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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET:


Hallitus päätti lisätä esityslistan uudeksi kohdaksi 8 Ylioppilaskunnan tilojen käytön muiden
kohtien muuttuessa vastaavasti. Hallitus hyväksyi esityslistan tällä muutoksella kokouksen
työjärjestykseksi.



Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan taloustoimikunnan jäseniksi vuodelle 2015 Tiitus Petäjäniemen (pj, KuvA), Annika Kempen (SibA), Katja Korjan (SibA), Aaro Häkkisen (ulkopuolinen) ja Kirsi Marttisen (ulkopuolinen).



Hallitus päätti toistaispäätöksenä, että Taideyliopiston ylioppilaskunnan tunnusohjesäännön
mukaisella kokardilla varustettua ylioppilaslakkia voi käyttää myös ajalla 1.10.–30.4. kaikissa
soveliaissa ja asiallisissa, kiinteästi opiskelijuuteen tai Taideyliopiston ylioppilaskuntaan liittyvissä tilaisuuksissa, kun halutaan korostaa kuuluvuutta ylioppilaiden tai Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöön tai tilaisuuden erityistä akateemista luonnetta. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm.
sellaiset opiskelijamielenosoitukset, opiskelijoiden yhteistapahtumat ja akateemiset tilaisuudet, joissa jokin muu ylioppilaskunta on myöntänyt luvan käyttää ylioppilaslakkia tai tilaisuuden järjestäjä on sitä erityisesti toivonut. TaiYo:n kokardilla varustetun ylioppilaslakin asiallinen
käyttö on sallittu myös taiteellisiin tarkoituksiin ja taiteellisissa yhteyksissä. Muilla kuin Taideyliopiston ylioppilaskunnan kokardilla varustettujen ylioppilaslakkien osalta TaiYo kehottaa
noudattamaan sen tahon ohjeistusta, jonka tunnus lakin kokardissa on.



Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian johtokunnan opiskelijajäseneksi sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi Sari Pyykösen.



Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian päävalinnan arvosteluryhmän opiskelijavarajäseneksi Iiris Kaarlehdon tilalle Teemu Kankaan.



Hallitus päätti jättää jatko-opiskelijajäsenen paikan Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunnassa taiteellisen tutkimuksen tutkijatohtorin rekrytoinnin ajaksi avoimeksi siihen saakka, kunnes hakijoita löytyy.



Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijajäsenen ja kahden opiskelijavarajäsenen hakuaikaa
Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 7.4. klo 12 saakka.



Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston jatko-opiskelijajäseneksi
Minna Heikinahon.



Hallitus päätti myöntää Aalto ARTSin kuvataidekasvattajien ainejärjestö Koomalle poikkeusluvan käyttää Vapaan Taiteen Tilaa 100-vuotisnäyttelynsä ja mahdollisen iltaklubin järjestämiseen yhteensä korkeintaan 5 päivänä ajalla 18.–31.5. tilan työntekijän kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla, mikäli se on tilan varaustilanteen ja normaalien käyttösääntöjen puolesta mahdollista.



Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
– Kinanen Helsingin taiteilijaseuran Kuvataiteilija nyt! -vaalipaneelissa 26.3.
– Pulli ja Sinnemäki tapasivat Taideyliopiston ja eri akatemioiden toimitilapalveluiden johtoa
27.3.
– Kuvataideakatemian jaoston kokous 27.3.

– Akateemisen kaunotaiteen palkinnon palkintolautakunnan kokous 30.3.
– Pulli ja Kinanen tapasivat muiden taide- ja kulttuurialan opiskelijajärjestöjen edustajia 31.3.
– Kinanen tapasi vararehtori Paula Tuovisen aiheena mm. liikuntapalvelut 31.3.
– Sinnemäki tapasi ylioppilaskunnan tilintarkastajat 31.3.
– Teatterikorkeakoulun alumnit ry:n taidepoliittinen vaaliklubi 8.4.
– Taideyliopiston eettinen foorumi 10.4.
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