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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi Petri 
Jäärnin teatteripedagogiikan lehtorin valinnan ajaksi. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakuaikaa Kuvataideakatemian rekrytointitoimikun-
taan taidegrafiikan professorin rekrytoinnin ajaksi 10.11. klo 12 saakka. 

 Hallitus päätti jättää avoimeksi kaksi opiskelijavarajäsenen paikkaa Teatterikorkeakoulun 
esitystoiminnan suunnitteluryhmässä (ESSU) siihen saakka, kunnes hakijoita löytyy. 

 Hallitus päätti myöntää Riikka Pelliselle eron Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston 
osastoneuvostosta ja totesi pääsihteerin avaavan uuden opiskelijajäsenen haun. 

 Hallitus päätti, että ylioppilaskunnan huoneeseen Sibelius-Akatemian N-talolla on kulkuoikeus 
kaikilla N-talon kulkuavaimen lunastaneilla opiskelijoilla ja että huoneen yhteydessä olevaan 
keittiöön on pysyvä kulkuoikeus ylioppilaskunnan hallituksella ja työntekijöillä sekä SibA-jaos-
ton aktiiveilla. Lisäksi keittiön kulkuoikeus on kaikilla niillä opiskelijoilla, jotka ovat tehneet 
keittiön käytöstä ylioppilaskunnan kanssa sopimuksen. Lyhytaikaisia kulkuoikeuksia voidaan 
myöntää muillekin pääsihteerin suostumuksella. Huoneen voi varata pääsihteeriltä myös yksi-
tyiskäyttöön muun käytön salliessa, mutta maksullisista ja muiden kuin ylioppilaskunnan jä-
senten järjestämistä tilaisuuksista voidaan periä vuokraa. Tilan käyttäjä vastaa aina tilan siis-
teydestä ja siellä olevan irtaimiston säilymisestä kunnossa sekä muiden tilan käytöstä annet-
tujen ohjeiden noudattamisesta. 

 Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin myymään tai tarvittaessa hävittämään ylioppilaskunnan 
omistaman ruskean art deco -sohvakaluston sekä tilanteen mukaan myös matalan senkkiparin. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 89-vuotissynty-
mäpäiville 7.11. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
146-vuotisjuhlaan 26.11. Mikael Kinasen, Saara Lindahlin, Erla Pullin ja Ville Sinnemäen. 

 Hallitus päätti aiemmin päätettyjen edustajien lisäksi lähettää ylioppilaskunnan edustajina Sibe-
lius-Akatemian ylioppilaiden 118. vuosijuhlaan 15.11. Tiitus Petäjäniemen ja Hannu Jaakkolan. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Seta ry:n 40-vuotisjuhlavuoden edustajakokoukseen 29.–
30.11. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Kinanen Taideyliopiston hyvinvointityöryhmän tapaamisessa 24.10. 
– Kinanen ja Petäjäniemi ylioppilaskunnan akatemiajaostojen yhteisessä saunaillassa 28.10. 
– Kinanen ja Pulli Taideyliopiston Koe Kampus -tapahtumassa ja Petäjäniemi pääkaupunki-
seudun yliopistojen yhteisessä Koe Kampus -paneelikeskustelussa 30.10. 
– Edustajiston kokous 3/2014 30.10. 
– Kinanen ja Sinnemäki tapasivat SYL:n pj. Piia Kuosmasen, vpj. Jari Järvenpään ja TaiYo-
kummi Mari Krögerin ja esittelivät heille TaiYo:n uusia tiloja 31.10. 



– Ensimmäinen Punkkuu & Patonkii -aktiivitapaaminen 5.11. 
– Artsoppa-treffit hyvistä käytännöistä taiteen ja kulttuurin kehitysyhteistyössä ja globaali-
kasvatuksessa 12.11. 
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