TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN UUTISIA
////////////////////////////////// HUHTIKUU – VKOT 15 –16 //////////////////////////////////////////////////////////////

HAE TAIDEYLIOPISTON YLIOPISTOKOLLEGIOON!
HUOM: Hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan automaattisesti.

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 22.4.2013 klo 12.00 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).

HAE SUUNNITTELEMAAN TERVEELLISEMPÄÄ OPISKELIJAELÄMÄÄ
Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 2–3 opiskelijajäsentä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki‐Espoon terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä 3:een.
Terveystyöryhmät ovat YTHS:n paikallisia toimielimiä, joissa pyritään edistämään opiskelijoiden terveyttä mm. opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti
vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden sekä opiskelukyvyn edistämisen kautta. Pari kertaa lukukaudessa kokoontuvissa terveystyöryhmissä
ovat edustettuina opiskelijat, yliopistojen henkilökunta ja muut sidosryhmät, ja terveystyöryhmä 3:n muodostavat Taideyliopisto, Svenska Handelshögskolan sekä
Snellman‐korkeakoulu.
YTHS:n terveystyöryhmä 3:n opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat, ja sinne pyritään valitsemaan yksi opiskelija kustakin Taideyliopiston
akatemiasta. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 29.4.2013 klo 12.00
ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo‐paasihteeri@uniarts.fi tai paperilla Töölönkatu 28, 4. krs, 00260 Helsinki). Myös lisätietoja hausta
ja terveystyöryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

KIINNOSTAAKO KEHITYSYHTEISTYÖTOIMINTA?
Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyöasianneuvottelukunta KENKKU:n haku lukuvuodelle 2013‐14 on auki. Eri ylioppilaskuntia edustavista
vapaaehtoisista koostuva KENKKU vastaa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta, suunnittelusta ja seurannasta yhdessä SYL:n hallituksen
kehitysyhteistyövastaavan ja kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Jos toiminta kehitysyhteistyön parissa kiinnostaa ja haluat TaiYo:n esittävän sinua KENKKU:n
jäseneksi, katso tarkempi hakuilmoitus TaiYo:n nettisivuilta kohdasta Avoimet luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi viimeistään maanantaina 29.4.2013 klo
12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo‐paasihteeri@uniarts.fi tai paperilla Töölönkatu 28, 4. krs, 00260 Helsinki)

TAIDETTA MEILLE! -TAPAHTUMA
24.04.2013 pääsee Ateneumiin jälleen opiskelijakortilla ilmaiseksi sisään! Kevään teemana on Linnan Aarteet. Näyttelyn ytimenä ovat keisarillinen taidekokoelma
sekä Ateneumin Presidentinlinnaan tallettamat teokset, joiden lisäksi mukana on runsaasti arvokasta esineistöä. Ohjelmassa on lisäksi kaikenlaista tapahtumaa
keväisissä tunnelmissa mm. Helsinki Soundpainting Ensemble muuttaa maalaukset musiikiksi, tehdään muotokuvia kurkistusseinään sekä kuullaan Linnan aarteet ‐
näyttelyn kuraattorien kertovan Presidentinlinnan taidekokoelmaa esittelevästä näyttelystä.
Nyt jo kuudetta kertaa järjestettävä Taidetta meille! ‐tapahtumapäivä toteutetaan yhteistyössä HOK‐Elannon, Helsingin Sanomien, Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan ja Lyyran kanssa. Tervetuloa!
Katso lisätietoa ja päivän tarkempi ohjelma: http://www.ateneum.fi/fi/taidetta‐meille ja https://www.facebook.com/events/192829770841320

UUDEN ALUN KEVÄTBILEET
Kevät on täällä! Samoin on Taideyliopiston ylioppilaskunta, jonka vuosipäiväksi on päätetty 14.4., Taiton nimipäivä. Ylioppilaskunnan vuosipäivää ja ensimmäistä
kevättä juhlitaan seuraavalla viikolla kevätbileillä TeaKin Torilla. Lauantaina 20.4. klo 21 alkaen Tori täyttyy valosta ja taiteesta. Alkuillasta eri akatemioiden
opiskelijat esittelevät taidettaan, ja ylioppilaskunnan logokilpailun voittaja paljastetaan ja palkitaan. Bändit ja dj:t huolehtivat loppuillasta ja tanssilattian
kuumenemisesta. Torilla on tilaa ja valoa, kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita! Sisäänpääsy 2e sisältää narikan. Asu vapaa, keväinen.

VAPPUPIKNIKKIÄ ULLANLINNANMÄELLÄ!
Auringon noustessa vapunpäivänä 1.5. nousee myös TaiYo:n teltta Ullanlinnanmäelle. Ota kaveri ja piknik‐eväät kainaloon ja tule teltalle! Mäellä on jengiä,
aurinkoa, laulua, skumppaa ja ilmapalloja. Makein meininki löytyy taideopiskelijoiden teltalta! Telttaa reunustaa banderolli/lippu tai muu iso maamerkki, jonka
avulla löydät perille. Lakki päähän ja mukaan!
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NYHETER FRÅN KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR
///////////////////////////////// APRIL – VECKORNA 15–16 //////////////////////////////////////////////////////////
ANSÖK TILL KONSTUNIVERSITETETS UNIVERSITETSKOLLEGIUM
OBS! Ansökningstiden har förlängts. Hittills anlända ansökningar beaktas.
Konstuniversitetets studentkår söker sex (6) studerandemedlemmar och deras sex respektive vicemedlemmar till Konstuniversitetets universitetskollegium.
Universitetskollegiet är i praktiken universitetets högsta beslutsfattande organ. Till dess uppgifter hör bl.a. att bestämma över antalet medlemmar i universitetets
styrelse, längden på mandatperioden och storleken av arvoden, utse och befria universitetets styrelsemedlemmar, utse revisorer för universitetet, bekräfta
universitetets bokslut samt bestämma om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn. Konstuniversitetets universitetskollegium består av 18 medlemmar
varav 6 representeras av professorer, 6 av annan undervisnings‐ och forskningspersonal samt 6 av studeranden. Mandatperioden för universitetskollegiets
studerandemedlemmar är två år.
Alla studeranden inom Konstuniversitetet som anmält sig närvarande före ansökningstidens slut, kan ansöka om medlemskap i universitetskollegiet. De som är
valbara som personalmedlemmar är inte valbara som studerandemedlemmar. Utav ansökningarna utser delegationen två studerandemedlemmar från varje
akademi utgående från förslaget givet av studentkårens styrelse. I en situation där det inte finns tillräckligt med behöriga sökanden från en akademi, utser
delegationen sökanden som anses mest kompetenta. Det uppskattas som fördelaktigt att studerandemedlemmarna har åtminstone till en viss mån tidigare
erfarenhet av studerandes intressebevakning och/eller att verka som studeranderepresentant inom administration.
Motiverade ansökningar adresserade till Konstuniversitetets studentkår bör levereras senast fredag 22.4.2013 kl 12 till studentkårens generalsekreterare Ville
Sinnemäki (taiyo‐paasihteeri@uniarts.fi eller Tölögatan 28, 4:e vån, 00260 Helsingfors). Ansökan bör innehålla en beskrivning över tidigare förtroendeuppdrag.
Mer information om ansökningen och akademidirektionens verksamhet ges av generalsekreterare ville Sinnemäki (tel. 040 710 4296).

ANSÖK SOM STUDERANDEMEDLEM TILL DIN AKADEMIS DIREKTION!
Konstuniversitetet söker tre (3) studerandemedlemmar och deras respektive tre vicemedlemmar till
‐ Bildkonstakademins direktion,
‐ Sibelius‐Akademins direktion och
‐ Teaterhögskolans direktion.
Varje akademi i Konstuniversitet har egna direktioner som ansvarar för akademiska ärenden. Direktionerna innehar bl.a. utvecklingsuppgifter gällande akademins
undervisning, konstnärlig verksamhet och forskning, godkänner akademins examensfordring, planer gällande undervisningen och urvalsprinciper av studeranden
samt bestämmer om akademins promotion, utnämnandet av hedersdoktorer och andra ärenden som tillhör den akademiska verksamheten. Varje direktion har
nio medlemmar varav tre representeras av professorer, tre av annan forsknings‐ och undervisningspersonal samt tre av studeranden. Mandatperioden för
direktionens studerandemedlemmar är två år.
Alla studeranden inom respektive akademi som anmält sig som närvarande före ansökningsperiodens slut, kan ansöka som studerandemedlem till
akademidirektionen. De som är valbara till personalmedlemmar är inte valbara till studerandemedlemmar. Det anses fördelaktigt att studerandemedlemmarna
åtminstone till en viss mån har tidigare erfarenhet av studerandes intressebevakning och/eller att verka som studeranderepresentant inom administrationen.
Studerandemedlemmarna till akademins direktion väljs av studentkårens styrelse.
Motiverade ansökningar adresserade till Konstuniversitetets studentkår bör levereras senast fredag 19.4.2013 kl 15 till studentkårens generalsekreterare Ville
Sinnemäki (taiyo‐paasihteeri@uniarts.fi eller Tölögatan 28, 4:e vån, 00260 Helsingfors). Ansökan bör innehålla en beskrivning över tidigare förtroendeuppdrag.
Mer information om ansökningen och akademidirektionens verksamhet ges av generalsekreterare ville Sinnemäki (tel. 040 710 4296).
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NEWS FROM THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF THE ARTS
/////////////////////////////////////// HUHTIKUU – WEEKS 15–16 ///////////////////////////////////////////////////////
ARTSU SPRING PARTY IS COMING!
The Spring is here! And so is the student union of the University of the Arts who has decided to celebrate its anniversary on the day of Taito on 14th April. The
anniversary together with the first spring is celebrated the next week with a spring part at Tori in Teak. Saturday 20th April Tori is filled with light and art. The
evening starts with the art of the students of all academies and the winner of the logo competition is announced and rewarded. The evening continues to heat up
with bands and dj:s. All the members of the student union are warmly welcome to fill Tori! Entrance 2 e, including the cloakroom fee. Dress code is free, with a
hint of spring.

ART FOR US! IN ATENEUM 24TH APRIL
On April 24th the entrance to Ateneum art museum will again be free of charge with a student card!
This spring the theme is Treasures of the Palace. The core of the exhibition consists of the imperial art collection and works from Ateneum’s collection that have
been on display at the Presidential Palace, as well as many valuable artefacts.The program also includes all kinds of happenings in a springy atmosphere i.e.
Helsinki Soundpainting Ensemble transforms paintings into music, make portraits on a face cut‐out screen and listen to the curators of the Treasures of the Palace
exhibition talk about the exhibition presenting the art collection of the Presidential Palace.
Art for Us! event day, now organised for the sixth time, is brought to you in cooperation with HOK‐Elanto, Helsingin Sanomat, Student Union of the University of
Helsinki and Lyyra. Welcome!
For more information and the schedule for the day, please visit:
http://www.ateneum.fi/fi/taidetta‐meille
https://www.facebook.com/events/192829770841320

MAY 1ST PICNIC AT ULLANLINNANMÄKI
As the sun rises on May 1st, so does the picnic tent of ArtSu. Grab a friend and a picnic basket and come see the fuzz! Ullanlinnanmäki is full of people,
balloons, singing, sun and champagne. Coolest picnic is happening at the art student’s tent! There is a banner/flag that you can recognize our tent by. Everyone
is welcome to join!
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