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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

– Taideyliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisen hallituksen ensimmäinen kokous 8.1.2013. 

– Taideyliopiston kotibileet 18.1.2013. 

– Hallituksen jäsen Kemal Can on ilmoittanut, ettei voikaan toimia kuluvana vuonna 

hallituksessa henkilökohtaisista syistä. Virallisesti hänet vapauttaa tehtävästään 

ylioppilaskunnan edustajisto seuraavassa kokouksessaan. 

• Hallitus päätti todeta olevansa valittu ylioppilaskunnasta annettujen lakien ja ylioppilaskunnan 

sääntöjen mukaisesti ja että ylioppilaskunta muodostui 1.1.2013, kun Kuvataideakatemian 

ylioppilaskunta (KUVYO), Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY) ja Teatterikorkeakoulun 

ylioppilaskunta (TEYO) yhdistyivät yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain 

(415/2012) näin määrätessä. 

• Hallitus päätti todeta, että yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki 

(415/2012) määrää seuraavaa: ”Yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus siirtyy 

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle muutoslain tullessa voimaan. Taideyliopiston 

ylioppilaskunta vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja muista sitoumuksista, joihin 

yhdistyvät ylioppilaskunnat ovat sitoutuneet ja jotka koskevat Taideyliopiston 

ylioppilaskunnalle siirtyvää omaisuutta tai toimintaa. / Viranomaisten myöntämät toimi-, 

järjestämis- ja muut luvat sekä yhdistyvien ylioppilaskuntien saatavat siirtyvät Taideyliopiston 

ylioppilaskunnalle muutoslain tullessa voimaan. Yhdistyvien ylioppilaskuntien jäsenet ja 

henkilöstö siirtyvät yhdistyvistä ylioppilaskunnista Taideyliopiston ylioppilaskuntaan 

muutoslain tullessa voimaan.” 

• Hallitus päätti todeta, että yllä mainitun perusteella ylioppilaskunta toimii KUVYO:n, SAY:n ja 

TEYO:n juridisena seuraajana. 

• Hallitus päätti todeta, että FM Ville Sinnemäen kanssa on solmittu työsopimus 

ylioppilaskunnan säännöissä mainitun pääsihteerin tehtävien hoitamisesta 7.1.2013 alkaen. 

Päärihteerin tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista on määrätty ylioppilaskunnan säännöissä 

ja edustajiston hyväksymässä hallinto-ohjesäännössä sekä työsopimuksessa. 

• Hallitus päätti todeta, että ylioppilaskunnalla on toteamishetkellä seuraavassa lueteltu 

henkilöstö. Hallitus päätti lisäksi, että lueteltujen työntekijöiden esimiehenä toimii pääsihteeri. 

Ylioppilaskunnan henkilöstö 8.1.2013: 

Anna Heikkilä  toimistosihteeri toistaiseksi 

Saara Hyrkkö  projektipäällikkö 30.4.2013 asti 

Aaro Häkkinen  SAY:n pääsihteeri 31.1.2013 asti 

• Hallitus päätti, että hallituksen säännölliset kokoukset pidetään tiistaisin kello 18.00. Erillisiä 

kokouskutsuja lähetetään vain siinä tapauksessa, jos kokousaika poikkeaa ennalta sovitusta. 

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Vapaan taiteen tilassa. Kokouksen esityslistalle aiotut 

asiat on toimitettava puheenjohtajalle ja pääsihteerille säännöllisten kokousten osalta 

maanantaihin klo 10.00 mennessä ja muiden kokousten osalta puheenjohtajan ja pääsihteerin 

antamien ohjeiden mukaisesti. 



• Hallitus päätti, että hallituksen keskustelukieli on englanti ja että esityslistoista ja 

pöytäkirjoista tuotetaan epäviralliset tiivistelmät englanniksi. Esityslistojen ja pöytäkirjojen 

virallinen kieli on ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti suomi. 

• Hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Laura Lehtisen. 

• Hallitus päätti, että sen jäsenet vastaavat seuraavista toiminnan osa-alueista: 

Annika Kempe  hallituksen puheenjohtaja 

Laura Lehtinen  hallituksen varapuheenjohtaja, tuutorointi 

Riikka Karjalainen  koulutuspoliittiset asiat 

Lukas Korpelainen  sosiaalipoliittiset asiat 

Laura Norppa  viestintä, tapahtumat, Vapaan taiteen tila 

Anna Sailamaa  koulutuspoliittiset asiat 

Megan Snowe  kansainväliset asiat 

Aura Visala  sosiaalipoliittiset asiat, ympäristö 

Kemal Can  – (vapautettaneen tehtävästään) 

• Hallitus päätti hyväksyä hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 710 euroa kuukaudessa, 

hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 210 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen 

palkkioksi 60 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan 10 kuukaudelta vuodessa (tammikuu–

toukokuu, elokuu–joulukuu). Lisäksi hallitus päätti hyväksyä hallituksen kokouspalkkioksi 10 

euroa kokouksesta, jossa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen on ollut läsnä 

kaikkien päätösasioiden käsittelyn ajan. 

• Hallitus päätti perustaa seuraavat akatemiajaostot ja nimetä hallituksesta 

seurantavastuuhenkilön kullekin jaostolle seuraavasti: 

Kuvataideakatemian jaosto Megan Snowe 

Sibelius-Akatemian jaosto Aura Visala 

Teatterikorkeakoulun jaosto Riikka Karjalainen 

• Hallitus päätti velvoittaa ja valtuuttaa pääsihteerin selvittämään, mihin ylioppilaskunta ja sen 

edeltäjäorganisaatiot ovat sitoutuneet niin, että sitoumukset koskevat myös Taideyliopiston 

ylioppilaskuntaa ja raportoimaan selvitystyön etenemisestä hallitukselle. 

• Hallitus päätti avata haun Taideyliopiston opintotukilautakuntaan ja valtuuttaa pääsihteerin 

laatimaan asianmukaisen hakujulistuksen. 

• Hallitus päätti käsitellä lausuntoa yliopiston johtosäännöstä erillisessä iltakoulussa 

sunnuntaina 13.1. klo 17.00 ja hyväksyä sen seuraavassa kokouksessaan tiistaina 15.1. klo 

17.30. 

• Hallitus päätti myöntää Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien ja maksukortin, 

pääsihteerin puhelinliittymän sekä kassakaapin käyttöoikeudet pääsihteeri Ville Sinnemäelle. 

Hallitus päätti myöntää Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien ja maksukortin sekä 

puheenjohtajan puhelinliittymän käyttöoikeudet puheenjohtaja Annika Kempelle. Hallitus 

päätti poistaa em. käyttöoikeudet kaikilta muilta, joilla niitä aiemmin on ollut. Muutokset ovat 

voimassa 9.1.2013 alkaen. 

• Hallitus päätti vuokrata huoneiston V/164, 4/2 krs, osoitteessa Katariinankatu 3 ajalle 

1.1.2013–31.3.2014 Vapaan taiteen tilaa varten. Hallitus valtuutti pääsihteerin 

allekirjoittamaan ja tarvittaessa irtisanomaan vuokrasopimuksen. 

 

Helsingissä 11.1.2013 
 

 

 

Ville Sinnemäki 

pääsihteeri 

 


