TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – EDUSTAJISTO
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – DELEGATIONEN
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – COUNCIL
KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING
Kokous 1/2022
Möte 1/2022
Meeting 1/2022

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto
Konstuniversitetets studentkårs delegation
Representative Council of the University of the Arts Student Union

Kokousaika
Tidpunkt
Time

3.3.2022 kello 17.30
3.3.2022 klockan 17.30
3 March 2022 at 5.30 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

Musiikkitalo, kokoushuone S3101
Musikhuset, mötesrum S3101
Music Centre, meeting room S3101

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 1/2022 yllä
mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder för möte 1/2022 enligt
ovanstående. På mötet behandlas de ärenden som finns i den bifogade föredragningslistan. Det är möjligt att delta på mötet också på distans.
The representative council of the University of the Arts Student Union convenes for its meeting
1/2022 as written above. The meeting will address the matters of the agenda in appendix. It is
also possible to participate in the meeting remotely.

Helsingissä
Helsingfors
Helsinki

Joel Wendelin

23.2.2022
23.2.2022
23 February 2022

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – EDUSTAJISTO
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – DELEGATIONEN
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – COUNCIL
ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA
Kokous 1/2022
Möte 1/2022
Meeting 1/2022

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto
Konstuniversitetets studentkårs delegation
Representative Council of the University of the Arts Student Union

Kokousaika
Tidpunkt
Time

3.3.2022 kello 17.30
3.3.2022 klockan 17.30
3 March 2022 at 5.30 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

Musiikkitalo, kokoushuone S3101
Musikhuset, mötesrum S3101
Music Centre, meeting room S3101

1. Kokouksen avaus
Mötet öppnas
Opening of the meeting
2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja
läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är förhindrade att
delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet, avgår eller är närvarande
Recording members of the Council who are unavailable, disqualified, ineligible or resigned
and who are present
3. Kokouksen laillisuuden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
Recording the lawfulness and quorum of the meeting
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
Val av två protokolljusterare och två rösträknare
Selecting two scrutinizers of the minutes and two counters of votes
5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda

Esitys

Esityslista on toimitettu edustajistolle kokouskutsun yhteydessä.

Edustajisto päättänee vahvistaa kokouskutsun mukana toimitetun esityslistan
(liite 5) kokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen täydentäminen
Komplettering av styrelsen
Supplementing the board
Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa,
vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, voi hallituksen puheenjohtaja
ylioppilaskunnan sääntöjen 27 § mukaan esittää edustajistolle ehdokkaan
uudeksi hallituksen jäseneksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on esitetty
henkilö valittu hallituksen jäseneksi. Jollei edustajisto hyväksy esitystä, voi
hallituksen puheenjohtaja esittää toista ehdokasta. Menettelyä jatketaan, kunnes
edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen.

Esitys

Hallituksen jäsen Paula Ruusuranta erosi tehtävästään tammikuussa ja
hallituksen jäsen Kukkamari Gröndahl helmikuussa. Puheenjohtaja Pessi on
etsinyt uusia hallituksen jäseniä ja lähettää esityksensä edustajistolle ennen
kokousta.

Edustajisto päättänee täydentää hallitusta valitsemalla eronneiden Paula
Ruusurannan ja Kukkamari Gröndahlin tilalle uudet hallituksen jäsenet
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

7. Opiskelijaedustajien valinta Taideyliopiston yliopistokollegioon
Val av studentrepresentanter till Konstuniversitetets universitetskollegium
Appointing student representatives to the University of the Arts’ university collegium
Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § mukaan edustajiston tehtävänä on nimetä
opiskelijoiden edustajat Taideyliopiston yliopistokollegioon.

Kollegion jäsen Ceyda Söderblom (SibA) on eronnut toimestaan valmistuttuaan
ja varajäsen Sini Kaartinen (SibA) menettänyt vaalikelpoisuutensa tultuaan
valituksi yliopiston hallitukseen. Ylioppilaskunnan tulee nimetä uusi jäsen ja uusi
varajäsen heidän tilalleen.

Esitys

Hallituksen avaaman ja pääsihteerin jatkaman hakuajan puitteissa tehtävään on
saapunut yksi hakemus. Hallitus päätti kokouksessaan 4 / 2022 esittää
edustajistolle, että se valitsee Sara Pollarin (SibA) yliopistokollegion
opiskelijajäseneksi.

Edustajisto päättänee valita Sara Pollarin yliopistokollegion opiskelijajäseneksi.
Lisäksi todettaneen, että hänen varajäsenensä hakua jatketaan edelleen.

8. Ylioppilaskunnan strategia, lähetekeskustelu
Studentkårens strategi, remissdebatt
The Student Union’s strategy, referral conversation
Edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman yhtenä tavoitteena on
ylioppilaskunnan strategiatyön loppuunsaattaminen. Edustajisto käsitteli
strategialuonnosta iltakoulussaan 24.1. ja saatujen kommenttien perusteella
puheenjohtaja Pessin, edellisvuoden puheenjohtaja Kaartisen ja pääsihteeri
Grünthalin muodostama strategiatyöryhmä on kirjoittanut seuraavan
luonnoksen edustajiston käsiteltäväksi (liite 8). Lähetekeskustelun jälkeen
strategiatyöryhmä laatii seuraavan version, joka etenee hallituksen
käsiteltäväksi. Tavoite on, että edustajisto päättää strategian hyväksymisestä
seuraavassa kokouksessa.
Esitys

Edustajisto käy lähetekeskustelun ylioppilaskunnan strategiasta

Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan strategiasta käydyn
lähetekeskustelun.

9. Ilmoitusasiat
Anmälsningsärenden
Announcements
10. Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other business
Hallituksen kuulumiset

Muut ajankohtaiset asiat

Seuraavan kokouksen ajankohta
11. Kokouksen päättäminen
Mötet avslutas
Closing of the meeting

Liitteet

5 Esityslista
8 TaiYo:n strategia, luonnos 22.2.

