Taideyliopiston ylioppilaskunnan avustukset (kevät 2021)
Alustava esitys hallitukselle 9.3.2021
Yhdistysten toiminta-avustukset
Unisono ry
Kukko ry

Myönnetty
198 €
100 €

YHTEENSÄ

298 €

Jaostoavustukset
TeaK-jaosto

Myönnetty
300 €

YHTEENSÄ

300 €

Projektiavustukset
Hanna Kytö: Snäksi-jako
Trans Inclusivity Project
Joel Wendelin: Jalkapallovuorojen kenttämaksut
TeaK-jaosto: Publiikin jatkot
Mikael Karkkonen: Koulutusohjelman kalenteri
Jouni Tapio: Retkeilytoiminnan jatkaminen
Kukko ry: kaksi joulukonserttia

Myönnetty
250 €
100 €
300 €
1200 €
200 €
200 €
350 €

YHTEENSÄ

2 600 €

Myöntämisen periaatteet
Projektiavustuksia haettiin jo kevään haussa 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
opiskelijoiden yhteisöä. Avustuksia myönnettäessä on myös painotettu enemmän uusia projekteja kuin jo
aiemmin tukea saaneita, sekä myöskin niitä projekteja, jotka ovat suunnattuja pääasiallisesti
Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisölle. Hallitus on määritellyt vuoden 2021 painopisteeksi myös
avustusten suhteen yhteisöllisyyden. Myöskään palkka- tai palkkiokuluihin tukia ei myönnetty.
Hallituksen vuotuispäätöksen mukaan projektiavustuksilla pyritään erityisesti turvaamaan
akatemiakohtaisten perinnetapahtumien jatkuvuus, ja näin ollen akatemiajaostojen suurimmat vuosittaiset
tapahtumat ovat avustuksia myönnettäessä erityisasemassa.
Avustuksia ei ole myönnetty yksittäisten opiskelijoiden tai pienten ryhmien omaan taiteelliseen
työskentelyyn (ellei se palvele laajemmin Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöä), hankkeille jotka olisivat
luontevammin 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 kohdistuisi suurelta osin muille kuin TaiYo:n jäsenistölle.
Avustusten maksaminen
Myönnetyt projektiavustukset ovat aina maksimisummia, ja lopulliset avustukset maksetaan toteutuneiden
kulujen perusteella tositteita vastaan sillä edellytyksellä, että projekti on toteutunut suunnitellun
mukaisesti. Mikäli avustusta erityisesti toivotaan maksettavaksi jo ennakkoon, on pääsääntöisesti
maksimissaan 75 % myönnetystä summasta mahdollista maksaa ennakkoon. Avustukset on tarkoitettu
vuoden 2021 aikana toteutettavaan tai pitkälle valmisteltavaan toimintaan, ja lopullisen avustuksen

perusteena olevat tositteet on toimitettava sähköisesti ylioppilaskuntaan (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi)
15.1.2022 mennessä.
Hallituksen vuotuispäätöksen mukaisesti avustukset ovat jaossa samojen kriteerien mukaisesti myös
syksyllä, minkä lisäksi akatemiajaostojen suurimmille vuosittaisille tapahtumille on yleensä myönnetty
avustukset erikseen normaalien hakuaikojen ulkopuolella, tosin TeaK-jaosto haki avustusta jo varsinaisessa
haussa. Tämän vuoksi avustuksiin vuodelle 2021 varatusta summasta jaetaan tässä vaiheessa noin puolet.

