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Lausunto humanistisen tiedekunnan halloped-koordinaattorin valinnasta vuodelle 2016

Olemme hakeneet Turun yliopiston ylioppilaskunnan pyynnöstä halloped-koordinaattorin tehtävään
avoimella haulla varsinaista- ja varakoordinaattoria. Hakukuulutus on toimitettu
tiedekuntajärjestömme jäsenjärjestöille ja opiskelijoille sähköpostitse, sekä hausta on tiedotettu
yhteisöpalvelu Facebookissa järjestömme omalla yhteisösivulla.
Hakukuulutus oli sisällöltään seuraava:
Humanitas ry avaa haun kahteen opiskelijaedustajan paikkaan: tiedekunnan hallopedkoordinaattoriksi ja
varakoordinaattoriksi vuodelle 2016.
Halloped-koordinaattorin tehtävänä on toimia linkkinä tiedekunnan hallopedien, tiedekuntajärjestön ja TYYn
toimiston välillä. Tehtävässä toimiminen edellyttää työskentelyä tiedekunnan ja yliopiston hallinnon asioiden
parissa ja yhteydenpitoa tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajiin sekä Humanitakseen ja TYYn toimistoon.
Hallopedkoordinaattorilta odotetaan kiinnostusta organisoida tiedekunnan hallopedien toimintaa ja
koordinaattorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhteydenpito hallopedeihin sekä viestinnän tehostaminen.
Koordinaattorin tulisi myös osallistua noin kerran kuukaudessa TYYn järjestämään hallopedkoordinaattorien
tapaamiseen. Kokemus hallopedina toimimisesta katsotaan eduksi.
Varakoordinaattorin ensisijaisena tehtävänä on osallistua TYYn tapaamisiin, mikäli varsinainen
hallopedkoordinaattori on estynyt. Varakoordinaattorin on hyvä toimia läheisessä yhteistyössä varsinaisen
koordinaattorin kanssa.
Haku alkaa 3.12. ja päättyy 11.12. Lähetä siis hakemuksesi, jossa kerrot aiemman järjestö- ja
hallopedkokemuksesi, opiskeluvuotesi, pääaineesi, sekä motivaatiosi. Hakemukset toimitetaan Humanitas ry:n
hallitukselle (humanitas-hallitus@lists.utu.fi
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Hakemuksia täytettävään luottamustoimeen saimme määräaikaan 11.12.2015 mennessä yhden
(1) kappaleen sähköpostitse. Jälkikäteen toimitettiin vielä yksi (1) hakemus suullisesti suoraan
hallituksen kokouksessa 14.12.2015. Totesimme hallituksen kokouksessa 14.12.2015 molempien
hakijoiden olevan pätevyydeltään ja motivaatioltaan tehtävään sopivat. Molemmilla hakijoilla on
kokemusta tiedekuntatasoisesta hallinnon opiskelijajäsenenä
toimineet tiedekuntajärjestön hallituksessa. Molemmat

toimimisesta ja heistä molemmat ovat
ovat myös toimineet ainejärjestönsä

koulutuspoliittisina vastaavina, joten ensimmäisen tason hallintoasiat ovat kummallakin myös
hallussa. Hakijat jatkavat myös tulevana vuonna tiedekunnan hallopedeinä, toinen johtoryhmässä ja
toinen johtokunnassa.
Esitämme humanistisen tiedekunnan halloped-koordinaattoreiksi seuraavia henkilöitä:

Varsinainen
Sini Saarinen,
kansatiede,
yhteystiedot:xxx
Vara
Janne Aakko,
kulttuurihistoria,
yhteystiedot:xxx
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FORUM MEDICUMIN ESITYS LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN
HALLOPEDKOORDINAATTORIN JA VARAKOORDINAATTORIN
VALINNASTA
Lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt TLKS, IVA, Adaptus ja THLKS ovat yhteisymmärryksessä
sopineet, että halloped-koordinaattoreiden virat kiertävät ainejärjestöltä toiselle siten, että kunkin
ainejärjestön edustajat valitaan tehtäviin vuosittain vuorotellen. Tänä vuonna on sovitusti TLKS:n
vuoro.
Hakukuulutus lähetettiin kaikille TLKS:n jäsenille sähköpostilistan kautta. Lisäksi asiassa lähestyttiin
henkilökohtaisesti innokkaiksi tiedettyjä henkilöitä. Määräaikaan mennessä saatiin 4 kirjallista
hakemusta. Näistä yhden hakija veti suullisesti pois.
TLKS:n edunvalvonta- ja opintotoimikunnan EVOT:n kokouksessa 10.12 kaikki hakijat esittelivät
itsensä ja hakemuksensa sekä heille esitettiin kysymyksiä. Tämän jälkeen hakijat poistuivat ja
paikallaolijat keskustelivat hakemuksista. Äänestys suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä
suhteellista vaalitapaa noudattaen. Ääniä annettiin 13, joista kaikki hyväksyttiin. Äänestyksen
perusteella halloped- koordinaattoriksi päädytään ehdottamaan Alisa Salmivallia ja
varakoordinaattoriksi Tero Ohrankämmentä.
Alisa Salmivalli, yhteystiedot: xxx, LL-opiskelija
Alisa Salmivalli on 2. vuoden lääketieteen opiskelija. Hänet valittiin heti opintojensa alussa kurssinsa
isännäksi ja hän on toiminut tässä tehtävässä tunnollisesti. Alisa on osoittanut erinomaista
motivaatiota ja kiinnostusta kopo-asioissa vaikuttamiseen olemalla aktiivisesti EVOT:n toiminnassa
mukana. Lisäksi Alisa on ollut TLKS:n neuvoston jäsen. Alisalla on myös parhaillaan Biolääketieteen
laitoksen ohjausryhmän opiskelijaedustaja eli toimii hallopedina.
Tero Ohrankämmen, yhteystiedot: xxx, LL-opiskelija
Tero Ohrankämmen on 3. vuoden lääketieteen opiskelija. Hän on ollut erittäin aktiivinen TLKS:n
toiminnassa. Parhaillaan Tero toimii seuran taloudenhoitajana ja tulevana vuonna seuran
talousministerinä. Kiinnostuksensa ja motivaationsa kopo-toimintaan ja vaikuttamiseen Tero on
osoittanut hakemalla TYY:n edustajistoon TyTen riveissä kuluvana vuonna sekä osallistumalla
syksystä lähtien aktiivisesti EVOT:n toimintaan.
EVOT:n tekemän valinnan jälkeen Forum Medicumin jäsenillä eli kaikkien ainejärjestöjemme
nykyisillä ja edeltävillä puheenjohtajilla, halloped-koordinaattoreilla, sekä ainejärjestöjen
varapuheenjohtajilla ja koulutuspoliittisilla vastaavilla oli mahdollisuus kommentoida esitystä
sähköpostitse. Esityksen liitteenä on kaikkien hakijoiden hakemukset.
Turussa 14.12.2015
Forum Medicumin puolesta: Essi Kymäläinen, TLKS:n Opintoministeri 2015, Lauri Salminen, THLKS:n
puheenjohtaja, Jyri Lähdemaa, IVA:n puheenjohtaja, Sunna Rannikko, Adaptuksen varapuheenjohtaja
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ESITYS OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HALLOPED KOORDINAATTORIKSI
VUODELLE 2016
Arvoisa ylioppilaskuntamme hallitus,
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n esitys tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi on Ilari
Sarja. Hänen pyydetyt tietonsa ovat:
Opiskelijanumero: xxx
Puhelinnumero: xxx
Sähköpostiosoite: xxx
Pääaine: oikeustiede
Perusteena valinnalle on Sarjan toimiminen vuoden 2016 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.
Valintakokousta ennen järjestetään myös laajat kyselytilaisuudet halukkaille ehdokkaille,
joissa opiskelijoillamme on mahdollisuus esimerkiksi opintovastaavan tehtävän osalta testata
ja haastatella henkilön edunvalvonnallista osaamista ja innokkuutta.
Lopullisen valinnan halloped-koordinaattoriesityksestä teki yhdistyksemme tämän vuoden
hallitus. Juuri 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 varapuheenjohtaja
Lex ry – www.lex.fi
Yo-talo B 1 Kerros, 20500 Turku
Puh. 050 534 9384, e-mail: hallitus@lex.fi
Osuuspankki: FI89 5711 1320 0174 83
Y-tunnus: 0558692-8
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Hybridi ry ehdottaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varsinnaiseksi
hallopedkoordinaattoriksi Maria Niemistä ja varakoordinaattoriksi Liina-Lotta Erkkoa.
Tiedot:
Maria Nieminen, yhteystiedot: xxx, Matematiikka
Liina-Lotta Erkko, yhteystiedot: xxx, Biotekniikka
Hybridi ry järjesti avoimen haun tehtävään. Hakuaika umpeutui 10.12., johon mennessä
hakemuksia oli saapunut neljä. Hybridi ry:n hallitus äänesti päätösvaltaisessa kokouksessa
11.12. ehdotettavista henkilöistä. Allekirjoittanut jääväsi itsensä ja poistui paikalta käsittelyn
ajaksi, koska oli sekä itse, jonka lisäksi hänen perheen jäsen oli ehdolla. Valintaperusteina oli
kyseisten henkilöiden tietämys, hallopedina toimiminen koordinaattorin toimikautena ja
valmius / halukkuus toimia kyseisessä tehtävässä.
Terveisin
Juho Jaakko Mikael Mustakoski
Hybridi ry

Indexin hallitus esittää yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattoreiksi:
varsinaiseksi Petri Nyströmiä (pääaine valtio-oppi, yhteystiedot: xxx)
ja varakoordinaattoriksi Karoliina Lehtolaa (pääaine valtio-oppi, yhteystiedot: xxx)
Hallitus avasi haun 1.12. ja haku päättyi 6.12., ja tänä aikana innokkaita hakijoita ei
ilmaantunut. Hallitus pyysi ensi vuoden Indexin opintosihteeriä ottamaan tämän homman
vastaan, sillä hänelle on luonnollista toimia halloped-koordinaattorina. Hän on itsekin
halloped, ja hänen tulee opintosihteerin hommien myötä olla muutenkin yhteydessä moniin
tahoihin tiedekunnassa ja TYYssä. Varalle lähti Karoliina Lehtola, joka on vuoden 2015
Indexin opintosihteeri.
Terveisin
Nina Lehti
puheenjohtaja
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry
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Esityspyyntö halloped-koordinaattoreista vuodelle 2016

Turun KY kiittää mahdollisuudesta esittää Turun kauppakorkeakoulun hallopedkoordinaattoria vuodelle 2016. Esitämme hallituksen kokouksemme päätöksen (14.12.2015)
mukaan seuraavaa henkilöä tehtävään:
Oula Huttunen

Esityksemme perustuu siihen, että Huttunen toimii vuonna 2016 Turun KY:n hallituksen
koulutuspoliittisena vastaavana. Huttunen koordinoi täten samalla Turun
kauppakorkeakoululla toimivaa opiskelijaedunvalvontaa Turun KY:n kannalta sekä edustaa
opiskelijoita monissa työryhmissä.
Hän on myös toiminut viime vuonna Edunvalvontajaostossamme yhtenä koulutuspoliittisista
vastaavista. Huttusen pääaine on toimitusketjujen johtaminen, ja hän on toisen vuosikurssin
opiskelija. Huttunen on aloittanut opintonsa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä,
jonka jälkeen siirtynyt Turkuun opiskelemaan. Tämän vuoksi uskomme, että hänellä olisi
laajaa ymmärrystä kauppakorkeakoulun opiskelijaedunvalvonnasta.
Oula Huttunen, yhteystiedot: xxx
Sähköposti vuonna 2016: kopo@tuky.fi

Oula Huttusen varaedustajaksi esitämme vuoden 2015 halloped-koordinaattoria Paula
Peltomaata. Peltomaalla on tehtävästä vuoden kokemus, joten hänen olisi helppo toimia
Huttusen varaedustajana, mikäli Huttunen on estynyt pääsemään kokouksiin. Peltomaa on
kolmannen vuosikurssin opiskelija, pääaineenaan tietojärjestelmätiede.
Paula Peltomaa, yhteystiedot: xxx

Turun KY:n hallituksen 2015
puolesta
Ystävällisin terveisin
Paula Peltomaa
Turun KY:n hallituksen jäsen
Koulutuspoliittinen vastaava
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