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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Teatterikorkeakoulun johtokuntaan, Teatterikor-
keakoulun opetusneuvostoon ja YTHS:n terveystyöryhmä 3:een 26.10.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston pe-
rustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen 26.10.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön val-
tuuskuntaan 26.10.2020 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 26.10.2020 klo 12.00 saakka: 
– Taideyliopiston eettinen toimikunta, 1 tohtoriopiskelijajäsen 
– Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, 3 varajäsentä 
– Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, 1 opiskelijajäsen. 

 Hallitus päätti rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta esittää edustajistolle, että se valitsee 
ylioppilaskunnan pääsihteerin sijaisen liitteen mukaisesti. 

 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset ylioppilaskunnan taide-
poliittiset teesit kuntavaaleihin 2021. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton liittoko-
koukseen 12.–13.11.2020 Sofia Charifin ja Sini Kaartisen, 1. varaedustajaksi Veera Isotalon ja 
2. varaedustajaksi Ville Sinnemäen sekä valtuuttaa heidät käyttämään ylioppilaskunnan ääniä. 
Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin tarvittaessa ilmoittamaan pääsihteerin sijaisen 
liittokokoukseen tarkkailijaksi. 

 Hallitus päätti, että ylioppilaskunta allekirjoittaa liitteen mukaisen Seta ry:n kannanoton trans-
lakiuudistuksen puolesta. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Sinnemäki tapasi AYY:n toiminnanjohtaja Elina Niemisen aiheena sopimus Aalto-yliopistosta 
Taideyliopistoon siirtyvistä näyttämölavastuksen opiskelijoista 9.10. 
– Hallituksen ja toimiston virkistysbrunssi 11.10. 
– Akateemisen kaunotaiteen palkinnon voittajan virtuaalinen julkistus ylioppilaskunnan 7,5-
vuotispäivänä 14.10. 
– Sinnemäki tapasi ylioppilaskuntien pääsihteereitä aiheena ajankohtaiset asiat 15.10. 
– Pääsihteerin sijaisen rekrytointityöryhmän kokous 1/2020 16.10. 
– Sinnemäki tapasi pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajia aiheena opis-
kelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestelyt 19.10. 
– Pääsihteerin sijaisen rekrytointityöryhmän kokous 2/2020 20.10. 
– Kaartinen, Lehtovuori ja Sinnemäki tapasivat Kulta ry:n Rosa Meriläisen ja Forum Artis ry:n 
Hanna Kososen aiheena kulttuuripoliittinen haaveilutilaisuus 21.10. 
– Hallitus ja pääsihteeri tapasivat Taideyliopiston hallitusta 21.10. 
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