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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET:


Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.



Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijajäsenen ja kahden opiskelijavarajäsenen hakuaikaa
Teatterikorkeakoulun esitystoiminnan suunnitteluryhmään (ESSU) 15.9. klo 12 saakka.



Hallitus päätti jatkaa yhteensä kahden opiskelijajäsenen hakuaikaa Teatterikorkeakoulun
rekrytointineuvostoon ohjaajantyön professorin ja tanssipedagogiikan professorin valintojen
ajaksi 22.9. klo 12 saakka.



Hallitus päätti jatkaa jatko-opiskelijajäsenen hakuaikaa Kuvataideakatemian opiskelijavalintojen 2015 tohtoriopiskelijoiden valintalautakuntaan 22.9. klo 12 saakka.



Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakuaikaa Sibelius-Akatemian sisäilmatyöryhmään
22.9. klo 12 saakka.



Hallitus päätti kokouksessaan 8/2014 tekemänsä projektiavustuspäätöksen mukaisesti myöntää
Taideyliopiston revyylle poikkeusluvan varata Vapaan taiteen tila yhteensä korkeintaan 9 illaksi.



Hallitus päätti, että ylioppilaskunnan Teatterikorkeakoulun tilaan (Bunkkeri) on pysyvät kulkuoikeudet ylioppilaskunnan hallituksella ja työntekijöillä sekä TeaK-jaoston aktiiveilla. Lyhytaikaisia kulkuoikeuksia voidaan myöntää muille TeaK-jaoston tilavastaavan tai tarvittaessa
pääsihteerin suostumuksella. Tilaa voi varata TeaK-jaoston tilavastaavalta myös yksityiskäyttöön muun käytön salliessa, mutta maksullisiin ja muiden kuin ylioppilaskunnan jäsenten järjestämiin tilaisuuksiin tarvitaan pääsihteerin lupa ja niistä voidaan periä vuokraa. Tilan käyttäjä
vastaa aina tilan siisteydestä ja siellä olevan irtaimiston säilymisestä kunnossa sekä muiden tilan käytöstä annettujen ohjeiden noudattamisesta.



Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 35-vuotisjuhlaan 4.10.



Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajana Eteläsuomalaisen osakunnan 109-vuotisjuhlaan 10.10. Ville Sinnemäen.



Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
– Kinanen ja Sinnemäki ylioppilaskuntien puheenjohtajien ja pääsihteerien sitseillä Tampereella 24.8.
– Kinanen ja Sinnemäki SYL:n puheenjohtaja-pääsihteeritapaamisessa Hämeenkyrössä 25.–26.8.
– Petäjäniemi ja Lindahl esittelemässä ylioppilaskuntaa KuvAn uusille kandidaattitason opiskelijoille 25.8.
– Kinanen ja Petäjäniemi esittelemässä ylioppilaskuntaa KuvAn uusille maisteritason opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille 28.8.
– Lindahl ja Vaahtoranta esittelemässä ylioppilaskuntaa SibAn uusille vaihto-opiskelijoille 2.9.
– Ylioppilaskunnan mehukestit uusille opiskelijoille Vapaan taiteen tilassa 2.9.
– Taide- ja kulttuurialojen opiskelijajärjestöjen yhteispiknik 3.9.
– Kinanen “Terve taiteilija” -verkkosivuston julkistamistilaisuudessa 8.9.
– Ylioppilaskunnan lopullinen muutto uusiin tiloihin Nervanderinkadulle 8.9.
– Demos Helsingin "Tila haltuun" – Guggenheim Helsinki Live -keskustelu- ja työpajatilaisuus
Habitare-messuilla 11.9.
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