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Ryhmäpuheenvuorot toimintakertomuksesta ja
tilinpäätöksestä 2012
Eduxi ja Soihdunkantajat
Jatkuvuutta...
Ryhmä 30 000
- viestintä jatkuvammaksi, ei aktivoiduta vain vaalien alla
- TYY:lle enemmän itsenäisiä vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyön lisäksi, ryhmä 30
000 kautta vaikuttaminen on osittain varsin jäykkää
pidämme hyvänä, että valtuustoryhmät ottivat opiskelijoiden tavoitteet omakseen, täytyy
myös seurata tavoitteiden toteuttamista
Seuraavan juhlavuoden suunnittelun aloittaminen paljon aikaisemmin, jotta saataisiin
aktivoitua myös alayhdistyksiä paremmin mukaan ja toteutettua suunnitelmat (vrt.
suursitsit jäi toteuttamatta)
Toimintakertomuksen tekeminen kuluvan vuoden aikana
- ylimalkaisuutta, jossain määrin keskeneräistä tekstiä, kirjoitusvirheitä (kesken jääneitä
lauseita), kiireessä tehty?
Järkevää ennakointia
- kopo-tosu jätetty tarkoituksella väljäksi
- jatkuvasti puhutaan resurssien riittämättömyydestä... järkevää, että tämä asia
huomioidaan eikä tehdä liian kuormittavaksi hallitukselle
Tilinpäätöksestä
- Ylijäämäinen vaikka budjetoitu alijäämäiseksi...
- ymmärrettäviä syitä kyllä (esim. kirjaston työntekijä)
- varsinaisen toiminnan ei kuuluisi olla jatkuvasti ylijäämäistä...
Pitkälti pysytty tosun raameissa, ihan hyvä asia
- ei mitään kovin yllättävää tapahtunut.
Vihreä vasemmisto
Vihreä vasemmisto haluaa kiinnittää toimintakertomusta ja tilinpäätöstä hyväksyttäessä
huomiota seuraaviin asioihin.
Toimintakertomuksen muotoa on selvästi kehitetty aiemmasta, mutta erityisesti
hallituksen
sektoreita
kuvaavat
osiot
sisältävät
edelleen
jonkin
verran
yhteismitattomuutta. Joidenkin sektoreiden kohdalla toimintakertomuksen vertailu
toimintasuunnitelmaan on helpompaa kuin toisten. Jatkossa toimintakertomuksen ja
toimintasuunnitelman vertailtavuutta on syytä edelleen parantaa ja sisällyttää
toimintakertomukseen vielä nykyistä enemmän arviota syistä, miksi suunniteltu toiminta
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joko onnistui tai ei onnistunut. On myös huomioitava, että toimintakertomuksen pitäisi
näin sisältää kaikkien sektorien osalta paitsi arvio toteutuneesta toiminnasta, myös arvio
aikanaan suunnitellusta, mutta sittemmin syystä tai toisesta toteutumatta jääneestä
toiminnasta.
Toimintakertomuksen luvussa (8) opiskelijakulttuurista todetaan juhlavuoden olleen
sektorin pääprioriteetti. Vivaa hämmentää kuitenkin se, että esimerkiksi juhlavuosiviikosta
ei löydy laisinkaan yhtenäistä kertomusta tai edes mainintaa dokumentissa. Samoin
Kinokoplan toiminnasta kertovassa luvussa (17) on ilmeisesti unohdettu juhlavuoteen
kuuluva näytös. Nämä ovat Vivan mielestä selviä puutteita ajatellen ihan tulevienkin
merkkipäivätapahtumien järjestämistä.
(Luku 2 Alayhdistysasiat) Viva on huolissaan myös puoluepoliittisten ryhmien
tukimuotojen kehittämiseen käytetystä ajasta ja tavasta. Toivomme, että tänä vuonna
tämän tyyppisiä alayhdistyksiä muistetaan muutenkin kuin sähköpostilla loppuvuodesta.
Tilinpäätöksestä Viva kiittää hallitusta 2012, sillä tilinpäätös oli kattava ja monipuolisesti
esitetty sekä budjetointi perusteltua. Tästä huolimatta on syytä miettiä, miksi
talousarviossa esitetty budjetti alitetaan jälleen noin 50 000 eurolla. Voidaan kysyä, missä
määrin ylioppilaskunnan kaltaisen toimijan on suotavaa jäädä ylijäämäiseksi vuodesta
toiseen pitkälti jäsenistönsä varoilla, vaikka KTS:n mukaan ylioppilaskunta tullee
lähivuosina jäämään joko nollatulokseen tai osin alijäämän puolelle. Vuosi 2012 ei ole
ensimmäinen kerta kun näin tapahtuu, ja vaikka varovaisuusperiaatteen noudattaminen
budjetoinnissa onkin hyvä asia, niin tämä seikka on hyvä ottaa huomioon tulevina vuosina
esimerkiksi jäsenmaksun korotuksia harkittaessa.
Hybridiaani ja Humanistilista
Hybridiaani ja
tilinpäätöksestä.

Humanistilista

kiittäävät

toimitetusta

toimintakertomuksesta

ja

Dokumenttien ulkoasun yleinen selkiys miellyttää lukijan tavoitteita kattaen kuitenkin
laajalti tarkoitusperiään. Tilinpäätös erityisen antoisasti kuvaa tarkoin tilannetta ja asiat
ovat konkreettisesti löydettävissä. Toimintakertomukseen lisätty sisällysluettelo auttaa
paremmin hahmottamaan dokumentin ahmittavaksi ja hahmotettavaksi. Edelliseen
toimintakertomusdokumenttiin verrattuna myös kertomuksen merkittävä lyhentyminen
on ainakin lähtökohtaisesti toivottava suunta muissakin papereissa – tässä kyseisessä
yhteydessä kuitenkaan varsinaista sisällöllistä vertailua tekemättä kahden kertomuksen
välillä.
Kaavailun alla olleet syksyn suursitsit olisivat olleet positiivinen lisäys TYYn
tapahtumakirjoon mahdollisten lisäkustannustenkin kanssa, sillä huomioitakoon se, ettei
sektorivaroja saatu käytettyä. Tällä emme kuitenkaan tarkoita sitä, että varat tulee saada
ehdoitta käytettyä, sillä onnistuuhan se karrikoidusti esimerkiksi traditiosektorilla
ylimääräisillä ilotulituksilla juhlien lopussa. TYYn 90-vuotinen taival olisi saattanut
näilläkin lisärahoilla kaivata pienoista nostatusta.
Lisäksi lienee mainitsemisen arvoista se, kuten tiedämme muuttujien uniikkiudesta, oliko
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todella akateemisilla vuosijuhlillamme laulunjohtajina duplikaatti-instanssit samasta
subjektista xx. Huomasimme myös seuraavaa ensimmäisen filiaalikappaleen lopusta, jossa
mainitaan “TYYn hallitus vastasi kysymykseen ja…”
Vihreä lista
-

-

Toiminta on ollut vastuullista ja vastaa ylioppilaskunnalle annettuja pitkän ja
lyhyen aikavälin tavoitteita.
YO-talojen remontissa on taas käynyt ilmi, kuinka vaikeaa TYYn ja TYSn yhteistyö
on. Vihreä lista toivoo jatkossa lisää panosta TYS-vaikuttamiseen, sillä TYS selkeästi
on haluton parantamaan YO-talojen palvelujen saatavuutta. Näin kävi esimerkiksi
TYYn kirjaston remontin yhteydessä, jossa olisi ollut mahdollisuus puhkaista seiniä
ja tehdä reitistä kirjastoon parempi. Näin ei kuitenkaan käynyt TYSn vedotessa
budjettisyihin.
Vihreä lista toivoo, että TYYn toimintaa ohjeistaessaan edustajistoryhmät
esittäisivät selvästi, mitä toimintaa haluavat lisää tai vähemmän, eivätkä kritisoisi
yleisesti toimintaa "vääränä" tai "epäfokusoituneena".

