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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti hyväksyä liitteen (liite 5b) mukaisen toistaispäätöksen ylioppilaskunnan avustusten 
kriteereistä ja käytännöistä. 

Hallitus päätti hyväksyä liitteen (liite 5c) mukaisen vuotuispäätöksen ylioppilaskunnan avustusten 
jaosta vuonna 2022 niin, että kevään avustushaun määräpäivä muutettiin (7.3.). 

Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että ylioppilaskunnan avustusten kevään hakuaika alkaa 
seuraavalla viikolla. 

• Hallitus päätti valita Nemat Battahin ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöksi kevään ajaksi ja 
Sara Pirhosen toistaiseksi.  

Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että Aino Autere ei jatka häirintäyhdyshenkilön tehtävässä ja että 
häirintäyhdyshenkilöiden hakua näin edelleen jatketaan. 

• Hallitus päätti nimetä fagottimusiikin lehtorin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi Grace Tanin. 

Hallitus päätti nimetä näyttelijäntaiteen professorin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi Ville 
Hilskan. 

Hallitus päätti nimetä Taideyliopiston jätteiden lajittelun ja kierrätyksen kehitysryhmän 
opiskelijajäseneksi Tuomas Lehtomaan. 

Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston opiskelijavarajäseneksi Stefanía 
Ólafsdóttirin ja jatkaa toisen varajäsenen hakua toistaiseksi. 

Hallitus päätti nimetä eko-ohjausryhmän opiskelijajäseneksi Mikki Noroilan tilalle Lauri 
Lähteenmäen. 

Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston 
varadekaanin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi Sini Kaartisen. 

Hallitus päätti jatkaa muiden avoinna olevien opiskelijaedustajan paikkojen hakua 15.2. klo 12 asti. 

• Hallitus päätti merkitä kevään toiminnasta, toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja tulevista 
tapahtumista käydyn keskustelun tiedoksi. 

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen tahoille, joilta se on saanut kutsun vuosijuhliin 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

- Edustajiston strategiailtakoulu 24.1. Keskustelujen ja saatujen kommenttien perusteella 
puheenjohtajan, pääsihteerin ja entisen puheenjohtajan Kaartisen muodostama 
strategiatyöryhmä kirjoittaa seuraavan luonnoksen hallitukselle ja edustajistolle 
käsiteltäväksi. 

- Vapaan taiteen tilan koordinaattori Anna Pesonen hallituksen vieraana 27.1. 



- Pääsihteeri Grünthal ja jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri Sundström ovat siivonneet ja 
inventoineet sekä toimiston että sen varaston (Sinnemäki-salin) 1.–2.2. 

- Grünthal tapasi SYL:n Sakari Tuomiston 3.2. aiheena eduskuntavaalivaikuttaminen. 

- Pessi ja Grünthal tapasivat KULTA ry:n Rosa Meriläisen 7.2. aiheena 
eduskuntavaalivaikuttaminen. 

- Sanna Kotajärvi-Söderholm ja Titti Luukkainen hallituksen vieraana 10.2. aiheena yliopiston 
koulutussäännön uudistustyö. Uudistettu koulutussääntö tulee hallituksen kommentoitavaksi 
myöhemmin. 

- SYL:n sektoritapaamiset 10.–11.2. 

- Pääsihteeri on valinnut ylioppilaskunnan tuutorikoordinaattoriksi vuodelle 2022 Sakari Topin. 

- TaiYo:n SYL-kummin Suvituuli Lundmarkin vierailu toimistolla 15.2. klo 13. 

 

 

Helsingissä 11.2. 

 

Lauri Grünthal 
pääsihteeri 


