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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS ON TEHNYT SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 
 

 
• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi muutoksin: Uudeksi 

kohdaksi 7 lisättiin kohta Projektitukihakemus SAKKO ry:ltä. Muut kohdat siirtyivät vastaavasti 
eteenpäin. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Taideyliopiston yliopistokollegion 
opiskelijajäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen 1.1.2021 alkavalle 
kaksivuotiskaudelle seuraavat henkilöt ja että se tarvittaessa valtuuttaa hallituksen ja 
pääsihteerin jatkamaan avoimeksi jäävien opiskelijavarajäsenten hakua 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Xiao Zhyiu (KuvA)  avoin 
Iiris Tarnanen (SibA) Viivi Tigerstedt (SibA) 
Olga Heikkilä (SibA) Laura Renvall (SibA) 
Ceydra Söderblom (SibA) Sini Kaartinen (SibA) 
Dasha Che (TeaK)  Riikka Karjalainen (TeaK) 
Panu Poutanen (TeaK) avoin 
 

• Hallitus päätti todeta Panu Poutasen eronneen Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston 
varajäsenen paikalta, ja nimetä hänet hakemuksen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi 
Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon. Hallituksen kokouksessa 2 / 2020 hyväksytyn 
vuotuispäätöksen mukaisesti pääsihteeri avaa haun Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston 
varajäsenen tehtävään. 

• Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 14.12.2020 klo 12.00 saakka: 
– Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, 3 varajäsentä 
– Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, 1 opiskelijajäsen 

• Hallitus päätti erikoishakemuksista seuraavaa, nojaten kokouksessa 38 / 2018 hyväksyttyyn 
periaatepäätökseen Vapaan Taiteen Tilan poikkeusluvista: 

o Selma Reynisdóttirin hakemus:  
Hallitus päätti myöntää 11 päivän poikkeusluvan nykyhakemuksen perusteella, koska 
yksi työryhmän jäsen tekee vain JOO-opintoja eikä häntä näin ollen katsota 
varauskelpoiseksi. Jos työryhmään saadaan kolmas jäsen, voidaan varaus pidentää 14 
päivän pituiseksi. Varauksen ajankohta ja muut yksityiskohdat sovitaan Vapaan 
Taiteen Tilan koordinaattorin kanssa. 

o Tom Lönnqvistin hakemus:  
Hallitus päätti myöntää 7 päivän poikkeusluvan. Hallitus ei nähnyt syytä hakemuksen 
perusteella myöntää tätä pidennettyä aikaa. Varauksen ajankohta ja muut 
yksityiskohdat sovitaan Vapaan Taiteen Tilan koordinaattorin kanssa. 

o Hallitus totesi, ettei se ota lähtökohtaisesti kantaa siihen, kumpi hakemus on etusijalla 
päällekkäisten päivien suhteen, mutta mikäli Vapaan Taiteen Tilan koordinaattori näin 
toivoo, asia voidaan ottaa käsittelyyn. 

• Hallitus päätti myöntää SAKKO ry:lle projektitukea 350 €. 
 



• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Online Glögi Hour pidettiin 3.12. 
– Ylimääräinen edustajiston kokous pidettiin 3.12. 
– Varapuheenjohtaja Kaartinen valittiin ylimääräisessä edustajiston kokouksessa 

hallituksen muodostajaksi 
– Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen korvaava video julkaistiin 6.12. 
– Quemado osallistui Shifting Gears -tapahtumaan 8.12. 
– Vuoden viimeinen edustajiston kokous pidetään 14.12. 

 
 
Helsingissä 11.12.2020 
 
 
 
 
 
Jaakko Kalske 
pääsihteeri 


