
 
TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – HALLITUS 
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – STYRELSE 

UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – BOARD 
 
 
Päätösluettelo  14/2020 
Kokousaika  21.4.2020 kello 18.00 
Kokouspaikka  Google Teams (etäkokous) 
 
 
KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti nimetä Taideyliopiston opetussuunnitelmaperiaatteiden valmisteluryhmän 
(SibA/klassinen) opiskelijajäseneksi Manca Dornikin ja jatkaa kolmen muun opiskelijajäsenen 
hakua 27.4.2020 klo 12.00 saakka. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian nykytaiteen toimintaympäristöjen ja esittämiskäy-
täntöjen professorin ja lehtorin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi Iiri Poterin. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian taitelijapedagogiikan professorin rekrytointiryh-
män opiskelijajäseneksi Henna Ahon. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian dekaanin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi 
Merja Puustisen. 

• Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 27.4.2020 klo 12.00 saakka: 
– Teatterikorkeakoulun johtokunta, 2 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 tutkimuksesta vastaavan varadekaanin rekrytointiryhmä, 1 tohtoriopis-
kelijajäsen 
– Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorian professorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Teatterikorkeakoulun kirjoittamisen professoreiden rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Avoimen kampuksen ruotsin kielen lehtorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen. 

• Hallitus päätti, että koronavirusepidemian aiheuttamien olosuhteiden vuoksi ylioppilaskunta 
ei tuota kuluvana vuonna jäsenille jaettavaa kalenteria. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Mantan lakituksen vapaaehtoisten suunnittelutyöryhmän kokous 9.4. 
– Ylioppilaskunnan vuosipäivän hengailu Instagram livessä 14.4. 
– Hallitus ja pääsihteeri tapasivat Taideyliopiston yliopistopappi Hanna Similän 15.4. 
– Charifi, Kaartinen ja Sinnemäki tapasivat Zoanin edustajia aiheena Mantan lakitus 16.4. 
– Charifi ja kv-opiskelijoiden aktiivit tapasivat rehtori Jari Perkiömäen aiheena poikkeustilan-
teen vaikutus Taideyliopiston lukuvuosimaksuihin ja Hoasin vuokriin 17.4. 
– Van der Meulen Taideyliopiston lukuvuoden avajaisten suunnittelutyöryhmän kokouksessa 
17.4. 
– Mantan lakituksen vapaaehtoisten suunnittelutyöryhmän kokous 17.4. 
– Kaartinen Sibelius-Akatemian dekaanin virtuaalikahveilla 17.4. 
– Valkeavuolle Kuvataideakatemian dekaanin virtuaalikahveilla 17.4. 
– Sinnemäki tapasi ylioppilaskuntien pääsihteereitä aiheena ajankohtaiset asiat 21.4. 



Helsingissä 28.4.2020 
 
 
 

Ville Sinnemäki 
pääsihteeri 

 


