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Toiminta-avustuksen toimintaperusteisen osan avustuksen 

muutokset harrastejärjestöille 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 

Talous 

• Kysymykseen uutena lisätty sana on boldattu: “Hallituksen kokousten pöytäkirjoista 
löytyy merkinnät, paljonko eri tapahtumiin ja hankintoihin on budjetoitu / 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. 
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Viestintä jäsenistölle 

• Poistettiin kysymys ”Viestintäkanavien käyttöön sovittiin yhteisesti ohjeet, joita 
noudatettiin.” 

• Lisättiin yksi piste lisää kysymykseen: ”Kuvaile järjestön eri viestintäkanavien 
tarkoitusta (Nettisivut, sähköpostilista, facebook, instagram jne.)” 

Osallistuminen JYYn toimintaan 

• Aikaisemmin järjestön piti käydä kolmessa eri valiokunnassa vähintään kerran 
saadakseen täydet pisteet. Nykyään riittää, että järjestön edustaja osallistuu 
kolmesti jonkin valiokunnan tai uutena myös järjestöklubin tapaamiseen: 
maksimipisteet voi saada kokonaisuudessaan yhdenkin valiokunnan kokouksissa 
käymisestä. 

• JYYn sektorikoulutuksista poistettiin Liikuntavastaavien tapaaminen 

• Järjestöseminaariin osallistumisen painoarvoa kasvatettiin kahdella pisteellä 

Tiedon välittäminen 

• Kysymykseen ”Järjestö mainosti tapahtumaansa Jyytisissä tai JYYn 
tapahtumakalenterissa.” lisättiin ”tapahtumaansa tai toimintaansa” 

Häirintä, kiusaaminen ja syrjintä 

• 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 

• Poistettiin kysymys ”Järjestö osallistui JYYn ympäristökilpailuun.” 

• Lisättiin kysymys: ” Järjestö on pohtinut toimintansa ympäristöystävällisyyttä. (max 
2p)  

o Kaikessa järjestön toiminnassa huomioidaan ympäristöystävällisyys. (2p)  

o Järjestössä on keskusteltu toiminnan ympäristöystävällisyydestä. (1p)  
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o Ei ole (0p)” 

Kansainvälisyys 

• Kysymyksistä poistettu viittaukset oppiaineisiin ja laitoksiin. 

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. 

• Jäsenkyselyn tekemisen painoarvoa lisättiin yhdellä pisteellä, lopputuloksena kaksi 
pistettä. 

• Kv-opiskelijoiden kannustaminen mukaan toimintaan poistettiin, koska 
kansainvälisyys-osiossa kysytään jo vastaavaa 

Tapahtumat 

• Kysymystä ”Järjestöllä oli kaksikielinen tai englanninkielinen tapahtuma.” jatkettiin 
ilmauksella ”tai tapahtumiin osallistuminen ei vaadi kielitaitoa.” Tunnistimme, että 
esimerkiksi konserteissa kielen ymmärtäminen tai sen puute ei haittaa tapahtumaan 
osallistumista. 

• Lisättiin kysymys: Järjestö huomioi koronan tapahtumien järjestämisessä 5p.” 
Tarkenteena lukee: Järjestö noudatti koronaan liittyviä rajoituksia ja JYYn 
suosituksia kontaktitapahtumien järjestämisessä tai tapahtumat olivat rajoitusten 
voimassaoloaikana etätapahtumia. Suositukset ovat saatavilla täältä: 
https://jyy.fi/jyyn-tapahtumaohjeistus-kevaalle-2021/". Vastausvaihtoehdot ovat: 

o Kyllä, kaikilla tapahtumilla (5p) 
o Ei (0p) 


