
 

 
 
 

Taideyliopiston ylioppilaskunta — Konstuniversitetets studentkår — University of the Arts Student Union 

Nervanderinkatu 13 — PL 36, 00097 Taideyliopisto — www.taiyo.fi — taiyo-toimisto@uniarts.fi — puh. 040 710 4298 
 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2020 

1. Johdanto 

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa vuosittain laadittava toimintasuunnitelma on asiakirja, jonka on 

tarkoitus luoda raamit ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden toiminnalle 

vuoden 2020 aikana. Tämä toimintasuunnitelma on aidosti eri toimijoiden työtä vuoden aikana 

ohjaava dokumentti. 

Vuonna 2020 Taideyliopiston ylioppilaskunta täyttää seitsemän vuotta. Ylioppilaskunnan tavoitteista 

moni on saatu jo vakaalle pohjalle vuonna 2013 yhdistyneessä Taideyliopistossa. Taideyliopiston 

ylioppilaskunta on ennakkoluuloton ja rohkea yhteisön rakentaja sekä aktiivinen opiskelijan ääni. 

TaiYo:n toimintaa vuoden 2020 aikana ohjaavia perusarvoja ovat saavutettavuus, sukupuoli-

sensitiivisyys, intersektionaalinen feminismi, ennakkoluulottomuus, sivistys, yhdenvertaisuus, 

kansainvälisyys sekä monimuotoisuus. Ylioppilaskunta toimii rohkeana yhteisöllisyyden ja 

yhdenvertaisuuden puolestapuhujana, joka pitää kulttuurin merkitystä sekä opiskelijoiden osaamista 

esillä niin yliopistolla kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

2. Jokavuotinen toiminta 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 

yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun liittyviä pyrkimyksiään. Ylioppilaskunnan 

tehtävä on rakentaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä yli akatemiarajojen ja toimia proaktiivisena ja 

rohkeana kaikkien taideopiskelijoiden edunvalvojana nostaen esille heille tärkeitä asioita. 

Taideyliopiston ylioppilaskunta on jo edellisinä vuosina onnistunut luomaan hyvän pohjan opis-

kelijavaikuttamiselle. Vuonna 2020 ylioppilaskunta ottaa jälleen seuraavia askelia kohti tavoitettaan 

olla Taideyliopiston kaikkien opiskelijoiden yhteisö ja vaikuttava taiteen puolestapuhuja. 

Yhteisöllisyyden rakentamisessa tärkeää on luoda ilmapiiri, jossa opiskelijat eri akatemioista ja 

koulutusohjelmista voivat tuntea olevansa osa yliopistoa ja sen opiskelijayhteisöä. Erilaiset 

tapahtumat ja niistä tehokkaasti viestiminen ovat keinoja saattaa erilaisia opiskelijoita yhteen. 

Vuonna 2020 panostetaan edelleen opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunteen kehittämiseen. 

Ylioppilaskunnan toinen ydintehtävä on ajaa opiskelijoiden etuja heitä koskettavissa asioissa. 

Edunvalvontaa kehitetään ja tuodaan näkyvämmäksi osaksi ylioppilaskunnan toimintaa, jotta yhä 

useammalle jäsenelle olisi selvää, millaista työtä ylioppilaskunta tekee ja mihin asioihin se vaikuttaa. 

Yliopisto ottaa vuonna 2021 käyttöön uuden strategian vuosille 2021-2030, joka hyväksytään 

vuoden 2020 aikana. Ylioppilaskunta osallistuu strategian viimeistelyyn ja pyrkii edistämään siinä 

opiskelijoille tärkeitä asioita. Edunvalvonnan osalta määritetään selkeät tavoitteet ja keinot, miten 

niihin päästään. Tulevasta yliopiston strategiasta määritetään asiat, joihin ylioppilaskunta haluaa 

panostaa ja/tai joissa ylioppilaskunta haluaa tehdä yliopiston kanssa yhteistyötä. Priorisoimalla 

tavoitteita selkeästi voidaan keskittää voimavaroja ja saavuttaa merkittäviä tuloksia opiskelijoiden 

etujen ajamisessa. 

Käytännön toiminnasta vastaa ylioppilaskunnan hallitus, joka kokoustaa säännöllisesti ja jonka 

jäsenet työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen myös kokousten ulkopuolella. Kokousten 
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perustyötä ovat mm. hallinnon opiskelijaedustajien valintaprosessit ja ylioppilaskunnan avustusten 

jakamisesta päättäminen. Avustusten jakokriteereissä painotetaan muun muassa tuettavan 

toiminnan tavoittavuutta ja jäsenistön laajaa osallistamista yli akatemiarajojen. Hallituksen jäsenet 

toimivat aktiivisina ylioppilaskunnan tarpeiden aistijoina sekä kuuntelevat aktiivisesti opiskelijoita  

ja ottavat rohkeasti keskusteluun ongelmakohtia oma-aloitteisesti. 

Ylioppilaskunta tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa pyrkimystensä toteuttamiseksi. 

Yliopiston sisällä erityistä huomiota kiinnitetään edustajiston, jaostojen ja ainejärjestöjen 

osallistamiseen, sillä ne ovat ylioppilaskunnalle erinomainen keino tavoittaa jäsenistöään. 

Yhteiskunnallista edunvalvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton 

(SYL), World Student Capital ry:n sekä muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa, etenkin 

pääkaupunkiseudulla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 

kanssa. Ylioppilaskunnan sidosryhmäverkostoja kehitetään edelleen ja kirjataan ylös, mitkä 

sidosryhmät erityisesti edistävät TaiYo:n tavoitteita. Vuoden 2019 Kulttuuribudjetti prosenttiin -

kampanjan aikana avattua yhteistyötä Kulta ry:n kanssa jatketaan. 

3. Painopistealueet 2020 

Jatkuvan toiminnan ohella ylioppilaskunnan hallituksen toimijoilla on vuonna 2020 tiettyjä 

painopistealueita, joihin kiinnitetään erityistä huomiota. Hallituksen puheenjohtajan johdolla 

valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle mielekkäät tehtävät, joista hän on erityisesti vastuussa 

toimintasuunnitelman toteutumiseksi. Hallituksen jäsen keskittyy vuoden aikana myös yhteisten 

asioiden hoitamiseen yhdessä muun hallituksen ja puheenjohtajan kanssa. Jokaisen hallituksen 

jäsenen painopistealueen pääpiirteinen sisältö pohditaan tarkasti yhdessä, jotta hallituksen jäsenelle 

on selvää, mitä työ sisältää ja millaisia toteuttamismahdollisuuksia siihen sisältyy. Myös kaikkien 

yhteisten tehtävien työnjako pyritään selvittämään tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 

Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa kokonaisuuden koordinoinnista, ja hänen vastuullaan on 

kehittää keinot projektien toteutumisen sekä etenemisen seurantaan. Puheenjohtaja on 

projektityöskentelyn fasilitaattori, joka luo hallituksen jäsenille edellytykset onnistua parhaalla 

mahdollisella tavalla. Toisaalta puheenjohtaja on yhdessä pääsihteerin kanssa vastuussa myös 

jatkuvan toiminnan organisoinnista ja sujuvasta hallitustyöskentelystä, johon päästään rakentamalla 

myös hallituksen sisälle luottavainen ja avoin keskusteluilmapiiri. 

Seuraavassa on esitelty vuoden 2020 painopistealueet Taideyliopiston ylioppilaskunnan toiminnalle. 

Projektit eivät tarkoita varsinaisesti hallituksen työnjakoa, eikä yhden hallituksen jäsenen tarvitse 

vastata kokonaan yhdestä painopistealueesta. Osa painopisteistä on laajempia ja ne vaativat myös 

huomiota eri kohdissa vuotta. 

3.1. Koulutuspoliittinen vaikuttamistyö 

Tavoite: Opintojen koulutuspoliittinen kehittäminen on prosessi, joka etenee aktiivisesti joka vuosi ja 

johon tarvitaan ylioppilaskunnan panostusta. Tavoitteena on olla aktiivisesti mukana jokaisen 

akatemian omassa koulutuksen kehittämisessä sekä valvoa koko Taideyliopiston tason koulutus-

poliittisia linjauksia. Opiskelijoiden ääntä on kuultava ensisijaisena opetuksen kehittämisessä, ja 

ylioppilaskunnan tavoitteena on olla aktiivinen edelläkävijä eikä vain kommentoida jälkikäteen. 
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Vuonna 2020 hyväksyttävä strategia vuosille 2021-2030 sekä vuoden aikana käyttöön otettava 

yliopistojen rahoitusmalliuudistus asettavat ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset tavoitteet uuteen 

tilanteeseen. Ylioppilaskunta pysyy kartalla tapahtuvista muutoksista ja pyrkii turvaamaan 

opiskelijoiden oikeudet laadukkaaseen opiskeluun ja vaihto-opiskeluun sekä pyrkii parantamaan 

opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilölliseen opintopolkuun. 

Käytännössä: Korkeakoulujen rahoitusuudistusta seurataan ja työhön pyritään vaikuttamaan niin, 

että uudistus tukisi opiskelijoiden opintoja parhaalla mahdollisella tavalla. Taideyliopistotason 

koulutuspolitiikassa viedään eteenpäin ylioppilaskunnan Taideyliopiston kehittämisen linjapa-

perissa esitettyjä tavoitteita, jotka on jo otettu hyvin vastaan yliopistossa. Näistä tavoitteista 

keskitytään muutamaan kärkihankkeeseen, jotka yhdessä valitaan ajankohtaisimmiksi ja niitä 

ryhdytään ajamaan keskeisille Taideyliopiston toimijoille. 

Akatemiatason koulutuspolitiikan suhteen voidaan harkita mallia, jossa hallituksen jäsenet vastaavat 

kukin oman akatemiansa koulutuspoliittisista kysymyksistä ja tuovat akatemioissa esiin nousseita 

aiheita hallituksen yhteiseen keskusteluun. Jokaisella akatemialla on omat erityispiirteensä, ja tällä 

toimintatavalla varmistetaan asioiden päätyminen laajasti ylioppilaskunnan tietoon. Ensimmäisten 

opiskelijaedustajien aloittaessa Sibelius-Akatemian rekrytointitoimikunnissa vuodenvaihteen jälkeen 

pidetään huolta, että toiminta pääsee sujuvasti käyntiin ja opiskelijaedustajilla on riittävät tiedot. 

Hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien toimintaa tuetaan. Halloped-toiminnan tueksi luodut 

uudistetut ohjeistukset ja Helpommin hallopediksi -ohjevideo levitetään laajasti opiskelijoiden 

tietoisuuteen. Fukseille lähetetään ohjevideo syyslukukauden aikana. Pyritään siihen, ettei 

hallopedina toimiminen ole kenellekään ikävä kokemus, vaan että opiskelijat kokevat toiminnan 

mielekkäänä, kiinnostavana ja mukavana oppimiskokemuksena. Jokaiselle Taideyliopiston 

akatemialle valitaan ylioppilaskunnan hallituksesta mieluiten samassa akatemiassa opiskeleva 

halloped-yhteyshenkilö, joka toimii ylioppilaskunnan linkkinä opiskelijalle ja johon tämä voi 

matalalla kynnyksellä olla yhteydessä. Täten helpotetaan hallopedien tärkeää työtä ja vähennetään 

tunnetta siitä, että halloped on kokouksissa yksinään ilman tukea. Vapaista halloped-paikoista 

lähetetään myös erikseen viestiä niille opiskelijoille, joita paikka erityisesti koskee. 

Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenten kanssa pyritään tapaamaan ennen hallituksen 

kokouksia, jotta voidaan keskustella hallituksen pöydällä olevista asioista ja muodostaa myös 

ylioppilaskunnan yhteistä kantaa. Myös muiden hallopedien kanssa voidaan sopia tapaamisia tai 

muuta yhteydenpitoa. 

Peppi-järjestelmän käyttöönotto vaatii myös ylioppilaskunnalta huomiota edelleen. On tärkeää, että 

järjestelmää jatkokehitetään opiskelijoiden toiveiden mukaan. 

3.2. Kulttuuripolitiikka 

Tavoite: Taideyliopiston ylioppilaskunnan taidepoliittisessa linjapaperissa on asetettu tavoitteeksi, 

että TaiYo olisi tulevaisuudessa merkittävä kulttuuripoliittinen toimija ja vaikuttaja. Taideyliopiston 

ylioppilaskunnalla on vastuu toimia ainoan puhtaasti taiteeseen keskittyvän yliopiston opiskelijoiden 

äänenä yhteiskunnallisessa keskustelussa. TaiYo on eturintamassa nostamassa taidepoliittisia aiheita 

keskusteluun ja järjestää niihin liittyviä tapahtumia yhdessä Taideyliopiston ja muiden alan 

toimijoiden kanssa. 
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Käytännössä: Taideyliopiston ylioppilaskunta osallistuu yliopiston yhteiskuntaan suuntautuvien 

tapahtumien ja projektien sisällölliseen suunnitteluun. Tällaisia ovat mm. SuomiAreena goes 

Eduskunta helmikuussa 2020, Feel Helsinki -kaupunkifestivaali ja Taidekulma-hanke. Ylioppilas-

kunta pyrkii vaikuttamaan siihen, että opiskelijoilla olisi aito mahdollisuus vaikuttaa myös 

tapahtumien toteutustapaan ja ohjelmasisältöihin. 

Alkuvuodesta 2020 hyväksytään TaiYo:n Taidepoliittisen linjapaperin päivitys. Vuoden 2020 aikana 

päivettyä linjapaperia tehdään näkyväksi jäsenistölle tekemällä siitä graafisesti helppolukuinen 

tiivistelmä. Lisäksi määritetään mitä linjapaperin tavoitteita lähdetään edistämään aktiivisesti 

vuoden 2020 aikana. 

Keväällä 2019 Kulta ry:n kanssa käynnistettyä Kulttuuribudjetti prosenttiin -kampanjaa pidetään yllä 

edellisvuotta pienimuotoisemmin, niin että se pysyy ihmisten mielissä ja on helppo aktivoida toden 

teolla taas seuraavien eduskuntavaalien alla. Pidetään huoli siitä, että opiskelijat ja koko hallitus  

osallistetaan. 

Tämän kaiken lisäksi pyritään järjestämään taidepoliittinen opiskelijoille avoin ekskursio esim. 

Taikeen tai Opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

3.3. Ekologinen kriisi ja tulevaisuus 

Tavoite: Taideyliopiston ylioppilaskunta tiedostaa, että ekologinen kriisi on käynnissä ja toimii sen 

mukaisesti. 

Käytännössä: Taideyliopiston ylioppilaskunta osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön Taideyliopiston 

strategian ekologista kestävyyttä koskevan toimenpidekohdan toteuttamiseksi. 

Luodaan toimenpidesuunnitelma TaiYo:n oman toiminnan ekologisen kuorman minimoimiseksi ja 

etsitään keinoja TaiYo:n vuoden 2020 tapahtumien toteuttamiseksi mahdollisimman ekologisella 

tavalla. Pohditaan keinoja tarjota opiskelijoille mahdollisuus osallistua hiilinielujen kasvattamiseen. 

3.4. Tapahtumat, hyvinvointi ja yhteisöllisyyden kehittäminen 

Tavoite: Opiskelijoiden hyvinvointi ja yhteisöllisyyden kehittäminen on ylioppilaskunnalle tärkeää. 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja opiskelijan tulee olla helppoa 

hakeutua avun pariin sitä tarvitessaan. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia niin 

yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla ja kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden mielenter-

veyspalveluihin.  

Yhteisöllisyyttä lisäävät myös koko yliopistolle yhteiset tapahtumat, joita järjestetään menneiltä 

vuosilta tutuin menoin jälleen vuonna 2020. Tavoitteena on yhä juurruttaa TaiYo:n pikkuhiljaa 

pysyväksi muodostuneita ja toimivia tapahtumaperinteitä. Erityistä huomiota kiinnitetään TeaKin 

jaoston tukemiseen siinä, että juhlia saa jatkossakin järjestää TeaKin torilla puoli kolmeen saakka 

sekä siihen että Bunkkerin tilalle tulevat uudet ylioppilaskunnan tilat vastaavat entisiä tai ovat jopa 

paremmat. 
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Ylioppilaskunta seuraa syksyllä 2019 Ylioppilaskunnan projektiavustuksella käynnistetyn Trans 

Inclusivity Projectin etenemistä. Projekti pyrkii tekemään sukupuolisensitiivisestä opetuksesta 

uuden normin yliopistossa ja se jatkuu vuoden 2020 aikana yhteistyössä Nynny ry:n ja Taide-

yliopiston yhteisen opetuksen keskuksen kanssa. 

Käytännössä: Yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi jaetaan edelleen ylioppilaskunnan Asiallisen 

kohtelun huoneentaulua sekä Trans Inclusivity Projectin tuottamaa huoneentaulua sukupuoli-

sensitiivisestä käytöksestä ja opetuksesta. Ylioppilaskunta valvoo ja tukee Trans Inclusivity Projectin 

toteutumista sekä jakaa projektin luomia hyviä käytänteitä ja tuotettuja materiaaleja yliopiston 

sisällä ja myös muiden ylioppilaskuntien käyttöön, mikäli se sopii projektin työryhmälle. 

Häirintäyhdyshenkilötoimintaa on syytä tarkastella uudestaan ja vaatia yliopistolta parempaa 

yhteistyötä tässä aiheessa. Selvitetään mahdollisuutta saada kuukausikohtainen palkkio häirintä-

yhdyshenkilöille. Yksittäinen opiskelija häirintäyhdyshenkilönä ei kuitenkaan ole riittävä apu 

haastavissa prosesseissa. Myös opintopsykologien määrän nostamista vaaditaan yliopistolta, ja heitä 

rekrytoitaessa/koulutettaessa on otettava huomioon tarve ymmärtää taideopiskelun erityispiirteitä. 

Lisäksi tuotetaan turvallisemman tilan materiaaleja ylioppilaskunnan, järjestöjen ja jaostojen 

käyttöön tapahtumia varten. 

Taideyliopistossa kehitetään monella tasolla eettisiä ohjeistuksia, eikä näiden prosessien kulku 

ainakaan vielä ole näyttäytynyt yhtenäisenä. TaiYo:n tulee olla mukana kehittämässä näitä eettisiä 

ohjeistuksia sekä palautejärjestelmiä, joiden kautta epäasiallista kohtelusta voi ilmoittaa. Olennaista 

on, että ylioppilaskunta on aktiivisesti mukana keskustelussa. 

Tilapalveluiden kanssa pidetään yhteyttä ainakin puolen vuoden välein. Ylioppilaskunta esittää 

jäsenistönsä toiveita eteenpäin, jotta opiskeluympäristöä voitaisiin kehittää yhä parempaan 

suuntaan. Muutto R-taloon ja vuoden 2021 tuleva muutto Kuva+ -rakennukseen vaativat opiskelijoi-

den kuuntelemista ja ongelmien välittämistä eteenpäin tilapalveluille. 

Järjestettävien tapahtumien kalenteri esitellään tarkemmin kohdassa 4. Olemassa olevien tapah-

tumien lisäksi keskustellaan yhdessä tarkemmin yhteisöllisyyden synnystä, ja yhteisöllisyyden 

kehittämiseksi voidaan kokeilla avoimin mielin myös uusia asioita. Hyvinvoinnin eteen tehdään töitä 

järjestämällä Mielenterveyspäivän tyylisiä tapahtumia, joissa voidaan järjestää esimerkiksi 

workshopeja, hierontaa, koirien silittelyä; mitä vain hyvinvointia lisäävää. 

3.5. Työelämä ja taiteilijapankki 

Tavoite: Taideyliopiston opiskelijoilla on työelämän suhteen paljon erilaisia tarpeita. Ylioppilas-

kunnan tulee tukea opiskelijoita näiden työelämäyhteyksien etsinnässä. Tavoitteena on kartoittaa 

tarkemmin opiskelijoiden toiveita yhdessä ajettaviksi työelämätavoitteiksi sekä kehittää ja parantaa 

yhteistyötä alumnien kanssa. Työelämäntoiminnan tavoitteena on myös kirkastaa yhteistyötä 

tuoreiden työelämälehtoreiden kanssa. 

Käytännössä: TaiYo kehittää yhdessä Taideyliopiston kanssa yliopiston työelämäopintoja.  

TaiYo:n Taiteilijapankki uudistettiin vuosina 2018-2019, ja projektin etenemistä seurataan edelleen. 

Taiteilijapankki on nykyisellään alusta, jossa opiskelijat voivat esittäytyä ja yhteydenotto tapahtuu
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ilman TaiYo:n osallistumista asiaan. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että taiteilijapankki 

palvelisi jatkossa paremmin myös KuvA:n ja TeaK:n opiskelijoita sekä viestitään heille alustan 

mahdollisuuksista.  Etsitään tapoja, joilla TaiYo voisi aktiivisemmin avustaa opiskelijoita ja myös itse 

saada toiminnasta enemmän irti. Yliopiston strategiatyön yhteydessä on puhuttu mahdollisuudesta 

kehittää Taiteilijapankkia yhteistyössä Taideyliopiston kanssa. 

3.6. Viestinnän strategia 

Tavoite: Viestiminen ylioppilaskunnan toiminnasta on tärkeää, jotta opiskelijat saavat ajankohtaista 

tietoa sitä, mitä ylioppilaskunta tekee ja mitä yliopiston hallinnossa tapahtuu. Tavoitteena on lisätä 

jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnasta ja siitä, mitä se tekee ja miksi se on opiskelijan kannalta 

arvokas asia. 

Käytännössä: Luodaan viestintäkalenteri viestintävastuun jakamiseksi tapahtuma- ja aihekohtaisesti. 

Instagram on vuoden 2019 aikana vakiintunut yhtenä TaiYo:n tärkeimmistä viestintäkanavista. Sen 

kautta avataan opiskelijoille ylioppilaskunnan hallituksen toimintaa rennolla otteella, mutta myös 

viestitään tärkeistä asioista ja tulevista tapahtumista yksityiskohtaisemmin. Instagramin kehittä-

mistä viestintäkanavana jatketaan. 

Uudistuneilla TaiYo:n nettisivuilla on vielä paljon tehtävää. Nettisivuja pyritään yksinkertaistamaan, 

jotta tieto olisi helpommin  saatavilla. Viestinnän avulla edistetään myös Taiteilijapankin näkyvyyttä. 

Pohditaan kuinka TaiYo:n Facebook-sivua voitaisiin kehittää houkuttelevammaksi ja tehokkaam-

maksi viestintäkanavaksi. Pohditaan, onko jotain uusia sosiaalisen median kanavia, joita haluttaisiin 

hyödyntää. Herätetään Twitter henkiin ja valjastetaan se kulttuuripoliittisten aiheiden esille 

tuomiseen. 

3.7. Kansainvälisyys 

Tavoite: Taideyliopisto on hyvin kansainvälinen yliopisto. Kansainvälisten opiskelijoiden parempi 

integrointi opiskelijayhteisön osaksi on tärkeää. Ylioppilaskunta selvittää vuonna 2020, millaisia 

toiveita kansainvälisillä opiskelijoilla on ylioppilaskunnan suhteen ja reagoi näihin toiveisiin. 

Kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua yliopiston päätöksentekoon parannetaan. 

Yliopisto on vuoden 2019 aikana ruvennut kustantamaan tulkkauksen ainakin osassa kokouksista, 

mutta hallinnon kielenä on suomi ja siksi kaikkia käsiteltäviä dokumentteja ei aina ehditä kääntää.  

Taideyliopistossa on prosentuaalisesti eniten kansainvälisiä opiskelijoita kaikista Suomen yliopis-

toista. Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumiseen kiinnitetään huomiota ja pyritään yliopiston 

sekä SYL:n kanssa yhteistyössä helpottamaan heidän kotoutumistaan sekä oleskelulupatilannetta. 

Valmistaudutaan osallistumaan SYL:n kehitysyhteistyöprojekteihin hankekaudella 2021-2022, kun 

niiden rahoitushaku alkaa syksyllä 2020. Ensi vuodelle ei ole tällä hetkellä tiedossa kehitysyhteis-

työprojektia. Selvitetään tarvittaessa keinoja osallistua tavalla tai toisella Helsingin yliopiston 

ylioppilaskunnan tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöprojekteihin. 

Käytännössä: Osallistutaan tammikuussa 2020 vararehtorin kv-opiskelijoille järjestämään tilaisuuteen 
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ja ollaan aktiivisesti mukana tapahtuman järjestämisessä. Autetaan palautteen keräämisessä ja pro-

sessoinnissa. 

Kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia hallopedina parannetaan viemällä keskus-

telua kokousten kielikäytännöistä eteenpäin yliopiston kanssa. Pyritään myös lisäämään kaikkien 

Taideyliopiston opiskelijoiden mahdollisuuksia kansainvälisyyteen Taideyliopiston kehittämisen 

linjapaperissa mainituin keinoin. Toimintaa kansainvälisyyden suhteen koordinoidaan yhdessä 

Taideyliopiston kv-tiimin kanssa. 

Pidetään kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupa-asioihin liittyviä ongelmia esillä SYL:lissä ja 

yliopiston toimielimissä. 

4. Tapahtumakalenteri 

Edunvalvonnan ohella yhteisöllisyyden rakentaminen on TaiYo:n keskeisimpiä tehtäviä, ja 

tapahtumat ovat tämän työn tärkeä keino. Tässä osassa on listattu keskeisimpiä vuonna 2020 

toteutettavia tapahtumia. Vuonna 2020 pyritään ensisijaisesti vahvistamaan nykyisten, olemassa 

olevien tapahtumien roolia ja merkitystä jäsenistölle sen sijaan, että luotaisiin yhä enemmän uusia 

tapahtumia. Tapahtumien tavoitteena on tehdä nykyisestä toiminnasta suosittua ja lisätä ylioppilas-

kunnan merkityksellisyyttä jäsenistölleen. 

4.1. Synttäribileet eli TaiYo:n seitsemänvuotisjuhlat 

TaiYo:n vuosijuhlia vietetään viikon sisällä Taiton nimipäivästä (14.4.). Ne ovat suuret ja mahtavat 

bileet, joissa jäsenistö juhlii monimuotoisesti sekä itse esiintyen että tanssilattialla. Vuosijuhlat ovat 

taidetta ja elämää ylistävät melko vapaamuotoiset kekkerit, joissa kuitenkin voidaan nostaa esille 

myös ajankohtaisia, tärkeitä teemoja sekä erityisesti ylioppilaskunnan merkitystä. 

7-vuotiasta ylioppilaskuntaa juhlitaan jäsenistönsä näköisesti, suuresti ja näyttävästi sekä kestävän 

kehityksen periaatteet huomioiden. Ennen varsinaista juhlaa järjestetään cocktail-tilaisuus, johon 

kutsutaan kutsuvieraina esimerkiksi muiden opiskelijajärjestöjen sekä taidealan edustajia. 

Vuosijuhliin liittyvää kunnia-alumniperinnettä jatketaan, ja vuonna 2019 kunnia-alumni voi olla mitä 

tahansa taiteenalaa edustava tai niitä yhdistelevä merkittävä taiteilija. Vuosijuhlassa jaetaan myös 

vuonna 2014 lanseerattu Akateemisen kaunotaiteen palkinto, joka osoitetaan TaiYo:n arvojen 

mukaisin taiteellisin perustein. 

4.2. Mantan lakitus, Vappu 

Mantan lakitus osuu TaiYo:n vastuulle joka neljäs vuosi, ja vuonna 2020 on taas TaiYo:n vuoro. Man-

tan lakitus toimitetaan taideopiskelijoille soveltuvalla tavalla ja taidetta esille tuoden. Vappupäivänä 

Helsingin ylioppilaat kerääntyvät Ullanlinnanmäelle, jossa myös TaiYo:n edustaja, ensisijaisesti 

puheenjohtaja, pitää puheen osana Vappuaamun ohjelmaa. TaiYo:n teltta voidaan pystyttää edellis-

vuosien tapaan esimerkiksi SäTen teltan yhteyteen, ja TaiYo:n logo sekä edustajat ovat tilaisuudessa 

läsnä. 
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4.3. Terassikahvit 

TaiYo:n terassikahvit TaiYo:n toimiston terassilla järjestetään matalalla kynnyksellä silloin, kun sää 

vaikuttaa siihen sopivalta ja kun voidaan odottaa opiskelijoilla olevan hyvä tilaisuus niille osallistua. 

Terassikahveilla opiskelijat voivat vapaamuotoisesti tutustua toisiinsa ja hengailla kahvista ja 

terassista nauttien sekä TaiYo:n tiloihin tutustuen. 

4.4. Uusien opiskelijoiden tulo 

Ylioppilaskunnan toimijoita käy esittäytymässä Taideyliopiston uusille opiskelijoille joka akatemi-

assa. TaiYo:n esittäytymiselle on tärkeää saada oma aikansa osaksi uusien opiskelijoiden virallista 

ohjelmaa. Esittäytymisessä pyritään luomaan ylioppilaskunnasta viihtyisä, yhteisöllinen ja merki-

tyksellinen vaikutelma. 

4.5. Orientaatiopäivän jatkot 

Taideyliopiston järjestämän uusien opiskelijoiden yhteisen päivän päätteeksi pidetään ylioppi-

laskunnan jatkot. Tapahtumaa kehitetään edellisvuosien kokemusten pohjalta, ja jatkoista luodaan 

syksyn suurin ylioppilaskunnan yhteinen tapahtuma. Tapahtuma tulee saada fuksien aloitusviikoille 

ja sen ajankohta tulee koordinoida yhdessä uusien opiskelijoiden yhteistä päivää koordinoivien 

yliopiston tahojen kanssa. Tapahtumalle keksitään oikeasti kiva, houkutteleva ja toimiva nimi. 

4.6. Glögikiertue 

Glögikiertueella joulukuussa TaiYo:n hallituslaiset tarjoilevat glögiä eri akatemioilla ja ovat jäsenis-

tön tavattavissa. Tilaisuus kannattaa käyttää ylioppilaskuntakauden 2021 mainostamiseen, mutta 

tärkeämpää kuin mainostus ja nakitus on toivottaa hauskaa joulua rennolla, lämpimällä ja kutsuvalla 

tavalla. 

4.7. Itsenäisyyspäivä 

Vuonna 2020 TaiYo osallistuu opiskelijoiden soihtukulkueeseen, ellei hallitus erityisistä syistä toisin 

päätä. TaiYo:n edustaja pitää puheen kulkueen yhteydessä. Kulkueen järjestelyihin osallistutaan 

aktiivisesti, ja kulkueen kehittämistyössä pyritään pitämään esillä nykyopiskelijoiden toiveet 

kulkueen sisällöstä ja tyylistä. 

 

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 10.12.2019. 

 


