
Taideyliopiston ylioppilaskunnan avustukset, kevät 2023 
Hallituksen päätös 15.3.2023 

Board’s decision on TaiYo grants, 15.3.2023. 

 

Projektiavustushakemukset / project grants  
varattu koko vuodeksi 1800 € allocated for the whole year 

 

projekti     haettu myönnetään 
project     applied granted 

1. Q.U.N.T.-tapahtuma, Anna Pietilä   870 € 160 € 
2. Myllyn opiskelijatilan kunnostus, Outi Vedenpää  400 € 200 € 
3. Uniarts jalkapallotoiminta, Elias Lehti   400 € 150 € 
4. Kumulaatio ry:n julkistustapahtuma, Iiris Nieminen  100 € 100 € 
5. Kuvan Kevät afterparty, KuvA-jaosto/Ramm  500 € 170 € 
6. Maine ry:n vuosijuhlat, Maine ry/Hellsten  400 € 140 € 
7. TaiYo:n wappupaviljonki, Ilkka Aunu   200 € 0 €* 
8. SibA Feminist Society, Julia Leskinen   500 € 110 € 
9. SibA Takeover, Ville Halkosalmi   700 € 100 € 
10. Salibandyvuoro, Vertti Tapanainen   517,50 € 120 € 
11. Publiikin jatkot, TeaK-jaosto/Kujansuu  400 € 120 € 
12. Sculpture students’ exhibition, Amanda Hunt  1 800 € 0 € 
13. Eeva & Jonas exhibition, Eeva Juuti   1 200 € 0 € 
14. Art Party, Anastasia Lapteva   200 € 140 € 
15. Kaisaniemen Tiikerit, Liisa Kivinen   838,80 € 140 € 
16. Lavatanssikurssi, Willjam Fagerström   150 € 150 € 

yhteensä 9 176,30 € 1 800 € 

 

Perusteet  

• Avustusten jako perustuu hallituksen kokouksessaan 3/2022 hyväksymään toistaispäätökseen 
(linkki) 

• Avustuksia haettiin yhteensä paljon enemmän kuin ylioppilaskunnan on mahdollista niitä 
talousarvionsa pohjalta myöntää ja hyviä, tuettavia projekteja oli useita. Näin ollen 
myönnettävät summat ovat kauttaaltaan pienempiä kuin haettu summa ja ne on johdettu 
toistaispäätöksen kriteeristön perusteella.  

• Projektien 12 ja 13 hallitus tulkitsi olevan sellaista jäsenten omaa taiteellista toimintaa, johon 
ei kriteerien perusteella lähtökohtaisesti jaeta avustuksia. 

• Projekti 7 toteutetaan suunnitellusti, mutta TaiYo:n omana tapahtumana eli raha siihen 
otetaan budjetissa ylioppilaskunnan omiin tapahtumiin varatusta kohdasta. 

explanations 

• The distribution of grants is based on the board’s decision on the grant criteria and practices 
(link) 

https://taiyo.fi/wp-content/uploads/2022/02/Ylioppilaskunnan-avustukset-toistaispaatos.pdf
https://taiyo.fi/wp-content/uploads/2022/03/Boards-decision-on-TaiYo-grants.pdf


• In total, many more grants were applied for than the Student Union is able to grant based on its 
budget, and there were several good projects to be supported. Consequently, the amounts to be 
granted are below the amount applied for throughout and are derived from the criteria. 

• The Board interpreted projects 12 and 13 to be the members' own artistic activities for which, as 
a rule, no grants are awarded on the basis of the criteria. 

• Project 7 will be implemented as planned, but as TaiYo's own event, i.e. the money for it will be 
taken from the item reserved for the student union's own events in the budget. 

 

 

Järjestöavustushakemukset / association grants 
varattu koko vuodeksi 1000 € 

     haettu  myönnetään 

1. Kimu ry     200 € 200 € 
2. Kukko ry     500 € 200 € 
3. Maine ry     300 € 200 € 

 

Perustelut 

• Vuodeksi varatusta summasta jaetaan nyt noin puolet. Kaikkia järjestöjä haluttiin tukea saman 
verran, joten sopiva avustussumma budjetin pohjalta on 200 euroa kullekin järjestölle. 

• About half of the amount set aside for the year will now be distributed. The aim was to support all 
associations to the same amount, so the appropriate grant amount based on the budget is € 200 
for each associaion. 

 

Jaostoavustushakemukset / academy committee grants 
varattu koko vuodeksi 2100 € (700 € kullekin jaostolle) 

 

Hakemuksen ovat toimittaneet TeaK-jaosto ja KuvA-jaosto, joille molemmille myönnetään 700 € 
suuruinen jaostoavustus. 

The application has been submitted by the TeaK committee and the KuvA committee, both of which will 
be awarded a € 700 committee grant. 

 

 

Lisätiedot / more information 

 

pääsihteeri, secretary general Lauri Grünthal puheenjohtaja, chair Viivi Tigerstedt 
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi  viivi.tigerstedt@uniarts.fi  
puh. 040 710 4296   tel. 040 710 4297 
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