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Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2023 

 

Vuonna 2023 Taideyliopiston ylioppilaskunta täyttää kymmenen vuotta. Kymmenvuotista taivaltaan juhliva 
TaiYo on ennakkoluuloton ja rohkea yhteisön rakentaja sekä aktiivinen opiskelijan ääni. Feministisesti ja 
antirasistisesti toimiva TaiYo pitää huolta opiskelijoista ja heidän toimintaedellytyksistään Taideyliopistossa ja 
yhteiskunnassa, ja TaiYo:n visiona on olla Suomen vaikuttavin taidealan opiskelijoiden yhteisö. Vuonna 2023 
tämä näkyy Taideyliopiston sisäisen vaikuttamistyön lisäksi erityisesti keväällä käytävissä eduskuntavaaleissa. 

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa vuosittain laadittava toimintasuunnitelma on asiakirja, jonka on tarkoitus 
luoda raamit ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden toiminnalle vuoden 2023 aikana. 
Tämä toimintasuunnitelma on ylioppilaskuntaa vuoden aikana ohjaava dokumentti, jota täydentää 
ylioppilaskunnan jatkuvan toiminnan kuvaus. Toimintasuunnitelman lisäksi toimintaa ohjaa keväällä 2022 
hyväksytty ylioppilaskunnan ensimmäinen strategia. Toimintasuunnitelma on jaettu teemoihin, jotka eivät ole 
tärkeysjärjestyksessä.  

 

Eduskuntavaalit 

Tavoite: Taideopiskelijoiden ja luovien alojen ääni kuuluu kevään eduskuntavaaleissa. TaiYo toteuttaa oman 
vaalikampanjan ja ottaa vastuuta taidealan opiskelijoiden yhteistyöstä ja yhteisestä vaikuttamistyöstä. Taiteen 
erottamaton asema osana sivistystä ja taiteen moninaiset yhteiskunnalliset merkitykset näkyvät vahvasti 
TaiYo:n viestinnässä vuoden aikana. 

Käytännössä: 

• Oman eduskuntavaalikampanjan toteuttaminen  

• Sidosryhmä- ja päättäjätapaamisia 

• Taidealan opiskelijoiden yhteistyön koordinointi ja verkostojen rakentaminen 

• Aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun taidealan opiskelijoiden äänellä 

• Taideyliopiston opiskelijoiden yhteiskunnallista toimijuutta tuetaan kannustamalla opiskelijoita 
osallistumaan taidepoliittiseen vaikuttamistyöhön ja TaiYo:n eduskuntavaalikampanjaan. 

 

Jokaisen oma ylioppilaskunta 

Tavoite: TaiYo on entistä helpommin lähestyttävä ja opiskelijoiden keskuudessa tunnettu toimija, ja 
kahvipöytäkeskusteluissa nousevista teemoista osataan ottaa yhteyttä ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta 
näkyy ja kuuluu kampuksilla yhä enemmän. Ylioppilaskunnan piirissä toimivia jaosto- ja järjestötoimijoita, 
hallinnon opiskelijaedustajia ja muita vapaaehtoisia tuetaan yhä systemaattisemmin. 
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Käytännössä:  

• Ylioppilaskunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat enemmän läsnä kampuksilla ja vuonna 2023 
panostetaan kasvokkaiseen vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa. 

• Ylioppilaskunta toteuttaa jäsenkyselyn kaikille opiskelijoille. Saadun palautteen perusteella TaiYo:n 
omaa toimintaa reflektoidaan avoimesti ja kehitetään aktiivisesti. 

• Jaosto- ja järjestötoimijoita, hallinnon opiskelijaedustajia ja muita TaiYo:n piirissä toimivia 
vapaaehtoisia koulutetaan, ja ylioppilaskunnan vuosikelloon vakiinnutetaan säännölliset 
vertaistukitapaamiset. Ylioppilaskunnan arvot ja Taideyliopiston ajankohtaiset kysymykset näkyvät 
koulutussisällöissä. 

• Hallituksesta nimetään jaostoyhteistyön vastuuhenkilö ja epäaktiivisia jaostoja tuetaan toiminnan 
uudelleenkäynnistämisessä. 

• Tuutorikoulutuksen ja orientaatioperiodin kehittäminen aloitetaan vuoden alussa erityisesti 
kansainvälisten opiskelijoiden näkökulma huomioiden. 

 

Hyvinvoiva Taideyliopisto 

Tavoite: Opiskelijan hyvinvointi on uusien opetussuunnitelmien rakenteiden ja opetuksen toteutuksen 
keskiössä ja Taideyliopiston kaiken toiminnan lähtökohta. TaiYo keskustelee hyvinvointiin liittyvistä 
kysymyksistä aktiivisesti sekä sisäisesti että yliopiston kanssa ja pitää teemoja esillä myös viestinnässään. 

Käytännössä: 

• Opiskelijoiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyviä kysymyksiä pidetään säännöllisesti esillä 
kaikessa Taideyliopiston sisäisessä vaikuttamistyössä. 

• TaiYo:n vapaaehtoisia ja muita opiskelija-aktiiveja tuetaan hyvinvointiin liittyvässä vaikuttamisessa. 

• Opiskelijoiden yhteisiä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia tiloja ja muita ratkaisuja kehitetään 
yhteistyössä Taideyliopiston kanssa. 

• OPS-vaikuttamisessa keskitytään opiskelijan hyvinvointiin, kuormitukseen ja jaksamiseen liittyviin 
kysymyksiin. 

• TaiYo:n toimijat kouluttautuvat antirasismiin liittyvissä kysymyksissä ja omaa toimintaa kehitetään 
koulutuksen pohjalta. Koulutuksen anti näkyy myös vaikutustyössä Taideyliopistoon. 

 

TaiYo 10 

Tavoite: Ylioppilaskunnan 10-vuotisjuhlia vietetään isosti ja jäsenistön näköisesti. Suurien vuosijuhlien lisäksi 
juhlavuosi näkyy läpi vuoden ylioppilaskunnan viestinnässä ja toiminnassa. 

Käytännössä: 
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• Huhtikuussa järjestetään pöytäjuhla- ja synttäribilekonseptit yhdistävät isot vuosijuhlat, jotka ovat 
yhteisön näköiset ja laajalti yhteisön saavutettavissa. 

• Ylioppilaskunnan juhlavuosi näkyy läpi vuoden viestinnässä ja toiminnassa. 

• TaiYo tilaa ja myy 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi erilaisia jäsentuotteita. 

• Syksyllä järjestetään erityisesti uusille opiskelijoille suunnattu tapahtuma osana yliopiston yleistä 
juhlaviikkoa 

 

Vapaan taiteen talo 

Tavoite: Vapaan taiteen tilan toiminnalle ja konseptille luodaan pidemmän aikavälin suunnitelmat yhdessä 
Taideyliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa. Suunnitelmat nojaavat visioon, jossa Vapaan taiteen talo 
tarjoaa jatkossa alustan yhä useammalle opiskelijalle vapaan taiteen tekemiseen. 

Käytännössä: 

• Neuvottelut uusista tilamahdollisuuksista aloitetaan yhdessä Helsingin kaupungin ja Taideyliopiston 
tilapalveluiden kanssa. 

• Vapaan taiteen tilan kuraattoriryhmän toiminta vakiinnutetaan. 

• Vuoden loppuun mennessä luodaan Vapaan taiteen talo -konseptille pidemmän aikavälin 
suunnitelmat, jotka palvelevat toisaalta opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä vapaata taidetta ja 
toisaalta tutkintojen osaamistavoitteita ja Helsingin kaupungin kulttuurielämää. 

 

TaiYo:n sisäinen kehittäminen 

Tavoite: Vuonna 2022 hyväksytyn strategian arvot ja tavoitteet näkyvät kaikessa TaiYo:n toiminnassa. 
Päivitystä vaativia dokumentteja päivitetään ja ylioppilaskunnan arkistointia kehitetään. 

Käytännössä: 

• Strategian toimeenpanosuunnitelma laaditaan loppuun ja strategian arvojen ja tavoitteiden 
toteutumisen säännöllinen seuranta aloitetaan. 

• Strategiassa määritettyjen TaiYo:n arvojen ja tavoitteiden läpileikkaavuus sanallistetaan eri 
dokumentteihin. 

• Ylioppilaskunnan avustustenjakoperusteet päivitetään keväällä 2023 strategian arvojen ja tavoitteiden 
pohjalta. Ylioppilaskunnan arvojen toteutumista käytetään yhä vahvemmin 
avustustenjakoperusteena. 

• Ylioppilaskunnan ohjesääntöjen ja työjärjestysten päivitystyötä jatketaan. 

• Ylioppilaskunnan arkisto järjestetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi. 


