
JYYn toiminta-avustus ainejärjestöille

Tervetuloa vastaamaan syksyllä jaettavaan osaan JYYn toiminta-
avustuksesta. Tämä kysely on suunnattu JYYn piirissä toimiville ainejärjestöille.  
  
Toiminta-avustuksen perusosa on jaettu keväällä ja sen tarkoitus on tukea järjestön perustoimintaa.
Tämä osa avustuksesta on toimintaperusteinen.  
 

Avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden, monipuolisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. 
Toiminnan tulee kannustaa mahdollisimman monia jäseniä osallistumaan toimintaan ja että toiminta olisi yhdenvertaista. 
Avustuksessa huomioidaan myös järjestön osallistuminen JYYn toimintaan ja sitoutumista JYYn arvoihin. 

  
Kyselyssä järjestön tulee arvioida toimintaansa kuluvan vuoden ajalta. Järjestöt saavat vastaustensa perusteella avustusta.  
Tällä kyselyllä kannustamme hallitusta keskustelemaan yhdessä arvioiden samalla suunnittelemansa toiminnan onnistumista ja toimintansa laatua. Kyselyn osaltaan toimii siis itseisarvioinnin apuna ja se tuk
Sen lisäksi tätä voi käyttää pestikohtaisen testamentin kirjoittamisen tukena.  
Jos kyselyyn vastaaminen herää kysymyksiä, ole yhteydessä jäsenpalvelu- ja järjestösihteeriin.  
  
JYY olettaa järjestöjen vastaavan kyselyyn mahdollisimman totuudenmukaisesti. Vastauksista tehdään pistotarkastuksia. Mikäli vilppiä ilmenee, voidaan järjestöltä evätä avustus tältä ja ensi vu

1. Yhteystiedot *

2. Järjestö on rekisteröity yhdistys

Avustusta voi saada vain JYYn piirissä toimivaksi järjestöksi rekisteröityneet yhdistykset. Jos rekisteröiminen on kesken, ota
yhteyttä järjestö- ja jäsenpalvelusihteeriin ja kirjoita kuvaus rekisteröinnin tilasta vastaukseen.

Hallinto

3. Valitse ne väittämät, jotka pitävät paikkaansa teidän järjestön kohdalla. (max 2p)

4. Järjestöllä on asianmukaisesti arkistoituna kokousten pöytäkirjat liitteineen. 2p

Pöytäkirjat on suositeltavaa säilyttää vähintään kymmenen vuoden ajan, sillä vahingonkorvausvelvollisuus vanhenee yleensä
kymmenessä vuodessa.

Kyllä (1p) Ei (0p)

Tältä vuodelta

Kymmeneltä vuodelta tai koko toiminta-ajalta

Järjestön nimi

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön
puhelinnumero

Yhdistyksen tilinumero
IBAN-muodossa

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Kyllä

Ei (Kirjoita kuvaus)

Jäsenluettelo on ajantasainen (1p)

Jäsenluettelosta on GDPR:n mukainen rekisteriseloste (1p)



5. Hallitus on pitänyt huolta, että toiminta on ollut yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaista. 2p

Kyllä (1p) Asiaa ei ole tarkkailtu / Ei (0p)

Toiminta on ollut sääntöjen mukaista

Toiminta on ollut yhdistyslain mukaista

6. Miten yhdistyksessänne tarkastetaan pöytäkirjat? (sekä hallituksen että yhdistysten kokousten) 1p vastauksesta

Talous

7. Järjestön kirjanpito on valmis tältä vuodelta. 2p

8. Hallituksen kokousten pöytäkirjoista löytyy merkinnät, paljonko eri tapahtumiin ja hankintoihin on budjetoitu /
käytetty rahaa. 2p

9. Hallitus seurasi vuoden aikana talousarvion toteutumista. 2p

10. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

Hallituksen toiminta

11. Hallituksen materiaalipankkiin pätevät seuraavat väitteet. 2p

Tällä tarkoitetaan esim drive-kansiota tms, josta löytyvät pöytäkirjat, testamentit, muistiot jne.

12. Hallitus on kirjoittanut tai päivittänyt kattavat testamentit eri vastuualueistaan. 2p

Jos palautat lomakkeen hyvissä ajoin, arvioi tähän tilanne, mikä olisi viimeisenä palautuspäivänä.

13. Miten järjestössä perehdytetään uusi hallitus? Max. 2p

14. Kerro parhaat tavat hallituksen yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja toimintatapojen tehostamiseksi! Max. 2p

Millä keinoilla olette saaneet hallitustyöskentelystä mielekästä? Miten hallituslaisten jaksaminen on huomioitu? Millaisia
pelisääntöjä hallitus on toimintaansa varten luonut?

Viestintä jäsenistölle

15. Järjestö päivitti ja piti ajantasalla nettisivut, joista löytyy toimihenkilöiden ja hallituslaisten yhteystiedot, tapahtumien
ajankohdat ja muuta jäsenistölle kuuluvaa tietoa. (Max 4p) (Mikäli perustellusti teidän järjestönne viestinnän ei tarvitse
olla kaksikielistä, valitse "ei ollut tarvetta")

Kyllä (2p) Osittain (1p) Ei (0p) Ei ollut tarvetta (2p)

Suomeksi

Yli 9kk ajalta (2p)

Yli 6kk ajalta (1p)

Alle 6kk ajalta (0p)

Kyllä (2p)

Osittain (1p)

Ei (0p)

Aktiivisesti (2p)

Satunnaisesti (1p)

Heikosti (0p)

Kaikki tarvittavat materiaalit löytyvät ja sisältö on hyvin järjestelty. (1p)

Materiaalipankki noudattaa yhdistyksen tietosuojalinjauksia. (Esim tapahtumien osallistujalistojen säilytys ja kenellä on
pääsy) (1p)

Yli puolet testamenteista on valmiina. (2p)

Testamenttien kirjoittaminen tai päivittäminen on aloitettu. (1p)

Ei (0p)



Kyllä (2p) Osittain (1p) Ei (0p) Ei ollut tarvetta (2p)

Englanniksi

16. Järjestön viestintä oli säännöllistä, ajantasaista ja ennakoitavaa. 2p

17. Viestintäkanavien käyttöön sovittiin yhteisesti ohjeet, joita noudatettiin. 1p

18. Valitse ne väittämät, jotka pitävät paikkaansa teidän järjestön kohdalla. (max 3p)

19. Järjestö julkaisi jäsenlehteä. 1p

Lehti voi olla myös yhteistyössä jonkin toisen järjestön kanssa julkaistava.

20. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

Osallistuminen JYYn toimintaan

21. Järjestön verkkosivuilla on JYYn logo yhteistyön merkkinä. 1p

22. Järjestön edustaja osallistui JYYn valiokuntien kokouksiin tai Järjestöklubin tapaamisiin. 14p

Kahdesti tai useammin (2p) Kerran (1p) Ei lainkaan (0p)

Koulutuspoliittinen valiokunta

Hyvinvointivaliokunta

Ympäristövaliokunta

Kansainvälisen toiminnan valiokunta (SIA)

Kehitysyhteistyövaliokunta

Kulttuurivaliokunta

Järjestöaamiainen ja/tai PJ-foorumi

23. Järjestön edustaja osallistui JYYn sektorikoulutuksiin järjestöseminaarin jälkeen 8p

On osallistunut vähintään
yhteen tapaamiseen (2p)

On tutustunut materiaaleihin
jälkeenpäin (1p)

Ei
kertaakaan

(0p)

Puheenjohtaja-foorumi

Taloudenhoitajien tapaaminen

Tapahtumavastaavien tapaaminen

Sihteerien tapaaminen

24. Järjestön hallituksesta osallistui JYYn 4p

Yli puolet (2p) Alle puolet (1p) Ei lainkaan (0p)

Järjestöseminaariin

Järjestöspektaakkeliin

Tiedon välittäminen

25. Järjestö mainosti tapahtumaansa Jyytisissä tai JYYn tapahtumakalenterissa. 2p

26. Järjestö välitti erikseen tietoa JYYn seuraavista tapahtumista. 7p

Kyllä (1p) Ei (0p) Ei relevantti (0p)

Liikunta-appro tai JYY-cooper

Järjestömessut

JYUnity Fest 2022

JYROCK

Seksuaaliterveyspäivä

27. Järjestö välitti tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. (esim. YTHS, terveys, liikunta,
opintotuki, toimeentulo, asuminen) 2p

Hyvinvointivaliokunnan kokouksissa ja Facebook-ryhmässä käsitellään ajankohtaisia hyvinvointiasioita.

Kyllä (2p)

Osittain (1p)

Ei (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

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

Järjestö on yhdessä keskustellut eri viestintäkanavien tarkoituksista. (1p)

Kyllä (1p). Lehden nimi:

Ei (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)



28. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

Edunvalvonta

29. Järjestön hallituksen edustajat tapasivat oppiaineen, laitoksen tai tiedekunnan johtoa tai edustivat
opetuksenkehitysryhmässä. 2p

30. Järjestö keräsi palautetta opinnoista tai yliopiston toiminnasta. 3p

31. Järjestöllä oli yhteydenpitoa hallinnon opiskelijaedustajaan. Kuvaile. 2p

Kysymyksessä tarkoitetaan tiedekuntaneuvoston, yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijaedustajia. Yhden pisteen
voi saada vastaamalla kyllä, toisen pisteen voi saada tekstivastauksesta

32. Järjestö tiedotti jäsenistölleen yliopistoon tai opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista. 3p

33. Järjestön hallitus suunnitteli tutoreiden kanssa toimintaa, joka huomioi uudet opiskelijat. 2p

34. Järjestöllä oli työelämäyhteistyötä. 3p

Kyllä (1p) Ei (0p)

Ammattijärjestön kanssa

Alan toimijoiden tai yritysten kanssa

Alumnien kanssa

35. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

Häirintä, kiusaaminen ja syrjintä

36. Järjestö toteutti JYYn järjestöille suunnattun yhdenvertaisuuskyselyn 4p

Järjestö jakoi yhdenvertaisuuskyselyn linkkiä järjestönsä viestintäkanavissa ja kannusti jäsenistöään vastaamaan kyselyyn.
Järjestö myös pyysi kyselyn raportin sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. JYY suosittelee kyselyn järjestämistä kerran kolmessa
vuodessa.

37. Yhdenvertaisuussuunnitelma käytiin läpi hallituksen kesken, siitä tiedotettiin jäsenistöä ja suunnitelman toimenpiteitä
edistettiin järjestön toiminnassa. 3p

Kyllä (1p) Ei (0p)

Yhdenvertaisuussuunnitelma käytiin läpi
hallituksen kesken

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetiin
jäsenistöä

Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä
edistettiin järjestön toiminnassa

Säännöllisesti (2p)

Toisinaan (1p)

Harvoin tai ei koskaan (0p)

Ei relevantti (0p)

Vähintään parin kuukauden välein (2p)

Harvemmin (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kyllä (1p)

Tulokset esiteltiin jäsenistölle (+1p)

Tulokset esiteltiin henkilökunnalle (+1p)

Ei (0p)

Olemme kattojärjestö, palaute kerätään oppiaineen ainejärjestön puolesta (1p)

Olemme kattojärjestö ja keräsimme palautteen alajärjestöiltä (+2p)

Kyllä (2p)

Ei (0p)

Säännöllisesti (2p)

Satunnaisesti (1p)

Ei lainkaan (0p)

Tiedotus oli myös englanniksi / kohdistettu kv-opiskelijoille (+1p)

Tiedotusta ei ole perustellusti tarvetta tehdä englanniksi (+1p)

Kattavasti (2p)

Jonkin verran (1p)

Ei tarpeeksi (0p)

Ei relevantti (0p)

Edellisen kolmen vuoden aikana (4p)

Edellisen viiden vuoden aikana (2p)

Ei ole toteutettu edellisen viiden vuoden aikana (0p)



38. Järjestön hallitus on yhdessä pohtinut, miten yhteisössä ennaltaehkäistään häirintää, kiusaamista ja syrjintää. 2p

39. Järjestön hallitus on yhdessä pohtinut, miten toimia häirintä-, kiusaamis- ja syrjintätapauksissa. 2p

40. Liitä tähän hallituksen hyväksymä (kirjallinen) toimintaohje häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn ja
puuttumiseen. Toimintaohjeet voivat olla samassa tai erillisissä tiedostoissa. 2p

Häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän ennaltaehkäisy: +1p 
Häirintään, kiusaamiseen ja syrjintään puuttuminen: +1p 
 
Huomioithan, että yksittäisen tiedoston maksimikoko on 20 Mt.

41. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

Ympäristö

42. Valitse ne väittämät, jotka pitävät paikkaansa teidän järjestön kohdalla. (max 5p)

Kyllä (1p) Ei (0p)

Järjestöllä on nimetty ympäristövastaava

Järjestö tiedotti ajankohtaisista
ympäristötapahtumista

Järjestö suosi lähi- ja luomutuotteita

Järjestö käytti JYYn tai muiden järjestöjen
lainatavaroita tai tarjosi omia tavaroitaan
lainattavaksi

Järjestö osallistui tai järjesti ympäristöaiheisen
tapahtuman

43. Järjestöllä on suunnitelma ympäristötoimintansa kehittämiseen. 2p

44. Järjestö kierrätti tapahtumissaan ja/tai ainejärjestötilassaan. 5p

Kyllä (1p) Ei (0p)

Pullot ja tölkit

Kuivajäte

Biojäte

Pahvi/Paperi/Kartonki

Muovi

45. Järjestö kompensoi toimintaan liittyvien matkojen päästöt/päästöjä. 1p

Järjestö voi tehdä esimerkiksi rahallisen hyvityksen päästövähennyksen välittäjälle.

Kehitysyhteistyö eli kehy

46. Järjestö on sitoutunut Reilu Yliopisto -projektiin. 1p

Lisätietoa Reilu Yliopisto –projektista osoitteesta https://jyy.fi/palvelut-opiskelijalle/kestava-kehitys/kehitysyhteistyo/reilu-
kauppa//

47. Järjestö osallistui hyväntekeväisyyteen (3p)

48. Valitse ne väittämät, jotka pitävät paikkaansa teidän järjestön kohdalla. (max 2p)

Kyllä (1p) Ei (0p)

Järjestö osallistui tai järjesti
kehitysyhteistyöaiheisen tapahtuman tai
tempauksen.

Järjestö on viestinyt kehitysyhteistyöaiheisista
tapahtumista ja/tai hankkeista omissa
viestintäkanavissaan.

49. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

Kyllä (2p)

Ei (0p)

Kyllä (2p)

Ei (0p)

On kirjattu erillinen ympäristösuunnitelma (2p)

Ympäristöasioita huomioidaan toimintasuunnitelmassa (1p)

Ei ole suunnitelmaa (0p)

Kyllä (1p)

Tapahtumia ei järjestetty pitkien etäisyyksien päässä (1p)

Ei (0p)

Tarjosimme Reilun Kaupan tuotteita aina, kun niitä oli saatavilla (1p)

Ei (0p)

Verenluovutuskampanja tai aktiivinen veriryhmä. (1p)

Vapaaehtoistyö, mikä? (1p)

Hyväntekeväisyyskeräys, mikä? (1p)



Kansainvälisyys

50. Valitse ne väittämät, jotka pitävät paikkaansa teidän järjestön kohdalla. max 2p

Kyllä
(1p)

Ei
(0p)

Tutkinto-ohjelmassamme/ohjelmissamme ei ole kv-
opiskelijoita (1p)

Järjestö on käynyt esittäytymässä laitoksen tai
oppiaineen kansainvälisille opiskelijoille
suunnatussa tilaisuudessa tai ottanut yhteyttä kv-
opiskelijoihin lukukauden alussa.

Järjestö on osallistanut kv-opiskelijoita
koulutuspoliittisissa ja sosiaalipoliittisissa
toiminnassa

51. Valitse ne väittämät, jotka pitävät paikkaansa teidän järjestön kohdalla. max 2p

Kyllä (1p) Ei (0p)

Järjestö kirjoitti kv-opiskelijoille suunnatun
Welcome letter:in

Järjestö on tiedottanut jäsenistölleen
kotikansainvälistymisen mahdollisuuksista

Osallistaminen

52. Järjestö teki jäsenkyselyn kehittääkseen omaa toimintaansa. 2p

53. Jäsenistöä kannustettiin osallistumaan järjestön toimintaan. 5p

54. Kuvaile, miten osallistatte jäseniä ja miten osallistaminen on toiminut. (+2p vastaamisesta)

55. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

Liikunta 
 
Liikuntatapahtumiksi ei lasketa alkoholinkulutukseen kannustavia tai runsaasti alkoholinkäyttöä sisältäviä
liikuntatapahtumia.

56. Järjestöllä on jokin oma säännöllisesti toistuva liikunnallinen toiminta.

Liikunnallinen toiminta voi olla järjestetty yhdessä toisen ainejärjestön kanssa. Liikunnalliseksi toiminnaksi lasketaan esimerkiksi
liikuntavuorot, ja sosiaalisen median sisältö.

57. Järjestö järjesti. 8p

Kahdesti tai useammin (2p) Kerran (1p) Ei lainkaan (0p)

Matalan kynnyksen liikuntatapahtuman.

Järjestöjen välisen kilpailun / turnauksen tai
osallistui sellaiseen.

Jonkin liikuntakokeilun.

Vaelluksen, patikkaretken tai päiväretken
luontoon.

Tapahtumat 
 
Näihin kysymyksiin otetaan huomioon järjestön itse tai yhteistyössä muiden kanssa järjestetyt tapahtumat.

58. Järjestöllä on pääsymaksullisissa tapahtumissa käytössä ilmoittautumisehdot, johon osallistujat sitoutuvat. 1p

Kyllä (2p)

Ei (0p)

Hallituksen ulkoiset työryhmät (1p)

Hallituksen kokoukset ovat lähtökohtaisesti avoimia ja niiden ajankohdista tiedotetaan (1p)

Jäsenistö pystyy tutustumaan kokouksissa tehtyihin päätöksiin (1p)

Myös kansainvälisiä opiskelijoita kannustettiin osallistumaan järjestön toimintaan (1p)

Jollain muulla tavalla, miten (1p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)



59. Valitse ne väitteet, jotka pitävät paikkaansa järjestönne tapahtumia koskien. 6p

Aina (2p) Joissakin (1p) Ei / heikosti (0p)

Tapahtumien tiedoissa oli tapahtumasta vastaavan
henkilön yhteystiedot lisätietoja ja
ongelmatilanteita varten.

Tapahtumissa oli yhdenvertaisuusvastaava ja se
tuotiin osallistujien tietoon

Tapahtumien tarjoiluissa otettiin huomioon
allergiat ja muut erityisruokavaliot.

60. Tapahtumiin osallistumisen esteet otettiin huomioon järjestön tapahtumakalenteria suunnitellessa. 2p

Osallistumisen esteitä voivat olla esimerkiksi tapahtumien sijainti, pääsymaksut, alkoholinkäyttö, ja että järjestö järjestää vain
samanlaisia tapahtumia (monipuolisuus puuttuu).

61. Tapahtumien kuvaukset olivat kattavat ja niistä selvisi todenmukaisesti tapahtuman sisältö ja luonne, vaikkei olisi
koskaan vastaavassa tapahtumassa käynyt. 3p

62. Jos tapahtumassa oli alkoholitarjoilua, alkoholiton vaihtoehto oli yhtä helposti saatavilla. 2p

Tähän ei lasketa satunnaisesti järjestettyjä asiantuntijoiden ohjaamia oluen- tai viininmaisteluiltoja.

63. Tapahtumia markkinointiin niin, että niihin on mielekästä osallistua juomatta alkoholia. 2p

Tapahtumakuvauksissa ei kannustettu juomaan ja niissä korostettiin alkoholitonta osallistumismahdollisuutta. Tähän ei lasketa
satunnaisesti järjestettyjä asiantuntijoiden ohjaamia oluen- tai viininmaisteluiltoja.

64. Järjestö teki yhteistyötä ja yhteisiä tapahtumia muiden järjestöjen kanssa. 2p

Yhteistyöksi lasketaan esimerkiksi yhteiset tapahtumat, viestinnällinen tai edunvalvonnallinen yhteistyö ja hallitusten yhteiset
keskustelut.

65. Tapahtumissaan järjestö otti ja ohjeisti osallistujia ottamaan huomioon ympäristöasiat. 2p

66. Järjestö tarjosi tapahtumissaan vain kasvis- tai vegaaniruokaa. 2p

67. Tapahtumia järjestettäessä otettiin huomioon ruokahävikin minimoiminen. 1p

68. Järjestöllä oli kaksikielisiä tai englanninkielisiä tapahtumia. 2p

Kielien ainejärjestöillä hyväksytään, jos tapahtuma on opiskeltavalla kielellä.

69. Järjestön suomenkielisille jäsenille järjestettiin kansainvälisyysaiheisia tapahtumia. 2p

Esimerkiksi vaihto-opiskeluinfoja, ulkomaanekskursioita tai tilaisuuksia, joissa tutkinto-opiskelijat tapaavat vaihto-opiskelijoita.

70. Järjestö vieraili museossa, teatterissa tai muussa taide- tai kulttuurikohteessa. 2p

71. Järjestöllä oli asiapainotteisia tapahtumia. 2p

Esimerkiksi hyvinvointiin, opiskeltavaan alaan tai johonkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyen.

Kyllä (2p)

Osittain (1p)

Ei (0p)

Aina, myös englanniksi (3p)

Aina (2p)

Joissakin (1p)

Heikosti (0p)

Aina (2p)

Melko usein (1p)

Harvoin (0p)

Kaikki tapahtumat (2p)

Yli puolet tapahtumista (1p)

Harvemmin (0p)

Yli kymmenen järjestön kanssa (2p)

Yli viiden järjestön kanssa (1p)

Alle viiden järjestön kanssa (0p)

Järjestämisessä huomioitiin ja osallistujia ohjeistettiin (2p)

Järjestämisessä huomioitiin (1p)

Ei huomioitu (0p)

Kaikissa tapahtumissa oli tarjolla vain kasvis- tai vegaaniruokaa. (2p)

Joillain tapahtumilla oli tarjolla vain kasvis- tai vegaaniruokaa. (1p)

Ei (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)



72. Järjestö huomioi koronan tapahtumien järjestämisessä. 5p

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/

73. Vapaa sana tämän sivun kysymyksistä (vastausta selittäessä lisää kysymyksen numero eteen)

JYYn palautekysely

74. Toiminta-avustus 4p (1p/kysymykseen vastaaminen)

Kauanko kyselyn täyttämiseen meni aikaa? 
Kuinka kuormittavana piditte kyselyä? 
Oliko jokin kysymys epäselvä tai epäoleellinen? 
Mitä kehitettävää avustukseen ensi vuodelle?

75. JYYn tuki järjestöille 3p (1p/kysymykseen vastaaminen)

Oliko JYYn järjestösektorin viestintä avustuksista, koulutuksista ja muista järjestöasioista tänä vuonna toimivaa? 
Minkälaista muuta tukea JYY voisi antaa järjestöille? 
Onko järjestössänne ensi vuonna jotain erityistä panostuskohdetta (esim. suuria tapahtumia, projekteja tai muutoksia)?

Kyllä, kaikilla tapahtumilla (5p)

Ei (0p)


