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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti nimetä Avoimen kampuksen englannin ja ruotsin kielen lehtorin 
rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi Mária Záborskyn. 

Hallitus päätti nimetä taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin sijaisen rekrytointiryhmän 
opiskelijajäseneksi Alexandra Kuokkasen. 

Hallitus päätti jatkaa hakua muihin avoinna oleviin opiskelijajäsenen tehtäviin ti 31.5. klo 15 
asti. 

• Hallitus päätti, että se ei myönnä avustusta haettuun projektiin. 

• Hallitus päätti ilomielin myöntää Hannu Jaakkolalle ylioppilaskunnan lakkimerkin 
käyttöoikeuden. Lisäksi hallitus päätti lähettää Jaakkolalle lämpimät terveisensä ja 
kehotuksensa kantaa TaiYo:n lakkimerkkiä ansaitusti ja ylpeydellä. 

• Hallitus päätti antaa liitteen 8 mukaiset kommentit Taideyliopiston ympäristöohjelman 
luonnoksesta. 

• Hallitus päätti merkitä SYL:n liittokokouksen aloitekierrosta koskevan keskustelun tiedoksi ja 
valtuuttaa pääsihteerin lähettämään ylioppilaskunnan aloitteet keskustelun pohjalta. 
Keskustelua käytiin lukuvuosimaksujen alentamisesta ja opiskelijaedustajien 
edunvalvonnasta. 

• Hallitus päätti merkitä SYL:n sääntöluonnoslausunnosta käydyn lähetekeskustelun tiedoksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi vuosijuhlien 2022 ja 2023 järjestelyistä ja ajankohdista käydyn 
keskustelun. Hallitus päätti, että ylioppilaskunnan 9-vuotisjuhlia vietetään perjantaina 
7.10.2022 ja 10-vuotisjuhlia lauantaina 15.4.2023. Jälkimmäisen osalta hallitus kokoaa 
vuosijuhlatoimikunnan, tavoitteena on varata juhlapaikka ennen kesää. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi Ukrainan tilanteesta käydyn keskustelun ja todeta, ettei se 
aiheuta muita toimenpiteitä. 

• Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Etelä-Pohjalaisen Osakunnan CXIV vuosijuhlaan. 

Hallitus päätti lähettää Mikael Karkkosen ylioppilaskunnan edustajana Suomen 
ylioppilaskuntien liiton 100-vuotisjuhliin aiemmin nimettyjen Grünthalin ja Piittisen lisäksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

- Vapaan taiteen tilan koordinointiryhmän tapaamiset 29.4. ja 7.5. 

- TaiYo:n vanhojen työntekijöiden superläksiäiset 6.5. 

- Piittinen WSC ry:n kevätkokouksessa 10.5. 

- Tikkanen ja Sundström Yleisradion ja ylioppilaskuntien etätapaamisessa 11.5. 



- Pessi ja Grünthal SYL:n johdon seminaarissa 12.–13.5. 

- Grünthal Talouskonsultointi Mertaoja oy:n 20-vuotisjuhlissa 13.5. 

- Piittinen SYL:n koposektoritapaamisessa 16.5. 

- Kärnä ja Grünthal tapasivat Tuudon edustajia 17.5. aiheena Tuudon hyödyntäminen 
TaiYo:n viestinnällisenä työkaluna 

- Historian ensimmäinen TaiYo-seminaari ylioppilaskunnan vapaaehtoisille jaosto- ja 
järjestötoimijoille, opiskelijaedustajille ja muille opiskelija-aktiiveille kahvittelumuotoisena 
tilaisuutena ylioppilaskunnan terassilla 19.5. 

- TaiYo:n tuutorikoulutuspäivä 20.5. 

 

 

Helsingissä 25.5. 

 

Lauri Grünthal 
pääsihteeri 


