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ESITYS YLIOPISTOKOLLEGIOON VALITTAVISTA OPISKELIJAEDUSTAJISTA
Haku yliopistokollegion opiskelijaedustajaksi oli auki 17.9.–16.10. Kollegioon haki määräaikaan mennessä 21
hakijaa.

Valittaessa kollegion opiskelijajäseniä, on päätetty kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraaviin asioihin:
aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.
Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).
Kollegion opiskelijaedustajien valinnassa haluttiin ensisijaisesti taata vähintään yksi varsinainen ja yksi varapaikka kullekin tiedekunnalle/kauppakorkeakoululle. Seitsemän paikkaa kymmenestä on jaettu tällä perusteella, mikä käy ilmi myös ao. taulukosta. Ainoastaan kasvatustieteiden tiedekunnan kohdalla varaedustaja on
eri tiedekunnasta kuin varsinainen edustaja, sillä kasvatustieteiden tiedekunnasta tuli vain yksi hakemus. Loppujen kolmen paikan kohdalla ensisijainen kriteeri valinnalle oli hakijoiden aiempi kokemus edunvalvonnasta
ja korkeakouluhallinnosta, haettavasta tehtävästä sekä hakemuksessa osoitettu kiinnostus ja motivaatio juuri
kollegiota kohtaan.
Kokemuksen ja tiedekuntien edustavuuden lisäksi valintojen kokonaisuuteen vaikutti sukupuolten tasainen
edustus. Alla olevan taulukon mukaisessa esityksessä nämä kaikki asiat on huomioitu. Valintatoimikunnan
mielestä esitys takaa sen, että hakijoista kokeneimmat ovat mukana kokoonpanossa, ja kollegion opiskelijajäsenet edustavat kattavasti kaikkia yksiköitä. Valintatoimikunta äänesti suljetuin lipuin viimeisestä paikasta
(kasvatustieteiden tiedekunnan varsinaisen edustajan varajäsenen paikka) kahden henkilön välillä. Mäkinen
voitti äänestyksen äänin 5 – 2. Mäkisen valintaa puolsi hänen hakemuksessaan esiintuoma motivaatio tehtävään.
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Tiedekunta/
yksikkö

Nimi

Oppiaine

Kauppakorkeakoulu

Miika Tiainen

vara

Otto Elomäki

Tietojärjestelmätiede, Johtamisen ja
mies
yrittäjyyden laitos, Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu, Laskenta- mies
toimi ja rahoitus

Lu. Tek.

Moona Haapala

Kemia

nainen

vara

Jeremi Nyyssönen

Medical analytics and Health, IoT,
Tietotekniikka

mies

Lääketieteellinen

Simo Nuutila

Lääketiede

mies

vara

Johanna Pohjonen Hoitotiede

nainen

Oikeustieteellinen

Siiri Kaarisalo

nainen

Oikeustiede

Sukupuoli
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7

vara

Roni Sirjonen

Oikeustide

mies

Kasv.tiet.

Diana Põldma

Eristyspedagogiikka

nainen

vara

Marko Mäkinen

Sosiaalitieteet, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

mies

Humanistinen

Joni Järvinen

Englannin kieli

mies

vara

Otso Norblad

Suomenkieli ja suomalais-ugrilainen
kielentutkimus

mies

Poliittinen historia

nainen

Eveliina Kunttu

Sosiaalitiede

nainen

Veera Semi

Kulttuurihistoria

nainen

Paula Pättikangas

Kulttuurihistoria

nainen

Roosa Toivonen

Oikeustiede

nainen

Sofia Engblom

Oikeustiede

nainen

Onni-Pekka
Simola

Lääketiede

mies

Axel Ojala

Käytännöllinen filosofia (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) ja kulttuurihistoria (humanistinen tiedekunta)

mies

Yhteiskunta- Tiia Ylä-Peräinen
tieteellinen
vara
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vara
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vara

