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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus päätti lisätä esityslistan uudeksi kohdaksi 8 Kirjeen Taideyliopiston lukuvuosimaksu-
työryhmälle. Hallitus hyväksyi esityslistan tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti hyväksyä Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen vuodelta 
2015 ja antaa sen edelleen edustajistolle tiedoksi. 

 Hallitus päätti osallistua SYL:n kehitysyhteistyökeräykseen 2016–17 tarjoamalla ylioppilaskun-
nan jäsenille mahdollisuuden maksaa vapaaehtoisen 5,00 euron kehitysyhteistyömaksun yli-
opiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. 

 Hallitus päätti myöntää Erla Pullille eron Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston taiteelli-
sen toiminnan jaostosta ja todeta, että pääsihteeri on julistanut paikan hakuun. 

 Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijavarajäsenen hakua Taideyliopiston yliopistokollegioon 
4.4.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunnan pysyväksi opiskelijajäse-
neksi 1.1.2016 alkaneelle kaksivuotiskaudelle Eetu Huhtalan sekä jatkaa vaihtuvan opiskelija-
jäsenen hakua liikkuvan kuvan professorin rekrytoinnin ajaksi 4.4.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenten hakua Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon 
näyttelijäntyön lehtorin rekrytoinnin ja taiteellisen tutkimuksen professorien rekrytoinnin 
ajaksi 4.4.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen kirjeen Taideyliopiston lukuvuosimaksutyöryhmäl-
le sekä valtuuttaa puheenjohtajan muokkaamaan sen kokouksessa käydyn keskustelun pohjal-
ta lopulliseen asuunsa. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan  6-vuo-
tisjuhlaan 14.5. ensisijaisesti Piia Peltolan ja Elena Mindrun sekä tilan riittäessä lisäksi Kasper 
Korhosen, Joonas Snellmanin ja Ville Sinnemäen. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– TaiYo:n hallussa olleiden KUVYO:n, SAY:n ja TEYO:n arkistojen siirto Taideyliopiston arkis-
ton yhteyteen 15.3. 
– Sinnemäki Sibelius-Akatemian T-talon pitkäaikaisen vahtimestari Kalevi Palinin läksiäisissä 
16.3. 
– Sinnemäki tapasi Taideyliopiston yhteyspäällikkö Nana Salinin aiheena Havis Amandan laki-
tus 16.3. 
– TaiYo:n ja Taideyliopiston Speed dating -tapahtuma 17.3. 
– Sinnemäki SYL:n puheenjohtaja-pääsihteeritapaamisessa 17.–18.3. 
– Akateemisen kaunotaiteen palkinnon tuomariston kokous 21.3. 
– KuvA-jaosto tapasi vararehtori Paula Tuovisen aiheena Kuvataideakatemian tulevat tilat ja 
mahdollinen uudisrakennus 21.3. 
– Lahtinen tapasi Kannunvalajien edustajia aiheena mahdollinen yhteistyö 21.3. 
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