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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi voimassaolevat hallituksen toistaispäätökset koskien ylioppilas-
kunnan jäsenyysperusteita sekä jäsenmaksun kantamisen ja siitä vapauttamisen periaatteita ja 
todeta, ettei niiden muuttamiseen ole toistaiseksi tarvetta. 

 Hallitus päätti hyväksyä muutoksin liitteen mukaisen vuotuispäätöksen avustusten myöntämi-
sen periaatteista projekteihin, akatemiajaostoille, ainejärjestöille ja liikuntavuoroihin. 

 Hallitus päätti, että hallituksen puheenjohtajalla on vuoden 2014 aikana oikeus osallistua mui-
den järjestöjen juhliin ylioppilaskunnan kustannuksella kahdesti ja muilla hallituksen jäsenillä 
sekä pääsihteerillä kerran. Tämän ylittävät juhlaedustukset tapahtuvat omakustanteisesti, ellei 
hallitus talousarvion puitteissa erikseen toisin päätä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjes-
tettäviin juhliin korvataan myös matkakustannukset edullisinta matkustustapaa käyttäen. 

 Hallitus päätti, että hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on vuoden 2014 aikana oikeus osallis-
tua kaikkiin oman vastuusektorinsa SYL-tapaamisiin ylioppilaskunnan kustannuksella. Pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin tapaamisiin korvataan myös matkakustannukset 
edullisinta matkustustapaa käyttäen. Muihin maksullisiin tapahtumiin osallistumisesta hallitus 
päättää tapauskohtaisesti. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston taiteellisen toiminnan jaos-
ton opiskelijajäseneksi Annika Kempen ja jättää edelleen avoimeksi neuvoston opiskelijavara-
jäsenen paikan siihen saakka, kunnes hakijoita löytyy. 

 Hallitus päätti hyväksymiensä avustusten myöntämisen periaatteiden mukaisesti siirtää Pihka 
ry:n ainejärjestöavustushakemuksen käsiteltäväksi 15.2. jälkeen ja pyytää järjestöltä siihen 
mennessä ko. vuotuispäätöksen mukaiset lisätiedot. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun ARS yo -rusettiluisteluista ja päätti Saara Lindahlin 
olevan vastuussa tapahtuman järjestelyistä yhteistyössä TOKYO ry:n sekä mahdollisesti SKY:n 
kanssa. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Opiskelijoiden Liikuntaliiton 90-vuotisjuhlaan 1.2. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 4-vuo-
tisjuhlaan 1.2. Mikael Kinasen, Tiitus Petäjäniemen, Saara Lindahlin ja Ville Sinnemäen. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 107-vuotisjuhlaan 8.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 46-vuotisjuhlaan 15.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Svenska Handelshögskolans Studentkårin 104-vuotis-
juhlaan 24.2. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Kinanen ja Petäjäniemi keskustelutilaisuudessa Taideyliopiston henkilöstösäännöstä Teatte-
rikorkeakoululla 14.1. 
– Svenska Studerandes Intresseföreningin Studentledarseminarium 30.1. 
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