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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 
 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti valita Taideyliopiston avajaisten suunnitteluryhmän opiskelijajäseneksi Johannes 
Pessin. 

 Hallitus päätti valita Sibelius-Akatemian korrepetition lehtorin rekrytointityöryhmän 
opiskelijajäseneksi Ruut Mattilan. 

 Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijajäsenten hakua 2.3. klo 12 saakka: 

– Sibelius-Akatemian lehtoreiden rekrytointityöryhmät, 1 opiskelijajäsen per ryhmä: 

– Sellomusiikin lehtori 
– Kantelemusiikin lehtori 
– Musiikin hahmotustaitojen lehtori 
– Musiikkiteknologian lehtori I 
– Musiikkiteknologian lehtori II 
– Peli ja elokuvamusiikin lehtori (musiikkiteknologia) 
– Partituurinsoiton ja soitinnuksen lehtori (tehtävä täytetään kutsumenettelyllä) 

 
 Hallitus päätti, että myöhässä tulleet hakemukset käsitellään seuraavassa kokouksessa muiden 

uuteen hakuaikaan mennessä tulleiden hakemusten kanssa. 

 Hallitus päätti hyväksyä rekrytointityöryhmän valmisteleman pääsihteerin hakukuulutuksen ja 
avata haun uudeksi pääsihteeriksi. 

 Hallitus päätti, että Vapaan taiteen tilan toiminta pysyy keskeytettynä 31.3.2021 asti.  

 Hallitus päätti myös, että Vapaan taiteen tilan osalta yhdessä Taideyliopiston kanssa selvitetään 
mahdollisuuksia avata toimintaa rajoitetusti harjoittelukäyttöön ja yksityiseen taidetoimintaan 
kevään aikana. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun Trans Inclusivity Projectista ja päätti, että 
projektin kyselyn tuloksista tiedotetaan jäsenistöä. Hallitus päätti, että työtä projektin tavoitteiden 
edistämiseksi jatketaan ja muista tukitoimenpiteistä hallitus päättää tapauskohtaisesti erikseen. 

 Hallitus päätti, että hyvinvointikysely toteutetaan kevään aikana yhteistyössä jaostojen kanssa ja 
merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun hyvinvointikyselystä. 

 Hallitus päätti lähettää VYYlle kirjallisen tervehdyksen. Pääsihteeri valtuutettiin laatimaan ja 
lähettämään tervehdyksen. Hallitus päätti lähettää kirjallisen tervehdyksen SHS:lle mikäli se on 
mahdollista. Pääsihteeri valtuutettiin laatimaan ja lähettämään tervehdys. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi seuraavaa: 

– SYL:n avausseminaari pidettiin 11.–12.2. TaiYo:sta osallistui Kaartinen, Pessi, Tapio 
ja Kalske. 



– Kaartinen osallistui SibA:n dekaanin aamukahveille 12.2. 
– Pessi ja Tigerstedt tapasivat varadekaani Olli-Pekka Martikaisen, pianomusiikin 

aineryhmän johtaja Niklas Pokin ja tilakoordinaattori Jutta Aallon 15.2. liittyen SibAn 
lähiopetuksen rajoituksiin ja tilankäytön ongelmiin. 

– Pirhonen ja Kaartinen tapasivat Trans Inclusivity Projectin työryhmää 15.2. 
– Tigerstedt ja Kalske osallistuivat Hoasin keskustelutilaisuuteen 16.2. 
– Taideyliopiston vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm ja vararehtori 

Lauri Väkevä vierailivat hallituksen luona 18.2. ennen kokousta keskustelemassa 
erityisesti opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

– Hallitus tapaa yliopiston hallituksen opiskelijaedustajat to 4.3. klo 17. 
– Hallitus tapaa SYL-kummin Akseli Rouvarin to 18.3. klo 17. 
– SEKSMYY-tapaaminen pidetään torstaina 22.4. klo 10–15. 
– Sähköisten vaalien valmistelu on edennyt. Pääsihteeri on saanut tarjouksen, joka 

sopii budjettiin. 
 
 
 
Helsingissä 22.2.2021 
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