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Katko ry:n kopot ovat arvioineet kummantkin hakijat ja päättäneet esittää Sanni
korventaustan valitsemista kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustaja
Johanna Ojaman varajäseneksi. Katsomme hakijan täydentävän kasvatustieteiden laitoksen
vajanaista edustusta johtokunnassa, varsinkin kun varajäsenen on oltava läsnä koko syksyn
pääjäsenen olessa vaihdossa. Aijemman kokemuksen uupumisesta huolimatta, hakija on
osoittanut olevansa motivoitunut ja sitoutunut tehtävään. Viidennen vuoden opiskelijana
hakijalla on kertynyt kokemusta kuin myös teoreettista tietoa kasvatustieteen opinnoista.
Olisi myös hyvä saada uusia kasvoja vaikuttamaan opiskelijoiden edunvalvontaan
kasvatustieteiden tiedekunnassa.
y.t Meri Kärki ja Sara Pajunen
katkon kopot
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Opex ry:n lausunto koskien kasvatustieteiden tiedekunnan
johtokunnan opiskelijaedustajien täydennyshakua

Inka Niskanen on toiminut ansiokkaasti Opex ry:n hallituksen jäsenenä kausilla 2017-2018 sekä
2018-2019. Kahden kauden aikana Inka on aktiivisesti kehittänyt ainejärjestömme toimintaa ja
ajanut jäsenistömme etuja toimiessaan, viestintävastaajana sekä liikuntavastaavana.
Järjestöaktiivina Inkalla on paljon tietoa kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden intresseistä
ja huolenaiheista.
Inka on osoittanut olevansa motivoitunut vaikuttamaan kasvatustieteiden tiedekunnan asioihin.
Hän on istuva jäsen tiedekuntamme opetusnäytetoimikunnassa. Opetusnäytetoimikunnan lisäksi
Inka on osallistunut usean eri toimikunnan kokouksiin ja tuurannut opiskelijajäseniä, joiden pääsy
kokouksiin on ollut estynyttä.
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Hei!
Pahoittelut myöhästyneestä lausunnosta! Varapuheenjohtajana annan lausunnon
johtokunnan varajäsenistä puheenjohtajamme, Joona Uusitalon, puolesta.
Käsittelimme asian hallituksen kokouksessa 15.10.2018 asianomaisten henkilöiden
jäävätessä itsensä. Valinnassa painottuivat erityisesti hakijoiden aikaisempi kokemus
edunvalvonnasta opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa sekä hakijoiden
motivaatio ja sitoutuneisuus tehtävään.
Ehdotamme johtokunnan opiskelijajäseniksi Sandra Saranpäätä, Meeri
Hannulaa ja Otto Elomäkeä.
Kaikki ehdottamamme hakijat osoittivat hakemuksissaan motivaatiota ja
sitoutuneisuutta tehtävään. Sandra Saranpää on toiminut Turun KY:n
koulutuspoliittisena vastaavana ja luotsannut Turun KY:n edunvalvontajaostoa EVAa
vuoden 2018 ajan. Otto Elomäki on toiminut aktiivisesti Edunvalvontajaostossa ja
osallistunut ja ottanut rohkeasti kantaa useissa hallintoelimissä
Turun kauppakorkeakoulussa. Meeri Hannula on toiminut viimeiset kaksi vuotta Turun
KY:n toiminnanjohtajana. Hänellä on laaja tuntemus Turun kauppakorkeakoulun
käytänteistä ja hän on osallistunut aktiivisesti moniin eri hallintoelimien kokouksiin Turun
kauppakorkeakoulussa. Uskomme kaikilla hakijoilla olevan loistavat edellytykset
johtokunnassa toimimiseen.
Kaikkien hakijoiden suomen kielen suulliset ja kirjalliset taidot ovat
erinomaisia. Pohjaehdotuksemme mukaisesti, johtokunnan opiskelijaedustajista 50 %
olisi miehiä ja 50 % naisia, mikä varmistaa tasaisen sukupuolijakauman
toimielimessä. Saranpää ja Elomäki lukevat pääaineenaan Kansainvälistä liiketoimintaa
ja Hannula Markkinointia. Ehdottamamme opiskelijat edustavat kaikki eri vuosikursseja
Turun kauppakorkeakoulussa, joten edustus olisi siltäkin osin tasapuolinen.
Ystävällisin terveisin,

Sofia Utriainen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Toimijaryhmät ja alumniyhteistyö
+358 (0)50 527 0403
varapuheenjohtaja@tuky.fi
Turun KY - Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
tuky.fi

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen ainejärjestö Opekas ry on päättänyt ilmaista
tukensa Opex ry:n Inka Niskaselle varajäsenhaussa kasvatustieteiden tiedekunnan
johtokuntaan. Opekas katsoo Niskasen omaavan tehtävään soveltuvaa kokemusta aiemmista
tehtävistään ja osoittaneensa motivaationsa tuomalla nämä asiat esille monitahoisesti, mutta
kuitenkin napakasti. Edellä mainittu kokemuksen esilletuominen myös viestii halusta sitoutua
tehtävään. Katsomme, että Niskanen pystyy tässä tehtävässään myös tuomaan esille Rauman
kampuksen intressejä tehtyään yhteistyötä Opekkaan kanssa istuessaan Opex ry:n
hallituksessa.
Raumalla 15.10.2018
Opekkaan hallitus

