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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Sinnemäki otti Riikka Pellisen TaiYo:n tuutorikoordinaattoriksi 30.1. 
– Sinnemäki ja Pellinen tapasivat akatemioiden ja Taideyliopiston yhteisten opintopalveluiden 
tuutoroinnista vastaavaa henkilökuntaa 28.2. 
– Grünthal ja Sinnemäki tapasivat Koodiviidakko Oy:n Juha Kynkäänniemen aiheena ylioppilas-
kunnille tarjottavat viestintäpalvelut 28.2. 
– Grünthal tapasi World Student Capital -verkoston jäsenjärjestöjen puheenjohtajia 1.3. 
– Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin vuosivierailu ylioppilaskunnille 11.4. 

 Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen kannanoton Taideyliopiston tilahankkeista. 

 Hallitus päätti merkitä tiedoksi, ettei Paola Guzman olekaan käytettävissä Kuvataideakatemi-
an akateemisen neuvoston näyttelytoiminnan jaoksen opiskelijajäseneksi, ja päätti näin ollen 
korjata kokouksessa 6/2017 tekemäänsä päätöstä siten, että se nimeää Kuvataideakatemian 
akateemisen neuvoston näyttelytoiminnan jaoksen opiskelijajäseniksi Kuvataideakatemian 
jaoston esityksestä Matti Hyvösen ja Ruben Ostan Vejrupin. 

 Hallitus päätti nimetä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkintokoulutuksen 
kehittämisen jaoksen opiskelijajäseniksi Hami Bahadorin ja Niko Saaren sekä jatkaa tohtori-
opiskelijajäsenen hakua tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 7.3.2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi tanssi-
taiteen lehtorin rekrytoinnin ajaksi Sonja Simojoen sekä jatkaa kahden opiskelijajäsenen hakua 
taidepedagogiikan lehtorin ja esittävien taiteiden yliopistonlehtorin rekrytointien ajaksi 7.3. 
2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti jättää Taideyliopiston opintotukilautakunnan edelleen avoinna olevan opiskeli-
javarajäsenen paikan toistaiseksi täyttämättä. 

 Hallitus päätti nimetä Sibelius-Akatemian johtokunnan opiskelijajäseneksi kuluvan kauden 
loppuun saakka Susanna Rantakylän. 

 Hallitus päätti esittää Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että se myöntää Erla Pullille tämän pyy-
tämän eron YTHS:n valtuuskunnasta ja nimittää tämän tilalle kuluvan kauden loppuun saakka 
Lauri Grünthalin. 

 Hallitus päätti hyväksyä projekteihin, akatemiajaostoille ja yhdistyksille jaettavien avustusten 
myöntämisen tarkemmat kriteerit sekä jakaa ko. avustukset kevään 2017 osalta liitteen mukai-
sesti. 

 Hallitus päätti myöntää Sibelius-Akatemian jaostolle Sibelius-Akatemian fuksiaisiin tappion-
takauksen mahdollisesti täyttymättä jäävän myyntitakuun (1500 €) osalta. 

 Hallitus päätti, että mahdolliset ylioppilaskunnan vuosipäivään liittyvät muistamiset pyyde-
tään ohjaamaan Luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä -kampanjaan. 



 Hallitus päätti vahvistaa liitteen mukaiset Akateemisen kaunotaiteen palkinnon jakokriteerit  
ja jättää palkinnon saajasta päättävän palkintolautakunnan nimeämisen pöydälle seuraavaan 
kokoukseen. 

 Hallitus päätti myöntää Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisen näyttelijäntyön koulutusohjel-
malle poikkeusluvan käyttää Vapaan taiteen tilaa MA-opiskelijoiden omien taiteellisten töiden 
esityksiin yhteensä maksimissaan 2 viikon ajan aikavälillä 11.–30.9.2017. 

 Hallitus päätti myöntää Metropolia Ammattikorkeakoululle poikkeusluvan käyttää Vapaan tai-
teen tilaa opiskelijoiden scifi-elokuvan kuvauksiin 3 päivän ajan 12.–14.3.2017 niin, että tilasta 
peritään Taideyliopiston ulkopuolisen käyttäjän käyttökorvaus. 

 Hallitus päätti lähettää ylioppilaskunnan edustajina Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 
27-vuotisjuhlaan 17.3. Lauri Grünthalin, Jenni Kilven, Michael Panula-Ontton ja Laura Puikkosen. 
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