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Taideyliopiston ylioppilaskunnan strategia 2022–2026 

 

 

 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan strategiadokumentti on toimintaa ohjaava apuväline ylioppilaskunnassa 
(jatkossa TaiYo) toimiville. Strategian avulla pyritään ennakoimaan ylioppilaskunnan tulevaisuutta ja 
kirjaamaan yhteiset lähtökohdat ja tavoitteet, joiden takana TaiYo seisoo. Strategia auttaa priorisoinnissa 
ja toiminnan kehityssuuntien hahmottamisessa. Strategia luo myös systemaattisuutta ja jatkuvuutta yli 
hallituskausien.  

Edustajisto valvoo strategian toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Strategian toteuttamisesta 
vastaavat ylioppilaskunnan hallitus ja henkilöstö. Käytännön toimista säädetään tarkemmin strategian 
toimeenpanosuunnitelmassa, jossa määritellään mittarit tavoitteiden saavuttamisen seurantaan.  

TaiYo:n tarkoituksena on yliopistolain 46 §:n mukaan olla  

”jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun 
ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on 
osallistua yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla 
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.” 

Strategia koostuu visiosta, arvoista ja tavoitteista. Visio kertoo, mitä kohti TaiYo haluaa strategiansa 
avulla kulkea ja tavoitteet tuovat konkretiaa ja keinoja vision saavuttamiseksi. Arvot määrittävät TaiYo:n 
toiminnalle pohjan, joka toimii perustana kaikille valinnoille, päätöksille ja ratkaisuille. Arvot ja tavoitteet 
eivät ole keskenään tärkeysjärjestyksessä. 

 

 

Visio 

TaiYo on Suomen vaikuttavin taidealan opiskelijoiden yhteisö. Se pitää huolta opiskelijoista ja heidän 
toimintaedellytyksistään yliopistossa ja yhteiskunnassa. 
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Arvot 

 

Taide, tiede ja sivistys 

Taide on osa sivistystä, taide on vapaata ja taiteen tekeminen ja kokeminen kuuluvat kaikille. Oikeus 
vapaaseen ilmaisuun, taiteeseen ja kulttuuriin on kansalaisyhteiskunnan ja demokratian edellytys. 
Taiteella on monenlaisia tehtäviä, joita ylioppilaskunta vaalii yhdenvertaisesti. Taide on arvokasta jo 
itsessään, ja taide ja tiede inspiroituvat toisistaan rakentaen laaja-alaista sivistystä. TaiYolla on erityinen 
rooli sivistyksen ja taiteen ylläpitäjänä suomalaisella korkeakoulukentällä. 

 

Ekologisuus 

Ilmastokriisin ja luontokadon torjuminen on sukupolvemme tärkeimpiä tehtäviä ja ekologisuus ohjaa 
TaiYo:n toimintaa läpileikkaavasti. TaiYo huomioi ympäristövaikutukset esimerkiksi matkustamista, 
tarjoiluja, sijoituksia ja hankintoja koskevissa valinnoissa. Se kannustaa jäsenistöään ottamaan 
ekologisuuden huomioon myös taiteen tekemisessä. 

 

Kriittisyys 

Taide on yhteiskuntaa kehittävä voima ja taideopiskeluun kuuluu kriittisyys, kantaaottavuus ja halu 
kehittyä. Sosiaalisesti kestävästi, feministisesti ja antirasistisesti toimiva TaiYo uudistaa aktiivisesti 
taidetta, taidealaa ja yhteiskuntaa.1 Kokoaan suurempi ylioppilaskunta kykenee toimimaan vaikuttavasti 
asioissa, joita se pitää tärkeinä. TaiYo ei ainoastaan reagoi muutoksiin, vaan pyrkii olemaan myös 
myönteinen muutosvoima. Se tarkastelee omaa toimintaansa kuunnellen ja uutta oppien.  

 

Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus 

TaiYo panostaa yhteisöllisyyteen ja yhteisön hyvinvointiin. TaiYo rakentaa yhdenvertaista ja moninaista 
opiskelijayhteisöä ja luo toiminnallaan korkeakoulukulttuuria, jossa kaikkien on hyvä ja turvallista toimia. 
TaiYo tukee opiskelijoita arjen sujuvuudessa yliopistolla ja huolehtii yksilön etujen toteutumisesta. TaiYo 
työskentelee sen eteen, että jokainen opiskelija on yliopistolla yhdenvertaisessa asemassa taustasta, 
koulutusohjelmasta, opiskelukielestä, akatemiasta tai opiskelukaupungista riippumatta. TaiYo noudattaa 
kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita. 

 

 

1 Feminismi ja antirasismi tarkoittavat TaiYo:lle sitä, että kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet 
toteuttaa itseään ja vaikuttaa yhteisönsä asioihin kykyjensä mukaan ja taustoistaan riippumatta. 
Ylioppilaskunta työskentelee aktiivisesti näiden tavoitteiden eteen. 
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Tavoitteet 

TaiYo on vuonna 2026: 

 

Asiantuntija 

• TaiYo on asiantunteva ja rakentava taidepoliittinen keskustelija yhteiskunnassa. Se toimii 
keskustelujen avaajana, ottaa kantaa ja vaikuttaa. Sillä on rohkeus puhua ja viestiä myös 
vaietuista asioista.  

• TaiYolla on monipuoliset verkostot taide- ja kulttuurialan opiskelijoihin, ammattilaisiin ja 
organisaatioihin, muiden alojen opiskelijoihin ja ylioppilaskuntiin sekä Suomen ylioppilaskuntien 
liittoon. TaiYo kutsuu eri toimijoita koolle, tekee aloitteita ja vahvistaa verkostojaan jatkuvasti. 

• Ylioppilaskunta on Taideyliopistolle tärkeä kumppani, jonka voi luottaa olevan mukana rohkeissa 
avauksissa ja erilaisissa projekteissa. Ylioppilaskunnalla ja yliopistolla on tiiviit ja avoimet välit. 

 

Edunvalvoja 

• TaiYo tekee pitkäjänteistä ja suunnitelmallista edunvalvontaa. Toiminta on painottunut yliopiston 
sisäiseen koulutuspolitiikkaan sekä laajempaan taidepoliittiseen vaikuttamistyöhön 
yhteiskunnassa. TaiYo pitää huolta kaikkien opiskelijoidensa edusta niin yliopiston sisällä kuin 
yhteiskunnassa ja reagoi viiveettä yllättäviin, nouseviin tilanteisiin.  

• TaiYo tukee opiskelijaedustajia eri toimielimissä ja opiskelijavaikuttamista yliopiston eri tasoilla. 
Opiskelijaedustajan tehtävät nähdään merkityksellisinä ja houkuttelevina. 

• Kaikki akatemiat ja koulutusohjelmat ovat yhdenvertaisia ja TaiYo huolehtii opiskelijoiden 
vaikutusmahdollisuuksista akatemiaan katsomatta.  

• TaiYo kannustaa opiskelijoita vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin ja tukee opiskelijoiden kasvua 
valveutuneiksi taidekentän vaikuttajiksi. 

• TaiYo:n tekemä edunvalvontatyö on näkyvää ja siitä viestitään jäsenistölle. Edunvalvontatyö on 
avointa: jäsenistöllä on mahdollisuus päästä näkemään ja tekemään itseään koskevaa 
edunvalvontaa.  

• TaiYo osallistuu opiskelijoita koskevaan sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja tarjoaa opiskelijoille 
tukea opintoihin ja hyvinvointiin taidealan ja taiteilijuuden näkökulma huomioiden.  

 

Tunnettu ja samaistuttava 

• TaiYo ei ole pelkkä organisaatio vaan Taideyliopiston opiskelijat identifioituvat osaksi 
ylioppilaskuntaansa. TaiYo rakentaa osaltaan myös koko Taideyliopiston yhteistä identiteettiä. 

• Ylioppilaskunnan tehtävät ja organisaatio ovat opiskelijoille selkeitä. TaiYo:n toimielimet ja 
luottaumushenkilöt tunnetaan ja heihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. 

• TaiYo:lla on omat perinteensä ja tapahtumansa, jotka opiskelijat tuntevat ja kokevat omakseen. 
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• TaiYo tarjoaa väylän vaikuttaa ja lisää toimijuutta taideopiskelijan identiteettiin.   
• TaiYo osallistuu aktiivisesti ehdotettuihin, arvojensa mukaisiin yhteistyöprojekteihin tai 

opiskelijoiden tapahtumaehdotuksiin ja mahdollistaa yhteisöllistä toimintaa arjessa.  
• TaiYo on tunnettu ja vakiintunut toimija, joka huolehtii taloudestaan vastuullisesti ja jäsenistöään 

hyödyttäen. 
 

Jokaisen opiskelijan oma 

• Opiskelijat haluavat olla osa Taideyliopiston ylioppilaskuntaa.  
• Ylioppilaskunta on kaikille, ja opiskelijoiden moninaisuus on TaiYo:n toiminnan ja tapahtumien 

lähtökohta.  
• Toimintaan voi osallistua monella tapaa ja jokainen opiskelija voi kokea kuuluvansa yhteisöön.  
• TaiYo viestii toiminnastaan lähtökohtaisesti kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
• TaiYo:n viestintä ja toiminta on saavutettavaa ja huomiota kiinnitetään esimerkiksi tapahtumien 

hinnoitteluun ja esteettömyyteen. 
• TaiYo tukee opiskelijoiden taiteilijana kasvamista ja verkostoitumista, mahdollistaa yhteisöllisiä 

ja taiteellisia projekteja ja tarjoaa tilaa uusille avauksille taidekentällä. 
• TaiYo tukee jaostojen, järjestöjen ja muiden lähiyhteisöjen toimintaa vahvistaakseen 

opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. 
 
 
 
 
Edustajisto on hyväksynyt tämän strategian kokouksessaan 2/2022 (4.4.2022). 
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