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/////////////////////////////////// HELMIKUU – VKO 9 ///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

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). 

 

VAPAAN TAITEEN TILA – TILA MYÖS SINUN TAITEELLESI 
 

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. Ilmoita oma tapahtumasi ja käy 

katsomassa lisätietoa www.vapaantaiteentila.fi.  

 

Tulevia Vapaan taiteen tilan tapahtumia: 

* 3.3. ja 6.3. klo 15-23.30 Hyppäämisen historiaa yönkuvina, Olli Kontulaisen monologi. 

* 5.3. klo 19-23.50 Home of Easy Credit, joka yhdistelee musiikissaan luuppeja ja jatsia kontrabasson ja saksofonin voimin. Lavalla 

myös suomalaisia vapaan improvisaation taitajia. 

* 9.3. klo 17-23.30 Primavista Arkestra: Spontaanin säveltämisen ja sävellysluonnosten hyväksikäyttö -klubi. Tuo sävellysideasi tai 

sävellä paikan päällä monenkirjavalle orkesterille. Orkesteriin saa myös liittyä paikanpäällä! 

 

Katso lisätietoa tapahtumista www.vapaantaiteentila.fi. Vapaan taiteen tila on myös Facebookissa: facebook.com/vapaantaiteentila 

Huom! Merkkkaa jo nyt kalenteriin Vapaan taiteen tilan avajaisbileet, jotka järjestetään 22.3. Lisätietoa tulossa!  

 

LÄHDE MUKAAN TEKEMÄÄN 13TAIDE-TABLOIDIA! 
 

Taideyliopiston 13Taide-tabloidin tekemistä jatketaan tänäkin vuonna. Lehden toimituskunta on avoin kaikille yliopistoyhteisön 

jäsenille, ja erityisesti opiskelijoita toivotaan mukaan lehteä tekemään – nyt on siis oivallinen mahdollisuus osallistua lehden 

tekemiseen sekä tekstien että kuvataiteen kautta. Lehden ensimmäinen suunnittelukokous järjestetään ti 5.3. Teakissa (nh5)  

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu Ville Sandqvistille (ville.sandqvist(at)teak.fi). 

 

ALENNUSLIPPUJA YLIOPPILASKUNNAN JÄSENILLE OOPPERAKONSERTTIIN SU 3.3. 

 

Tarjolla on hieno konserttielämys edullisesti Taideyliopiston opiskelijoille: rajoitettu erä alennuslippuja à 15 €/kpl (norm. 20–120 €) + 

toimitusmaksu 2,5 € Musiikkitalon Oopperakonserttiin su 3.3. klo 17. Konsertissa kuullaan parhaat palat Savonlinnan Oopperajuhlien 

kesän 2013 ohjelmistosta huippulaulajien tähdittäminä. Mukana Matti Hyökin valmentama Savonlinnan Oopperajuhlakuoro, joka 

satapäisenä täyttää Musiikkitalon esiintymislavan ääriään myöten. Konsertin orkesterina on Oulu Sinfonia, jota johtaa Oopperajuhlien 

taiteellinen johtaja Jari Hämäläinen. Konsertin juontaa näyttelijä Maria Sid. Tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta 

http://oopperajuhlat.fi/fi/Ohjelmisto/Oopperakonsertti2013/Oopperakonsertin-ohjelma.  Alennuslippujen myynti alkaa to 28.2. klo 9. 

Mainitse koodi ”ETU”, kun tilaat liput. Lippuja voi tilata Lippupalvelun lippukaupoista ja puhelinmyynnistä (puh. 0600 10800; 1,96 €/min 

+ pvm tai puh. 0600 10020; 6,79 €/puhelu + pvm). 

 

RUSETTILUISTELUA 15.3. 

 
Jos et vielä päässyt tänä talvena kokeilemaan taitojasi jäällä, tarjoutuu siihen vielä kevään kynnykselläkin yksi tilaisuus. Taideyliopiston 

ylioppilaskunta yhdessä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYO:n kanssa järjestävät jo 

perinteeksi muodostuneen rusettiluistelutapahtuman Rautatientorin Jääpuistossa 15.3. Luvassa leikkimielistä kisailua, kaakaota ja 

rentoa meininkiä. Tarkempi aika ja muut speksit ilmoitetaan lähempänä. 

 

HAE VARAJÄSENEKSI KUVATAIDEAKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSNEUVOSTOON 
 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijavarajäsentä Kuvataideakatemian opetus- ja tutkimusneuvostoon. Neuvoston 

tehtävä on kehittää Kuvataideakatemian perustutkinto-opetusta ja siihen liittyviä yhteisiä asioita, jatkokoulutusta, tutkimusta ja 

taiteellista toimintaa sekä edistää koulutusohjelmien keskinäistä yhteistyötä. Neuvosto mm. hyväksyy opetusohjelman, valmistelee 

tutkintovaatimukset ja arvostelee tutkintojen taiteelliset lopputyöt. Neuvoston 14 jäsenestä 2 on perustutkinto-opiskelijoita ja 1 

jatko-opiskelija, ja nyt haetaan varajäsentä toiselle perustutkinto-opiskelijalle meneillään olevan toimikauden loppuajaksi eli 

korkeintaan vuoden 2013 loppuun asti. Opetus- ja tutkimusneuvoston varajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevat 

Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee 



toimittaa viimeistään pe 8.3.2013 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti ville.sinnemaki(at)siba.fi tai 

paperilla Töölönkatu 28, 4. krs, 00260 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 

4296). 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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NYHETER FRÅN KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR 
 

///////////////////////////////// FEBRUARI – VECKA 9  ////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 

RUMMET FÖR FRI KONST – ÖPPET FÖR ALLA 
 

Rummet för Fri Konst (Vapaan Taiteen Tila) är en öppen och gratis platform för studerande och personal inom Konstuniversitetet som 

vill ordna utställningar, föreställningar och andra evenemang. Rummet är beläget precis bredvid Salutorget (Katarinegatan 3). 

Anordnade evenemang beviljas upp till 300 e för diverse kostnader. För mer information och reservationer gå till 

www.vapaantaiteentila.fi.  

 

OBS! Det nalkas öppningsparty 22.3.! Närmare information på kommande. 

Det händer i Rummet för fri konst: 

 

* 3.3. ja 6.3. klo 15-23.30 Hyppäämisen historiaa yönkuvina, Olli Kontulaisen monologi. 

* 5.3. klo 19-23.50 Home of Easy Credit, joka yhdistelee musiikissaan luuppeja ja jatsia kontrabasson ja saksofonin voimin. Lavalla 

myös suomalaisia vapaan improvisaation taitajia. 

* 9.3. klo 17-23.30 Primavista Arkestra: 

Spontaanin säveltämisen ja sävellysluonnosten hyväksikäyttö -klubi. Tuo sävellysideasi tai sävellä paikan päällä monenkirjavalle 

orkesterille. Orkesteriin saa myös liittyä paikanpäällä! 

 

 

SKRIDSKOÅKNING MED TOKYO 15.3. 

 

Kom och avsluta skridskosäsongen och välkomna våren i ett gemensamt skridskoevenemang tillsammans med Konstuniversitetets 

studentkår och Aalto Arts studentkår TOKYO den 15.3. vid Järnvägstorgets Ispark. Förvänta dig roliga lekar, varm kakao och bra 

sällskap. Mer information på kommande! 

 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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NEWS FROM THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF THE ARTS 

/////////////////////////////////////// FEBRUARY – WEEK 9 /////////////////////////////////////////////////////// 

 

THE FREE ART SPACE – A SPACE FOR YOUR ART 

 

The Free Art Space is a space for your art, 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. It is situated just 

nearby the Market Square (Katariinankatu 3). For booking the space and additional information please visit: www.vapaantaiteentila.fi 

 

Coming up in the Free Arts Space: 

* 5.3. at 19-23.50 Home of Easy Credit presents loops and jazz with contrabass and sax. On stage also Finnish masters of free 

improvisation.  

* 9.3. klo 17-23.30 Primavista Arkestra 

A club of spontaneous composing and abuse of sketchy ideas. Bring your idea or compose in situ for an orchestra consisting of 

musicians of all kinds. One can also join the orchestra on-the-spot. 

 

NB! The Free Art Space Opening Party is on 22nd March. Keep posted for more information! 
 

 

 ICESKATING EVENT WITH TOKYO 

 

Student union together with Aalto Arts student union TOKYO organizes an iceskating event on 15th March at the Icepark nearby the 

Railway station. There will be fun games, hot chocolate and nice people. Further information coming up! 

 

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