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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti nimetä puheenjohtaja Piia Peltolan ylioppilaskunnan edustajaksi Ostinato Oy:n yli-
määräiseen yhtiökokoukseen 9.2.2016 ja valtuuttaa hänet käyttämään TaiYo:n koko äänivaltaa. 

 Hallitus päätti ilmoittaa TaiYo:n mukaan SYL:n kehitysyhteistyöviikoille vuosina 2017–2018 ja 
jättää asiasta vastaavan hallituksen jäsenen valinnan pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 Hallitus päätti osallistua World student capital -verkoston yhteiseen lausuntoon luonnoksesta 
Helsingin kaupungin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaksi ja allekirjoittaa sen ylioppi-
laskunnan nimissä. 

 Hallitus päätti jättää ylioppilaskunnan vaihtuvan edustajan nimeämisen Taideyliopiston opis-
kelijoiden hyvinvointiryhmään pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 Hallitus päätti jatkaa yhteensä neljän opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian rekrytointi-
toimikuntaan; pysyväksi jäseneksi 1.1.2016 alkavalle kaksivuotiskaudelle sekä vaihtuviksi opis-
kelijajäseniksi nykytaiteen teorian ja historian professorin, liikkuvan kuvan professorin ja maa-
lauksen lehtorin rekrytointien ajaksi; 8.2.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi ekologi-
an ja nykyesityksen lehtorin valinnan ajaksi Hanna Gullichsenin. 

 Hallitus päätti jatkaa yhden opiskelijajäsenen ja varajäsenen hakua Sibelius-Akatemian klassi-
sen musiikin osaston osastoneuvostoon sekä varajäsenen hakua musiikkikasvatuksen, jazzin ja 
kansanmusiikin osaston osastoneuvostoon 8.2.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina Suomen ylioppilaskuntien liiton 95-vuotis-
juhlaan 5.3. Piia Peltolan ja Ville Sinnemäen. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhlaan 20.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 56-vuotisjuhlaan 26.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Keskisuomalaisen osakunnan 85-vuotisjuhlaan 5.3. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Peltola tapasi TaiYo:n entiset puheenjohtajat Mikael Kinasen ja Erla Pullin sekä SAY:n ja SYL:n 
entisen puheenjohtajan Jussi Rauvolan 24.1. 
– Hallituksen iltakoulu ja perehdytyksen toinen osa 25.1. 
– Ostan Vejrup ja Vesikukka keskustelutilaisuudessa KuvAn opetussuunnitelmien uudistukses-
ta 26.1. 
– Peltola, Ostan Vejrup, Snellman ja Sinnemäki tapasivat Taideyliopiston yhteyspäällikkö Nana 
Salinin aiheena Mantan lakitus 29.1. 
– Hallituksen perehdytyksen kolmas osa 1.2. 
– Keskustelutilaisuus Taideyliopiston henkilöstöpolitiikan luonnoksesta 4.2. 
– Leikkauspolitiikkaa vastustavien kansalaisjärjestöjen kriisifoorumi 6.2. 
– Nyytin ystävänpäiväkahvit 11.2. 



Helsingissä 2.2.2016 
 
 
 

Ville Sinnemäki 
pääsihteeri 

 
 

 


