Päivä starttaa KY:llä pienellä puoella tarjoilulla lounaalla ja taustoituksella ja jatkuu kahden erillisen
työryhmätyön voimin. Työryhmien tavoitteena on saada aikaiseksi napakat ppt esitykset aiheista.
Tarkoituksena ei ole kirjoittaa tästä mitään satasivuista raporttia, vaan saada ajatukset selkeästi jo päivän
aikana kirjattua semmoisen muotoon, jonka pohjalta voidaan tarttua toimeen. Illalla jatketaan sitten
syömään Virgin Oiliin.
Aikataulu
12.00-13.00 Lounas ja taustoitus vuorotellen
Lasse – SYL työryhmän toiminta, mihin homma kaatui ja mitä selvisi (mm. opm)
Kassu – edarien linjat ja TKY taustapaperi
Kimmo – taustamuistio + asianajotoimistot
Jenni – Missä mennään nyt ja mitä seuraavaksi? Päivän aikataulu
13.00-14.30 Työryhmätyöskentely (A), arvotaan kumpi ryhmä toimii kummassa
Tarkoitus ja ydintehtävät: KY (1) ja innovaatioyliopiston ylioppilaskunta (2)
(listaus mihin asioihin ei ehditty tehdä ratkaisuja)
14.30-16.00 Purku ja kahvit
16.00-19.00 Työryhmätyöskentely (B), vaihdetaan / arvotaan
KY:n organisaatiomuoto, organisaatio ja budjettihahmotelma (1)
Innoyo-yokunta organisaatio ja budjettihahmotelma (2)
(listaus mihin asioihin ei ehditty tehdä ratkaisuja)
19.00-21.00 Purku ja miten tästä eteenpäin konkreettisesti
21.00-> syömään ravintolaan
A)
missio, mitä ja miksi?
Mikä KY:lle tärkeintä? Miten saadaan vahva innovaatioyo-yokunta?
Mitkä toiminnot ehdottmasti erillään? Mitkä järkevä yhdistää?
KY:n edunvalvonta? Miten KY houkuttelevaksi jäsenille, kun ei autom.jäsenyyttä?
Sosiaalinen asuntotoiminta?
Ainejärjestöt ja kerhot? Probba?
Kulttuuritoiminta? Vanhat ja uudet perinteet?
Yrityssuhteet?
Kampusratkaisun vaikutukset?
Muut sidosryhmät?
”Ammatisihteeristö” vs ”kokemuksia jäsenistölle”
B)
Määräaikainen vs vakituinen henkilökunta?
hallintomuoto – edustajisto, hallitus, toimihenkilöt?
Organisaation pystyttäminen – miten, kuka, milloin? Toimitilat?
Alaorganisaatiot? (probba?)
Taustamateriaalit
Taustaa yo-kuntien yhdistämisestä ja säätiöittämisestä
Taustamuistio koko aiheesta: KY varallisuuden säätiöittäminen
Olennaiset lausunnot aiheeseen liittyen: Halilan lausunto, Viertolan lausunto
YO-kuntien taustapaperit: TOKYO visio, TKY visio sekä taustapaperi aiheesta
Borenius&Kemppisen kaksi muistiota aiheesta
Taustaa KY:n nykyisestä toiminnasta
KY:n strategia

KYH 07:n poimintoja mahdollisesta KY toiminnasta 2008 – eli ns. tosu-pohja.
KYH 07:n ajatuksia ensi vuoden valiokuntien projekteiksi
KY budjetti
muuta
Löytyykö keneltäkään videokameraa ja jalustaa? Olisi kenties hyvä idea videoida työryhmien purku, jotta
kaikki voivat keskittyä keskusteluun, eikä tarvita erikseen kirjuria.

Eipä muuta. Kiitos jo tässä vaiheessa, että lähditte mukaan tähän. Tästä tulee kenties mielenkiintoisin
iltapäivä/ilta KY:llä tähän mennessä.
Ohjelmaa ja taustamateriaaleja saa kommentoida / pyytää lisää tietoa.

Missä nyt mennään?
21.12.2007
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Missä nyt mennään?
Uusi ylioppilaskunta
- Yliopistolle yksi ylioppilaskunta
- Erimielisyyttä ylioppilaskunnan tehtävistä sekä
ylioppilaskunnan rahoituksesta
- TKY ja Tokyo: kaikki toimintasektorit yhteen, kaikki rahat ja
asunnot yhteen, alatoimijat ok
- KY: pääroolina vahva edunvalvontaorganisaatio, rahoitus
siirtyvien jäsenten suhteessa, vahvat alatoimijat

- Rahoituskysymyksissä tarkoitus edetä pienemmällä työryhmällä
 tekee esityksen edustajistoille varallisuuksien jaosta
- Tämän jälkeen ylioppilaskunnan toimintakentän suunnittelu
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Missä nyt mennään?
Uusi KY (yhdistys)
- Kaikki asiat suunnitteluvaiheessa
- B&K tukemassa työtä
- Suunnitelmissa palkata KY:lle täyspäiväinen työntekijä

- Säätiön perustaminen (KY ei perustajana)
- Yhdistyksen perustaminen
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Aikataulu
12.00-13.00 Lounas ja taustoitus vuorotellen
13.00-14.30 Työryhmätyöskentely (A)
Tarkoitus ja ydintehtävät:
KY (1) ja innovaatioyliopiston ylioppilaskunta (2)
(listaus mihin asioihin ei ehditty tehdä ratkaisuja)
14.30-16.00 Purku ja kahvit
16.00-19.00 Työryhmätyöskentely (B)
KY:n organisaatiomuoto, organisaatio ja budjettihahmotelma (1)
Innovyo-yokunta organisaatio ja budjettihahmotelma (2)
(listaus mihin asioihin ei ehditty tehdä ratkaisuja)
19.00-21.00 Purku ja miten tästä eteenpäin konkreettisesti
21.00 -> syömään Virgin Oil & CO

