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KOKOUSKUTSU 
MÖTESKALLELSE 
NOTICE OF MEETING 
 
 
Kokous 3/2022 Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 
Möte 3/2022 Konstuniversitetets studentkårs delegation 
Meeting 3/2022 Representative Council of the University of the Arts Student Union 
 
Kokousaika 25.4.2022 kello 18.00 
Tidpunkt  25.4.2022 klockan 18.00 
Time  25 April 2022 at 6 pm 
 
Kokouspaikka Ylioppilaskunnan huone, Nervanderinkatu 13 / Zoom 
Mötesplats  Studentkårens rum, Nervandergatan 13 / Zoom 
Location  The Student Union room, Nervanderinkatu 13 / Zoom 
 
 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2022 yllä 
mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder för möte 3/2022 enligt 
ovanstående. På mötet behandlas de ärenden som finns i den bifogade föredragnings-
listan. 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 
3/2022 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  13.4.2022 
Helsingfors  13.4.2022 
Helsinki  13 April 2022 
 
 
 
 Joel Wendelin 
 
Edustajiston puheenjohtaja 
Delegationsordförande 
Chair of the Representative Council 
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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 



Esityslista on toimitettu edustajistolle kokouskutsun yhteydessä. 

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

 

 

6. Ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2021 
Studentkårens verksamhetsberättelse för 2021 
The Student Union’s annual report for year 2021 

TaiYo:n puheenjohtaja 2021 on valmistellut ylioppilaskunnan 
toimintakertomuksen vuodelta 2021 (liite 6), jonka hallitus on hyväksynyt 
kokouksessaan 8/2022. Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan hallitus antaa 
toimintakertomuksen tiedoksi edustajistolle, jonka tehtävä on käsitellä se ja 
päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan toimintakertomuksen 
vuodelta 2021 ja todeta, ettei se aiheuta muita toimenpiteitä. 

 

 
7. Ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2021 

Studentkårens bokslut för 2021 
The Student Union’s financial statement for year 2021 

Ylioppilaskunnan hallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut TaiYo:n tilinpäätöksen 
vuodelta 2021 (liitteet 7a–c) kokouksessaan 9/2022, ja ylioppilaskunnan 
sääntöjen mukaan edustajiston tehtävä on päättää tilinpäätöksen 
vahvistamisesta. 

Esitys Hallitus esittää edustajistolle, että se vahvistaa ylioppilaskunnan tilinpäätöksen 
vuodelta 2021. 

 
 

8. Vastuuvapauden myöntäminen 
Beviljande av ansvarsfrihet 
Granting freedom of responsibility 

Edustajiston valitsema tilintarkastusyhteisö on tarkastanut ylioppilaskunnan 
kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon vuodelta 2021. Tilintarkastajan antama 
tilintarkastuskertomus toimitetaan edustajistolle erikseen kertomuksen 
valmistuttua. 

Esitys Edustajisto päättänee vastuuvapauden myöntämisestä ylioppilaskunnan 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2021 tai muista tarvittavista 
toimenpiteistä. 

 
 

9. Ajankohtaiset asiat  
Aktuella ämnen 
Current topics 



Tilaisuus edustajiston jäsenille nostaa keskusteluun opiskelijoita puhuttavia 
ajankohtaisia aiheita. 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ajankohtaisista aiheista käydyn 
keskustelun. 

 

 

10. Ilmoitusasiat 
Anmälsningsärenden 
Announcements 

 

11. Muut esille tulevat asiat 
Övriga ärenden 
Other business 

Edustajiston virkistäytymisen ajankohta 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 
Mötet avslutas 
Closing of the meeting 

 

 

 

 

Liitteet 5 Esityslista 
6 TaiYo:n toimintakertomus vuodelta 2021 
7a TaiYo:n tilinpäätös vuodelta 2021 
7b Tilinpäätöksen tase-erittelyt 
7c Talousarvion toteuma 
8 Tilintarkastuskertomus, toimitetaan erikseen 

 

 

 
 


