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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus päätti siirtää esityslistan kohdan 12 Tutorointi kohdaksi 6 muiden kohtien muuttuessa 

vastaavasti. Hallitus hyväksyi esityslistan tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

– Ylioppilaskunnan SYL-kummi Noora Laak esittäytymässä hallitukselle 12.2. 

– Kempe ja Sinnemäki tapaavat rehtori Tiina Rosenbergin 14.2. 

– N-talohankkeen esittelytilaisuus Musiikkitalon Camerata-salissa 21.2. klo 17.00. 

• Hallitus päätti valtuuttaa puheenjohtajan ja hallituksessa tutoroinnista vastaavan Laura 

Lehtisen solmimaan edellisvuosien mukaisen sopimuksen tutoroinnin järjestämisestä Sibelius-

Akatemiassa sekä sopimaan tutoroinnin käytännön järjestelyistä Kuvataideakatemian ja 

Teatterikorkeakoulun kanssa. 

• Hallitus päätti avata haun Sibelius-Akatemian tutorkoordinaattorin tehtävään ja valtuuttaa 

pääsihteerin laatimaan asianmukaisen hakuilmoituksen. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle nimettäväksi Taideyliopiston opintotukilautakunnan 

opiskelijajäseniksi Titta Aaltosta (henkilökohtainen varajäsen Riikka Karjalainen), Mari 

Naumalaa (henkilökohtainen varajäsen Joonas Snellman) ja Dante Thelestamia (henkilö-

kohtainen varajäsen Lukas Korpelainen). Karjalainen ja Korpelainen eivät osallistuneet asian 

käsittelyyn oman valintansa kohdalla. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle, että Vapaan taiteen tilan toiminta otetaan hallinnollisesti 

osaksi ylioppilaskunnan toimintaa. Tällöin ylioppilaskunta on siitä juridisesti vastuussa, yli-

oppilaskunnalle palkataan osa-aikainen työntekijä huolehtimaan Vapaan taiteen tilan toimin-

nasta ja myös tilan rahoitus kulkee kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan tilien kautta kasvat-

taen ylioppilaskunnan talousarvion loppusummaa vuonna 2013 enintään 157 824 eurolla. 

• Hallitus päätti esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan vuosipäivä on 14. huhtikuuta, joka 

on Taiton nimipäivä. Vuosipäivää vietetään aina viikon sisällä tästä päivästä, ja hallitus päättää 

toimivaltansa mukaisesti vuosittain sen, millä tavoin vuosipäivää juhlistetaan. 

• Hallitus päätti, että ylioppilaskunnan nimen lyhennekilpailun 2. vaihe järjestetään 

äänestyksenä liitteen mukaisten ehdotusten kesken. 

• Hallitus päätti, että projektiavustuksia myönnetään kirjallisten, perusteltujen hakemusten 

perusteella. Hakemusten tulee sisältää lyhyt kuvaus projektista ja sen alustava talousarvio. 

Vuonna 2013 avustuksille ei ole yhtenäisiä hakuaikoja vaan ne myönnetään jatkuvalla haulla 

niin, että hakemukset tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan kuukautta ennen tapahtumaa, 

mutta vuodesta 2014 lähtien valmistaudutaan järjestämään lukukausittaiset hakuajat. Hallitus 

voi harkintansa mukaan myöntää haetun avustuksen kokonaan tai osittain tai olla myöntä-

mättä sitä ollenkaan. Kaikki myönnetyt summat ovat maksimisummia, ja lopulliset avustukset 

maksetaan aina toteutuneiden kulujen perusteella tositteita vastaan. Mikäli hakemuksessa 

toivotaan avustusta maksettavaksi jo ennakkoon, voidaan pääsääntöisesti enintään 75 % 

myönnetystä summasta maksaa ennakkoon, ellei pääsihteerin harkinnan mukaan erityisistä 

syistä muuta johdu. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä sellaisille projekteille, jotka 

sopisivat toteutettaviksi Vapaan taiteen tilassa sen tarjoamien kulukorvausten puitteissa. 



• Hallitus päätti myöntää hakemusten perusteella projektiavustusta 15.2. järjestettävälle 

Demoklubi-tapahtumalle 150 € ja kevään 2013 Open Critique -tapahtumasarjalle 300 €. 

Hallitus päätti olla myöntämättä haettua avustusta Taideyliopiston radiopilotille. 

• Hallitus päätti toistaispäätöksenä jatkaa Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan kumminorpan 

tukemista ja adoptoida sen Taideyliopiston ylioppilaskunnan nimiin. 

• Hallitus päätti, että jäsenille lähetettävässä uutiskirjeessä tiedotetaan viikolla 7 ainakin 

ylioppilaskunnan nimen lyhenneäänestyksestä, haussa olevista Vapaan taiteen tilan työn-

tekijän ja Sibelius-Akatemian tutorkoordinaattorin paikoista, mahdollisuudesta hakea 

projektiavustusta sekä Demoklubi-tapahtumasta. 

 

Helsingissä 15.2.2013 
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