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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston opiskelijavarajäseneksi ku-
luvan kauden loppuun saakka Antti Hartikaisen. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston opiskelijavarajäseneksi kuluvan 
kauden loppuun saakka Arttu Halmetojan sekä jättää opetusneuvoston toisen opiskelijavarajä-
senen paikan toistaiseksi täyttämättä. 

 Hallitus päätti nimetä Iira Halttusen varajäseneksi Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvos-
toon dramaturgian professorin rekrytoinnin ajaksi Anni Ihlbergin. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 6.11.2018 klo 12.00 saakka: 
– Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arvioitiraati, näyttelijäntyön 
lehtorin (näyttämöliikunta) ja näyttelijäntaiteen lehtorin (laulu) rekrytoinnit, kummassakin 1-
2 opiskelijajäsenen paikkaa 
– Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta, 1-2 opiskelijajäsenen paikkaa 
– Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto, 1 varajäsenen paikka 
– Kuvataideakatemian johtokunta, 1 opiskelijajäsenen paikka 
– Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, 1 tohtoriopiskelijajäsenen ja 3 varajäsenen paikkaa 
– Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaos ja 
tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos, kummassakin 1 opiskelijajäsenen paikka 
– YTHS:n terveystyöryhmä, 2-3 opiskelijajäsenen paikkaa. 

 Hallitus päätti myöntää hakemuksen perusteella Sibelius-Akatemian puhallinten opiskelijoille 
projektiavustusta sairastuneen opiskelijan tukikonsertin järjestämiseen 200 €. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton liittoko-
koukseen 16.–17.11.2018 Jenni Kilven ja Sofia Raittisen, 1. varaedustajaksi Hanna Hyytiäisen ja 
2. varaedustajaksi Lauri Grünthalin sekä valtuuttaa heidät käyttämään ylioppilaskunnan ääniä. 
Lisäksi hallitus päätti merkitä tiedoksi, että myös liittokokouksen puheenjohtajistoon ja siten 
virallisesti SYL:n delegaatioon kuuluva Ville Sinnemäki osallistuu TaiYo:n delegaation toimin-
taan. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun SYL:n työelämäpamfletista sekä valtuuttaa Sofia 
Raittisen kirjaamaan sen mukaiset kommentit pamfletin työstötiedostoon. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajana TOKYO ry:n 57-vuotisjuhla Maskeradiin 
27.10. Michael Panula-Ontton. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Satakuntalaisen osakunnan Satakuntalaiseen ehtooseen 
27.10. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Hämäläis-Osakunnan 365-vuotisjuhlaan 17.11. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Kilpi, Raittinen ja Sinnemäki tapasivat Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovisen 
11.10. 



– Kilpi ja Sinnemäki Suomen ylioppilaskuntien liiton johdon seminaarissa 18.–19.10. 
– Sinnemäki tapasi pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien sekä Metkan ja Helgan edustajia 
aiheena itsenäisyyspäivän juhlakulkueen uusi kustannusten ja vastuiden jako 24.10. 
– Kuvataideakatemian opiskelijoiden Halloween-bileet 170-vuotiaan Kuvataideakatemian 
kunniaksi 24.10. 

 

Helsingissä 26.10.2018 
 
 
 

Ville Sinnemäki 
pääsihteeri 

 


