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4. heinäkuuta 2017

Arvoisa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus,
Walpurinaikaisen radiotoiminnan tuki Walpuri ryn hallitus päätti kokouksessaan 26.6.2017
yksimielisellä päätöksellä hakea siirtoa ylioppilaskunnan 2. luetteloon.
Yhdistys on perustettu alunperin toimimaan Otaniemeläisen wappuradion, Radiodiodin,
taustaorganisaationa. Yhdistyksen toiminta rajoittui ensimmäisinä vuosina lähinnä muutamaan hallituksen kokoukseen ja Radiodiodin talouden hoitamiseen sekä olennaisen kaluston
omistamiseen.
Viimeisten kahden vuoden aikana yhdistyksen toiminta on kuitenkin kasvanut merkittävästi:
yhdistykellä on hallinnoitavana oma kerhotila, kalusto-omistusta on kymmenien tuhansien
eurojen edestä ja yhdistystä pyörittää tiivis yhteisö. Toistaiseksi yhdistys on pysynyt pienijäsenisenä 1. luettelon toimijana lähinnä siksi, ettei jäsenhankintaa ole tietoisesti harjoitettu. Jäsenien rekrytoinnin rajoittaminen on ollut toimijoiden tietoinen päätös, jotta hallintoa
voidaan tehdä jouhevasti ja yhteisön omilla ehdoilla.
Kuitenkin Radiodiodin vakiinnuttaessa asemaansa, sponsoritulojen kasvaessa sekä kaluston
määrän ja arvon noustessa 1. luettelon tuomat velvoitteet ovat yhdistyksen toimintaa rajoittava tekijä. Yhdistyksessä jäsenyyden edellytyksenä on sitoutuminen ja sopivuus yhteisöön, sekä ammattitaito ja osaaminen yhdistyksen projektien saralla. Toiminnassa pidetään myös tärkeänä sitä, että tiiviin yhteisön varallisuudesta ja omaisuudesta päättää
selkeästi määritelty joukko ihmisiä. Yhdistyksen toiminta ei palvele satunnaista jäseneksi
liittyvää henkilöä, jotka 1. luettelon velvoittamana on pakko hyväksyä jäseniksi.

Jatkossakin yhdistyksen pyörittämän Radiodiodin toiminta pidetään avoimena kaikille jopa
enenevissä määrin, ohjelmaa ovat jatkossakin tervetulleita tekemään kaikki siitä kiinnostuneet aaltolaiset. Toimiva ja tiivis taustayhteisö mahdollistaa projektiin osallistuvien henkilöiden palkitsemisen ja virkistämisen entistä tehokkaammin.
Yhdistykselle on myönnetty AYYn toiminta-avustus ajalle 1.8.2016-31.7.2017. Tämän takia
yhdistys hakee siirtoa 2. luetteloon 1.8.2017 alkaen. Yhdistyksen hallituksen tulkinnan mukaan yhdistyksen säännöt(liitteenä) eivät vaadi muutosta, sillä niiden 4. pykälässä sanotaan
jäsenyydestä näin:
“ Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet. Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan jäsen voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi, muut ulkojäseniksi.
Vain varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. ”
Kysymyksiin ja lisäselvityspyyntöihin vastaa yhdistyksen hallituksen jäsen Onni Lampi.

Yhdistyksen hallituksen puolesta,

Panu Oksiala
Puheenjohtaja

