Heipähei kaikki rakkaat järjestöaktiivit!
Tämä on vuoden viimeinen järjestökirje. Kiitos kaikille tästä vuodesta! Teette hienoa
työtä järjestöissä, on ollut ilo näiden kolmen vuoden aikana, jotka olen jäsenpalvelu- ja
järjestösihteerinä toiminut, seurata, miten on menty monessa suhteessa eteenpäin
suurin harppauksin! Tammikuussa aloittaa sijaiseni Ismo Puhakka, joka ottaa teidät
hellään huomaansa. :)
Tässä kirjeessä kuitenkin vielä paljon asiaa, joka koskee myös seuraajianne.
Viekää siis kapula huolella eteenpäin.

JYYn Järjestöseminaari 2020
Perinteinen JYYn järjestöseminaari järjestetään taas 17.-18.1.! Etenkin uusille
järjestötoimijoille suunnattu koulutustapahtuma sopii toki suurelta osin myös
konkareille. Ilmoittautuminen avautuu jo joulukuussa. Vinkatkaa ehdottomasti tulevan
vuoden toimijoille!
FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/437834670202488/

Muistakaa rekisteröityä JYYn piirissä toimivaksi järjestöksi myös vuodelle
2020
Jokaisen ainejärjestön ja harrastejärjestön tulee vuosittain ilmoittaa
hallitustoimijoidensa yhteystiedot ylioppilaskunnalle yhteydenpidon varmistamiseksi
JYYn ja järjestöjen välillä. Olkaa ystävälliset ja rekisteröitykää ennen
järjestöseminaaria. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös yliopiston
tilavarausjärjestelmän käyttäjät.
•
•

Ainejärjestöt: https://jyy.fi/jarjestoille/rekisteroityminen/ainejarjestonrekisteroityminen/
Harrastejärjestöt: https://jyy.fi/jarjestoille/rekisteroityminen/harrastejarjeston
-rekisteroityminen/

Uusia lainatavaroita JYYn keskustoimistolla!
JYYn toimistolle on saatu paljon uusia lainatavaroita. Nokkakärryt, pitsaleikkurit,
tarjottimia, trangia, bingomylly ynnä muita! Linkistä näet koko listauksen. Tavaroita voi
lainata JYYn toimiston aukioloaikoina 10 euron käteispanttia
vastaan. https://jyy.fi/jarjestoille/lainatavarat/

PJ-foorumi kaipaa uutta vetäjää
PJ-foorumin vetäjänä pääsee muun muassa itse kouluttamaan (tai yhtä hyvin voi etsiä
kouluttajia muualta), suunnittelemaan järjestöklubeja ja muuta JYY:n
järjestötoimintaa.
Uusi toimija JYYn järjestösektorille valitaan 10.12. vuoden viimeisessä PJ-foorumin
tapaamisessa.
FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/2451266984994056/

Toiminta-avustukset on jaettu
Toiminta-avustukset on nyt jaettu ja laitetaan maksuun ennen joulua!
Oli ilo nähdä, miten toiminta on mennyt eteenpäin ja saimme myös runsaasti hienoja
ideoita ja toiveita JYYn toimintaan. Tänä vuonna jaettiin 20000 euroa toimintaavustuksina järjestöille. Maksut näkyvät tileillänne vielä ennen joulua.
https://jyy.fi/toiminta-avustusten-toimintaperusteinen-osa-jaettu/

Valiokunnat etsivät puheenjohtajia ja sihteereitä!
Uusi vuosi, uusia valiokuntia!
•

•

•
•
•
•

Sopo- ja liikuntavaliokunnat yhdistyvät
Hyvinvointivaliokunnaksi. Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri valitaan
10.12. kello 16.15 kokouksessa Lyhdyssä. Jatkossakin liikuntavastaaville järjestetään
heille suunnattuja koulutuksia ja tapaamisia.
Kopovaliokunnan ensi vuoden puheenjohtaja ja sihteeri valitaan 9.12. kello 16.15
kokouksessa Lyhdyssä. Lähetä vapaamuotoinen hakemus kopolistalle (kopolista@lists.jyu.fi) 9.12 mennessä. Ehdolle voi asettua myös kokouksessa.
Kulttuurivaliokunnan uudet toimijat valitaan vasta ensi vuoden puolella 29.1. Opinkiven
saunalla.
Kansainvälisten asioiden valiokunnan uudet toimijat valitaan 9.12. kello 16.15 alkaen
Tiliassa.
Ympäristövaliokunta kokoontuu Tiliassa 12.12. kello 18, kokouksessa valitaan ensi
vuoden puheenjohtaja ja sihteeri.
Kehitysyhteistyövaliokunnan kokous on 4.12. kello 16.15 Lyhdyssä. Kokouksessa valitaan
ensi vuoden puheenjohtaja ja sihteeri.

Perehdyttämisvinkkejä hallituksen vaihtoon
JYYn nettisivuilla on tietopankki järjestöille, josta löytyy monenlaisia järjestöhommien
oppaita. Sivun pohjalta löytyy mm. perehdyttämisvinkkejä
järjestöille: https://jyy.fi/jarjestoille/koulutukset/
Aurinkoisin terveisin
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