
JYYn toiminta-avustus harrastejärjestöille

Tervetuloa vastaamaan syksyllä jaettavaan osaan JYYn toiminta-
avustuksesta. Tämä kysely on suunnattu JYYn piirissä toimiville harrastejärjestöille.  
  
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.

3. Kuinka suuri osa jäsenistöstä on tällä hetkellä JYYn jäseniä?

Lopullinen pistemäärä painotetaan sen mukaan, kuinka suuri osa järjestön jäsenistä on JYYn jäseniä. Tähän kysymykseen
vastaamiseksi riittää arvio osuudesta.

Hallinto

Järjestön nimi

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön
puhelinnumero

Yhdistyksen tilinumero
IBAN-muodossa

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Kyllä

Ei (Kirjoita kuvaus)



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

5. 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

6. 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

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)

Kyllä (2p) Osittain (1p) Ei (0p)

Jäsenluettelo on ajantasainen (1p)

Jäsenluettelosta on GDPR:n mukainen rekisteriseloste (1p)

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)

Suomeksi

Englanniksi

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

17. Virallinen viestintä suunnattiin kanaville, jotka tavoittavat koko jäsenistön. 1p

18. Kuvaile järjestön eri viestintäkanavien tarkoitusta

Viestintäkanavia ovat esimerkiksi nettisivut, sähköpostilista, Facebook ja Instagram.

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

Osallistuminen JYYn toimintaan

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

21. Järjestön edustaja osallistui JYYn valiokuntien kokouksiin tai Järjestöklubin tapaamisiin. Max 3p

Maksimipistemäärä tässä kysymyksessä on kolme. Jokaisesta osallistumisesta saa yhden pisteen. Maksimipisteet voi saada, jos on
käynyt kolmessa saman valiokunnan tapaamisessa. Maksimipisteet voi myös saada, jos järjestön edustaja on edustanut eri
valiokuntien tapaamisissa.

Kolmesti (3p) Kahdesti (2p) Kerran (1p) Ei lainkaan (0p)

Koulutuspoliittinen valiokunta

Hyvinvointivaliokunta

Ympäristövaliokunta

Kansainvälisen toiminnan valiokunta (SIA)

Kehitysyhteistyövaliokunta

Kulttuurivaliokunta

Järjestöklubi

22. Järjestön edustaja osallistui JYYn sektorikoulutuksiin järjestöseminaarin jälkeen 6p

On osallistunut vähintään
yhteen tapaamiseen (2p)

On tutustunut materiaaleihin
jälkeenpäin (1p)

Ei
kertaakaan

(0p)

Puheenjohtaja-foorumi

Taloudenhoitajien tapaaminen

Tapahtumavastaavien tapaaminen

Sihteerien tapaaminen

23. Järjestön edustaja osallistui JYYn... 4p

Tiedon välittäminen

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

25. Järjestö osallistui JYYn Järjestömessuille. 1p

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

Kyllä (2p)

Osittain (1p)

Ei (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

Järjestöseminaariin (3p)

Järjestöspektaakkeliin (1p)

Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

Ei relevantti (0p)



Häirintä, kiusaaminen ja syrjintä

27. 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.

28. Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset käytiin läpi hallituksen kesken ja niistä tiedotettiin myös jäsenistölle. 2p

Kyllä (1p) Ei (0p)

Käytiin läpi hallituksen kesken

Tiedotetiin jäsenistölle

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

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

31. 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.

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

Ympäristö

JYY kannustaa järjestöjä ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristönäkökulmat ja kestävän
kehityksen.

33. Järjestöllä on pohtinut toimintansa ympäristöystävällisyyttä. 2p

Kehitysyhteistyö / hyväntekeväisyys

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

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

35. Järjestö teki jotain ydintoimintansa ulkopuolista vapaaehtoistyötä tai hyväntekeväisyyttä (max 2p)

Kansainvälisyys

36. Järjestö on esittäytynyt kansainvälisille opiskelijoille suunnatussa tilaisuudessa tai ottanut yhteyttä kv-opiskelijoihin
lukukauden alussa. 1p

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

Edellisen kolmen vuoden aikana (4p)

Edellisen viiden vuoden aikana (2p)

Ei ole toteutettu edellisen viiden vuoden aikana (0p)

Kyllä (2p)

Ei (0p)

Kyllä (2p)

Ei (0p)

Kaikessa järjestön toiminnassa huomioidaan ympäristöystävällisyys (2p)

Järjestössä on keskusteltu toiminnan ympäristöystävällisyydestä (1p)

Ei ole (0p)

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

Ei (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

Ei ole relevanttia 1p



Osallistaminen

38. Järjestöllä oli toimintaa keskimäärin... 8p

39. Järjestö teki jäsenkyselyn kehittääkseen omaa toimintaansa. 2p

40. Hallituksen toiminta oli jäsenistölle avointa. 2p

41. Järjestöllä oli tapahtuma, jolla houkuteltiin uusia jäseniä mukaan toimintaan (2p)

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

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

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

44. 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.

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

Osallistumisen esteitä voivat olla esimerkiksi tapahtumien sijainti, pääsymaksut, alkoholinkäyttö, tai ajankohta.

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

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

Tähän ei lasketa asiantuntijoiden ohjaamia oluen- tai viininmaisteluiltoja.

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

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

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

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

Useita kertoja kuukaudessa (8p)

Kaksi kertaa kuukaudessa (6p)

Kerran kuukaudessa (4p)

Pari kertaa lukukaudessa (2p)

Harvemmin (0p)

Kyllä (2p)

Ei (0p)

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

Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenistön luettavissa (1p)

Vähintään kaksi kertaa vuodessa (2p)

Kerran vuodessa (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kyllä (1p)

Ei (0p)

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)



50. Järjestöllä oli kaksikielisiä tai englanninkielisiä tapahtumia. 2p

Vastaa kahdesti tai useammin, jos tapahtumiin osallistuminen ei vaadi kielitaitoa.

51. 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/

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

JYYn palautekysely

53. 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?

54. 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)?

Yli kolmen järjestön kanssa (2p)

Jonkin järjestön kanssa (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kahdesti tai useammin (2p)

Kerran (1p)

Ei lainkaan (0p)

Kyllä, kaikilla tapahtumilla (5p)

Ei (0p)


