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HYY:n talousjohtokunnalle,

Helsingin yliopiston 15 osakunnasta viidellä on tällä hetkellä tilat ylioppilaskunnan kiinteistöissä.
Tulevaisuudessa määrä kasvanee kahdeksaan, kun Wiipurilainen, Karjalainen ja Kymenlaakson
osakunta ovat edustajiston hyväksymän tilaohjelman mukaisesti muuttamassa kolmannelle
ylioppilastalolle. Nämä osakunnat ovat yhdessä laatineet lyhyen tiivistelmän toiminnastaan
talousjohtokunnalle. Uuden ylioppilastalon osakunnat haluavat tuoda esille, että niiden toiminta
sopii erinomaisesti tiloihin, jotka osakunnilla on käytössään tällä hetkellä. Nämä osakunnat vetoavat
talousjohtokuntaan sen puolesta, että ne voisivat toimia jatkossakin samoissa tiloissa. Kolmannelle
ylioppilastalolle asuinrakennuksesta muuttavat ns. Liisankadun osakunnat haluavat tuoda esille, että
uudet tilat tulevat niille suureen tarpeeseen, sillä nykyiset tilat ovat soveltumattomat
osakuntakäyttöön eikä täysipainoinen toiminta ole mahdollista.

Tilajaosta huhti-toukokuussa 2008 käydyssä keskustelussa on valitettavasti ollut esillä vääriä
käsityksiä osakuntatoiminnasta. Osakuntien toiminta on hyvin monimuotoista, ja niiden yhteydessä
toimii mm. lukuisia toimikuntia ja harrastuskerhoja. Uuden ylioppilastalon osakunnat haluavat
pysyä nykyisissä tiloissaan myös tässä tilajaossa, sillä tarkoituksenmukaiset tilat ovat niiden
toiminnan jatkamisen ehdoton edellytys. Kaikkien Uudella toimivien osakuntien identiteetti on
sidoksissa tiloihin, joissa on toimittu kymmeniä vuosia. Osakuntatilat ovat poikkitieteellisiä,
kodinomaisia oleskelu- ja toimintatiloja, joissa eri-ikäiset jäsenet kohtaavat sellaisen toiminnan
parissa, joita muut järjestöt eivät tarjoa. Osakunnat eivät ole akateemisiin perinteisiin ja kotiseutu-
henkeen tarraavia ”reliikkejä”, vaan toteuttavat yliopiston tehtävää kasvattaa opiskelijoitaan
sivistykseen, kriittisyyteen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen poikkitieteellisyyden ja uuden
oppimisen keinoin.

Osakunnilla on aitoa halua huolehtia tiloistaan. Sen osoittavat liitteenä esitetyt laskelmat siitä, miten
osakunnat ovat remontoineet ja kalustaneet tilojaan omin varoin. Tällä tavoin osakunnat ovat
halunneet jo vuosikymmenien ajan osallistua Uuden ylioppilastalon säilyttämiseen arvokkaana
mutta aktiivista toimintaa pursuavana järjestötalona. Osakunnat ovat käyttäneet runsaasti omia
varojaan ja toimijoiden aikaa tiloista huolehtimiseen. Monia remontteja on toki toteutettu HYYn
varoin, mutta osakunnat ovat osallistuneet projekteihin niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa –
usein talkootöilläkin. Osakuntien tuomat säästöt eivät näy HYYn budjetissa suoraan, mutta
esimerkiksi osakuntien huolehtiessa itse tilojen siivouksesta, säästyy HYYn varoja vuosittain yli
30000 euroa.

Ylioppilastalojen tulee olla jatkossakin monipuolisia opiskelijatiloja, joissa osakunnat, tiedekunta-
ja ainejärjestöt sekä harrastusjärjestöt voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikilla niillä
on omat tehtävänsä ylioppilaskunnassa. Parhaiten näitä tehtäviä voidaan toteuttaa yhteistyössä
toimien sen eteen, että Helsingin yliopiston opiskelijoista kasvaa yhteiskunnallisesti aktiivisia ja eri
asioista kiinnostuneita kansalaisia.
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Osakuntatoiminta HYYn tiloissa

Osakunta on poikkitieteellinen, kodinomainen opiskelijayhteisö niin idealtaan kuin tilankäytöltään.
Kaikille avoimissa osakunnissa on eri ikäisiä jäseniä kaikista Helsingin yliopiston tiedekunnista ja
ulkojäseniä muista pääkaupunkiseudun korkeakouluista. Sama kotiseutu ja kiinnostus
osakuntatoimintaan yhdistävät osakuntalaisia. Osakuntatoiminnan perusperiaatteita ovat
moninaisuus, monipuolisuus, suvaitsevaisuus, keskustelevuus ja opiskelijoiden hyvinvointi.
Osakunnat ovat jatkuvasti avoimia uusille ideoille, projekteille ja ihmisille.

Osakuntatoiminnalle on tyypillistä tilojen korkea käyttöaste, säännölliset ja vakiintuneet
toimintamuodot, lukuisten kerhojen ja toimikuntien oma toiminta sekä jäsenten oleskelu tiloissa
niin opintojen kuin vapaa-ajan merkeissä. Kaikkien Uudella ylioppilastalolla ja Liisankadulla
majailevien osakuntien toiminnassa on samoja elementtejä: sääntömääräisiä kokouksia on
suunnilleen kerran kuussa, viikoittain järjestetään jäsenille osakuntailtoja ja pidetään lukuisia
kokouksia, pöytäjuhlia on melkein kerran kuussa ja kulttuuri- ja harrastuskerhojen sekä erilaisten
toimikuntien oma toiminta on vilkasta. Osakuntatoimintaa ja -hallintoa pyörittää osakunnasta
riippuen 20-70 virkailijaa, jotka mm. päivystävät osakuntatiloissa säännöllisesti niin, että kaikilla
jäsenillä on mahdollisuus tulla tiloihin oleskelemaan. Joissain osakunnissa jäsenillä on myös
mahdollisuus saada avaimen hallintaoikeus. Kaikissa osakunnissa on seniorijärjestöt, ja osakuntien
toimintaan osallistuukin säännöllisesti myös joukko entisiä jäseniä.

Osakunnassa panostetaan tilojen siisteyteen ja kunnossapitoon. Luottamus tilojen säilymiseen
osakunnan käytössä on ollut aina suuri, ja tiloihin on näin uskallettu panostaa myös taloudellisesti.
Jatkuvuuden ovat historian aikana taanneet niin pitkät vuokrasopimukset kuin poliittinen
yhteisymmärrys erilaisten järjestöjen moninaisen toiminnan tukemisen tärkeydestä. Kaikissa Uuden
ylioppilastalon ja Liisankadun osakunnissa tilojen kunnossapidosta ja järjestyksen säilymisestä
huolehtivat vastuulliset virkailijat. Tiloja siivotaan säännöllisesti viikoittain sekä juhlien ja
tapahtumien jälkeen. Osakuntien siivousbudjetit vaihtelevat vuosittain 500-1200 euron välillä.
Viime vuosina osakunnat ovat myös parantaneet jätteiden lajittelua ja kierrätystä osakuntatiloissa, ja
monille niistä on jaettu HYYn ympäristömerkki viime vuosina. 

Osakunnat ovat panostaneet tilojensa viihtyvyyteen monella tavalla. Uudella ylioppilastalolla
osakunnat ovat tehneet viimeisen kymmenen vuoden aikana lukuisia remontteja omin kustannuksin.
Alla on yhteenveto suurimmista remonteista osakunnille koituneista kustannuksista. Lisäksi
yhteenvetoon on koottu suurimmat kalustehankinnat, ja mikäli mahdollista ne on eritelty
keittiökalusteisiin ja muihin. Ylioppilaskunta on myös panostanut osakuntatilojen remontointiin,
mutta monia HYY:n tukemia remonttihankkeita on kuitenkin toteutettu talkootyöllä, kuten suuri osa
osakuntien tekemistä remonteista muutenkin. Talkootyötä ei ole huomioitu tässä laskelmassa, vaan
summat sisältävät vain remonteista aiheutuneet taloudelliset kustannukset.

Remontit yhteenveto 2000-2007 euroa

 Remontit
Kalusteet, laitteet ja
niiden kunnossapito Keittiökalusteet Yhteensä

ESO 14223,13 10704 4971 29897
SavO 14650 6790 2150 23590
VSO 24239,15 270 1200 25709
Kupoli 4023,12 14650  18673

Tarkemmat tiedot remonteista liitteessä.



Lisäksi alle on koottu muutamia tilastoja osakuntatiloista ja niiden käyttäjistä.

Jäsenmäärät     

 
huhtikuu

2008 2007 2006 2005
ESO 738 724 752 775
SavO 270 265 254 291
VSO 115 133 138 114
ÅN 58 58 65 61
ÖFN 112 127 90 70
yhteensä
Uudella 1293 1307 1299 1311
WiO 191 190 172 146
KO 153         150         140         142
KyO 97 91 85 82

Aktiivimäärät 2008
ESO 170-200
SavO 100
VSO 70
ÅN 50
ÖFN 60
WiO 100
KO 70
KyO 50

Tapahtumamäärät osallistujien määrän mukaan lajiteltuna

2007 5-24 hlöä 25-99 hlö yli 100 yhteensä
ESO 172 173 3 348
SavO 190 65 6 261
VSO 150 46  196
ÅN 74 13  87
ÖFN 68 11  79
WiO 84 26 1 111
KO 95 13  108
KyO 55 3  58

2006 5-24 hlöä 25-99 hlö yli 100 yhteensä
ESO 286 119 6 411
SavO 180 66 12 258
VSO 155 47 4 206
ÅN 87 9 1 97
ÖFN 50 10 1 61
WiO 88 22 1 111
KO 97 12  109
KyO 53 2  55


