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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– KuvA-jaoston Kuvan kevään avajaisten jatkobileet 5.5. 
– Grünthal, Sinnemäki ja Jaakkola SYL:n johdon tapaamisessa ja jäsenpalvelumuotoilun työ-
pajassa 11.–12.5. 
– Hallitus tapasi vuoden 2016 hallituksen puheenjohtaja Piia Peltolan aiheena ajankohtaiset 
asiat 17.5. 
– Hallitus tapasi tuutorikoordinaattori Riikka Pellisen aiheena tuutoroinnin ja uusien opiskeli-
joiden vastaanoton kehittäminen 17.5. 

 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Taideyliopiston yliopistokollegioon 1.8.2017 
alkaen kuluvan toimikauden loppuun saakka Titta Aaltosen varajäseneksi Olga Nikolskaja-
Heikkilän. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakua Kuvataideakatemian johtokuntaan 30.5.2017 klo 
12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston opiskelijajäseneksi 1.8.2017 
alkavalle kaudelle Mimosa Lindahlin sekä jatkaa yhden opiskelijajäsenen ja kahden opiskelija-
varajäsenen hakua 30.5.2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvoston tohtoriopiskelijajäseneksi 1.8. 
2017 alkavalle kaudelle Outi Conditin sekä jatkaa yhden tohtoriopiskelijajäsenen ja kahden 
tohtoriopiskelijavarajäsenen hakua 30.5.2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallituksen opiskelijajäseneksi Olga Ni-
kolskaja-Heikkilän ja tämän varajäseneksi Maija Sihvolan sekä jatkaa yhden varajäsenen hakua 
30.5.2017 klo 12.00 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä Taideyliopiston, Helsingin yliopiston ja Hankenin yhteisen työelämäval-
miuksia tukevan koulutuksen suunnittelutyöryhmän opiskelijajäseneksi Annika Lyytikäisen. 

 Hallitus päätti olla esittämättä jäseniä SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU-
un lukuvuodelle 2017–2018. 

 Hallitus päätti nimetä toistaiseksi täyttämättä jätetyille Taideyliopiston tutkintolautakunnan ja 
Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvoston opiskelijavarajäsenen paikoil-
le niiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi Olga Nikolskaja-Heikkilän. Lisäksi hallitus päätti esittää 
edustajistolle, että se nimeää toistaiseksi täyttämättä jätetylle Taideyliopiston opintotukilauta-
kunnan varajäsenen paikalle sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Olga Nikolskaja-Heikkilän. 

 Hallitus päätti lopettaa ylioppilaskunnan käyttötilin Nordeassa ja siirtää sillä olevat varat yli-
oppilaskunnan jäsenmaksutilille sekä lakkauttaa tiliin liittyvät maksukortit. Lisäksi hallitus 
päätti valtuuttaa pääsihteerin tilanteen ja tarpeen mukaan lopettamaan myös muut Nordean 
tileihin liittyvät palvelut sekä ylioppilaskunnan jäsenmaksutilin Nordeassa. 
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