Tervetuloa Taideyliopistoon ja sen opiskelijayhteisöön!
Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) onnittelee ja toivottaa sinut tervetulleeksi opiskelemaan
Taideyliopistoon! Taideyliopistossa tutkintoa suorittavana opiskelijana kuulut automaattisesti myös TaiYo:on
eli Taideyliopiston ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan tehtävänä on pitää opiskelijoiden ääntä esillä yliopiston
päätöksenteossa, rakentaa yhteisöllisyyttä yli akatemiarajojen ja puhua taideopiskelijoiden ja taiteen puolesta
yhteiskunnassa laajemminkin. Löydät meidät Instagramista ja Facebookista (@taiyoartsu), minkä lisäksi
viestimme kaikkia opiskelijoita koskevista asioista viikottain sähköpostitse lähetettävissä viikkotiedotteissa
sekä nettisivuillamme taiyo.fi.
Jotta voit ilmoittautua läsnäolevaksi Taideyliopistoon, sinun on ensin maksettava ylioppilaskunnan
jäsenmaksu. Kyseessä ei siis ole yliopiston lukukausimaksu, vaan sillä rahoitetaan ylioppilaskunnan toiminta ja
sen tarjoamat edut ja palvelut – niistä tarkemmin kohta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on alkavana lukuvuonna
62 euroa, tarkemmat tiedot sen maksamisesta löydät yliopiston ohjeista sekä nettisivuiltamme taiyo.fi.
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi jokaisen opiskelijan täytyy maksaa Kelalle erillinen terveydenhoitomaksu,
joka oikeuttaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n tarjoamaan terveydenhuoltoon.
Takaisin etuihin ja palveluihin eli siihen mitä ylioppilaskunta käytännössä tekee! Ylioppilaskunnan yhtenä
tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia opiskelijoiden asemasta, oikeuksista, eduista ja hyvinvoinnista
Taideyliopistossa, ja näitä asioita edistääkseen TaiYo tapaa säännöllisesti yliopiston johtoa, ottaa kantaa
opiskelijoita puhuttaviin asioihin ja valitsee opiskelijaedustajia yliopiston päättäviin elimiin. Toisena
tärkeimmistä tehtävistä on yhteisöllisyyden edistäminen taideyliopistotasolla: TaiYo järjestää esimerkiksi jo
tänä syksynä erilaisia tapahtumia, jossa sinulla on tilaisuus päästä tutustumaan myös muiden
koulutusohjelmien ja akatemioiden opiskelijoihin. Kolmanneksi TaiYo vaikuttaa opiskelijan aseman ja
taiteenkin puolesta valtakunnallisella tasolla yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja Suomen
ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Lisäksi TaiYo tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluita ja etuja, ja
ylioppilaskunnan jäsenenä olet oikeutettu lukuisiin alennuksiin, kuten opiskelijalounaisiin ja halvempiin
matkalippuihin. Kaikki nämä edut saat opiskelijakortilla – muista siis käydä tilaamassa itsellesi
opiskelijakortti osoitteessa www.frank.fi!
Ylioppilaskunta on olemassa juuri sinua varten! Jos jokin asia mietityttää, niin soita, laita sähköpostia tai tule
käymään TaiYo:n toimistolla! Helppo tapa tutustua ylioppilaskuntaan on tulla mukaan tapahtumiin tai hakea
jotakin avoinna olevaa luottamustehtävää, seuraa siis viestintäämme tapahtumista ja avoimista
luottamuspaikoista TaiYo:n nettisivuilla ja viikkotiedotteessa.
Tapaamisiin orientaatioperiodilla ja syksyn tapahtumissa!
Sini Kaartinen

Lauri Grünthal

Hallituksen puheenjohtaja
taiyo-pj@uniarts.fi
puh. 040 710 4297

Pääsihteeri
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi
puh. 040 710 4296
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TaiYo:n hallitus – saa vetää hihasta: Sini Kaartinen, pj (SibA), Mikael Karkkonen (TeaK), Johannes Pessi
(SibA), Sara Pirhonen (TeaK), Jouni Tapio (TeaK), Viivi Tigerstedt (SibA)
TaiYo:n toimisto – tervetuloa käymään: Nervanderinkatu 13, 4. kerros (PL 36, 00097 Taideyliopisto), puh. 040
710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi
TaiYo:n somet – laita seurantaan: Instagram @taiyoartsu, Facebookissa facebook.com/taiyoartsu sekä
akatemiakohtaiset fb-ryhmät. Seuraa lisäksi sähköpostitse lähetettävää viikkotiedotetta ja tsekkaa
nettisivumme taiyo.fi

Mitä TaiYo tekee?
• Järjestää yhteisiä tapahtumia, kuten orientaatiopäivän jatkot perjantaina 27.8., uusien opiskelijoiden
tapahtuma syyskuussa ja vuosijuhlat marraskuussa
• Neuvottelee puolestasi sinun eduistasi, oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi Taideyliopiston sisällä esim.
tapaamalla yliopiston johtoa säännöllisesti
• Ajaa muiden ylioppilaskuntien kanssa opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa puhumalla esim.
kohtuuhintaisemman joukkoliikenteen ja saavutettavampien mielenterveyspalveluiden puolesta
• Tukee opiskelijoiden omia taideprojekteja mm. avustuksilla ja tarjoamalla niille tilaa Sörnäisten
Kurvissa sijaitsevasta Vapaan taiteen tilasta (ks. tarkemmin osoitteesta www.vapaantaiteentila.fi)
• Tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluita
Mitä palveluita TaiYo:n jäsenmaksulla saa?
• Opiskelijakortin, jolla todistat olevasi opiskelija ja saat sadoittain erilaisia opiskelija-alennuksia ympäri
Suomen junista ravintoloihin ja läppäreistä teatterilippuihin – kortin saa myös digitaalisena tai debitmaksukorttiin yhdistettynä. HUOM: Opiskelijakortti on tilattava itse erikseen osoitteesta www.frank.fi!
• Keikkavälitystä tarjoavan Taiteilijapankin, edullista PA-vuokrausta ym.
• Neuvontapalveluita, oikeusapua ja häirintäyhdyshenkilöiden palvelut
• Oleskelutilan ja keittiön eri akatemioiden tiloissa
Miten pysyt kärryillä asioista?
• TaiYo julkaisee uutiskirjettä, joka kilahtaa viikoittain sähköpostiisi. Tämä viikkotiedote kannattaa aina
vähintään selata läpi, sillä niissä tiedotetaan usein myös tärkeistä opintoihin liittyvistä ajankohtaisista
asioista.
• Kannattaa tsekata myös TaiYo:n nettisivut (www.taiyo.fi) ja seurata meitä Instagramissa (@taiyoartsu)
ja Facebookissa. FB:stä löydät myös akatemiakohtaiset ryhmät.
Miten TaiYo toimii, kuka päättää?
• Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 15-jäseninen edustajisto, joka valitaan kahden vuoden
välein järjestettävillä vaaleilla. Vaaleissa voi jokainen ylioppilaskunnan jäsen äänestää ja asettua
ehdolle – seuraavat edustajistovaalit pidetään tänä syksynä marraskuun alussa, muista käyttää ääntäsi!
• Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja 6–10-jäsenisen hallituksen, joka vastaa
käytännössä TaiYo:n toiminnasta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
• Ylioppilaskunnan akatemiajaostot huolehtivat akatemiakohtaisesta edunvalvonnasta ja tapahtumista.
•
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•

TaiYo:lla on palkattuina työntekijöinä mm. pääsihteeri, joka hoitaa ylioppilaskunnan taloutta ja toimii
hallituksen ja edustajiston sihteerinä, sekä jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri, joka vastaa toimiston
rutiineista ja jäsenpalvelusta.

Miten sinä voit päästä mukaan?
• TaiYo:ssa voit vaikuttaa eri tavoin: vapaaehtoisena tapahtumissa, edustajistossa päättämässä suurista
linjoista tai ylioppilaskunnan hallituksessa hoitamassa käytännön toimintaa.
• Jokaisessa akatemiassa toimii TaiYo:n alaisuudessa oma akatemiajaosto, joka vastaa yhteisöllisyydestä,
opiskelijaperinteistä ja monista tapahtumista ko. akatemian opiskelijoiden kesken.
• Monissa aineryhmissä ja koulutusohjelmissa toimii ainejärjestö, joka järjestää tapahtumia ja tiedottaa
opiskelijoille aineryhmän ja sen opiskelijoiden asioista.
• Yliopiston päätöksenteossa on aina mukana myös hallinnon opiskelijaedustajia eli ”hallopedeja”, jotka
TaiYo nimittää. Jos haluat vaikuttaa yliopiston asioihin, hae avoimia opiskelijaedustajan paikkoja!
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