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Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 1/2023 yllä 
mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder för möte 1/2023 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 
1/2023 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  25.1.2023 
Helsingfors  25.1.2023 
Helsinki  25 January 2023 
 
 
 
 Sara Koiranen 
 
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. Hallituksen kuulumiset 
Styrelsens hälsningar 
Greetings from the board 

Hallituksen edustaja kertoo ajankohtaisista asioista ylioppilaskunnan 
toiminnassa. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi hallituksen kuulumiset ja niistä käydyn 
keskustelun. 

 

 

7. Keskustelu Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvoinnista 
Diskussion om Konstuniversitetets studerandes välmående  
Discussion on students’ wellbeing at the Uniarts 

Taideyliopiston opiskelijat eivät eri kyselyjen ja selvitysten mukaan voi hyvin. 
Valtakunnallisessa kandipalautevertailussa Taideyliopisto sijoittui monen 
edellisvuoden tavoin viimeiseksi väitteen ”Voin hyvin yliopistossani” kohdalla. 

Edustajisto on osana vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksymistä päättänyt, 
että opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyminen on vuoden yksi 
edunvalvonnallisista painopisteistä. Edustajisto käy liitteenä olevan materiaalin 
pohjalta poliittista ohjauskeskustelua opiskelijahyvinvointiin liittyvästä 
vaikuttamisesta hallituksen ja työntekijöiden työn tueksi. 

Liitteenä 7 on linkkejä eri tuloksiin sisältävä taustamuistio opiskelijahyvinvoinnin 
ajankohtaisista kysymyksistä Taideyliopistossa. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi Taideyliopiston opiskelijoiden 
hyvinvoinnista käydyn keskustelun. 

 

 

8. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan tunnusohjesäännön päivittämisestä 
Remissdebatt om KonSts insigniereglement 
Referral conversation on ArtSU’s badge bylaw 

Ylioppilaskunta viettää keväällä 2023 10-vuotisjuhliaan. Hallitus on vuosina 
2021–22 keskustellut ylioppilaskunnan palkitsemisjärjestelmästä ja sen 
päivittämistarpeista. Mikäli kevään vuosijuhliin halutaan muutoksia 
palkitsemisiin, tulee prosessi aloittaa ohjesäännön päivittämisellä. 

Edustajisto käy keskustelua ylioppilaskunnan palkitsemisjärjestelmästä ja 
mahdollisesta tunnusohjesäännön päivittämisestä. Muistio hallituksen 
keskusteluista on liitteenä 8a ja tämänhetkinen tunnusohjesääntö liitteenä 8b. 



Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan tunnusohjesäännön 
päivittämisestä käydyn lähetekeskustelun 

 

 

9. Edustajiston loppukauden tavoitteet 
Delegationens mål för resten av mandatperioden 
The goals for the rest of the representative council’s term 

Edustajisto käy keskustelua siitä, mitä asioita se haluaa vielä loppukauden aikana 
käsitellä. Liitteenä 9 on tämänhetkinen kokoussuunnitelma edustajiston vuodelle 
2023. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi loppukauden tavoitteista käydyn 
keskustelun. 

 

 

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 
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7 Taustamuistio opiskelijahyvinvoinnin ajankohtaisista kysymyksistä 

8a Muistio hallituksen keskusteluista liittyen ylioppilaskunnan 
palkitsemisjärjestelmään 
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9 Edustajiston kokoussuunnitelma 2023 

 


