
Avoimuutta päätöksentekoon

Olen (aktiivisena) varajäsenen̈a tarkastellut edustajiston toimintaa nyt kahden vuoden
ajan jotakuinkin sis̈apiirin ulkokeḧaltä. Minua on alkanut suuresti hämm̈astytẗaä aina
vain lisääntyv̈a määr̈a ’luottamuksellinen’ ja ’salainen’ -leimoja luonnoksissa, valmis-
teluasiakirjoissa ja jopa valmiissa ohjelmajulistuksissa. On tietenkin luonnollista, että
kesken olevien taloudellisten neuvottelujen raha-asioista ei haluta etukäteen suures-
ti huudella, mutta mielestäni on v̈ahinẗaän erikoista, etẗa jäsenisẗoä ei automaattisesti
oteta mukaan kertomaan näkemyksïaän esimerkiksi poliittisista ohjelmista jo valmis-
teluvaiheessa.

Samaan aikaan murehditaan ehdokkaiksi lähtevien pienẗa lukum̈aär̈aä ja matalaäaä-
nestysprosenttia. Mielestäni syiẗa ei tarvitse kaukaa etsiä: Kun ihmisill̈a ei ole selv̈aä
käsitysẗa, misẗa asioista, mill̈a tavoin ja milloin edustajisto p̈aätẗaä, ei heill̈a mÿosk̈aän
ole miẗaän aivan v̈alitönẗa tarvetta kertoa mielipidettään ja pyrkïa vaikuttamaan. Poly-
teekkarin yleis̈opalstallakaan ei varsinaisesti ole mitään tunkua kirjoittajista. T̈amä on
harmillista.

Harmillista on mÿos se, etẗa ylioppilaskunnassa ei luoteta jäsenisẗoön sen vertaa, että
uskallettaisiin antaa linjapapereiden luonnokset tai edes valmiit tuotokset jäsenisẗolle
levitykseen. Kyll̈a edustajistoon tulevien luonnosten pitää olla niin hyvin valmisteltuja,
etẗa niitä kehtaa kaverillekin esitellä. Eik̈a ”omista”linjauksista saa olla niin mustasuk-
kainen, ettei kestä kaverin asiapohjalta lähtev̈aä kritiikki ä ja muutosehdotuksia.

Esimerkiksi Dipoli-talon myyntiin liittyv̈at paperit on l̈ahes j̈arjesẗaän leimattuja, vaik-
ka voisi kuvitella, etẗa riviteekkarin ahdistusta kaikkein parhaiten lievittäisi, jos saisi
edes yleisluontoisen katsauksen siihen, mitä kaikkia tekij̈oitä nyt otetaan huomioon ja
misẗa itse asiassa ollaan puhumassa. Onhan se ikävää, jos faktoja joutuu oikein onki-
malla onkimaan edustajiston keskustelupöytäkirjasta. Ja aika suuren osan niistä leima-
tuista faktoistakin olisi melko suoralta kädelẗa voinut kysyj̈alle antaa. Se, että Dipolin
takia TKY on melko monta kertaa ollut melkein konkurssissa, ei liene mikään varsi-
nainen valtionsalaisuus.

Luonnosten julkaiseminen (vaikka sitten vain jossain minun TKY:ni kaikille käytẗajille
avoimessa osiossa) antaisi edustajiston ulkopuoliselle enemmän tai v̈ahemm̈an aktiivi-
selle teekkarille mahdollisuuden vaikuttaa oman edustajansa mielipiteisiin. Onhan se
tietenkin kiva nurista j̈alkikäteen, mutta vielä mukavampi olisi, jos p̈aäsisi vaikutta-
maan niin, ettei nurinan aihetta alunperinkään syntyisi. Min̈a itse olen kyll̈a saanut
luokitellun materiaalin ihan postiluukusta kotiin kannettuna ja päässyt sanomaan sana-
seni edustajalleni. Olen kuitenkin varma, että moni sellainenkin, joka nykÿaän voi vain
tyytyä kitisem̈aän j̈alkikäteen, mielell̈aän osallistuisi keskusteluun jo etukäteen.

Mielesẗani oikea l̈ahẗokohta TKY:n p̈aätöksenteon julkisuudelle on, että edustajistoon
ja hallitukseen tulevat asiat (esityslista liitteineen ja valmiit päätösasiakirjat) ovat l̈ahẗo-
kohtaisesti julkisia v̈ahinẗaän kaikille ylioppilaskunnan jäsenille ja liitteiẗa julistetaan
salaisiksi tai luottamuksellisesti ainoastaan erittäin painavin perustein. Ei kaikkia hal-
lituksen saamia postikortteja tietenkään nettiin tarvitse skannata, mutta ne voisivat olla
esillä tutustumista varten sihteeristöss̈a; samaan tapaan kuin kunnallishallinnossa pi-
deẗaän p̈oytäkirjat n̈ahẗavillä.
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