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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Dasha Chen tilalle yliopistokollegion 
opiskelijajäseneksi kuluvan toimikauden loppuun Johanes Timothyn. 

 
• Hallitus päätti valita Taideyliopiston Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston 

osastofoorumin opiskelijaedustajaksi Johanes Timothyn ja päätti jatkaa osastofoorumien muiden 
opiskelijajäsenten hakua 27.4. klo 12 saakka. 

 
• Hallitus päätti valita Taideyliopiston Sibelius-Akatemian viulumusiikin lehtorin 

rekrytointityöryhmään opiskelijaedustajaksi Essi Höglundin. 
 
• Hallitus päätti valita Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kantelemusiikin lehtorin 

rekrytointityöryhmään opiskelijaedustajaksi Matleena Kohosen. 
 
• Hallitus päätti sulkea haun Taideyliopiston Sibelius-Akatemian liturgisen musiikin lehtorin 

rekrytointityöryhmään, koska avointa paikkaa ei enää ole. 
 
• Hallitus päätti sulkea haun Kuvataideakatemian opetussuunnitelmien arviointityöryhmään, koska 

ryhmä on ehtinyt aloittamaan toimintansa. 
 
• Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijaedustajapaikkojen hakua 27.4. klo 12 saakka: 

– Sibelius-Akatemian lehtoreiden rekrytointityöryhmät, 1 opiskelijajäsen per ryhmä: 
– Musiikkiteknologian lehtori I 
– Musiikkiteknologian lehtori II 
– Peli- ja elokuvamusiikin lehtori (musiikkiteknologia)  

– Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä 
– Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto, 2 tohtoriopiskelijajäsentä ja 2 

henkilökohtaista varajäsentä 
– Vilho ja Lahja Koposen säätiö, 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä 

(ensisijaisesti Sibelius-Akatemiasta) 
– Sibelius-Akatemian osastofoorumit, 3 jäsentä musiikkikasvatuksen, jazzin ja 

kansanmusiikin osaston osastofoorumiin ja 2 jäsentä klassisen musiikin osaston 
osastofoorumiin 

– Tohtorikoulutettavien rekrytointiryhmät KuvAlla ja TeaKilla, yhteensä 2 
opiskelijajäsenen paikkaa 

– SVEN-ryhmä, 1 opiskelijajäsen 
 
• Hallitus päätti jatkaa seuraavan opiskelijaedustajapaikan hakua 20.4. klo 12 saakka: 

– Sibelius-Akatemian johtokunta, 1 opiskelijajäsen 
 
 



• Hallitus päätti myöntää Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien, luottokortin, ja kassakaapin 
sekä pääsihteerin puhelinliittymän käyttöoikeudet pääsihteeri Lauri Grünthalille. 

• Hallitus päätti poistaa Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien, luottokortin, ja kassakaapin 
sekä pääsihteerin puhelinliittymän käyttöoikeudet pääsihteeri Jaakko Kalskeelta 26.4. alkaen sekä 
pääsihteeri Ville Sinnemäeltä 7.5. alkaen. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ansiomerkkien saajista sekä ohjesäännön 
päivittämisestä. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

– SYL kuntavaalitapaaminen 16.4. klo 12–14 

– SEKSMYY-tapaaminen 22.4. klo 10–15 

– Rehtorin aamukahvitilaisuus pidetään 23.4. klo 9–9.50 

– Grünthal aloittanut perehtymisen 6.4. alkaen 

– Kalskeen viimeinen työpäivä 25.4. 

– Tigerstedt osallistui SibAn dekaanin aamukahveille 9.4. 
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