
 
TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – HALLITUS 
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – STYRELSE 

UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – BOARD 
 
 
Päätösluettelo  2/2020 
Kokousaika  15.1.2020 kello 18.00 
Kokouspaikka  Ylioppilaskunnan huone, Nervanderinkatu 13 
 
 
KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti, että hallituksen säännölliset kokoukset pidetään tiistaisin klo 18.00 ylioppilas-
kunnan huoneessa Sibelius-Akatemian N-talolla (Nervanderinkatu 13). Erillisiä kokouskutsuja 
lähetetään vain muiden kuin säännöllisten kokousten osalta. Kokouksen esityslistalle aiotut 
asiat on toimitettava puheenjohtajalle tai pääsihteerille säännöllisten kokousten osalta maa-
nantaihin klo 12.00 mennessä ja muiden kokousten osalta puheenjohtajan ja pääsihteerin an-
tamien ohjeiden mukaisesti. Kokousten poissaoloista tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai pää-
sihteerille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. 

 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 Eugenie van der Meulenin ja todeta, 
että jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri Hannu Jaakkola jatkaa TaiYo:n toisena edustajana. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan vuosittain vaihtuvaksi edustajaksi Taideyliopiston ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään hallituksen jäsen Sini Kaartisen ja todeta, että häirin-
täyhdyshenkilö Camilla Rantanen jatkaa TaiYo:n toisena edustajana. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Sibelius-Akatemian tilatyöryhmään Veera 
Isotalon. 

 Hallitus päätti jättää häirintäyhdyshenkilöiden valinnan pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 Hallitus päätti, että ylioppilaskunnan vuosipäivää vietetään synttäribileiden muodossa Teatte-
rikorkeakoulun Torilla lauantaina 4.4., mikäli mahdollista. Lisäksi hallitus päätti merkitä tie-
doksi keskustelun Mantan lakituksen järjestelyistä. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 52-vuotisjuhlaan 15.2. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Åbo Akademis Studentkårin 101-vuotisjuhlaan 15.2. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Isotalo Feel Helsinki -tapahtuman ja Taidekulman ohjausryhmän kokouksessa 10.1. 
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