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Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2021 

1. Johdanto 

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa vuosittain laadittava toimintasuunnitelma on asiakirja, jonka on 
tarkoitus luoda raamit ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden toiminnalle 
vuoden 2021 aikana. Tämä toimintasuunnitelma on ylioppilaskuntaa vuoden aikana ohjaava 
dokumentti. Vuonna 2021 Taideyliopiston ylioppilaskunta täyttää kahdeksan 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 on feministinen ylioppilaskunta, joka pitää kulttuurin merkitystä sekä 
opiskelijoiden osaamista esillä niin yliopistossa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sen 
toimintaa vuoden 2021 aikana ohjaavia perusarvoja ovat yhdenvertaisuus, saavutettavuus, 
moninaisuus, rasismin vastaisuus, sukupuolisensitiivisyys sekä sivistys ja kansainvälisyys.  

 

2. Jokavuotinen toiminta 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia, henkisiä ja opiskeluun liittyviä pyrkimyksiään. Ylioppilaskunnan 
tehtävänä on rakentaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä yli akatemiarajojen ja toimia proaktiivisena ja 
rohkeana kaikkien taidealojen opiskelijoiden edunvalvojana nostaen esille heille tärkeitä asioita.  

Taideyliopiston ylioppilaskunta on jo edellisinä vuosina onnistunut luomaan hyvän pohjan 
opiskelijavaikuttamiselle. Vuonna 2021 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 tasa-arvoinen osa yliopistoa ja sen 
opiskelijayhteisöä. Koronapandemia vaikuttaa yliopistoyhteisöön edelleen vuonna 2021. 
Ylioppilaskunta edistää hyvää ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä myös kokoontumisrajoitusten aikana 
esimerkiksi etätapahtumien muodossa. Vuonna 2021 panostetaan edelleen opiskelijoiden 
yhteenkuuluvuuteen yliopistossa ja sen akatemioissa. 

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 otti vuonna 2020 käyttöön uuden strategian vuosille 2021-2030. Loppuvuodesta 
hyväksytyt Taideyliopiston eettiset periaatteet sekä yhdenvertaisuusstrategia ohjaavat 
yliopistoyhteisön toimintaa. Ylioppilaskunta osallistuu edellä mainittujen käytännön toteuttamiseen 
ja jatkaa keskustelua yliopiston johdon kanssa.  

Edunvalvonnan osalta vuodelle 2021 hallitus määrittää selkeät tavoitteet ja keinot, joilla niihin 
päästään. Yliopiston strategiasta valitaan asiat, joihin ylioppilaskunta haluaa panostaa ja joissa 
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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 viikoittain ja jonka jäsenet 
työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen myös kokousten ulkopuolella. Kokouksiin sisältyvät 
esimerkiksi opiskelijaedustajien valintaprosessit ja ylioppilaskunnan avustusten jakamisesta 
päättäminen. Vuonna 2021 lavennetaan väliaikaisesti avustusten kriteerejä ja nostetaan avustusten 
kokonaissummaa, jotta opiskelijoilla on parempi mahdollisuus toteuttaa matalan kynnyksen 
toimintaa myös koronavirusepidemian aikana. Hallituksen jäsenet toimivat aktiivisina 
ylioppilaskunnan tarpeiden selvittäjinä, kuuntelevat aktiivisesti opiskelijoita ja ottavat 
ongelmakohdat rohkeasti ja oma-aloitteisesti keskusteluun.  

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 (WSC) 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 on jatkettu vuonna 2020 Mitä jos? -
tapahtumalla ja yhteistyötä jatketaan myös vuoden 2021 aikana.  

 

3. Painopistealueet 2021 

Jatkuvan toiminnan ohella ylioppilaskunnan hallituksen toimijoilla on vuonna 2021 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 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 selvitetään 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 tehtävässään 
parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta puheenjohtaja on yhdessä pääsihteerin kanssa vastuussa 
myös jatkuvan toiminnan organisoinnista ja sujuvasta hallitustyöskentelystä, johon päästään 
rakentamalla myös hallituksen sisälle turvallinen, luottamuksellinen ja avoin keskusteluilmapiiri.  
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Seuraavassa on esitelty vuoden 2021 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 vuosittain 
ja johon tarvitaan ylioppilaskunnan panostusta. Tavoitteena on olla aktiivisesti mukana jokaisen 
akatemian omassa koulutuksen kehittämisessä sekä valvoa koko Taideyliopiston tason 
koulutuspoliittisia linjauksia. Opiskelijoiden ääntä on kuultava ensisijaisena opetuksen 
kehittämisessä, ja ylioppilaskunnan tehtävänäon olla aktiivinen edelläkävijä eikä vain kommentoida 
jälkikäteen.  

Vuonna 2020 hyväksytty yliopiston strategia vuosille 2021–2030 sekä vuoden aikana käyttöön 
otettu yliopistojen rahoitusmalliuudistus asettavat ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset tavoitteet 
uuteen tilanteeseen. Ylioppilaskunta pysyy kartalla tapahtuvista muutoksista ja toimii turvatakseen 
opiskelijoiden oikeudet laadukkaaseen opiskeluun ja vaihto-opiskeluun sekä pyrkii parantamaan 
opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilölliseen opintopolkuun. 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi ylioppilaskunnan täytyy pitää huolta siitä, että koulutuksen laatu 
säilyy. 

Käytännössä: Korkeakoulujen rahoitusuudistusta seurataan ja työhön vaikutetaan niin, että 
uudistus tukeeopiskelijoiden opintoja parhaalla mahdollisella tavalla. Taideyliopistotason 
koulutuspolitiikassa viedään eteenpäin ylioppilaskunnan Taideyliopiston kehittämisen 
linjapaperissa esitettyjä tavoitteita, jotka on jo otettu hyvin vastaan yliopistossa. Näistä tavoitteista 
keskitytään muutamaan kärkihankkeeseen, jotka hallitus valitsee yhdessä ja niitä ajetaan keskeisille 
Taideyliopiston toimijoille. 

Akatemiatason koulutuspolitiikan suhteen vuodelle 2021 ehdotetaan 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. Lisätään yhteistyötä ja viestintää akatemioiden jaostojen kanssa. 

Hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien toimintaa tuetaan. Halloped-toiminnan tueksi luodut 
vuonna 2019 uudistetut ohjeistukset ja Helpommin hallopediksi -ohjevideo levitetään laajasti 
opiskelijoiden tietoisuuteen. Fukseille lähetetään ohjevideo syyslukukauden aikana. Tehdään työtä, 
jotta hallopedien asema on selkeä myös yliopistolle ja että hallopedit ovat tasavertaisia osallistujia 
työryhmissä. Opiskelijoiden tulee kokea toiminta mielekkäänä, kiinnostavana ja mukavana 
oppimiskokemuksena. TaiYo:n esittäytyessä uusille opiskelijoille voi esittelijä hyvin kertoa omasta 
kokemuksestaan ja aktiivisuudestaan ylioppilaskunnan hallituksessa ja muissa työryhmissä, jotta 
madalletaan opiskelijoiden kynnystä hakeutua vaikuttamistehtäviin. 
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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 järjestetään tapaamisia ennen hallituksen 
kokouksia, jotta voidaan keskustella hallituksen pöydällä olevista asioista ja muodostaa myös 
ylioppilaskunnan yhteistä kantaa. Myös muiden hallopedien kanssa sovitaan tapaamisia tai muuta 
yhteydenpitoa.  

Weboodi poistuu käytöstä vuoden 2021 aikana ja sen tilalle yliopisto ottaa käyttöön Peppi-
järjestelmän. Peppi-järjestelmän käyttöä ja muutoksia valvotaan. On tärkeää, että järjestelmää 
jatkokehitetään opiskelijoiden toiveiden mukaan, sekä keskustellaan yliopiston kanssa Tuudon 
mahdollisuuksista, esimerkiksi opiskelijakortin siirtämisestä Tuudoon. 

3.2. Taide- ja 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. Veikkaustuottojen kautta tuleva taiderahoitus on 
pienentymässä dramaattisesti. On syytä harkita yhteistyötä muiden taideopintoja tarjoavien 
ylioppilaskuntien kanssa tulevaisuuden turvaamisesta. 

TaiYo on eturintamassa nostamassa taidepoliittisia aiheita keskusteluun ja järjestää niihin liittyviä 
tapahtumia yhdessä Taideyliopiston ja muiden alan toimijoiden kanssa. Hallituksen taide- ja 
kulttuuripolitiikan sektori on aktiivisesti tietoinen uutisista ja siitä, mitä kentällä tapahtuu. TaiYo on 
luonut omat kuntavaalitavoitteet kevään vaaleja varten ja niistä viestitään jäsenistölle. 

Käytännössä: Vuoden 2020 aikana hyväksytty Taidepoliittinen linjapaperi tehdään näkyväksi 
jäsenistölle tekemällä siitä graafisesti helppolukuinen tiivistelmä. Lisäksi määritetään mitä 
linjapaperin tavoitteita lähdetään edistämään aktiivisesti vuoden 2021 aikana. Yhteistyötä Kulta ry:n 
kanssa jatketaan aiemmin mainituilla tavoilla. 

Tämän kaiken lisäksi järjestetään taidepoliittinen opiskelijoille avoin ekskursio esim. Taikeen tai 
Opetus- ja kulttuuriministeriöön koronavirustilanteen salliessa. Veikkaustulojen vähentyessä 
ylioppilaskunta järjestää pienimuotoisen mainoskampanjan kivoilla sloganeilla.  Jatketaan 
keskustelua rehtori Kaarlo Hildénin kanssa siitä, miten voimme yhdessä yliopiston kanssa olla 
vaikuttamassa taiteen vapaakentän turvaamiseen.  

Kevään 2021 kuntavaaleista löytyy yksityiskohtaisempi selostus kohdasta 4.2. 

3.3. Ekologinen kriisi ja tulevaisuus  
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Tavoite: Taideyliopiston ylioppilaskunta tiedostaa, että ekologinen kriisi on käynnissä ja toimii sen 
mukaisesti yhteistyössä yliopiston kanssa. Taide ja taiteilijat voivat vaikuttaa yhteiskunnan ja 
yksilöiden toimintaan. 

Käytännössä: Taideyliopiston ylioppilaskunta osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön Taideyliopiston 
strategian ekologista kestävyyttä koskevan toimenpidekohdan toteuttamiseksi. TaiYo:n Strategiaan 
kirjataan kohta ekologisesta kriisistä ja luodaan toimenpidesuunnitelma oman toiminnan ekologisen 
kuorman minimoimiseksi ja etsitään keinoja TaiYo:n vuoden 2021 tapahtumien toteuttamiseksi 
mahdollisimman ekologisella tavalla. Ympäristöasioihin vaikuttamiseen on luotu sektori ja sitä 
kehitetään edelleen esimerkiksi luomalla sille selkeämmät toimintatavat.  

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 
mielenterveyspalveluihin. Yhteisöllisyyttä lisäävät myös koko yliopistolle yhteiset tapahtumat, joita 
ei voinut vuonna 2020 pandemian takia järjestää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Selvitetään miten 
tapahtumia voidaanjärjestää vuonna 2021, mikäli koronatilanne jatkuu.  

Tavoitteena on yhä juurruttaa TaiYo:n tapahtumaperinteitä. Huomiota kiinnitetään siihen, että 
Bunkkerin tilalle tulevat uudet ylioppilaskunnan tilat vastaavat entisiä tai ovat jopa paremmat. 
Selvitetään mahdollisia virtuaalisia kohtaamistiloja pandemian aikana.  

Yliopiston kanssa on keskusteltu sensitiivisyysoppaan luomisesta ja TaiYo:n mahdollisesta 
osallistumisesta prosessiin. Tämä edistää opiskelijoille tärkeitä intersektionaalisen feminismin ja 
antirasismin arvoja ja niiden juurruttamista yliopistoon. YTHS:n laajennuksen myötä on pidettävä 
keskustelua yllä yliopiston kanssa sekä SYL:ssa opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja 
parantamisesta.  

Käytännössä: Yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi jaetaan edelleen ylioppilaskunnan Asiallisen 
kohtelun -ohjeistusta ja Trans Inclusivity Projectin tuottamaa ohjeistusta sukupuolisensitiivisestä 
käytöksestä ja opetuksesta.  

Vuoden 2021 aikana valmistuu TaiYo:n tukema Trans Inclusivity Project, ja sen materiaalit, joita 
TaiYo jakaa yliopiston sisällä sekä muiden ylioppilaskuntien käyttöön, mikäli se sopii projektin 
työryhmälle. Projektin luomia hyviä käytänteitä vaalitaan yliopistossa ja sen ulkopuolella. Trans- ja 
muunsukupuolisille luotuun tukiryhmän tapaamisiin olisi hyvä saada välillä TaiYo:n edustaja, jotta 
ongelmakohtia voisi viedä eteenpäin myös hallituksen toimesta. 

Lisäksi tuotetaan turvallisemman tilan materiaaleja ylioppilaskunnan, järjestöjen ja jaostojen 
käyttöön tapahtumia varten. Uuden OKM -hankkeen etenemisestä pidetään huolta ja seurataan 
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yliopiston sensitiivisyysoppaan toteutusta jatkamalla keskustelua siitä Lauri Väkevän kanssa. TaiYo 
antaa myös kommentteja dokumentista.  

Vuoden 2021 tuleva muutto Kuva+ -rakennukseen vaativat opiskelijoiden kuuntelemista ja 
ongelmien välittämistä eteenpäin tilapalveluille. Tuetaan opiskelijoiden kehitysehdotuksia vielä 
muuton jälkeenkin sekä pidetään huolta, että Sörnäinen+ -kampuksella tuetaan ja luodaan tapoja 
yhteisöllisyyden rakentumiselle. Ylioppilaskunta esittää jäsenistönsä toiveita eteenpäin, jotta 
opiskeluympäristöä kehitetään yhä parempaan suuntaan. 

Järjestettävien tapahtumien kalenteri esitellään tarkemmin kohdassa 4. Olemassa olevien 
tapahtumien lisäksi keskustellaan yhdessä tarkemmin yhteisöllisyyden synnystä.  

Hyvinvoinnin eteen tehdään töitä järjestämällä Mielenterveyspäivän tyylisiä tapahtumia, joissa 
voidaan järjestää esimerkiksi workshoppeja, hierontaa, koirien silittelyä; mitä vain hyvinvointia 
lisäävää. Pidetään huolta siitä, että opiskelijat saavat tarvittavan tuen pandemian aiheuttamien 
vaikeuksien kanssa ja tehdään tästä selvitys. Ylioppilaskunta tiedottaa ja ohjeistaa opiskelijoita YTHS 
maksun siirtymisestä KELAn piiriin. 

3.5. Työelämä ja taiteilijapankki 

Tavoite: Taideyliopiston opiskelijoilla on työelämän suhteen paljon erilaisia tarpeita. 
Ylioppilaskunnan tulee tukea opiskelijoita näiden työelämäyhteyksien etsinnässä. Tavoitteena on 
kartoittaa tarkemmin opiskelijoiden toiveita yhdessä ajettaviksi työelämätavoitteiksi sekä kehittää ja 
parantaa yhteistyötä alumnien kanssa. Työelämätoiminnan tavoitteena on myös kirkastaa 
yhteistyötä työelämälehtoreiden kanssa. 

Koronapandemian vuoksi opiskelijoiden siirtyminen työelämään on yhä vaikeampi. TaiYo:n tulee 
jatkaa keskustelua yliopiston kanssa yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista sekä taiteen 
kentän tulevaisuuden turvaamisesta.  

Käytännössä: TaiYo kehittää yhdessä Taideyliopiston kanssa yliopiston työelämäopintoja. 
Ehdotetaan yliopistolle mallia, jossa opiskelija saisi tukea esimerkiksi tekstien tai hakemusten 
tarkistamiseen. Tehdään ehdotus myös alumnikummin mahdollistamisesta kaikille opiskelijoille. 
TaiYo:n Taiteilijapankkia kehitetään edelleen. Se on nykyisellään alusta, jossa opiskelijat voivat 
esittäytyä ja yhteydenotto tapahtuu ilman TaiYo:n osallistumista asiaan. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että taiteilijapankki palvelee jatkossa paremmin myös KuvA:n ja TeaK:n 
opiskelijoita sekä viestitään heille alustan mahdollisuuksista. Etsitään tapoja, joilla TaiYo voi 
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  
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Tavoite: Viestiminen ylioppilaskunnan toiminnasta on tärkeää, jotta opiskelijat saavat ajankohtaista 
tietoa siitä, 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 vuosien 2019-2020 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 kehittämistä viestintäkanavana jatketaan.  

Nettisivuja yksinkertaistetaan, jotta tieto on helpommin saatavilla. Viestinnän avulla edistetään myös 
Taiteilijapankin näkyvyyttä. Pohditaan kuinka TaiYo:n Facebook-sivua voitaisiin kehittää 
houkuttelevammaksi ja tehokkaammaksi viestintäkanavaksi. Pohditaan, onko jotain uusia sosiaalisen 
median kanavia, joita haluttaisiin hyödyntää. Herätetään Twitter henkiin ja valjastetaan se 
kulttuuripoliittisten aiheiden esille tuomiseen, esimerkiksi tulevien kuntavaalien aikana.  

Ylioppilaskunta lisää viestintää ja yhteydenpitoa akatemioiden jaostojen sekä hallopedien kanssa.  

3.7. Kansainvälisyys 

Tavoite: Taideyliopisto on hyvin kansainvälinen yliopisto. Taideyliopistossa on prosentuaalisesti 
eniten kansainvälisiä opiskelijoita kaikista Suomen yliopistoista. Kansainvälisten opiskelijoiden 
parempi integrointi opiskelijayhteisön osaksi on tärkeää. Kansainvälisten opiskelijoiden 
mahdollisuuksia osallistua yliopiston päätöksentekoon on parannettu, mutta tilanne ei ole sama 
kaikissa akatemioissa. Yliopisto on vuoden 2019 aikana ruvennut kustantamaan tulkkauksen ainakin 
osassa kokouksista, mutta hallinnon kielenä on suomi ja siksi kaikkia käsiteltäviä dokumentteja ei 
resurssisyistä pystytä kääntämään. 

Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumiseen kiinnitetään huomiota ja helpotetaan yliopiston sekä 
SYL:n kanssa yhteistyössä heidän kotoutumistaan sekä oleskelulupatilannettaan. Keskustelua 
jatketaan myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista ja niiden 
poistamisesta tai myönnettyjen stipendien arvon ja määrän lisäämisestä.  

Pidetään siis huoli siitä, että mahdollisuuksia muutoksentekoon lisätään sekä kuunnellaan 
opiskelijoiden tarpeita tulevaisuuden helpottamiseksi. Viestinnän saavutettavuutta kansainvälisille 
opiskelijoille on parannettava sekä TaiYo:n että yliopiston osalta.  

Valmistaudutaan osallistumaan SYL:n Etiopia-kehitysyhteistyöprojektiin hankekaudella 2021-2022. 

Käytännössä: Vararehtorin kv-opiskelijoille järjestetystä tilaisuudesta tammikuussa 2020 on 
tehtävä vuotuinen. Tapahtuman palautteen perusteella tulee tehdä toimintasuunnitelma, ja vastuut 
tulee jakaa yliopiston ja TaiYo:n välillä. Opiskelijoille tulee viestiä toimenpiteistä ja niiden 
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seurannasta. Kootaan tiedote uusille kv-opiskelijoille jaettavaksi, missä on käytännöllistä tietoa ja 
ohjeita Suomeen kotoutumiseen esimerkiksi linkkejä erilaisiin sivustoihin.  

Kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia hallopedina parannetaan viemällä 
keskustelua kokousten kielikäytännöistä eteenpäin edelleen yliopiston kanssa. Kansainvälisten 
opiskelijoiden oikeuksia täytyy ylläpitää jatkuvalla keskustelulla yliopiston johdon kanssa. 
Ylioppilaskunta pitää huolen myös siitä, että kansainväliset opiskelijat saavat tarvittavan tiedon 
koronatilanteen kehittymisestä ja sen vaikutuksista.  

Lisätään 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.  

3.8. Taideyliopiston ylioppilaskunnan strategia  

Valmistellaan ja hyväksytään TaiYo:n strategia tai vähintäänkin aloitetaan strategian valmistelu, jotta 
se kyetään hyväksymään viimeistään vuonna 2022. Jäsenistöä kuullaan strategiasta.  

 

4. Tapahtumakalenteri  

Edunvalvonnan ohella yhteisöllisyyden rakentaminen on TaiYo:n keskeisimpiä tehtäviä, ja 
tapahtumat ovat tämän työn tärkeä keino. Tässä osassa on listattu keskeisimpiä vuonna 2021 
toteutettavia tapahtumia. Vuonna 2021 vahvistetaan edelleen 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 
ylioppilaskunnan merkityksellisyyttä jäsenistölleen. Koronaviruspandemian pitkittymisen vuoksi 
arvioidaan uudestaan, mitä tapahtumista on mahdollista järjestää ja millä tavoin. 

4.1. Synttäribileet eli TaiYo:n kahdeksanvuotisjuhlat 

TaiYo:n vuosijuhlia vietetään viikon sisällä Taiyon 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. 8-
vuotiasta ylioppilaskuntaa juhlitaan jäsenistönsä näköisesti, suuresti ja näyttävästi sekä kestävän 
kehityksen periaatteet huomioiden. Ennen varsinaista juhlaa järjestetään cocktail-tilaisuus, johon 
kutsutaan osallistujia ylioppilaskunnan sidosryhmistä, kuten yliopistolta, muista ylioppilas- ja 
opiskelijakunnista sekä kulttuurialan järjestöistä. 
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Vuosijuhliin liittyvää kunnia-alumniperinnettä jatketaan, ja vuonna 2021 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 joko taiteilijalle tai taiteelliselle ryhmälle. On syytä harkita vuoden 
2020 palkinnon voittajan, The House of Guccin, pyytämistä esiintymään seuraaviin bileisiin. 

4.2. Kuntavaalit 2021 

Kevään 2021 kuntavaalit järjestetään huhtikuussa. Viestitään kuntavaalien tärkeydestä, jotta 
opiskelijoiden äänestysprosentti olisi mahdollisimman korkea. Ylioppilaskunta järjestää yhdessä 
yliopiston kanssa vaalipaneelin sekä kerää tiedot ehdolla olevista TaiYon:n jäsenistä ja viestii niistä 
opiskelijoille. Kuntavaalitavoitteet julkaistaan lyhyinä ja ytimekkäinä postauksina sosiaalisen median 
kanavissa. 

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. Terassikahvien järjestämistä arvioidaan 
koronatilanteen mukaan. 

4.4. Uusien opiskelijoiden tulo  

Ylioppilaskunnan toimijoita käy esittäytymässä Taideyliopiston uusille opiskelijoille joka 
akatemiassa. TaiYo:n esittäytymiselle on tärkeää saada oma aikansa osaksi uusien opiskelijoiden 
virallista ohjelmaa. Esittäytymisessä luodaan ylioppilaskunnasta viihtyisä, yhteisöllinen ja 
merkityksellinen vaikutelma. On hyvä myös tuoda esityksissä esiin oma henkilökohtainen kokemus 
ylioppilaskunnan toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.  

4.5. Orientaatiopäivän jatkot 

Taideyliopiston järjestämän uusien opiskelijoiden yhteisen päivän päätteeksi pidetään 
ylioppilaskunnan jatkot. Tapahtumaa kehitetään edellisvuosien kokemusten pohjalta, ja jatkoista 
luodaan syksyn suurin ylioppilaskunnan yhteinen tapahtuma. Tapahtuma tulee saada fuksien 
aloitusviikoille ja sen ajankohta tulee sopia yhdessä uusien opiskelijoiden yhteistä päivää 
koordinoivien yliopiston tahojen kanssa. Tapahtumalle keksitään oikeasti kiva, houkutteleva ja 
toimiva nimi.  
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4.6. Edustajiston vaalit 2021 

Uuden edustajiston valinta tapahtuu kahden vuoden välein. On tärkeää mainostaa 
opiskelijaedustajuutta ja muutosmahdollisuuksia edustajistossa sekä edustajiston toiminnasta. 
Selvitetään sähköisiin edustajistovaaleihin siirtymisen mahdollisuudet ja kustannusvaikutukset, ja 
sen perusteella päivitetään TaiYo:n vaalijärjestys ja järjestetään edustajistovaalit sähköisesti mikäli 
se selvitysten perusteella todetaan järkeväksi. 

4.7. Glögikiertue 

Glögikiertueella joulukuussa TaiYo:n hallituslaiset tarjoilevat glögiä eri akatemioilla ja ovat 
jäsenistön tavattavissa. Tilaisuus kannattaa käyttää ylioppilaskuntakauden 2022 mainostamiseen, 
jos näyttää siltä, että hallitukseen ei ole tullut tarpeeksi hakijoita. Tärkeää on toivottaa hauskaa 
joulua rennolla, lämpimällä ja kutsuvalla tavalla – opiskelijoille tämä on mukava tapahtuma, jossa 
kenenkään ei tarvitse osallistua mihinkään.  

4.8. Itsenäisyyspäivä 

Vuonna 2021 TaiYo osallistuu opiskelijoiden soihtukulkueeseen, ellei hallitus erityisistä syistä toisin 
päätä. TaiYo:n edustaja pitää puheen kulkueen yhteydessä. Kulkueen järjestelyihin osallistutaan 
aktiivisesti, ja kulkueen kehittämistyössä pidetään esillä nykyopiskelijoiden toiveet kulkueen 
sisällöstä ja tyylistä. Rekrytoidaan opiskelijoita mukaan kulkueeseen. Mikäli tapahtuma järjestetään 
vuoden päästä virtuaalisesti, TaiYo on mukana sen ideoimisessa. 


