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Rauman filiaalissa on neljä ainejärjestöä: Opekas, Lokilta, Lastopet ja TK-kilta.
TYY:n

silmissähän

kaikki

neljä

alayhdistystä

ovat

samalla

viivalla,

mutta

käytännössä Opekas toimii Raumalla eräänlaisena kattojärjestönä (Opekas siis on
kaikkien yhteinen, ylioppilaskuntaa leikkivä yhteinen järjestö, muut taas ovat
koulutuslinjakohtaisia). Yksikössämme on kolmen eri koulutusohjelman opiskelijoita,
jotka Opekas kokoaa yhteen. Opekas ei kuitenkaan millään tavalla puutu tai rajoita
muiden järjestöjemme tekemisiä, vaan toimimme ennemminkin järjestöjen välistä
yhteistyötä organisoivana elimenä oman toimintamme lisäksi. Lisäksi Opekas on
ainejärjestöistämme ainoa Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n
jäsenjärjestö.
Vaikka Puutarhatilan vuokraus tapahtuukin Opekkaan kautta, tulee tila olemaan
täysin yhdenvertaisesti kaikkien alayhdistysten käytössä. Projektiin ovat osallistuneet
kaikki neljä yhdistystä, mutta koska Rauman kaupunki maksaa vuokratukensa vain
yhdelle järjestölle, päätimme hoitaa kaikki järjestelyt yhden ja saman järjestön kautta,
tässä tapauksessa siis Opekkaan. Koko projektia varten on ollut oma työryhmänsä,
jossa on edustusta jokaisesta alayhdistyksestä.
Vuokratuki
Opekas allekirjoitti tänä vuonna yhteistyösopimuksen Rauman kaupungin kanssa,
jossa kaupunki sitoutuu tukemaan Puutarhan vuokraamista 10000 eurolla vuodessa,
ja Opekas puolestaan järjestää ohjelmaa kaupungin Rauma-päivään. Lisäksi
kaupungilla on optio pyytää opiskelijoita järjestämään pienempää ohjelmaa
korkeintaan kolmeen kaupungin muuhun tapahtumaan vuodessa.
Suurin osa vuokrakuluista saadaan tämän sopimuksen avulla kuitattua, mutta pieni
osa jää vielä puuttumaan. Mikäli TYY suostuu subventoimaan vuokrasta vuositasolla
1632€ (2€/neliö), on yksikkömme ilmoittanut maksavansa loput vuokrasta. TYY:n
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kielteinen päätös vuokratuesta tulisi suurella todennäköisyydellä jättämään tuon
puuttuvan 1632€ opiskelijoiden maksettavaksi.
Millainen Opekkaan ja muiden alayhdistysten rahallinen tilanne on, jos
subventointia ei saada.
Koko Puutarhaprojekti ei tietenkään tukeudu TYY:n päätökseen subventoinnista,
vaan kaupungin kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. TYY:n subventointi
kuitenkin helpottaisi lopun vuokran maksamista, joka puolestaan vapauttaisi
Opekkaan budjetista enemmän rahaa esimerkiksi liikuntapalveluiden ylläpitoon ja
kehittämiseen, joita Yliopistoliikuntahan ei Raumalla tarjoa. Lisäksi Opekkaalla on
vuosittaisia menoeriä esimerkiksi fukseille jaettavien infolehtisten muodossa. TYY
toki painattaa omat uuden opiskelijan oppaansa, mutta näistä ei juurikaan ole iloa
raumalaiselle opeopiskelijalle.
Mitä tapahtuisi jos subventointia ei myönnettäisi, ja miten siitä selvittäisiin?
TYY:llä on tällä hetkellä Rauman filiaalissa jossakin määrin negatiivinen kuva, sillä
ylioppilaskunnan

toiminta

jää

meidän

päässämme

kovin

näkymättömäksi

riviopiskelijalle. Toiminta koetaan todella Turku-painotteiseksi (jota sen kuuluukin
olla), mutta TYY:n ei koeta vaikuttavan Raumalla oikeastaan millään tavalla.
Mahdollinen kielteinen päätös subventoinnin myöntämisestä tuntuisi taas uudelta
iskulta kasvoihin, ja saisi täällä opiskelevat pohtimaan entistä enemmän, että mitä
sillä

ylioppilaskunnan

jäsenmaksulla

saadaan

YHTS:n

palveluiden

lisäksi.

Mielestämme tässä kohtaa TYY:llä on mahdollisuus osoittaa, että se huomioi myös
meidän filiaalimme opiskelijat.
Mikäli päätös on kielteinen, niin tarvittava summa pyrittäisiin tällöin saamaan kasaan
esimerkiksi yrityksien sponsorointituloilla, mutta kasvatusalalla nämä sponsorit ovat
melko kiven alla. Viimeisenä vaihtoehtona vuokrakulut jäisivät opiskelijoille itselle
maksettavaksi mm. kalliimpien tapahtumien ja liikuntapalveluiden muodossa.
Miksi subventointi tulisi myöntää
Opiskelijatilan lisäksi Puutarhalle sijoitetaan myös ainejärjestöjen toimistot, jota
käyttää myös TYY:n Opiskelijasihteeri Raumalla. Omien käyttötarkoitustemme lisäksi
tarjoamme siis myös työpisteen teidän omalle työntekijällenne.
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Mikäli Puutarhaa ei saataisi opiskelijatilaksi käyttöön, ei Raumalaisilla opiskelijoilla
ole enää mitään tilaa käytettävissään. Kaikki vanhat opiskelijatilat menetettiin, kun
Seminaarinmäen toimintaa tehostettiin, ja kaikki silloiset opiskelijatilat sijaitsivat
kolmessa käytöstä poistetussa rakennuksessa.
Vaikka tilavuokraus ei tästä päätöksestä olekaan riippuvainen, niin koemme että
oman ylioppilaskuntamme tehtävä on tukea hanketta, sillä ”TYY tekee Turun
yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja
opiskeluajasta ikimuistoisen”. Ilman minkäänlaista opiskelijatilaa, Turun yliopisto ei
varmasti ole se paras mahdollinen paikka opiskella yhdellekään raumalaiselle
opeopiskelijalle, ja mehän olemme Turun yliopiston opiskelijoita siinä missä muutkin.
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