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Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi
Kauppakorkeakoulun osalta esitys toimitetaan myöhemmin.

Oikeustieteellinen
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander
ASIA: ESITYS OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HALLOPED-KOORDINAATTORIKSI
VUODELLE 2017
Arvoisa ylioppilaskuntamme hallitus,
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n esitys oikeustieteellisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoriksi on Jarno Piltonen.
Perusteena valinnalle on Piltosen toimiminen vuoden 2017 Lex ry:n hallituksen
opintovastaavana. Kyseisen tehtävänkuvan ytimen muodostaa toimiminen joka tapauksessa
tiedekuntamme hallopedien koordinoijana, joten olisi hyvin luontevaa ja
tarkoituksenmukaista samaisen tehtävän hoitajan olevan myös virallinen koordinaattori ja
yhteydenpitäjä ylioppilaskunnan suuntaan. Opintovastaavalla on myös mandaattipaikka
tiedekuntamme peruskoulutustoimikuntaan, mikä helpottaa valtavasti koordinaattorina
toimimista.
Valintaprosessi eteni siten, että yhdistyksemme ensi vuoden hallitus valittiin vaaleilla
yhdistyksen kokouksessa lokakuussa. Vaaleissa jokaisella yhdistyksemme jäsenellä on
äänioikeus, ja äänestämässä oli yhteensä lähes 200 opiskelijaamme. Sitä voi pitää valtavana
määränä tiedekuntamme opiskelijamäärään nähden. Tehtävään voi hakea kuka tahansa
yhdistyksemme jäsen ja tehtäviä mainostetaan sekä niihin hakemiseen kannustetaan laajasti.
Tänä vuonna opintovastaavan tehtävään haki kaksi henkilöä, joista Piltonen siis voitti
järjestetyn vaalin. Valintakokousta ennen järjestetään myös laajat kyselytilaisuudet
halukkaille ehdokkaille, joissa opiskelijoillamme on mahdollisuus esimerkiksi
opintovastaavan tehtävän osalta testata ja haastatella henkilön edunvalvonnallista osaamista
ja innokkuutta.
Yllä mainituin perustein päädyimme esittämään ainoastaan yhtä henkilöä ja olemaan
järjestämättä enää uudelleen esimerkiksi kannustamianne vaaleja, koska jäsenistö
käytännössä asiasta äänesti laajasti jo lokakuussa.
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n puolesta,
Ville Laakso
Hallituksen puheenjohtaja
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Lääketieteellinen
Lääketieteellisessä tiedekunnassa hallopedkoordinaattori on perinteisesti tullut vuorotellen
eri ainejärjestöistä. Ensi vuonna koordinaattori ja varakoordinaattori tulevat
hammaslääketieteen opiskelijoiden joukosta.
Haku on ollut viikon avoinna ja siitä infottiin hammaslääketieteen opiskelijoita yhteisellä
infoviestillä hauan alkaessa ja aikana. Hakijoiden joukosta ensivuotta isännöivän
ainejärjestön hallitus antaa tämän jälkeen ehdokkaista omat ehdotuksensa. Näin siksi, että
He tuntevat ehdokkaat parhaiten ja osaavat näin ollen arvioida hakijoiden kykyä parhaiten.
Tämän jälkeen ainejärjestöt yhdessä päättävät kenen puolesta lausunnon antavat.
Tänä vuonna hakemuksia tuli yksi kappale varsinaiseksi hallopedkoordinaattoriksi ja yksi
hakemus varahallopedkoordinaattoriksi. Liitteenä heidän hakemuksensa yhdistettynä Turun
Hammaslääketieteen kandidaattiseuran suositukseen.
Myös Forum Medicum pitää hakijoita pätevinä tehtäviinsä THLKS:n esityksen sekä käydyn
keskustelun perusteella ja esittää seuraavia henkiöitä tehtäviin.
_______________________________________________________
Turun hammaslääketieteellisen kandidaattiseura ry:n hallitus esittää lääketieteellisen
tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi kaudelle 2017 Henna Kruutia ja varakoordinaattoriksi Jenna Lindiä.
Alla edellä mainittujen hakemukset.
Henna Kruuti, virallinen halloped-koordinaattori
Haen halloped-koordinaattoriksi, koska pidän opiskelijoiden edunvalvontaa hyvin tärkeänä
ja minua kiinnostaa erityisesti koordinaattorin roolissa tehtävä runsas yhteistyö tiedekunnan
eri järjestöjen välillä. Olen toiminut THLKS:n hallituksessa nyt vuoden ja minut on valittu
myös tulevalle kaudelle. Hallituksen jäsenenä yhteydenpito THLKS:n hallituksen koulutus- ja
sosiaalipoliittiseen vastaavaan on sujuvaa. Olen valmis sitoutumaan hallopedkoordinaattorin tehtävään sen vaatimalla ajankäytöllä ja mielenkiinnolla.
Jenna Lind, vara halloped-koordinaattori
Haen varahalloped-koordinaattoriksi. Olen kiinnostunut koulutuksesta ja siihen
vaikuttamisesta ja sen kehittämisestä, ja pidän erityisen tärkeänä opiskelijoiden mielipiteiden
kuulemista koulutusasioissa. Olen ollut yhden vuoden THLKS:n hallituksessa ja tällä hetkellä
olen tiedekunnan johtokunnassa opiskelijaedustajana. Olen myös kurssini isäntä, joten koen,
että minulla on suhteellisen hyvä käsitys koulutukseen liittyvistä asioista jo tällä hetkellä, sillä
olen paljon tekemisissä opetushenkilökunnan kanssa opetuksen kehittämiseen liittyvissä
asioissa. Olisin erityisesti kiinnostunut varahalloped-koordinaattorin tehtävästä.
THLKS ry:n hallituksen puolesta,
Jenna Peltola, hallituksen puheenjohtaja
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Yhteiskuntatieteellinen
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:n esitys yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
halloped-koordinaattorista ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään

Index esittää halloped-koordinaattoriksi Petriina Lemettistä.
Perustelut: Petriina on ensi vuoden Indexin opintosihteeri. Yhteistoiminta
tiedekuntajärjestön kanssa on tällöin luonnollista. Indexin opintosihteeri on perinteisesti
toiminut myös halloped-koordinaattorina.

Index esittää Lemettisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petri Nyströmiä.
Perustelut: Petri on Indexin tämän vuoden opintosihteeri ja myös halloped-koordinaattori.
Pestin väistyvä haltija on perinteisesti jatkanut ensi kaudella varajäsenenä, jolloin
varmistetaan tiedon kulku uudelle toimijalle ja mahdollisissa ongelmatilanteissa osaava
toimija paikkaamaan varsinaista halloped-koordinaattoria.

Hallituksen puolesta,
Joonas Laito
Puheenjohtaja
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry
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Matemaattis-luonnontieteellinen
Avasimme avoimen haun hallopedkoordinaattoriksi lauantaina 3.12. ja päätimme haun
perjantaina 16.12. klo 12:00. Hausta tiedoitimme tiedekuntamme ainejärjestöjä sähköpostilla
ja pyysimme jakamaan jäsenistöille haun ja sen lisäksi hybridin edunvalvonta nimisessä
facebook ryhmässä.
Ilmoituksessa kuvailimme hallopedkoordinaattirin homaa TYYn pohjan mukaan, mutta
lisäsimme mm. osallistumisen hybridin edunvalvontatapahtumiin. Haussa pyysimme
jättämään avoimen hakemuksen, jossa kerrotaan 1. Nimi, Syntymäaika ja pääaine 2. Miksi
haluaa kyseiseen tehtävään. 3. Mitä on tarjota kyseiseen tehtävään. 4. Mitä kokemusta on
opiskelijaedunvalvonnasta.
Saimme kaiken kaikkiaan kaksi hakemusta, josta toinen oli varakoordinaattoriksi.
Päätimme 11.12. Hallituksen iltakoulussa ehdottaa Hallopedkoordinaattoriksi Miika LänsiSeppästä (Tietojenkäsittelytiede) ja Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maria
Niemistä (Matematiikka)
Painotimme valinnassa motivoituneisuutta tehtävään ja kokemusta
opiskelijaedunvalvonnasta. Lisäksi toivoimme hallopedkoordinaattorin olevan tiedekunnan
johtokunnassa, sillä muuten hänen olisi hyvin vaikeaa päästä käsiksi mm. laajoihin
esityslistoihin ja luottamuksellisiin dokumentteihin, jotka eivät saa johtokunnasta levitä
muualle.
Molemmat hakijat olivat motivoituneita tehtävään, joka ilmeni haluna saada opiskelijoita
enemmän tiedekuntamme päätöksentekoon ja valmisteluun. Lisäksi molemmilla hakijoilla
on kohtuullisen laaja kokemus opiskelijaedunvalvonnasta. Molemmat henkilöt myös
kuuluvat tällä hetkellä johtokuntamme kokoonpanoon.

Voin tarvittaessa välittää teille hakemukset, jos haluatte niin.

Terveisin
Juho Mustakoski
Hallituksen puheenjohtaja
Hybridi ry
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Kasvatustieteet
Tässä esitys Kasvatustieteiden tiedekunnan uudesta halloped-koordinaattorista:

Varsinainen:
Nora Seppälä

Vara:
Johanna Puntanen

Nora on Opex ry:n koulutuspoliittinen vastaava vuonna 2017 ja näin ollen sopiva henkilö
toimimaan koordinaattorina vuonna 2017. Varakoordinaattoriksi ehdotamme Johanna
Puntasta (allekirjoittanutta), vuoden 2016 halloped-koordinaattoria. Tämä järjestely tuo
jatkuvuutta ja tarvittavaa tukea uudelle koordinaattorille. Olemme myös kokeneet hyväksi
tavaksi vuorotella laitoksittain koordinaattorin tehtävää.

Halloped-koordinaattorin tehtävästä tehtiin yleinen haku, joka lähetettiin kummankin
laitoksen sähköpostilistalle. Yhtään hakemusta ei tullut, joten Opexin hallitus ehdotti uutta
koulutuspoliittista vastaavaansa. Nora ilmoittautui halukkaaksi toimia koordinaattorin
tehtävässä ensi vuonna.

Ystävällisin terveisin,
Johanna Puntanen
Kasvatustieteiden tiedekunnan halloped-koordinaattori
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Humanistinen
Humanitas esittää vuoden 2017 hallopedkoordinaattoreiksi Antti Ainolaa (varsinainen) ja
Tuula Musakkaa (vara). Humanitaan hallitus katsoi edellä mainitut hakijat sopiviksi
koordinaattoreiksi, koska ensinnäkin heillä on kokemusta opiskelijajärjestötoiminnasta sekä
tiedekunnassa ja sen laitoksissa toimimisesta ja toiseksi muita hakijoita ei ollut. Lisäksi
nykyinen hallituksemme katsoi hakijoiden eduksi sen, että kumpikin hakijoista toimii ensi
vuonna Humanitaan hallituksessa – Musakka puheenjohtajana ja Ainola hallituksen
jäsenenä. Täten yhteydenpito koordinaattorien ja Humanitaan hallituksen välillä olisi
tulevana vuonna luultavimmin varsin mutkatonta.

Haimme hallopedkoordinaattoreita hakuilmoituksella, jonka välitimme marraskuun lopulla
kaikille humanistisen tiedekunnan ainejärjestöille ja opiskelijoille. Kuten todettua,
hakijamäärä jäi kuitenkin varsin pieneksi.

Tässä vielä koordinaattorikandidaattien tiedot:

Antti Ainola
suomen kieli

Tuula Musakka
musiikkitiede

Jos tarvitsette lisätietoja tai ilmenee kysymyksiä, minuun saa ottaa yhteyttä.

Ystävällisin terveisin
Antti Ainola
Humanitas ry:n puheenjohtaja (2016)

