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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajiksi Veera Isotalon ja Sini Kaartisen. 

 Hallitus päätti, että sen jäsenet vastaavat seuraavista toiminnan osa-alueista: 
Sofia Charifi hallituksen puheenjohtaja 
Terhi Hartikainen koulutuspolitiikka, työelämä 
Veera Isotalo koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat, tuutorointi 
Sini Kaartinen taide- ja kulttuuripolitikka, tapahtumat, tuutorointi 
Eugenie van der Meulen sosiaalipolitiikka, viestintä 
Oskari Ruuska kansainväliset asiat, tapahtumat 
Maria Valkeavuolle taide- ja kulttuuripolitikka, Vapaan taiteen tila 

 Hallitus päätti edustajiston hyväksymän talousarvion pohjalta hallituksen puheenjohtajan ko-
kouspalkkioksi 600 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100 
euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan 10 kuukaudelta vuodessa (tam-mikuu–toukokuu, elo-
kuu–joulukuu) ja niiden maksaminen edellyttää hallitustyöskentelystä johtuvien tehtävien hoi-
tamista ko. kuukauden aikana. Lisäksi hallitus päätti puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen 
palkkioiden kokouskohtaiseksi lisäksi 15 euroa jokaisesta kokouksesta, jossa ko. henkilö on 
ollut läsnä kaikkien päätösasioiden käsittelyn ajan. 

 Hallitus päätti jättää säännöllisestä kokousajasta päättämisen pöydälle seuraavaan kokouk-
seen, joka pidetään 15.1.2020 klo 18.00 Ylioppilaskunnan huoneessa. 

 Hallitus päätti, että hallituksen jäsenillä ja pääsihteerillä on vuoden 2020 aikana oikeus osallis-
tua kerran muiden järjestöjen juhliin ylioppilaskunnan kustannuksella. Tämän ylittävät juhla-
edustukset tapahtuvat omakustanteisesti, ellei hallitus talousarvion puitteissa erikseen toisin 
päätä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin juhliin voidaan korvata myös matkakus-
tannukset edullisinta matkustustapaa käyttäen, mikäli se on talousarvion puitteissa mahdollista. 

 Hallitus päätti, että hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on vuoden 2020 aikana oikeus osallis-
tua SYL:n avaus- ja syysseminaariin sekä oman vastuusektorin sektoritapaamisiin ylioppilas-
kunnan kustannuksella. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin tapaamisiin korvataan 
myös matkakustannukset edullisinta matkustustapaa käyttäen. Muihin maksullisiin tapahtu-
miin osallistumisesta hallitus päättää tapauskohtaisesti. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että ylioppilaskunnan sääntöjen 38 § mukaisesti ylioppilas-
kunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Sofia Charifi, varapuheenjohtaja Veera 
Isotalo tai varapuheenjohtaja Sini Kaartinen yhdessä pääsihteeri Ville Sinnemäen kanssa. 

 Hallitus päätti myöntää Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien ja luottokortin käyttö-
oikeudet puheenjohtaja Sofia Charifille ja poistaa ne edelliseltä puheenjohtajalta Sofia Suoma-
laiselta; muutos astuu voimaan välittömästi. Samalla hallitus merkitsi tiedoksi, että pääsihteeri 
Ville Sinnemäelle ja Vapaan taiteen tilan koordinaattori Teppo Vesikukalle aiemmin myönnetyt 
pankkitilien ja luottokorttien sekä puhelinliittymien käyttöoikeudet säilyvät ennallaan ja että 
puheenjohtajan puhelinliittymän käyttöoikeus siirtyy Sofia Charifille. 



 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvoston opiskeli-
jajäseniksi 31.12.2020 päättyvälle kaudelle Johannes Pessin, Ossi Tannerin ja Viivi Tigerstedtin 
sekä Sibelius-Akatemian MJK-osaston osastoneuvoston opiskelijajäseniksi 31.12.2020 päätty-
välle kaudelle Santeri Helinheimon, Hector Lepe Ramirezin ja Outi Niemensivun ja varajäse-
neksi Veera Isotalon. Lisäksi hallitus päätti jatkaa varajäsenen hakua klassisen musiikin osas-
ton osastoneuvostoon 21.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti myöntää David Sandqvistille eron Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisen näytte-
lijäntyön professorin rekrytoinnin opetusnäytteiden arviointiraadin opiskelijajäsenen tehtä-
västä ja nimetä hänen tilalleen Martin Paulin. 

 Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijajäsenen hakua Feel Helsinki -tapahtuman ja Taidekul-
man ohjausryhmään 21.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 21.1.2020 klo 12.00 saakka: 
– Kuvataideakatemian johtokunta, 2 opiskelijajäsentä 
– Teatterikorkeakoulun johtokunta, 2 opiskelijajäsentä 
– Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, 1 tohtoriopiskelijajäsen ja 3 varajäsentä 
– Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian tila-aikataiteiden professorin (painotettuna valokuvataide) rekrytoin-
nin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati (nykyesityksen 
lehtorin rekrytointi), 1–2 opiskelijajäsentä 
– Taideyliopiston työsuojelutoimikunta, 2 opiskelijajäsentä. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Charifi ja Visa tekivät TaiYo:n taidehankinnan Kuvataideakatemian myyjäisistä 14.12. 
– Valkeavuolle esittelemässä ylioppilaskuntaa Kuvataideakatemian uusille opiskelijoille 7.1. 
– Hallituksen aloitusseminaari Kallio-Kuninkalassa 11.–12.1. 

 

Helsingissä 15.1.2020 
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