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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

– Kempe tapasi erikoissuunnittelija Kimmo Salmion aiheena liikkuvuuskysely 2.10. 

– Kempe Nervanderinkadun N-talon suunnittelutyöpajassa 2.10. 

– Kempe Opiskelijoiden Liikuntaliiton ylimääräisessä liittokokouksessa 4.10. 

– Kempe tapasi KuvAn dekaani Markus Konttisen aiheena Kuva/Tila 7.10. 

– World Student Capital -verkoston kaavoituskilpailun askarteluaamiainen 11.10. 

• Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijoiksi Heli-

anna Herkkolan (kirkkomusiikki ja urut, Helsinki), Sofia Vallin (kirkkomusiikki ja urut, Kuopio), 

Juuso Wallinin (johtamisaineet), Helka Seppälän (jouset) ja Joonas Asikaisen (laulu ja ooppera) 

sekä jatkaa hakuaikaa neljän muun yhteysopiskelijan paikan osalta 14.10. klo 12.00 saakka. 

Herkkola ei osallistunut asian käsittelyyn. 

• Hallitus päätti jatkaa hakuaikaa Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvos-

toon 14.10. klo 12.00 saakka. 

• Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osas-

ton osastoneuvoston opiskelijajäseniksi Santeri Helinheimon, Olli Keskisen ja Ville Laaksosen 

sekä jatkaa hakuaikaa varajäsenen paikan osalta 14.10. klo 12.00 saakka. 

• Hallitus päätti jatkaa hakuaikaa Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston peruskoulutus-

jaostoon, tutkimus- ja jatkokoulutusjaostoon sekä taiteellisen toiminnan jaostoon 14.10. klo 

12.00 saakka. 

• Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkinto-opiskelijajä-

seneksi Kati Rooverin ja jatkotutkinto-opiskelijajäseneksi Silja Rantasen sekä jatkaa hakuaikaa 

toisen perustutkinto-opiskelijajäsenen paikan osalta 14.10. klo 12.00 saakka. Lisäksi hallitus 

merkitsi tiedoksi keskustelun mahdollisista ongelmista liittyen Silja Rantasen kaksoisrooliin 

hänen olleessaan myös Kuvataideakatemian professori, mutta totesi että keskustelutettuaan 

asian ja saatuaan jatko-opiskelijoiden tuen Rantanen voi toimia jatko-opiskelijoiden edustaja-

na akateemisessa neuvostossa. 

• Hallitus päätti myöntää hakemuksen perusteella projektiavustusta Kuvataideakatemian uusien 

opiskelijoiden Halloween-bileiden järjestämiseen 300 €. Lisäksi hallitus päätti myöntää Kuva-

taideakatemian jaostolle 700 euron lainan ko. bileiden järjestämiseen. 

• Hallitus päätti myöntää hakemuksen perusteella projektiavustusta Sibelius-Akatemian ylioppi-

laiden 117. vuosijuhlan järjestämiseen 1300 €. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi toiveen, että 

Sibelius-Akatemian jaoston olisi jatkossa hyvä järjestää myös jäsenistöään laajemmin palvele-

vaa toimintaa ja työskennellä akatemian opiskelijoiden yhteisöllisyyden parantamiseksi. Halli-

tuksen puheenjohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn, ja puhetta johti asiakohdan ajan halli-

tuksen varapuheenjohtaja. 

• Hallitus päätti jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen lausunnon Suomen ylioppilaskuntien 

liiton liittokokouksen materiaaleista. Lisäksi hallitus päätti pitää liittokokousmateriaaleihin 

liittyvän iltakoulun torstaina 10.10. 



Helsingissä 9.10.2013 
 

Kokouksen sihteerinä toimineen Laura Lehtisen puolesta 
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