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Kokous 6/2022 Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 
Möte 6/2022 Konstuniversitetets studentkårs delegation 
Meeting 6/2022 Representative Council of the University of the Arts Student Union 
 
Kokousaika 25.11.2022 kello 18.30 
Tidpunkt  25.11.2022 klockan 18.30 
Time  25 November 2022 at 6.30 pm 
 
Kokouspaikka Musiikkitalo, kokoushuone S3101 / Zoom 
Mötesplats  Musikhuset, mötesrum S3101 / Zoom 
Location  Music Centre, meeting room S3101 / Zoom 
 
 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 6/2022 yllä 
mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder för möte 6/2022 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 
6/2022 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  16.11.2022 
Helsingfors  16.11.2022 
Helsinki  16 November 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. Edustajiston puheenjohtajan valinta 
Val av ordförande för delegationen 
Election of the Chair of the Representative Council 

TaiYo:n sääntöjen mukaan edustajiston tulee vuosittain marraskuun loppuun 
mennessä kokoontua käsittelemään edustajiston puheenjohtajiston valintaa. 
Puheenjohtajisto valitaan vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi alkaa valintaa 
seuraavasta kokouksesta, jonka uusi puheenjohtaja kutsuu koolle. Edustajiston 
puheenjohtajan tehtävänä on mm. kutsua koolle edustajiston kokoukset, johtaa 
niissä puhetta, valvoa että edustajiston ja hallituksen toiminnassa noudatetaan 
lakeja, asetuksia, ylioppilaskunnan sääntöjä ja muita määräyksiä sekä 
tarvittaessa ratkaista, miten ylioppilaskunnan sääntöjä ja muita määräyksiä 
tulkitaan. Puheenjohtajan vaalista on säädetty TaiYo:n sääntöjen 20 §:ssä. 

Esitys Edustajisto päättänee valita edustajiston puheenjohtajaksi N.N.:n. 

 
 

 

7. Edustajiston varapuheenjohtajien valinta 
Val av vice ordförande för delegationen 
Election of the Deputy Chairs of the Representative Council 

TaiYo:n sääntöjen mukaan edustajistolla on kaksi varapuheenjohtajaa, jotka 
valitaan puheenjohtajan tavoin vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajat toimivat 
puheenjohtajan tilalla tämän ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään. 
Varapuheenjohtajien vaalista on säädetty TaiYo:n sääntöjen 20 §:ssä. 

Esitys Edustajisto päättänee valita edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi N.N.:n ja 2. 
varapuheenjohtajaksi N.N.:n. 

 

 

8. Hallituksen muodostajan valinta vuodelle 2023 
Val av styrelsebildare för 2023 
Election of the person who constitutes the Board for year 2023 

TaiYo:n sääntöjen mukaan edustajiston tulee marraskuun loppuun mennessä 
kokoontua käsittelemään hallituksen muodostajan valintaa. Hallituksen 
muodostajan tulee avoimen ja julkisen haun jälkeen tehdä viimeistään 
valintaansa seuraavassa kokouksessa edustajistolle esitys hallituksen jäseniksi, 
ja jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hänet valittu hallituksen 
puheenjohtajaksi. Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan samalla tavoin 
kuin TaiYo:n sääntöjen 20 §:ssä on säädetty edustajiston puheenjohtajan vaalista. 

Pääsihteerille lähetetyt hakemukset hallituksen muodostajaksi toimitetaan 
edustajistolle tiistaina 22.11. 

Esitys Edustajisto päättänee valita vuoden 2023 hallituksen muodostajaksi N.N.:n 



9. Tilintarkastajien valinta tilivuodelle 2023 
Val av revisorer för räkenskapsåret 2023 
Election of the auditors for the financial year 2023 

TaiYo:n sääntöjen mukaan edustajiston tulee 30 päivän kuluessa edustajistovaa-
lin tuloksen vahvistamisen jälkeen kokoontua käsittelemään kahden tilintarkasta-
jan ja kahden henkilökohtaisen varatilintarkastajan valintaa ylioppilaskunnan ta-
louden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan. Vaihtoehtoisesti 
tilintarkastusta suorittamaan voidaan myös valita tilintarkastusyhteisö. 

Edustajiston toiveen mukaisesti ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisö 
kilpailutettiin marraskuussa 2020 ja tilivuodesta 2021 alkaen ylioppilaskunnan 
tilintarkastusyhteisönä on toiminut Tilintarkastusrengas Oy:n, päävastuullisena 
tarkastajanaan KHT Virve Tamminen. 

Esitys Edustajisto päättänee valita ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi tilivuodelle 2023 
KHT-yhteisö Tilintarkastusrengas Oy:n, päävastuullisena tarkastajanaan KHT 
Virve Tamminen. 

 

 
10. Ylioppilaskunnan sääntöjen muuttaminen, 2. käsittely 

Ändring av Studentkårens stadgar, 2. behandlingen  
Changing the  Student Union’s statutes, 2st hearing 

Ylioppilaskunnan 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.” 

Kokouksessaan 5/2022 edustajisto päätti hyväksyä 1. käsittelyssä liitteen 10 
mukaisen esityksen ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta. 

 

Esitys Edustajisto päättänee hyväksyä 2. käsittelyssä liitteen 10 mukaisen esityksen 
ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta.  

 

 

11. Ylioppilaskunnan kasvipohjaisuus 
Växtbaserad studentkår  
Plant-based student union 

Kokouksessaan 5/2022 edustajisto hyväksyi toivomusponnen, jolla se pyysi 
ylioppilaskunnan hallitusta valmistelemaan linjauksen ylioppilaskunnan 
julistautumisesta kasvipohjaiseksi omissa tarjoiluissaan. 

Hallitus kiittää ponnesta ja on valmistellut asian. 

 

Esitys Hallitus esittää edustajistolle, että TaiYo siirtyy toiminnassaan kokonaan 
kasvipohjaisiin tarjoiluihin. Päätöksellään edustajisto velvoittanee TaiYo:a 
tarjoamaan tilaisuuksissaan ainoastaan kasvipohjaisia elintarvikkeita. 

 



 

12. Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2023 lähetekeskustelu 
Remissdebatt av verksamhetsplan och budget 2023 
Referral conversation of action plan and budget 2023 

Edustajiston tehtävänä on vuosittain kalenterivuoden loppuun mennessä 
hyväksyä ylioppilaskunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Edustajisto käy lähetekeskustelun ylioppilaskunnan vuoden 2022 
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta niiden valmisteluprosessin tueksi. 
Liitteinä 12 on materiaalia edustajistolle vuoden 2023 toiminnan valmistelusta 
käytävän keskustelun tueksi. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi toimintasuunnitelman ja talousarvion 
valmistelusta käydyn lähetekeskustelun. 

 

 

13. Ajankohtaiset asiat  
Aktuella ämnen 
Current topics 

Tilaisuus edustajiston jäsenille nostaa keskusteluun opiskelijoita puhuttavia 
ajankohtaisia aiheita. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ajankohtaisista aiheista käydyn 
keskustelun. 

 

 

14. Ilmoitusasiat 
Anmälsningsärenden 
Announcements 

Edustajiston kokous 7/2022 torstaina 15.12. 

 

 

15. Muut esille tulevat asiat 
Övriga ärenden 
Other business 

Edustajiston vuoden päätös / kiitosilta 

 

 

16. Kokouksen päättäminen 
Mötet avslutas 
Closing of the meeting 

 



 

Liitteet 

5 Esityslista 

10 Esitys ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta 

12a Taustamuistio vuoden 2023 toiminnan suunnittelusta 
12b Vuoden 2022 talousarvion arvioitu toteuma 


