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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi lisäten uudeksi 
asiakohdaksi 12 turvallisemman tilan periaatteiden hyväksymisen ja asiakohdaksi 13 
Allianssin organisoiman ilmastovetoomuksen hyväksymisen. 

• Hallitus päätti valita Taideyliopiston tukisäätiön hallituksen opiskelijajäseneksi Mikael 
Karkkosen. 

 
• Hallitus päätti valita Taideyliopiston ekologisen kestävyyden lehtorin rekrytointiryhmän 

opiskelijajäseneksi Ramina Habibollahin ja varalle Matleena Kohosen, mikäli 
rekrytointiryhmässä voisi olla kaksi opiskelijajäsentä. 

 
• Hallitus päättäi valita Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmän opiskelijajäseneksi 

Maria Kauniaisen. 
 

• Hallitus päätti jatkaa opiskelijaedustajien hakua seuraaviin tehtäviin tiistaihin 7.12. klo 12.00 
asti: 

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

- Teatterikorkeakoulun johtokunta, 2 opiskelijajäsentä 
- Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, kaksi varajäsentä 

 
• Hallitus päätti myöntää liitteen 6c pohjalta Kyyhkysen Basketball in Teak -projektille 261,00 € 

suuruisen projektiavustuksen. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi vuosijuhlien järjestelyistä käydyn keskustelun. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että ylioppilaskunnan tunnuksia koskevan ohjesäännön 11 § 
mukaisesti ylioppilaskunnan ansiomerkin käyttöoikeuden ovat viime vuosijuhlan jälkeen 
saaneet TaiYo:n hallituksessa vähintään vuoden toimineet Sini Kaartinen ja Terhi Hartikainen. 
Lisäksi hallitus päätti myöntää ylioppilaskunnan ansiomerkin Lyydia Johanssonille, Camilla 
Rantaselle, Xenia Rammille ja Jaakko Kalskeelle. 

• Hallitus päätti hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2022 (liite 9a) ja 
esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Lisäksi hallitus päätti merkitä tiedoksi 
ylioppilaskunnan jatkuvan toiminnan kuvauksen (liite 9b). 

• Hallitus päätti hyväksyä ylioppilaskunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022 (liite 10) ja 
esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. 

• Hallitus päätti talousarvioesityksen pohjalta esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan 
jäsenmaksu on lukuvuonna 2022–2023 perustutkinto-opiskelijoille 36 €/lukukausi ja täten 72 
€/lukuvuosi. Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu on 23 €/lukukausi ja täten 46 
€/lukuvuosi. 



• Hallitus päätti hyväksyä liitteen 12 mukaiset TaiYo:n turvallisemman tilan periaatteet. 

• Hallitus päätti, että TaiYo allekirjoittaa Allianssin koordinoiman kannanoton ilmastolaista 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi seuraavaa: 

- Grünthal osallistui 18.11. pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien tapaamiseen 
aiheena itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestelyt 

- Kaartinen, Karkkonen, Grünthal ja Veera Isotalo TaiYo:n edustajina SYL:n 
liittokokouksessa 18.–20.11. 

- Ylioppilaskunnan uusi jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri Ester Sundström aloitti työssään 
22.11. 

- Grünthal ja Kaartinen tapasivat Kuvataideakatemian johtoa 23.11. aiheina 
opiskelijavaikuttaminen ja ajankohtaiset asiat. 

- Grünthal osallistuu 24.11. pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien tapaamiseen 
aiheena HOASin nimitysvalmisteluvaliokunnan valintaperiaatteista sopiminen. 

- Uuden edustajiston ensimmäinen kokous eli edustajiston kokous 5/2021 24.11. 

- Strategiatyöpajat 25.11. ja 30.11. 

- Pessi puhui vaikuttamisesta kuvalaisille 29.11. 

- Kaartinen Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän kokouksessa 30.11. 

- Grünthal osallistui WSC-verkoston taustajärjestöjen tulevaisuuslounaalle 30.11. aiheena 
yhdistyksen toiminnan tulevaisuus ja resurssit. 

- Pääsihteeri Grünthal on rekrytoinut uudeksi määräaikaiseksi Vapaan taiteen tilan 
koordinaattoriksi Anna Pesosen. Pesonen aloittaa 1.12. perehtymisen tehtäväänsä. 

- Uuden hallituksen perehdytysviikonloppu Kallio-Kuninkalassa 8.–9.1.2022. 

 

 

 

Helsingissä 1.12.2021  

 

 

Lauri Grünthal 
pääsihteeri 


