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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 alle 200e/kk

1) Mitä OUBS tekee nyt?
• Sisällöntuotanto: Kuvataan, editoidaan, julkaistaan 1h/joka torstai.
Ja/sisältäen: 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:
AALTO! Opintotuki
Aalto on tracks: stories from the bus
Radikaalimielenosoitus 20.11.2010
SYL liittokokous 2010 (live)
Aallon TAIKin fuksiaiset
LED there be light valaisinnäyttely
AYYE kokousten ladattavat
AYYE (live)

598 katsojaa
509
430
136 katsojaa (OUBSin sivujen kautta)
201
262
80-120
20-200

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
Palvelutoiminta

82 000€
65 000€
8 000€
9 000€

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

Oletuksen kiinteille: nykyisessä tiloissa toimitaan, tehdään live-sisältöä, ja toimitaan kolmella kampuksella.

3) Hallitus ehdottaa
• Vaihtoehto 1 (hallituksen ehdotus)
•

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.

– AYY:n osuus n. 40 000€ kevätkaudella, loppuvuodesta 25 000€
• Vaihtoehto 2
OUBS lopetetaan. Kevään aikana toiminta ajetaan alas.
– AYY: n. 20 000€ ensivuonna, jatkossa 0€
• Vaihtoehto 3
OUBS linjapaperi hyväksytään ja toimintaa kehitetään sisäisesti
toimitusneuvoston toimesta.
– AYY: 65 000€ AYY

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.
 Olemassa olevin henkilötyötunnein ei ole aikaa toteuttaa selvitystä

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.

