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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET:


Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.



Hallitus päätti hyväksyä muutoksin liitteen mukaisen esityksen ylioppilaskunnan sääntöjen
muuttamisesta ja esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi.



Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se lisää ylioppilaskunnan henkilöstön laskennallista
määrää muuttamalla tuntipohjaisen toimistosihteerin 1.11.2014 lähtien puolipäiväiseksi, kuukausipalkkaiseksi jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeriksi niin, että työajasta 2/3 on toimistosihteerin ja 1/3 edunvalvonta-asiantuntijan työtä (palkkaus ylioppilaskuntien yhteisen työehtosopimuksen mukaisesti). Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen
mukaiset päätöksen reunaehdot.



Hallitus päätti esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee
15.11.2014 alkaen Nervanderinkatu 13:n 4. kerroksessa ylioppilaskunnan huoneessa tai välittömästi sen ulkopuolella käytävässä.



Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Taideyliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen liitteen mukaisin perustein allaolevat
henkilöt. Erkamo ei osallistunut asian käsittelyyn.
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Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi Antti Lehtisen dramaturgian lehtoreiden valinnan ajaksi sekä jatkaa opiskelijajäsenen hakuaikaa teatteripedagogiikan lehtorin valinnan osalta 3.11. klo 12 saakka.



Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian sisäilmatyöryhmän opiskelijajäseneksi Eeva Vaahtorannan.



Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian akateemiseen neuvostoon Eeva Siljamäen henkilökohtaiseksi opiskelijavarajäseneksi Kari Vaattovaaran.



Hallitus päätti merkitä tiedoksi, ettei Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston jaostoissa
enää ole ollenkaan varajäseniä ja ettei toistaiseksi täyttämättä jätettyjä kahta opiskelijavarajäsenen paikkaa näin ollen ole enää tarpeen täyttää.



Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen 21.–22.11. Mikael Kinasen ja Saara Lindahlin, 1. varaedustajaksi Tiitus Petäjäniemen ja 2.
varaedustajaksi Ville Sinnemäen sekä valtuuttaa heidät käyttämään ylioppilaskunnan ääniä.



Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun YTHS:n käyntimaksujen korotuksesta ja SYL ry:n
esittämistä vaihtoehtoisista malleista sekä valtuuttaa puheenjohtajan lähettämään sen pohjalta
SYL:lle vaihtoehtoa 4 puoltavat kommentit.



Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
– Kinanen Millaista kulttuuripolitiikkaa Suomi tarvitsee -keskustelutilaisuudessa Eduskunnan
kansalaisinfossa 15.10.
– Kinanen ja Sinnemäki SYL:n puheenjohtaja-pääsihteeritapaamisessa 20.–21.10.
– Kinanen ja Sinnemäki Opiskelijoiden Liikuntaliiton exit-tapaamisessa 21.10.
– Valitusviikot aiemmin sovitusta poiketen 27.–31.10.
– Ylioppilaskunnan akatemiajaostojen yhteinen saunailta 28.10.
– Ylioppilaskunnan edustajiston syksyn kokoukset 30.10., 24.11. ja 10.12.
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