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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 

• Hallitus hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi voimassa olevat hallituksen toistaispäätökset koskien 
ylioppilaskunnan jäsenyysperusteita (liite 5a), jäsenmaksun kantamisen ja siitä vapauttamisen 
periaatteita (liite 5b), ylioppilaslakin käyttöä TaiYo:n kokardilla (liite 5c) sekä tuutoroinnin 
järjestämistä (liite 5c).  

• Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen (liite 6) vuotuispäätöksen hallinnon 
opiskelijaedustajista. 

• Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan vuosittain vaihtuvaksi edustajaksi Taideyliopiston 
opiskelijoiden hyvinvointiryhmään hallituksen varapuheenjohtaja Yolanda Hardingin ja 
merkitä tiedoksi, että pääsihteeri Lauri Grünthal jatkaa TaiYo:n toisena edustajana. 

Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan vuosittain vaihtuvaksi edustajiksi Taideyliopiston 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmään Willjam Fagerströmin ja Jere Höltän. 

Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Sibelius-Akatemian tilatyöryhmään Viivi 
Tigerstedtin ja Eliise Tanin. 

Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Taideyliopiston avajaistyöryhmään 
Hamidreza Keshvarpajuhin ja Jere Höltän. 

• Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun dekaanin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi 
Toni Nikan. 

Hallitus päätti nimetä Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmän opiskelijajäseneksi 
Aju Jurvasen. 

Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian opetussuunnitelmaryhmän (nykytaiteen historia ja 
teoria sekä praxis) opiskelijajäseneksi Henriikka Heinosen. 

Hallitus päätti avata promootion taiteellisen toimikunnan opiskelijajäsenen tehtävän avoimeen 
hakuun.  

• Hallitus päätti myöntää pääsihteerille osa-aikaisen (40 %) opintovapaan aikavälille 1.2.–
31.3.2023. Pääsihteeri ei osallistunut asian käsittelyyn. 

• Hallitus päättänee perustaa vuosijuhlatoimikunnan suunnittelemaan ylioppilaskunnan 10-
vuotisjuhlia ja nimetä Johannes Pessin toimikunnan puheenjohtajaksi.  

Lisäksi hallitus sopi, että hallituksen jäsenet Keshvarpajuh, Harding ja Fagerström osallistuvat 
toimikunnan työskentelyyn. 

• Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Svenska Handelshögskolan Studentkårin CXIV 
vuosijuhlaan. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 



- Grünthal ja tuutorikoordinaattori Sakari Topi tapasivat yliopistopappi Lisa Enckelliä ja 
opintopsykologi Sanna Vuorista 20.1. aiheena vuoden tuutoroinnin suunnittelu. 

- Tigerstedt osallistui SYL:n pj-päivään 23.1. 

- Grünthal, Tigerstedt ja Vendelin tapasivat Taiken johtaja Paula Tuovista 24.1. aiheena 
eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet. 

- Vendelin piti ylioppilaskunnan puheenvuoron Kulta ry:n eduskuntavaalitapaamisessa 24.1. 

- Grünthal ja Tigerstedt tapasivat KuvA-jaoston entisiä aktiiveja Xenia Rammia ja Tommi 
Pasasta 25.1. aiheena uusien KuvA-aktiivien rekrytointi ja jaoston budjetti. 

- Edustajiston kokous 1/2023 6.2. 
 

 

 

Helsingissä 31.1. 

 

Lauri Grünthal 
pääsihteeri 


