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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti valita ylioppilaskunnan uusiksi häirintäyhdyshenkilöiksi Aino Autereen (KuvA) 
ja Sofia Suomalaisen (SibA) sekä todeta, että aiemmin valituista häirintäyhdyshenkilöistä Tuo-
mas Kettunen on valmistunut mutta Camilla Rantanen (TeaK) jatkaa tehtävässään. Lisäksi hal-
litus päätti rekrytoida mahdollisuuksien mukaan vielä toisen Sibelius-Akatemiaa edustavan 
häirintäyhdyshenkilön. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvoston opiske-
lijavarajäseneksi kaudelle 1.1.2020–31.12.2020 Vivian Stoltin. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtoriopiskelijajäseneksi 
1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle Mia Seppälän ja jatkaa 3 varajäsenen hakua 28.1.2020 
klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkintokoulutuksen 
kehittämisen jaoksen opiskelijajäseneksi Maria Valkeavuolteen ja näyttelytoiminnan jaoksen 
opiskelijajäseneksi Iiri Poterin sekä jatkaa muiden akateemisen neuvoston jaostojen opiskelija-
jäsenten paikkojen hakua 28.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa tohtoriopiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian lehtoriryhmään 28.1. 
2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryh-
mään 28.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa 2 opiskelijajäsenen hakua Sörnäinen+ -työryhmään 28.1.2020 klo 12.00 
saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Feel Helsinki -tapahtuman ja Taidekulman ohjausryhmän opiskelijajäse-
neksi Iiri Poterin ja jatkaa toisen opiskelijajäsenen hakua 28.1.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 28.1.2020 klo 12.00 saakka: 
– Kuvataideakatemian johtokunta, 2 opiskelijajäsentä 
– Teatterikorkeakoulun johtokunta, 2 opiskelijajäsentä 
– 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 lähettää tervehdyksen Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 113-vuotisjuhlaan 8.2. 

 Hallitus päätti jättää pöydälle ylioppilaskunnan edustajien lähettämisen Musiikkikasvatuksen 
opiskelijoiden ainejärjestö Maine ry:n 15-vuotisjuhlaan 20.3. 
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