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Jakelu: Forum Medicum, Humanitas, Hybridi, Katko, Index, Lex, Opex, Turun KY
ESITYSPYYNTÖ: Hallinnon opiskelijaedustajien (halloped) tiedekuntakuntakohtaiset
koordinaattorit vuodelle 2021
Arvoisat hallitukset
TYYn hallitus pyytää tiedekunta- ja ainejärjestöiltä perusteltuja esityksiä
tiedekuntakohtaisiksi halloped-koordinaattoreiksi ja heidän varakoordinaattoreiksi
vuoden 2020 loppuun mennessä. Koordinaattorit on tarkoitus valita TYYn hallituksen vuoden
2021 ensimmäisessä kokouksessa. Jos aikataulu tuottaa ongelmia, otattehan mahdollisimman
pian yhteyttä TYYn koulutuspoliittiseen asiantuntijaan.
TYY valitsee vuosittain yhden halloped-koordinaattorin ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
jokaista tiedekuntaa kohden. Koordinaattorit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa
kesäkuukaudet pois lukien. Halloped-koordinaattoreiden kausi on nimityksestä vuoden loppuun
(31.12.2021). Pyydämme järjestöiltä esityksiä näihin tehtäviin. Tarkemmat tiedot toimenkuvasta
ja esitysten tekemisestä löytyvät alta.
TOIMENKUVA
Halloped-koordinaattori yhdistää tiedekunnan hallopedit, tiedekuntajärjestön ja
ylioppilaskunnan. Koordinaattori huolehtii tiedonkulusta tiedekunnalta ylioppilaskunnalle ja
ylioppilaskunnalta tiedekunnan hallopedeille ja järjestöille. Ensisijainen yhteistyötaho ovat
johtokunnan hallopedit, mutta koordinaattorilta toivotaan yhteydenpitoa mahdollisuuksien
mukaan kaikkiin tiedekunnan hallopedeihin. Koordinaattori järjestää tapaamisia näiden tahojen
kanssa, ja mahdollistaa tiedekunnan edunvalvonnan. Käytännöt vaihtelevat tiedekunnittain, joten
tarkemman tehtävänkuvan saa edeltäjältä.
Halloped-koordinaattorin tehtävään kuuluu osallistuminen TYYn ja koordinaattorien
kuukausittaisiin tapaamisiin, joissa kehitetään toimintaa ja mahdollistetaan vertaistuki.
Koordinaattori järjestää myös tapaamisen tiedekunnan dekaanin kanssa yhteistyössä TYYn
kanssa.
Hyvä halloped-koordinaattori on aloitteellinen ja pitää aktiivisesti yhteyttä sekä tiedekunnan
hallopedeihin, järjestöihin että ylioppilaskuntaan. Hyvä halloped-koordinaattori varmistaa tiedon
välittymisen kaikkiin suuntiin ja kehittää toimintaa entistä paremmaksi.
Varakoordinaattori toimii läheisessä yhteistyössä varsinaisen koordinaattorin kanssa.
Tehtävänjako varsinaisen halloped-koordinaattorin ja varakoordinaattorin välillä on jokaisen
toimijan itse päätettävissä. TYYn kannalta tärkeintä on, että jokaisessa TYYn järjestämässä
halloped-koordinaattoritapaamisessa on paikalla varsinainen halloped-koordinaattori,
varakoordinaattori tai molemmat. Varajärjestelmällä halutaan varmistaa tiedonkulku TYYn ja
tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun välillä kaikissa tilanteissa.
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ESITYKSET
Tiedekunnan opiskelijoita edustavia järjestöjä kannustetaan tiedottamaan ja järjestämään avoin
mahdollisuus hakeutua halloped-koordinaattoriksi. Halukkaat voivat esimerkiksi ilmoittautua
tiedekuntajärjestön hallitukselle, minkä jälkeen hallitukset tekevät päätöksen ja sen pohjalta
esityksen halloped-koordinaattorista ja varakoordinaattorista.
Oli valintatapa mikä tahansa, tulee järjestön esittää TYYn hallitukselle vähintään yhtä henkilöä
tiedekuntakuntakohtaiseksi halloped-koordinaattoriksi ja vähintään yhtä henkilöä hänen
varakoordinaattoriksi. TYYn puolesta halloped-koordinaattorina ja varakoordinaattorina voivat
toimia ketkä tahansa tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun opiskelijat, jotka osoittavat
kyvykkyyttä toimia tänä vuonna toimenkuvan mukaisissa tehtävissä.
Esitykseen tulee liittää henkilöiden yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
pääaine) sekä perusteet henkilöiden esittämiselle. Pyydämme kuvaamaan esityksessä myös
valittujen henkilöiden valitsemisprosessia. Esitys tulee toimittaa TYYn koulutuspoliittiselle
asiantuntijalle osoitteeseen tyy-kopoasiantuntija@utu.fi . TYYn hallitus pyytää tarvittaessa
lisätietoja.

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, +358 44
796 1064

Tietosuojatiedot
Käsittelyperuste:
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus:
Tietoja käsitellään hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorien valitsemiseksi ja
yhteydenpitoon valittujen kanssa.
Käsittelijä/vastaanottajat:
Ylioppilaskunnan hallitus ja työntekijät
Yhteyshenkilö:
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, +358 44 796
1064
Säilytysaika ja -peruste:
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Tietoja säilytetään koordinaattorien toimikauden ajan.
Katso kattavammat tiedot tietosuojailmoituksesta.

