
Tieteentekĳä  1

T E
TE

E
N

TE
K

IJ
Ä

Yliopistovaalit - University Elections

 Turun yliopiston

15.-17. & 20.11.2017



Tieteentekĳä  2

Sisällys

3
5

9

7
6

Puheenjohtajan palsta
Chairman's Column

Pääluottamusmiehen palsta
Chief Shop Steward's Column

Vaaliteemat
Election Themes

Ehdokkaat hallituksen vaalissa
Candidates in the University 
Board Election

Ehdokkaat yliopistokollegion 
vaalissa
Candidates in the University 
Collegiate Council Election

2



Tieteentekĳä  3

Turun yliopisto on monialainen sivistysyliopisto, joka joko 
juuri tästä syystä - tai tästäkin huolimatta - menestyy 
erinomaisesti kansainvälisissä yliopistovertailuissa. Sivistykselle
 on aina ollut tilausta, mutta tämän hetkinen maailma ja 
poliittinen päätöksenteko suorastaan huutavat tutkitun tiedon
 perään. Meillä yliopistolaisilla on tehtävä, ja jopa velvollisuus,
 puhua vaikeistakin asioista ilman painotuksia ja värikyniä 
pohjaten vain ja ainoastaan omaan tietoomme ja 
tutkimukseemme. Ja yhteiskunnalla on oiva tilaisuus, ja 
nähdäkseni myös velvollisuus, kuulla meitä. Sivistys ja tieto
 tukevat kehitystä, auttavat jäsentämään maailmaa ja tilanteita.
 Meillä on Turun yliopiston yhteisön jäseninä, monialaisuuteemme
 pohjaten, työkalut tarjota osaamistamme laajemmallekin 
kuulijakunnalle.

Turun yliopiston tieteentekijöiden, yliopistomme suurimman
 henkilöstöjärjestön puheenjohtajana katson Turun yliopistoa
 sekä sisältä että ulkoapäin.  Ulkoapäin nähtynä Turun yliopisto
 on tullut tunnetuksi siitä voimakkaasta linjasta, ettei meillä 
lähdetä laajoihin, koko yliopistoyhteisöä koskettaviin 
irtisanomisiin. Sen sijaan meillä keskitytään säilyttämän 
laadukas ja tehokas toiminta taloudellisen kiristysnuoran 
painaessa. Kansallisesti katsottuna näyttäydymme aivan 
erityisenä yliopistona siksi, että olemme valinneet toisen tien,
 joka Tieteentekijöiden liiton näkökulmasta on onnistunut. 
Arkityössämme tämä ei tietenkään näyttäydy aina aivan 
samassa valossa. Olemme huomanneet, kuinka nimet eri 
palveluiden yhdyshenkilöinä ovat vaihtuneet, olemme ne 
oppineet - kunnes ne ovat jälleen vaihtuneet. Olimme 
varautuneita siihen, ettei luvassa ole helppo tie, ja olimme 
tietenkin ennustuksinemme oikeassa. Mutta keskeistä on se,

 että meillä on ollut kärsivällisyyttä ja 
päättäväisyyttä harkita uudelleen,

 korjata ja muovata, yrittää tehdä
 paremmaksi. 
Henkilöstöjärjestön edustajan
 näkökulmasta suurimpana 
toiveena on, että muutos 
saataisiin mahdollisimman 
nopeasti valmiiksi, ja 

pääsisimme opettelemaan 
uutta stabiilimpaa arkea.

Turun yliopiston asema suomalaisessa yliopistokentässä 
on perinteisesti ollut vahva jo historiansakin vuoksi. Tällä 
hetkellä suurta huolta aiheuttavat puheet tutkimus ja koulutus
 korkeakouluista erillisinä asioina, aivan kuin yliopistolain 
keskeisin sanoma, tutkimukseen perustuvan koulutuksen 
antaminen, olisi hämärtymässä. Tähän keskusteluun oman 
osansa tuo yliopistolain avaaminen ja sitä kautta mahdollinen
 yhtenäinen yliopisto- ja ammattikorkeakoululaki. Välttämättä
 se, mitä olemme pitäneet kiveen hakattuna, ei sitä olekaan.
 Samaan aikaan perusrahoituksen rahavirrat ovat 
kokonaisuudessaan niukentuneet eikä rahanjako ole kohdellut
 kaikkia yliopistoja samoin. Meidän on enenevässä määrin 
hankittava itse rahoituksemme, mikäli haluamme jatkossakin
 kehittää uuttaa, tutkia tuntematonta, panostaa hurjiin kokeiluihin,
 tukea huippuja ja säilyttää monialaisen sivistysyliopiston 
henki. Arkityössämme tämä näkyy jatkuvana rahoituksen 
anomisena, saadun rahan käytöstä raportoimisena - teemme
 työtä jotta voisimme tehdä työtämme. Opetus- ja 
tutkimushenkilöstön näkökulmasta tämä tuntuu ajoittain 
luonnottomalta ja siitäkin syystä on oleellisen tärkeää, että 
meillä on käytössämme paras mahdollinen asiantuntijatuki 
ja -palvelut. Koko yhteisömme kannalta keskeistä on keskinäinen
 kunnioitus, arvostus ja työrauhan takaaminen.

TYT:n puheenjohtajana katson, että Turun yliopisto erottuu
 voimakkaimmin edukseen sillä, että meillä halutaan panostaa
 henkilöstöön. Tämä näkyy muun muassa siinä, että meidän
 strategiastamme löytyy kohta ”hyvinvoiva yhteisö”. Meillä 

Puheenjohtajan palsta

Turun yliopisto on monialainen sivistysyliopis-
to, joka joko juuri tästä syystä - tai tästäkin 
huolimatta - menestyy erinomaisesti kansain-
välisissä yliopistovertailuissa. Sivistykselle on 
aina ollut tilausta, mutta tämän hetkinen 
maailma ja poliittinen päätöksenteko suoras-
taan huutavat tutkitun tiedon perään.
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henkilöstöön ei viitata resurssina tai pelkkinä henkilötyövuosina, vaan meillä puhutaan opettajista, tutkijoista ja muista 
asiantuntijoista. Meillä panostetaan erityisen vahvasti johtamiskoulutukseen, mikä auttaa koko työyhteisöä luomaan 
selkeämpiä päämääriä sekä yksilöille että yksiköille. Meillä henkilöstöön panostaminen näkyy myös linjassa, jonka mukaan
 olemme ennemmin valmiita luopumaan osasta tiloja kuin henkilöstöä.

Arvoisat Tieteentekijät, ajat ovat aikoja, Turun yliopisto on Turun yliopisto ja me ihmiset teemme molemmista näköisiämme.
 Varmistetaan, että yliopistomme säilyy monialaisena tiedeyliopistona tulevaisuudessakin!

Our multidisciplinary University provides us with the means and possibilities for offering research-based knowledge to 
the larger community.  The global community is in desperate need for guidance, political decision making requires thorough,
 deep and multi-voiced know-how to dodge the obstacles set in the way of our potentially bright future. As members of the
 world-wide university community, we, the staff members of the University of Turku, have both the privilege and the obligation
 to ensure that decision making is based on colour-blind knowledge, facts and ideas.

As the chairman of University of Turku Researchers, Teachers and Lecturers association, the largest organization for 
personnel at our University, I see us from different angles. Looking at the Finnish university sector as a whole, we are 
considered to be the ones who decided to do it differently. We did not resort to massive lay-offs, instead we decided to 
change, to try and improve our organization. From the point of our everyday lives we were certainly right in anticipating this
 to be demanding. Fortunately, we have had the endurance and determination to live through this and it is my sincerest wish
 that this turmoil would soon be over, that we would reach stability and we could all concentrate on what we do best.

Our position in the university sector as a whole has been stable. However, the frequent mentioning of a potential division
 into science and education oriented universities should not be overlooked. Also, the growingly more central role of outside
 funding sheds its shadow, or light, upon us and it is constantly pressuring us to change the way we work. We are forced 
into spending more and more time on getting less and less money for doing what we hardly have time to do. It is of crucial
 significance that we have an excellent support system for the academic personnel. In addition, mutual respect is the key 
to our future success.

Our University is known for considering us, the personnel, to be more than just a resource or a figure. Our strategy points
 out that a well-being community is at the center of all operations. We have decided to rather have less room than less people.

Maija S. Peltola
Turun yliopiston Tieteentekijöiden puheenjohtaja
Ehdokas nro 8 hallituksen vaalissa

Kirjoitus on muokattu Maija S. Peltolan puheesta Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa 5.9.2017
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Ismo Alangon kuvailema tunnelma Sielun Veljien kappaleessa
 Laatikoita on varmasti tuttu jokaiselle yliopistolaiselle ja joskus
 voi mennä maanantai-aamupäivän sijaan koko viikko 
tunnelmissa ”ei lähe, ei käy”. Jos tämä johtuu vaikkapa jostain
 ristiriitatilanteesta työyhteisössä tai työnantajan toimista, voi
 olla syytä ottaa yhteyttä luottamusmieheen. Luottamusmiesten
 tehtävä yliopistolla on seurata työehtosopimuksen noudattamista
 ja muutenkin valvoa henkilöstön etuja. Luottamusmiehet, 
paikallisyhdistys tai edes liitto eivät kuitenkaan voi vaikuttaa
 esimerkiksi yliopiston opettajien ja tutkijoiden rekrytointiin. 
Näihin asioihin voidaan puuttua ainoastaan siinä tapauksessa,
 että rekrytoinnissa on tapahtunut jokin selvä menettelyvirhe
 tai väärinkäytös. Tällainen virhe ei välttämättä ole esimerkiksi
 maisterin nimittäminen yliopisto-opettajaksi, vaikka hakijoiden
 joukossa on myös tohtoreita. Kun yliopistoissa ei enää ole 
virkoja, tehtäviin ei tarvitse nimetä kaikkein pätevintä hakijaa.
 Riittää, että tehtävään valittava täyttää muodollisen 
pätevyysvaatimuksen ja on tehtävään muutenkin sopiva. 
Käytössämme ei myöskään ole mitään varsinaista 
valitusmenettelyä tai muutakaan keinoa hakea muutosta. 
Ikävä kyllä yliopistollakin tehdään välillä epäreiluilta tuntuvia
 nimityksiä, kun pitkään talossa työskennelleet ja ansioituneet
 hakijat sivuutetaan.

Turun yliopiston tieteentekijöillä on nyt käynnistyvissä 

vaaleissa vahva ehdokaslista sekä hallitukseen että kollegioon.
 Osallistumalla hallituksen ja kollegion toimintaan me pyrimme
 vaikuttamaan siihen, että yliopiston henkilöstöpolitiikka olisi
 mahdollisimman hyvää ja tasa-arvoista. Tieteentekijöiden 
edustajat eivät näissä toimielimissä aja silti erityisesti omaa,
 liiton jäsenten tai pelkästään yliopiston keskiryhmäläisten 
asiaa vaan tarkoitus on osallistua päätöksentekoon siten, 
että yliopistomme olisi tulevaisuudessa mahdollisimman hyvä
 paikka opiskella ja tehdä työtä.

At the university, the shop stewards keep watch on the 
collective bargaining agreement and, moreover, look after 
the interests of the staff. However, we cannot affect e.g. the
 recruitment processes if they are made according to law and
 good practices and there are hardly any ways to argue on 
enrollments. However, if you have any doubts on the rightness
 of the recruitment processes or have any question on the 
personnel policy of the university, please do not hesitate to 
contact the shop stewards of TURTLE.

In mid-November, we have University elections where ten
 representatives of teaching, research or other personnel  are
 elected to the University Collegiate Council and two 
representatives are elected to the University Board to represent
 the personnel. TURTLE has a good list of candidates in both
 elections, so remember to vote for our candidates to represent
 you in decision making at UTU.

Ari Lehtonen
pääluottamusmies
 

Pääluottamusmiehen palsta
”Heitän silmäni pitkin seiniä
mikä mua vaivaa, mikä mua vaivaa?
musertava, masentava maanantai-aamupäivä
ei lähe, ei käy, ei lähe, ei käy”

http://www.tieteentekijat.utu.fi/luottamusmiehet.html
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Tieteentekijät Turun yliopiston vaaleissa
Researchers, Teachers and Lecturers at UTU elections

15.—17. & 20.11.2017

Monialainen Turun yliopisto 
säilytettävä vahvana tiedeyliopistona!

•  Opetus- ja tutkimushenkilöstöä ei ylikuormiteta opetus- ja hallintovelvollisuuksilla.
•  Korostetaan yliopistotyön perustehtäviä: tutkimusta ja opetusta. Näiden edellytyksenä

 ovat toimivat ja riittävät tuki- ja asiantuntijapalvelut, jotka on turvattava.
•  Henkilöstörakenne on selkeä ja pätevöitymiseen kannustava niin opetus- ja 

tutkimushenkilöstön kuin muiden asiantuntijoiden osalta. Opetuspainotteisissa tehtävissä
 meritoituminen edistää etenemistä uralla vaativampiin tehtäviin.

•  Hyvä henkilöstöpolitiikka on keskeinen arvo

University of Turku:
 a strong multidisciplinary research university!

•  Teachers and researchers are not overburdened with teaching and management responsibilities.
•  The essence of university work is research and teaching. These require well-functioning

 and extensive support and expert services that need to be safeguarded.
•  The HR plan is clear and academic achievements are a merit for career advancement 

for teachers, researchers and other experts.
•  Good personnel policy is a central value

Tieteentekijät on Turun yliopiston suurin henkilöstöjärjestö

Vote for a TURTLE candidate to represent You in decision making at UTU!

Your vote makes a difference!

Researchers, Teachers and Lecturers are 
the largest personnel organization at the University of Turku

Valitse Tieteentekijä edustamaan Sinua yliopiston päätöksenteossa!

Vain äänestämällä voit vaikuttaa!
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Maija S. Peltola
Filosofian tohtori, dosentti, fonetiikan apulaispro-

fessori, fonetiikan oppiaineen esimies, Learning, 

Age and Bilingualism –laboratorion johtaja, Turun 

yliopiston hallituksen jäsen 2014-2017, Yliopisto-

kollegion varajäsen 2010-2013, Opintoasiainneu-

voston jäsen 2010-2017, Humanistisen tiedekunnan 

johtokunnan jäsen 2010-, Humanistisen tiedekun-

nan johtoryhmän jäsen 2013-2017, Kieli- ja kään-

nöstieteiden laitoksen tutkintotyöryhmän 

puheenjohtaja 2014-2017, Utuling-tohtoriohjelman 

varajohtaja 2012-2015, 2017, Utuling-tohtoriohjel-

man johtaja 2016, Akateemisen johtajakoulutuksen 

ohjausryhmän jäsen 2016-, luottamusmies 2010-, Turun yliopiston tieteentekijät ry:n puheenjohtaja 

2010-, Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja 2017-2018.

Doctor of Philosophy, Adjunct Professor, Associate Professor in Phonetics, Head of the Department 

and Learning, Age and Bilingualism laboratory, Member of the University Board 2014-2017, Vice-

member of the University Collegiate Council 2010-2013, Member of Education Planning Committee 

2010-2017, Board member at the Humanities Faculty Council 2010-, Member of Humanities Faculty 

steering group 2013-2017, Chairman of the curriculum development work group at the School of Lan-

guages and Translation Studies 2014-2017, Vice-director of Utuling doctoral programme 2012-2015, 

2017, Director of Utuling doctoral programme 2016, Shop steward 2010-, Chairman of University of 

Turku Researchers, Teachers and Lecturers association (TURTLE) 2010-, Vice-chairman of Finnish 

Union of University Researchers and Teachers (FUURT) 2017-2018. 

8

Ehdokkaat hallituksen vaalissa
Candidates in the University Board Election
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Seppo Virtanen
Tekniikan tohtori, dosentti, tietoliikennetekniikan 

lehtori, Master's Degree Programme in Informa-

tion Security and Cryptography:n johtaja,  Yliopis-

tokollegion varajäsen 2014-2017, Mat.-luonnont. 

tiedekunnan johtokunnan jäsen 2014-, Mat.-luon-

nont. tiedekunnan koulutuksen kehittämistyöryh-

män jäsen 2007-2017, Yliopistopedagogiikan 

ohjausryhmän jäsen 2015-2017,  DigiUTU-työryh-

män jäsen 2015-2017, Opetuksen ja oppimisen digi-

talisaation strateginen ohjelma -työryhmän jäsen 

2016-2017, Vieraskielisten maisteriohjelmien apu-

rahatoimikunnan jäsen 2017-2019, Luottamusmies 

2011-, Turun yliopiston tieteentekijät ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri, Tieteentekijöiden liiton halli-

tuksen varajäsen, Oikeusministeriön nettiäänestyksen esiselvitystyöryhmän jäsen 2017.

Doctor of Science (Technology), Adjunct Professor, Lecturer in Communication Systems, Head of 

Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography, Vice-member of University 

Collegiate Council 2014-2017, Board member of Faculty Council (Math. and Natural Sciences) 2014-, 

Member of: Faculty curriculum development work group 2007-2017;  University pedagogics superviso-

ry group 2015-2017; DigiUTU work group 2015-2017; UTU strategic program for digitalization of 

teaching and learning work group 2016-2017; Grant board for English Master’s programmes 2017-

2019.  Shop steward 2011-, Secretary of the Board for UTU Researchers, Teachers and Lecturers 

(TURTLE), Vice board member of Finnish Union of University Researchers and Teachers (FUURT), 

Member of Ministry of Justice Internet voting preliminary study working group 2017. 
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Ehdokkaat hallituksen vaalissa
Candidates in the University Board Election

Tieteentekĳä 8Tieteentekĳä
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2 Elina Pelto
KTT, kansainvälisen liiketoiminnan yliopisto-

opettaja, luottamusmies, TYT:n hallituksen jäsen, 

yliopistokollegion jäsen

D.Sc., University Teacher in International 

Business, Shop Steward, Board Member of 

TURTLE, Member of University Collegiate 

Council

3 Anna Sivula
Apulaisprofessori (Tenure track), luottamusmies, 

humanistisen tiedekunnan johtoryhmän jäsen, 

HKT-laitoksen varajohtaja ja Kulttuurituotannon 

ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman 

johtaja

Associate professor (Tenure track), Shop steward, 

Member of the executive group of the Faculty of 

Humanities, Vice Head of the School of History, 

Culture and Arts Studies

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election
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Tiina Lintunen
VTT, poliittisen historian yliopisto-opettaja, yli-

opiston tasa-arvotoimikunnan ja opintoasiainneu-

voston jäsen, yhteiskuntatieteellisen tdk:n 

johtokunnan jäsen, varaluottamusmies, TYT:n 

hallituksen jäsen

Dr. Soc.Sc, University teacher in Contemporary 

History, member of the Equality Committee, 

member of the Committee for Educational Af-

fairs, board member of the Faculty of Social 

Sciences, Vice shop steward, board member of 

TURTLE

5

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election

4

Janne Skaffari
FT, englannin kielen yliopistonlehtori, Humanis-

tisen tdk:n peruskoulutustyöryhmän jäsen, 

KKL:n kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelman 

työryhmän puheenjohtaja, TYT:n hallituksen va-

rajäsen

PhD, University Lecturer in English Language 

and Linguistics, member of the Faculty of Huma-

nities working group for undergraduate studies, 

chairperson of the working group for the degree 

programme for language specialists (SLT), vice 

board member of TURTLE 
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6 Antti Pajala
VTT, dosentti, valtio-opin oppiainevastaava ja 

yliopistonlehtori, varapääluottamusmies,  

yliopistokollegion jäsen 2010-, yhteiskuntatiet. 

tdk:n johtokunnan varajäsen 2014-, TYT:n 

hallituksen jäsen

Doc.Pol.Sci, adjunct prof in pol. sci., head of 

division of Political Science and University 

lecturer, vice head shop steward, member of the 

University Collegiate Council 2010-, Board 

Member of TURTLE

7 Johannes Heikkonen
OTM, projektitutkija, tohtorikoulutettava, 

oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan jäsen, 

yliopistokollegion varajäsen

LL.M., project researcher, doctoral student, 

member of the board of the faculty of law, vice 

member of the university collegiate council

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election
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8 Ari Lehtonen
FT, epäorgaanisen kemian yliopistonlehtori, 

dosentti, TYT:n varapuheenjohtaja, JUKO ry:n 

pääluottamusmies Turun yliopistossa

PhD, University lecturer in inorganic chemistry, 

Adjunct Professor, Vice-chairman of TURTLE, 

Chief shop steward in University of Turku

9 Heli Virtanen
TtT, yliopisto-opettaja, TYT:n hallituksen jäsen, 

yliopistokollegion varajäsen

PhD, University Teacher, Board Member of 

TURTLE, Vice Member of University Collegiate 

Council 

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election
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10 Ulla Nygren
FM, yliopiston kirjaston johtaja, Suomen 

yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) 

puheenjohtaja, Kansalliskirjaston johtokunnan 

varapuheenjohtaja

MA, Chair of the Council for Finnish University 

Libraries, Deputy chair of the Board of National 

Library of Finland

11 John Smeds
FT, vieraiden kielten didaktiikan lehtori, TYT:n 

hallituksen varajäsen

PhD, Lecturer in the Didactics of Foreign 

Languages, Vice board Member of TURTLE 

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election
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12 Minna Vuorio-Lehti
KT, Erikoissuunnittelija, Opetuksen 

kehittäminen, Koulutusneuvoston jäsen, 

UTUGS:n koulutustyöryhmän jäsen

PhD in Education, Academic developer, Member 

of Teaching and learning council, Member of 

UTUGS Education training group

13 Tomi Westerlund
TkT, dosentti, yliopistotutkija (sulautettu 

älykkyys), varaluottamusmies, TYT:n hallituksen 

jäsen, Matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan johtokunnan varajäsen 2018-

PhD (Tech), Adjunct Professor, University 

Research Fellow (embedded intelligence), Vice 

shop steward, Board member of TURTLE, Vice 

board member of Faculty Council (Math. and 

Natural Sciences) 2018- 

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election



Tieteentekĳä  15Tieteentekĳä 15Tieteentekĳä

14 Elina Valovirta
FT, Englannin kielen yliopistonlehtori, Huma-

nistisen tiedekunnan johtoryhmän jäsen, Kieli- ja 

käännöstieteiden laitoksen laitospalaverin jäsen 

2015-2016

PhD, university lecturer, Department of English; 

member of steering group, Faculty of Humani-

ties; member of steering group, School of Lan-

guages and Translation Studies 2015-2016

15 Henna Tamminen
FM, fonetiikan yliopisto-opettaja, fonetiikan joh-

toryhmän jäsen, Kieli- ja käännöstieteiden laitok-

sen laitosfoorumin jäsen 2013- sekä tutkimustyö- 

ryhmän jäsen 2015–2017, TYT:n hallituksen jä-

sen ja talouspäällikkö 2015-, varaluottamusmies

MA, University Teacher (Phonetics), Member of 

Department of Phonetics steering group, School 

of Languages and Translation Studies assembly 

member 2013- and working group member 2015–

2017, TURTLE board member and financial ma-

nager 2015-, Vice shop steward

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election
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16 Marjo Helander
FT, dosentti, tutkija (ekologia, biologia), 

luottamusmies

PhD, Adjunct Professor, Researcher (ecology, 

biology), Shop steward

17 Anna Karhu
DI, kansainvälisen liiketoiminnan 

tohtorikoulutettava, TYT:n hallituksen varajäsen

M.Sc., Doctoral Candidate in International 

Business, Vice board member of TURTLE 

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election
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18 Mika Keränen
FT, laboraattori (molekulaarinen kasvibiologia)

PhD, Laboratory supervisor (molecular plant 

biology)

19 Juha Ylisalo
VTM, tohtorikoulutettava (valtio-oppi), TYT:n 

hallituksen varajäsen

M.Soc.Sc., doctoral candidate (political science), 

Vice board member of TURTLE 

Ehdokkaat yliopistokollegion vaalissa
Candidates in the University Collegiate Council Election
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Turun yliopiston tieteentekijät

University of Turku Researchers, Teachers and Lecturers
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