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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti nimetä Avoimen kampuksen laulumusiikin lehtorin (musiikkiteatteri) rekrytoin-
tiryhmän opiskelijajäseneksi Iiris Tarnasen. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Avoimen kampuksen ruotsin kielen lehtorin rek-
rytointiryhmään 6.4.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 6.4.2020 klo 12.00 saakka: 
– Teatterikorkeakoulun johtokunta, 2 opiskelijajäsentä 
– Taideyliopiston opetussuunnitelmaperiaatteiden valmisteluryhmät, 4 opiskelijajäsentä 
(KuvA 2, TeaK 1, SibA/klassinen 1) 
– 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 dekaanin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian tutkimuksesta vastaavan varadekaanin rekrytointiryhmä, 1 tohtoriopis-
kelijajäsen 
– Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorian professorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian nykytaiteen toimintaympäristöjen ja esittämiskäytäntöjen professorin 
ja lehtorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian taitelijapedagogiikan professorin rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen 
– Teatterikorkeakoulun kirjoittamisen professoreiden rekrytointiryhmä, 1 opiskelijajäsen. 

 Hallitus päätti muuttaa kokouksessa 9/2020 tekemäänsä päätöstä hallituksen kokouskäytän-
nöistä siten, että hallituksen säännöllisten kokousten esityslistalle aiotut asiat on toimitettava 
puheenjohtajalle tai pääsihteerille maanantaihin klo 12.00 mennessä. Muilta osin kokouksessa 
9/2020 päätetyt kokouskäytännöt pysyvät ennallaan. 

 Hallitus päätti, että valtioneuvoston päivitettyjen linjausten mukaisesti ylioppilaskunnan toi-
misto ja Vapaan taiteen tila pidetään suljettuina 13.5. saakka ja kaikki Vapaan taiteen tilan 
varaukset ko. ajalta perutaan. Lisäksi hallitus päätti, että 13.5. saakka hallituksen kokoukset 
järjestetään etäyhteydellä tai sähköpostitse taikka perutaan puheenjohtajan ilmoituksen mu-
kaisesti. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Sinnemäki tapasi ylioppilaskunnan tilintarkastaja Matias Leinon 30.3. 
– Van der Meulen Taideyliopiston lukuvuoden avajaisten suunnittelutyöryhmän kokouksessa 
30.3. 
– Hallituksen palaute- ja toiminnan kehittämiskeskustelu 1.4. 
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