
Taideyliopiston ylioppilaskunnan avustukset (syksy 2020) 
Hallituksen päätös 23.9.2020 

 
Yhdistysten toiminta-avustukset          Myönnetty 
● Kamus ry              100 € 
YHTEENSÄ              100 € 
 
Ylioppilaskunnan jaosto- ja yhdistysohjesäännön mukaan yhdistysten toiminta-avustuksia voidaan myöntää 
vain ylioppilaskunnan piiriin hyväksytyille yhdistyksille. Kaikille TaiYo:n piirissä toimiville ja avustusta perus-
tellusti ohjeiden mukaan hakeville järjestöille on yleensä pyritty jakamaan avustusta tasamäärät järjestön 
perustoimintaan; toimintaansa (uudelleen)käynnistävä yhdistys voi kuitenkin saada muita suuremman tuen. 

 
Projektiavustukset            Myönnetty 
● Michael Panula-Ontto: Art for All -yhdistyksen perustamiskulut    200 € 
● Maaria Pulakka ym.: Klassisen musiikin ainejärjestön perustamiskulut    200 € 
● Jouni Tapio ym.: Retkikaluston hankinta ja retkeilytoiminnan käynnistäminen  1000 € 
YHTEENSÄ              1400 € 
 
Projektiavustuksia on haettu keväästä lähtien moninkertaisesti enemmän kuin niitä on koko vuoden aikana 
mahdollista myöntää, ja tämän vuoksi hyviäkin hakemuksia joudutaan valitettavasti jättämään ilman tukea. 
Avustuksia myönnettäessä keskeisenä perusteena on ollut, kuinka hyvin projekti edistää ylioppilaskunnan 
tarkoitusta toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja kuinka laajasti avustus palvelee Taideyliopiston opiskelijoi-
den yhteisöä. Avustuksia myönnettäessä on myös painotettu niitä projekteja, joiden suunnitelma on selkeä 
ja pitkälle harkittu ja talousarvio sellainen, että TaiYo:n rajallisella tuella on aidosti merkitystä rahoituksen 
kokonaisuuden ja toiminnan toteutumisen kannalta. Hallituksen vuotuispäätöksen mukaan projektiavustuk-
silla pyritään erityisesti turvaamaan akatemiakohtaisten perinnetapahtumien jatkuvuus, ja näin ollen akate-
miajaostojen suurimmat vuosittaiset tapahtumat ovat avustuksia myönnettäessa erityisasemassa. 
 

Avustuksia ei ole myönnetty yksittäisten opiskelijoiden tai pienten ryhmien omaan taiteelliseen työskente-
lyyn (ellei se palvele laajemmin Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöä), hankkeille jotka olisivat luontevam-
min toteutettavissa jonkin muun tahon (esim. Taideyliopisto, Vapaan taiteen tila, säätiöt ja rahastot) kautta 
tai rahoituksella, takautuvasti jo toteutuneille hankkeille tai sellaisille hankkeille, joiden osalta tuki kohdis-
tuisi suurelta osin muille kuin TaiYo:n jäsenistölle. Avustussummista päätettäessä on voitu ottaa huomioon 
pyrkimys siihen, että maksimissaan puolet avustuksesta kohdistuisi ulkopuolisiin palkkakustannuksiin, ja 
erityisesti yhteisöjen kohdalla haetun avustuksen suhde hakijan omaan tiedossa olevaan varallisuuteen. 
 

Myönnetyt projektiavustukset ovat aina maksimisummia, ja lopulliset avustukset maksetaan toteutuneiden 
kulujen perusteella tositteita vastaan sillä edellytyksellä, että projekti on toteutunut suunnitellun mukaises-
ti. Mikäli avustusta erityisesti toivotaan maksettavaksi jo ennakkoon, on pääsääntöisesti maksimissaan 75 % 
myönnetystä summasta mahdollista maksaa ennakkoon. Avustukset on tarkoitettu vuoden 2020 aikana to-
teutettavaan tai pitkälle valmisteltavaan toimintaan, ja lopullisen avustuksen perusteena olevat tositteet on 
toimitettava sähköisesti ylioppilaskuntaan (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi) 15.1.2021 mennessä. 
 

Mahdolliset jakamatta tai käyttämättä jäävät avustukset ovat haettavissa samojen kriteerien mukaisesti 
jatkuvalla haulla vuoden loppuun saakka kuitenkin niin, että tiedossa olevat akatemiajaostojen suurimmat 
vuosittaiset tapahtumat ovat projektiavustuksia myönnettäessä etusijalla. 
 


