10.11.2015
Hybridi ry:n lausunto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien
valintaan liittyen

Hybridi ry päätti kokouksessaan 9.11.2015 lausua seuraavaa koskien matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien valintaa.
Lausunnossa esiintyvien valintojen perusteena on käytetty aiempaa edunvalvontakokemusta TYYn
järjestöistä ja yliopiston hallinnosta.
Hybridi ry ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi seuraavia henkilöitä: N1, M2, N4, N5, M6. Varajäseniksi
ehdotetaan M7 sekä M9.
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Lausunto humanistisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten valinnasta 2016-2017
Hakemuksia johtokunnan opiskelijaedustajien paikkoihin johtokuntaan saapui yhteensä 13,
joista 9 HKTL:lta ja 4 KKL:lta. Varsinaisia paikkoja oli avoinna 6 kappaletta ja varapaikkoja
myöskin 6 kappaletta. Hakijoissa yhteensä on kuusi miestä ja seitsemän naista, mutta olemme
päättäneet pätevyyden perusteella ehdottaa valittavaksi seitsemän naista ja viisi miestä.
Tasapuolisuus sukupuolten osalta mielestämme totetutuu mahdollisimman hyvin, ottaen
huomioon hakijoiden kokemuksen ja pätevyyden.
Hallitus on kokouksessaan 9.11.2015 päättänyt esittää hakijoista valittavaksi varsinaisille
paikoille tasaisesti molemmilta laitoksilta opiskelijajäsenet (3 HKTL:n paikkaa ja 3 KKL:n
paikkaa). Lähtökohtana suositusperusteissa on tasapuolinen jako tiedekunnan laitosten välillä.
Varajäsenten kohdalla ei voida luonnollisesti muodostaa samasta laitoksesta varsinaiselle
jäsenelle varaedustajaa, sillä HKLT-laitoksesta hakijoita on enemmän.
Humanitas ry:n hallitus ehdottaa valittavaksi seuraavat opiskelijaedustajat:

1

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijaedustajat humanistisen
tiedekunnan johtokuntaan (varsinainen - vara):

1. M 4- M 7
2. M 3 - M 8
3. N 13 - N 1

Kieli-

ja

käännöstieteiden

laitoksen

opiskelijaedustajat

humanistisen

tiedekunnan

johtokuntaan (varsinainen - vara):
4. N 5- N 12
5. N 6- N 11
6. M 9- N 10

Olemme nostaneet varsinaisten jäsenten ehdotuksisksi kolme naista ja kolme miestä
mielestämme pätevimmistä hakijoista. Valittavien joukosta pudottaisimme pois M
2:n, sillä hänellä on ehdottomasti vähiten kokemusta opiskelijan edunvalvonnasta tai
ainejärjestötoiminnasta. Muuten hakijat mielestämme edustavat hyvin laitostasapainon lisäksi
opiskeluiltaan eri vaiheissa olevia ihmisiä.

2

Tervehdys,
Toivottavasti lausuntomme ehtii vielä mukaan päätöksentekoon. Toimin Katkon hallituksen kv- ja
toisena kopo-vastaavana ja kirjoitan koko hallituksen puolesta. Käsittelimme asiaa viime viikon
kokouksessamme ja päätimme pitkän pohdinnan ja keskustelun jälkeen ehdottaa seuraavaa
kokoonpanoa:
N3, varajäsen N11
N10, varajäsen N8
M6, varajäsen M4
M5, varajäsen N12
M2, varajäsen M7
Painotimme valinnoissamme erityisesti kokemusta järjestötyöstä ja vastuutehtävistä yliopistossa,
varsinkin kopo-tehtävistä. Ehdottamillamme henkilöillä on laajalti kokemusta mainituista tehtävistä
ja heidän hakemuksissaan oli havaittavissa aitoa intoa osallistua päätöksentekoon kasvatustieteiden
johtokunnan opiskelijajäsenenä. Ehdotamme varsinaisiksi jäseniksi vain henkilöitä, jotka ilmaisivat
mielenkiintonsa nimenomaan varsinaisen jäsenen tehtäviä kohtaan.
Sukupuolijakauma on myös ehdotuksessamme mahdollisimman tasainen.
Parhain terveisin,
Katkon hallituksen puolesta
Erkko Vanhakartano

