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Humanistinen tiedekunta
-

Ylioppilaskunta ei ole vielä saanut esitystä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
osalta

Kasvatustieteiden tiedekunta
KATKO RY:N LAUSUNTO KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN
HALLOPED-KOORDINAATTORIN PAIKASTA
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
halloped-koordinaattoriksi nimeämisestä jaetaan ainejärjestöjen kesken
tiedekuntajärjestön puuttuessa. Edellisellä kaudella varsinaisena hallopedkoordinaattorina on toiminut Mari van den Berg (Opex ry) ja varakoordinaattorina
Annette Kuligin (Katko ry). Tämän vuoksi on perusteltua valita varsinainen
halloped-koordinaattori Katko ry:stä edellä keskusteluissa mainituin perustein.
Katko ry:n nimeämä ehdokas
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
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tiedekuntajärjestöihin ja TYYn toimistoon.”
Ehdottamamme hakija, Taru Puustjärvi, on ensimmäisen vuosikurssin opiskelija.
Hän on kiinnostunut vaikuttamisesta ja yhteystyön lisäämisestä ainejärjestömme
Katko ry:n, tiedekunnan ja koko yliopiston välillä. Hänellä on aikaisempaa
kokemusta opiskelijoiden hyvinvoinnin ja ryhmäytymisen edunvalvonnasta
sekä aluekoordinaattorina toimimisesta. Halloped-koordinaattorin tehtävä tarjoaisi
hänelle jälleen uuden tilaisuuden kehittää itseään ja oppia uutta.
Taru Puustjärvi on osoittanut kiinnostusta halloped-koordinaattorin tehtävään.
Muita päteviä hakijoita ei ole ilmoittanut halukkaaksi koordinaattoriksi
määräaikaan mennessä, joten koordinaattoriksi ehdotetaan Taru Puustjärveä.
Katko ry ehdottaa käytyjen keskustelujen perusteella kasvatustieteellisen
tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi seuraavaa henkilöä: Taru Puustjärvi (Katko
ry).
Katko ry:n puolesta lausunnon vakuudeksi
Elina Koski, puheenjohtaja, Katko ry
Jonne Talonen, koulutuspoliittinen vastaava, Katko ry
-

Ylioppilaskunta ei ole vielä saanut esitystä varakoordinaattorista
kasvatustieteiden tiedekunnan osalta

Lääketieteellinen tiedekunta
Tervehdys!
Esitämme lääketieteellisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoreiksi seuraavia
henkilöitä.
Roosa Rahkonen
Biolääketiede (In vitro aboensis ry)
Perustelut: Jäsenistölle lähetetty hakuilmoitus sähköpostitse. Hakemuksia tuli
hakuajan puitteissa yksi. Roosalla on kokemusta In vitro aboensis ry:n hallituksesta
jo kahden vuoden ajan ja hän osoitti kiinnostuksensa tehtävään.
Aino Virolainen
Lääketiede (TLKS ry)
Perustelut: Perustelut: Jäsenistölle lähetetty hakuilmoitus sähköpostitse. Hakemuksia
tuli hakuajan puitteissa yksi. Aino on oman vuosikurssinsa kurssikriitikko ja lisäksi
hänellä on kokemusta kandidaattiseuran Edunvalvonta- ja opintotoimikunnan
toiminnasta. Hän osoitti kiinnostuksensa tehtävään.
Hyvää Uutta Vuotta kaikille!
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Ystävällisin terveisin,
Ida Roivas, LK
Edunvalvontaministeri 2021
TLKS ry

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
-

Ylioppilaskunta ei ole vielä saanut esitystä matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan osalta

Oikeustieteellinen tiedekunta
Hei,
Lex:n hallitus ehdottaa halloped-koordinaattoreiksi
- Yhdistyksen vuoden 2022 opintovastaava Kaapo Havuluotoa (oikeustiede ja
perusteluina perinteisesti opintovastaava tämän on hoitanut)
- varahalloperd-koordinaattoriksi vuoden 2021 opintovastaavaa Katariina
Juhakoskea (oikeustiede, edellisen vuoden opintovastaava on hoitanut varan
perinteisesti)
Nykyinen ja edellinen opintovastaava tietää ja tuntee tilanteen parhaiten, joten
erillistä hakuprosessia ei ole.
Jouluisin terveisin
Lari Sorvari, oik. yo, LKV
Hallituksen puheenjohtaja
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry
puheenjohtaja@lex.fi
www.lex.fi

Teknillinen tiedekunta
Esitys teknillisen tiedekunnan halloped-koordinaattoreista
Technica ry esittää teknillisen tiedekunnan halloped-koordinaattoreiksi vuodelle
2022 seuraavia henkilöitä:
Jutta Lindfors toimii tiedekuntajärjestömme koulutuspoliittisena vastaavana
vuonna 2022. Täten hänen valitsemisensa halloped-koordinaattoriksi edesauttaa
järjestömme aseman kehittämistä halloped-toiminnassa.
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Varakoordinaattorin pestistä kysyimme nykyisiltä hallopedeilta mielipidettä, mutta
kiinnostusta ei löytynyt, joten valitsimme hallituksestamme Violan, joka oli myös
kiinnostunut pestistä.
Turussa 31.12.2021
Technica ry
Halloped-koordinaattori:
Jutta Lindfors, Biotekniikka
Varakoordinaattori:
Viola Inkinen, Biokemia
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan päättänyt
esityksestään Turun kauppakorkeakoulun vuoden 2022 hallinnon
opiskelijaedustajakoordinaattoriksi. Hallitus on päättänyt esittää Ella Rantalaa,
TuKYn vuoden 2022 koulutuspoliittista vastavaa, halloped-koordinaattorin
tehtävään. Rantalaa esitetään tehtävään, sillä tulevana vuonna hänellä on
koulutuspoliittisena vastaavana kokonaisvaltainen kuva Turun
kauppakorkeakoulussa suoritettavasta koulutuspoliittisesta edunvalvontatyöstä
sekä hän on yhteydessä koululla eri toimikunnissa ja laitoksissa toimiviin
hallopedeihin.

Wili Wrangell
Koulutuspoliittinen vastaava – hallituksen jäsen
kopo@tuky.fi
Turun KY - Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
tuky.fi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
-

Ylioppilaskunta ei ole vielä saanut esitystä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
osalta

