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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Taideyliopiston yliopistokollegion opiskeli-
jajäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen 1.1.2017 alkavalle kaksivuotiskaudelle 
seuraavat henkilöt sekä tarvittaessa valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin jatkamaan kahden 
avoimeksi jäävän opiskelijavarajäsenen hakua: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Titta Aaltonen (KuvA) Teppo Vesikukka (KuvA) 
Virpi Viljanmaa (KuvA) Niko Saari (KuvA) 
Lauri Grünthal (SibA) avoin 
Jonas Rannila (SibA) Vuokko Lahtinen (SibA) 
Herman Nyby (TeaK) avoin 
Sofia Raittinen (TeaK) Michael Panula-Ontto (TeaK) 

 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Taideyliopiston opintotukilautakunnan 
opiskelijajäseniksi 1.1.2017 alkavalle kaksivuotiskaudelle Titta Aaltosen (KuvA), Sonja Levánin 
(SibA) ja Elina Väänäsen (TeaK) sekä tarvittaessa valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin jatka-
maan kolmen opiskelijavarajäsenen hakua. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston opiskelijajäseniksi 1.1.2017 
alkavalle kolmivuotiskaudelle jo nimetyn Kasper Korhosen lisäksi Peppiina Kaperin ja Eveliina 
Sumelius-Lindblomin sekä nimetä Eveliina Sumelius-Lindblomin henkilökohtaiseksi varajäse-
neksi Mirva Tarvaisen. Lisäksi hallitus päätti jatkaa kahden muun opiskelijavarajäsenen hakua 
14.12.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa yhteensä 5 opiskelijajäsenen hakua Teatterikorkeakoulun rekrytointineu-
vostoon 14.12.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelmaa viimeistelevään työryhmään Piia Peltolan. 

 Hallitus päätti hyväksyä muutoksin ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 
2017 ja esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 Hallitus päätti hyväksyä muutoksin ylioppilaskunnan talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja 
esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2017–2018 
on perustutkinto-opiskelijoille 56,50 €/lukukausi (113 €/lukuvuosi) ja jatkotutkinto-opiskeli-
joille 20,50 €/lukukausi (41 €/lukuvuosi). 

 Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin sekä hallituksen jäsenet Vuokko Lahtisen ja Teppo Vesi-
kukan tekemään toimintasuunnitelman mukaisen taidehankinnan Kuvataideakatemian joulu-
myyjäisistä. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Kuvataideakatemian joulumyyjäiset 9.–11.12. 



Helsingissä 7.12.2016 
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