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Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2023 yllä 
mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder för möte 2/2023 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 
2/2023 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  27.2.2023 
Helsingfors  27.2.2023 
Helsinki  27 February 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 ja toimiston kuulumiset 
Styrelsens och kansliets hälsningar 
Greetings from the board and the office 

Hallituksen edustaja kertoo ajankohtaisista asioista ylioppilaskunnan 
toiminnassa. 

Taide- ja kulttuuripolitiikan asiantuntija antaa TaiYo:n 
eduskuntavaalikampanjan ja vaikuttamisen tilannekatsauksen. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi hallituksen ja toimiston kuulumiset sekä 
eduskuntavaalivaikuttamisen tilannekatsauksen ja niistä käydyn keskustelun. 

 

 

7. Opiskelijaedustajien valinta Taideyliopiston yliopistokollegioon 
Val av studentrepresentanter till Konstuniversitetets universitetskollegium 
Appointing student representatives to the University of the Arts’ university collegium 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 11.1§ kohdan 6 mukaan edustajiston tehtävänä on 
nimetä opiskelijoiden edustajat Taideyliopiston yliopistokollegioon.  

Taideyliopiston yliopistokollegion toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, ja 
ylioppilaskunnan tulee nimetä kollegioon 6 opiskelijajäsentä ja heille 6 
henkilökohtaista varajäsentä 1.1.2023 alkavalle uudelle kaksivuotiskaudelle.  

Hallinnon opiskelijaedustajia koskevan ohjesäännön mukaan kollegion 
opiskelijajäsenet valitsee edustajisto hallituksen esityksestä. Ohjesäännön 
mukaan kollegion opiskelijaedustajan paikat täytetään niin, että jokaisesta 
akatemiasta valitaan 2 opiskelijaedustajaa. Tilanteessa, jossa jostakin 
akatemiasta ei ilmoittaudu riittävästi päteviä hakijoita, edustajisto valitsee 
parhaaksi katsomansa hakijat.  

Kokouksessaan 7/2022 edustajisto valitsi yliopistokollegion jäseniksi Heidi 
Hämäläisen (SibA), Sara Pollarin (TeaK) ja Angelica Begazon (SibA) ja viimeksi 
mainitun varajäseneksi Juhani Rantasen (SibA). Hallitus on jatkanut 
opiskelijajäsenten ja varajäsenten hakuaikaa ja käsitellyt valintoja 
kokouksessaan 5/2023. 

Avoinna on edelleen kaksi varajäsenen tehtävää (KuvA ja TeaK) ja hallitus päätti 
jatkaa näiden varajäsenten hakuaikaa edustajiston kokoukseen 6.3. asti.  

 
Esitys Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet 

ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 



Aju Jurvanen (TeaK), varalle Willjam Fagerström (TeaK) 
Isabela Hueara Carneiro (KuvA) 
Olga Heikkilä (SibA, jatko-opiskelija), varalle Artturi Vuorinen (SibA) 

Lisäksi aiemmin valitun Heidi Hämäläisen (SibA) varalle Mark Reid Bulatovic 
(SibA) 

 

 

8. Kannanotto Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvoinnista 
Ställningsstagandelet om Konstuniversitetets studerandes välmående  
Comment on students’ wellbeing at the Uniarts 

Kokouksessaan 1/2023 edustajisto kävi keskustelua Taideyliopiston 
opiskelijoiden hyvinvoinnista ja toivoi hallituksen valmistelevan aiheesta 
kannanoton, jonka hallitus ja edustajisto voisivat yhdessä allekirjoittaa ja jota 
voitaisiin käyttää vaikuttamistyön tukena liittyen Taideyliopiston opiskelijoiden 
hyvinvointiin. 

Esitys kannanotoksi lähetetään edustajistolle ennen kokousta. 

 

Esitys Hallitus esittää edustajistolle, se päättää yhdessä hallituksen kanssa ottaa kantaa 
opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi Taideyliopistossa ja hyväksyä asiasta 
annettavan liitteen 8 mukaisen kannanoton. 

 

 

9. Ylioppilaskunnan tunnusohjesäännön päivittäminen 
Uppdatering av KonSts insigniereglement 
Update of ArtSU’s badge bylaw 

Kokouksessaan 1/2023 edustajisto kävi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan 
tunnusohjesäännön päivittämisestä. Esitys päivitetyksi tunnusohjesäännöksi 
lähetetään edustajistolle ennen kokousta. 

 

Esitys Hallitus esittänee edustajistolle, että se hyväksyy liitteen 9 mukaisen päivitetyn 
tunnusohjesäännön. 

 

 

10. Ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajia  
koskevan ohjesäännön päivittäminen 
Uppdatering av KonSts studentrepresentantreglement 
Update of ArtSU’s student representative bylaw 

Osana säännöstön päivittämistä vuonna 2023 päivitetään myös ylioppilaskunnan 
ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista vastaamaan nykyisiä yliopiston 
toimielimiä ja opiskelijaedustajien valintaprosessissa vakiintuneita käytäntöjä. 
Esitys päivitetyksi ohjesäännöksi on liitteenä 10. 

 



Esitys Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen 10 mukaisen päivitetyn 
ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajista 

 

 

11. Ajankohtaiset asiat  
Aktuella ämnen 
Current topics 

Tilaisuus edustajiston jäsenille nostaa keskusteluun opiskelijoita puhuttavia 
ajankohtaisia aiheita. 

 

Esitys Edustajisto päättänee merkitä tiedoksi ajankohtaisista aiheista käydyn 
keskustelun. 

 

 

12. Ilmoitusasiat 
Anmälsningsärenden 
Announcements 

 

 

13. Muut esille tulevat asiat 
Övriga ärenden 
Other business 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 
Mötet avslutas 
Closing of the meeting 
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