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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti nimetä 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle Kuvataideakatemian johtokun-
nan opiskelijajäseneksi Merja Puustisen ja Sibelius-Akatemian johtokunnan opiskelijajäseneksi 
Ossi Tannerin sekä jatkaa kahden opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian johtokuntaan 
ja kahden opiskelijajäsenen hakua Teatterikorkeakoulun johtokuntaan 10.1.2020 klo 12.00 
saakka. 

 Hallitus päätti jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen päätöksen Sibelius-Akatemian osasto-
neuvostojen opiskelijajäsenistä. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen 
jaoston tohtoriopiskelijajäseneksi 1.1.2020 alkavalle toimikaudelle Olga Heikkilän ja tämän 
varajäseneksi Outi Niemensivun. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseniksi drama-
turgian lehtoreiden rekrytoinnin ajaksi Tarleena Laakon ja näyttelijäntaiteen lehtorin rekry-
toinnin ajaksi Tuuli Pajun sekä todeta, että hallituksen vuotuispäätöksen mukaisesti heillä on 
valtuudet toimia tarvittaessa myös ko. rekrytoinnin opetusnäytteiden arviointiraadin opiskeli-
jajäseninä. Lisäksi hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenten hakua rekrytointineuvostoon ja ope-
tusnäytteiden arviointiraatiin nykyesityksen lehtorin rekrytoinnin osalta 10.1.2020 klo 12.00 
saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian maalaustaiteen professorin rekrytointiryhmän 
opiskelijajäseneksi Henna Ahon ja jatkaa opiskelijajäsenen hakua tila-aikataiteiden professorin 
(painotettuna valokuvataide) rekrytointiryhmään 10.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston opiskelijajäseniksi 1.1.2020 
alkavalle kaksivuotiskaudelle Henna Ahon ja Jenni Rahkosen sekä jatkaa yhden tohtoriopiske-
lijajäsenen hakua 10.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimi-
kuntaan 10.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijajäsenen hakua Taideyliopiston työsuojelutoimikuntaan 
10.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti muuttaa kokouksessa 16/2019 tekemäänsä valtuutusta ylioppilaskunnan omai-
suuden sijoittamisesta liitteen mukaisesti. 

 Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaiset Vapaan taiteen tilan käyttösäännöt, jotka korvaavat 
nykyiset käyttösäännöt 1.1.2020 alkaen. 

 Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen Sibelius-Akatemian harjoitteluetiketin, joka korvaa 
nykyisen harjoitteluetiketin 1.1.2020 alkaen. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi keskustelun vuoden 2019 toiminnasta ja uuden hallituksen pe-
rehdytyksestä. 



 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Suomalainen, Charifi, Isotalo, Kettunen, Valkeavuolle ja Visa ylioppilaiden itsenäisyyspäivän 
soihtukulkueessa ja Suomalaisen puhe Hietaniemen sankariristillä 6.12. 
– Kettunen World Student Capital ry:n syyskokouksessa 9.12. 
– Edustajiston kokous 4/2019 10.12. 
– Suomalainen tapasi Taideyliopiston Soili Sirennen, Eduskuntatiedotuksen Ulla Hirvosen ja 
MTV:n Heli Uusimaan aiheena SuomiAreena goes Eduskunta -tapahtuma 11.12. 
– Suomalainen ja Sinnemäki SYL:n johdon seminaarissa ja glögeillä sekä Isotalo SYL:n glögeillä 
12.12. 
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