JYYn toiminta-avustus ainejärjestöille
Tervetuloa vastaamaan syksyllä jaettavaan osaan JYYn toiminta-avustuksesta. Tämä kysely on suunnattu
JYYn piirissä toimiville ainejärjestöille.
Toiminta-avustuksen perusosa on jaettu keväällä ja sen tarkoitus on tukea järjestön perustoimintaa.
Hakemuksessa on pitänyt esittää yhdistyksen asiakirjat:
Edellisen vuoden tilinpäätös (tase + tuloslaskelma)
Edellisen vuoden toimintakertomus
Edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus
Yhdistyksen säännöt
Kuluvan vuoden talousarvio
Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

Tämä osa avustuksesta on toimintaperusteinen.
Avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden, monipuolisuuden sekä
tasapuolisuuden perusteella.
Toiminnan tulee kannustaa mahdollisimman monia jäseniä osallistumaan toimintaan.
Avustusta määriteltäessä katsotaan, että yhdistyksen hallinto ja talous ovat asianmukaisesti
hoidettuja.
Avustuksessa huomioidaan myös järjestön osallistuminen JYYn toimintaan.

Kyselyssä järjestön tulee arvioida toimintaansa kuluvan vuoden ajalta.
Kannustamme hallitusta keskustelemaan kyselyssä esitetyistä asioista yhdessä arvioiden samalla
suunnittelemansa toiminnan onnistumista.
Kyselyn on tarkoitus siis toimia itseisarvioinnin apuna ja tukea vuosikertomuksen sekä seuraavaa vuotta
varten tehtävän testamentin kirjoittamista.
JYY olettaa järjestöjen vastaavan kyselyyn mahdollisimman totuudenmukaisesti. Vastauksista
tehdään pistotarkastuksia. Mikäli vilppiä ilmenee, voidaan järjestöltä evätä avustus tältä ja ensi
vuodelta kokonaan.

1. Yhteystiedot
Järjestön nimi
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön puhelinnumero

2. Järjestö on rekisteröity yhdistys.
Avustusta voi saada vain JYYn piirissä toimivaksi järjestöksi rekisteröityneet yhdistykset. Jos
rekisteröiminen on kesken, ota yhteyttä Järjestö- ja jäsenpalvelusihteeri Eetu Heiskaan ja kirjoita kuvaus
rekisteröinnin tilasta vastaukseen.
Kyllä
Ei (Kirjoita kuvaus)

Hallinto
3. Jäsenluettelo on ajantasainen. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

4. Jäsenluettelosta on GDPR:n mukainen rekisteriseloste. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

5. Järjestöllä on asianmukaisesti arkistoituna kokousten pöytäkirjat liitteineen. 2p
Pöytäkirjat on suositeltavaa säilyttää vähintään kymmenen vuoden ajan, sillä vahingonkorvausvelvollisuus
vanhenee yleensä kymmenessä vuodessa.
Kyllä (1p)

Ei (0p)

Tältä vuodelta
Kymmeneltä vuodelta tai koko toimintaajalta

6. Hallitus on pitänyt huolta, että toiminta on ollut yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain
mukaista. 2p
Kyllä (2p)
Jotenkuten (1p)
Asiaa ei ole seurattu lainkaan. (0p)

7. Järjestöllä on käytössä tapahtumien ilmoittautumisehdot, johon osallistujat sitoutuvat. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

Talous
8. Järjestön kirjanpito on valmis tältä vuodelta.. 2p
Yli 9kk ajalta (2p)
Yli 6kk ajalta (1p)
Alle 6kk ajalta (0p)

9. Hallituksen kokousten pöytäkirjoista löytyy merkinnät, paljonko eri tapahtumiin ja
hankintoihin on budjetoitu rahaa. 2p
Kyllä (2p)
Osittain (1p)
Ei (0p)

10. Hallitus seurasi vuoden aikana talousarvion toteutumista.. 2p
Aktiivisesti (2p)
Satunnaisesti (1p)
Heikosti (0p)

Hallituksen toiminta
11. Hallituksen materiaalipankkiin pätevät seuraavat väitteet. 2p
Tällä tarkoitetaan esim drive-kansiota tms, josta löytyvät pöytäkirjat, testamentit, muistiot jne.
Kaikki tarvittavat materiaalit löytyvät ja sisältö on hyvin järjestelty. (1p)

Materiaalipankissa ei säilytetä GDPR:ää rikkovaa sisältöä. (Esim tapahtumien osallistujalistoja)
(1p)

12. Hallitus on kirjoittanut tai päivittänyt kattavat testamentit eri vastuualueistaan . 2p
Yli puolet testamenteista on valmiina. (2p)
Testamenttien kirjoittaminen tai päivittäminen on aloitettu. (1p)
Ei. (0p)

EKSTRA hallitustoiminnan kysymykset

13. Miten perehdytätte uuden hallituksen? (+2p vastauksesta)

14. Kerro parhaat tavat hallituksen yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja toimintatapojen
tehostamiseksi! (+2p vastauksesta)
Millä keinoilla olette saaneet hallitustyöskentelystä mielekästä? Miten hallituslaisten jaksaminen on
huomioitu? Millaisia pelisääntöjä hallitus on toimintaansa varten luonut?

Viestintä jäsenistölle
15. Järjestö päivitti ja piti ajantasalla nettisivut, joista löytyy toimihenkilöiden ja hallituslaisten
yhteystiedot, tapahtumien ajankohdat ja muuta jäsenistölle kuuluvaa tietoa. (Max 4p)
Suomeksi

Englanniksi tai muulla kielellä

Kyllä (2p)
Osittain (1p)
Ei (0p)

16. Järjestön viestintä oli säännöllistä, ajantasaista ja ennakoitavaa. 2p
Kyllä (2p)
Osittain (1p)
Ei (0p)

17. Virallinen viestintä suunnattiin kanaville, jotka tavoittavat koko jäsenistön. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

18. Viestintäkanavien käyttöön sovittiin yhteisesti ohjeet, joita noudatettiin. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

EKSTRA viestintäkysymys

19. Kuvaile järjestön eri viestintäkanavien tarkoitusta (Nettisivut, sähköpostilista,
facebook,instagram jne.) (+2p vastauksesta)

Osallistuminen JYYn toimintaan
20. Järjestön nettisivuilla on JYYn logo. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

21. Järjestön edustaja osallistui JYYn valiokuntien kokouksiin. 14p
Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)

Opinto- ja tiedevaliokunta
Sosiaalivaliokunta
Ympäristövaliokunta
Kansainvälisen toiminnan valiokunta
(SIA)
Kehitysyhteistyövaliokunta
Kulttuurivaliokunta
Liikuntavaliokunta

22. JYYn sektorikoulutukset 3p
On osallistunut
vähintään yhteen
tapaamiseen (1p)

On tutustunut
materiaaleihin
jälkeenpäin (1p)

Ei
kertaakaan
(0p)

Sikariklubi (Puheenjohtajat)
Taloudenhoitajien tapaaminen
Sihteerien tapaaminen

23. Järjestön hallituksesta osallistui JYYn.. 6p
Materiaalit löytyvät osoitteesta https://jyy.fi/jarjestoille/koulutukset
Yli puolet (2p)
Järjestöseminaariin
Järjestöspektaakkeliin
Järjestöklubille (Jollekin tapaamisista
vuoden aikana)

Tiedon välittäminen

Alle puolet (1p)

Ei lainkaan (0p)

24. Järjestö välitti JYYn viikkotiedotteen (Jyytiset) sähköpostilistalleen. 2p
Aina (2p)
Joskus (1p)
Ei lainkaan (0p)

25. Järjestö mainosti tapahtumaansa Jyytisissä. 2p
Kahdesti tai useammin (2p)
Kerran (1p)
Ei lainkaan (0p)

26. Järjestö välitti tietoa Jyytisten lisäksi JYYn seuraavista tapahtumista. 4p
Kyllä (1p)

Ei (0p)

Liikunta-appro tai JYY-cooper
Avajaismessut
Uusien ilta / Grand Opening
JYROCK

27. Järjestö välitti tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. (esim.
YTHS ja terveys, opintotuki, toimeentulo, asuminen) 2p
Lisätieto: Sosiaalivaliokunnan s-postilistalle tulee kuukausittain koonti ajankohtaisista asioista, joita
löytyy myös mm. JYYn FB-sivulta ja Jyytisistä.
Säännöllisesti (2p)
Usein (1p)
Harvoin tai ei koskaan (0p)

Edunvalvonta

28. Järjestön hallituksen edustajat tapasivat oppiaineen, laitoksen tai tiedekunnan johtoa tai
edustivat opetuksenkehitysryhmässä. 2p
Vähintään parin kuukauden välein (2p)
Harvemmin (1p)
Ei lainkaan (0p)

29. Järjestö keräsi palautetta opinnoista tai yliopiston toiminnasta. 3p
Ei (0p)
Kyllä (1p)
Tulokset esiteltiin jäsenistölle (+1p)
Tulokset esiteltiin henkilökunnalle (+1p)

30. Järjestöllä oli yhteydenpitoa hallinnon opiskelijaedustajaan. Kuvaile. 1p
Kysymyksessä tarkoitetaan tiedekuntaneuvoston, yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen
opiskelijaedustajia.
Kyllä (1p)
Ei (0p)

31. Järjestö tiedotti jäsenistölleen yliopistoon tai opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista
asioista. 3p
Säännöllisesti (2p)
Satunnaisesti (1p)
Ei lainkaan (0p)
Tiedotus oli myös englanniksi/kohdistettu kv-opiskelijoille (+1p)

32. Järjestön hallitus suunnitteli syksyn toimintaa tutoreiden kanssa. 2p
Kattavasti (2p)
Jonkin verran (1p)
Ei tarpeeksi (0p)

33. Järjestöllä oli työelämäyhteistyötä.. (3p)
Kyllä (1p)
ammattijärjestön kanssa
alan yritysten kanssa
alumnien kanssa

Häirintä, kiusaaminen ja syrjintä
34. Järjestö toteutti JYYn järjestöille suunnattun yhdenvertaisuuskyselyn. 6p
Kyllä (6p)
Ei (0p)

35. Yhdenvertaisuuskyselyyn on vastannut jäsenistöstä..
50% (5p)
40% (4p)
30% (3p)
20% (2p)
10% (1p)

Ei (0p)

36. Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset käytiin läpi hallituksen kesken ja niistä tiedotettiin
myös jäsenistölle. 2p
Kyllä (2p)
Ei (0p)

37. Järjestön hallitus on yhdessä pohtinut, miten yhteisössä ennaltaehkäistään häirintää,
kiusaamista ja syrjintää. 1p
Kyllä. (1p)
Ei. (0p)

38. Järjestön hallitus on yhdessä pohtinut, miten toimia häirintä-, kiusaamis- ja
syrjintätapauksissa. 2p
Tilanteita varten on kirjattu toimintaohjeet. (2p)
Asiasta on keskusteltu, mutta kirjattuja toimintaohjeita ei ole. (1p)
Asiasta ei ole keskusteltu. (0p)

EXTRA häirintä-, kiusaamis- ja syrjintäkysymys

39. Liitä hallituksen hyväksymä toimintaohje häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn ja
puuttumiseen. (+2p)
Esimerkkinä JYYntoimintasuunnitelma häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle.
https://drive.google.com/file/d/17CzLc96CwIO0u9MMqI1-7rFCfQR3J3em/view

Ympäristö

JYY kannustaa järjestöjä ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristönäkökulmat ja
kestävän kehityksen. JYYn ympäristövaliokunta järjestää vuosittain ympäristökilpailun, josta saatavat
pisteet lisätään toiminta-avustuksen yhteispistemäärään.
40. Järjestö osallistui JYYn ympäristökilpailuun. (0-15p)
Kyllä (1-15p)
Ei (0p)

Kehitysyhteistyö/hyväntekeväisyys
41. Järjestö on sitoutunut Reilu Yliopisto -projektiin. 1p
Tarjosimme reilunkaupan tuotteita aina, kun niitä oli saatavilla. (1p)
Ei (0p)

42. Järjestö osallistui hyväntekeväisyyteen. (3p)
Verenluovutuskampanja tai aktiivinen veriryhmä. (1p)
Vapaaehtoistyö, mikä? (1p)
Hyväntekeväisyyskeräys, mikä? (1p)

43. Järjestö osallistui tai järjesti kehitysyhteistyöaiheisen tapahtuman tai tempauksen. 1p
Kyllä. (1p) Kuvaus:
Ei

Osallistaminen

44. Järjestö teki jäsenkyselyn kehittääkseen omaa toimintaansa. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

45. Jäsenistöä kannustettiin osallistumaan järjestön toimintaan. 4p
Hallituksen ulkopuoliset työryhmät (1p)
Hallituksen kokoukset ovat avoimia ja niiden ajankohdista tiedotetaan (1p)
Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenistön luettavissa (1p)
Myös kv-opiskelijoita kannustettiin osallistumaan järjestön toimintaan (1p)

EKSTRA osallistamiskysymys

46. Kuvaile, miten osallistatte jäseniä ja miten osallistaminen on toiminut. (+2p
vastaamisesta)

Liikunta
Liikuntatapahtumiksi ei lasketa alkoholinkulutukseen kannustavia tai runsaasti alkoholinkäyttöä
sisältäviä liikuntatapahtumia.

47. Järjestöllä on oma viikottainen liikuntavuoro tai yhteinen liikuntavuoro toisen
ainejärjestön kanssa. 1p
Kyllä (1p)
Ei (0p)

48. Järjestö järjesti.. 8p
Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)

matalan kynnyksen liikuntatapahtuman.
järjestöjen välisen kilpailun/turnauksen
tai osallistui sellaiseen.
järjesti jonkin liikuntakokeilun.
järjesti vaelluksen tai päiväretken
luontoon.

Tapahtumat
Näihin kysymyksiin otetaan huomioon järjestön itse tai yhteistyössä muiden kanssa järjestetyt
tapahtumat.

49. Tapahtumien tiedoissa oli tapahtumasta vastaavan henkilön yhteystiedot lisätietoja ja
ongelmatilanteita varten. 2p
Aina (2p)
Joissakin (1p)
Ei (0p)

50. Tapahtumiin osallistumisen esteet otettiin huomioon järjestön tapahtumakalenteria
suunnitellessa. 2p
(Sijainti, pääsymaksut, alkoholinkäyttö, tapahtumien monipuolisuus)
Kyllä (2p)
Osittain (1p)
Ei (0p)

51. Tapahtumien kuvaukset olivat kattavat ja niistä selvisi todenmukaisesti tapahtuman
sisältö ja luonne, vaikkei olisi koskaan vastaavassa tapahtumassa käynyt. 2p
Aina (2p)
Joissakin (1p)
Heikosti (0p)

52. Tapahtumien tarjoiluissa otettiin huomioon erikoisruokavaliot. 2p
Aina (2p)
Joissakin (1p)
Heikosti (0p)

53. Jos tapahtumassa oli alkoholitarjoilua, alkoholiton vaihtoehto oli yhtä helposti saatavilla.
2p
Tähän ei lasketa satunnaisesti järjestetty asiantuntijoiden ohjaamia oluen- tai viininmaisteluiltoja.
Aina (2p)
Melko usein (1p)
Harvoin (0p)

54. Tapahtumia markkinointiin niin, että niihin on mielekästä osallistua juomatta alkoholia. 2p
Tapahtumakuvauksissa ei kannustettu juomaan ja niissä korostettiin alkoholitonta
osallistumismahdollisuutta. Tähän ei lasketa satunnaisesti järjestetty asiantuntijoiden ohjaamia oluen- tai
viininmaisteluiltoja.
Kaikki tapahtumat (2p)
Yli puolet tapahtumista (1p)
Harvemmin (0p)

55. Järjestö teki aktiivisesti yhteistyötä ja yhteisiä tapahtumia muiden järjestöjen kanssa. 2p
Yli kymmenen järjestön kanssa (2p)
Yli viiden järjestön kanssa (1p)
Alle viiden järjestön kanssa (0p)

56. Järjestöllä oli kaksikielisiä tai englanninkielisiä tapahtumia. 2p
Kahdesti tai useammin (2p)
Kerran (1p)
Ei lainkaan (0p)

57. Järjestön suomenkielisille jäsenille järjestettiin kv-aiheisia tapahtumia, esim. vaihtoopiskeluinfoja tai ulkomaanekskursioita. 2p
Kahdesti tai useammin (2p)
Kerran (1p)
Ei lainkaan (0p)

58. Järjestö vieraili museossa, teatterissa tai muussa taide- tai kulttuurikohteessa. 2p
Kahdesti tai useammin (2p)
Kerran (1p)
Ei lainkaan (0p)

59. Järjestöllä oli asiapainotteisia tapahtumia. 2p
Esimerkiksi hyvinvointiin, opiskeltavaan alaan tai johonkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyen.
Kahdesti tai useammin (2p)
Kerran (1p)
Ei lainkaan (0p)

60. Järjestö julkaisi jäsenlehteä. 1p
Lehti voi olla myös yhteistyössä jonkin toisen järjestön kanssa julkaistava.
Kyllä. (1p) Lehden nimi:
Ei. (0p)

JYY-palautekysely
61. Toiminta-avustus 4p (1p/kysymykseen vastaaminen)
Kauanko kyselyn täyttämiseen meni aikaa?
Kuinka kuormittavana piditte kyselyä?
Oliko jokin kysymys epäselvä tai epäoleellinen?
Mitä kehitettävää avustukseen ensi vuodelle?

62. JYYn tuki järjestöille 4p (1p/kysymykseen vastaaminen)
Oliko JYYn järjestösektorin viestintä avustuksista, koulutuksista ja muista järjestöasioista tänä vuonna
toimivaa?
Minkälaista muuta tukea JYY voisi antaa järjestöille?
Onko järjestössänne ensi vuonna jotain erityistä panostuskohdetta (esim. suuria tapahtumia, projekteja tai
muutoksia)?
2019 on JYYn strategiassa osallistamisen ja yhteisöllisyyden vuosi. Miten kehittäisitte järjestöjen
keskinäistä ja JYYn välistä yhteistyötä?

