
Taideyliopiston ylioppilaskunnan avustukset, syksy 2021 
Hallituksen päätös 14.10. 

 

Projektiavustushakemukset  
varattu koko vuodeksi 6000 €, josta jäljellä 3400 € 

projekti     haettu myönnetään 

1. Lahjatonttu, Hanna Kytö   500 € 500 €  
2. Pesäpallovälineet, Liisa Kivinen   1737,40 € 1030 € 
3. Art for All -bileet, Michael Panula-Ontto  1150 € 0 € 
4. Sakko ry:n konserttisarja, Kristian Saarinen  250 € 250 € 
5. SibAn pikkujoulujen tappiontakaus, Emilia Hellsten  600 € 600 € 
6. Fussiturnaus, Panu Poutanen   120 € 120 € 
7. Publiikin jatkot, Panu Poutanen    500 € 500 € 
8. Kino Club goes Kaisa, Tomasz Sekular   600 € 0 € 

yhteensä 5457,40 € 3000 € 

Perusteita 

• Avustusten jaon pohjana on käytetty hallituksen kokouksesaan 28/2021 hyväksymän 
toistaispäätöksen kriteerejä (Avustusten-kriteerit-ja-kaytannot-toistaispaatos.pdf (taiyo.fi)).  

• Kriteerien pohjalta projekteille nro 3 ja 8 ei myönnetä avustusta, sillä niiden toiminta 
suuntautuu hakemuksen pohjalta ensisijaisesti muille kuin TaiYo:n jäsenille. Hallitus piti tätä 
tulkitessaan tärkeänä, että projekteja järjestävä taho toimii TaiYo:n piirissä. 

• Suurelle osalle hakemuksista myönnetään haettu summa. Projektille nro 2, jonka hakema 
summa oli yli puolet jaettavasta avustusmäärästä, myönnetään talousarvion puitteisiin sopiva 
määrä.  

• Hallitus päätti jättää 400 € projektitukea jakamatta mahdollisesti hakuajan ulkopuolella 
saapuvia hakemuksia varten. 

 

Järjestöavustushakemukset 
varattu koko vuodeksi 600 €, josta jäljellä 302 € 

     haettu  myönnetään 

1. Unisono ry, Marie Stolt    150 € 150 € 
2. Art for All ry, Michael Panula-Ontto   481,08 € 0 € 

huomioita 

• Järjestöavustuksia myönnetään hallituksen toistaispäätöksen mukaan ” ylioppilaskunnan 
piirissä toimiville yhdistyksille eli rekisteröidyille tai rekisteröimättömille opiskelijajärjestöille 
normaaliin, jatkuvaan toimintaan, kuten kokous- ja hallintokuluihin”. Art for All ry ei kuulu 
virallisesti ylioppilaskunnan piiriin, joten hallitus ei päättänyt myöntää sille järjestöavustusta. 

 

 

 

https://taiyo.fi/wp-content/uploads/2021/09/Avustusten-kriteerit-ja-kaytannot-toistaispaatos.pdf


Jaostoavustushakemukset 
varattu koko vuodeksi 900 €, josta jäljellä 600 € 

     haettu myönnetään 

1. SibA-jaosto, Aurora Visa   1500 € 300 € 
2. TeaK-jaosto, Panu Poutanen   300 € 0 € 

 

huomiot 

• Ylioppilaskunnan talousarviossa jaostoavustuksiin on varattu yhteensä 900 €, joka laskennallisesti 
koostuu kolmen akatemiajaoston 300 € suuruisesta jaostoavustuksesta. SibA-jaosto on hakenut 
1500 euron suuruista avustusta toimintansa kehittämiseen. Hallitus tulkitsi, että kyse on 
jatkuvasta toiminnasta ja jaosto hakee näin ollen jaostoavustusta. Hallitus ei voi ylittää 
edustajiston asettaman talousarvion kehyksiä, ja piti tärkeänä jättää KuvA-jaostolle tarkoitetut 
300 euroa jakamatta, joten hallitus päätti myöntää SibA-jaostolle 300 euron suuruisen 
jaostoavustuksen. 

• TeaK-jaostolle on myönnetty kevään avustushaussa 300 € jaostoavustusta, joka on sille täksi 
vuodeksi varattu summa. Näin ollen hallitus ei myönnä jaostolle uutta avustusta. 

 

 

Lisätiedot: 

 

pääsihteeri Lauri Grünthal   puheenjohtaja Sini Kaartinen 
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi  taiyo-pj@uniarts.fi  
puh. 040 710 4296   puh. 040 710 4297 
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