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Päätösluettelo  33/2021 
Kokousaika  28.10.2021 kello 18.00 
Kokouspaikka  Zoom 
 
 
KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 
 

 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi yhteisökoordinaattorin tekemän yhteisötuen jaon. 

• Hallitus päätti pöydätä loppusyksyn aikatauluista käytävän keskustelun seuraavaan 
kokoukseen. 

• Hallitus päätti myöntää Iiris Laisille eron Teatterikorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäsenen 
tehtävästä. 
 

• Hallitus päätti jatkaa opiskelijaedustajien hakua seuraaviin tehtäviin tiistaihin 9.11. klo 12.00 
asti: 

- Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston 
osastofoorumi, 1 opiskelijajäsen 

- Teatterikorkeakoulun johtokunta 
- Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmä 
- Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, kaksi varajäsentä 

 

• Hallitus päätti todeta ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri Venla Luukan 
irtisanoutuneen tehtävästään 21.10. alkaen. 

• Hallitus päätti perustaa rekrytointiryhmän valmistelemaan uuden jäsenpalvelu- ja 
viestintäsihteerin rekrytointia ja nimetä rekrytointiryhmään pääsihteeri Grünthalin sekä 
puheenjohtaja Kaartisen. 

• Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina SYL:n ja Akavan liittarietkoille Sini, 
Johannes ja Lauri ja päätti, että ylioppilaskunta kustantaa delegaattien yöpymisen 
kokouspaikalla torstaista perjantaihin. 

• Hallitus päätti poistaa Vapaan taiteen tilan toimintaa koskevat rajoitukset. 

• Hallitus päätti perustaa taloustoimikunnan ja jättää jäsenten nimeämisen pöydälle seuraavaan 
kokoukseen. Jäsenistä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 

• Hallitus päättänee merkitä kestävyysviikosta käydyn keskustelun tiedoksi ja todeta, että 
kestävyysviikkoon osallistutaan aiempien suunnitelmien pohjalta käytettävissä olevilla 
resursseilla. 

• Hallitus päätti merkitä vuosijuhlien järjestelyistä käydyn keskustelun tiedoksi ja todeta, että 
vuosijuhlien järjestelyjä jatketaan erillisellä työtunnilla 2.11. klo 15. 

• Hallitus päätti lähettää tervehdyksen ASKin vuosijuhliin, TYY:n vuosijuhliin, TAO:n vuosijuhliin 
ja Porthan-juhlaan. 



• Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina HYY:n vuosijuhliin Mikael Karkkosen, Sini 
Kaartisen ja Lauri Grünthalin. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi seuraavaa: 

- Työtunti vuosijuhlista 18.10. 

- Kaartinen SEKSMYY:n kokouksessa 18.10. SEKSMYY:n paneeli SYL-hallitukseen hakijoille 
järjestetään 8.11. klo 16. 

- Karkkonen ja Grünthal tapasivat tilapäällikkö Matti Rautiota 20.10. aiheena 
ylioppilaskunnan vuosijuhlat ja muut syksyn opiskelijatapahtumat TeaKin torilla. 

- Grünthal tapasi muiden pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajia 
25.10. aiheena itsenäisyyspäivän kulkue. 

- Grünthal tapasi muiden pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajia 
26.10. aiheena HOASin nimitysvalmisteluvaliokunnan jäsenten nimeämiskäytännöt ja -
periaatteet. 

- Grünthal yliopiston johtoryhmän vieraana 27.10. aiheena Vapaan taiteen tilan tulevaisuus 

- Akatemioiden viestintäpäälliköt ylioppilaskunnan hallituksen vieraana 28.10. 

- TaiYo:n edustajistovaalit 28.10., 2.11. ja 3.11. 

 

 

 

Helsingissä 29.10.2021 

 

Lauri Grünthal 
pääsihteeri 


