
 
TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – HALLITUS 
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – STYRELSE 

UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – BOARD 
 
 
Päätösluettelo  27/2021 
Kokousaika  9.9.2021 kello 18.00 
Kokouspaikka  Zoom 
 
 
KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 
 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti jättää Sibelius-Akatemian sellomusiikin lehtorin rekrytointiryhmän 
opiskelijajäsenen valinnan pöydälle seuraavaan kokoukseen ja jatkaa virallista hakuaikaa 14.9. klo 
12 asti. 

 
• Hallitus päättI jatkaa opiskelijaedustajien hakua seuraaviin tehtäviin tiistaihin 21.9. klo 12.00 asti: 

- Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi, 3 
opiskelijajäsentä 

- Kuvataideakatemian kansallisen visiotyön ohjausryhmä 
- Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, kaksi varajäsentä 
- Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto, yksi tohtoriopiskelijajäsen ja kaksi varajäsentä 

(tohtoriopiskelijoita) 
- Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, kaksi varajäsentä 
- SVEN-ryhmä 

 

• Hallitus päätti jättää yhteisötukea koskevan asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

• Hallitus päätti jättää sisäistä työnjakoaan koskevan asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

• Hallitus päätti muuttaa Vapaan taiteen tilan toimintaa koskevia rajoituksia niin, että tilassa saa 
olla enintään 50 henkeä turvallisuusjärjestelyt huomioiden ja että tilassa saa jälleen järjestää 
yleisötapahtumia. Tämänhetkiset rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. 

• Hallitus päätti muuttaa kokouksessaan 5/2021 tekemäänsä vuotuispäätöstä liitteen 8 
mukaisesti. 

Hallitus päätti palata avustusten myöntämisen kriteereihin seuraavassa kokouksessa. 

• Hallitus päätti hyväksyä liitteen 9 mukaiset edustajistovaalikoneen ylioppilaskuntakohtaiset 
kysymykset pienin muotoiluun liittyvin muutoksin. 

• Hallitus päätti jättää Finland Against Apartheid -julkilausuman allekirjoittamista koskevan 
asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Hallitus totesi, että asia herättää keskustelua ja 
erilaisia näkemyksiä, joten siitä on käytävä laajempi keskustelu paremmin valmistautuneina. 

• Hallitus päätti jättää AYY:n vuosijuhlien edustajien nimeämisen pöydälle seuraavaan 
kokoukseen. 

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 42-vuotisjuhliin. 

Hallitus päätti myös merkitä tiedoksi, että aiemmin on päätetty lähettää tervehdys Jyväskylän 
yliopiston ylioppilaskunnan 86. & 87. vuosijuhliin. 

• Hallitus päätti valita ylioppilaskunnan edustajiksi SYL:n liittokokoukseen Sini Kaartisen 
varaedustajanaan Lauri Grünthal sekä Johannes Pessin varaedustajanaan Mikael Karkkonen. 



• Hallitus päätti merkitä tiedoksi seuraavaa: 

- Pääsihteeri tapasi yliopiston opintopalvelupäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholmin 3.9. 
aiheena ajankohtaiset asiat. Erityisavustushaku avattu korkeakouluopiskelijoiden 
hyvinvointia, ohjausta ja opintoja edistäviin toimenpiteisiin.  Hakuaika 6.9.–11.10. 2021. 

- Ylioppilaskunnan syksyn suunnittelupäivä sunnuntaina 5.9. 

- Kaartinen ja Tigerstedt SibAn dekaanien päiväkahveilla 6.9. 

- Opiskelijatapaaminen liittyen Taideyliopiston ja TaiYo:n ympäristötyöhön 7.9. 

- TaiYo:n toimisto auki Myllyssä tiistaisin 7.9. alkaen 

- TaiYo:n keskusvaalilautakunta aloitti työnsä 8.9. 

- Työtunti ylioppilaskunnan yhteistyökumppaneista ja kumppanuuksien periaatteista 9.9. 

- SYL-kummi Akseli Rouvarin vierailu 13.9. 

- SYL:n syysseminaari 16.–17.9. 

 

 

Helsingissä 13.9.2021 

 

Lauri Grünthal 
pääsihteeri 


