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KOKOUSKUTSU 
MÖTESKALLELSE 
NOTICE OF MEETING 
 
 
Kokous 4/2022 Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 
Möte 4/2022 Konstuniversitetets studentkårs delegation 
Meeting 4/2022 Representative Council of the University of the Arts Student Union 
 
Kokousaika 14.9.2022 kello 17.30 
Tidpunkt  14.9.2022 klockan 17.30 
Time  14 September 2022 at 5.30 pm 
 
Kokouspaikka Mylly, K-219 
Mötesplats  Mylly, K-219 
Location  Mylly, K-219 
 
 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 4/2022 yllä 
mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder för möte 4/2022 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 
4/2022 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  5.9.2022 
Helsingfors  5.9.2022 
Helsinki  5 September 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 sääntöjen muuttaminen, lähetekeskustelu 

Ändring av Studentkårens stadgar, remissdebatt 
Changing the  Student Union’s statutes, referral conversation 

Edustajiston hyväksymän vuoden 2022 toimintasuunnitelman yhtenä 
tavoitteena on päivittää ylioppilaskunnan säännöt ajan tasalle.  

Edustajisto käy lähetekeskustelun sääntöuudistusprosessista sekä pääsääntöjen 
päivitystarpeista. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan sääntöjen 
muuttamisesta ja sääntöuudistusprosessista käydyn lähetekeskustelun. 

 

 

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 varajäsen Riikka Karjalainen (TeaK) on eronnut toimestaan 
valmistuttuaan. Ylioppilaskunnan tulee nimetä uusi varajäsen hänen tilalleen 
toimikauden loppuun 31.12.2022 asti. 

Hallituksen avaaman ja pääsihteerin jatkaman hakuajan puitteissa tehtävään ei 
ole saapunut hakemuksia. 

 

Esitys Edustajisto päättänee valita N.N.:n yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi.  

 

 
 

8. Keskustelu Taideyliopiston opiskelijapalautteiden tuloksista 
Diskussion om resultaten från Konstunivertistetets studerandeenkäterna 
Discussion on the student survey results 

Opiskelijapalautekoosteet rehtorin kyselystä, kandipalautteesta ja maistereiden 
ja tohtoreiden uraseurantakyselyistä ovat valmistuneet ja vastaukset on 
analysoitu. Linkki vastauksiin ja analyysiin lähetetään edustajistolle 
sähköpostitse. Edustajisto keskustelee opiskelijapalautteen tuloksista ja niihin 
reagoimisesta. 

 



Esitys Edustajisto päättänee merkitä Taideyliopiston opiskelijapalautekoosteesta 
käydyn keskustelun tiedoksi. 

 

9. Ylioppilaskunnan lisätalousarvio vuodelle 2022 
Studentkårens ändringsbudget för 2022 
The Student Union’s Supplementary Budget for year 2022 

Edustajisto on kokouksessaan 6/2021 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. 
Ylioppilaskunnan puolivälin taloustarkastelu kuitenkin antaa syyn päivittää 
arviota loppuvuoden rahankäytöstä: osa kuluista ei toteudu suunnitellulla tavalla 
ja nämä rahat voidaan uudelleensuunnata tileille, joissa kulut uhkaavat ylittyä 
verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. 

 

Esitys Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen 9 mukaisen 
ylioppilaskunnan lisätalousarvion vuodelle 2022 

 

 

10. Ajankohtaiset asiat  
Aktuella ämnen 
Current topics 

Tilaisuus edustajiston jäsenille nostaa keskusteluun opiskelijoita puhuttavia 
ajankohtaisia aiheita. 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ajankohtaisista aiheista käydyn 
keskustelun. 

 

 

11. Ilmoitusasiat 
Anmälsningsärenden 
Announcements 

 

12. Muut esille tulevat asiat 
Övriga ärenden 
Other business 

 

13. Kokouksen päättäminen 
Mötet avslutas 
Closing of the meeting 

 

 

 

Liitteet 5 Esityslista 
6 TaiYo:n säännöt, päiv. 2017 
8 TaiYo:n linjapaperi Taideyliopiston kehittämisestä 
9 Esitys ylioppilaskunnan lisätalousarvioksi 2022 


