Hyväksytty AYYH 17/2021

Pisteytysmalli yhdistysten hakemien kerho- ja varastotilojen jakoa
varten
Yleistä tilojen jakamisen prosessista
Kun uusia kerho- tai varastotiloja vapautuu, ilmoitetaan niiden yleisestä hausta yhdistyksille.
Kerhotilat jaetaan pääsääntöisesti niille yhdistyksille, joilla sellaisia ei ole ennestään. Varasto- ja kerhotiloja
jaetaan hakemusten perusteella, AYY:n järjestösektori käy hakemukset läpi ja pisteyttää ne. Pisteet
arvioidaan hakemusten perusteella. Pisteytystä käytetään pohjana, kun järjestösektori esittää tilan
jakamista hallitukselle. Tasatilanteessa yhdistyksillä on tilaisuus perustella tilatarvettaan suoraan
hallitukselle esittelemällä hakemuksensa, jolloin hallituksella on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä
ja ratkaista tilanne. Pisteytyksiä ei suoraan julkisteta, mutta perustelut valinnoille annetaan kirjallisesti
hakijoille.
Kaksi tai useampi yhdistys voi hakea tilaa yhdistysten käyttöön yhteisellä hakemuksella. Tässä tapauksessa
hakemuksesta on käytävä muiden pyydettyjen asioiden ohella ilmi, miten tilan hallinnointi ja vastuut
(esimerkiksi vuokranmaksun kohdistaminen) tapahtuu eri yhdistysten kesken.
Yhdistyksen tulee tiloja saadakseen täyttää yhdistysohjesäännön asettamat kriteerit. Tilaa ei voida myöntää
yhdistykselle, joka syrjii jäsenotossaan tai toiminnassaan ketään sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden,
sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Poikkeuksena tähän
rajoitukseen ovat kuorot, jotka voivat myös koostua ainoastaan miehistä tai naisista.
Pisteytysmalli jakaantuu kahteen osaan, kerhotiloihin ja varastotiloihin. Pisteitä jaetaan sen mukaan, mitä
tiloja yhdistys hakee. Kerhotilojen osio koostuu seitsemästä osasta, joista voi saada yhteensä 100 pistettä.
Varastotilojen osio koostuu kahdesta osasta, joista voi saada yhteensä 30 pistettä. Puolikkaita pisteitä ei
anneta. Pisteytysmallin tulosta voidaan tarvittaessa soveltaa.
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Osa 1: Kerhotilat (yhteensä 100 pistettä)
1.1: Yhdistyksen tarkoitus ja ydintoiminta (0 pistettä)
1.2: Yhdistyksen nykyiset tilat (5 pistettä)
1.3: Yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuus (25 pistettä)
1.4: Yhdistyksen toiminnan yhteisöllisyys (20 pistettä)
1.5: Tilassa järjestettävän toiminnan monipuolisuus huomioiden erityisesti yhdistyksen ydintoiminta (35
pistettä)
1.6: Kerhotilan vaikutus yhdistyksen nykyiseen toimintaan (15 pistettä)

Osa 2: Varastotilat (yhteensä 30 pistettä)
2.1: Yhdistyksen tarkoitus ja ydintoiminta (0 pistettä)
2.2: Yhdistyksen nykyiset varastotilat ja uusien varastotilojen vaikutus nykyiseen toimintaan (20 pistettä)
2.3: Varastotilan vaikutukset yhdistyksen toiminnan kehittämiseen (10 pistettä)
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Pisteytysmallin sisältö ja laskutapa
Osa 1: Kerhotilat (yhteensä 100 pistettä)
1.1. Mikä on yhdistyksen tarkoitus ja mikä on sen ydintoimintaa? (0 pistettä)
Tilan hakemisen yhteydessä yhdistyksen tulee kertoa hakemuksessaan, mikä varten yhdistys on perustettu
ja millaiset asiat kuuluvat sen ydintoimintaan. Arvioikaa, kuinka pitkäksi aikaa yhdistyksellä on tarvetta
kerhotilalle. Antakaa myös yleiskatsaus yhdistyksen taloudesta, voitte esimerkiksi liittää mukaan uusimman
tilinpäätöksen ja/tai kertoa taloudellisesta tilanteesta sanallisesti. Tästä kohdasta ei anneta erikseen
pisteitä, mutta yhdistyksen talouden tulee kestää vuokrakulut.
1.2. Yhdistyksen nykyiset tilat (5 pistettä)
Uudet kerhotilat jaetaan pääsääntöisesti niille yhdistyksille, joilla ei ole ennestään minkäänlaista tilaa
käytössään. Tilojen vaihtajat huomioidaan uusina hakijoina, mikäli tarve erilliselle tilalle on hyvä ja
perusteltu. Mikäli yhdistyksellä on jo tila/tiloja joko AYY:ltä tai muualta, tulee tässä kohdassa kertoa niistä
sekä siitä, minkälaisessa käytössä tila tällä hetkellä on. Jos yhdistyksellä on puolestaan tila, Otaniemessä tai
muualla, voi yhdistys hakea tilaa tästä huolimatta, mutta kohdasta ei tällöin saa pisteitä.

1.3. Yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuus ja jatkuvuus (25 pistettä)
Kohdassa arvioidaan toiminnan yhdenvertaisuutta muun muassa sen mukaan,
o Kuinka avoimesti yhdistys ottaa jäseniä ja kuinka aktiivisesti mahdollisuutta yhdistykseen
liittymisestä viestitään ulospäin
• Kuinka usein yhdistys ottaa uusia jäseniä ja missä kanavissa/millä tavoilla mahdollisuuksia liittyä
yhdistykseen mainostetaan. Tässä kohdassa voitte myös kuvailla, miten yhdistyksen toiminnan
jatkuvuus on turvattu.
o Onko yhdistys toiminnassaan yhdenvertainen
• Onko kaikilla AYY:n jäsenillä mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan yhdenvertaisesti ikään,
sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, taustoihin tai muista henkilökohtaisista
ominaisuuksista riippumatta
o Jäsenistön oikeuksien noudattaminen
• Mukaan lukien jäsenistön hyvinvoinnista huolehtiminen
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1.4. Yhdistyksen toiminnan yhteisöllisyys (20 pistettä)
Kohdassa arvioidaan yhdistyksen osallisuutta Aalto-yhteisöön. Huomioon otetaan
mm. yhteisöllisiin tapahtumiin osallistuminen ja kaikille AYY:n jäsenille tuotettu lisäarvo, riippumatta siitä,
identifioituvatko he sukupuolen, kansallisuuden, etnisyyden, kielitaidon, vammaisuuden, seksuaalisen
suuntautumisen tai identiteetin vuoksi vähemmistöryhmään. Lisäksi arvioidaan, miten yhdistys osallistuu
Aalto-yhteisön rakentamiseen konkreettisilla toimilla ja kuinka kansainvälisyys otetaan huomioon
yhdistyksen toiminnassa.
Yhteisöllisyyttä arvioidaan tarkastelemalla
•

Yhdistyksen poikkitieteellisyyttä

Poikkitieteellisyydellä viitataan yhdistyksen sisäiseen poikkitieteellisyyteen ja sen tekemään yhteistyöhön
muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyössä huomioidaan kaikki yhdistykset AYY:n piirissä toimivista
järjestöistä ulkopuolisiin toimijoihin (esimerkiksi HYY:n järjestöt, kansalliset toimijat, liitot jne). Sisäisellä
poikkitieteellisyydellä viitataan yhdistyksen jäsenistön, toimijoiden ja toiminnan poikkitieteellisyyteen.
Poikkitieteellisyys voi olla kampusten, korkeakoulujen tai opintoalojen välistä.
•

Moninaisen opiskelijakunnan huomiointia

Kohdassa arvioidaan myös, miten vähemmistöihin kuuluvia opiskelijoita huomioidaan yhdistyksen
toiminnassa. Opiskelijoita moninaisista taustoista voidaan huomioida mm. tekemällä toiminnasta ja
tapahtumista saavutettavampia, tuottamalla materiaaleja selkokielellä ja monikielisesti, sekä järjestämällä
jäsenille mahdollisuutta osallistua yhdenvertaisuuskoulutuksiin. Lisäksi huomioon otetaan, onko
yhdistyksellä jäseninä tai toimijoina kansainvälisiä sekä muihin vähemmistöihin kuuluvia opiskelijoita ja
saavuttaako yhdistys vähemmistöjä uusia jäseniä rekrytoidessaan ja tapahtumia mainostaessa.
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1.5. Tilassa järjestettävän toiminnan monipuolisuus huomioiden erityisesti yhdistyksen
ydintoiminta (35 pistettä)
Kohdassa arvioidaan, kuinka paljon ja miten monipuolista toimintaa yhdistyksellä tällä hetkellä on.
• Yhdistyksen toiminnan määrä tällä hetkellä
• Yhdistyksen toiminnan monipuolisuus
• Kerhotilassa järjestettäväksi suunnitellun toiminnan määrä
• Sellainen toiminta, mitä tilaa hakevan yhdistyksen lisäksi mikään muu taho ei järjestä
Otaniemessä.
Tässä kohdassa ei erikseen anneta orkestereille, urheiluseuroille tai muille vastaaville erityisasemaa
pisteytyksen osalta vaan hakemuksia arvioidaan näiden osalta tapauskohtaisesti.
1.6. Kerhotilan vaikutus yhdistyksen nykyiseen toimintaan (15 pistettä)
Kohdassa arvioidaan sitä, miten uuden kerhotilan saaminen vaikuttaisi yhdistyksen nykyiseen toimintaan.
Esimerkiksi tilasta saatava merkittävä hyöty yhdistykselle tai yhdistyksen toiminnan osien siirtäminen
kertavuokrattavista tiloista kerhotilaan voidaan katsoa pisteitä lisääväksi toiminnaksi. Jos kerhotila
mahdollistaisi toimintanne laajentamisen, kuvailkaa miten, ja liittäkää mukaan myös luonnos
suunnitelmasta miten uudenlainen toiminta käynnistettäisiin tilan avulla.
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Osa 2: Varastotilat (30 pistettä)

2.1. Mikä on yhdistyksen tarkoitus ja mikä on sen ydintoimintaa? (0 pistettä)
Tilan hakemisen yhteydessä yhdistyksen tulee kertoa hakemuksessaan, miksi yhdistys on perustettu
ja millaiset asiat kuuluvat sen ydintoimintaan. Arvioikaa, kuinka pitkäksi aikaa yhdistyksellä on tarvetta
varastotilalle. Antakaa myös yleiskatsaus yhdistyksen taloudesta, voitte esimerkiksi liittää mukaan
uusimman tilinpäätöksen ja/tai kertoa taloudellisesta tilanteesta sanallisesti. Tästä kohdasta ei anneta
erikseen pisteitä, mutta yhdistyksen talouden tulee kestää vuokrakulut.
2.2. Yhdistyksen nykyiset varastotilat ja uusien varastotilojen vaikutus nykyiseen toimintaan (20 pistettä)
Kohdassa kartoitetaan yhdistyksen toiminnan määrää suhteessa varaston tarpeeseen, sekä sitä kuinka
paljon yhdistyksen jäsenistö hyötyisi varastosta. Voitte kuvailla kuinka varasto auttaisi teitä nykyisen
toimintanne järjestämisessä.
Uudet varastotilat jaetaan pääsääntöisesti niille yhdistyksille, joilla ei ole ennestään varastotilaa tai hyvin
perustellusti riittävästi varastotilaa suhteessa tilan tarpeeseen. Mikäli yhdistyksellä on jo varastotilaa joko
AYY:ltä tai muualta, tulee tässä kohdassa kertoa niistä ja niiden käytöstä.
2.3. Varastotilan vaikutukset yhdistyksen toiminnan kehittämiseen (10 pistettä)
Kohdassa kartoitetaan kuinka yhdistyksen toiminta voisi laajentua varaston avulla, ja siten arvioidaan
varastotilasta saatavia hyötyjä. Kuvailkaa minkälaista uutta toimintaa varasto mahdollistaisi yhdistykselle.
Kohdassa kartoitetaan myös sitä, kuinka on paljon ja minkälaista tavaraa varastossa säilytettäisiin.
Erityisesti tavarat, joita ei helposti ja mukavasti voi säilyttää esimerkiksi yhdistyksen hallituksen jäsenten
kotona huomioidaan.

