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1. HAE TUTORKOORDINAATTORIKSI SIBELIUS-AKATEMIAAN 

 

Taideyliopiston ylioppilaskunta etsii määräaikaiseen työsuhteeseen projektityöntekijää organisoimaan 

Sibelius-Akatemian opiskelijatutoroinnin uusille opiskelijoille lukuvuonna 2013–2014. 

Tutorkoordinaattori toimii yhteistyössä ylioppilaskunnan tutorvastaavan ja akatemian 

opintopalvelutiimien kanssa, ja hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm.: 

- tutoreiden rekrytointi, 

- tutorkoulutusten ja muiden tapaamisten järjestäminen yhdessä opintopalveluiden kanssa, 

- tutorointi- ja fuksioppaiden päivittäminen ja muun koulutus- ja infomateriaalin koostaminen, 

- uusien opiskelijoiden kirjeiden ja tervetuliaistilaisuuden toteuttaminen yhdessä tutoreiden kanssa, 

- tutoroinnin toteutussuunnitelman ja loppuraportin kirjoittaminen sekä palautteiden kerääminen, 

- yhteydenpito eri tahojen välillä ja muut erikseen sovittavat tehtävät. 

 

Työ alkaa sopimuksen mukaan maaliskuussa ja päättyy loppuraportin palauttamisen myötä vuoden 

2013 loppuun mennessä. Työntekijä määrittää itse työaikansa, mutta tehtävien toteutusaikatauluista 

sovitaan ylioppilaskunnan ja SibA:n kanssa. Työstä maksetaan projektipalkka 1750 €. Vapaamuotoiset 

hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 1.3.2013 klo 12 mennessä sähköpostitse 

pääsihteerille osoitteeseen ville.sinnemaki(at)siba.fi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun erikseen 

sovittavana aikana viikolla 10. Lisätietoja: ylioppilaskunnan puheenjohtaja Annika Kempe 

(annika.kempe(at)siba.fi, puh. 040 710 4297). 

--- 

 
2. VIELÄ EHTII ÄÄNESTÄMÄÄN LYHENNETTÄ TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNALLE! 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee itselleen lyhennettä neuvoa-antavan jäsenäänestyksen kautta. 
Tammi-helmikuun vaihteessa kaikki halukkaat saivat ehdottaa lyhenteitä, ja nyt on aika äänestää 
omaa suosikkiaan ehdotusten pohjalta. Äänestys on tarkoitettu vain Taideyliopiston ylioppilaskunnan 
jäsenille, ja lopullisen päätöksen lyhenteestä tekee äänestyksen jälkeen ylioppilaskunnan edustajisto. 
Ota kantaa siihen, millä nimellä taideylioppilaskuntaa tullaan kutsumaan, ja äänestä omaa suosikkiasi 
allaolevan lomakkeen kautta! Äänestysaikaa on helmikuun loppuun saakka eli 28.2.2013 klo 24 asti. 
Lomake: 
https://docs.google.com/forms/d/1KiG3ov2Uv5fFPhq5ddv3Qgn68_M0DF7ZbYsU17cdz2Q/viewform 



--- 
 
3. VAPAAN TAITEEN TILA HAKEE TYÖNTEKIJÄÄ 
 
Vapaan taiteen tila on tuore taide- ja tapahtumatila Helsingin keskustassa Senaatintorin laidalla, 
osoitteessa Katariinankatu 3, sisäpiha. Tilaan voi tutustua tarkemmin nettisivuillamme 
www.vapaantaiteentila.fi. 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Vapaan taiteen tilaan työntekijää osa-aikaiseen työsuhteeseen. 
Työntekijän tehtävänä on tilan käytännön toiminnan pyörittäminen: varauskalenterin hoitaminen ja 
tilan Facebook- ryhmän päivitys, tilan yleisen kunnon ja kaluston hoitaminen sekä niiden käytön 
opastaminen, avainten ja kulukorvauskuittien hallinta ja tilittäminen sekä käyttäjien ja 
tilatoimikunnan kanssa kommunikoiminen. Työaika on 24 tuntia viikossa ja sen jakautuminen on 
sovittavissa joustavasti. 
 
Työ vaatii sekä pientä tuottaja-asennetta että kohtalaista käytännön järkeä. Edellytämme sujuvaa 
kommunikointikykyä eri tilanteissa ja hyviä sähköisen median taitoja (mm. wordpress-pohjaisen 
kalenterin päivitys ja tapahtumien nosto Facebook-profiilissa) sekä jonkinlaista tuntemusta 
esitystekniikasta ja kykyä hallita tilan ääni- ja valolaitteita. Tehtävä vaatii omatoimisuutta, hyvää 
organisointikykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja, eikä ole pahitteeksi jos tarvittaessa myös vasara pysyy 
kädessä. 
 
Työ alkaa 1.3.2013 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työ on määräaikainen 31.3.2014 
asti, mutta sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa, mikäli Vapaan taiteen tilan toiminta jatkuu vielä 
tämän jälkeen. Mikäli hakija niin toivoo, määräaikaisuus voidaan sopia myös tätä lyhyemmälle ajalle. 
Palkkaus on ylioppilaskuntien työntekijöiden TES:n mukaisesti 1004,80 €/kk mahdollisine lisineen. 
Halutessaan kaksi henkilöä voi hakea tehtävää myös yhdessä niin, että he jakavat keskenään työt 
sekä palkan erikseen sovittavalla tavalla. 
 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen osoitteeseen ville.sinnemaki(at)siba.fi 
viimeistään maanantaina 25.2.2013 klo 16.00. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun erikseen 
sovittavana aikana viikolla 9. 
 
Yhteydenotot ja tiedustelut: 
 
Vapaan taiteen tilan toimikunnan puheenjohtaja: 
Milla Martikainen 
milla.martikainen(at)teak.fi 
puh. 050 365 8522 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri: 
Ville Sinnemäki 
ville.sinnemaki(at)siba.fi 
puh. 040 710 4296 
--- 
 
4. VAPAAN TAITEEN TILASSA TAPAHTUU! 
 
Tulevalla viikolla Vapaan taiteen tilassa on monta kiinnostavaa tapahtumaa: 
 
* 23.3. klo 13–23 tilan valtaa musiikki ja performanssi-sessio It’s All In Your Mind monen eri 
taiteilijakollektiivin voimin. 



 
* 26.2. 19–22 Art Activism! / Taideaktivismia!  
 
Kutsumme taiteen ja aktivismin välimaastossa työskenteleviä tekijöitä yhteiseen tapaamiseen. 
Ilmoitathan osallistumisestasi täällä tai sähköpostitse (herrala.satu@gmail.com tai 
saarahan@gmail.com), niin tiedämme, miten paljon varata iltapalaa.  
 
Muistathan, että Vapaan taiteen tilassa on tilaa juuri sinun taiteellesi. Sen käyttö on maksutonta 
kaikille Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi järjestettyjen tapahtumien kuluihin 
maksetaan tositteita vastaan 300 euroa.  
 
Katso lisätietoa www.vapaantaiteentila.fi tai facebook.com/vapaantaiteentila. 
--- 
 
5. APPLY TO PERFORM AT THE SUMMER LUNCHTIME CONCERTS 2013 
 
Last call for the Summer Lunchtime Concerts 2013! Please send ANY video AND 
a programming proposal to exclam(at)sange.fi! 
 
1st Phase: Upload a recent video of your ensemble playing ANY piece on 
Vimeo or Youtube (feel free to use the password protected/private format). 
Please email the link to the address exclam(at)sange.fi, NO LATER THAN 
February 26th. 
2nd Phase: the ensembles that will seem most suitable to the season will be 
invited for an  interview with the production team. 
 
For guidance, help or questions about the video recording or uploading, 
feel free to contact Katsi at the address katariina.nyberg(at)iki.fi 
For any further info and in case you can't upload the video due to force 
majeure, please contact Giorgia at gioghiz88@gmail.com 
 
WHAT ARE THE SLCs? Please click here http://www.tinyurl.com/summerlunchtime2012 to know. 
WHO CAN AUDITION? Chamber, jazz and folk ensembles (ideally 2-5 members, at least two from 
SibA) with ready repertoire. 
SPECIFICATIONS: ExClaM! recognizes, respects and admires your artistic merits: your work is paid! 
The SLCs are a unique occasion to achieve audience and media visibility 
in and out the country. 
--- 
 
6. LÖYDÄ YLIOPPILASKUNTA  
 
Ylioppilaskunnan löydät netistä osoitteesta taideylioppilaskunta.wordpress.com. Sieltä löytyvät 
viimeisimmät uutiset ja tärkeät dokumentit. Nyt olemme myös Facebookissa - käy tykkäämässä! 
Ylioppilaskunnan toimisto sijaitsee Töölössä, osoitteessa Töölönkatu 28, 4 krs.  
 
Yhteystiedot: 
puheenjohtaja Annika Kempe: 040 710 4297 / annika.kempe(at)siba.fi 
pääsihteeri Ville Sinnemäki: 040 710 4296 / ville.sinnemaki(at)siba.fi 
--- 
 
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS NYHETSBREV 21.2. 
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1. RÖSTA PÅ EN FÖRKORTNING ÅT KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR! 
 
Nu är det dags att rösta på din egen favorit bland förslagen till en förkortning åt Konstuniversitetets 
studentkår. Omröstningen är endast avsedd för medlemmarna av Konstuniversitetes studentkår. 
Röstningen pågår till 28.2.2013 kl 24.  
Du kan ge din egen röst genom att följa denna länk: 
https://docs.google.com/forms/d/1KiG3ov2Uv5fFPhq5ddv3Qgn68_M0DF7ZbYsU17cdz2Q/viewform 
--- 
 
2. STUDENTKÅREN STÖDER STUDERANDES PROJEKT 
 
Studenkåren har i sin budget en bestämd summa reserverad för att stöda studerandes projekt och 
evenemang. Ansökningar kan skickas till styrelsen året runt. Du kan ansöka om medel genom att: 
 
1. Skriva en ansökan som innehåller en kort beskrivning på projektet (vem gör vad när och hur) samt 
en preliminär budget (vad kostar det och vart går pengarna). Ansökan bör skickas i ett så tidigt skede 
som möjligt, helst redan en månad före evenemanget (ett par dagar räcker inte). 
 
2. Styrelsen bestämmer ifall det sökta beloppet beviljas helt, endast till en del eller inte alls. Styrelsen 
beviljar inte medel åt projekt som skulle kunna genomföras i Rummet för fri konst eftersom det är 
möjligt att få annan utgiftsersätting för evenemang som ordnas där. 
 
3. Det är möjligt att bevlijas en del av det ansökta beloppet i förskott. Generalsekreteraren 
(ville.sinnemaki(at)siba.fi) ansvarar för dessa arrangemang. Det slutgiltiga beloppet betalas alltid ut 
mot kvitton och andra verifikat. 
 
Ansökningarna skickas till styrelsen via e-post: ylioppilaskunta-hallitus(at)uniarts.fi. I mån av möjlighet 
skriv gärna en kort engelsk sammandragning av projektet. 
--- 
 
3. APPLY TO PERFORM AT THE SUMMER LUNCHTIME CONCERTS 2013 
 
Last call for the Summer Lunchtime Concerts 2013! Please send ANY video AND 
a programming proposal to exclam(at)sange.fi! 
 
1st Phase: Upload a recent video of your ensemble playing ANY piece on 
Vimeo or Youtube (feel free to use the password protected/private format). 
Please email the link to the address exclam(at)sange.fi, NO LATER THAN 
February 26th. 
2nd Phase: the ensembles that will seem most suitable to the season will be 
invited for an  interview with the production team. 
 
For guidance, help or questions about the video recording or uploading, 
feel free to contact Katsi at the address katariina.nyberg(at)iki.fi 
For any further info and in case you can't upload the video due to force 



majeure, please contact Giorgia at gioghiz88@gmail.com 
 
WHAT ARE THE SLCs? Please click here http://www.tinyurl.com/summerlunchtime2012 to know. 
WHO CAN AUDITION? Chamber, jazz and folk ensembles (ideally 2-5 members, at least two from 
SibA) with ready repertoire. 
SPECIFICATIONS: ExClaM! recognizes, respects and admires your artistic merits: your work 
is paid! 
The SLCs are a unique occasion to achieve audience and media visibility 
in and out the country. 
--- 
 
4. HITTA STUDENTKÅREN 
 
På nätet hittar du studentkåren på taideylioppilaskunta.wordpress.com. Där finns de senaste 
nyheterna och viktiga dokument. Nu finns vi även på Facebook! Studentkårens kontor finns i Tölö 
(Tölögatan 28, 4:e vån.).  
 
Du når studentkåren genom 
ordförande Annika Kempe: 040 710 4298 / annika.kempe(at)siba.fi 
generalsekreterare Ville Sinnemäki: 040 710 4296 / ville.sinnemaki(at)siba.fi 
--- 
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1. VOTE FOR AN ABBREVIATION OF STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF THE ARTS! 
 
It’s time to vote for the best suggestion for an abbreviation to our own student union. The voting is 
open only for students of the University of the Arts. The voting closes at 28th February 2013 at 
midnight. You may submit your own vote through this form: 
https://docs.google.com/forms/d/1KiG3ov2Uv5fFPhq5ddv3Qgn68_M0DF7ZbYsU17cdz2Q/viewform 
--- 
 
2. STUDENT UNION SUPPORTS THE PROJECTS OF THE STUDENTS 
 
The Student union has a certain amount of money reserved for projects and happenings produced by 
the students. The applications for financial support may be submitted year around to the board. The 
applications should include the following information: 
 
1. A short description of the project (who does what when and how) enclosed with a preliminary 
budget (what the costs are and where the money goes). The application ought to be sent in a such an 
early stage as possible, preferable one month before the actual event or other deadline.  
 
2. The board decides whether or not the applied funding will be granted as a whole, only partially or 
not at all. Projects that could be realized in the Free art space are not granted financial support by the 
board as events organized there are permitted support through submitted receipts.  



 
3. It is possible to be granted a part of the amount in advance. The secretary general 
(ville.sinnemaki(at)siba.fi) takes care of the practicalities concerning these decisions. Det final support 
are always payed in return of receipts and other relevant documents. 
 
The applications are to be sent by e-mail to ylioppilaskunta-hallitus(at)uniarts.fi.   
--- 
 
3. HAPPENINGS IN THE FREE ART SPACE 
 
* 23.3. 13–23 It’s All In Your Mind: Musiikkia ja Performanssia 
 
* 26.2. 19–22 Art Activism! / Taideaktivismia! 
 
We welcome everyone that works somewhere between art and activism to a shared meeting. The 
idea is to come together in order to get to know each other better, to share food, thoughts and ideas 
and to discuss the possibilities of working together. The meeting could potentially lead into us 
forming a loose network for art activism. If you’re interested in joining the meeting, please let us 
know in beforehand, so that we can prepare enough food for everyone: herrala.satu(at)gmail.com tai 
saarahan(at)gmail.com. 
 
Remember that you may use the Free Art Space for your own events and happenings. It is free of 
charge for every student and the personnel of the University of the Arts. In addition, all events 
organized are granted financing up to 300 e when receipts are provided.  
 
For more information about the Free Arts Space please visit www.vapaantaiteentila.fi 
--- 
 
4. APPLY TO PERFORM AT THE SUMMER LUNCHTIME CONCERTS 2013 
 
Last call for the Summer Lunchtime Concerts 2013! Please send ANY video AND 
a programming proposal to exclam(at)sange.fi! 
 
1st Phase: Upload a recent video of your ensemble playing ANY piece on 
Vimeo or Youtube (feel free to use the password protected/private format). 
Please email the link to the address exclam(at)sange.fi, NO LATER THAN 
February 26th. 
2nd Phase: the ensembles that will seem most suitable to the season will be 
invited for an  interview with the production team. 
 
For guidance, help or questions about the video recording or uploading, 
feel free to contact Katsi at the address katariina.nyberg(at)iki.fi 
For any further info and in case you can't upload the video due to force 
majeure, please contact Giorgia at gioghiz88@gmail.com 
 
WHAT ARE THE SLCs? Please click here http://www.tinyurl.com/summerlunchtime2012 to know. 
WHO CAN AUDITION? Chamber, jazz and folk ensembles (ideally 2-5 members, at 
least two from SibA) with ready repertoire. 
SPECIFICATIONS: 
ExClaM! recognizes, respects and admires your artistic merits: your work 
is paid! 
The SLCs are a unique occasion to achieve audience and media visibility 



in and out the country. 
--- 
 
5. FIND THE STUDENT UNION  
 
You’ll find the student union at taideylioppilaskunta.wordpress.com. There you may look up the latest 
news and important documents concerning the student union. We are also on Facebook! The office 
of the student union is located in Töölönkatu 28, 4th floor.  
 
When you want to be in touch, please contact: 
 
Chairman of the board Annika Kempe 040 710 4298 / annika.kempe(at)siba.fi 
 
Secretary general Ville Sinnemäki 040 710 4296 / ville.sinnemaki(at)siba.fi 
--- 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


