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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

– Kempe, Karjalainen ja Visala keskustelutilaisuudessa SibAn professorien kanssa 26.2. 

– Kempe tapasi TeaKin dekaani Paula Tuovisen 28.2., aiheena akatemian ohjesääntö ja 

organisaatio 

– Korpelainen tapasi perustuloverkoston edustajia 28.2. 

– Kempe, Sinnemäki ja Heikkilä tapasivat SibAn tietotekniikkapalveluiden Mika Vidgrénin, 

Johanna Kytömäen ja Juha Nyholmin 1.3. 

– SibAn advisory board ylioppilaskunnan vieraana 4.3. (mukana Kempe ja 10 opiskelijaa) 

– Kempe, Sinnemäki ja Heikkilä tapasivat SibAn tilapalveluiden Ossi Peuran ja Petra Kalmarin 5.3. 

– TOKYOn hallituksen ARS-yo-vastaava Heikki Heinonen tutustumassa hallitukseen 5.3. 

– Pääsihteeri on päättänyt ottaa Vapaan taiteen tilan määräaikaiseksi työntekijäksi Johannes 

Vartolan 8.3. alkaen 

– Taideyliopiston strategiaperustatilaisuudet 8.3. klo 10 (KuvA), 14.3. klo 12 (TeaK) ja 21.3. klo 

12 (SibA) 

– Keskustelutilaisuudet TeaKin professoreiden kanssa 13.3. klo 12 ja KuvAn professoreiden 

kanssa 18.3. klo 15. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan englanninkielinen nimi on 

University of the Arts Student Union. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle, että selkeän äänestystuloksen puutteessa se valitsee 

ylioppilaskunnan suomenkielisen nimen lyhenteen äänestämällä vaihtoehtojen TaiYo ja TYO 

välillä. Hallitus esittää myös, että suomenkielisen lyhenteen rinnalla käytetään ruotsinkielistä 

lyhennettä KUS ja englanninkielistä lyhennettä ASU. 

• Hallitus päätti hyväksyä muutoksin liitteen mukaisen luonnoksen ylioppilaskunnan ohjesään-

nöksi hallinnon opiskelijaedustajista ja esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. 

• Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen luonnoksen ylioppilaskunnan talousohjesäännöksi 

ja esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se asettaa ylioppilaskunnalle taloustoimikunnan 

vuodelle 2013 seuraavalla kokoonpanolla: Tuomas Saloniemi (pj, SibA), N.N. (KuvA), Katja 

Korja (SibA), N.N. (TeaK), Kirsi Marttinen (ulkopuolinen) ja Matti Parpala (ulkopuolinen). 

Hallitus täydentää esitystään KuvAn ja TeaKin opiskelijoiden osalta kokouksessaan 10/2013. 

• Hallitus päätti vahvistaa Henriikka Himman mandaatin toimia opiskelijaedustajana Teatteri-

korkeakoulun rekrytointineuvoston kokouksessa 5.3. ja nimittää hänet aikatyaulusyistä 

poikkeuksellisesti ilman hakua rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi dramaturgian ja 

draaman kirjoittamisen professorin rekrytoinnin ajaksi. 

• Hallitus päätti avata haun Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen ja valtuuttaa pääsihtee-

rin laatimaan asianmukaisen hakuilmoituksen. 

• Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajana Satakuntalaisen osakunnan 359-vuotis-

juhlaan 23.3. Ville Sinnemäen. 



• Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Varsinaissuomalaisen osakunnan 107-vuotisjuhlaan 6.4. 

• Hallitus päätti, että jäsenille lähetettävässä uutiskirjeessä tiedotetaan viikolla 10 ainakin ARS-

yo-rusettiluisteluista 15.3., opintotukimielenosoituksesta 20.3., mahdollisuudesta liian opinto-

tuen vapaaehtoiseen palautukseen ja osallistua 13Taide-lehden tekemiseen, yliopiston 

strategiaperustatilaisuuksista sekä haussa olevista hallinnon opiskelijaedustajan paikoista. 

 

Helsingissä 8.3.2013 
 

 

 

Ville Sinnemäki 

pääsihteeri 

 


