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esittely
Silmiesi edessä avautuu Taideyliopiston
ylioppilaskunnan upouuden ylioppilaslehden
ensimmäinen numero, vuonna 2021
julkaistu vappunumero. Tämä lehti luotiin
ylioppilaskunnan ääneksi ja Taideyliopiston
opiskelijoiden yhteiseksi viestintäkanavaksi.
Artikkeleita ovat kirjoittaneet Taideyliopiston
opiskelijat ja ylioppilaskunnan hallitus sekä
henkilöstö, ja ne tarjoavat lennokkaita
tarinoita, kuulumisia eri puolilta
Taideyliopistoa ja hyödyllisiä artikkeleita
taideopiskelijoille ajankohtaisista asioista.
Lehti on tarkoitettu ennen kaikkea
Taideyliopiston opiskelijoiden iloksi, mutta
myös yliopiston henkilökunnalle, taide- ja
kulttuurialan toimijoille sekä kaikille taiteesta
ja taiteen koulutuksesta kiinnostuneille.
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Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo
Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö.
Ylioppilaskunta on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäseniä ovat kaikki Taideyliopistossa opiskelevat
kandi- ja maisteriopiskelijat.
TaiYo edistää yhteisöllisyyttä Taideyliopiston opiskelijoiden keskuudessa esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja
tukemalla opiskelijoiden projekteja sekä eri akatemioissa toimivia jaostoja ja yhdistyksiä. Se ajaa opiskelijoille tärkeitä
asioita ja valvoo opiskelijoiden etuja Taideyliopistossa ja yhteiskunnassa ja puhuu opiskelijoiden, sivistyksen ja taiteen
puolesta. Lisäksi TaiYo esimerkiksi valitsee opiskelijaedustajia erilaisiin yliopiston päättäviin elimiin ja työryhmiin.
Ylioppilaskunnan toimintaa pyörittävät edustajisto, hallitus ja ylioppilaskunnan työntekijät.
Edustajisto on vaaleilla valittu 15 opiskelijasta koostuva toimielin, joka käyttää TaiYo:ssa ylintä päätösvaltaa.
Edustajisto kokoontuu muutaman kerran lukukauden aikana, ja se päättää esimerkiksi ylioppilaskunnan
jäsenmaksurahojen käytöstä ja toiminnan suuntaviivoista. Seuraavat edustajistovaalit käydään ensi syksynä!
Hallitus johtaa TaiYo:n toimintaa ja arkea. Käytännössä hallitus edustaa ylioppilaskuntaa, järjestää tapahtumia, ottaa
kantaa TaiYo:n nimissä ja huolehtii päivittäin opiskelijan edun toteutumisesta. Hallitus kokoontuu kerran viikossa.
TaiYo:lla on myös 4 työntekijää: pääsihteeri Lauri Grünthal, jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri Hannu Jaakkola,
yhteisökoordinaattori Jane Kärnä ja Vapaan taiteen tilan koordinaattori Teppo Vesikukka.
Kaikki Taideyliopiston opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ylioppilaskunnan toimintaan!

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton ja ylioppilaskuntien
sometempaus kehysriiheen vuonna 2021
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Päätoimittajat/varapuheenjohtajat Tigerstedt & Pessi

Taideyliopiston ylioppilaskunnan
hallitus 2021
Sini Kaartinen

Viivi Tigerstedt

Johannes Pessi

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
viestintä ja markkinointi
kansainväliset asiat

varapuheenjohtaja
koulutuspolitiikka
taide- ja kulttuuripolitiikka
työelämä
kuntavaalit

Mikael Karkkonen

Jouni Tapio

Sara Pirhonen

hallituksen jäsen
tapahtumat
Vapaan taiteen tila
tuutorointi

hallituksen jäsen
tapahtumat
ympäristö
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hallituksen jäsen
sosiaalipolitiikka
Taiteilijapankki
tuutorointi

pääsihteerin
pakina
JAAKKO KALSKE, JO MUUALLE KIRMANNUT PÄÄSIHTEERI
Kulunut lukuvuosi on ollut poikkeuksellinen. Poikkeuksellisuutta on kuitenkin toistettu jo banaaliuteen asti ja uskoisin,
että iso osa ihmisistä haluaisi lähinnä pystyä taas tapaamaan ihmisiä vapaasti, suorittamaan opintoja pääsääntöisesti
lähiopetuksessa ja muutenkin toimimaan omassa elämässään hieman tavanomaisemmin kuin mitä olemme tehneet noin
viimeisen vuoden ajan. Itseäni ainakin tässä vaiheessa erityisesti maskien pitäminen alkaa tympimään. Parantunut
käsihygienia puolestaan on ihan positiivista.
Kuitenkin koska kirjoitushetkellä rokotettuja on vasta noin vajaat 1,3 miljoonaa, (luku vastaa Ylen päivittyvän uutisen
mukaan noin 23 % väestöstä) pitää näiden haasteiden suhteen purra hammasta vielä jonkin aikaa. Hyvä puoli on
kuitenkin se, että rokotuksia annetaan jatkuvasti ja rokotetun väestönosuuden kasvaessa kasvaa myös toivo siitä, että
ainakin sosiaalisten suhteiden osalta voimme palata normaaliin tai ainakin normaalimpaan tilaan, jossa on mahdollisuus
halutessa tavata ystäviä ilman pelkoa altistumisesta tai altistamisesta vaaralliselle virukselle. Koittakaamme siis jaksaa
vielä!
Julkisuudessa on silloin tällöin puhuttu ”uudesta normaalista”. Tätä sanaparia usein värittävät visiot siitä, kuinka
etätyöskentelystä tulee tavanomainen osa työelämää ja kuinka se tehostaa työskentelyä. Kaikkien meidän puolesta
toivon, että etätyöskentely on tulevaisuudessakin valinta eikä oletustilanne ja että maailmassa osataan ajatella muutakin
kuin tehokkuutta. Näitä toivon jo senkin takia, että taidealoilla olemme – opiskelijat etunenässä – huomanneet, etteivät
etä- tai hybriditoteutukset korvaa läsnäoloa, eikä taiteelle ole mielekästä mitata tehokkuutta. Toisaalta kuitenkin
työssäkäyvänä opiskelijana arvostan sitä, että voin osallistua joillekin luennoille etänä. Olemme siis rajanvedon ja
tulkintojen äärellä; mitä nykytilanteesta kannattaa viedä tulevaisuuteen ja mitä taas ei?
Näihin ja moniin muihin asioihin vaikuttaminen, rakkaat Taideyliopiston opiskelijat, ovat myös teidän vastuullanne.
Hakekaa siis aktiivisesti opiskelijaedustajien paikkoihin ja käykää aktiivista keskustelua Taideyliopiston ja sen
akatemioiden kanssa eri suunnista. Oman kokemukseni mukaan yliopisto kuuntelee kyllä ja keskustelee varsin
mielellään, ja kun te olette vastavuoroisesti mukana kuuntelemassa ja keskustelemassa, on kokonaisuutta mahdollisuus
viedä hurjasti eteenpäin. Lisäksi suosittelen lämpimästi kaikille ehdolle asettumista edustajistovaaleissa ja sitä kautta
vaikuttamista TaiYo:n suuntaan. Maailman muuttaminen on usein pienempien kokonaisuuksien summa. Mikäli asioihin
haluaa vaikuttaa, kannattaa pyrkiä olemaan aktiivinen päätöksentekoelimissä; omalla aktiivisuudella saa äänensä
kuuluviin.
Tämän julkaisun saavuttaessa verkkokalvosi on pääsihteerikauteni ehtinyt jo päättyä ja olen siirtynyt pakertamaan
maisterintutkielmatyötäni. Haluan osoittaa kiitokset koko Taideyliopiston yhteisölle kuluneista kuukausista, ja lisäksi
aivan erityiset kiitokset esitän TaiYo:n hallituksille ’20 ja ’21 sekä henkilökunnalle. Kanssanne työskentely on ollut suuri
etuoikeus ja toivon, että kohtaamme vielä jossain. Viimeiseksi toivotan myös mitä parhainta onnea ja menestystä
seuraajalleni Laurille.
Linnunradan käsikirjaa liftareille lainatakseni: So long and thanks for all the fish!
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PÄÄSIHTEERIN
PAKINA II
LAURI GRÜNTHAL, TAIYO:N UUSI PÄÄSIHTEERI
Sikäli harvinainen tilanne sattui taannoin, että TaiYo:ssa vaihtui pääsihteeri, joten tässä ylioppilaskunnan julkaisun ensimmäisessä
numerossa pääsihteerin terveisiä on peräti kaksin kappalein. Uutena pääsihteerinä eli ylioppilaskunnan jokapäiväisen toiminnan
johtajana ja viikkotiedotteiden lähettäjänä aloitin minä Lauri Grünthal. Käytännössä vastaan ylioppilaskunnan arjen, hallinnon ja
talouden pyörimisestä eli siitä että asiat tulevat tehtyä; vastailen sähköposteihin sekä sekalaisin kysymyksiin, tapaan erilaisia
ihmisiä ja autan hallitusta tekemään päätöksiä liittyen taidepoliittisesta vaikuttamisesta aina bileiden järjestelyyn asti. Fyysisesti
istun Taideyliopiston Töölön kampuksen N-talon 4. kerroksen toimistossa ainakin silloin kun ei ole globaalia pandemiaa. Saa tulla
moikkaamaan! Ja vaihtamaan kuulumisia tai kertomaan mikä kaikki on pilalla.
Käytännössä olen esimerkki siitä, että taiteen yliopistokoulutuksella voi työllistyä mitä moninaisimpiin hommiin; taustaltani olen
muun muassa mukalainen eli kesäkuussa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi (pääaine musiikkikasvatus)
valmistuva muusikko, opettaja ja järjestöihminen. Ja nyt pääsihteeri.
Lempijuhliani on vappu, jolloin voi tuntea olevansa paras kaveri jokaisen vastaantulevan puolitutun kanssa, päätyä mitä
ihmeellisimmällä koalitiolla jonnekin jatkoille ja seuraavana aamuna väsyneillä silmillä fiilistellä kellastunutta lakkimerta sateisessa
Kaivopuistossa. Tänä vuonna käytännön kuvio on sattuneesta syystä hieman erilainen, mutta onneksi kerran on tätäkin jo
treenattu ja vappu lienee pitkälti kuitenkin asennoitumiskysymys. Siispä mitä parhainta vappua juuri sinulle – nyt on mitä sopivin
hetki hengähtää hieman ja nauttia keväästä.

Taide elää

JANE KÄRNÄ, TAIYO:N YHTEISÖKOORDINAATTORI
On asioita, joita en voi olla yksin, kotona, huoneen lattialla, läppäri sylissä, kuulokkeet korvilla. On yhteyksiä, mutta ne pätkivät.
Kaikki ei välity. Olen pohtinut paljon sitä onko etäläsnäoloa olemassa. Yhteisöllisyys on ollut kummallista viime aikoina. Kaipaan
aikaa, jolloin yhdisti se, että on jotain, eikä puute, kurjuus, ikävä tai yhteinen vihollinen. Haluan nähdä syvemmälle, sen mikä
yhdistää: ystävyys, uteliaisuus, intohimo, rohkeus valita epävarmuus, halu olla osa jotakin, halu kohdata, rakkaus tarinoita
kohtaan, taiteen itseisarvo.
Viimeisen vuoden aikana puhelimeni muistiinpanot ovat täyttyneet itseääntoistavista puolikkaista ajatuksista, yrityksistä
hahmottaa, käsittää, selittää sitä mitä tapahtuu ja miltä se tuntuu. Kaipaan kuitenkin näkökulmia, keskusteluja, itsestäni ulkoisten
asioiden kokemista. Kaipaan kohtaamisia taiteen kanssa, sillä taide, enemmän kuin mikään muu, on auttanut minua
hahmottamaan niin itseäni, toisia kuin todellisuutta. Taide on osannut antaa ilmaisun sille, mikä mielessäni on ollut vielä kovin
keskeneräistä. Siten olen voinut kasvaa, mennä eteenpäin.
Taiteella, teillä sen tekijöinä, ja tällä yhteisöllä, on kädessään tulevaisuuden avaimet. Maailma tarvitsee teitä. Taiteella tulee
olemaan merkittävä rooli siinä, miten käsittelemme tätä aikaa, miten kasvamme tästä ajasta. Taide näyttää mitä emme osaa vielä
nähdä, kertoo mitä emme ole osanneet kuulla, lävistää meidät tavalla, jota emme voi ohittaa. Taide ravisuttaa, lohduttaa, luo
yhteyttä. Taide luo ja räjäyttää, tarraa ja irrottaa. Taiteelle ei ole loppua niin kauan kuin ihmisille ei. Taide kiinnittyy
ihmisyyteemme. Taide on.
Kaipuuni kääntyy odotukseksi.
Odotan hetkeä, jolloin voin nähdä teosten tekstuurin ja veistosten varjot.
Odotan sitä, että saan jakaa saman ainutkertaisen hetken toisten kanssa, ja vaikken pimeässä salissa ehkä näe, tunnen.
Odotan, että voin tarkkailla miten muut tulevat taiteen luo, että voin kuunnella heidän keskustelujaan ja oivaltaa uutta myös
heidän havaintojensa kautta.
Odotan sitä, että aplodini ovat taas osa joukkoa.
Odotan jo otsikoita: Taide elää! Taide pelasti meidät, me kasvoimme, kiitos.
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APURAHA
MYÖNNETTY
JOHANNES PESSI & VIIVI TIGERSTEDT, PÄÄTOIMITTAJAT
Jokainen meistä tietää sen tunteen, kun apurahahakemuksen deadline lähenee ja työsuunnitelma on vasta alkutekijöissään.
Apurahahakuprosessi on mysteeri, johon tutkivat journalistimme Viivi ja Johannes pureutuivat haastattelemalla Suomen
Kulttuurirahaston erityisasiantuntijaa Veli-Markus Tapiota.
Tapio on musiikin tohtori ja oikeustieteen maisteri, joka valmistui tohtoriksi Sibelius-Akatemiasta. Tapio opiskeli ja
työskenteli Sibelius-Akatemiassa yhteensä 33 vuotta; hän aloitti SibA:n nuorisokoulutuksessa ollessaan 8-vuotias nuori
sellisti. Myöhemmin sello vaihtui viola da gambaan, ja Tapio opiskeli vanhan musiikin asiantuntijaksi. Sairastuttuaan
dystoniaan Tapio siirtyi opiskelemaan oikeustiedettä Helsingin Yliopistoon. Nykyään Tapio työskentelee Suomen
Kulttuurirahastossa erityisasiantuntijana, ja valotti meille SKR:n apurahaprosessia sekä millaisia asioita kannattaa apurahaa
hakiessa ottaa huomioon.
Apurahan hakeminen on prosessi, johon kannattaa valmistautua huolella. Hakemuksen tekemiseen liittyen kysyimme, että
mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun alkaa kirjoittaa hakemusta.
Ensinnäkin, millaisiin projekteihin apurahaa kannattaa hakea? Säätiöillä on usein omat painotuksensa, mutta SKR:ltä voi
hakea apurahaa melkein mihin tahansa. Hakemuksen ja projektin uskottavuus on olennaista rahoitus- ja hankesuunnitelmia
tehtäessä. “Jos väität, että projektista tulee jotain pysyvää niin tee rahoitussuunnitelma (eli kuka projektin rahoittaa
apurahakaudella ja sen jälkeen) ja hankesuunnitelma, joissa on selkeä polku siihen, miten projektista tulee jotakin pysyvää”,
Tapio sanoo.
“Tärkeintä on lukea ohjeet tarkasti ja huolellisesti”, Tapio painottaa. Hakemuksen tekemisen kannalta kaikki oleellinen
tieto löytyy ohjeista, se mihin apurahoja myönnetään, millaisia apurahoja myönnetään ja mitä asioita painotetaan.
“Todennäköisesti kaikki kavereilta kuullut apurahoihin liittyvät puheet ovat pelkkää legendaa; prosessi on avoimempi kuin
kuvitellaan”.
Lisäksi Tapio toivoo selkeitä hakemuksia. “Mene suoraan asiaan; on ärsyttävää, kun joutuu etsimään pihviä viidenneltä
sivulta.” Älä siis jaarittele, vaan kerro heti hakemuksen alussa, mistä on kyse. Hakemuksia tulee paljon, ja selväsanaisuus
helpottaa hakemusten käsittelyä.
SKR:n Uudenmaan Maakuntarahaston
Apurahojen myöntöperusteet ovat ajan
saatossa uudistuneet. Mitä tulee
päätökset vuonna 2021
kuluapurahoihin, nykyään on tärkeää että
Myönteiset päätökset
apurahalle saadaan vastinetta, eikä apurahan
tarkoitus enää ole niinkään pitää taiteilijaa leivän
6.7%
syrjässä kiinni. Työskentelyapuraha on
puolestaan nimensä mukaisesti tarkoitettu
työskentelyn tukemiseen. “Haetko rahaa
vuokraan ja maksamakkaraan, vai Hartwallareenaan ja keramiikkauuniin?”, tiivistää Tapio
kulu- ja työskentelyapurahojen eroa ja jatkaa
myöntöperusteista: “SKR:lle riittää, että soitan
nämä ja nämä konsertit, ei
tarvitse kertoa, että soitan ne alasti
polkupyörällä”.
Kysyttäessä siitä, millainen on hyvä
apurahahakemus, Tapio sanoo, että mietitty ja
huolellinen on aina hyvä, ja viime tingassa juuri
ennen deadlinea tehty ei luultavasti sitä ole.
Selkeä ilmaisu ja ymmärrettävyys ovat myös
tärkeitä:
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Kielteiset päätökset
93.3%

“Luetuttakaa äidillä tai iskällä, jos he eivät ymmärrä, ei ymmärrä kukaan muukaan.”
Moni meistä on varmasti pähkäillyt apurahahakemusta tehdessään, että miten ylimääräiset kympit saa piilotettua
budjettiin. Budjetista keskusteltaessa, Tapio toteaa, että näyttää hyvältä, kun hakemuksessa näkyy monta rahan
lähdettä. Lisäksi Tapio sanoo: “Tulo- ja menoarvion toteumana nolla näyttää aina hyvältä; se kertoo siitä, että hakija
osaa käyttää Exceliä.” Jos haet kuluapurahaa, kannattaa ajatella suurisuuntaisesti, sillä säätiöt jakavat mieluummin
yhden ison summan, kuin monta pientä.
“Neutraalia, agendavapaata rahaa ei ole”, toteaa Tapio, kertoessaan säätiöiden eri painotuksista. Suomen
Kulttuurirahastosta tekee erityisen se, että lahjoittajia on kymmeniä tuhansia, ja siten se heijastelee laajemman joukon
taiteen näkemystä ennemmin kuin yksittäisen henkilön tai yhteisön taidemieltymyksiä. “Taiteen rakastajien rahaa taiteen
tekijöille”, Tapio tiivistää SKR:n toimintaa.
SKR:lle saapuneita apurahahakemuksia on joka vuosi arvioimassa eri asiantuntijat. Päällimäisenä hakemuksia
arvioidessa on se, miten hakemuksia on paljon ja rahaa niin vähän. Kysyttäessä siitä, onko aiemmilla myönnöillä
merkitystä, Tapio vastaa: “On ja ei; ulospäin voi näyttää siltä, että samat tyypit saavat apurahoja, mutta yleensä se
johtuu vain siitä, että he ovat alalla aktiivisia ja jo ansioituneita toimijoita”. Koska hakemuksia tulee paljon, “ei anneta
koska se just sai” -logiikka pätee.
Suomen Kulttuurirahasto on yksityisin varoin toimiva säätiö, joka edistää kulttuuria apurahoilla, hankkeilla sekä muilla
tukimuodoilla. Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimivat myös koko Suomen kattavat maakuntarahastot.

Apurahahakuja
Jatkuva haku

Kevään haku

Syksyn haku

Opetusministeriö: Taiteen ja
kulttuurin yleiset projektit

Suomen Kulttuurirahasto (SKR):
maakuntarahastot

Kansan sivistysrahasto: Apurahat
vuodelle 2022

Svenska kulturfonden:
Stipendier som har fri
ansökningstid

Svenska Kulturfonden: Turnébidrag

Koneen säätiö

Pohjoismainen kulttuuripiste: Norden
0–30 -tukiohjelma

Konstsamfundet: Stipendier och
understöd

Svenska Teaterföreningen i Finland
r.f.: Stipendier för scenkonstnärer

Suomen Kulttuurirahasto (SKR):
Keskusrahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Svenska Kulturfonden:
Novemberansökan: Privatpersoner
och arbetsgrupper

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Pohjoismainen
kulttuurirahasto: Projektituki

Taiteen edistämiskeskus (Taike:
Liikkuvuusapurahat)
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TORILLA
TAVATAAN
MATHIAS WAENERBERG, OPISKELIJA
Vappupäivän aurinko paahtaa naurun ja laulun kansoittamaa Koffin puistoa. Vaahteran juurella yönsä
viettänyt taiteilija havahtuu sangviinisesta horroksestaan, kun läheisen teekkarijoukkion mölkkykapula
osuu häntä ohimoon. Kymmenen pistettä. Taiteilija naurahtaa ja viskaa kapulan takaisin
vappuseurueelle.
Taskumatissa on jäljellä vielä tilkka vermuttia. Taiteilija ottaa huikan ja hivenen horjuen nousee
seisomaan. Kännykkään pirahtaa viesti, että ystäväseurue on viettämässä vappupäivää Senaatintorin
portailla, ja taiteilija päättää taittaa matkan jalan selvittääkseen päätään. Eikä sitä koskaan tiedä, kuka
voi tulla vastaan Punavuoren katupölyn seasta. Vielä katsaus vapunpäivän juhlintaan: pohjoisrinteellä on
sirkusta ja improvisaatioteatteria, taidemuseon takana figuratiivisen veistämisen ryhmä, ja tornin äärelle
asettuneen vaskipuhallinyhtyeen rikkonaiset harmoniat säestävät riehakasta vapputunnelmaa. Keväinen
aurinko roihuaa ja ilmassa tuoksuu rakkaus elämään.
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Polttavan kuumalle Albertinkadulle tultaessa on
kuin puiston ja ruutukaavan rajat olisivat hälvenneet
olemattomiin. Joka kulmassa on taidetta ja elämää.
Nelihenkinen seurue kulkee taiteilijaa vastaan ja
kysyy, voivatko he esittää tälle itse sovittamansa
version Kesäkadusta. Taiteilija liittyy raikuvaan
lauluun ja kaivaa laukustaan pullon kuplivaa sekä
viisi puista kuppia. Veri alkaa jälleen kuohua
taiteilijan suonissa, karnevaalitunnelma täyttää
hänet ja kvartetti seurueenaan hän jatkaa
vaelteluaan Punavuoren lempeitä katuja pitkin.
Fredrikinkadun risteykseen on pystytetty valtava
kangas, johon ohikulkijat ovat synnyttäneet
kollektiivisen taideteoksen. Läheisessä kahvilassa
lukupiiri on aiheuttanut tungoksen. Kaikkialla soi.
Kolmikulmassa on meneillään avoin tanssin ja
kehollisen ilmaisun piiri, johon taiteilija liittyy.
Puistoon kokoontunut yhtye soittaa taiteilijalle täysin
vierasta musiikkia, ja keho puhuu omaa
selittämätöntä kieltään. Ilma täyttyy
transsendenttisista olioista ja mahdottomasta
geometriasta. Vappu on ikuinen, universumi
ääretön, ja varmaa on ainoastaan se, että kaikki on
epävarmaa, jos sekään.
Tanssi ei koskaan pääty, mutta liukuvärin lailla
taiteilija lipuu Esplanadia pitkin kohti Senaatintoria.
Aurinko on kruunattu koronalla, jonka roihuavat
säteet väistyvät tummien pilvien kiirehtiessä tielle.
Puisto on autio; vain muutama lokki tappelee
leivänkannikasta kirkuen korvia raastavasti. Taiteilija
siristää kohmelosta turvonneita silmiään ja nostaa
katseensa kohti Kauppatoria: Havis Amanda on
mestattu ja sen pää kapitalisoitu edistyksen ja
talouskasvun nimissä. Senaatintorilla puhuu
pääoma. On käynnissä kultajuhlat.
Tuomiokirkon ympäristö tulvii ihmisiä, jotka
hurmioituneina katsovat, kun kirkon portailla
jaetaan tuomioita tuottamattomalle inhimilliselle
toiminnalle. Joukon seassa seisoo lapsia, jotka
seuraavat vaitonaisina tätä järjetöntä näytelmää.
Säätytalon siivekkäät leijonat ovat levittäytyneet
Tuomiokirkon kupolin päälle ja hymyilevät sieltä
ivallisesti lapsille. Niiden näköalattomat katseet
hivelevät väkijoukkoa, kun esirippu repeää ja nuori
ääni herää. Tulevaisuus virkkoo hiljaista viestiään ja
torilla tavataan: ”tai-de kuu-luu kai-kil-le”.

The frozen lasagna, the plastic salmon and
rethinking power structures
NÓRI VARGA, STUDENT
Three years ago, when I acted on a wild decision of mine and borrowed some money from my father, I came to Finland
for the auditions of an institution. They say, getting to this institution is as hard as understanding the Savo dialect of
Finnish for a beginner Finnish learner. I will never forget that I decided to wear a coat which I naively thought would
work in the Finnish wind. When I realized it will not stand a chance, I tried to put on every single piece of clothes I
brought, and in the meantime I admired the half-naked saxophonist playing music on the sun. I slept in a hostel with
eleven other persons, and I ate frozen lasagna. (You might wonder why I am writing about frozen lasagnas with such
delicacy, but the sensorial experience of frozen lasagna belongs inseparably to my Theatre Academy experience, as
google translating scenarios or the huge plastic salmon I included into all of my creative works during the first year).
Even though firstly I was not convinced about the reason behind my decision, when the audition process started, I felt
myself comfortable in the situation, and in the place with the people. Especially the artistic and pedagogical values of my
peers seemed really familiar. I extremely enjoyed the process which never really happened to me earlier on auditions. I
don't really know much about the other departments’ application processes (and partly due to language barriers about
the other departments either) but I do you know that my teachers were aware of their power and responsibility.
Three years ago when I essentially googled all of the MA programs in Europe about the combination of theatre and
pedagogy and I found Uniarts. it seemed to me that this is a place that represents very similar aesthetics to the ones I
share in its artistic diversity. Uniarts is constantly and dynamically changing, which is important: inclusion and rethinking
of power structures is needed. At the same time, I believe there is a self-reflective, critically thinking group of students
and several communities who know about the urgency of the change and take steps towards reshaping the system. I was
lucky enough to get into a community which I believe realizes the privileges and responsibilities of being part of the
academy and encouraged us to question, resist and discuss (within, beyond and through art).

Taiteilijat aktiivisina kansalaisina
HANNU JAAKKOLA, TAIYO:N EDUNVALVONTA- JA JÄSENPALVELUSIHTEERI
Mitä annettavaa taiteilijalla on yhteiskunnalle? Tämäntyyppisiä kysymyksiä puidaan monesti
korkealentoisesti, tai ainakin pääasiassa taiteellisen työn kautta. Tässä helposti unohtuu se, että
taiteilija voi vaikuttaa myös asukkaana, kansalaisena ja ihmisenä. Äänioikeuden käyttäminen
vaaleissa on myös tapa käyttää ääntäsi. Ole kriittinen, ole aktiivinen, niin voit tehdä
valveutuneita valintoja!
Helsinki on tehnyt viime vuonna strategian taiteen ja kulttuurin kehityksestä tällä
vuosikymmenellä. Toteutuvat toimenpiteet sen sisältä ja ulkopuolelta riippuvat kuitenkin
valittavista valtuutetuista. Onko ihmisillä minkälainen yhteys taiteeseen? Minkälainen taide saa
julkista tukea? Nuorena taiteilijana olet samaan aikaan taiteen ja kulttuurin asiantuntija, että
niiden tulevaisuuden tekijä. Demokratia toimii, kun ihmiset käyttävät ääntänsä, sekä vaaleissa
että niiden ulkopuolella.
Kuntavaalit tulevat nyt loppukeväästä, joten sinulla on nyt loistava mahdollisuus miettiä arvoja ja
tärkeysjärjestystä äänestyspäätöksessäsi. Ehdokkaat esittelevät itseään monella tavalla, joten
voit helposti kysyä heiltä suoraan sinulle tärkeistä asioista, tai vertailla vaalikoneissa annettuja
vastauksia. Jos innostut, voit myös lähteä auttamaan ehdokasta itsellesi sopivalla tavalla.
Tasavallassa kaikkien äänillä on yhtä suuri paino vaaleissa; aktiivisuudella voit muokata ja
muotoilla tulevaisuutta myös vaalien välillä.

- Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021
- Äänestys su 13.6.2021 klo 9-20
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kuulumisia
Taideyliopiston yhteiset futisvuorot

Haluatko mukaan?

Ryhmä löytyy Facebookista:
UNIARTS Football/ Taideyliopiston
jalkapalloilut

Olemme saaneet toista vuotta peräkkäin Taideyliopiston Ylioppilaskunnalta
projektiavustusta koko yliopistomme yhteisille futisvuoroille. Viime kesänä vuoromme
olivat Haapaniemen kentällä sunnuntaisin klo 12-14. Osallistuja oli joka kerta 10-20.
Parhaimmalla kerralla meitä oli peräti 25 peluria.
TaiYo on jalkapallovuorojemme tukemisella mahdollistanut opiskelijoilleen liikuntaa
ja yhdessäoloa. Futisvuorojen merkitys viime kevään koronan sulkutoimien jälkeen
hyvinvointiin on ollut hyvin positiivinen.
Yhteydenpitoa varten on Facebookiin perustettu ”UNIARTS football / Taideyliopiston
jalkapalloilut” - ryhmä, jossa on tällä hetkellä jo yli 250 jäsentä. Taideyliopiston
kaikkien akatemioiden harrastetoiminta on osoittautunut hyvin tärkeäksi linkiksi eri
oppilaitosten opiskelijoiden välillä. Lisäksi se on ollut ulkomaalaisten opiskelijoiden
keskuudessa hyvin suosittua. Ulkomaalaiset, vaihto-opiskelijat sekä fuksitkin ovat
päässet toimintaan heti mukaan ja saaneet uusia kavereita hyvin helposti.
Projektiavustuksen ansiosta olemme voineet harrastaa taiteilijoille tärkeää liikuntaa
vastapainona kovalle harjoittelulle.
Joel Wendelin, tuubansoiton opiskelija ja keskikentän luuta

KuvA-jaosto

SibA-jaosto

In KuvA Jaosto we are currently all occupied with
preparing our BFA degree works, and the whole student
body is mostly concerned with the upcoming move and the
impact it has on our work this summer.
Hanna Kytö, from our committee, got a personal project
grant from TaiYo this spring, to provide students in KuvA
with a frequent selection of snacks in the Student Space
kitchen.
I have been tutoring all the exchange students since last
summer, and in these odd times I have made an extra
effort to help them be a part of the university.
In relation to that I, together with Sofia Haapamäki (who
was also a tutor in the autumn semester), created an infopackage to help all students in KuvA navigate the school's
infrastructure (from building layout to essential overview
of staff and common procedures).

Ihanaa kevättä koko Sibelius-Akatemian
opiskelijaklaanille. Kulunut vuosi ollut meille kaikille
varmasti raskas ja haastava, eikä koronan loppua ole
tahtonut näkyä. Silti olemme jaksaneet tsempata ja
tehdä parhaamme oman jaksamisen rajoissa. Voimme
jokainen taputtaa itseämme olkapäälle ja kiittää tästä
tsemppaamisesta. Olemme olleet tänä korona-aikana
oman elämämme maratoonareita, ilman että edes
halusimme tai olisimme ilmoittautuneet maratonille.
SibA-jaosto on noussut tuhkasta feeniksen lailla ja
uutta energiaa puhkuen. Kulissien takana on
tapahtunut kovasti ja ihana aktiivinen hallituksemme on
laittanut rattaat taas pyörimään. Keväällä olemme
laatineet opiskelijoille koronakyselyä yhdessä TaiYo:n
kanssa ja herättäneet eloon vanhan SAY:N (SibeliusAkatemian ylioppilaiden) perinteen palkita
opiskelijoiden valitsema ”Vuoden opettaja”.
Haluammekin saada SibA-jaoston toimimaan taas
aktiivisena edunvalvontayksikkönä, joka tuo myös
opiskelijoita yhteen eri aineryhmistä. Toivottavasti
pääsemme pian järjestämään fyysisiä tapahtumia.

Xenia Ramm, Chair of KuvA Division

Aurora Visa, SibA-jaoston puheenjohtaja
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ILMOITUSTAULU
Toimitus kaipaa apuasi!
Oletko varsinainen kynäniekka? Taidatko taittamisen salat?
Piileekö sinussa tutkiva journalisti?
Tule mukaan tekemään Taideyliopiston ylioppilaskunnan julkaisua ja
päästä luovuutesi valloilleen.
Seuraava numero ilmestyy 6.9.2021
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä päätoimitukseen:
viivi.tigerstedt@uniarts.fi
johannes.pessi@uniarts.fi

Hae hallinnon
opiskelijaedustajaksi (hallopediksi)

Ainejärjestöt SibA:lla:
Unisono ry, klassisen musiikin

Pääset tuomaan opiskelijoiden ääntä
kuuluviin.

osasto
Kukko ry, laulumusiikin osasto
Maine ry, musiikkikasvatuksen
osasto
Sima ry, Arts Management koulutusohjelma
Sakko ry, Kuopion osasto
Kimu ry, kirkkomusiikin ja
urkujen aineryhmä
Kamus , kansanmusiikin osasto

Pääset vaikuttamaan koulua ja
opiskelua koskeviin asioihin.
Suurimmasta osasta halloped-paikoista
maksetaan palkkiota.
Seuraa TaiYo:n viikkotiedotetta haussa
olevista halloped-paikoista.
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Tekstiviestipalsta
En ymmärrä kuinka vaikeeta on olla
käyttämättä toisten mukeja M-talon
7.kerroksen keittiössä. Luulis nyt et
yliopisto-opiskelija osaa lukea keittiön
säännöt jos kansanmuusikot ovat ne
osanneet kirjoittaa.
- Mukien jemmaaja

Huomaa, että muusikoilla on keikasta
pulaa kun he yön pimeinä tunteina
hiippailevat M-talon infotiskille
tankkaamaan soitinkotelon
nuottitaskut täyteen kasvomaskeja!
Voisi verovarat huonomminkin
käyttää.

Älkää näprätkö niitä soittimia siellä
treeniluokissa! Soittimet eivät ole
näpräämistä varten! Itse en
treeniluokissa käy, mutta katselen
ikkunasta.

Tiedäthän, että virtuaalinen
tekstaripalstamme sijaitsee jodelsovelluksen kanavalla @siba!
- Jodlaaja

--

Miksi ei osata siivota keittiöstä
omia jälkiä? tiskialtaassa lojuu
likaset astiat viikkotolkulla...
-Lopen väsynyt

Hei, on ihanaa kun jotkut moikkaa
yli genrerajojen. Ei kaiveta ojia
aineryhmien välille vaan
rakennetaan mahdollisuuksien siltoja
❤

-Naapurirakkaus

-Isoveli valvoo

Haluaisin, että kaikki Siballa
yrittäisivät olla sosiaalisia ja moikata
ystävällisesti vastaantulevia tyyppejä
koululla.... Oi koska se muuttuu?
</3
-Moikkaaja
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