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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus päätti lisätä esityslistan uudeksi kohdaksi 9 Vapaan taiteen tilan käytön. Hallitus hy-
väksyi esityslistan tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Grünthal, Kilpi, Sinnemäki ja Jaakkola SYL:n avausseminaarissa Turussa 9.–10.2. 
– Grünthal ja Sinnemäki tapasivat yliopistokollegion rekrytointityöryhmän opiskelijajäsen Vir-
pi Viljanmaan aiheena Taideyliopiston seuraavan hallituksen rekrytointi 14.2. 
– Hallitus tapasi yliopistopappi Henri Järvisen 15.2. 
– Avoin keskustelutilaisuus Kuvataideakatemian dekaanin rekrytoinnista 16.2. 

 Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian akateemisen neu-
voston perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen ja tohtoriopiskelijajäsenen hakua toh-
torikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 28.2.2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston näyttelytoiminnan jaoksen 
opiskelijajäseniksi Kuvataideakatemian jaoston esityksestä Paola Guzmanin ja Matti Hyvösen 
sekä heidän yhteiseksi varajäsenekseen Ruben Ostan Vejrupin. 

 Hallitus päätti jatkaa kolmen opiskelijajäsenen hakua Teatterikorkeakoulun rekrytointineu-
vostoon 28.2. klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti yhdistää samaan aikaan käsiteltävien kahden näyttelijäntyön professorin rekry-
toinnit saman opiskelijajäsenen hoidettaviksi ja nimetä näin kokouksessa 21/2016 toisen pro-
fessorin rekrytointiin nimeämänsä Wenla Reimaluodon ilman avointa hakua Teatterikorkea-
koulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi myös toisen näyttelijäntyön professorin rek-
rytoinnin ajaksi. 

 Hallitus päätti todeta käynnistymässä olevan nykyteatterin lehtorin rekrytoinnin olevan käy-
tännössä suoraa jatkoa viime vuonna keskeytyneelle esittävien taiteiden (nykyteatteri) lehto-
rin rekrytoinnille ja nimetä näin kokouksessa 13/2016 esittävien taiteiden (nykytetatteri) leh-
torin rekrytointiin nimeämänsä Mimosa Lindahlin ilman avointa hakua Teatterikorkeakoulun 
rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi myös nykyteatterin lehtorin rekrytoinnin ajaksi. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijavarajäsenen hakua Taideyliopiston opintotukilautakuntaan 28.2. 
2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti myöntää Erla Pullille välittömän eron Sibelius-Akatemian johtokunnasta, julis-
taa hakuun johtokunnan opiskelijajäsenen paikan 31.12.2017 saakka sekä valtuuttaa pääsih-
teerin tekemään hakuilmoituksen normaalin hakuilmoituspohjan mukaisesti. Lisäksi hallitus 
päätti nimetä Sibelius-Akatemian johtokunnan väliaikaiseksi opiskelijajäseneksi sen seuraavan 
kokouksen ajaksi Susanna Rantakylän. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun Taideyliopiston tilahankkeista ja jättää niitä kos-
kevan kannanoton hyväksymisen pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajana Metropolia Ammattiokorkeakoulun opis-
kelijakunta METKAn 9-vuotisjuhlaan 11.3. Lauri Grünthalin. 



 Hallitus päätti myöntää Harriet von Froreichille poikkeusluvan käyttää Vapaan taiteen tilaa 
lopputyöprojektin järjestämiseen koko tilassa yhteensä 7 päivänä ajalla 1.–7.5.2017. 
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