
Hyväksytty AYYH 40/2021 
 

Kerho- ja varastotilojen hakemusten pisteytysmalli 
 

Muutokset tähän dokumenttiin hyväksyy AYY:n hallitus. 

Tilojen jakamisen prosessi 

AYY voi asettaa uusia tiloja tai vapautuvia kerho- ja varastotiloja haettavaksi. Tiloista ilmoitetaan 
yhdistyksille järjestösektorin parhaaksi katsomia väyliä pitkin. Varasto- ja kerhotiloja jaetaan hakemusten 
perusteella. Kaikki AYY:n yhdistysrekisteriin hyväksytyt yhdistykset voivat hakea tiloja. 

 
AYY:n hallituksen nimittämä taho käy hakemukset läpi, pisteyttää ne ja esittää tilan jakamista hallitukselle. 
Uudet vuokralaiset tiloihin päättää hallitus. Kun vuokralaiset on valittu, palvelutiimi laatii ja allekirjoituttaa 
tilojen vuokrasopimukset. 

 
AYY ei jaa tiloja yhdistyksille, jotka avoimesti syrjivät toiminnassaan sukupuolen, kansallisuuden tai muun 
henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. 
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1. Yhteinen osuus (20p) 
1.1. Yhdistyksen tarkoitus ja ydintoiminta (0p) 

 
Tilan hakemisen yhteydessä yhdistyksen tulee kertoa, mitä varten yhdistys on perustettu 
ja millaiset asiat kuuluvat sen ydintoimintaan (yhdistyksen säännöistä). Tästä kohdasta ei jaeta erikseen 
pisteitä. 

 
1.2. Yhdistyksen toiminnan avoimuus (7p) 
1.2.1. Kuinka avoimesti yhdistys ottaa jäseniä? (3p) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 3 pistettä 

Yhdistyksen 
jäseneksi ei voi 
hakeutua 

Yhdistyksen jäseneksi 
voi hakeutua, mutta 
jäsenyyteen vaadittavat 
kriteerit ovat epäselvät, 
AYY:n arvojen vastaiset 
tai eivät julkisia. 

Kaikki AYY:n jäsenet eivät voi 
hakea yhdistykseen, mutta 
jäsenyyteen vaadittavat 
kriteerit ovat AYY:n arvojen 
mukaiset ja selkeästi viestitty 
ulospäin, esim. opintolinjan 
mukaan rajattu jäsenyys. 

Kaikki AYY:n jäsenet voivat 
liittyä yhdistyksen jäseneksi 
TAI hakea yhdistyksen 
jäseneksi ja jäsenyyteen 
vaadittavat kriteerit ovat 
AYY:n arvojen mukaiset ja 
selkeästi viestitty ulospäin. 

 
1.2.2. Kuinka aktiivisesti mahdollisuutta yhdistykseen liittymisestä viestitään ulospäin? (2p) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Tietoa yhdistyksen jäseneksi 
liittymisestä ei ole saatavilla. 

Tietoa yhdistyksen jäseneksi 
liittymisestä on saatavilla esim. 
yhdistyksen verkkosivuilla, mutta 
sitä ei viestitä aktiivisesti AYY:n 
jäsenistölle 

Yhdistyksen jäseneksi 
rekrytoidaan aktiivisesti AYY:n 
jäseniä esim. somessa, 
rastikiertelyillä yms. 

 

1.2.3. Keillä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan? (2p) 
 

0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Yhdistyksen toiminta on 
houkuttelevaa vain erityisen 
pienelle ja homogeeniselle 
kohderyhmälle, esim. yksittäisen 
pääaineen opiskelijoille. 

Yhdistyksen toiminta on 
houkuttelevaa vain osalle 
jäsenistöstä, esim. taitotason 
mukaan rajattua 
harrastetoimintaa 

Yhdistyksen toiminta on 
houkuttelevaa kaikille AYY:n 
jäsenille, esim. matalan 
kynnyksen harrastetoimintaa tai 
monialaista tapahtumatoimintaa 

 

1.3. Moninaisen opiskelijakunnan huomiointi (5p) 
1.3.1. Vähemmistöryhmien huomiointi (2p) 

 
Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että erilaisten ihmisryhmien tarpeet huomioidaan toiminnan eri osa- 
alueilla, ja myös normista poikkeaville pyritään saamaan tervetullut olo. 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Yhdistys ei huomioi 
toiminnassaan AYY:n jäsenistön 
moninaisuutta 

Yhdistyksen toiminta on 
verrattain saavutettavaa, mutta 
yhdistys ei aktiivisesti edistä 
vähemmistöryhmien osallisuutta 
yhdistyksen toimintaan 

Yhdistys panostaa 
saavutettavuuteen ja huomioi 
toiminnassaan ja viestinnässään 
eri vähemmistöryhmien tarpeita 
sekä jäsenistön moninaisuuden. 
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1.3.2. Kansainvälisyys (3p) 
 

0 pistettä 1 piste 2 pistettä 3 pistettä 

Yhdistyksen 
toiminnassa ei 
ole huomioitu 
kansainvälisyyttä. 

Yhdistyksessä on 
kansainvälisiä jäseniä mutta 
jotkin osa-alueet ovat heille 
vaikeasti saavutettavia. Esim. 
tiedotteita on käännetty 
englanniksi mutta yleinen 
keskustelukieli on suomi tai 
ruotsi. 

Yhdistyksen 
toiminnan 
pääasiallinen kieli on 
englanti ja myös 
kansainvälisiä jäseniä 
on yhdistyksen 
toimiviroissa. 

Yhdistys huomioi 
poikkeuksellisen hyvin 
kansainvälisten jäsenten 
tarpeet ja yhdistyksellä on 
sekä kansainvälisiä että 
kotimaisia jäseniä ja 
toimijoita. 

 
1.4. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuus (2p) 

 

0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Yhdistys on perustettu vuoden 
sisään, yhdistykseen ei ole 
liittynyt uusia jäseniä kuluneen 
vuoden aikana, yhdistyksen 
talous ei kestä tilan vuokraa, tai 
yhdistyksen toiminnan katsotaan 
muuten hiipuneen. 

Yhdistyksen toiminta on vakaalla 
pohjalla ja yhdistyksen talous 
kestää tilavuokran, mutta 
toimijoiden vaihtuvuus on ollut 
pientä, tekijöiden rekrytoiminen 
haastavaa. 

Yhdistyksellä on aktiivinen 
jäsenistö ja paljon innokkaita 
toimijoita sekä vakaa talous. 
Yhdistyksen virkoihin löytyy 
innokkaita tekijöitä ja 
yhdistyksen aktiiveissa on myös 
vaihtuvuutta. 

 
1.5. Yhdistyksen toiminnan yhteisöllisyys (6p) 
1.5.1. AYY:n jäsenille tuotettava lisäarvo ja osallisuus Aalto-yhteisön rakentamiseen (4 pistettä) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 4 pistettä 

Yhdistyksen jäsenistö 
on harvalukuinen (10- 
25) eikä toimintaa 
suunnata jäsenistön 
ulkopuolelle 

Yhdistyksellä 
on suhteellisen 
laaja jäsenistö 
(25-100), jolle 
se järjestää 
toimintaa. 

Yhdistyksellä on paljon jäseniä 
(100+), joille yhdistyksen 
toiminta on suunnattu TAI 
yhdistys järjestää toimintaa 
myös avoimesti jäsenistönsä 
ulkopuolisille AYY:n jäsenille 
ja/tai osallistuu Aalto-yhteisön 
yhteisötapahtumiin. 

Yhdistys toteuttaa 
yhteisössä tunnettua ja 
laajasti AYY:n jäsenille 
lisäarvoa tuottavaa 
toimintaa tai järjestää Aalto- 
yhteisössä tunnettua, koko 
jäsenistön tapahtumaa. 

 
1.5.2. Monialaisuus (2p) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Yhdistyksen jäsenistö ja toiminta 
keskittyy tarkasti tiettyyn alaan. 

Yhdistyksessä on jäseniä useista 
eri korkeakouluista, mutta 
yhdistyksen ydintoiminta liittyy 
selkeästi tiettyyn opintoalaan. 

Yhdistyksessä on jäseniä useista 
eri korkeakouluista eikä 
yhdistyksen ydintoiminta katso 
opintoalaa. 
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2. Kerhotilat (21p) 
 

2.1. Yhdistyksen nykyiset tilat (4p) 
 

0 pistettä 2 pistettä 4 pistettä 

Yhdistyksellä on verrattain laadukkaat 
AYY:ltä tai muuten Otaniemestä 
vuokratut kerhotilat tai lisätilan tarve 
ei ole perusteltu. 

Yhdistyksellä on muuten 
Otaniemestä vuokratut kerhotilat, 
mutta ne eivät taloudellisesta tai 
muusta syystä mahdollista 
yhdistyksen kestävää toimintaa. 

Yhdistyksellä ei ole kerhotiloja 
Otaniemessä tai yhdistys luopuu 
AYY:ltä vuokraamastaan 
kerhotilasta. 

 
 

2.2. Tilassa järjestettävä yhdistyksen toiminta (10p) 
2.2.1. Yhdistyksen toiminnan määrä (2p) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Yhdistyksen toiminta 
kerhotilassa on vähäistä, esim. 
kuukausittaista tai kausittaista. 

Yhdistyksen toiminta 
kerhotilassa on viikoittaista. 

Kerhotila on jatkuvassa, lähes 
päivittäisessä käytössä. 

 
2.2.2. Tilan tarpeellisuus yhdistyksen ydintoiminnalle (4p) 

 
0 pistettä 2 piste 4 pistettä 

Tila ei ole tarpeellinen 
yhdistyksen ydintoiminnan 
pyörittämiseen. 

Tila helpottaa yhdistyksen 
ydintoiminnan järjestämistä. 

Kerhotila on keskeinen osa 
yhdistyksen ydintoiminnan 
järjestämistä, ja oma tila sen 
toteuttamiseen on perustellusti 
tarpeen. 

 

2.2.3. Yhdistyksen järjestämä toiminta, mitä kukaan muu ei Aalto-yhteisössä järjestä (4p) 
 

0 pistettä 2 pistettä 4 pistettä 

Yhdistys ei suunnittele 
järjestävänsä tilassa mitään 
Aalto-yhteisössä erityistä 
toimintaa. 

Tilaan suunnitellun 
kaltaista toimintaa tekee jo 
joku muu. 

Tilaan suunniteltu toiminta on ainutlaatuista 
ja kysyttyä Aalto-yhteisössä, sitä ei järjestä 
mikään muu taho AYY:n piirissä ja sen 
toteuttamiseksi on uskottava suunnitelma. 

 

2.3. Kerhotilan vaikutus yhdistyksen toimintaan (7p) 
2.3.1. Kerhotilan vaikutus yhdistyksen nykyiseen toimintaan (2p) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Kerhotilalla ei ole vaikutusta 
yhdistyksen nykyiseen 
toimintaan. 

Yhdistyksen nykyinen toiminta 
hyötyisi uudesta kerhotilasta. 

Yhdistyksen nykyinen toiminta 
hyötyisi merkittävästi uudesta 
kerhotilasta. 
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2.3.2. Yhdistyksen toiminnan siirtäminen pois AYY:n kertavuokrattavista tiloista (3p) 
 

0 pistettä 1 piste 2 pistettä 3 pistettä 

Kerhotilan saaminen 
ei vaikuttaisi 
yhdistyksen 
tarpeeseen 
kertavuokrattaville 
tiloille. 

Kerhotila siirtäisi 
joitain yhdistyksen 
toimintoja pois 
kertavuokrattavista 
tiloista. 

Kerhotilan saaminen 
vähentäisi merkittävästi 
yhdistyksen tarvetta 
AYY:n kertavuokrattaville 
tiloille. 

Kerhotilan saaminen 
siirtäisi yhdistyksen 
säännöllisen, esim. 
viikottaisen toiminnan pois 
AYY:n kertavuokrattavista 
tiloista. 

 

2.3.3. Yhdistyksen toiminnan laajentaminen (2p) 
 

0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Kerhotilalla ei ole vaikutusta 
yhdistyksen toiminnan 
laajentamiseen. 

Kerhotila mahdollistaisi joitain 
uusia toimintoja yhdistykselle. 

Kerhotila on keskeinen osa 
yhdistyksen toiminnan 
laajentamista. 
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3. Varastotilat (14p) 
3.1. Yhdistyksen nykyiset varastotilat (4p) 

 
0 pistettä 2 pistettä 4 pistettä 

Yhdistyksellä on verrattain 
laadukkaat AYY:ltä tai muuten 
Otaniemestä vuokratut tilat tai 
lisätilan tarve ei ole perusteltu. 

Yhdistyksellä on muuten 
Otaniemestä vuokratut tilat, mutta 
tilat eivät taloudellisesta tai muusta 
syystä mahdollista yhdistyksen 
kestävää toimintaa. 

Yhdistyksellä ei ole tiloja 
Otaniemessä tai yhdistys 
luopuu AYY:ltä vuokraamastaan 
tilasta. 

 
3.2. Toiminnan määrä (2p) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Yhdistyksen toiminta on 
vähäistä, esim. kuukausittaista 
tai kausittaista. 

Yhdistyksen toiminta on 
säännöllistä, esim. viikoittaista. 

Yhdistyksen toiminta on 
jatkuvaa, lähes päivittäistä. 

 
3.3. Varastotilasta saatava hyöty (4p) 

 

0 pistettä 2 pistettä 4 pistettä 

Varasto ei juuri vaikuta yhdistyksen 
nykyiseen toimintaan. 

Yhdistyksellä on käytössään 
joitain tavaroita, joiden 
sijoittaminen helpottaisi 
yhdistyksen toimintaa 

Yhdistyksellä on jo aktiivisessa 
käytössään runsaasti tavaraa, 
jonka sijoittaminen AYY:n 
varastoon helpottaisi 
merkittävästi yhdistyksen 
toimintaa. 

 
3.4. Varastotilan vaikutukset yhdistyksen toiminnan kehittämiseen (2p) 

 
0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Varasto ei mahdollista 
yhdistykselle uudenlaista 
toimintaa. 

Varasto auttaa yhdistyksen 
toiminnan kehittämisessä 

Yhdistyksen toiminnan 
kehittäminen vaatii tavaroita, 
joiden hankkiminen ilman 
nimettyä varastotilaa ei ole 
kannattavaa. 

 
 

3.5. Minkälaista tavaraa varastossa säilytetään? (2p) 
 

0 pistettä 2 pistettä 

Tilassa säilytettävä tavara ei ole keskeistä 
yhdistyksen jatkuvalle toiminnalle. 

Tilassa säilytetään tavaroita, jotka ovat keskeisiä 
yhdistyksen ydintoiminnan huomioiden ja 
yhdistyksen jatkuvassa käytössä. 

 


