Talousarvion perustelumuistio 2021
Yleistä

Ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2021–2022 esitetään 62 euroa
perustutkinto-opiskelijalle ja 31 euroa jatkotutkinto-opiskelijalle.

Vuoden 2021 talousarvio näyttää alijäämää 183 350 €. Alijäämä selittyy
pitkälti kahdella tekijällä: Juvenes Oy:n osinkojen tippumisella nollaan (100 000 €) ja henkilöstökulujen nousulla (n. -94 000 €). Osinkojen tippuminen
selittyy koronan vaikutuksilla Juvenes Oy:n toimialaan. Henkilöstökulujen
kasvua edelliseltä vuodelta selittää mm. Visiirin toiminnan
kokovuotistaminen ja koko henkilökuntaa koskevat lakisääteiset korotukset.

Varsinaisen toiminnan tuotot
Kalenteri 3000 € (aiemmin 3000 €)

Kalenteri toteutetaan ostopalvelusopimuksella. Tuotto verrattu viime vuosien
toteumiin.

Opiskelijakortit 43 000 € (aiemmin 35 000 €)

Opiskelijakortteja myydään 10 euron kappalehintaan. Arvio perustuu
tilikauden 2019 toteumaan.

Taloudenhoitokorvaus Karpekilta 1000 € (aiemmin 1000 €)

Karpek Oy:n korvaus kirjanpidon laatimisesta.

Auton lainaustuotot 10 000 € (aiemmin 10 000 €)

Nykyisiin toteumiin nojaava odotus.

Edunvalvonta 2000 € (aiemmin 2000 €)

TTY-säätiön tuki SEFI-konferenssiin osallistumista varten (2000 €),
läpikulkuerä.

Tapahtumien tuotot 26 300 € (aiemmin 29 700 €)

Momentin tulojen tippuminen johtuu pitkälti Järjestöstartin ja valitun
teemapäivän mainosmyynnin siirtämisestä yritysyhteistyön tulomomentille.
•

Wappu 2000 €

•

Fuksisuunnistus 5000 €

•

Vuosijuhlat 16 300 €

•

TREfest 3000 €

Yritysyhteistyön sopimustulot 19 750 € (aiemmin 22 000 €)

Ylioppilaskunnan pääyhteistyökumppaneiden kanssa solmitut sopimukset.
•

Fuksiopas 6000 €

•

Vuosisopimukset 10 050 €

•

Järjestöstartti 700 €

•

Valitun teemapäivän mainosmyynti 2000 €

•

Muu näkyvyysmyynti 1000 €

Visiirin mainosmyynti 41 400 € (aiemmin 20 000 €)

Momentin nousu selittyy sillä, että aikaisemman talousarvion yhteydessä
johtoajatuksena mainosmyynnistä pidettiin varovaisuusperiaatteen
mukaisesti sitä, että mainosmyynti kattaisi lehden painokulut. Talousarviossa
2021 mainosmyynti on laskettu kahden lehden mainosmyynnin 2020
toteuman mukaan.

Tuutorointi 47 200 € (aiemmin 64 200€)

Yliopiston kanssa tehty tuutorointisopimus. Momentin lasku selittyy sillä, että
enää kv-tuutorien kulukorvausta (17 000 €) ei makseta TREYn kautta.

Hotelli Torni 2500 € (ennen 2800€)

Ylioppilaskunnalla on käytössään TOAS:n Tekniikantorneissa sijaitseva ”Hotelli
Torni”. Hotelli Torni on majoitustila, jota järjestöt saavat varata käyttöönsä.
Hotelli Tornin käytöstä peritään 50 euron käyttömaksu. Hotelli Tornia
käytetään myös elo-syyskuun tilapäismajoituksen yhteydessä, jolloin
majoittujilta peritään 10 € / yö.

Muut varsinaisen toiminnan tuotot 5 600 € (aiemmin 5 560 €)

•

Visiirin harjoittelijan tuki 2 750 €

•

Harjoittelutuki kääntäjistä 3 x 1 400 €

•

Hallinnon harjoittelijan tuki 1 400€

Varsinaisen toiminnan kulut
Hallitus 4 500 € (aiemmin 5 300 €)

Momentin lasku selittyy sillä, että pääsektorin käyttövarat on siirretty
hallintosektorin kulumomentille.
•

Hallituksen kokoontumiset ja ryhmäytymiset 2 100 €

•

Osallistumiset avaus- ja syysseminaareihin 2 400 €.

Edustajisto 12 200 € (aiemmin 16 200 €)

Momentin lasku selittyy sillä, että vuoden 2020 talousarvioon oli laskettuna
mukaan edustajistovaaleista syntyvät kustannukset (4 000 €).

•

Edustajiston kokoukset ja iltakoulut 4 500 €. (14 tapaamista, 3500 € +
kevään ja joulun virkistäytymiset 1000 €).

•

Talous-, hallinto- ja kunniavaliokuntien käyttöön yhteensä 1200 €.

•

Simultaanitulkkaus edustajistolle tarvittaessa 6500 €. Tulkkauksen
hinta on varovaisuusperiaatetta noudattaen laskettu markkinahintojen
mukaan, vaikka tulkkaus olisikin mahdollista saada toteutettua
yhteistyössä yliopiston kanssa. Tulkkauksen hinta on laskettu
seuraavasti: 9 kokousta x 4h = 36h; 9 iltakoulua x 2 h = 18 h. Tulkin
tuntipalkkio á 50€, yhteen kokoukseen tarvitaan kaksi tulkkia.

Edunvalvonta 25 850 € (aiemmin 25 300 €)

Edunvalvonta momentin alle kuuluvat kansainvälisten asioiden sektori,
koulutuspoliittinen sektori ja sosiaalipoliittinen sektori, joiden menot on eritelty
tarkemmin omina kohtinaan.

Kansainvälisten asioiden sektori 3 250 € (aiemmin 3 450 €)

Laskettu kolmen hengen sektorilla
•

Osallistumiset ja majoitukset: KV-kevätpäivät, mahdollisesti
Opintoasiainpäivät, SYL:n avausseminaari ja syysseminaari
asiantuntijan kohdalta, KV-tapaaminen koko sektorin osalta 1250 €

•

Painomateriaali (painatus ja graafikko) vaihto-opiskelijoille 500 €

•

Toimielimelle 600 €

•

Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 300 €

•

Muut tapahtumat (esim. kv-viikko, koulutukset) 300€

•

Ryhmäytyminen 300 €

Koulutuspoliittinen sektori 7 850 € (aiemmin 9 100 €)
Sektorin kustannusten lasku selittyy sillä, että läpikulkueränä käsiteltävän
Sefi-konferenssin palkkakustannukset ja päivärahat lasketaan muilta
momenteilta. Lisäksi momentille oli aikaisemmin laskettu mukaan
toimielimen perustaminen.

Laskettu neljän hengen sektorilla
•

Osallistumiset ja majoitukset: Peda-Forum, Opintoasiainpäivät, SYL:n
avausseminaari ja syysseminaari asiantuntijoiden kohdalta, kopotapaaminen koko sektorin osalta, Dare to Learn 3400 €

•

Tapahtumat 2400 €
o

Kopokonferessi 1100 €

o

Kupillinen kopoa 400 €

o

Muut tapahtumat ja työpajat järjestökopoille ja hallopedeille 900
€

•

Sidosryhmäyhteistyö 300 €

•

Sefi-konferenssi (läpikulkuerä) 1 350 €

•

Ryhmäytyminen 400 €

Sosiaalipoliittinen sektori 10 750 € (aiemmin 8 750 €)
Sektorin kustannusten noususta suuri osa selittyy toimeentuloselvityksen
kustannusarvion nousulla.

Laskettu neljän hengen sektorilla
•

Osallistumiset ja majoitukset: SYL:n avausseminaari ja syysseminaari
asiantuntijoiden kohdalta, sopo-tapaaminen koko sektorin osalta, OLL:n
sektoritapaamiset liikuntavastaavan osalta 1000 €

•

Ryhmä 35000 1000 € (R35000 on TREYn ja Tamkon
kaupunkivaikuttamisen yhteistyöelin, joka valmistelee
kuntavaaliohjelman ja valtuustokauden aikana siihen kirjattuja asioita)

•

Toimielin 600 €

•

Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 250 €

•

Valittu teemapäivä 3000 € (tuotot yritysyhteistyön tuloissa)

•

Hyvinvointiviikko 500 €

•

Toimeentuloselvitys 4000€

•

Ryhmäytyminen 400 €

Edunvalvonnan sektoreiden yhteinen vaikuttamistyö 4000 € (aiemmin 4000
€)
•

Suomiareena 3000 €

•

Varautuminen edunvalvonnan yllättäviin menoihin 1000 €

Järjestösektori 12 700 € (aiemmin 7 900 €)
Momentin nousu selittyy Järjestöstartin siirtämisellä tapahtumasektorin alta
järjestösektorille.

Laskettu kolmen hengen sektorilla
•

Osallistumiset ja majoitukset: SYL:n avausseminaari ja syysseminaari
asiantuntijan kohdalta 600 €

•

Koulutukset järjestöille 1 700 €
o

PJ-päivät syksy ja kevät 1 000 €

o

Muut koulutukset (esim. kirjanpitotekniikka) 700 €

•

Toimielin (Syndikaatti) 2 000 €

•

Järjestökahvit 400 €

•

Harrastemessut 400 €

•

Graafinen materiaali 300 €

•

Iltatilaisuus järjestötoimijoille (Plörgit) 2 000 €

•

Järjestöstartti 5 000 €

•

Ryhmäytyminen 300 €

Viestintäsektori 2 500 € (aiemmin 3200 €)

Momentin lasku selittyy valokuvaussopimuksen siirtämisellä
yhteistyösopimukset -momentin alle.

Laskettu kolmen hengen sektorilla
•

Osallistumiset ja majoitukset: SYL:n avausseminaari ja syysseminaari
asiantuntijoiden kohdalta 600 €

•

Some-markkinointi 200 €

•

Toimielin (viestintäfoorumi) 400 €

•

Ryhmäytyminen 300 €

Brändisektori 3 400 € (aiemmin 2 400 €)

Momentin nousu selittyy brändipaitojen siirtymisellä momentin alle.

•

•

Brändituotteet 1640 €
o

100 kpl avainnauhat 190 €

o

1500 kpl tarroja 360 €

o

500 heijastinta 720 €

o

100 kpl muistikirja 340 €

Brändin jalkauttaminen 360 € (Pientä tarjoiltavaa ja palkintoja
järjestettäviin kilpailuihin kampuksilla ständeilyn yhteydessä.)

•

Beach flagit 400 €

•

Brändipaidat 1 000 €

Julkaisusarja 7 000 € (aiemmin 24 500 €)

Momentin lasku selittyy Visiirin painokustannusten siirtymisestä omalle
momentilleen.

Visiirin painokulut 22 000 € (uusi momentti)
Opiskelijakorttien teko 17 000 € (aiemmin 13 000 €)
Opiskelijakorttien tulostuskulut ja opiskelijakorttien tilausjärjestelmän
kustannukset. Kustannusten nousu perustuu toteumiin vuodelta 2019.

Jäsenpalvelut 7 000 € (aiemmin 7 700 €)

•

Lainopillinen neuvonta n. 3 000 €

•

Haalarimerkit 3 000 €

•

Hankinnat ja korjaukset lainattaviin tavaroihin liittyen 1000 €

Yhteistyösopimukset 15 900 € (aiemmin 12 200 €)

Nousu selittyy valokuvaussopimuksen tuomisesta viestinnän alta tälle
momentille.
•

TUrVoKkeen ja Akateemisen mahdin sopimukset liikuntapalveluiden
järjestämisestä 11 000 €

•

TYY:n ja ÅAS:n yhteistyösopimus palveluiden tarjoamisesta Fitechopiskelijoille 1 200 €

•

TLK-yhteistyö opiskelijakorttien ja tarrojen jakamisesta Kaupin
opiskelijoille 1 200 €

•

Valokuvaamisen yhteistyösopimus 2 500 €

Hyväntekeväisyysvarat 1 000 € (aiemmin 1 000€)

Varataan 1 000 euroa hyväntekeväisyyteen.

Tapahtumat 64 100 € (aiemmin 70 250 €)

Momentin laskua selittää Järjestöstartin siirtäminen järjestösektorin alle
Laskettu kahden hengen sektorilla.
•

Osallistumiset ja majoitus: osallistuminen yhteen seminaariin
asiantuntija kohdalta, palaverit sidosryhmien kanssa 400 €

•

Wappu 8 000 €

•

Fuksisuunnistus 8 000 €

•

Vuosijuhlat 35 000 €

•

TREfest 7 000 €

•

Soihtukulkue 500 €

•

Uudet tapahtumat, esim. sitsit 2 000 €

•

Toimielin 1 500 €

•

Tampere Appro 1 500 €

•

Ryhmäytyminen 200 €

Yrityssektori 400 € (aiemmin 400 €)

Laskettu kahden hengen sektorilla
•

Sidosryhmätoiminta 200 €

•

Ryhmäytyminen 200 €

Hallintosektori 3 500 € (aiemmin 700 €)
Momentin nousu selittyy pääsektorin käyttövarojen siirtämisellä
hallitusmomentin alta ja mentorointiprojektilla. Mentorointiprojekti on

pääsektorin alainen projekti, jossa uudet hallituslaiset saavat vanhoista
hallituslaisista itselleen mentorin hallitusvuotensa ajaksi.

Laskettu seitsemän hengen sektoreilla
•

Pääsektorin kokoontumiset ja ryhmäytyminen 300 €

•

Talous- ja toimistosektorin kokoontumiset ja ryhmäytyminen 400 €

•

Mentorointiprojekti 2 000 €

•

Pääsektorin käyttövarat 800 €

Toiminta-avustukset järjestöille 80 000 € (aiemmin 80 000 €)

Toiminta-avustukset järjestöille järjestösektorin esityksen mukaisesti.

Domus-klubi 500 € (aiemmin 1000€)

Ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettu ilmainen tila,
jonka siisteydestä huolehditaan siivousringillä.

Tuutorointi 17 200 € (aiemmin 64 300 €)
Momentin laskua selittää tuutorivastaavan palkkojen siirtäminen
palkkamomentille (30 000 €) ja aiemmin läpikulkueränä käsitellyn kvtuutorien kulukorvauksen poistuminen (17 000 €).
•

Tuutorointisopimus yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
17 200 €

Projektituet 5 000 € (aiemmin 5 000 €)

Järjestösektorien esityksen mukaisesti 5000 €.

Hotelli Torni 200 € (aiemmin 800 €)

Hankinnat Hotelli Tornin ylläpitämiseksi. Laskettu toteuman 2019 mukaan.

Visiirin toimituksen käyttövarat 2 000 € (uusi momenti)

Toimitusneuvoston esityksen mukainen Visiirin käyttövara.

Muut varsinaisen toiminnan kulut 2000 € (aiemmin 6 000 €)
Varaus yllättäviin menoihin.

Henkilöstökulut
Palkat
Vakinaisten työntekijöiden palkat 457 462 € (aiemmin 394 550 €)

Vakinaisten työntekijöiden palkat on laskettu nykyisillä henkilöstöresursseilla.

Momentin kustannusten nousu selittyy tuutoroinnin asiantuntijan palkkojen
siirtymisellä momentin alle, Visiirin päätoimittajan ja AD:n palkkakulujen
laskemisella koko vuodelle sekä lakiin perustuvilla palkkojen korotuksilla (TESkorotukset, kokemuslisät).

Henkilökuntaan kuuluu kokoaikaisina työntekijöinä pääsihteeri, hallinto- ja
talouspäällikkö, taloussihteeri, kaksi koulutuspoliittista asiantuntijaa, kaksi
sosiaalipoliittista asiantuntijaa, kansainvälisen asiain ja vaikuttamisen
asiantuntija, viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija, järjestöasiantuntija,
tuutoroinnin asiantuntija ja päätoimittaja.

Vakituisina osa-aikaisina työntekijöinä toimii kaksi toimistosihteeriä,
tapahtumatuottaja, myyntikoordinaattori ja Art Director.

Tilapäisten työntekijöiden palkat 35 794 € (aiemmin 26 250 €)

Momentin nousu selittyy pääasiallisesti kääntäjäresurssin lisäämisestä.

Tilapäisiin työntekijöihin laskettu kolmen kääntäjäharjoittelijaa, hallinnon
harjoittelija, toimitusharjoittelija, kolme projektisihteeriä Wappuun ja
freelancer-kääntäjän kulut.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahat

Ei budjetoida

Tunti- ja urakkapalkat 4000 € (aiemmin 4000 €)

Verokortilla maksettavat tapahtumien henkilökulut ja IT-tuki.

Palkkiot
Edustajiston pj palkkio 900 € (aiemmin 1350 €)

Lasku selittyy sillä, että vuonna 2021 ei edustajistovaaleja.

Hallituksen pj palkkio 16 113 € (aiemmin 16 200€)

Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1 350 € kuukaudessa.

Muiden hallituksen jäsenten palkkiot 97 200 € (aiemmin 97 200 €)

Budjetoitu yhdeksälle hallituksen jäsenelle, 900 € kuukaudessa.

Valiokuntien puheenjohtajapalkkiot 600 € (aiemmin 600 €)

Talousvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja kunniavaliokunnan
puheenjohtajien vuosittaiset palkkiot, 200 € valiokuntaa kohden.

Tulospalkkio yritysyhteistyö 8 000 € (aiemmin 8 000 €)

Myyntikoordinaattorin työsopimuksen mukaisesti.

Visiirin avustajapalkkiot 30 000 € (aiemmin 15 000 €)

Kustannusten nousu selittyy sillä, että lehtiä ilmestyy toimitusneuvoston
esityksen mukaisesti vuonna 2021 kuusi kappaletta (5 000 € / lehti).

Visiirin jakelukustannukset 2 880 € (uusi momentti)

Henkilösivukulut 100 672 € (aiemmin 93 300 €)

Lakisääteiset työnantajamaksut.
Muut henkilöstön vakuutusmaksut 1 200 € (aiemmin 1 200 €)

Vapaaehtoinen lisävakuutus henkilökunnalle

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 32 090 € (aiemmin 43 790 €)

Poistolistan mukaisesti.

Muut Kulut
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 49 800 € (aiemmin 34 900 €)
Koulutus 7 300 € (aiemmin 7 300 €)

•

Toimiston yhteiskoulutukset 1 500 €

•

työntekijöiden koulutusosallistumismaksut 2 300 €

•

Koko toimiston suunnittelupäivät kaksi kertaa vuodessa 2 500 €

•

Luottamushenkilöiden kouluttaminen 1 000 €

Tauko- ja vapaa-ajan menot 11 000 € (aiemmin 11 000 €)

•

Toimiston kahvit ja sisäisten palavereiden tarjottavat 2 000 €

•

muistamiset 1 000 €

•

virkistäytymiset 6 500 €

•

kesätapaaminen 1 500 €

Kulttuurisetelit 3 400 € (aiemmin 3 400 €)

Laskettu kolme liikunta- ja kulttuuriseteliä per työskentelykuukausi per
työntekijä.

Työterveyshuolto 18 000 € (aiemmin 10 000€)
Laskettu toteuman 2019 mukaan

Saadut Kela-korvaukset

Ei budjetoida

Lounassetelit 13 000 € (aiemmin 13 000 €)

Lounassetelietu käsittää yhden setelin per työssäolopäivä

Saadut ruokakorvaukset 9 800 € (aiemmin 9 800 €)

Työntekijöiden maksama verotusarvo lounasseteleistä.

Toimitilakulut 104 800 € (aiemmin 105 200 €)
Toimitilavuokrat 103 800 € (aiemmin 101 700 €)

•

Pienteollisuustalon vuokrat 70 000 €

•

Hervannan kampuksen tilojen vuokrat 30 000 €

•

Visiirin toimituksen tilojen vuokra 3 800 €

Muut toimitilakulut 1 000 € (aiemmin 3 500 €)

Toimiston bränditeipit

Ajoneuvokulut 6 100 € (aiemmin 5 600 €)
Ajoneuvon polttoainekulut 800 € (aiemmin 1 100€)

Arvioitu vuoden 2019 kulujen perusteella.

Ajoneuvojen huolto, korjaus ja pesu 3 500 € (aiemmin 1 000 €)

Arvioitu vuoden kulujen perusteella.

Ajoneuvovakuutukset 1 200 € (aiemmin 2 000e)

Vuosittainen vakuutusmaksu.

Muut ajoneuvokulut 600 € (aiemmin 1 500 €)

Muita mahdollisia ajoneuvokuluja

ICT 81 300 € (aiemmin 84 875 €)
Taloushallintosovellukset 23 100 € (aiemmin 23 100 €)

•

Netvisor 10 300 €

•

Bezala 1 000 €

•

Paytrail 10 600 €

•

CRM 1 200 €

Verkkosivustot 2 300 € (aiemmin 17 300 €)

Momentin lasku selittyy sillä, että aikaisemmassa talousarviossa oli
budjetoitu 10 000 € Visiirin nettisivujen perustamiselle ja 5 000 € EU:n
saavutettavuusdirektiivistä aiheutuville kustannuksille.

•

Ylioppilaskunnan verkkosivujen ylläpito 1 800€

•

Verkkosivujen kehittäminen 500€

Visiirin verkkosivustot 1 350 € (uusi momentti)
Muut sovellukset 6 050 € (aiemmin 7 475 €)

•

Tiima-työajanhallinta 1 500 €

•

Tahlon kehittäminen 1 000 €

•

Canva for Work 550 €

•

kuvat.fi 300 €

•

Adobe 1200 €

•

Jotform 200 €

•

Slack 400 €

•

Visiirin lisenssit 900 €

IT-hallinto 41 000 € (aiemmin 33 000€)

Noin 25 hengelle koneet ja toimistoille printterit leasingillä valitulta
palveluntarjoajalta. Nousu selittyy toteumalla 2019.

Puhelinliittymät 6 000 € (aiemmin 3 000 €)

Puhelinliittymät hallituslaisille ja työntekijöille. Nousu selittyy toteumalla.

Laitehankinnat (<3v. Kalusto) 1 500 € (aiemmin 1 000 €)

Varaus uusiin laitehankintoihin.

Kalustokulut 5 000 € (aiemmin 6 650 €)
Kalustohuolto ja korjaus 1 000 € (aiemmin 1 000€)

Pieni määräraha esimerkiksi puhelimien tai toimistokalusteiden
korjaamiseen.

Kalustohankinnat (<3v. Kalusto) 3 000 € (aiemmin 5 650 €)

Varaus pienhankintoihin toimistolle.

Visiirin kalusto 1 000 € (uusi momentti)

Matkakulut 8 000 € (aiemmin 8 000 €)
Matkustus 6 000 € (aiemmin 6 000 €)

Kokonaissumma kaikkeen matkustukseen (ei sektoreittain kohdistettu)

Päivärahat 2 000 € (aiemmin 2 000 €)

Työntekijöiden päivärahat (ei sektoreittain kohdistettu)

Edustuskulut 12 100 € (aiemmin 12 100 €)
Järjestötoiminnan edistäminen 6 000 € (aiemmin 6 000 €)

•

Edustaminen vuosijuhlilla 2 000 €

•

Ehdokkaiden kampanjabudjetit 1 000 €

•

Sidosryhmätilaisuus 1 000 €

•

Stipendejä järjestötoimijoille 2 000 €

Liittokokous SYL 5 500 € (aiemmin 5 500 €)

19 varsinaisen, 9 varadelegaatin ja 3 tarkkailijan mukaan matkakuluineen.

Liittokokous OLL 600 € (aiemmin 600 €)

4 delegaattia matkakuluineen.

Hallintokulut
Tilintarkastuspalvelut 5 000 € (aiemmin 5 000 €)

Edustajiston valitseman tilintarkastajan laskun mukaan. Tilintarkastuksen
lisäksi TREY ostaa tilintarkastajalta konsultaatiopalveluita.

Asiantuntijapalkkiot 2 000 € (aiemmin 2 000€)

Varauma esimerkiksi lainopilliseen konsultaatioon tai asiantuntija-avun
hyödyntämiseen esimerkiksi rekrytoimisessa tai muussa toimiston sisäisessä
toiminnassa.

Vakuutusmeklari 1 200 € (aiemmin 1 200 €)

Sopimuksen mukaan.

Kirjat ja lehdet 1 000 € (aiemmin 1 000 €)

Helsingin Sanomat, Aamulehti, ammattikirjallisuus.

Jäsenyydet 3 200 € (aiemmin 2 100 €)

TREY on jäsenenä Palta ry:ssä, Opiskelijan Tampere ry:ssä, Pirkanmaan Seta
ry:ssä, BIEN -perustuloverkostossa, Tampereen teatterikesä ry:ssä, Kultti
ry:ssä, Tampereen kauppakamarissa ja SEFI:ssä. Nousu laskettu toteuman
2019 mukaan.

Postitus 1 000 € (aiemmin 1 000 €)

Postituskulut.

Rahaliikenne 16 000 € (aiemmin 17 000€)

Kustannusarviot perustuvat vuoden 2019 toteutumiin kerrottuna uuden
ylioppilaskunnan arvioiduilla transaktiomäärillä niin jäsenmaksujen kuin
muiden tilitapahtumien osalta.

Yritysvakuutus 3 200 € (aiemmin 3 000 €)

Omaisuuden ja hallinnon vastuuvakuutukset

Toimistovälineet 7 900 € (aiemmin 4 000 €)

Lasku selittyy sillä, että brändivaatteet siirtyivät brändimomentin alle.

Varainhankinta
Tuotot 1 089 700 € (aiemmin 1 065 000 €)

Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksut 1 073 700 € (aiemmin 1 053 00
€)

Jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2021–2022 esitetään 62 euroa.
Laskettu 17 700 jäsenellä.

Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksut 16 000 € (aiemmin 12 000 €)

Jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2021–2022 esitetään 31 euroa.
Laskettu 400 jäsenellä.

Kulut 113 379 € (aiemmin 111 600 €)

SYL:n jäsenmaksut 102 570 € (aiemmin 100 800 €)

Huomioitu jäsenmaksun korotus 2021.

OLL:n jäsenmaksut 10 800 € (aiemmin 10 800 €)

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 33 000 € (aiemmin 133 000 €)
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0 € (aiemmin 100 000€)

Juvenes Oy ei maksa osinkoja vuonna 2021.

Korkotuotot 33 000 € (aiemmin 26 000 €)

Tuotot sijoitustoiminnasta.

Kulut 350 e (aiemmin 350 €)

Sijoitustoiminnan kulut.

Tilikauden tulos
-180 850 € (2020: -61 350 €)

