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////////////////////////////////// MAALISKUU – VKO 12 ///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

VILHO JA LAHJA KOPOSEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2013 
 
Vilho ja Lahja Koposen säätiö myöntää apurahoja jousisoittajille (Suomen kansalaisille) lisäopintojen harjoittamiseen sekä kesäkursseille ja vastaaviin 

opintoihin osallistumista varten. Apurahaa voivat hakea myös pienyhtyeet, mutta apurahoja ei myönnetä soitinhankintoihin. Lisätietoja ja hakulomake löytyy 

osoitteesta www.koposensaatio.fi. Hakemukset on toimitettava perille viimeistään 28.3.2013 klo 15.00 mennessä. 

 

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ETSII LOGOA – OSALLISTU SUUNNITTELUKILPAILUUN! 
 
Vuoden vaihteessa toimintansa aloittanut Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) etsii nyt virallista logoa ja julistaa kaikille jäsenilleen avoimen 

suunnittelukilpailun. Logoa tullaan käyttämään mm. ylioppilaskunnan nettisivuilla, tiedotuksessa ja painotuotteissa, ja sitä voidaan hyödyntää myös muualla 

(ylioppilaskunnan mahdollisen nauhan ja lipun suunnittelussa ym.). Logon tulisi olla taideopiskelijoiden näköinen, raikas ja koko Taideyliopiston 

opiskelijayhteisöä edustava. 

 

Tarvitsemme siis logon, joka toimii sekä väri- että mustavalkoversiona ja väriversion värikoodit (miel. CMYK). Logossa tai sen yhteydessä tulee olla tekstit 

”Taideyliopiston ylioppilaskunta” ja ”TaiYo”. Tekstit voi piirtää suoraan logoon tai suunnitella käytettäväksi muuten tekstittömän logon yhteydessä, jolloin 

ehdotukseen tulee sisältyä myös tieto logon kanssa käytettävästä fontista. Maineen ja kunnian lisäksi kilpailun voittaja saa 500 € rahapalkinnon, mutta muita 

korvauksia logon käytöstä ei sen jälkeen enää makseta. 

Osallistu kilpailuun lähettämällä logoehdotuksesi viimeistään ma 8.4.2013 klo 12.00 osoitteeseen ville.sinnemaki@siba.fi. Kilpailuehdotus tulee jättää joko jpg- tai 

pdf-muodossa. Voittajan valitsee arvovaltainen tuomaristo, ja kilpailun tulokset on tarkoitus julkistaa ylioppilaskunnan vuosipäivän juhlinnan yhteydessä 20.4. 

Lisätietoja antaa TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296, ville.sinnemaki@siba.fi). 

 

 

HAE TAIDEYLIOPISTON YLIOPISTOKOLLEGIOON! 
 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kuutta (6) opiskelijajäsentä ja heille kuutta henkilökohtaista varajäsentä Taideyliopiston yliopistokollegioon. Yliopistokollegio 

on käytännössä yliopiston ylin päättävä elin. Sen tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita ja 

vapauttaa tehtävästään yliopiston hallituksen jäsenet, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää 

vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Taideyliopiston yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa yliopiston professoreita, 6 

muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita. Yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Yliopistokollegion opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat eli Kuvataideakatemiassa, Sibelius-Akatemiassa tai Teatterikorkeakoulussa 

tutkintoa suorittavat, ennen haun päättymispäivää läsnäolevaksi ilmoittautuneet henkilöt. Vaalikelpoisia opiskelijajäsenen paikoille eivät kuitenkaan ole ne, jotka 

katsotaan vaalikelpoisiksi henkilökuntaan kuuluvina. Yliopistokollegion opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä niin, että 

jokaisesta akatemiasta valitaan kaksi opiskelijaedustajaa. Tilanteessa, jossa jostakin akatemiasta ei löydy riittävästi päteviä hakijoita, edustajisto valitsee parhaaksi 

katsomansa hakijat. Käytännössä yliopistokollegion jäsenillä on hyvä olla ainakin jonkin verran aiempaa kokemusta opiskelijaedunvalvonnasta ja/tai hallinnon 

opiskelijaedustajana toimimisesta. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 5.4.2013 klo 15.00 

ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri@uniarts.fi tai paperilla Töölönkatu 28, 4. krs, 00260 Helsinki). Hakemukseen tulee 

sisältyä kuvaus aiemmista luottamustoimista. Lisätietoja hausta ja yliopistokollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296). 

 

 

TEOSHAKU TAIDEUNI RADIOON 
 

DEADLINE: PERJANTAI 22.MAALISKUUTA KLO 20:00 

 
TaideUni Radio tulee! Otamme vastaan ehdotuksia Taideyliopiston opiskelijoiden radio-ohjelmaan, jonka lähetykset toteutuvat Kaupunkiradion 89,7 MHz 

(http://www.kaupunkiradio.fi/) ohjelmistossa huhti-toukokuussa 2013. Kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita; puhe, runo, kuunnelma, äänitaide, elektroakustiset 

teokset, taltiot / dokumentit, performanssit, haastattelut, manifestit ja DJ-setit. Kannustamme myös radiotekniikan kokeellista hyödyntämistä. Lähetyskertoja 

tulee olemaan 5 x 2 tuntia, joten yksittäisen ehdotuksen maksimi kesto n. 1 tunti, otamme vastaan mielellämme myös lyhyitä teoksia. 

 

LÄHETÄ OSOITTEESEEN >> uniartradio@gmail.com  

 

- ideasi (muutamalla lauseella) 

- arvioitu kesto 

- live vai valmis tallenne 

- työryhmä 

- yht.tiedot (yhteyshenkilön) 

 

Suorat lähetykset ovat toteutettavissa Metropolia AMK:n tai Laajasalon opiston tiloista. Muut lokaatiot vaativat sujuvan verkkoyhteyden ja näiden mahdollisuutta 

vielä selvitetään. Lähetysaika ei ole vielä lukkoon lyöty mutta todennäköisesti keskellä viikkoa ja alkuillasta aikaväleillä 18:00 - 20:00 tai 19:00 - 21:00. Jos 

kysyttävää, niin laita sähköpostia! (uniartradio@gmail.com)  

 

 

TAIYO:N KEVÄTBILEET TULEVAT – TUOTA TAIDETTA TAI TULE IDEOIMAAN 

 
Uuden ylioppilaskunnan ekat omat kekkerit saapuvat Torille 20.4.2013! TaiYo hakee kevätbileisiinsä ohjelmaa. Haussa on:  

1) taidenäyttely tervehdystilaisuuteen (alkuillasta) tai "Taidebaariin" (iltabileet)     

2) lyhyt esitys tervehdystilaisuuteen n. klo 18-20 (tai kestollinen performanssi) 

3) "fanfaari" tai muu pläjäys iltajuhlaan, TaiYo:n logon julkistamisjuhlallisuuksiin (Torilla) 

4) lyhyitä esityksiä iltajuhlaan (Torilla) 

 
Juhla on keveä ja keväinen, uuden alun juhla.  

Hae esiintymään lähettämällä sähköposti osoitteeseen laura.lehtinen@teak.fi. Sisällytä postiin: 

- lyhyt kuvaus esityksestä 

- esiintyjien nimet 

- esityksen arvioitu kesto 

- esityksen tekniset tarpeet  

 

Ylioppilaskunnan hallitus on päävastuullinen bilejärkkäri, mutta: 

Haluatko SINÄ olla mukana suunnittelemassa tilaratkaisua, 



visuaalista ilmettä, teemaa ja ohjelmaa, jotta kevät saa arvoisensa 

startin? Entä haluatko soittaa levymusaa, miksata bändejä tai auttaa roudauksessa? Sunnuntaiaamun siivoajille luvassa ihana kevätbrunssi. Mukaan 

vaan. 

 

Valo- ja videosuunnittelusta vastaavat Otso Vartiainen ja Eero Erkamo. 
 

Ilmoittaudu sinäkin mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen laura.lehtinen@teak.fi. Kerro myös, mitä haluat tehdä. 

 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LISÄTIETOJA >> viikon tiedote / www.facebook.com/TaideyliopistonYlioppilaskunta / taideylioppilaskunta.wordpress.com  

                  
                                 
 
    NYHETER FRÅN KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR 

 
///////////////////////////////// MARS – VECKA 12  ////////////////////////////////////////////////////////// 

 

SKICKA DITT EGET FÖRSLAG ÅT TAIDEUNI RADIO 

 

DEADLINE: FREDAG, 22 MARS KL 20:00 

 
TaideUni Radion kommer! Vi mottar förslag för Konstuniversitetets studerandes radioprogram. Sändningarna går av stapeln under april-maj 2013 i Kaupunkiradio 

89,7 MHz (http://www.kaupunkiradio.fi/). Alla sorts ideér är välkomna: prat, dikter, radiopjäser, ljudkonst, elektroakustiska verk, performanser, intervjuer, 

manifest samt DJ-inlägg. Vi uppmuntrar till experimentellt utnyttjande av radioteknik. Längden på ett bidrag får vara högst en timme. Även kortare bidrag är 

välkomna! 

  

SKICKA  

- din idé (med några meningar) 

- längd 

- live eller färdig inbandning 

- arbetsgruppen 

- kontaktinformation 

 

TILL uniartradio@gmail.com 

 

Direkta sändningar är möjligt att genomföras i Metropolia AMK:s eller Laajasalon opisto:s faciliteter. Sändingstiden är inte ännu fastställd men den kommer 

troligtvis att vara mitt i veckan mellan kl 18:00–20.00 eller kl 19:00–21:00.  För mer information mejla uniartradio@gmail.com. 

 

 

KONSTS VÅRFEST NÄRMAR SIG – FÖRESTÄLLNINGAR OCH PARTYFIXARE EFTERLYSES! 
 

Konstuniversitetets studentkår (KonSt) ordnar sin första vårfest (årsfest) 20.4. på Tori (TeaK). Vill du vara med att arrangera festen eller bidra med 

program? 
 

Vi söker efter följande slags föreställningar: 

1) en utställning till öppningsceremonin  

2) en kort föreställning till öppningsceremonin 

3) en “fanfar” eller kort föreställning till ceremonin för     

   offentliggörandet av studentkårens nya logo 

4) andra korta festföreställningar 

 

Mejla ditt förslag till laura.lehtinen@teak.fi och inkludera 

- en kort beskrivning över ditt bidrag 
- vem som uppträder 

- längd (ifall det gäller en föreställning 

- tekniska krav 

 

 

Vill du vara med att planera festplatsen, temat, programet etc? Eller vill du hjälpa till på själva festdagen (som DJ, roudare osv). De som hjälper till 

att städa upp på morgonen bjuds på brunch på söndag morgon. Anmäl dig själv till festkommittéen genom att mejla laura.lehtinen@teak.fi 
 

  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

FÖR MER INFORMATION >> veckans nyhetsbrev /  www.facebook.com/TaideyliopistonYlioppilaskunta / taideylioppilaskunta.wordpress.com 

                    

                  

 

 



 

                           NEWS FROM THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF THE ARTS 

/////////////////////////////////////// MARCH – WEEK 12  /////////////////////////////////////////////////////// 

CALL FOR PROPOSALS: TaideUni Radio 
 

DEADLINE: FRIDAY, 22 MARCH at 20:00 
 

It's time for TaideUni Radio! We are accepting proposals for sound projects, radio programs, DJ sets, radio plays, performances incorporating radio broadcast, 

documents, bootlegs, manifests, news reports, talk shows … all that you could put over the airwaves. TaideUni Radio, the radio voice of the University of the Arts, 

will air on KaupunkiRadio 89,7 MHz (http://www.kaupunkiradio.fi/)  

TaideUni Radio will be a weekly 2 hour show, running for 5 shows in total. Maximum duration for the proposals is 1 hour. 

 

SEND  

- the idea (few sentences) 

- duration (approx. please keep in mind our limited broadcast time and the fact that each show is only 2 hours.) 

- live show or a recording 

- working group 

- contact info 

 

TO uniartradio@gmail.com 

 

There will be a couple of broadcast locations around the city, so a live broadcast is possible and encouraged. A remote broadcast - not in a broadcast studio, but at 

an event or other site - we believe will also be possible as long as there is an internet connection at the site. We have not yet defined a day of the week or exact 

time for the weekly program, but it is most likely going to be mid-week evening (18:00 –20:00 or 19:00 –21:00). Have any questions? Email us! 

uniartradio@gmail.com. 

 

 

ARTSU SPRING PARTY IS COMING – PERFORMANCES AND PARTY PLANNERS WANTED! 
 

 
The University of the Arts Student Union is organizing its first 

(annual) party on Saturday the 20th of April in Tori (TeaK). Would you like to be a part of planning and organizing of the party or contribute with a 

performance? 

 

For the performances we are looking for:  

1) an exhibition for the greeting ceremony (about 6-8 pm.) 

2) a short performance or on going performance for the greeting ceremony 

3) "fanfare" or other performance for the ceremony to announce the new logo 

4) other short party performances (at TeaK's Tori, about 10-11 pm.) 

 
Send mail to laura.lehtinen@teak.fi and include: 

- a short description of the performance 

- performers 

- duration (if a performance)  

- technical requirements  

 

Do you want to participate in planning the space, the general theme, the 

program etc. Or do you want to come and help with the actual doing 

on the party day (DJ's, roadies etc. wanted!) or the day after? A 

nice brunch will be provided on Sunday for the ones who participate 
the cleaning in the morning. 

 

Please sign up for the party committee by sending email to laura.lehtinen@teak.fi. 

 

 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MORE INFORMATION >> weekly newsletter / www.facebook.com/TaideyliopistonYlioppilaskunta /taideylioppilaskunta.wordpress.com  


