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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 
 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Ylioppilaskunnan hallitus päätti merkitä tiedoksi uusille opiskelijoille lähetettävästä 
materiaalista ja heille järjestettävistä tilaisuuksista käydyn keskustelun. 

• Hallitus päätti valita Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Contemporary dramaturgy and 
performance research -lehtorin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi Mikael Karkkosen 

 
• Hallitus päätti jatkaa seuraavien opiskelijaedustajapaikkojen hakua 1.6. klo 12 saakka:  

 
– Teatterikorkeakoulun rekrytointiryhmät, 6 opiskelijajäsentä yhteensä: 

– lehtori, näyttelijäntaide, musiikki (50 %) 
– lehtori, taiteellinen tutkimus (25 %) 

– Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, 1 jäsen ja 2 henkilökohtaista varajäsentä 
– Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto, 1 tohtoriopiskelijajäsen 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 1 jäsen klassisen musiikin osaston 
osastofoorumiin 

– Tohtorikoulutettavien rekrytointiryhmät KuvAlla ja TeaKilla, yhteensä 2 opiskelijajäsenen 
paikkaa 

– SVEN-ryhmä, 1 opiskelijajäsen 
 

• Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi World Student Capital ry:n 
kevätkokouksessa Sara Pirhosen. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi hallituksen jäsenten luottamustehtävien hoitoon liittyvien 
palkkioiden maksamisperusteista käydyn keskustelun.  

Hallitus näki, että puheenjohtajan poissaolon ajalta on tarkoituksenmukaista nostaa 
varapuheenjohtajana toimineiden hallituksen jäsenten palkkioita ja pyysi pääsihteeriä tämän 
pohjalta valmistelemaan asiaa yksityiskohtaisemmin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi Tiituksen tarjoamista työelämäpalveluista käydyn keskustelun. 

• Hallitus päätti, että ylioppilaskunta osallistuu kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielenilmaukseen 
3.6. ja että ylioppilaskunta viestii jäsenilleen mielenilmauksesta. Hallitus näki tärkeänä, että 
ylioppilaskunta ottaa aktiivisesti kantaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinkoon liittyen. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 



– Grünthal tapasi 24.5. SHS:n Alexandra Erikssonia aiheena HOASin valtuuskunnan rooli ja 
taustayhteisöjen vaikutusmahdollisuudet tulevaisuudessa. 

– Pessi, Tigerstedt, Kärnä ja Grünthal palaveerasivat kuntavaaliviestinnästä ja -
vaikuttamisesta 24.5. 

– ylioppilaskunnan kuuleminen johtosääntöuudistuksessa ma 31.5. klo 9-10 

– Pessi ja Tigerstedt tapasivat SibA-jaoston puheenjohtaja Aurora Visaa 24.5. 

– Pessi ja Tigerstedt pitivät 25.5. työtunnin aiheenaan kuntavaaliviestintä 

– Pirhonen osallistui 25.5. TeaKin dekaanin aamukahveille 
 

 

Helsingissä 1.6.2021 

 

Lauri Grünthal 
pääsihteeri 


