
Keskeisiltä Teekkareilta kysyttyä 

• Tuleeko TKY:n mielestänne asettaa lähitulevaisuuden tavoitteekseen ylioppilaskuntatalon 

(Dipoli tai joku muu) käyttöönotto? Jos Dipolia ei mielestänne tule ottaa TKY:n omaan 

käyttöön, pitäisikö se myydä vai säilyttää TKY:n omistuksessa? 

"Mahdollista ylioppilaskuntataloa ajateltaessa olisi huomattava jäsenistön 

heterogeenisyys. Dipoli ei mielestämme sovellu TKY:n käyttöön. Talossa on paljon 

salitilaa mm juhlakäyttöön, mutta tärkeämpää olisi turvata toimintamahdollisuudet ja 

tilat alayhdistyksille. Oman kerhon kautta ylioppilaskuntakin tuntuu tasapuolisemmin 

koko jäsenistön asialta. Dipoli on rakennuksena etenkin suurten ylläpitokustannustensa 

vuoksi huono sijoituskohde TKY:lle, mutta hyvien ostotarjousten puutteessa se voidaan 

pitää. Nykyinen vuokrasopimus on TKY:n kannalta edullinen."  

• Tulisiko TKY:n mielestänne siirtää voimavarojensa käytön painopistettä edunvalvonnasta 

esimerkiksi palvelutoimintaan? 

"Ylioppilaskunnan keskeisinä tehtävinä ovat edunvalvonta ja opiskelijapalvelut. TKY ei 

voi vetäytyä kuoreensa ja toivoa sidosryhmien ymmärtävän nukkuvaa karhua, vaan 

meillä on oltava edustus opiskelijaa koskevissa asioissa (erityisesti kopo/opo/sopo). 

Edunvalvonnan uhka ja ongelma kuitenkin on, että koko jäsenistön ääni ei kuulu 

ylioppilaskunnassa. Lisäksi yhteisten asioiden ajamiseen tarvitaan paljon suhteita ja 

ylioppilaskunnan on tunnustettava muun muassa kunta- ja valtiotason vaikuttamisen 

merkitys ja puoluetoiminta niissä. Näiden näkökulmien valossa ilmapiirin vapauttaminen 

avoimelle edunvalvonnalle onkin eräs TKY:n sisäinen haaste."  

• Olisiko mielestänne mahdollista ja järkevää käynnistää liiketoimintaa järjestötoiminnan 

tulorahoituksen kattamiseksi? 

"Liiketoiminta ei ole ylioppilaskunnan perustehtävä, mutta kannattavaa liiketoimintaa 

TKY voisi mahdollisesti tehdä joillain opiskelijan arkipäivään liittyvillä aloilla. Hyviä 

ideoita ja rohkeita yrityksiä ei ole liikaa."  

• Mihin TKY:n pitäisi suunnata enemmän rahaa? Mistä rahat otettaisiin - vai nostettaisiinko 

jäsenmaksua? 

"Nykyinen jäsenmaksu ei ole kohtuuttoman suuri, mutta ei sitä tule myöskään nostaa. 

TKY:n suoraan jäsenilleen tarjoamien palveluiden kohdalla on punnittava niistä 

opiskelijalle koituva hyöty ja pyrittävä erityiseen jäsenistön tasapuolisuuteen. 

Vapaampi palveluntarjonta on mahdollista alayhdistysten kautta niiden omien 

tarkoitusperiensä saavuttamiseksi."  

• Miten TKY:n pitäisi tukea niitä teekkareita, jotka joutuvat muuttamaan vuoden 2005 MM-

kisojen tieltä? Voidaanko tukitoimet rahoittaa koko jäsenistön varoista? 

"Tarvitaan tiedotusta, sekä varastotilaa tavaroille. Varat toimiin saadaan 

kisakylävuokrasta."  

• Mikä on tutkinnonuudistusprosessin suurin uhka opiskelijan kannalta? 

"Uhka opiskelijoiden nukkumisesta vaikutusmahdollisuuksiensa ohi. Tähän asti uudistus 

on edennyt hyvin."  

• Mikä on vaaliliittonne tärkein arvo? 

"Tasapuolinen vapaus kasvaa ja olla aktiivinen"  
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