtaja, joten johtokunta tukisi myös tätä
tehtävää ja tiedekuntamme edunvalvontaa.
Eemeli Eronen (Fysiikka)
Eemeli on kuluvana vuonna lähtenyt mukaan koulutuspoliittiseen toimintaan ainejärjestönsä
edunvalvontavastaavana ja tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmän
opiskelijajäsenenä. Eemeli on erittäin vastuullinen hoitamaan luottamustehtävänsä ja
osallistuu aktiivisesti ja motivoituneesti kaikkiin kokouksiin. Eemeli on oppinut
koulutuspoliittista toimintaa hyvin ja tuo ajatuksiaan rohkeasti esiin.
Esitämme, että:
•

Aliisa Wahlstenin varajäseneksi valitaan Amanda Myntti. Perustelemme tätä
sukupuolijakauman tasaisuudella ja sillä, että johtokunnassa on yksi biologian
laitoksen opiskelija matematiikan opiskelijan varajäsenenä eli edustus olisi muuten
sama mutta toisinpäin.

•

Varsinaiseksi jäseneksi nousevan Mikko Jaskarin varajäseneksi valitaan Eemeli
Eronen. Mikko ja Eemeli ovat ensi vuonna Delta ry:n puheenjohtajistoa, joten
oletamme, että varsinaisen ja varajäsenen yhteistyö sujuu varsin hyvin.

•

Matias Karin varajäseneksi valitaan Lauri Heinonen. Tätä perustelemme muun
muassa sukupuolijakauman tasaisuudella. Matias ja Lauri ovat molemmat myös
kokeneita ja toimineet samoihin aikoihin aktiiveina.

Sivu 2 (2)

