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ESITYS YLIOPISTOKOLLEGIOON VALITTAVISTA OPISKELIJAEDUSTAJISTA
Haku yliopistokollegion opiskelijaedustajaksi oli auki 25.9.–3.11. Kollegioon haki määräaikaan
mennessä 23 hakijaa, sekä yksi hakija määräajan umpeuduttua. Valintatoimikunta ei nähnyt perustetta huomioida myöhässä tullutta hakemusta, eikä sitä näin ollen käsitelty.
Hakukuulutuksessa mainittiin valintoihin vaikuttavina asioina seuraavat: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään,
tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.
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 hakiojiden aiempi kokemus edunvalvontatyöstä.
Kokemuksen ja tiedekuntien edustavuuden lisäksi valintojen kokonaisuuteen merkittävästi vaikuttivat sukupuolten tasainen edustus sekä hakijoiden käytettävyys varajäseniksi. Alla olevan
taulukon mukaisessa esityksessä nämä kaikki asiat on huomioitu. Valintatoimikunnan mielestä
ao. esitys takaa sen, että hakijoista kokeneimmat ovat mukana kokoonpanossa, ja kollegion opiskelijajäsenet edustavat kattavasti kaikkia yksiköitä.
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Tiedekunta/
yksikkö

nimi

oppiaine

sukupuol
i

Kauppakorkeakoul
u

Henri Viitanen

Turun kauppakorkeakoulu,
Yritysjuridiikka

mies

Käytettäviss
ä varajäseneksi
Ei

Miika Tiainen

Tietojärjestelmätiede, Johtamisen ja yrittäjyyden laitos, Turun
kauppakorkeakoulu

mies

Kyllä

Matias Virta

Tietotekniikka, matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta

mies

Kyllä

Moona
Haapala

Kemia, Kemian laitos

nainen

Kyllä

Tapani
Strander

Lääketiede, lääketieteellinen
tiedekunta & kauppatieteet,
TuKKK
Lääketiede, biolääketieteen
laitos, lääketieteellinen tiedekunta

mies

Kyllä

mies

Kyllä

Fysikaaliset tieteet/Oikeustiede

mies

Ei

Mat.lu.

Lääketieteellinen

Simo Nuuttila
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Oikeustieteellinen

Tuomas Dahlström
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Kasv.tiet.

Humanistinen

Yhteiskuntatieteellinen

Ilari Sarja

Oikeustieteellinen tiedekunta

mies

Kyllä

Tira Kivilähde

Kasvatustiede, kasvatustieteiden tiedekunta

nainen

Kyllä

Saana Kallio

Hum. tdk.; KKL; suomen kieli ja
suomalaisugrilainen kielentutkimus / suomen kieli

nainen

Kyllä

Crista Sinisalo

Kansatiede, HKTL, Hum. tdk

nainen

Kyllä

Joni Järvinen

Englannin kieli, kieli- ja käännöstieteiden laitos, humanistinen tiedekunta

mies

Kyllä

Inari Harjuniemi

Psykologia, Psykologian ja Logopedian laitos

nainen

Kyllä

Petriina
Lemettinen

Valtio-oppi /
Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta

nainen

Kyllä

Iiro Salomäki

Yhteiskuntatieteellinen / matemaattisluonnontieteellinen
tiedekunta
Sosiaalipolitiikka,
yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta

mies

Ei

nainen

Kyllä

mies

Ei

Jenni Kilpi

Poliittinen historia,
yhteiskuntatieteelliinen
tiedekunta
Politiikan tutkimus, valtio-oppi

nainen

Kyllä

Tuulia
Kuusinen

Toimitusketjujen johtaminen,
Turun kauppakorkeakoulu

nainen

Kyllä

Tero
Ohrankämmen

Lääketieteen lisensiaatti,
Lääketieteellinen tiedekunta

mies

Kyllä

Lotta Lintunen
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Petri Nyström

