
Henkilökunnan edustajan vaalit 2022 

Turun Biotiedekeskuksen johtosäännön mukaan henkilökunta valitsee keskuudestaan jäsenen ja 
varajäsenen Turun Biotiedekeskuksen ja BioCity Turun yhteiseen johtokuntaan. Uuden johtokunnan 
toimikausi on 1.1.2023-31.12.2025  

Johtosäännöissä johtokunnan tehtävät on määritelty seuraavasti: 

Johtokunnan tehtävänä on: 

1. vastata BioCity Turun strategisesta kehittämisestä; 
2. valvoa keskuksen toimintaa; 
3. tehdä osaltaan esitys solu- ja molekyylibiologian sekä biotekniikan erityisvoimavarojen ja 

muiden tutkimusalaa profiloivien voimavarojen käytöstä yliopistojen rehtoreille; 
4. tehdä esitys BioCity Turun tieteellisen johtajan ottamisesta; 
5. tehdä esitys keskuksen johtajan ottamisesta; 
6. kutsua kansainvälinen tieteellinen neuvosto, joka arvioi alan tutkimuksen ja muun 

toiminnan; 
7. nimetä BioCity Turun johtoryhmä; 
8. päättää yliopistoille tehtävistä toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvistä esityksistä; sekä 
9. hoitaa muut Turun yliopiston tai Åbo Akademin määräämät tehtävät. 

Henkilökunnan edustajan valitsemista varten pidämme valintakokouksen tiistaina 13.12.2022 
aamiaistilaisuuden yhteydessä ravintola Maunossa klo 8.30. Kokouksessa voi äänestää myös 
valtakirjalla. Kokouksen asialista on seuraava: 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
3. Kokouksen muiden toimihenkilöiden valinta: sihteeri, ääntenlaskijat (2 kpl) ja 

pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
5. Biotiedekeskuksen henkilökunnan edustajan valinta Biotiedekeskuksen johtokuntaan 
6. Kokouksen päättäminen 

Liitteenä on lista henkilökunnan jäsenistä, joilla on äänioikeus, ja jotka voivat asettua ehdolle 
vaaleissa. Äänioikeus on keskuksen työntekijöillä ja apurahansaajilla, joilla on voimassa oleva 
työsuhde Biotiedekeskukseen marraskuussa 2022 tai he työskentelevät täällä apurahalla 
marraskuussa 2022. Tuntityötä tekevillä ei ole äänioikeutta. Äänioikeuden perusteet on johdettu 
yliopiston vaalijohtosäännöstä, mutta laajennettuna. Jos et ole listalla, mutta mielestäsi kuuluisit 
sille, ota yhteyttä Maija Lespinasseen (miholm@utu.fi). 

Ehdotuksia henkilökunnan edustajaksi voi lähettää etukäteen Maija Lespinasselle (miholm@utu.fi) 
tai ehdotuksen voi tehdä vasta kokouksessa. On hyvä kuitenkin selvittää ehdokkaan suostumus 
ennen esitystä. Ehdokaslista päivittyy keskuksen Intranetin etusivulle. 

Tervetuloa vaalikokoukseen! 

_______ 
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Election of the personnel's representative 2022 

According to the Rules of Procedure of Turku Bioscience Centre (TBC), one person is elected among 
and by the TBC personnel to the common board of Turku Bioscience Centre and BioCity Turku. The 
term of the new board is 1.1.2023-31.12.2025. 

The duties of the board are listed in the Rules of Procedure of TBC (see above in Finnish). Here is a 
short translation of the main points: 

Duties of the board 

1. Strategic development of BioCity Turku 
2. Supervise the activities in TBC 
3. Make proposals of the use of the resources 
4. Nominate candidate for the position of the scientific director of BioCity Turku 
5. Nominate candidate for the position of the director of TBC 
6. Invite the Scientific Advisory Board 
7. Nominate the executive committee of BioCity Turku 
8. Make decisions concerning budgets and activities 
9. Take care of any other tasks appointed by University of Turku and Åbo Akademi University. 

In order to select the personnel's representative and deputy to the board we are going to have an 
election meeting on Tuesday, 13 December 2022 at 8.30 am at the Turku Bioscience Monthly 
Assembly meeting in restaurant Mauno. Voting by proxy is possible. 

 The agenda for the meeting is as follows: 

1. Opening of the meeting 
2. Election of the chairperson of the meeting 
3. Election of the secretary of the meeting, election of the tellers of the votes (2 persons) and 

election of the examiner of the minutes (2 persons) 
4. Approval of the meeting agenda 
5. Election of the personnel's representative to the board of TBC and BioCity Turku 
6. Closing of the meeting 

In the attachment are listed the members of TBC who can stand as candidates in the election and 
who have the right to vote. Those who can vote are persons who have an employment contract with 
TBC in November 2022 or have been awarded a grant from TBC and receive it on November 2022. 
Those who work by hourly basis cannot participate in the election. The basis of these rules are the 
ordinance of elections in university. If you think your name should be on the list and it is not, please 
contact Maija Lespinasse (miholm@utu.fi). 

Proposals for personnel's representative can be sent beforehand to Maija Lespinasse 
(miholm@utu.fi) or made in the meeting. Please ask a permission from the person you are going to 
propose for the board member position. The proposals will be updated to TBC Intranet. 

Welcome to the election meeting! 

_______ 
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