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Tervetuloa Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäseneksi! 

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) toivottaa sinut tervetulleeksi opiskelemaan Taideyliopistoon! 

Jokaisessa suomalaisessa yliopistossa on oma ylioppilaskuntansa, ja Taideyliopiston ylioppilaskunta on kaikkien 

Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana eli 

kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavana opiskelijana kuulut automaattisesti ylioppilaskuntaan. Myös 

vaihto-opiskelijat ja tohtorin tutkintoa suorittavat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. TaiYo:n 

tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, huolehtia opiskelijoiden eduista ja oikeuksista ja tarjota opiskelua 

helpottavia palveluita. 

Jotta voit ilmoittautua läsnäolevaksi Taideyliopistoon, sinun on ensin maksettava ylioppilaskunnan jäsen-

maksu. Kyseessä ei siis ole yliopiston lukukausimaksu, vaan sillä rahoitetaan ylioppilaskunnan toiminta ja sen 

tarjoamat edut ja palvelut. Lukuvuonna 2016–2017 TaiYo:n jäsenmaksu on 112 € (sisältäen Ylioppilaiden tervey-

denhoitosäätiö YTHS:n terveydenhoitomaksun 54 €). Jatko-opiskelijoiden vapaaehtoinen jäsenmaksu on 40 €, 

mutta se ei sisällä YTHS:n palveluita. Jäsenmaksun yhteydessä voit myös halutessasi maksaa kehitysyhteis-

työmaksun 5 €, jolla tuetaan kehitysmaiden koulutusoloja. Tarkemmat tiedot jäsenmaksun maksamisesta ja 

kehy-maksusta löydät yliopiston ohjeista ja TaiYo:n nettisivuilta www.taiyo.fi. Sivuilla on myös kaikkea muuta 

hyödyllistä ja hyödytöntä tietoa opiskelusta ja ylioppilaskunnasta – käy katsomassa! 

Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on huolehtia opiskelijoiden asemasta, oikeuksista, eduista ja hyvinvoinnista, 

ja näitä asioita edistääkseen TaiYo tekee jatkuvaa edunvalvontatyötä Taideyliopistossa sekä vaikuttaa yhdessä 

muiden ylioppilaskuntien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa opiskelijoiden asioihin myös valtakun-

nallisella tasolla. Lisäksi TaiYo tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluita ja etuja, ja ylioppilaskunnan jäsenenä olet 

oikeutettu niin YTHS:n maksuttomiin tai erittäin edullisiin terveydenhoitopalveluihin kuin satoihin hyvinkin 

rahanarvoisiin opiskelija-alennuksiin kaikkialla Suomessa. 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, seuraa siis 

tapahtumailmoittelua TaiYo:n nettisivuilla ja viikkotiedotteessa! Joka akatemiassa toimii myös oma jaosto, joka 

järjestää tapahtumia juuri sen akatemian opiskelijoille – kannattaa siis seurata myös oman jaoston ilmoittelua. 

Tapaamisiin syksyllä! 

Piia Peltola Ville Sinnemäki 
Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri 
taiyo-pj@uniarts.fi taiyo-paasihteeri@uniarts.fi 
puh. 044 980 4064 puh. 040 710 4296 

TaiYo:n hallitus – saa vetää hihasta: Piia Peltola (pj, TeaK), Onerva Hannula (TeaK), Kasper Korhonen (SibA), 
Vuokko Lahtinen (SibA), Elena Mindru (SibA), Ruben Ostan Vejrup (KuvA), Teppo Vesikukka (KuvA) 

TaiYo:n toimisto – tervetuloa käymään: Nervanderinkatu 13, 4. kerros (PL 36, 00097 Taideyliopisto) 
Jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri Hannu Jaakkola, puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi 
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Mitä TaiYo tekee? 

 Järjestää itse ja jaostojensa kautta vuosittaisia tapahtumia, kuten synttäribileet huhtikuussa 

 Neuvottelee puolestasi sinun eduistasi, oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi Taideyliopiston sisällä 

 Ajaa opiskelijoiden asemaa laajemminkin yhteiskunnassa yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa 

 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? 

 YHTS:n monipuoliset terveyspalvelut, lue lisää osoitteesta www.yths.fi 

 Opiskelijakortin, jolla todistat olevasi opiskelija ja saat sadoittain erilaisia opiskelija-alennuksia ympäri 

Suomen junista ravintoloihin ja läppäreistä teatterilippuihin. Halutessasi opiskelijakortti toimii myös 

maksukorttina. HUOM: Kortti on tilattava itse erikseen osoitteesta www.frank.fi (hinta 15,10 €)! 

 Ilmaisen Taidekalenterin ja 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Ylioppilaslehden 

 Keikkavälitystä tarjoavan Taiteilijapankin, edullista PA-vuokrausta ym. 

 Neuvontapalveluita, oikeusapua ja häirintäyhdyshenkilön palvelut 

 Oleskelutilan ja keittiön kaikkien kolmen akatemian tiloissa 

 

Miten pysyt kärryillä? 

 TaiYo julkaisee uutiskirjettä, joka kilahtaa viikoittain sähköpostiisi. Uutiskirje kannattaa aina vähintään 

selata läpi, sillä niissä tiedotetaan usein myös tärkeistä opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

 TaiYo:lla on nettisivut (www.taiyo.fi) ja Facebook-sivu (facebook.com/TaideyliopistonYlioppilaskunta), 

joilla tiedotetaan kaikesta mahdollisesta meneillään olevasta. 

 

Miten TaiYo toimii, kuka päättää? 

 Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 18-jäseninen edustajisto, joka valitaan kahden vuoden 

välein järjestettävillä vaaleilla. Vaaleissa voi jokainen ylioppilaskunnan jäsen äänestää ja asettua 

ehdolle – seuraavat edustajistovaalit pidetään loka-marraskuussa 2017. 

 Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja 6–10-jäsenisen hallituksen, joka vastaa 

käytännössä TaiYo:n toiminnasta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

 Akatemiajaostot huolehtivat akatemiakohtaisesta edunvalvonnasta ja tapahtumista. 

 Ylioppilaskunnalla on palkattuina työntekijöinä mm. pääsihteeri, joka hoitaa ylioppilaskunnan taloutta 

ja toimii hallituksen ja edustajiston sihteerinä, sekä jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri, joka vastaa 

asiakaspalvelusta, toimistorutiineista ja ylioppilaskunnan edunvalvontatyöhön liittyvistä tehtävistä. 

 

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/koulutusohjelmissa toimii ainejärjestö,joka järjestää tapahtumia ja tiedottaa 

opiskelijoille aineryhmän ja sen opiskelijoiden asioista. 

 Jos haluat vaikuttaa opiskeluun, voit hakea avoimia opiskelijaedustajan paikkoja yliopiston hallinnossa. 


