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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus päätti lisätä esityslistan uudeksi kohdaksi 8 Mielipidekirjoituksen tekemisen muiden 

kohtien muuttessa vastaavasti. Hallitus hyväksyi esityslistan tällä muutoksella kokouksen työ-

järjestykseksi. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian opiskelijavalintojen 2015 perustutkinto-opiskelijoi-

den valintalautakunnan opiskelijajäseneksi Teemu Kankaan ja jatkaa jatko-opiskelijajäsenen 

hakuaikaa tohtoriopiskelijoiden valintalautakuntaan 7.8. klo 12 saakka. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunnan opiskelijajäseneksi paikka- 

ja tilannesidonnaisen taiteen professorin rekrytoinnin ajaksi Kati Rooverin. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunnan opiskelijajäseneksi tilalli-

suuden ja näyttelysuunnittelun lehtorin rekrytoinnin ajaksi Anrey Bogushin. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian tilatyöryhmän toiseksi opiskelijajäseneksi Virpi Vil-

janmaan ja ensisijaisuusjärjestyksessä 1. opiskelijavarajäseneksi Mikko Tapion, jolloin aiemmin 

varajäseneksi nimetty Tiitus Petäjäniemi toimii ensisijaisuusjärjestyksessä 2. opiskelijavarajä-

senenä. 

• Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun tiedotusverkoston opiskelijajäseneksi Hanna-Kaisa 

Rajalan. 

• Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun Green office -työryhmän opiskelijajäseneksi Hanna-

Kaisa Rajalan. 

• Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijajäsenen ja kahden opiskelijavarajäsenen hakuaikaa Teat-

terikorkeakoulun esitystoiminnan suunnitteluryhmään (ESSU) 7.8. klo 12 saakka. 

• Hallitus päätti jättää Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston peruskoulutusjaoston, tutki-

mus- ja jatkokoulutusjaoston sekä taiteellisen toiminnan jaoston avoimet opiskelijavarajäsenen 

paikat toistaiseksi täyttämättä. 

• Hallitus päätti olla antamatta kommentteja Opiskelijoiden Liikuntaliiton palvelu- ja hanketoi-

minnasta ja todeta, että TaiYo:n päätettyä olla liittymättä OLL:n jäseneksi sen ei ole syytä ottaa 

kantaa OLL:n vuoden 2015 toiminnan suunnitteluun.  

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun loppukevään ja alkusyksyn aikatauluista sekä alku-

syksyn tapahtumista ja totesi, että seuraava kokous pidetään Kallio-Kuninkalassa 8.8. 

• Hallitus päätti valtuuttaa puheenjohtajan tekemään yleisönosastokirjoituksen opiskelijater-

veydenhoitoon ja sen järjestämiseen liittyen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

– Sinnemäki ja Pellinen tapasivat Frankin Marina Lampisen aiheena mm. tiedotus uusille opis-

kelijoille 26.5. 

– Hallitus tapasi Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsen Jussi Rauvolan aiheena yliopiston 

ajankohtaiset asiat 27.5. 
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