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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se jättää Taideyliopiston yliopistokollegiossa Emma 
Peuralta vapautuneen paikan avoimeksi Kuvataideakatemian opiskelijalle sekä nimeää yliopis-
tokollegion muiksi opiskelijajäseniksi kuluvan toimikauden loppuun saakka seuraavat henkilöt: 
Jenni Kilven tilalle Iiris Tarnanen, varajäseneksi Riikka Lakean tilalle Panu Poutanen, varajäse-
neksi Eugenie van der Meulenin tilalle Olga Heikkilä ja varajäseneksi Iiris Tarnasen tilalle Luciá 
Castillo Gutierrez. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäseneksi kuluvan toimi-
kauden loppuun saakka Panu Poutasen ja jatkaa yhden opiskelijajäsenen hakua 7.9.2020 klo 
12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston opiskelijajäseneksi kuluvan toi-
mikauden loppuun saakka Arttu Halmetojan ja varajäseneksi Panu Poutasen. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun nykyesityksen ja -taiteen lehtorin rekrytointiryh-
män opiskelijajäseneksi Sanniveera Aaltosen. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian maalaustaiteen professorin rekrytointiryhmän 
opiskelijajäseneksi Henna Ahon. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen 
professorin rekrytointiryhmään 7.9.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti sulkea opiskelijajäsenen haun Teatterikorkeakoulun kirjoittamisen professorei-
den rekrytointiryhmään, koska rekrytointiprosessi on päättynyt. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 7.9.2020 klo 12.00 saakka: 
– Taideyliopiston opetussuunnitelmaperiaatteiden valmisteluryhmät, 3 opiskelijajäsentä 
– Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, 1 opiskelijajäsen ja 3 varajäsentä 
– 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 taidegrafiikan professorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorian professorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Charifi ja Sinnemäki SYL:n johdon seminaarissa 20.–21.8. 
– Charifi ja Hartikainen esittelemässä ylioppilaskuntaa Sibelius-Akatemian uusille opiskelijoille 
20.8. 
– Charifi ja Isotalo vetämässä ylioppilaskunnan ohjelmanumeron Taideyliopiston uusien opis-
kelijoiden yhteisessä orientaatiopäivässä 21.8. 
– Charifi esittelemässä ylioppilaskuntaa Kuvataideakatemian uusille opiskelijoille 24.8. 
– Sinnemäki tapasi Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston opintohallintoa sekä AYY:n toiminnan-
johtaja Elina Niemisen aiheena näyttämölavastuksen koulutusohjelman siirto 24.8. 



– Sinnemäki tapasi Taideyliopiston tioetosuojavastaava Antti Oravan aiheena ylioppilaskunnan 
tietosuoja-asiat 1.9. 
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