Tilajako 2019-2020: talousjohtokunnan
alustava esitys
Taustaa:
Alustava ajatus tilajaolle kaudeksi 2019-2020 oli, ettei järjestöjä olisi juuri tarvinnut tarpeettomasti siirtää
nykyisistä sijainneistaan, vaan tilakokonaisuuden toimiessa olisi mahdollistettu järjestöille toimintarauha ja
mahdollisuus suunnitella toimintaansa nykyisissä tiloissaan, niitä myös kehittäen. Kuitenkin Mannerheimintie
5 B:n järjestötilojen poistuessa järjestöjen käytöstä muuttui järjestöjen siirtäminen välttämättömäksi
toimenpiteeksi.
Tilajaossa pyrittiin mahdollisimman pitkälle noudattamaan järjestöjen toiveita huomioiden tilojen
kunnossapidon ja käyttöasteen. Suurimmilta osin ongelmia ei esiintynyt, sillä tilankäyttökokonaisuudet ovat
varsin luontevia, ja käyttäjillä on hyvät käytännöt tila-asioiden hoitamiseen. Myös yliopiston
rakenneuudistuksen myötä syntyneet uudet järjestöt ovat integroituneet jo valmiiksi hyvin olemassaoleviin
kokonaisuuksiin. Kuitenkaan aivan kaikkia toiveita ei pystytty toteuttamaan tälläkään kertaa.
Hakemuksia tuli yhteensä 163, ja elokuussa järjestetään vielä täydennyskierros tilahakuun, jotta haussa
jollain lailla epäonnistuneet järjestöt saisivat hakea tilaa. Yleisin kömmähdys oli tilankäyttökyselyn
täyttämättä jättäminen. Näitä järjestöjä ei ole listattu tiloihin tässä esityksessä.

Uusi ylioppilastalo
A-rappu
6. kerros, ”Vinni” Savolainen
osakunta (Savo)
Varsinaissuomalainen osakunta (VSO)
Savolaisen osakunnan laulajat (SOL)
Savolaisen osakunnan soitannollinen seura (SOSSu)
Osakuntien yhteisvaltuuskunta (OYV)
Osakuntalainen unioni (Osak)
Opiskelijakansantanssijat (OKT)
Perustelu: Tilassa olevat järjestöt selkeästi osoittivat toiveensa jatkaa tilassa keskenään. Lisäksi tilan
käyttöaste pysyy korkealla tasolla ja yleisesti tilat pidetty siistinä. Ei koettu tarvetta lisätä järjestöjä tiloihin.
5. kerros, ”Humanistiklusteri”
Humanisticum
Aistimus
Aksentti
Aspekti
Bouffe
Divina Compagnia
Eidos
Fibula
Historicus
Humanistispeksi
HYYn Elokuvaryhmä
Karavaani
Katharsis
Konteksti
Kronos
Lycksalighetens Ö.
Mythos
NEFA-Helsinki
Origo
Putkinotko
Repliikki
Rupla
Saga
Sasha
Setenta
Siula
SUB
Symposion

Synkooppi
Umlaut

Perustelu: Tila on jo nyt varsin kovalla käytöllä, minkä vuoksi uusien järjestöjen lisääminen tilaan ei ole
suositeltavaa. Konteksti ja Sasha tiloissa uusia, mutta toimivat Humanisticumin sateenvarjon alla ja olivat
mukana yhteishakemuksessa.
4. kerros, ”Nypolen”
Åbo Nation (ÅN)
Östra Finlands Nation (ÖFN)
StudOrg
Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf)
Åländska studentföreningen i Helsingfors (ÅSFH)
Akateeminen viiniseura (AVS)
Akateeminen pöytälätkäyhdistys (Pöly)
Perustelu: Tila on jo nyt varsin kovalla käytöllä, minkä vuoksi uusien järjestöjen lisääminen tilaan ei ole
suositeltavaa.
4. kerros, oikea puoli:
Eteläsuomalainen osakunta (ESO)
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (TYT)
Perustelu:
Molempien nyt mainittujen järjestöjen käyttökulttuuri ja sitoutuneisuus tilojen hyvään kunnossapitoon on
todettu. Käyttöaste korkea.

4. krs Varastohuone:
HYDE - Helsingin yliopiston partiolaiset

3. kerros, ”Kannuklusteri”
Kannunvalajat
Kontakti
Taso
KTTO
Stigma
Dilemma
Polho
Mana
Moodi
Status
Stydi

Politicus
CISSI
VOO
Keho
Kumous
Konstruktio
Valta
Valtsikan speksi
Opiskelijoiden sos. dem. yhdistys OSY
HYAL
FinMUN
ISHA Helsinki
HYYHY
Perustelu: Uutena järjestönä HYYHY, jonka toiveena oli tila Uudella ylioppilastalolla historiallisista syistä,
sekä valtiotieteellisen tiedekunnan uudet järjestöt Valta, Kumous ja Konstruktio, jotka ovat Kannun luvalla
tilaa käyttäneet jo aiemmin. Tila on varsin kovalla käytöllä, ja suurimmilta osin uusille järjestöille ei ole tilaa.
HYYHY lisättiin yhden järjestön jätettyä tilaa hakematta.

Domus Gaudium

Christina Regina:
Matlu
Symbioosi
Moodi
EGEA Helsinki
Vasara
Geysir
Meridiaani
MaO
HYK
TKO-Äly
Resonanssi
Matrix
Limes
Synop
Kumpulan Speksi
Perustelu: Tilassa ollut Spektrum ei hakenut jatkoa. Tilakäytännöt toimivat.

Gustavus Rex:
Condus
Aikuiskasvatuksen kilta (AKK)
Didacta
Ebe
Erikeepperi
Foni
HAO
Intelligenzia
Kompleksi
Kopeda
Käyttäytymistieteellinen speksi
Peduca
Phenomena
Tekstiilarit
AEGEE-Helsinki
HyEro
Perustelu: Tilaan sijoitetaan uutena järjestönä HyEro, joka oli mukana järjestöjen yhteishakemuksessa. Lisäksi
järjestöjen sitoutuminen tilan kehittämiseen on tullut esille.

Alexander:
Kymenlaakson osakunta (KyO)
Karjalainen osakunta (KO)
Wiipurilainen osakunta (WiO)
Wiipurilaisen osakunnan laulajat (WiOL)
Hyvät Martat
Akateeminen olutseura (AOS)

Perustelu: Järjestöjen välinen yhteistyö on toiminut mallikkaasti, ja erittäin hyvässä hengessä.
Ulrika:
HYRMY
HYTKY
Helsingin yliopiston ATTAC
Helsingin yliopiston Maan ystävät (HYMY)
HYYn Vihreät (HyVi)
Opiskelijoiden oikeutta eläimille
SitVas
BAFFU
Animalian opiskelijaryhmä

Perustelu: Entiset Kupolissa toimineet järjestöt jättivät yhteishakemuksen, jossa he toivoivat pääsyä
Mechelininkadun tiloihin. Kuitenkin ottaen huomioon talousjohtokunnan tilakierroksen kommentit edellisen

tilan kunnosta, ei tässä pohjaesityksessä näitä järjestöjä voida sijoittaa kyseisiin tiloihin. Kupolin osalta
tilakierroksen kommentit vaikuttivat vahvasti siihen, ettei järjestöjä voitu siirtää Mechelininkadun tiloihin.
Lisäksi useamman muun järjestön hakemuksessa on osoitettu selkeää haluttomuutta toimia entisten
Kupolijärjestöjen kanssa johtuen siitä, että esimerkiksi wc-tilat tarroitetaan hyvinkin graafisilla tarroilla ja
seiniin piirretään tussilla.
Kuitenkin järjestöille halutaan tarjota tilat toimia ja koettiin, että yhteishakemustakin halutaan kunnioittaa.
Näin ollen esitetään yhteishakemuksen jättäneitä ennen Kupolissa toimineita järjestöjä sijoitettavaksi Ulrikaklusteriin yhdessä HYRMYn, HYTKYn ja BAFFUn kanssa.
Säätämö
Prologi
Studio + Pimiö
Ylioppilaskamerat

Mechelininkatu 3 D
”Kissa”:
Alter Ego
HYS
HYSFK
YAMA
YliGo
Uniriders
Opiskelijavinokkaat (OVI)
Akateemiset seksipositiiviset
Kansalliset ylioppilaat (KansY)
Karateseura Honbu
ESN Uni Helsinki
EKYn speksi
Perustelut:
Suurin osa järjestöistä on entisestä B-rapun 4. kerroksesta ja jättivät yhteishakemuksen. Järjestöjen toiminta
soveltuu hyvin näihin tiloihin erityisesti kirjastotarpeiden vuoksi. Lisäksi järjestöjen rauhallinen, mutta
aktiivinen toiminta katsottiin tilaan soveltuvaksi.

”Pupu”:
Agro-Forst
Biosfääri
Helix
Metsäylioppilaat
MMYL
MYY

Oikos
Sampsa
Svenska Naturvetarklubben (SvNK)
Thespians Anonymous
Viikin Taloustieteilijät
Viikki-speksi
Viri Lactis
Voluntas
Vuorovaikeutus
Äänenkannattajat
ARU
Helsinki Debating society
Perustelut: Järjestöjen toiminnan aktiivisuus ja tilan kunnossapito tukevat sijoittamista Mechelininkadun
tiloihin. Lisäksi päätettiin sijoittaa Äänenkannattajat, Thespians Anonymous, ARU ja Helsinki Debating
society tiloihin niiden toiminnan soveltuvuuden vuoksi (iltapainotteiset toistuvat tapahtumat, kuten
harjoitukset).

Muut tilat
Vanha ylioppilastalo / Studio
Ylioppilasteatteri
Varastotilaa
Akateeminen Puhallinorkesteri
Helsingin yliopiston partiolaiset (Hyde)
Thespians Anonymous
HYTKY
Valtsikan speksi

Tilaa ei myönnetä seuraaville järjestöille hakemuksen myöhästymisen tai muun syyn vuoksi:
EOL
ELSA-Helsinki
AIESEC-HY
CSSA-UH
Lipidi
HÄKKI
Media
Natura
PENU
Skald

AutOp
Helmut
A-ryhmä
KouKi

