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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET:
•

Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi.

•

Hallitus päätti jättää Taideyliopiston Sibelius-Akatemian johtokunnan opiskelijaedustajan
valinnan pöydälle seuraavaan kokoukseen ja merkitä tiedoksi, ettei hallituksen
varapuheenjohtaja Pessi osallistunut asian käsittelyyn.

•

Hallitus päätti valita Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallituksen opiskelijajäseneksi Ossi
Tannerin ja jatkaa toisen opiskelijajäsenen hakua 11.5. klo 12 saakka.

•

Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijaedustajapaikkojen hakua 11.5. klo 12 saakka:
–
–

–
–
–
–
–
–
–
•

Sibelius-Akatemian lehtoreiden rekrytointityöryhmät, 1 opiskelijajäsen per ryhmä:
– Musiikkiteknologian lehtori I
– Musiikkiteknologian lehtori II
Teatterikorkeakoulun rekrytointiryhmät, 6 opiskelijajäsentä yhteensä:
– esittävien taiteiden lavastuksen professori
– lehtori, Contemporary dramaturgy and performance research (50 %)
– lehtori, Näyttelijäntaide, intimacy of coreography and Chekhov-tekniikka (50
%)
– lehtori, näyttelijäntaide, musiikki (50 %)
– valosuunnittelun lehtori (30%)
– esittävien taiteiden lavastuksen lehtori
Avoimen kampuksen työelämälehtorin rekrytointiryhmä
Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä
Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto, 2 tohtoriopiskelijajäsentä ja 2
henkilökohtaista varajäsentä
Vilho ja Lahja Koposen säätiö, 1 jäsen 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 avata Vapaan taiteen tilan toimintaa 10.5. alkaen seuraavin rajoituksin:
-

Tilassa saa olla samanaikaisesti enintään 10 henkeä turvajärjestelyin.

-

Yli 10 hengen tilaisuuksia tai yleisötapahtumia saa järjestää harkinnanvaraisesti
hallituksen päätöksellä.

-

Tilavarausten välissä on oltava vähintään yksi välipäivä.

•

Hallitus päätti merkitä tiedoksi toimiston avaamisesta käydyn keskustelun.

•

Hallitus piti Akateemisen kaunotaiteen palkinnon jakamista hyvänä perinteenä ja päätti
merkitä tiedoksi Akateemisen kaunotaiteen palkinnosta käydyn keskustelun.

•

Hallitus piti myös kunnia-alumnin nimeämistä hyvänä perinteenä ja päätti merkitä tiedoksi
ylioppilaskunnan kunnia-alumnien nimeämisestä käydyn keskustelun.

•

Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
–

Tigerstedt, Pessi, Kalske, Grünthal, Aurora Visa ja Veera Isotalo tapasivat SibeliusAkatemian johtoryhmän jäseniä 20.4.

–

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 21.4.

–

rehtorin aamukahvit: Kalske, Grünthal, Tapio

–

Pessi tapasi yliopiston avajaisiin liittyen yliopiston edustajia 27.4.

–

Karkkonen ja Teak-jaoston Panu Poutanen tapasivat TeaKin dekanaattia 27.4.

–

Pessi ja Grünthal tapasivat vaalipaneeliin liittyen yliopiston viestintää 29.4.

–

Opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuus yliopistoautonomiasta 30.4. klo
10–12

–

TaiYo:n varapuheenjohtaja Pessin puhe ylioppilaiden vapun vastaanotossa 1.5.
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