Moikkelis vaan kaikki järjestöaktiivit!
Varmasti pitkä, mutta antoisa kevät alkaa olla takana ja erilaiset kesälaitumet kutsuvat pian meitä kaikkia! Sitä ennen
kuitenkin käännetään jo katseet syksyyn. Tässä kirjeessä on linkki kyselyyn, jolla kartoitetaan JYYn piirissä toimivien
järjestöjen tarpeita ja tilannetta. Näin osataan syksyllä tarjota oikeita koulutuksia ja laadukasta tukea teille. Muitakin
syksyn juttuja on mukana runsaasti!
Ota siis mukava asento ja tutustu järjestökirjeen antiin ihan ajan kanssa.
Aiemmat järjestökirjeet löydät täältä: https://jyy.fi/jarjestoille/neuvonta/

Järjestöjen toiminta-avustukset on laitettu maksuun!
Toiminta-avustuksen perusosaa haki 35 ainejärjestöä, 17 harrastejärjestöä ja 4 edustajistoryhmää. Yhteensä jaettiin 10
590 €. Syksyllä tulee hakuun sitten toimintaperusteinen osa, silloinkin jaossa on noin 10 000€. Syksyn
toimintaperusteisen osan kriteereihin voi tutustua täällä: http://bit.ly/30ciSju

Kevätkysely JYYn piirissä toimiville järjestöille
Ensimmäistä kertaa toteutettavassa kevätkyselyssä kartoitetaan, miten järjestökevät on sujunut ja mitä voidaan
jatkossa ja jo syksyllä tehdä paremmin! Selkeä vaikuttamisen paikka siis. Toivomme, että järjestöstä tulee aina yksi
vastaus, joten koordinoikaa. :)
Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/9A7017C134477C75

Syksyn järjestöspektaakkeli 27.9.
Syksyn järjestöjen iso koulutustapahtuma järjestöspektaakkeli järjestetään 27.9. 10-15, merkitkääpä kalenteriin!
Sisältöä suunnitellaan toiveidenne pohjalta. Kannattaa siis vastata edellisen kohdan kyselyyn tai lähestyä Eetua
sähköpostilla (eetu.heiska@jyy.fi)

Ilmoita järjestösi mukaan avajaismessuille
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta järjestää lukuvuoden avajaismessut
Agoralla tiistaina 3.9. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.6.
Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostitse elokuun aikana.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
https://jyy.fi/ilmoittautuminen-avajaismessuille/

Tilapalvelut ja syksyn varaukset
Kaikki ensi syksyn tilavaraukset yliopistolle tulee tehdä tilavaraus@jyu.fi -sähköpostiin. Eetulla ei ole vielä uuteen
tilavarausjärjestelmään tunnuksia.
Tilapalveluiden kanssa kokoustetaan vielä ensi maanantaina, raportoimme sen tapaamisen tuloksista järjestöklubin
ryhmään: https://www.facebook.com/groups/390347001406003/
Muistakaa myös merkkailla syksyn tapahtumianne JYYn ja järjestöjen yhteiseen
tapahtumakalenteriin: http://bit.ly/2S6MUnW

Jyväskylän kaupungin kaupunkipyöräkysely
Jyväskylän kaupunki kartoittaa parhaita paikkoja kaupunkipyöräasemille. Järjestelmä otetaan käyttön kesälle 2020.
Nyt voit vaikuttaa asemien sijaintiin ehdottomalla parhaita paikkoja kartalla. Kyseöy on auki toukokuun loppuun.
Linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/5928/

Kysymyksiä, avuntarvetta yms.?
JYYn järjestösektori on aina valmis auttamaan, ota rohkeasti yhteyttä, kun järjestökentän kiemurat käyvät haastaviksi.
Ihan pienistäkin asioista saa kysyä vaikka sähköpostilla tai Facebookissa: https://www.facebook.com/profile.php?id=
100005928408871
JYYn keskustoimisto on kesällä kiinni kesäkuun alkupuolelta 28.7. asti.

Aurinkoista ja mukavaa kesää toivotellen
JYYn järjestösektori

