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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että ylioppilaskunnan tunnuksia koskevan ohjesäännön 11 § 
mukaisesti ylioppilaskunnan ansiomerkin käyttöoikeuden ovat viime vuosijuhlan jälkeen saa-
neet TaiYo:n hallituksessa vähintään vuoden toimineet Mikko Tapio ja Artturi Winstén. Lisäksi 
hallitus päätti myöntää ylioppilaskunnan ansiomerkin TEYO:n ja TeaK-jaoston pitkäaikaiselle 
aktiiville ja talousvastaavalle Panu Poutaselle sekä ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinne-
mäelle. 

 Hallitus päätti vahvistaa asettamansa palkintolautakunnan päätöksen Akateemisen kaunotai-
teen palkinnon voittajasta liitteen mukaisesti. 

 Hallitus päätti myöntää Joonas Asikaiselle eron Sibelius-Akatemian akateemisesta neuvostosta 
ja todeta, että pääsihteeri julistaa paikan hakuun. 

 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Taideyliopiston yliopistokollegioon sen ku-
luvan toimikauden loppuun saakka Lukas Korpelaisen varajäseneksi Kasper Korhosen ja Eero 
Erkamon varajäseneksi Piia Peltolan. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunnan opiskelijajäseneksi liikku-
van kuvan professorin rekrytoinnin ajaksi Andrey Bogushin. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenten hakua Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon 
näyttelijäntyön lehtorin rekrytoinnin ja taiteellisen tutkimuksen professorien rekrytoinnin 
ajaksi 11.4.2016 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston taiteellisen toiminnan jaos-
ton opiskelijajäseneneksi sen kuluvan toimikauden loppuun saakka Jan Nybergin. 

 Hallitus päätti esittää Opetus- ja kulttuuriministeriölle ylioppilaskunnan ehdokkaiksi Kansal-
lisgallerian valtuuskuntaan toimikaudelle 2016–2018 ensisijaisuusjärjestyksessä Titta Aaltosta 
ja Tiitus Petäjäniemeä. 

 Hallitus totesi, että puheenjohtaja siirtyy loppuvuoden ajaksi käyttämään omaa puhelintaan 
myös ylioppilaskunnan asioiden hoitamiseen ja päätti, että hänelle maksetaan tästä 10 euron 
kuukausittainen kulukorvaus huhti–kesäkuulta ja elo–joulukuulta. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Sinnemäki tapasi Inkeri Borgmanin aiheena kaupallinen taiteilijavälitys 22.3. 
– Ostan Vejrup ja Vesikukka tapasivat TOKYO ry:n aktiiveja aiheena kahvilatoiminta 30.3. 
– Hallitus sekä Sinnemäki ja Jaakkola tapasivat rehtori Jari Perkiömäen ja vararehtori Paula 
Tuovisen 31.3. 
– Peltola World Student Capital -verkoston kokouksessa 1.4. 
– Sinnemäki Satakuntalaisen osakunnan 362-vuotisjuhlassa 2.4. 
– Sinnemäki Taideyliopiston lukuvuosimaksutyöryhmän kokouksessa 4.4. 
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