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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus päätti lisätä esityslistan uudeksi kohdaksi 13 Ylioppilaskunnan edustajan nimeämisen 
muiden kohtien muuttuessa vastaavasti. Hallitus hyväksyi esityslistan tällä muutoksella ko-
kouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajiksi Mikael Kinasen ja Artturi Winsténin. 

 Hallitus päätti, että sen jäsenet vastaavat seuraavista toiminnan osa-alueista: 

Erla Pulli hallituksen puheenjohtaja 
Riikka Karjalainen sosiaalipolitiikka, TeaKin opintoasiat, työelämä, kehitysyhteistyö 
Mikael Kinanen varapuheenjohtaja, kulttuuripolitiikka, eduskuntavaalit 
Sara Mansnerus koulutuspolitiikka, ympäristö 
Mikko Tapio sosiaalipolitiikka, KuvAn opintoasiat, Vapaan taiteen tila 
Eeva Vaahtoranta tiedotus, SibAn opintoasiat, tutorointi 
Artturi Winstén varapuheenjohtaja, kansainväliset asiat, tapahtumat 

Lisäksi hallitus päätti, että puheenjohtajisto vastaa yhdessä viestinnän kehittämisestä sekä 
yhteistyöstä jaostojen ja järjestöjen kanssa. 

 Hallitus päätti edustajiston hyväksymän talousarvion pohjalta hallituksen puheenjohtajan ko-
kouspalkkioksi 450 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajien kokouspalkkioksi 
200 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 euroa kuukaudes-
sa. Palkkiot maksetaan 10 kuukaudelta vuodessa (tammikuu–toukokuu, elokuu–joulukuu) ja 
niiden maksaminen edellyttää hallitustyöskentelystä syntyneiden tehtävien hoitamista ko. 
kuukauden aikana. Lisäksi hallitus päätti puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenen palkkioiden kokouskohtaiseksi lisäksi 15 euroa jokaisesta kokouksesta, jossa ko. hen-
kilö on ollut läsnä kaikkien päätösasioiden käsittelyn ajan. 

 Hallitus päätti, että hallituksen säännölliset kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 18.00 yliop-
pilaskunnan huoneessa Sibelius-Akatemian N-talolla (Nervanderinkatu 13). Erillisiä kokous-
kutsuja lähetetään vain muiden kuin säännöllisten kokousten osalta. Kokouksen esityslistalle 
aiotut asiat on toimitettava puheenjohtajalle tai pääsihteerille säännöllisten kokousten osalta 
tiistaihin klo 12 mennessä ja muiden kokousten osalta puheenjohtajan ja pääsihteerin antami-
en ohjeiden mukaisesti. Kokousten poissaoloista on ilmoitettava puheenjohtajalle tai pääsihtee-
rille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. 

 Hallitus päätti, että hallituksen jäsenillä sekä pääsihteerillä on vuoden 2015 aikana oikeus osal-
listua kerran muiden järjestöjen juhliin ylioppilaskunnan kustannuksella. Tämän ylittävät juh-
laedustukset tapahtuvat omakustanteisesti, ellei hallitus talousarvion puitteissa erikseen toisin 
päätä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin juhliin korvataan myös matkakustan-
nukset edullisinta matkustustapaa käyttäen. 

 Hallitus päätti, että hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on vuoden 2015 aikana oikeus osallis-
tua kaikkiin oman vastuusektorinsa SYL-tapaamisiin ylioppilaskunnan kustannuksella. Pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin tapaamisiin korvataan myös matkakustannukset 
edullisinta matkustustapaa käyttäen. Muihin maksullisiin tapahtumiin osallistumisesta hallitus 
päättää tapauskohtaisesti. 



 Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että ylioppilaskunnan sääntöjen 38 § mukaisesti ylioppilas-
kunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Erla Pulli, varapuheenjohtaja Mikael 
Kinanen tai varapuheenjohtaja Artturi Winstén yhdessä pääsihteeri Ville Sinnemäen kanssa. 

 Hallitus päätti myöntää Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien ja yrityskortin käyttö-
oikeudet puheenjohtaja Erla Pullille [HeTu] ja poistaa ne edelliseltä puheenjohtajalta Mikael 
Kinaselta; muutos astuu voimaan välittömästi. Samalla hallitus merkitsi tiedoksi, että pääsih-
teeri Ville Sinnemäelle ja Vapaan taiteen tilan työntekijä Johannes Vartolalle aiemmin myön-
netyt pankkitilien ja niihin liittyvien korttien sekä puhelinliittymien käyttöoikeudet säilyvät 
ennallaan ja että puheenjohtajan puhelinliittymän käyttöoikeus siirtyy Erla Pullille. 

 Hallitus päätti lopettaa ylioppilaskunnan jäsenmaksutilit Danske Bankissa [tilinumero] ja Hel-
singin OP pankissa [tilinumero] sekä siirtää niillä olevat varat ylioppilaskunnan Nordea pankin 
jäsenmaksutilille [tilinumero]. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Taideyliopiston johtosääntötyöryhmään 
Mikael Kinasen. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun ARS yo -rusettiluisteluista ja päätti Artturi Win-
sténin olevan vastuussa tapahtuman järjestelyistä yhteistyössä TOKYO ry:n, Pop/ Jazz-kon-
servatorion opiskelijoiden sekä mahdollisesti SKY:n kanssa. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 5-vuotisjuhlaan 31.1., 
jossa ei ollut enää tilaa halukkaille osallistujille. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 108-vuotisjuhlaan 7.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 47-vuotisjuhlaan 
14.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Åbo Akademis Studentkårin 96-vuotisjuhlaan 21.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Svenska Handelshögskolans Studentkårin 105-vuotis-
juhlaan 24.2. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlaan 
27.2. Erla Pullin ja Mikko Tapion sekä lisäksi Riikka Karjalaisen, Mikael Kinasen ja Artturi Win-
sténin, mikäli tilaa riittää. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Edustajiston kokous 1/2015 12.1. 
– Kinanen Taideyliopiston hyvinvointitiimin tapaamisessa 15.1. 
– Sinnemäki ja SibA-jaoston pj. Niilo Tarnanen tapasivat Sodexon aluepäällikkö Pirjo Koposen 
aiheena T- ja N-talojen ravintoloiden toiminta ja aukioloajat 19.1. 
– Pulli, Sinnemäki ja Jaakkola tapasivat Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Annika 
Kempen ja Jaakko Rustaniuksen 21.1. 
– Hallituksen perehdytystapaaminen 22.1. 
– Pulli Taideyliopiston ajatushautomossa yhteistyöstä ja liikkuvuudesta 23.1. 
– Taideyliopiston kirjastojen kehittämispäivä 9.2. 
– Svenska Studerandes Intresseföreningin Studentledarseminarium 12.2. 
– Sibelius-Akatemian T-talon työturvallisuuskäynti 13.2. 

 

Helsingissä 30.1.2015 
 
 
 

Ville Sinnemäki 
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