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ESITYS YLIOPISTON HALLITUKSEEN VALITTAVISTA OPISKELIJAEDUSTAJISTA JA NÄIDEN
VALINTATAVASTA
Haku yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi oli auki 25.9.–23.10. Opiskelijaedustajaksi haki
määräaikaan mennessä viisi (5) henkilöä - kolme naista ja kaksi miestä - joista valintatoimikunta
kutsui kaikki haastatteluun. Haastattelujen ja hakemusten perusteella valintatoimikunta karsi
joukosta kolme kärkihakijaa: Riina Lumme, Jyri Lähdemaa ja Paula Peltomaa. Koska tasaarvolaki edellyttää, että yliopiston hallituksen kokoonpano noudattaa tasapuolisuussääntöä, valintatoimikunta lähti esitystä tehdessään siitä, että hallitukseen opiskelijaedustajiksi esitetään
yhtä naista ja yhtä miestä.
Miesedustajan valinnassa Lähdemaa sai selvän enemmistön kannatuksen. Hänen valintansa
perusteiksi katsottiin laaja kokemus niin yliopiston kuin kansallisen tason edunvalvonnasta,
vahva visio ja konkreettiset ideat yliopiston kehittämisestä. Naisedustajan valinnassa valintatoimikuntalaisten näkemykset parhaasta ehdokkaasta jakautuivat lähes tasan Lumpeen ja Peltomaan taakse.
Perusteiksi Riina Lumpeen valinnalle nähtiin ennen kaikkea kattava kokemus niin Turun yliopistosta kuin kansallisen tason yliopistopolitiikastakin, mikä on perua hänen toiminnastaan TYYn ja
SYL:n puheenjohtajana. TYYn puheenjohtajana Lumme on toiminut myös yliopiston laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on TYYn ja SYL:n hallituksista kahden vuoden kokemus yhteistyöstä Lähdemaan kanssa, minkä osa toimikunnasta koki positiiviseksi asiaksi yliopiston hallituksessa yhdessä toimimista ajatellen. Lumpeen ja Lähdemaan aiemmat kokemukset eroavat
siinä, että Lumme on toiminut ennen TYYn puheenjohtajakauttaan erityisesti opiskelijakulttuurin parissa mm. TYYn hallituksen kulttuurivastaavana ja TYYn kuorossa, kun taas Lähdemaa on
vahvasti keskittynyt koulutuspolitiikkaan ja toiminut hallopedina mm. tiedekuntansa johtokunnassa ja yliopistokollegiossa.
Paula Peltomaan valintaa puolsivat hänen kokemuksensa edunvalvonnasta ja johtamisesta paitsi
kauppakorkeakoulun johtokunnassa ja Turun KY:ssä, myös Suomen kylteripuheenjohtajien verkostossa, jossa Peltomaa on toiminut puheenjohtajana. Järjestökokemuksen lisäksi hän on perehtynyt johtamiseen ja talouteen opinnoissaan. Haastattelussa tämä näkyi konkreettisina kehitysideoina talousjohtamista koskien. Lisäksi haastattelussa Peltomaa toi selvästi esiin omia visioitaan Turun yliopiston kehittämisestä ja vakuutti esiintymisellään. Hallituksen opiskelijaedustajana Peltomaan katsottiin täydentävän hyvin Lähdemaan profiilia: siinä missä Lähdemaalla on
kokemusta TYYstä ja SYL:ista, Peltomaalla on vahva tausta paikallisissa ja valtakunnallisissa kylteripiireissä ja työkokemusta mm. perintätoimistosta.
Haastatteluissa Lummetta ja Peltomaata yhdisti se, että molemmat korostivat Turun yliopiston
monialaisuuden tärkeyttä ja osoittivat tuntevansa yliopiston talouden. Selvin ero oli Lumpeen
vastausten keskittyminen valtakunnalliselle tasolle ja Peltomaan Turun yliopiston tasolle. Toimikunta katsoi molemmat hakijat kiistatta päteviksi hallituksen opiskelijaedustajan toimeen.
Pitkällisistä keskusteluista ja perusteellisesta hakijoiden ominaisuuksien läpikäymisestä huolimatta valintatoimikunta katsoi, ettei se toimikuntana voi asettua vain Lumpeen tai vain Peltomaan taakse. Näin ollen valintatoimikunta päätyi esittämään edustajistolle, että se äänestää hallituksen naisedustajasta Lumpeen ja Peltomaan välillä.
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Esitys: Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että opiskelijaedustajien valinta suoritetaan kahdessa vaiheessa:
Ensimmäisessä vaiheessa esitetään, että sukupuolten tasaisen edustuksen takaamiseksi opiskelijaedustajiksi päätetään valita hakijoista yksi nainen ja yksi mies.
Toisessa vaiheessa esitetään, että yliopiston hallitukseen miesopiskelijaedustajaksi valitaan Jyri
Lähdemaa, ja naisopiskelijaedustajaksi valittavasta käydään äänestys Paula Peltomaan ja Riina
Lumpeen välillä.

