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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Grünthal ja Sinnemäki SYL:n johdon seminaarissa 21.–22.8. 
– Bahadori ja Leván esittelemässä ylioppilaskuntaa KuvAn uusille opiskelijoille 23.8. 

 Hallitus päätti asettaa edustajistovaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan vuodelle 
2017 sekä nimetä sen puheenjohtajaksi Lauri Koskentaustan (ulkopuolinen) ja muiksi jäsenik-
si Mikael Kinasen (KuvA), Sonja Levánin (SibA), Sofia Raittisen (TeaK) ja Tiitus Petäjäniemen 
(vaalityöntekijä). Lisäksi hallitus päätti nimetä keskusvaalilautakunnan varajäseniksi kutsu-
misjärjestyksessä Ville Sinnemäen ja Hannu Jaakkolan. 

 Hallitus päätti julistaa hakuun kaksi opiskelijajäsenen paikkaa Taideyliopiston hallituksessa 
kaudelle 1.1.2018–31.12.2021 ja hyväksyä liitteen mukaisen hakuilmoituksen. Lisäksi hallitus 
päätti valtuuttaa pääsihteerin jatkamaan hakuaikaa korkeintaan viikolla, mikäli alkuperäiseen 
määräaikaan mennessä ei saavu hakemuksia vähintään kahden eri akatemian opiskelijoilta. 

 Hallitus päätti asettaa hallinnon opiskelijaedustajia koskevan ohjesäännön mukaisen yliopis-
ton hallituksen opiskelijajäsenten valintatyöryhmän, jonka tehtävänä on valita haastatteluun 
kutsuttavat hakijat, haastatella heidät ja tehdä hallitukselle perusteltu esitys hakijoiden parem-
muusjärjestyksestä. Lisäksi hallitus päätti nimetä työryhmän jäseniksi Riikka Karjalaisen (TeaK), 
Jenni Kilven (SibA), Annika Kuntsin (SibA), Jaakko Rustaniuksen (KuvA) ja Ville Sinnemäen 
(pääsihteeri) sekä nimetä työryhmän puheenjohtajaksi Jenni Kilven ja sihteeriksi pääsihteerin. 

 Hallitus päätti myöntää Titta Aaltoselle eron Kuvataideakatemian johtokunnasta ja nimetä sen 
opiskelijajäseniksi hänen sekä aiemmin eron saaneen Teppo Vesikukan tilalle kuluvan kauden 
loppuun eli 31.12.2017 saakka Merja Puustisen ja Harriina Räinän. 

 Hallitus päätti jatkaa yhden opiskelijajäsenen ja kahden varajäsenen hakua Teatterikorkeakou-
lun opetusneuvostoon 29.8.2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa yhden opiskelijajäsenen ja kahden varajäsenen hakua Teatterikorkeakou-
lun tutkimusneuvostoon 29.8.2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti myöntää Matti Hyvöselle eron Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston 
näyttelytoiminnan jaoksesta sekä nimetä sen opiskelijajäseniksi hänen ja vaalikelpoisuutensa 
menettäneen Ruben Ostan Vejrupin tilalle kuluvan kauden loppuun saakka Iiri Poterin ja Gré-
goire Rousseaun. Lisäksi hallitus päätti jatkaa tohtoriopiskelijajäsenen hakua akateemisen 
neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 29.8. 2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti myöntää Piia Peltolalle eron YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön 
johtokunnasta ja nimetä hänen tilalleen kuluvan kauden loppuun saakka Lasse Mäen. 

 Hallitus päätti nimetä toistaiseksi täyttämättä jätetylle Taideyliopiston tutkintolautakunnan 
varajäsenen paikalle Milla von Weissenbergin. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun ylioppilaskunnan tapahtumista ja esittäytymisistä 
uusille opiskelijoille sekä järjestää fukseille suunnistuksen ja bileet alustavasti viikolla 40. 
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