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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2013 hallituksen rohkaisevat terveiset ja toivottaa 
hallituksen piiristä poistuneille hyvää alkaneen vapauden aikaa. Samalla hallitus päätti ottaa 
Petäjäniemen pois pöydältä ja sijoittaa hänet muiden joukkoon pöydän ääreen. 

 Hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Tiitus Petäjäniemen ja merkitä tiedoksi, että 
toimintasuunnitelman mukaisesti tämän vastuulle kuuluvat erityisesti koulutuspoliittiset asiat. 

 Hallitus päätti, että sen jäsenet vastaavat seuraavista toiminnan osa-alueista: 
Mikael Kinanen  hallituksen puheenjohtaja 
Tiitus Petäjäniemi  varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka ja opintoasiat 
Eero Erkamo  kulttuuripolitiikka, TeaKin opintoasioiden yhteyshenkilö 
Saara Lindahl  kansainväliset asiat 
Milla Martikainen  viestintä, Vapaan taiteen tila 
Erla Pulli  sosiaalipolitiikka, tutorointi 
Eeva Vaahtoranta  jaostot ja yhteistyö, SibAn opintoasioiden yhteyshenkilö 
Lisäksi hallitus päätti, että vastuut tapahtumista jaetaan erikseen tapahtumakohtaisesti. 

 Hallitus päätti edustajiston hyväksymän talousarvion pohjalta hallituksen puheenjohtajan ko-
kouspalkkioksi 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 400 
euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 60 euroa kuukaudessa. 
Palkkiot maksetaan 10 kuukaudelta vuodessa (tammikuu–toukokuu, elokuu–joulukuu) ja nii-
den maksaminen edellyttää hallitustyöskentelystä syntyneiden tehtävien hoitamista ko. kuu-
kauden aikana. Lisäksi hallitus päätti puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäse-
nen palkkioiden kokouskohtaiseksi lisäksi 10 euroa jokaisesta kokouksesta, jossa ko. henkilö 
on ollut läsnä kaikkien päätösasioiden käsittelyn ajan. 

 Hallitus päätti, että hallituksen säännölliset kokoukset pidetään tiistaisin klo 18.00 pääsääntöi-
sesti Ylioppilaskunnan huoneessa Sibelius-Akatemian T-talossa. Erillisiä kokouskutsuja lähete-
tään vain siinä tapauksessa, jos kokousaika poikkeaa ennalta sovitusta. Kokouksen esityslistalle 
aiotut asiat on toimitettava puheenjohtajalle tai pääsihteerille säännöllisten kokousten osalta 
maanantaisin klo 12.00 mennessä ja muiden kokousten osalta puheenjohtajan ja pääsihteerin 
antamien ohjeiden mukaisesti. Kokousten poissaoloista on ilmoitettava puheenjohtajalle tai 
pääsihteerille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. 

 Hallitus päätti myöntää Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien ja yrityskortin käyttö-
oikeudet puheenjohtaja Mikael Kinaselle ja poistaa ne edelliseltä puheenjohtajalta Annika 
Kempeltä; muutos astuu voimaan välittömästi. Samalla hallitus merkitsi tiedoksi, että puheen-
johtajan puhelinliittymän käyttöoikeus siirtyy Mikael Kinaselle ja että pääsihteeri Ville Sinne-
mäelle sekä Vapaan taiteen tilan työntekijä Johannes Vartolalle aiemmin myönnetyt pankki-
tilien ja niihin liittyvien korttien sekä puhelinliittymien käyttöoikeudet säilyvät ennallaan. 

 Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen vuotuispäätöksen hallinnon opiskelijaedustajista. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakuaikaa Kuvataideakatemian taiteelliseen toimikun-
taan 27.1. klo 12.00 saakka. 



 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston taiteellisen toiminnan jaos-
ton alaisen opintopisteiden ja taiteellisen toiminnan suhdetta selvittävän työryhmän opiskeli-
jajäseneksi Annika Kempen. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvoston opiske-
lijajäseneksi Minna Hovin ja jättää edelleen avoimeksi neuvoston opiskelijavarajäsenen paikan 
siihen saakka, kunnes hakijoita löytyy. 

 Hallitus päätti, että ylioppilaskunnan viikoittainen sähköpostitiedote lähetetään opiskelijoille 
keskiviikkoisin ja että ylioppilaskunnan viestinnän kehittämisestä keskustellaan tarkemmin 
myöhemmin. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Vuosien 2013 ja 2014 hallitukset yhteisessä perehdytyspäivässä 11.1. 
– Keskustelutilaisuudet Taideyliopiston henkilöstösäännöstä 14.1., 16.1. ja 22.1. 
– Keskustelutilaisuus ”Taidekoulu Tampereelle” Tampereella 17.1. 
– Keskustelutilaisuus ”Yrittäjyys 2035 – mitä mieltä opiskelijat ovat?” 22.1. 
– Suomen ylioppilaskuntien liiton avausseminaari Riihimäellä 17.–18.2. 
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