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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi voimassaolevat hallituksen toistaispäätökset koskien ylioppilas-
kunnan jäsenyysperusteita, jäsenmaksun kantamisen ja siitä vapauttamisen periaatteita, yli-
oppilaslakin käyttöä TaiYo:n kokardilla sekä tuutoroinnin järjestämistä ja todeta, ettei niiden 
muuttamiseen ole välitöntä tarvetta. 

 Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen vuotuispäätöksen hallinnon opiskelijaedustajista. 

 Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen vuotuispäätöksen avustusten myöntämisen periaat-
teista projekteihin, akatemiajaostoille ja yhdistyksille. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan vuosittain vaihtuvaksi edustajaksi Taideyliopiston 
opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään hallituksen jäsen Sofia Charifin. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan vuosittain vaihtuvaksi edustajaksi Taideyliopiston ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään hallituksen jäsen Tuomas Kettusen. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Taideyliopiston alumnitiimiin Santtu Laineen. 

 Hallitus päätti myöntää Sibelius-Akatemian Pedagogiikka-akatemian johtoryhmän opiskelija-
jäsen Lauri Grünthalille eron tehtävästään ja nimetä hänen tilalleen uudeksi opiskelijajäsenek-
si Henrik Järven. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi tanssi-
taiteen lehtorin rekrytoinnin ajaksi Nella Turkin sekä todeta, että hallituksen vuotuispäätöksen 
mukaisesti hänellä on valtuudet toimia tarvittaessa myös ko. rekrytoinnin opetusnäytteiden 
arvioitiraadin opiskelijajäsenenä. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 5.2.2019 klo 12.00 saakka: 
– 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 
– Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arvionitiraati (ruotsinkielisen 
näyttelijäntaiteen ja liikunnan lehtorin rekrytointi), 1-2 opiskelijajäsenen paikkaa 
– Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta, 1-2 opiskelijajäsenen paikkaa 
– YTHS:n terveystyöryhmä, 2-3 opiskelijajäsenen paikkaa. 

 Hallitus päätti, että ylioppilaskunnan vuosipäivää vietetään synttäribileiden muodossa Teatte-
rikorkeakoulun Torilla lauantaina 6.4., mikäli mahdollista. Lisäksi hallitus päätti merkitä tie-
doksi keskustelun muista kevään tapahtumista.  

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Östra Finlands Nationin 95-vuotisjuhlaan 23.2. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Hallituksen koulutus- ja suunnittelupäivä 20.1. 
– Hyytiäinen, Visa ja Sinnemäki tapasivat rehtori Jari Perkiömäen ja viestintäpäällikkö Eveliina 
Olssonin aiheena Taideyliopiston varainhankintatapahtuma 21.1. 
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