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MUISTA LÄSNÄOLOILMOITTAUTUMINEN 2.9. MENNESSÄ
Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2013-2014 jatkuu 2.9. saakka, ja kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava läsnä- tai
poissaolevaksi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Ilmoittautumistavat ja -käytännöt vaihtelevat hiukan akatemioittain, ja tarkat
ilmoittautumisohjeet löytyvät kunkin akatemian intrasta.
Perustutkinto-opiskelijoilla läsnäolo edellyttää ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamista, jatko-opiskelijoille ja sivutoimisille
opiskelijoille jäsenyys on vapaaehtoinen. Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu on lukuvuonna 2013-2014 100€ (50€/lukukausi) ja
jatko-opiskelijoilta 35€ (17,50€/lukukausi).
Jäsenmaksun maksaminen käy helpoiten WebOodin kautta (WebOodi ei valitettavasti ole Kuvataideakatemian opiskelijoiden
käytettävissä), mutta vaihtoehtoisesti voit maksaa jäsenmaksun tilisiirtona (ohjeet löytyvät osoitteesta
www.taideylioppilaskunta.fi/jasenille/jasenmaksu) tai käteisellä ylioppilaskunnan toimistolle.

HAPPY HOUR KE 28.8. – VAPAAN TAITEEN TILASSA OVET AVOINNA KLO 15 ETEENPÄIN
Vapaan Taiteen tilassa ovet auki keskiviikkona 28.8.! Tule tutustumaan Tilaan, juomaan tuopponen tai kupponen ja tapaamaan ihmisiä.
Ylioppilaskunta on paikalla, tarjoaa kahvia ja pullaa yms. ja kertoilee toiminnastaan. Happy hour kestää kolmesta eteenpäin koko illan.
Tule ja tuo siis porukkasi paikalle silloin, kun siihen on hyvä hetki.
Vapaan taiteen tila löytyy osoitteesta Katariinankatu 3 ja www.taiteentila.fi.

NÄIN SAAT TARRAN OPISKELIJAKORTTIISI
Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimisto (Töölönkatu 28, 4. krs) on palannut kesätauoltaan. Toimisto on avoinna ma-pe klo 10-15.
Tarroja saa myös väliaikaisista tarranjakopisteistä välillä 28.6.-6.9 TeaKista (Haapaniemenkatu 6, 3. krs lasiaula) ma-pe klo 11-13 ja
KuvAsta (Kaikukatu 4, ala-aula) ma-pe klo 14-16. Tarran saat, kun läsnäoloilmoittautumisesi näkyy WebOodissa.
Opiskelijakalenterit saapuvat viikolla 35.

PÄIVÄN TARJOUS: OPISKELIJAEDUSTAJAN TEHTÄVIÄ OPETUSNEUVOSTOSSA, ESSUSSA
JA KOPOSEN SÄÄTIÖSSÄ
Ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijajäseniä:
-

Kaksi opiskelijajäsentä ja heille kaksi varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon (haku 2.9. mennessä)
Varajäsen Teatterikorkeakoulun esitystoiminnan suunnitteluryhmään (ESSU, haku 2.9. mennessä)
Varajäsen Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen (haku 2.9. mennessä)

Lisätietoja avoimista paikoista löytyy ylioppilaskunnan sivuilta osoitteesta www.taideylioppilaskunta.fi/avoimet-luottamuspaikat.

OPISKELIJAKORTTIPALVELU VAIHTUU: R.I.P. ANTENNA JA LYYRA, KAUAN ELÄKÖÖN FRANK!
Uusi opiskelijakortti sekä opiskelijoiden etupalvelu Frank on julkaistu 9.8.2013. Frank on opiskelijoiden itse omistama yritys, joka jatkaa
ja laajentaa mm. Sibelius-Akatemian opiskelijakortit aiemmin toimittaneen Oy Lyyra Ab:n toimintaa.
Osoitteesta www.myfrank.fi tilataan kesästä 2013 lähtien myös kaikki taideyliopistolaisten opiskelijakortit. Frankin opiskelijakortilla saa
kaikki perinteiset opiskelija-alennukset koko Suomessa. Uuden kortin voi tilata joko maksuominaisuudella tai ilman ja kotimaisena tai
kansainvälisenä korttina, minkä lisäksi jatko-opiskelijoille on oma korttinsa.
Eri akatemioissa aiemmin käytössä olleita Lyyra- ja Antenna-opiskelijakortteja ei siis voi enää tilata. Korttia voi halutessaan vaihtaa,
mutta kenenkään ei ole pakko, vaan kaikki vanhat kortit toimivat edelleen ja niihin annetaan normaaliin tapaan lukuvuositarrat
läsnäolevaksi ilmoittautuneille TaiYo:n jäsenille.
Tilaa siis korttisi osoitteessa www.myfrank.fi! Frank muistuttaa, että uuden tilausjärjestelmän käyttöönoton myötä korttia voi joutua
odottelemaan hiukan normaalia pidempään.
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NEWS FROM THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF THE ARTS
///////////////////////////////// APRIL – WEEK 34 ///////////////////////////////////////////

ENROLL FOR THE ACADEMIC YEAR NOW!
Enrolment for the academic year 2013 is now open and continues until Sep. 2nd. Every student must report as present or absent. The
practices vary a bit in each academy, so check your intranet for more detailed info.
When you’re doing your bachelor or masters, in order to enroll you must become a member of the student union and pay the
membership fee. Doctoral students are also welcome to the student union. The membership fee this year is 100 euros for
bachelor/master student and 35 euros for doctoral students (they don’t have access to the health care service).
The easiest way is to pay your membership fee and enroll via WebOodi(unfortunately not doable for students at the Academy of Fine
Arts). You can also pay straight to the student union account in your own bank or in cash at the student union office (Töölönkatu 28).
More info on how and what to pay is found on our website www.taideylioppilaskunta.fi/in-english/student-union-fee/ .

HAPPY HOUR WED 28.8. – DOORS ARE WIDE OPEN @THE SPACE FOR FREE ARTS
The Space for Free Arts is an open house on Wednesday, August 28th! Come say hi, get to know the Space, have a cup or a pint and
meet the people.
The student union is present and introduces itself, offers coffee and buns etc. Happy hour starts at three p.m. and lastas for the whole
night. Come and bring your folks by whenever you can!
The Space for Free Arts is located at Katariinankatu 3 and www.taiteentila.fi.

HOW TO GET A TERM STICKER FOR YOUR STUDENT CARD
University of the arts Student Union office is back from summer break and open normally again, every day at 10-15. Term stickers for
the academic year 2013-2014 are given out at the office. With the sticker you’ll get a free Art-calender; unfortunately the shipment is
coming in late, so you can ask for the calenders earliest on week 35.
During weeks 35-36(26.8.-6.9.) temporary service points will also give out term stickers at TeaK(Haapaniemenkatu 6, 3. floor lobby)
Mon-Fri 11-13 and at KuvA (Kaikukatu 4, lobby) Mon-Fri 14-16. Until Aug 23th and Sep. 9th onwards term stickers are given out at the
ArtSU office.

STUDENT CARDS NOW PROVIDED BY FRANK. SAY HELLO!
New student card and service Frank has been launched in August. From autumn 2013 on all student cards are ordered from this
student-owned company, and old cards by Lyyra or Antenna cannot be ordered anymore. You can still use your old student card and
get a term sticker on it, but if you wish, you may of course also switch to a new card with many new benefits.
With the student card you can prove that you are studying in Finland and get hundreds of student discounts all over the country. In
addition to being your student ID, the new student card also functions as a payment card (prepaid MasterCard) and gives you the
possibility to make purchases using a chip or the faster and easier nfc (near-field communication) technology. Optionally you may
choose to order a traditional student card without the payment card option. For an added fee, you also have the option of ordering an
ISIC student card, which gives you student benefits all around the globe.
Check Frank at www.myfrank.fi!
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