Toiminta-avustuksen toimintaperusteisen osan avustuksen
muutokset ainejärjestöille vuodelle 2021
Yleistä
Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.4. päättänyt toiminta -avustuksen syksyn
osan kysymysten muutoksista, ja muutokset viime vuoteen verrattuna tiivistetään tähän
asiakirjaan. Tämän vuoden kysymyksistä tullaan laatimaan myös vastaavat lomaketiedostot
kuin mitä viime vuoden kysymyksistä annettiin kommentoitavaksi alkuvuodesta, mutta ne
valmistunevat vasta syksyksi.
Kysymysten muutosten periaatteina olivat seuraavat:
•

Kysymyksissä huomioidaan koronan muutokset paremmin kuin viime vuonna

•

Kysymykset ovat selkeitä ja yksiselitteisiä

•

Samasta asiasta on vain yksi kysymys (mahdollista toistoa on korjattu poistamalla
tai muuttamalla kysymyksiä)

•

Kysymykset ovat ajankohtaisia (mahdollisia vanhentuneita kysymyksiä on poistettu
ja niiden tilalle on tuotu uusi kysymys)

Muutokset teemoittain
Hallinto
•

Kysymys poistettiin: ”Järjestön kokousmateriaalit ovat sähköisenä paperisen sijasta.
1p”

•

Uusi kysymys: ”Miten yhdistyksessänne tarkastetaan pöytäkirjat? (sekä hallituksen
että yhdistysten kokousten) 1p”
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Talous
•

Kysymykseen uutena lisätty sana on boldattu: “Hallituksen kokousten pöytäkirjoista
löytyy merkinnät, paljonko eri tapahtumiin ja hankintoihin on budje toitu / tai
käytetty rahaa.” Ajatuksena on, että joillain järjestöillä saattaa olla käytössään
talousjohtosääntö, jota noudattamalla ei ole välttämätöntä budjetoida tapahtumia
hallituksen kokouksessa, mutta hallituksen tulee silti seurata rahankäyttöä.

Viestintä jäsenistölle
•

Kysymykset ”Virallinen viestintä suunnattiin kanaville, jotka tavoittavat koko
jäsenistön. 1p” ja ”Kuvaile järjestön eri viestintäkanavien tarkoitusta (Nettisivut,
sähköpostilista, facebook, instagram jne.) (+2p vastauksesta)” poistetti in

•

Poistetut kysymykset korvattiin kysymyksellä ”Valitse ne väittämät, jotka pitävät
paikkaansa teidän järjestön kohdalla. (max 3p)
o

Järjestö seuraa viestintäkanaviensa statistiikkaa (esim. sitouttavuutta,
lukuaikaa, seuraajamääriä tms.) voidakseen päätellä, missä kanavissa
jäsenistön tavoittaa parhaiten. 2p

o

Järjestö on yhdessä keskustellut eri viestintäkanavien tarkoituksista. 1p”

Osallistuminen JYYn toimintaan
•

Järjestöklubiin osallistumisesta voi saada kaksi pistettä, jos järjestön edustaja
osallistuu kahdesti tai useammin. Jos vain kerran, yhden pisteen.

Tiedon välittäminen
•

Poistetaan kysymys ”Järjestö välitti JYYn viikkotiedotteen (Jyytiset)
sähköpostilistalleen. 2p”, koska toimintatapa on muuttunut.

•

Kysymykseen ” Järjestö välitti erikseen tietoa JYYn seuraavista tapahtumista. 7p”
lisättiin kolme uutta tapahtumaa: Lockdown-iltamat, Mielen kulttuuri -seminaari ja
seksuaaliterveyspäivä, koska emme ole varmoja tulevatko kysymyksessä aiemmin
olleet tapahtumat toteutumaan.
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Edunvalvonta
•

Hallinnon opiskelijaedustajien tapaamisen painoarvoa lisättiin yhdellä pisteellä.
Tapaamisesta voi saada yhteensä kaksi pistettä.

Häirintä, kiusaaminen ja syrjintä
•

Kysymys ”Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset käytiin läpi hallituksen kesken ja niistä
tiedotettiin myös jäsenistölle. 2p” poistettiin

•

Uusi kysymys: ” Yhdenvertaisuussuunnitelma käytiin läpi hallituksen kesken, siitä
tiedotettiin jäsenistöä ja suunnitelman toimenpiteitä edistettiin järjestön toiminnassa.
3p”

•

Aikaisemmin on vaadittu hallituksen virallista toimintaohjetta häirinnän, kiusaamisen
ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Sen pisteytystä selkeytettiin:
nykyään yhden pisteen saa, jos ohjeessa huomioidaan ennaltaehkäisy, ja toisen
pisteen saa puuttumiseen huomioinnista.

Ympäristö
•

Kysymykseen ”Järjestö kierrätti tapahtumissaan ja/tai ainejärjestötilassaan 4p”
lisättiin uudeksi kategoriaksi muovi

Kehitysyhteistyö eli kehy
•

Lisättiin uusi kysymys: ”Järjestö on viestinyt kehitysyhteistyöaiheisista tapahtumista
ja/tai hankkeista omissa viestintäkanavissaan. (1p)”

Kansainvälisyys
•

Kysymystä ”Onko järjestö tiedottanut ja ottanut huomioon kv-opiskelijoita
koulutuspoliittisissa ja sosiaalipoliittisissa aiheissa?” muutettiin koskemaan
pelkästään huomioon ottamista ja osallistamista, koska vastaava kysymys oli myös
edunvalvontaosiossa.
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Osallistaminen
•

Kysymys ”Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenistön luettavissa (1p)”
muutettiin muotoon ”Jäsenistö pystyy tutustumaan kokouksissa tehtyihin päätöksiin
(1p)”, koska pöytäkirjoissa saattaa olla sisältöä, joka ei ole julkista.

•

Lisättiin mahdollisuus kuvata muita osallistumisen muotoja, joista voi saada yhden
pisteen

Liikunta
•

Kysymys ”Järjestöllä on oma viikottainen liikuntavuoro tai yhteinen liikuntavuoro
toisen järjestön kanssa.” muutettiin muotoon ”Järjestöllä on jokin oma säännöllisesti
toistuva liikunnallinen toiminta (somesisältö, liikuntavuoro yms.).” koronarajoitusten
huomioimiseksi.

Tapahtumat
•

Järjestöjen väliseksi yhteistyötä tarkennettiin: tapahtumien lisäksi myös esimerkiksi
viestinnällinen ja edunvalvonnallinen yhteistyö ja hallitusten väliset yhteiset
tapaamiset lasketaan yhteistyöksi.

•

Kysymyksen ”Järjestö tarjosi pääsääntöisesti tapahtumissaan vain kasvis - tai
vegaaniruokaa.” vastausvaihtoehdot muutettiin asteikoksi: kaikilla tapahtumilla (2p),
joillain tapahtumilla (1p), ei (0p)

•

Kysymykseen ”Järjestöllä oli kaksikielisiä tai englanninkielisiä tapahtuma. 2p”
täsmennettiin, että kielien ainejärjestöillä hyväksytään, jos tapahtumat ovat
opiskeltavalla kielellä.

•

Kysymykseen ”Järjestön suomenkielisille jäsenille järjestettiin kv-aiheisia tapahtumia,
esim. vaihto-opiskeluinfoja tai ulkomaanekskursioita. 2p” lisättiin esimerkiksi
”tilaisuuksia, joissa tutkinto-opiskelijat tapaavat vaihto-opiskelijoita.”

•

Lisättiin kysymys: Järjestö huomioi koronan tapahtumien järjestämisessä 5p.”
Tarkenteena lukee: Järjestö noudatti koronaan liittyviä rajoituksia ja JYYn
suosituksia kontaktitapahtumien järjestämisessä tai tapahtumat olivat rajoitusten

4

voimassaoloaikana etätapahtumia. Suositukset ovat saatavilla täältä:
https://jyy.fi/jyyn-tapahtumaohjeistus-kevaalle-2021/". Vastausvaihtoehdot ovat:
o

Kyllä, kaikilla tapahtumilla (5p)

o

Ei (0p)
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