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LUKUVUOSI-ILMOITTAUTUMINEN KÄY KUUMANA – ILMOITTAUDU NYT!
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 akatemiat tiedottavat tarkemmin omista ilmoittautumis-ohjeistaan. Kannattaa hoitaa
ilmoittautuminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa, sillä opiskelija joka ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa.
Kaikkien perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla läsnäolevaksi ilmoittautuminen edellyttää ylioppilaskunnan jäsenyyttä ja TaiYo:n jäsenmaksun maksamista. Perustutkintoopiskelijoiden lisäksi myös jatko-opiskelijat ja mm. erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai erillisiä opetettavan aineen opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi
tervetulleita liittymään ylioppilaskunnan jäseniksi. TaiYo:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2013-2014 perustutkinto-opiskelijoilta 100 € (50 €/lukukausi) ja jatko-opiskelijoilta 35 € (17,50
€/lukukausi; jatko-opiskelijat eivät ole YTHS:n palveluiden piirissä).
Kaikkein helpoimmin maksat jäsenmaksun ja ilmoittaudut samalla läsnäolevaksi WebOodi-palvelun kautta (WebOodi ei valitettavasti ole Kuvataideakatemian opiskelijoiden
käytettävissä), mutta vaihtoehtoisesti voit maksaa jäsenmaksun myös tilisiirtona TaiYo:n tilille tai käteisellä ylioppilaskunnan toimistoon (Töölönkatu 28, 4. krs). Jäsenmaksun
yhteydessä voit halutessasi maksaa myös vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun 5 €. Tarkemmat ohjeet jäsenmaksun maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta
osoitteesta http://taideylioppilaskunta.wordpress.com/jasenille/jasenmaksu .

LUKUVUODEN AVAJAISET MAANANTAINA
Taideyliopiston lukuvuoden avajaiset ma 2.9. klo 17.30 Musiikkitalon
konserttisalissa. Lämpimästi tervetuloa! Bussikuljetus Sörnäisten
kampukselta klo 16.15 ja 16.45. Lähtö Kaikukadulta.
SibAn avajaisjumalanpalvelus Temppeliaukion kirkossa 2.9. klo 10.00
Kuvataideakatemian Taidemyyntimön avajaiset Musiikkitalon alalämpiössä
2.9. ennen avajaisia klo 16.30.

NÄIN SAAT TARRAN OPISKELIJAKORTTIISI
Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimisto (Töölönkatu 28, 4. krs) on palannut kesätauoltaan ja on taas avoinna normaalisti joka arkipäivä. Elo-syyskuun tarkemmat aukioloajat
löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta http://taideylioppilaskunta.wordpress.com/ylioppilaskunta/yhteystiedot/ . Lukuvuoden 2013-2014 lukuvuositarroja saa opiskelijakortteihin
toimistolta sen aukioloaikoina.
Lukuvuositarrojen jakelu siirtyy tänä syksynä ylioppilaskunnan hoidettavaksi myös Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa, eikä tarroja enää saa aiempien vuosien tapaan
KuvAn infopisteestä tai TeaKin opintopalveluista. Sen sijaan molempiin akatemioihin perustetaan väliaikaiset tarranjakopisteet viikkojen 35-36 ajaksi (26.8.-6.9.), jolloin tarroja saa
TeaKista (Haapaniemenkatu 6, 3. krs lasiaula) ma-pe klo 11-13 ja KuvAsta (Kaikukatu 4, ala-aula) ma-pe klo 14-16. Muina aikoina eli 23.8. asti ja 9.9. alkaen tarroja saa vain TaiYo:n
toimistosta (Töölönkatu 28, 4. krs).
Kortin kanssa saat myös ilmaisen Taide-kalenterin. Valitettavasti toimittajalla on vaikeuksia, mutta kalenteri on luvattu saapuvaksi ensi viikonn alussa viimeistään. Olemme
pahoillamme viivästyksesta ja ilmoitamme heti kun kalenterit saapuvat!

OPISKELIJAEDUSTAJIEN PAIKAT AUKI, LÖYDÄ OMASI TÄSTÄ!
Ovet ovat auki edunvalvonnan temppeliin! Löydä oma paikkasi tästä, joka akatemiassa mielenkiintoisia paikkoja tarjolla – nyt voi vaikuttaa! Lisätiedot ja tarkemmat kuvaukset löydät
osoitteesta http://taideylioppilaskunta.wordpress.com/avoimet-luottamuspaikat/

- 2 OPISKELIJAJÄSENTÄ TEATTERIKORKEAKOULUN OPETUSNEUVOSTOON
hakuaika päättyy 2.9. klo 12
- VARAJÄSEN TEATTERIKORKEAKOULUN ESITYSTOIMINNAN SUUNNITTELURYHMÄÄN(ESSU)
hakuaika päättyy 2.9. klo 12
- VARAJÄSEN VILJO JA LAHJA KOPOSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
hakuaika päättyy 2.9. klo 12
- VARAJÄSENET SIBELIUS-AKATEMIAN AKATEEMISEEN NEUVOSTOON
hakuaika päättyy 2.9. klo 12
- OPISKELIJAJÄSEN KUVATAIDEAKATEMIAN REKRYTOINTITOIMIKUNTAAN
hakuaika päättyy 9.9. klo 12
- OPISKELIJAJÄSEN KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTO- JA JULKAISUTOIMIKUNTAAN
hakuaika päättyy 9.9. klo 12
- YHTEYSOPISKELIJOITA SIBELIUS-AKATEMIAN KLASSISEN MUSIIKIN OSASTOLLE
hakuaika päättyy 16.9.
LISÄTIETOJA AVOIMISTA PAIKOISTA, NEUVOSTOISTA, KOMITEOISTA JA MAAILMAN MENOSTA ANTAA PÄÄSIHTEERI VILLE SINNEMÄKI, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, 040 7104 296.

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
/////////////////////////////////////// AUGUST – WEEK 35 ///////////////////////////////////////////////////////

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. Please remember to enroll in time: if you have not enrolled in time you lose your study rights(due to the university law in Finland).
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).
In addition to the membership fee you can pay a voluntary development cooperation fee 5 euro. More info on how and what to pay is found on our website
http://taideylioppilaskunta.wordpress.com/jasenille/jasenmaksu .

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. Opening times for August and September can be found at
http://taideylioppilaskunta.wordpress.com/ylioppilaskunta/yhteystiedot/ . 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.
Theatre Academy and the Academy of Fine Arts used to give out the term stickers at info or student services, but now the student union handles the stickers in each
academy. During weeks 35-36(26.8.-6.9.) temporary service points will 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.
With your sticker you can get the free Art-caledar. Unfortunately the supplier is running late, but has promised calendars early next week at the latest. We are sorry for the delay
and will keep you posted!

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.

OPENING OF THE ACADEMIC YEAR ON MONDAY
The opening ceremony of the University of the Arts Helsinki will take place in the Helsinki Music Centre Concert Hall at 5.30 p.m. on Monday, 2 September. You are all most
welcome to attend! Buses from the Sörnäinen campus to the Helsinki Music Centre will depart from Kaikukatu street at 4.15 p.m. and 4.45 p.m. Note: The cloakroom at the Helsinki
Music Centre charges a fee, but you can leave your coat on the unsupervised coat racks at the Sibelius Academy.
The Sibelius Academy opening service at the Temppeliaukio Church will start at 10 a.m. on 2 September.
The Art Shop of the Academy of Fine Arts will launch at 4.30 p.m. on 2 September at the Helsinki Music Centre Lower Foyer before the opening ceremony.
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