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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET:
•

Edustajisto päätti vahvistaa kokouskutsun mukana toimitetun esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.

•

Edustajisto päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
– Yliopiston rehtori Tiina Rosenberg on vahvistanut ylioppilaskunnan säännöt 14.1.2013 ja ne
ovat tämän myötä tulleet virallisesti voimaan.
– Hallituksen kokousten 1–6/2013 päätösluettelot on lähetetty edustajiston sähköpostilistalle.
– Vapaan taiteen tilaan haetaan työntekijää ja Vapaan taiteen tilan toimikunta kokoontuu 20.2.
– Ylioppilaskunnalla on nyt Facebook-sivu facebook.com/TaideyliopistonYlioppilaskunta.

•

Edustajisto päätti vapauttaa hallituksen jäsen Kemal Canin tehtävästään ja merkitä tiedoksi,
että hallituksen puheenjohtaja ei esitä ehdokasta uudeksi hallituksen jäseneksi.

•

Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi tilivuodelle 2013 tarjousten perusteella KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari
Miikkulainen. Edustajisto päätti valita KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n samalla myös
Kuvataideakatemian ylioppilaskunnan, Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi tilivuodelle 2012.

•

Edustajisto päätti nimetä Taideyliopiston opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi Titta
Aaltosen (henkilökohtainen varajäsen Riikka Karjalainen), Mari Naumalan (henkilökohtainen
varajäsen Joonas Snellman) ja Dante Thelestamin (henkilökohtainen varajäsen Lukas
Korpelainen).

•

Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on ylioppilaskunnan
toimiston ja ylioppilaskunnan huoneen ulko-oven vieressä Töölönkatu 28:n 4. kerroksen
porraskäytävässä sijaitseva vitriinitaulu.

•

Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan vuosipäivä on 14. huhtikuuta, joka on Taiton nimipäivä. Vuosipäivää vietetään aina viikon sisällä tästä päivästä, ja hallitus päättää toimivaltansa
mukaisesti vuosittain sen, millä tavoin vuosipäivää juhlistetaan. Lisäksi edustajisto päätti
merkitä tiedoksi vuosipäivän viettotapaa koskevan keskustelun ja toiveen, että tilaisuus
järjestettäisiin ylioppilaskunnan jäsenistön mahdollisimman laajasti tavoittavalla tavalla.

•

Edustajisto päätti, että Vapaan taiteen tilan toiminta otetaan hallinnollisesti osaksi ylioppilaskunnan toimintaa. Tällöin ylioppilaskunta on siitä juridisesti vastuussa, ylioppilaskunnalle
palkataan osa-aikainen työntekijä huolehtimaan Vapaan taiteen tilan toiminnasta ja myös tilan
rahoitus kulkee kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan tilien kautta kasvattaen ylioppilaskunnan talousarvion loppusummaa vuonna 2013 enintään 157 824 eurolla.

Helsingissä 25.2.2013

Ville Sinnemäki
pääsihteeri

