TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN UUTISIA
////////////////////////////////// MAALISKUU – VKO 10 /////////////////////////////////////////////////////////////////
LIIAT OPINTOTUET PALAUTETTAVA MAALISKUUN LOPPUUN MENNESSÄ
Opiskelijat voivat palauttaa maaliskuun loppuun mennessä liiat opintotuet ja näin välttää tuen takaisinperinnän 15 %:lla korotettuna. Tuen voi palauttaa
helposti Kelan asiointipalvelussa (http://www.kela.fi/asiointi).
Jos tulosi ylittivät vuonna 2012 vuositulorajan, voit vapaaehtoisesti palauttaa liiat opintorahat ja asumislisät 31. maaliskuuta 2013 mennessä. Kun palautat
ylimääräiset tuet määräaikaan mennessä, vältät tukien takaisinperinnän 15 %:lla korotettuna.
Vuosituloraja määräytyy tukikuukausien mukaan. Jos olet nostanut opintotukea 9 kuukaudelta, vuositulorajasi on 11 850 euroa. Oman tulorajansa voi
varmistaa Kelan asiointipalvelusta http://www.kela.fi/asiointi tai laskurilla http://www.kela.fi/laskurit.
Voit ilmoittaa palautuksesta myös paperilomakkeella (OTmP). Toimitettuasi lomakkeen Kelalle saat postissa maksulomakkeen tuen palautusta varten.
Opiskelijoiden palvelunumero 020 692 209 neuvoo opintotukiasioissa arkisin klo 8-18. Myös opintotuen keskustelupalstan kautta (www.kela.fi > opiskelijalle)
voit saada vastauksen kysymykseesi.

SUURMIELENOSOITUS OPINTOTUESTA
Mitä opintotuelle on tapahtumassa? Murskaavatko säästöpaineet nuoren sukupolven yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun? Vaadimme vastauksia
kokoontumalla Senaatintorille keskiviikkona 20.3.2013 klo 13.00, mistä siirrymme suurena opiskelijakulkueena Eduskuntatalolle kohtaamaan päättäjiä
kasvotusten. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden on toteuduttava!
Hallitus tekee jälleen säästötoimenpiteitä. Työurien pidentämisen työkaluna pidetään mm. opintotuen kiristämistä, mutta onko todellisena lopputuloksena vain
liuta heikennyksiä opiskelijan talouteen ja hyvinvointiin?
Ainaisen opintotuella pelaamisen on loputtava, sillä se vaarantaa suunnitelmallisen ja päätoimisen opiskelun. Opintotuki on opiskeluaikaisen toimeentulon
ensisijainen turva ja sitä on kehitettävä harkitusti sekä hallitusohjelman mukaisesti. Nykyinen opintorahapainotteinen opintotukijärjestelmä takaa kaikkien
mahdollisuuden opiskella Suomessa lähtökohdista riippumatta. Vaadimme hallitusta kantamaan vastuunsa yhdenvertaisesta Suomesta.
Koko opiskelijaliike sanoutuu irti opintotuen leikkauksista ja marssii yhtenä rintamana 20.3.2013 Senaatintorilta Eduskuntatalolle vaatimaan päättäjiltä vastauksia.
Katso lisätietoa mielenosoituksesta: https://www.facebook.com/events/478850868828955/

TAIDEYLIOPISTON STRATEGIAPERUSTAN PÄIVITTÄMINEN
Osallistu Taideyliopiston strategiaperustan päivittämiseen!
Tervetuloa Taideyliopiston strategiaperustaa käsittelevään yhteisötilaisuuteen:
- Kuvataideakatemia, 8.3. klo 10-12 (Auditorio)
- Teatterikorkeakoulu, 14.3. klo 12-14 (Auditorio 1)
- Sibelius-Akatemia, 21.3. klo 12-14 (Ackté-Sali)
Nyt olemassa olevan strategiaperustan pohjalta luodaan Taideyliopiston strategia. Taideyliopiston hallitus käsittelee strategialuonnosta ja pyrkii hyväksymään sen
kokouksessaan 8.4.
Ennen tätä järjestämme jokaisessa akatemiassa yhteisötilaisuuden, jossa strategialuonnoksesta keskustellaan avoimesti, ja jossa kaikki yhteisön jäsenet voivat
ottaa siihen kantaa. Rehtori Tiina Rosenberg on läsnä tilaisuuksissa ja toivomme, että mahdollisimman moni opiskelija ja henkilökunnan jäsen saapuu paikalle
kommentoimaan luonnosta.
Lisätietoa: Alina Savolainen, alina.savolainen@teak.fi / Tiina Tuomikoski, tiina.tuomikoski@siba.fi / Johanna Vakkari, johanna.vakkari@kuva.fi

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

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. klo 18—21. Hinta 2/7 euroa (2 e sisäänpääsy omilla luistimilla ja 7 e sisältäen luistinvuokran). Luvassa leikkimielistä kisailua,
kaakaota ja rentoa meininkiä. Tule mukaan!

YLIOPPILASKUNNAN TOIMISTON AUKIOLOAJAT MUUTTUVAT
Ylioppilaskunnan toimiston aukioloajat muuttuvat maanantaista 11.3. lähtien. Loppukevään ajan toimisto on kokonaan suljettu maanantaisin ja perjantaisin,
mutta vastaavasti pidempään auki muina päivinä. Uudet aukioloajat ovat: ti-to klo 11—15, ma, pe suljettu. Toimisto löytyy edelleen osoitteesta Töölönkatu 28
(4. krs) ja puhelinnumero on vanha tuttu 040 710 4298. Jos et mitenkään pääse asioimaan toimistossa sen aukioloaikoina, voit ottaa yhteyttä pääsihteeriin
(ville.sinnemaki@siba.fi).
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NYHETER FRÅN KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR
///////////////////////////////// FEBRUARI – VECKA 10 //////////////////////////////////////////////////////////
ÖVERBETALDA STUDIESTÖD SKA BETALAS TILLBAKA INOM MARS
Studerande kan betala tillbaka överbetalda studiestöd inom mars och därmed undvika återkrav av studiestödet förhöjt med 15 %. Enklast är det att återbetala
studiestöd via FPA:s e-tjänst (http://www.fpa.fi/etjanst). Om dina inkomster år 2012 översteg årsinkomstgränsen kan du på eget initiativ betala tillbaka
överbetalda studiepenningar och bostadstillägg fram till 31 mars 2013. Om du frivilligt betalar tillbaka överbetalda belopp undviker du återkrav av beloppet som
höjs med 15 %. Årsinkomstgränsen bestäms enligt antalet stödmånader. Om du fått studiestöd för nio månader är årsinkomstgränsen 11 850 euro. Du kan
kontrollera din personliga inkomstgräns via FPA:s e-tjänst på http://www.fpa.fi/etjanst eller med beräkningsprogrammet på http://www.fpa.fi/berakningar.
Meddelandet om återbetalning kan också göras genom att fylla i pappersblanketten OTmP. När du skickat in pappersblanketten får du hem en förhandsifylld
betalningsblankett. Servicenumret 020 692 229 ger råd i studiestödsärenden vardagar kl. 8-18. Du kan också få svar på dina frågor via diskussionsforumet för
studiestödet (www.fpa.fi > studerande ).

VAR MED OM ATT UPPDATERA KONSTUNIVERSITETETS STRATEGIDOKUMENT
Välkommen till gemenskapsmöten om strategidokumentet som hålls i varje akademi:
- Bildkonstakademin, 8.3. kl. 10-12 (Auditorio)
- Teaterhögskolan, 14.3. kl. 12-14 (Auditorio 1)
- Sibelius-Akademin, 21.3. kl. 12-14 (Ackté-Sali)
På grund av Konstuniversitetets strategidokument ska strategin för Konstuniversitetet utformas. Konstuniversitetets styrelse ska behandla utkastet till
strategidokument och försöka godkänna det vid sitt möte den 8 april. Mera information: Alina Savolainen, alina.savolainen@teak.fi / Tiina Tuomikoski,
tiina.tuomikoski@siba.fi / Johanna Vakkari, johanna.vakkari@kuva.fi

SKRIDSKOÅKNING 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 kl 18—21. Pris 2/7 euro ( 2 e inträde med egna skridskor och 7 e inklusive uthyrning av skridskor). Förvänta
dig roliga lekar, varm kakao och bra sällskap – kom med!

FÖRÄNDRINGAR I ÖPPETHÅLLNINGSTIDERNA AV STUDENTKÅRENS KONTOR
Öppethållningstiderna för studentkårens kontor ändras fr.o.m 11.3. Kontoret är öppet från tisdag till torsdag kl 11-15 och håller stängt måndag och fredag.
Kontoret är ännu beläget i Tölö (Tölögatan 28, 4:e vån.) och telefonnumret är som bekant 040 710 4298. Ifall du inte har möjlighet att besöka kontoret vid dess
öppethållningstider, kan du kontakta generalsekreteraren (ville.sinnemaki@siba.fi).

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

NEWS FROM THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF THE ARTS
/////////////////////////////////////// FEBRUARY – WEEK 10 ///////////////////////////////////////////////////////
EXCESS STUDENT FINANCIAL AID MUST BE RETURNED BY THE END OF MARCH
Students can return excess student financial aid by the end of March to avoid the recovery of the aid increased by 15 %. Excess aid can be conveniently returned
via Kela's electronic services. If your income exceeded the annual income limit in 2012, you can voluntarily return excess student grants and housing supplements
by 31 March 2013. When the excess aid is returned before the deadline, you can avoid the recovery increased by 15%.
The annual income limit is defined by the months when the student receives the aid. If you received student financial aid for 9 months, the annual income limit is
11,850 euro. You can check your own income limit at Kela's electronic services http://www.kela.fi/asiointi or with the calculator http://www.kela.fi/laskurit
(available in Finnish and Swedish). The aid can also be returned with the OTmP paper form. The service number 020 692 209 advices in matters concerning
student financial aid on weekdays 8 a.m. – 6 p.m.

PARTICIPATE IN THE UNIVERSITY OF THE ARTS HELSINKI’S STRATEGY BASIS UPDATE!
Welcome to launch discussions on the draft at the following Academy-arranged community events:
- March 8th 10:00 a.m.-12:00 a.m., the Academy of Fine Arts, Auditorium
- March 14th 12:00 noon-2:00 p.m., Theatre Academy, Auditorium 1
- March 21st 12:00 noon-2:00 p.m., Sibelius Academy, Ackté-Sali
University of the Arts strategy basis will be updated and then reviewed by the University's board, who will discuss the updated draft and then attempt to approve
it at the board meeting on the 8th of April. Before this we organize community events where the strategy will be openly discussed. Rector Tiina Rosenberg is
present in the meetings. More information: Alina Savolainen, alina.savolainen@teak.fi / Tiina Tuomikoski, tiina.tuomikoski@siba.fi / Johanna Vakkari,
johanna.vakkari@kuva.fi

ICE SKATING EVENT
th

Student union together with Aalto Arts student union TOKYO organizes an ice skating event on 15 March at the Icepark nearby the Railway station from 6 p.m.
until 9 p.m. Price is 2/7 euros (2 e for entrance with own skates and 7 e includes renting of skates). There will be fun games, hot chocolate and nice people, so
join!

CHANGES IN THE STUDENT UNION OFFICE OPENING HOURS
th

As from 11 March the opening hours of the student union office will change. The office will be open from Tuesday to Thursday between 11 p.m. and 3 p.m. and
th
it will be closed on Monday and Friday. The office is situated in Töölö (Töölönkatu 28, 4 floor). If you are not able to visit the office within the opening hours,
you may contact the secretary general(ville.sinnemaki@siba.fi).
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