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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti nimetä Taideyliopiston työsuojelutoimikunnan opiskelijajäseneksi Sini Kaarti-
sen ja jättää toisen opiskelijajäsenen paikan toistaiseksi täyttämättä. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenten hakua Kuvataideakatemian dekaanin ja Avoimen kam-
puksen laulumusiikin lehtorin (musiikkiteatteri) rekrytointiryhmiin (1 opiskelijajäsen kum-
paankin) 9.3.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 9.3.2020 klo 12.00 saakka: 
– Teatterikorkeakoulun johtokunta, 2 opiskelijajäsentä 
– Kuvataideakatemian johtokunta, 1 opiskelijajäsen 
– Taideyliopiston opetussuunnitelmaperiaatteiden valmisteluryhmät, 4 opiskelijajäsentä 
– Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, 3 opiskelijavarajäsentä 
– Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaos, 1 
opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian lehtoriryhmä, 1 tohtoriopiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian digitiimi, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian tutkimuksesta vastaavan varadekaanin rekrytointiryhmä, 1 tohtoriopis-
kelijajäsen 
– Teatterikorkeakoulun kirjoittamisen professoreiden rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Sibelius-Akatemian kamaripianistilehtorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen. 

 Hallitus päätti vahvistaa liitteen mukaiset Akateemisen kaunotaiteen palkinnon jakokriteerit 
sekä nimetä palkinnon saajasta päättävän palkintolautakunnan jäseniksi hallituksen jäsen Os-
kari Ruuskan (lautakunnan pj.), opiskelijat Jessie Bullivantin (KuvA), Lilja Lehmuskallion (SibA) 
ja Selma Reynisdóttirin (TeaK) sekä asiantuntijajäseneksi Sonya Lindforsin, ja nimetä tuomaris-
ton sihteeriksi pääsihteerin.  

 Hallitus päätti, että mahdolliset ylioppilaskunnan vuosipäivään liittyvät muistamiset pyydetään 
ohjaamaan valinnan mukaan Finnwatchille tai Eläinsuojelukeskus Tuulispäälle. 

 Hallitus päätti, että TaiYo allekirjoittaa Tampereen yliopiston opiskelijoiden kannanoton For-
tumin aikomuksesta olla sitoutumatta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 10-vuo-
tisjuhlaan 16.5. ensisijaisesti Eugenie van der Meulenin ja Ville Sinnemäen sekä tilan riittäessä 
myös Terhi Hartikaisen. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Sinnemäki tapasi Artlab Productionsin edustajia aiheena Mantan lakitus 26.2. 
– Sinnemäki tapasi häirintäyhdyshenkilö Sofia Suomalaisen aiheena perehdytys 2.3. 
– Hallitus ja pääsihteeri tapasivat TaiYo:n SYL-kummi Paula Karhusen 3.3. 
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