TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – HALLITUS
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – STYRELSE
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – BOARD

HALLITUKSEN VUOTUISPÄÄTÖS AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEISTA
PROJEKTEIHIN, AKATEMIAJAOSTOILLE JA YHDISTYKSILLE
Edustajiston kokouksessaan 6 / 2020 hyväksymän talousarvion mukaan avustuksia voidaan vuonna
2021 myöntää yhteensä 7 500 €. Nämä jakautuvat talousarviossa seuraavasti:
Jaostoavustukset:
Järjestöavustukset:
Projektiavustukset:

900 €
600 €
6000 €

Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallitus päättää vuoden 2021 avustusten osalta seuraavaa:
1. Projektiavustuksia voidaan myöntää ylioppilaskunnan jäsenille, akatemiajaostoille ja
opiskelijayhdistyksille TaiYo:n jäsenistölle suunnattuihin yhteisöllisiin tai taiteellisiin
projekteihin. Avustukset myöntää hallitus kirjallisten, perusteltujen hakemusten
perusteella. Hakemukseen tulee sisältyä lyhyt kuvaus projektista ja sen alustava
talousarvio sekä haettava summa. Kaikki myönnetyt summat ovat maksimisummia, ja
lopulliset avustukset maksetaan aina toteutuneiden kulujen perusteella tositteita
vastaan.
Mikäli avustusta toivotaan maksettavaksi jo ennakkoon, voidaan pääsääntöisesti
enintään 75 % myönnetystä summasta maksaa ennakkoon, ellei pääsihteerin
harkinnan mukaan erityisistä syistä muuta johdu.
Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä projekteille, jotka sopisivat toteutettaviksi
Vapaan taiteen tilassa sen tarjoamien kulukorvausten puitteissa eikä yksittäisten
opiskelijoiden tai pienten ryhmien omaan taiteelliseen työskentelyyn, ellei se palvele
laajemmin Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöä. Projektiavustuksilla pyritään
erityisesti turvaamaan akatemiakohtaisten perinnetapahtumien jatkuvuus.
Vuonna 2021 projektiavustusten myönnössä painotetaan kaikkien jäsenten,
akatemiajaostojen ja opiskelijayhdistysten yhteisöllisiä projekteja.
2. Yhdistysten toiminta-avustuksia voidaan myöntää ylioppilaskunnan piirissä
toimiville yhdistyksille niiden normaaliin toimintaan (suurempiin yksittäisiin
projekteihin voi hakea projektiavustusta).
Avustukset myöntää hallitus kirjallisten, perusteltujen hakemusten perusteella, joihin
tulee sisältyä haettava summa sekä lyhyt selvitys järjestön taloudellisesta tilanteesta ja
ko. vuodelle suunnitellusta toiminnasta. Avustuksia myönnettäessä otetaan
tarvittavalla tavalla huomioon Sakko ry:n erityisasema Kuopiossa.
3. Akatemiajaostojen toiminta-avustukset maksetaan ilman erillistä hakemusta
talousarviossa määritellyn suuruisina (300 € per jaosto). Avustuksen maksamisen
edellytyksenä on kuitenkin, että ko. jaosto toimittaa ylioppilaskunnalle selvityksen
toiminnastaan ja taloudestaan edellisenä vuonna. Avustus maksetaan heti kun
pääsihteeri on todennut selvitykset riittäviksi; tarvittaessa pääsihteeri voi viedä
selvitykset myös hallituksen hyväksyttäviksi.

4. Hakemukset kaikkiin avustuksiin (poislukien kohta 3) tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan kevään osalta 28.2. mennessä ja syksyn osalta 15.9. mennessä, ja näihin
määräaikoihin mennessä toimitetut hakemukset ovat avustuksia myönnettäessä aina
etusijalla. Avustuksia voidaan kuitenkin myöntää jatkuvalla haulla myös muina aikoina, mikäli hallitus katsoo että se on avustuksiin varattujen summien (projektiavustukset yht. 6 000 € ja yhdistysten toiminta-avustukset yht. 600 €) puitteissa mahdollista.
Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää haetun avustuksen kokonaan tai osittain tai
olla myöntämättä sitä ollenkaan (poislukien kohta 3), ja avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan mahdolliset voimassa olevat velat TaiYo:lle.
Tämä vuotuispäätös on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka ja sen muuttamisesta voidaan päättää
hallituksen kokouksessa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, ellei päätöksessä toisin mainita. Niiden hakemusten osalta, jotka on toimitettu ennen muutosten astumista voimaan, sovelletaan aiemmin
annettuja ohjeita. Hallitus on hyväksynyt tämän vuotuispäätöksen kokouksessaan 5/2021 (4.2.2021)
ja se tulee voimaan välittömästi.

