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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

 Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 Hallitus päätti myöntää Kati Rooverille eron Kuvataideakatemian akateemisesta neuvostosta 
1.8. alkaen ja Annika Kempelle välittömän eron Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston 
taiteellisen toiminnan jaostosta sekä todeta, että pääsihteeri on julistanut paikat hakuun. Li-
säksi hallitus päätti merkitä tiedoksi, että Annika Kempe on eronnut Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä 3:n varajäsenen paikal-
ta ja nimetä hänen tilalleen Mikael Kinasen. 

 Hallitus päätti nimetä Taideyliopiston kielten lehtorien rekrytointiin liittyvän arviointilauta-
kunnan suomen kielen lehtorin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi Eeva Vaahtorannan ti-
lalle Antti Kolmehmaisen sekä merkitä tiedoksi, että hän on hallituksen epävirallisen päätök-
sen nojalla jo aloittanut toimintansa ryhmässä. 

 Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi valo-
suunnittelun yliopistonlehtorin valinnan ajaksi Riikka Karjalaisen sekä jatkaa opiskelijajäse-
nen hakuaikaa tanssitaiteen yliopistonlehtorin valinnan osalta 26.5. klo 12 saakka. 

 Hallitus päätti jatkaa opiskelijajäsenen hakuaikaa Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston 
taiteellisen toiminnan jaostoon 26.5. klo 12 saakka. 

 Hallitus päätti olla esittämättä jäsentä SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENK-
KUun lukuvuodeksi 2015–2016. 

 Hallitus päätti jatkaa kahden varajäsenen hakuaikaa Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallituk-
seen 26.5. klo 12 saakka. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Taideyliopiston varainhankinnan ohjaus-
ryhmään Mikael Kinasen ja hänen varajäsenekseen Ville Sinnemäen. 

 Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointi-
ryhmään Sara Mansneruksen tilalle Mikael Kinasen. 

 Hallitus päätti, että ylioppilaskunta osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen TaiYo:n lipun joh-
dolla. Lisäksi hallitus päätti järjestää jäsenille yhteislähdön kulkueeseen ja totesi puheenjoh-
tajan olevan vastuussa yhteislähdön järjestelyistä. 

 Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 
– Vaahtoranta ja Sinnemäki tapasivat viestintäpäällikkö Laura Mannisen ja Pink Eminencen 
edustajia aiheena Taideyliopiston varainhankintakampanja 7.5. 
– Kinanen ja Jaakkola mukana opiskelijajärjestöjen hallitusneuvottelupäivystyksessä Smolnan 
edessä 8.5. alkaen 
– Sinnemäki tapasi Ostinato Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Häkkisen 11.5. 
– Pulli ja Sinnemäki tapasivat Sibelius-Akatemian yritysyhteistyö- ja varainhankintapäällikkö 
Nana Salinin 13.5. 
– Sinnemäki SYL:n puheenjohtaja-pääsihteeritapaamisessa 18.–19.5. 
– KuvA-jaosto ja Kinanen tapasivat Kuvataideakatemian dekaani Markus Konttisen 19.5. 



– Karjalainen tapasi projektipäällikkö Mikael Seppälän aiheena Taideyliopiston opinto- ja tila-
tietojärjestelmät 19.5. 
– Pääsihteeri on ottanut ylioppilaskunnan vaalityöntekijäksi Milja Moilasen 19.5. 

 

Helsingissä 22.5.2015 
 
 
 

Ville Sinnemäki 
pääsihteeri 

 


