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• Päätös talousarviosta

Jäsenmaksu 2011-2012
AYYH: Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2011-2012:
Perustutkinto-opiskelijat: 92 euroa (YTHS 42e)
Jatko-opiskelijat: 32 euroa (YTHS 0e)

• Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan LK2:n
ja ylioppilaskunnan raamitason pohjalta
• Tulevana lukuvuonna jäsenmaksu siispä laskee
reaalisesti
• Tulevaisuudessa tarve tarkastella jäsenmaksukertymän
kehitystä, ’sisäerien’ korotuksia (SYL- ja OLL-maksut) ja
ylioppilaskunnan kokonaistaloudellista tilannetta

Jäsenmaksuvertailua
Ylioppilaskunta

Jäsenmäärä 2010

Jäsenmäärä 2011

Jäsenmaksu 2010

Jäsenmaksu 2011 ?

TTYY

8 200

7900

91 e

94 e

AYY

15 200

13 900

92 e

92 e (esitys)

VYY

4 000

4 000

110 e

110 e

ISYY

11 000

11 000

104 e

104 e

JYY

12 500

12 500

92,30 e

92,30 e

OYY

12 500

12 500

87 e

87 e

4 200

103 e

103 e

LTKY
HYY

32 000

32 000

86 e

89 e (esitys)

TYY

15 000

15 000

91 e

91 e

SAY

90 e

95 e (esitys)

SHS

101 e

LYY

ÅAS

4 100

85 e

88 e (esitys)

106 e

106 e (esitys)

Aatteellinen toiminta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Varainhankinta
Yhteiset kulut ja hallinto
Edunvalvonta
Yhteisötoiminta
Viestintä
Jäsenpalvelut
Avustukset yhdistyksille
Projektivaraukset

Yritysyhteistyön käynnistäminen
AYYH: Käynnistetään yrityssuhdetoiminta palkkaamalla
puolipäiväinen myyntisuunnittelija 6 kk-sopimuksella.
Yrityssuhdetoiminnan kokonaisbudjetti on +37 000e.

•
•
•
•
•

Yritysyhteistyön käynnistämiseen edustajiston selkeä tahtotila
Myyntisuunnittelija 10 000e
Muut kulut + yrityssuhdetoimikunta 3 000e
Tulot 50 000e (arvio v. 2011)
Mahdollinen lisätalousarvio myyntisuunnittelijan toimen jatkamisesta
tuodaan edustajistolle ensi vuonna hallituksen arvioitua tilannetta

Edustajistovaalit
AYYH: Järjestetään sähköiset edustajistovaalit
projektisihteerin koordinoimina ja hankitaan vaaleihin
riittävän luotettava sähköinen äänestysjärjestelmä,
Jolloin vaalien kokonaisbudjetti on 23 000e.
• Sähköiseen vaalijärjestelmään siirtyminen vähentää
henkilöstöresurssitarvetta vastaisuudessa ja lisää äänestysaktiivisuutta
– Vaalien järjestämisen yksityiskohtiin kannattaa satsata, sillä niiden asianmukainen
järjestäminen ei ole teknisesti aukotonta
– Luovutaan lippulappuväkerrelmistä ja otetaan käyttöön äänestys- ja etäpäätteet
– Kunnollisen ja riittävän luotettavan äänestysjärjestelmän hankkiminen tulee nähdä
investointina, jota hyödynnetään tulevaisuudessa eikä kertakuluna

• Projektisihteerin palkkaus 4 000e
• Äänestysjärjestelmä ja sen käyttöönotto 15 000e
• Muut vaalikulut 4 000e (yleiset vaalikustannukset, keskusvaalilautakunta,
tiedotus, valvojaiset ja kampanjointi)

OUBS
talousarvio

menu
1. Millainen on OUBS
ja mitä se tekee
2. Mistä rahaa tulee ja
minne sitä menee
3. Hallitus ehdottaa
jatkosta

1) Millainen on OUBS
• OUBSin studio on Otaniemessä. Toiminnalle on varattu solu,
jossa sijaitsee 7 asunnon lisäksi studio, editointi- ja
äänitystilat. OUBS tarkoittaa asumista ja työn yhdistämistä.
• Uusi toimitus aloittaa joka vuosi. Puolet ajasta menee
toiminnan opettelemiseen tekemällä, yrittämisen ja
erehdyksen kautta. Yhteensä viikossa tehdään noin 20-30tuntia.
• Toimituksen lisäksi mukana on projekteista riippuen 5-20 avustajaa.
• Toimitukselle maksetaan n. opintotuen suuruista palkkaa, josta
pidätetään vuokran osuus. Käteen tulee siis alle 200e/kk

1) Mitä OUBS tekee nyt
• Sisällöntuotanto: Kuvataan, editoidaan, julkaistaan 1h/viikossa. mm.
edustajiston kokoukset, tapahtumat, (aina: vuosijuhlat, Aaltowappu,
uudet opiskelijat) projektit esim. joulukalenteri
• Kanavatoiminta: lähetetään itse tehtyä, jäsenten tai
yhteistyökumppaneiden tuottamaa ohjelmaa kaapeliin ja nettiin.
• Palvelutoiminta: tilauksesta on kuvattu ja editoitu. Palvelutoiminta
vienyt lähinnä päätoimittajan aikaa, sillä hankkeisiin palkataan
vanhoja OUBSlaisia. Palvelutoiminta ei ole organisoitunut.
• Vuokraustoiminta: vuokrataan video-, äänitys-, äänentoisto- ja
valaistuslaitteistoa. Asiakkaina etupäässä killat ja Otaniemen
yhdistykset, sesonki pikkujoulu ja vappu

1) Kuinka paljon OUBSia katsotaan?
Katsotuimmat netissä 2010:
AALTO! Opintotuki
Aalto on tracks: stories from the bus
Radikaalimielenosoitus 20.11.2010

509
430

SYL liittokokous 2010
AYYE kokousten ladattavat
AYYE LIVE:t

136 katsojaa (OUBSin sivujen kautta)
80-120
20-200

598 katsojaa

Vanhempia:
Edustajiston kokous (28.9.2009)
2729
Toilet Art in Otaniemi -raportti (2008-2009)
13682
Rakkauden Funktio -draamasarja 3. jakso (2008-2009) 4825

2) Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee
Budjettiluonnos 2011
Tulot
Ylioppilaskunnan osuus
Laitevuokraus
markkinoinnilla
Palvelutoiminta

82 000€
65 000€

Selite
Edellinen vuosi 65 000€
8 000€
Edellinen vuosi 8 000€, mahdollisuus lisätä tuloja

9 000€

Edellisinä vuosina 2 000-10 000€ (2009-2010)

Kulut
Toimituksen henkilöstökulu (9hlö)
Vakuutukset
Puhelinkulut ja 3G-yhteys
Laitehankinnat
Ohjelmatuotanto
Laitteistonylläpito
Lähetysauto
Avustajatoiminta
Palvelutoiminnan markkinointi
Tilojen kehittäminen
Selvitysmies/nainen

- 82000€
42 000€
3 000€
1 000€
5 000€
5 000€
9 000€
3 000€
2 000€
2 000€
2 000€
10 000€

Kiinteäosa ja selite
21 000€ solunvuokran osuus palkasta (7hlö)
2 000 – 3 000€ vakuutusten kattavuusarviointi menossa
1 000€ live-lähetysten yhteys ja päätoimittajan puhelinkulu
4 000€ live-lähetyksen tietokone
3 000€ lakisääteinen dokumentointi
7 000 – 10 000€ vuosihuollot
Tai 2000€ matkakuluihin kampusten välillä
Työpajoja, koulutusta
Lisää vuokraus- ja palvelutoiminnan tuloja
Äänitysstudio ja kuvausstudion päivitys vastaamaan kysyntää
Tunnettavuuskartoitus ja kehitysehdotus (katso hallituksen ehdotus)

3) Hallitus ehdottaa
• OUBS saa puolen vuoden tarkasteluajan, jonka aikana se osoittaa miten ja
millaisella toiminnalla siitä tulee AYY:n koko jäsenistön media. Toimintaa
pohtimaan palkataan selvitysmies, joka esittelee tulokset huhtikuussa 2011,
jolloin linjapaperi tarkastetaan uudelleen.
– n. 50 000€ kevätkaudella, sitten x€ (vuosibudjetti n. 82 000€)
• Vaihtoehto 2
OUBS lopetetaan. Kevään aikana toiminta ajetaan alas.
– n. 20 000€ ensivuonna, sitten 0€
• Vaihtoehto 3
OUBS linjapaperi hyväksytään ja toimintaa kehitetään sisäisesti
toimitusneuvoston toimesta.
– 65 000€ AYY tuki

3) Hallitus ehdottaa
•

•

Selvitysmies/nainen
– Tutkii OUBSin tunnettavuutta jäsenistöltä ja millaiselle toiminnalle on kysyntää
(vai onko)
– Etsii rahoitusmalleja toiminnalle
– Etsii toiminnan muotoja, jotka palvelevat koko jäsenistöä
– Raportoi edustajistolle huhtikuussa 2011, ennen uuden päätoimittajan valintaa
– Toimii hallituksen poliittisessa ohjauksessa
– Määräaikainen 4-5kk
– (mistä sopiva henkilö löytyy?)
Miksi
– Ulkopuolinen selvitysmiehen on helpompi kyseenalaista perusolettamukset
(esim. tila)
– Tehtävää on paljon. Päätoimittajan aika menee ensisijaisesti OUBSin toiminnan
pyörittämiseen. AYYH11 tuskin löytyy aikaa toteuttaa selvitystä kevään aikana.

4) Linjapaperi pähkinänkuoressa
• Kanava on journalistisesti itsenäinen ja riippumaton = kuten Aino, ei voida
komentaa tekemään mainospätkiä
• OUBSin tärkein tehtävä on tuottaa AYY:n jäsenistöä kiinnostavaa
ohjelmistoa . = pyrkimyksenä on tulla koko ylioppilaskunnan mediaksi.
• Ensisijaisesti kanava tuottaa ajankohtaista sisältöä. = muutos vanhasta
viihteellisestä enemmän ajankohtaiseen.
• Toimitusneuvosto tukee kanavan toimituskuntaa työssään , valvoo kanavan
linjan toteutumista ja kehittää kanavan toimintaa = Toimitusneuvostosta
tulee virallinen toimikunta, sitä avataan AYY:n jäsenille ja sinne haetaan
ulkopuolisia asiantuntijoita
• OUBS voi myös rahoittaa toimintaansa palvelutoiminnalla, kunhan kanavan
tarkoitus ja tehtävä ei vaarannu. = OUBS pyrkii rahoittamaan osan
toiminnastaan palvelutoiminnalla.

Poikkeusavustukset
• Poikkeusavustusten valmistelu ollut käynnissä koko syksyn
– AYYE 29.9. linjakeskustelua poikkeusavustusten kohteista ja
perusteista
– 10/2010 Keskusteluja poikkeusavustuksia saavien
erityisasemayhdistysten kanssa
– AYYE iltakoulu 8.11. erityisasemayhdistysten toiminnan ja
avustushakemusten esittely
– AYYH 19.11. esitykset poikkeusavustuksiksi

• AYYH & AYYE: ko. yhdistyksillä perusteet korkeammille
toiminta-avustuksille
– Hallitus painotti avustusesityksiä laatiessaan erityisten tehtävien
hoitamista ja tarveharkintaa, jotka nostettiin tärkeiksi
kriteereiksi edustajiston lähetekeskustelussa 29.9.

Teknologföreningen-avustus
Avustus 2010

10 000e

Anottu avustus 2011

20 000e

AYYH esitys 2011

10 000e

• AYYH: TF tekee arvokasta työtä ruotsinkielisen kulttuuri- ja
edunvalvontatoiminnan osalta Aalto-yhteisössä. TF:n avustus on tällä
hetkellä sopivalla tasolla.
– Ylioppilaskunta on nykyisin suoraan SSI:n jäsen ja maksaa jäsenmaksun (6 500e) suoraan,
mikä on aiemmin hoidettu TF:n avustukseen (historiallisesti ~16 500e) sisällytettynä
– Hallitus ei näe TF:n lehden kehittämistä riittäväksi syyksi avustuksen korottamiselle
nykyiseltä tasolta
– AYY sitoutuu tukemaan TF:ää erityisesti seuraavan kopotavoitteen toteutumisessa: TF:n
abimarkkinointiin liittyvät kulut tulee kohdentaa Aalto-yliopiston kannettaviksi, mikä
toteuduttuaan alentaa TF:n vuosittaisia kuluja

Probba-avustus
Avustus 2010

3 500e (+ KY-säätiö 3 000e)

Anottu avustus 2011

7 000e

AYYH esitys 2011

4 500e

• AYYH: Probba ry tekee arvokasta työtä kulttuuri- ja
edunvalvontatoiminnassa Mikkelin kampuksella. Probban avustusta tulee
korottaa tämänvuotisesta.
– Mikkelin kampuksen opiskelijat eivät pääse täysimääräisesti osalliseksi
ylioppilaskunnan palveluista, mikä korostaa Probban roolia opiskelijoiden
yhdyssiteenä Mikkelissä
– Ylioppilaskunnan tulee tukea Probbaa sen tekemässä toiminnassa, mutta
myös KY-säätiön tuki kylterikulttuuriin kohdistuvana nähdään perusteltuna
osana Probban kokonaistukea jatkossa
– AYY ja Probba tekevät ensi vuonna tiiviimpää yhteistyötä eri toiminnan osaalueiden (mm. yhdistyskoulutukset, uusien opiskelijoiden vastaanoton
materiaalit, matkakulukorvaukset)

TOKYO-avustus

•

Avustus 2010

50 000e

Anottu avustus 2011

60 000e

AYYH esitys 2011

37 000e

AYYH: TOKYO ry tekee arvokasta työtä taikkilaisen yhteisö- ja
edunvalvontatoiminnan puolesta. TOKYOn toimintaa tulisi pyrkiä kehittämään
omavaraisemmaksi ja sen avustusta tulee laskea ensi vuodeksi (käytännössä 6 500 e
reaalinen leikkaus toimintaan).
– Yhdistyksen suunnitellut omavaraistamistoimet koetaan oikein kannustettavana kehityksenä
– AYY sitoutuu tukemaan tulevana vuonna TOKYOta yritysyhteistyön käynnistymisessä ja 50juhlavuosiprojektin avustushakemusten laadinnassa
– TOKYO ry:n toiminnan koordinointi (TOKYOn toiminnanjohtaja) sujuu entiseen tapaan AYY:n
henkilöstöresursoinnin kautta
– Taikkilaiset ainejärjestötuet kohdennetaan vastaedes AYY:n järjestötuista (4 500e - siirretty
yhdistysavustuspottiin)
– Vuosittaisesta toiminta-avustuksesta ei voida tukea erityistä juhlavuositoimintaa (12 000 e),
mahdollisuus hakea korotettua toiminta-avustusta ensi vuonna
– Huom! Mahdollisia yritysyhteistyötuottoja ei olla otettu huomioon tulopuolella

