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Kokous 5/2022 Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 
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Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2022 yllä 
mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder för möte 5/2022 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 
5/2022 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  18.10.2022 
Helsingfors  18.10.2022 
Helsinki  18 October 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. Keskustelu Vapaan taiteen tilan tulevaisuudesta 
Diskussion om Rummet för fri konsts framtid 
Discussion about the future of the Space for Free Arts 

Taideyliopiston ylioppilaskunta on perustamisestaan asti ylläpitänyt Vapaan 
taiteen tilaa, jonka tarkoituksena on tarjota Taideyliopiston opiskelijoille 
vapaata, kuratoimatonta ja ilmaista tilaa taiteelle. Tila tarjoaa alustan uusille 
taiteellisille avauksille ja kokeiluille ja akatemiarajat ylittävälle taiteelliselle 
yhteistyölle. 

Tilan toimintaa on alusta asti rahoittanut Taideyliopisto, ja tilan vuosibudjetti on 
n. 72 000 euroa. Yliopiston taloustilanteen heiketessä leikkauspaineet 
kohdistuvat kuitenkin myös Vapaan taiteen tilaan, ja keskustelut tilan 
tulevaisuudesta on aloitettu yliopiston johdon kanssa vuoden aikana. 
Edustajiston hyväksymän TaiYo:n toimintasuunnitelman yhtenä tavoitteena on 
luoda Vapaan taiteen tilan toiminnan kehittämiselle pidemmän aikavälin 
suunnitelmat. 

Edustajisto käy keskustelua Vapaan taiteen tilan toiminnasta ja pidemmän 
aikavälin suunnitelmista ja niihin kohdistuvista odotuksista ja toiveista. Vapaan 
taiteen tilan toimintaa ja taustaa avataan liitteessä 6, ja erillinen yliopiston 
johdolle tarkoitettu taustapaperi Vapaan taiteen tilasta toimitetaan edustajistolle 
ennen kokousta. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä Vapaan taiteen tilan tulevaisuudesta käydyn 
keskustelun tiedoksi. 

 

 

 
7. Ylioppilaskunnan sääntöjen muuttaminen, 1. käsittely 

Ändring av Studentkårens stadgar, 1. behandlingen  
Changing the  Student Union’s statutes, 1st hearing 

Edustajiston hyväksymän vuoden 2022 toimintasuunnitelman yhtenä 
tavoitteena on päivittää ylioppilaskunnan säännöt ajan tasalle. Ylioppilaskunnan 
voimassa olevien sääntöjen 51 § mukaan  

”sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) 
viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen 
tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 
kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Päätös on 
alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi.” 



Hallitus ja edustajisto ovat käyneet sääntöuudistuksesta lähetekeskustelua, ja 
hallituksen esitys sääntömuutoksiksi on liitteenä 7a. Muistio sääntömuutoksista 
eriteltynä ja perusteltuna on liitteenä 7b. 

 

Esitys Edustajisto päättänee hyväksyä 1. käsittelyssä liitteen 7a mukaisen esityksen 
ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta 

 

 

 

8. Ylioppilaskunnan mainonnan eettinen ohjeistus 
Studentkårens etiska riktlinjer för reklam 
The Student Union’s Ethical guidelines for advertising 

Edustajiston hyväksymän vuoden 2022 toimintasuunnitelman yhtenä 
tavoitteena on laatia ylioppilaskunnalle mainonnan eettinen ohjeistus linjaamaan 
siitä, millaisten toimijoiden kanssa ja millaisin periaattein ylioppilaskunta tekee 
kaupallista yhteistyötä mainosmyynnin muodossa. Mainonnan eettisen 
ohjeistuksen lähetekeskustelut edustajistossa ja hallituksessa on käyty keväällä 
strategiatyön yhteydessä, mutta varsinainen asiakirja päätettiin irrottaa erilleen 
strategiasta. Lähetekeskustelujen pohjalta tehty hallituksen esitys mainonnan 
eettiseksi ohjeistukseksi on liitteenä 8. 

 

Esitys Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen 8 mukaisen 
ylioppilaskunnan mainonnan eettisen ohjeistuksen. 

 

 
 

9. 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. 

Kokouksessaan 4/2022 edustajisto päätti jättää kollegion opiskelijavarajäsenen 
valinnan pöydälle. 

 

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

 

 

 



 

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 

Tulevien kokousten ajankohdat: 

6/2022 25.11. 
7/2022 15.12. 

 

 

12. Muut esille tulevat asiat 
Övriga ärenden 
Other business 

 

13. Kokouksen päättäminen 
Mötet avslutas 
Closing of the meeting 

 

 

 

Liitteet 5 Esityslista 
6 Taustamuistio Vapaan taiteen tilan toiminnasta 
7a Esitys ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta 
7b Taustamuistio, sääntömuutokset eriteltynä perusteluin 
8 Esitys ylioppilaskunnan mainonnan eettiseksi ohjeistukseksi 


