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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti muuttaa kokouksessa 1/2019 tekemäänsä päätöstä hallituksen sisäisestä työn-
jaosta siten, että Sofia Suomalaisen, Sofia Charifin, Tuomas Kettusen ja Aurora Visan vastuu-
alueet säilyvät ennallaan ja muiden vastuualueet jakautuvat seuraavasti: 

 Veera Isotalo  Kulttuuripolitiikka, sosiaalipolitiikka 
 Sonja Leván  Opiskelijayhteisö, kansainväliset asiat, työelämä 
 Maria Valkeavuolle Kulttuuripolitiikka, Vapaan taiteen tila 

 Hallitus päätti myöntää Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunnan opiskelijajäsen Harriina 
Räinälle eron tehtävästään ja nimetä hänen tilalleen rekrytointitoimikunnan opiskelijajäsenek-
si kuluvan toimikauden loppuun saakka Henna Ahon. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston opiskelijavarajäseneksi 
kuluvan toimikauden loppuun saakka Jenni Rahkosen sekä jatkaa yhden tohtoriopiskelijajäse-
nen ja kahden opiskelijavarajäsenen hakua 17.9.2019 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian Public Arts Committee -toimikunnan opiskelijajäse-
neksi Daniel Villodasin. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvoston tohtoriopiskelijavarajäsenek-
si Saara Hannulan ja jatkaa yhden tohtoriopiskelijavarajäsenen hakua 17.9.2019 klo 12.00 
saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 17.9.2019 klo 12.00 saakka: 
– Taideyliopiston palautepilottiryhmä, 1 opiskelijajäsen Kuvataideakatemiasta  
– Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos, 1 toh-
toriopiskelijajäsen 
– Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, 1 opiskelijavarajäsen. 

 Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin hakemaan ylioppilaskunnalle vuokranantajan vaatimus-
ten mukaisen pankkitakauksen Vapaan taiteen tilan vuokravakuudeksi. 

 Hallitus päätti myöntää Iines Korhoselle ehdollisesti poikkeusluvan käyttää Vapaan taiteen ti-
laa esitystaiteellisen työn harjoituksiin ja esityksiin yhteensä maksimissaan 14 päivänä Vapaan 
taiteen tilan koordinaattorin kanssa sovittavina ajankohtina. 

 Hallitus päätti myöntää Michael Panula-Onttolle ehdollisesti poikkeusluvan käyttää Vapaan tai-
teen tilaa opinnäytetyön harjoituksiin ja esityksiin yhteensä maksimissaan 14 päivänä Vapaan 
taiteen tilan koordinaattorin kanssa sovittavina ajankohtina. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 
50-vuotisjuhlaan 19.10. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Tampereen ylioppilaskunnan ensimmäiseen vuosijuhlaan 
19.10. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 



– Sinnemäki Taiteen edistämiskeskuksen visiopäivässä 22.8. 
– Suomalainen, Kettunen, Renvall ja Visa esittelemässä ylioppilaskuntaa Sibelius-Akatemian 
uusille opiskelijoille orientoivissa opinnoissa ja uuden opiskelijan messuilla 22.8. 
– Taideyliopiston uusien opiskelijoiden yhteinen orientaatiopäivä ja TaiYo:n järjestämät orien-
taatiopäivän jatkot 23.8. 
– Suomalainen ja Sinnemäki SYL:n johdon seminaarissa 26.–27.8. 
– TaiYo:n edustajia Taideyliopiston strategiastartissa 28.8. 
– Suomalainen esittelemässä ylioppilaskuntaa Sibelius-Akatemian uusille vaihto-opiskelijoille 
28.8. 
– Keskusvaalilautakunnan kokous 1/2019 28.8. 
– TaiYo:n edustajia ja pj. Suomalaisen puhe Taideyliopiston lukuvuoden avajaisissa 2.9. 
– Suomalainen ja Kettunen esittelemässä ylioppilaskuntaa Sibelius-Akatemian tohtorikoulujen 
avajaisissa 4.9. 
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