Hei vain järjestöaktiivit!

Järjestökirje 2/2019

Vuoden toisessa järjestökirjeessä jälleen runsaasti asiaa; tulossa vuosijuhlaviikko,
toiminta-avustukset ja kevään järjestötapahtumia!

Ainejärjestötilojen käyttöajat
Kaikki järjestöt lienevät saaneet nyt avaimet ja kulkuoikeudet kuntoon.
Ainejärjestötiloihin pääsee ma-pe 7-22 ja la-su 9-15. Jos näihin aikoihin tarvitsee
satunnaisia poikkeuksia, niin ottakaa yhteyttä Clavikseen muutama päivä
ennakkoon key-support@jyu.fi

JYYn 85-vuotisjuhlat
Kaikki JYYn jäsenet ovat tietenkin tervetulleita JYYn vuosijuhlille. Perjantaihin kello 16
mennessä ehdit vielä hankkia lipun Kide.app -palvelun kautta osoitteesta
Liput Kide appista: http://bit.ly/2H0fZMs
Eventti: https://www.facebook.com/events/368232330637961/

Vuosijuhlasitsit 21.3.
JYYn vujuviikolle pääsee kevyemminkin mukaan!
Vuosijuhlasitsit järjestetään ylioppilastalolla Ilokiven ravintolassa. Sitsien on
teemanaKULTA. Lähtökohtaisesti laulukirjana toimii JYYn oma laulukirja, joita voi ostaa
JYYn toimistolta viiden euron hintaan.
Lipun ostamisen ohessa voit tukea JYYn kehitysyhteistyötä, jolla mahdollistetaan
nepalilaisten nuorten korkeakouluttautumista. Liput 14€/16€/18€
Liput Kide appista: http://bit.ly/85sitsit

JYYn toiminta-avustukset järjestöille
JYY jakaa vuosittain 20000 euroa toiminta-avustuksina JYYn piirissä toimiville
järjestöille. Keväällä jaetaan perusosa ja vuoden lopulla toimintaperusteinen osa. Haku
käynnistyy 12.3. ja päättyy 22.4. Tarkemmat ohjeet ja hakulomake ilmestyvät 12.3.
tänne: https://jyy.fi/jarjestoille/avustukset/yleisavustukset/
PJ-foorumi 11.3.
Seuraava puheenjohtajien vertaistapaaminen on jo maanantaina 11.3. Tapahtuma
järjestetään Ilokiven ravintolassa 17.15 alkaen. Aiheena on vastuullisuus. Teemaan
pureudutaan niin kestävän kehityksen, taloudenhoidon kuin jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Eventti: https://www.facebook.com/events/1094267574079214/

Järjestöklubi 2.4.
Kevään toinen järjestöklubi toteutetaan yhdessä NYYTI ry:n Yhdessä yhteisöksi hankkeen
kanssa. Lisäksi käydään läpi yhdenvertaisuussuunnitelman tekoa. Etenkin
sosiaalipoliittisen sektorin kannattaa siis saapua paikalle, mutta kaikki järjestöaktiivit
ovat lämpimästi tervetulleita.
Eventti: https://www.facebook.com/events/314059809452574/

Vapun megalomaaniset supersitsit 28.4.
Kampuksen kentälle visioidaan huikeita poikkitieteellisiä sitsejä! Haluatko mukaan
visioimaan ja järjestämään? Ota yhteyttä Leoon, leo.toiminen@jyy.fi

Lainatavarat
JYYn toimistolla on kokoelma lainatavaroita, joita voi toimiston aukioloaikana lainata.
Varaukset Eetun kautta. Lista lainatavaroista
täällä:https://jyy.fi/jarjestoille/lainatavarat/

Apu ja tuki
Jos jokin järjestötoiminnassa tökkii, niin JYYn toimistolta saa apua! Aukioloaikoina voi
pyörähtää käymään tai varata ajan Eetulta, jos on enemmänkin asiaa. Sähköpostilla
konsultoidaan toki myös. Jos koette tarvetta jollekin koulutukselle, niin olkaa
yhteydessä! Voidaan räätälöidä koulutusta resurssien puitteissa myös yksittäisille
järjestöille.

Aurinkoisin terveisin
JYYn järjestösektori, Nella, Jenni, Leo & Eetu

