Välkommen att bli medlem i Konstuniversitetets studentkår!
Konstuniversitetets studentkår (KonSt) hälsar dig välkommen som studerande vid Konstuniversitetet! Varje
universitet i Finland har en egen studentkår, och KonSt verkar som intresse- och serviceorganisation för alla
studerande vid Konstuniversitetet. Varje närvarande grundexamensstuderande som avlägger kandidat- eller
magisterexamen är automatiskt medlem i studentkåren. Också forskarstuderande, utbytesstuderande och några
andra kan om de vill bli medlem. Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar, att
företräda studerandenas gemensamma intressen och rättigheter och att erbjuda service och förmåner för sina
medlemmar.
Innan du gör din närvaroanmälan vid Konstuniveristetet, bör du betala studentkårens medlemsavgift. Kom
ihåg att medlemsavgiften inte är någon terminsavgift till universitetet, utan finansierar studentkårens arbete och
service. Under höstterminen 2020 inkluderar medlemsavgiften också Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS)
hälsovårdsavgift, som kommer att betalas separat till FPA fr.o.m. våren 2021. Forskarstuderande har lite smalare
medlemsförmåner än grundexamensstuderande, och därför är också deras frivilliga medlemsavgift lägre. Därtill
kan du betala ett U-hjälpsbidrag på 5 € om du vill – pengarna används för att förbättra utbildningsförhållanden i
utväcklingsländer. Mera Information om summorna, hur du betalar din medlemsavgift och U-hjälpsbidraget finns
i universitetets anvisningar och på vår webbplats www.taiyo.fi. På KonSts webbsidor finns det också mycket
annat nyttig information om studentkåren och studierna.
KonSts viktigaste uppgift är att stå till tjänst för Konstuniversitetets studerande i saker som gäller de studerandes ställning, rättigheter, välmående och förmåner. KonSt arbetar kontinuerligt för att främja detta intressebevakningsarbete inom Konstuniversitetet, och verkar för samtliga studerandes bästa också på nationell nivå
tillsammans med andra studentkårer och Finlands studentkårers förbund (FSF). Dessutom erbjuder KonSt sina
medlemmar talrika service och förmåner, t.ex. hundratals olika studentrabatter i hela landet. Alla förmånerna får
du med studentkortet, så kom ihåg att beställa studentkortet via www.frank.fi!
Studentkåren är här för dig! Om du har frågor eller behöver hjälp, kan du alltid ringa eller mejla oss eller besöka
KonSts kansli. Det lättaste sättet att lära känna studentkårens verksamhet och nya människor är att delta i
KonSts evenemang eller att söka till lediga förtroendeuppdrag – följ våra webbsidor och veckobrev för mera
information om evenemang och lediga studentrepresentantpositioner!
Vi ses i hösten!
Sofia Charifi
Styrelseordförande
taiyo-pj@uniarts.fi
tfn 040 710 4297

Ville Sinnemäki
Generalsekreterare
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi
tfn 040 710 4296

KonSts styrelse – vi hjälper dig gärna: Sofia Charifi (ordförande, TeaK), Terhi Hartikainen (TeaK), Veera Isotalo
(SibA), Sini Kaartinen (SibA), Eugenie van der Meulen (SibA), Oskari Ruuska (KuvA), Maria Valkeavuolle (KuvA)
KonSts servicebyrå – välkommen på besök: Nervandersgatan 13, 4 vån. (PB 36, 00097 Konstuniversitetet)
Medlemsservice- och intressebevakningssekreterare Hannu Jaakkola, tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi
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Vad gör studentkåren?
• Ordnar olika evenemang, t.ex. introduktionsdagens efterfest den 21.8 och årsfesten i april
• Förhandlar förmåner, rättigheter och skyldigheter för dig inom universitetet
• Tillsammans med andra studentkårer bevakar studenternas intressen och rättigheter på nationell nivå
• Ger bidrag, stöder studerandenas egna konstprojekt och erbjuder utrymme för dem t.ex. i Rummet för
fri konst i Sörnäs (mera info på www.vapaantaiteentila.fi)
• Erbjuder olika medlemstjänster
Vilka tjänster erbjuder studentkåren?
• SHVS billiga och mångsidiga hälsovårdsservice (mera information på www.yths.fi/sv)
• Studentkortet, som ger dig hundratals studentförmåner i hela landet från tågbiljetter till restauranger
och från bärbara datorer till teaterbiljetter. Kortet finns också i digital form och kan kombineras med
ett debit-betalningskort. OBS: Kom ihåg att beställa kortet själv på www.frank.fi!
• Gratis kalender och studentmagasinet Ylioppilaslehti som kommer ut 6 gånger per år
• Jobbförmedling genom Konstnärsbanken, uthyrning av PA-utrustning osv.
• Studerandenas gemensamma vistelserum och kök vid varje akademi
• Rådgivningsservice, rättshjälp och trakasserikontaktpersoner
Var hittar jag information?
• KonSt:s nyhetsbrev skickas varje vecka till din e-post och innehåller aktuella saker gällande studier och
studentlivet – kom ihåg att åtminstone bläddra genom den!
• Kolla också våra webbsidor (www.taiyo.fi) och följ oss på Instagram (@taiyoartsu) och på Facebook
(facebook.com/taiyoartsu, facebook.com/groups/323951204315366).
Hur fungerar KonSt, vem beslutar?
• Den högsta beslutande makten i studentkåren innehas av delegationen med 15 medlemmar som väljs
bland KonSts medlemmar vartannat år. Följande val hålls i oktober-november 2021, kom ihåg att rösta!
• Delegationen utser årligen styrelsen som leder studentkårens verksamhet i praktiken. Styrelsen har
6–10 medlemmar och är den som har den förvaltande och verkställande makten.
• Studentkårens akademisektioner svarar för studerandes intressen och evenemang i varje akademi.
• Generalsekreteraren och medlemsservice- och intressebevakningssekreteraren jobbar i studentkårens
kansli. Generelasekreteraren har ansvar för studentkårens ekonomi och fungerar som sekreterare för
styrelsen och delegationen, och medlemsservice- och intressebevakningssekreteraren ansvarar för de
dagliga kontorsrutinerna, medlemstjänsten och intressebevakningsarbetet.
Hur kan jag komma med?
• Det finns många olika sätt att delta och påverka: du kan bli volontär på fester, kandidera i delegationsval och bli medlem i delegationen, sköta studentkårens dagliga arbete i styrelsen osv.
• I varje akademi finns det en akademisektion. Sektionerna fungerar som förenande länk mellan studerandena vid respektive akademi, ordnar evenemang och upprätthåller studenttraditionerna på akademierna.
• I många ämnesgrupper och utbildningsprogram finns det också ämnesföreningar, som ordnar evenemang och sprider information om aktuella saker i ämnesgruppen.
• I universitetets beslutsorgan finns det alltid också studentrepresentanter som KonSt nominerar. Om du
vill påverka aktuella frågor vid universitetet, kan du söka till lediga studentrepresentantpositioner!
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