
 
TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – HALLITUS 
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – STYRELSE 

UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – BOARD 
 
 
Päätösluettelo  25/2020 
Kokousaika  9.9.2020 kello 18.30 
Kokouspaikka  Ylioppilaskunnan huone (Nervanderinkatu 13) 
 
 
KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti muuttaa kokouksessa 1/2020 tekemäänsä päätöstä hallituksen sisäisestä työn-
jaosta siten, että Sofia Charifin, Terhi Hartikaisen ja Veera Isotalon vastuualueet säilyvät ennal-
laan ja muiden vastuualueet jakautuvat seuraavasti: 

Sini Kaartinen taide- ja kulttuuripolitikka, tuutorointi 
Matleena Kohonen sosiaalipolitiikka, tapahtumat, ympäristö 
Noora Lehtovuori taide- ja kulttuuripolitikka, tapahtumat, Vapaan taiteen tila 
Yonatan Quemado viestintä, kansainväliset asiat 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan vuosittain vaihtuvaksi edustajaksi Taideyliopiston 
opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään Eugenie van der Meulenin tilalle Yonatan Quemadon. 

 Hallitus päätti sulkea opiskelijajäsenten haun Taideyliopiston opetussuunnitelmaperiaatteiden 
valmisteluryhmiin, koska niiden työ on päättymässä. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi kuluvan 
toimikauden loppuun saakka Anna Matveisen sekä jatkaa 3 varajäsenen hakua 14.9.2020 klo 
12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorin rekrytointi-
ryhmän opiskelijajäseneksi Xiao Zhiyun. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 14.9.2020 klo 12.00 saakka: 
– Teatterikorkeakoulun johtokunta, 1 opiskelijajäsen 
– 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 tiedoksi lähetekeskustelun Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous-
materiaaleista ja jättää niistä lausumisen pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 Hallitus päätti perua ylioppilaskunnan synttäribileet vuodelta 2020 ja toteuttaa niiden tilalla 
pienimuotoista etäohjelmaa syksyn aikana. Lisäksi hallitus päätti, että yleensä vuosipäivän juh-
lallisuuksia edeltävässä hallituksen kokouksessa päätettävistä ylioppilaskunnan huomionosoi-
tuksista ja Akateemisen kaunotaiteen palkinnosta päätetään ylioppilaskunnan 7½-vuotispäi-
vää 14.10. edeltävässä hallituksen kokouksessa. 

 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Demoni ry:n 26-vuotisjuhlaan 26.9. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Hallitusta ja pääsihteeri seuraamassa Taideyliopiston lukuvuoden avajaisia ja Isotalon video-
tervehdys ylioppilaskunnan puolesta 3.9. 



– Edustajiston kokous 3/2020 7.9. 
– Hallitus tapasi Taideyliopiston viestintä- ja kumppanuuspalveluita 9.9. 
– Hallitus ja pääsihteeri tapasivat ylioppilaskunnan SYL-kummi Paula Karhusen 9.9. 
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