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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET:


Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. Uudeksi kohdaksi 9 lisättiin
pääsihteerin rekrytointi. Vanha kohta 9, saapuneet kutsut, ja sen jälkeen tulevat kohdat siirtyivät
yhdellä eteenpäin.



Hallitus päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun OKM:n erityisrahoituksesta ja sen
aiheuttamista toimenpiteistä.



Hallitus päätti lisäksi nimittää yhteisökoordinaattorin rekrytointityöryhmään seuraavat henkilöt:
Sini Kaartinen, Sara Pirhonen, Johannes Pessi ja Viivi Tigerstedt. Rekrytointityöryhmän tehtävänä
on avustaa pääsihteeriä yhteisökoordinaattorin rekrytoinnissa.



Hallitus päätti hylätä saapuneen hakemuksen korrepetition rekrytointityöryhmään. Perusteena
tähän oli ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö, jonka 4 §:n mukaan
henkilö menettää vaalikelpoisuutensa myös, jos hänet otetaan sellaiseen palvelussuhteeseen, että
hänet katsottaisiin yliopiston vaaleissa henkilökuntaan kuuluvaksi. Hallitus totesi, että hakija on
sellaisessa palvelussuhteessa Taideyliopistoon, että hänet katsotaan yliopiston vaaleissa
henkilökuntaan kuuluvaksi. Tämä varmistettiin tarkastamalla Taideyliopiston vaaliluettelo
koskien yliopistokollegion vaaleja. Hallitus päätti jatkaa korrepetition lehtorin
rekrytointityöryhmän opiskelijaedustajan hakua siten kuin myöhemmin Sibelius-Akatemian
lehtoreiden rekrytointityöryhmien haun jatkamisesta määritellään.



Hallitus päätti jättää Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston varajäsenen paikan toistaiseksi
täyttämättä, ja käsittelee asiaa uudestaan mikäli hakemuksia paikkaan saapuu.



Hallitus päätti jättää Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston kahden varajäsenen paikat
toistaiseksi täyttämättä ja käsittelee asiaa uudestaan, mikäli hakemuksia näihin paikkoihin saapuu.



Hallitus päätti jättää Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmän opiskelijajäsenen paikan
toistaiseksi täyttämättä ja käsittelee asiaa uudestaan, mikäli hakemuksia näihin paikkoihin saapuu.



Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 16.2. klo 12 saakka:
o Sibelius-Akatemian lehtoreiden rekrytointityöryhmät, 1 opiskelijajäsen per ryhmä:
 Korrepetition lehtori
 Sellomusiikin lehtori
 Kantelemusiikin lehtori
 Musiikin hahmotustaitojen lehtori
 Musiikkiteknologian lehtori I
 Musiikkiteknologian lehtori II
 Peli ja elokuvamusiikin lehtori (musiikkiteknologia)



Hallitus päätti hyväksyä Unisono ry:n ylioppilaskunnan piirissä toimivaksi yhdistykseksi.



Hallitus päätti kommenteista hallinnon autonomian selvitystyön ryhmälle.



Hallitus päätti, että pääsihteerin rekrytointiin liittyvä päätös on ehdollinen sille, että
vanhempainvapailla oleva pääsihteeri ilmoittaa omasta työtilanteestaan. Päätös siis astuu voimaan
vasta kun pääsihteeri Sinnemäki ilmoittaa varmistuneensa työllistymistilanteestaan.
o Hallitus päätti perustaa rekrytointityöryhmän, johon hallitus nimesi seuraavat henkilöt:
hallituksen varapuheenjohtajat Johannes Pessi ja Viivi Tigerstedt, hallituksen
puheenjohtaja Sini Kaartinen, nykyinen pääsihteeri Jaakko Kalske sekä edustajiston
puheenjohtaja Nóra Varga. Rekrytointityöryhmän tehtävänä on valmistella pääsihteerin
rekrytointiprosessia ja tuoda hallitukselle ensin hyväksyttäväksi hakuilmoitus, ja
hakemusten ja haastattelujen perusteella myöhemmin esitys tehtävään valittavasta
henkilöstä. Edustajistolle esitettävästä henkilöstä päättää hallitus.



Hallitus päätti, että OYY:n vuosijuhlastreamia katsomaan lähetetään pääsihteeri Kalske.



Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
– TaiYo:n avustusten haku avattiin 5.2.
– Kalske osallistui SYL:n järjestämään pääsihteerien ja toiminnanjohtajien
keskusteluun Frankista 9.2.
– Pirhonen osallistuu Taideyliopiston koollekutsumaan opiskelijoiden
hyvinvointiseminaarin suunnittelutapaamiseen 10.2.
– Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajat Sofia Suomalainen ja Lukas Korpelainen
tulevat hallituksen vieraiksi 4.3. klo 17–18
– YTHS järjestää terveyden edistämisen webinaarin 17.3. klo 8.30–11.00

Helsingissä 19.2.2021

Jaakko Kalske
pääsihteeri

