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Hei,
palaan asiaan nyt loman jälkeen. Ennen kuin koen aiheelliseksi viedä asiaa edelleen järjestösektorilta
hallitukselle haluaisin varmistaa erään asian.
Onni Lampi on myös erikseen vastaanottajana kuten kirjeessä oli toivottu kysymyksien osalta. Juttelin
asiasta myös jo äsken lounaalla Onnin kanssa, mutta laitan nyt vielä kirjallisena.
Esitetyssä perustelussa on asiavirhe. Haluan varmistaa, ettei kyseessä ole väärinkäsitys, vaan toivotte joka
tapauksessa siirtoa toiseen luetteloon.
”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.”
Ylioppilaskunnan 1. luettelon yhdistyksen velvoitteet eivät määrää, että kaikki hakevat henkilöt olisi pakko
hyväksyä yhdistyksen jäseniksi. Ohjesäännön 8 §:n mukaan: "Yhdistyksen
säännöissä ei saa rajoittaa ylioppilaskunnan jäsenten mahdollisuutta liittyä yhdistyksen äänivaltaisiksi
jäseniksi". Päätös jäseneksi liittämisestä on yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksella: ”Jäseneksi
haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen
voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi, muut ulkojäseniksi”. Hallitus siis voi hyväksyä tai olla
hyväksymättä jäsenhakemuksen. Päätöstä ei tarvitse perustella hakijoille ellei yhdistyksen säännöissä
erikseen määrätä.
Siirrolle toiseen luetteloon ei siis ole mitään esteitä yhdistyksen niin tahtoessa, mutta halusin varmistaa
jäsenten hyväksymiskäytännön olevan selkeä.
Kuittaisitteko vielä asian olevan tältä osin selvä? Välitän tämän viestin ja kuittauksen sitten myös
ylioppilaskunnan hallitukselle niin asiasta päättävässä kokouksessa ei ilmene turhia epäselvyyksiä.
Mikäli haluatte vielä muuttaa päätöstänne tai lähettämäänne hakemusta siirrosta, on sekin toki
mahdollista.
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Hei!
Olennaista tuossa lauseessa on, ettei hallituksen mielestä yhdistyksen toiminta ja jäsenyys palvele
satunnaista Aalto-yhteisön jäsentä. Sivulauseessa esiintyvästä asiavirheestä ei siis tarvitse välittää.
//Onni

