AYY:n palvelut

AYY:N VUOKRATTAVAT
TILAT
•

Kertavuokrattavat
Saunatilat
• Sitsi-, peli- ja kokoustilat sekä muut tilat
• Pakettiauto
• Sekä maksullisia että maksuttomia tiloja
kaikki tilat löytyvät listattuina osoitteesta: http://ayy.fi/tilat/
•

•

Yhdistystilat
Kerhohuoneet
• Varastot
•

•

KERTAVUOKRATTAVIEN
TILOJEN
VARAAMINEN
1/2
Tilojen ennakkovaraukset
•

•

Erityisaseman yhdistysten varausaika 1.12.-12.12. klo 14.00 asti
Muiden ensimmäisen luettelon yhdistysten varausaika 13.12.-18.12. klo 14.00
asti

•

Varausajan päätyttyä pidetään tilakähmyt, jossa käydään läpi päällekkäiset
varaukset
• EAY:t ti 12.12. klo 16.30 alkaen AYY:n keskustoimiston isossa
neuvotteluhuoneessa.
• Muut 1. luettelon yhdistykset ma 18.12.2017 klo 16.30 alkaen
Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) salissa M1 (M232).
Tarkemmat ohjeet yhdistystiedotteesta

•

Lisätietoja yhdistystiedotteessa (1.12.) sekä tarvittaessa AYY:n palvelupäällikkö
Riitu Nuutiselta (etunimi.sukunimi@ayy.fi)

KERTAVUOKRATTAVIEN
TILOJEN VARAAMINEN 2/2
•

Tilakähmyjen jälkeen tilat voi varata omilla Aalto-tunnuksilla
osoitteessa http://tila.ayy.fi. Varmista, että teet varauksen
yhdistyksen käyttäjäryhmänä.
•

Jos käyttäjäryhmä puuttuu, ole yhteydessä AYY:n
palvelupisteeseen ayy@ayy.fi.

Vapaana olevia tiloja voi tarkastella osoitteessa
https://tila.ayy.fi/resourcegroup/all/
• Syksyn 2018 tilojen varaukset keväällä
•

KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Jokaisen tilan käyttöä koskevat samat yleissäännöt, jotka
löytyvät AYY:n nettisivuilta ja TILAsta
• Päämääränä se, että kaikki tilat säilyvät hyväkuntoisina ja
että tila on siistinä seuraavalle varaajalle
• Sääntöjen noudattamista seurataan aktiivisesti ja niiden
noudattavuudesta määrätään sanktioita
• http://ayy.fi/jasenille/tilojen-vuokraaminen/saannot-jasanktiot/
•

MUISTILISTA TILOJEN
KÄYTTÄJÄLLE
•

Huomioi tilojen käyttöajat & hae tarvittaessa poikkeuslupaa!

•

Peruuta tarpeettomat tilat ajoissa (viim. 14 täyttä vrk ennen käyttöpäivää)!

•

Hae ja palauta avaimet ajallaan! Tulevina vuosina on tulossa muutoksia tähän!
• Hukatuista avaimista peritään 35 € / avain

•

Täytä tarkastuslista tilaan saapuessasi!

•

Lue käyttösäännöt & noudata niitä!
• Siivous käyttäjän vastuulla; siivoustarvikkeet siivousfirman vastuulla.
Kertavuokrattavien tilojen siivouksesta vastaa useimmissa
kohteissa Chagua Oy.

•

Pidetään huoli yhteisistä tiloista!
• Tilasektorilla ei ole kristallipalloa, joten laita mailia vioista ja puutteista
mieluiten kuvalla varustettuna osoitteeseen tilat@ayy.fi 

YHDISTYSTILAT
•

Yhdistyksesi haluaisi itselleen uuden tilan?
•
•
•

AYY tiedottaa vapautuvista tiloista ja niiden hakemisesta
yhdistystiedotteessa
Tiloja haetaan yleisen hakukierroksen kautta
Kun hakukierros on käynnissä, arvioi AYY:n tilatoimikunta kaikki
hakemukset tilajakopisteytysmallin mukaan ja hallitus päättää
tilojen jaosta tehdyn ehdotuksen mukaan
•

•

Hallitus tekee lopullisen päätöksen uusien tilojen jaosta

Huom. suurin osa vapaista tiloista on väistötiloina
JMT357:n peruskorjauksen ajan eli 2017-2019 välisen ajan.

TUKEA VIESTINTÄÄN
Viestintä- ja järjestösektorit avustavat yhdistyksiä
viestinnässä
• AYY:n avustuksella on helppoa tavoittaa muut yhdistykset ja
aaltolaiset
•

Viikkotiedote, yhdistystiedote ja erityiset-lista
• AYY Events, AYY Study Events, AYY Sports & Wellbeing ryhmät Facebookissa
• Lukuvuosikalenteri
• Verkkosivujen kalenterin tulevaisuutta ja muotoa pohditaan
verkkosivu-uudistuksen yhteydessä
•

AYY:N KANAVAT
TIEDOTTAMISEEN
•

Viikkotiedote lähtee AYY:n jäsenille maanantaisin, sisällön
deadline on to klo 10 osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi.
•

•

Yhdistystiedote lähtee yhdistyksille perjantaisin, sisällön
deadline on ke klo 10 osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi
•

•

Julkaistaan kolmella kielellä sähköpostitse ja AYY:n sivuilla

Julkaistaan suomeksi sähköpostitse yhdistykset-listalla ja AYY:n
sivuilla kolmikielisesti

Erityiset-lista (erityiset@list.ayy.fi) tavoittaa
erityisasemayhdistykset ja on tarkoitettu muulle
tapahtumamarkkinoinnille

FACEBOOK-RYHMÄT
•

AYY Events
•

•

AYY Study Events
•

•

Ryhmässä voit mainostaa eikaupallista tapahtumaasi, joka on
tarkoitettu Aallon opiskelijoille. (n.
2600 jäsentä)

Ryhmässä voit mainostaa
kiinnostavia
opiskelumahdollisuuksia, joka on
tarkoitettu Aallon opiskelijoille. (n.
700 jäsentä)

AYY Sports and Wellbeing (uusi)
•

Ryhmässä voit mainostaa
esimerkiksi kiinnostavia
liikuntamahdollisuuksia ja
hyvinvointiaiheisia tilaisuuksia,
jotka on tarkoitettu Aallon
opiskelijoille. (n. 200 jäsentä)

YHDISTYSPROFIILI
•

•
•
•
•

On jokaisen AYY:n yhdistysrekisteriin kuuluvan yhdistyksen
oikeus mutta myös velvollisuus toiminta-avustusta saaville
Kolmikielinen
Ylläpidetään ayy.fi tunnuksilla
http://ayy.fi/yhdistykset/yhdistyslistaus/
Mahdollisesti tulossa yhdistyksiä helpottava muutos
nettisivu-uudistuksen yhteydessä, jotta sisältö saataisiin
suoraan yhdistysrekisterijärjestelmästä.

KOULUTUKSET JA KURSSIT
•

Yhdistyskoulutukset
Kerran vuodessa loppuvuodesta laajempi
• Englanniksi toinen tilaisuus
• Muita koulutuksia vaihdellen ja tarpeen mukaan: esim. JV- ja EAkursseja silloin tällöin
•

Toiveet koulutuksista huomioidaan mahdollisuuksien
mukaan
• Toiveita voi esittää vaikkapa palautelomakkeen kautta:
https://tinyurl.com/yhdistyskoulutus2017
•

IT-PALVELUT
•

WWW-sivut
•

•

Sähköpostilistat
•

•

Ylioppilaskunnan Otax-palvelimelta yhdistysten käytössä on PHP- ja MySQLtuettu kotisivutila.
Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus perustaa ja käyttää Mailman-järjestelmän
sähköpostilistoja. Varsinaisia sähköpostilaatikoita emme tarjoa.

Omat verkkotunnukset
•

Yhdistykset voivat hankkia käyttöönsä oman verkkotunnuksen eli domainin.
Omat verkkotunnukset saadaan toimimaan Otaxilla ja tarvittaessa
sähköpostilistoilla. Lisätietoa antaa AYY:n tietotekniikka.

tietotekniikka@ayy.fi
•

Kaikki IT-palvelut http://otax.fi/

NEUVONTA
•

Järjestösektorin tavoittaa osoitteella jarjestoasiat@ayy.fi
•

Sääntömuutokset, -tulkinnat, palveluihin liittyvät kyselyt,
koulutustoiveet jne.

Sääntötulkintaa ja toimintaneuvoja oudoissa tilanteissa
• Kiireellisissä tilanteissa voi soittaa järjestöasiantuntijalle 050
520 9442
• AYY:ltä löytyy myös arkistointi- ja museointimahdollisuus
yhdistyksille, joissa neuvoo arkisto@ayy.fi ja museo@ayy.fi
•

TARVITSETKO APUA?
• Apua

antaa

• Järjestöasiat:

jarjestoasiat@ayy.fi
• Viestintä: viestinta@ayy.fi
• Tilat: tilat@ayy.fi
• IT: tietotekniikka@ayy.fi ja otax.fi
• Arkisto: arkisto@ayy.fi
• Museo: museo@ayy.fi

Ajankohtaista
yhteisössä

YHDISTYSOHJESÄÄNTÖ
•

AYY:n yhdistysohjesääntöä muutettiin edustajiston kokouksessa 2.11. seuraavasti:
•

Kaikille AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäisen ja toisen luettelon yhdistyksille tuli
velvoitteeksi ilmoittaa ylioppilaskunnan jäsenten määrä ja kokonaisjäsenmäärä
yhdistysilmoituksen yhteydessä.
•

•

Aiemmin ilmoitusvelvollisuus vain toiminta-avustusta haettaessa 1. luettelon yhdistyksille,
mutta käytännössä muista 1. luettelon ehdoista johtuen kaikkien 1. luettelon yhdistyksien
jäsenmääriä on tarkasteltu.

Toisen luettelon yhdistyksille velvoitteeksi, että niiden jäsenistä vähintään seitsemän on
AYY:n jäseniä.

•

Taustalla tarve hieman tarkentaa niitä ehtoja, joilla yhdistykset pääsevät ja pysyvät
AYY:n tuen piirissä, sekä kuvaa siitä, millaisia yhdistyksiä AYY tukee.

•

HUOM. Edelleenkään jäsenluetteloita ei tarvitse toimittaa.

•

Muutoksesta tiedotetaan vielä yhdistystiedotteessa, kun lopulliset käännökset on
saatu verkkoon eli mahdollisimman pian.

•

Jo rekisterissä olevien yhdistyksien jäsenmääriä tarkastellaan seuraavan kerran
vuonna 2018.

TILAT
•

Tilojen ennakkovaraukset
•
•

•

Erityisasemayhdistysten varausaika 1.12.-12.12. klo 14.00 asti
Muiden ensimmäisen luettelon yhdistysten varausaika 13.12.18.12. klo 14.00 asti

Kertavuokrattavien tilojen remontit (saattaa elää)
Gorsu ei varattavissa 8.1.-12.8.2018
• Tatamisali ei varattavissa 1.4.-12.8.2018
• Ossinkulma ei varattavissa 1.5.-12.8.2018
•

Tiedotetaan vielä yhdistystiedotteessakin
• Atlantinkadun sauna varattavissa
•

TUET
Mikäli yhdistyksesi toiminta-avustus on vielä tällä vuodelta
saamatta, kannattaa olla järjestösektoriin pikimmiten
yhteydessä. Kyse on suurimmassa osassa tapauksista
yhdistyksen pyytämästä lisäajasta.
• Huom. ennen koulutusta tulleet täydennysilmoitukset ovat
jo käsittelyssä ja kuitataan tällä viikolla eli menevät maksuun
mahdollisimman pian koulutuksen jälkeen.
• Seuraavan kerran toiminta-avustuksia jaetaan keväällä:
seuraa yhdistystiedotetta.
•

PALVELUT
Palvelupiste, avainten nouto ja avainten palautus on muuttanut AYY:n
keskustoimiston toiseen kerrokseen.
• Myös yhdistysten postilokerikko löytyy nykyisin toisesta kerroksesta.
Muistakaahan siis tyhjentää postinne ennen joulua. :)
• Uusi uljas yhdistysopassivusto on valmisteilla ja julkaistaneen vuoden
vaihteen tienoilla.
•

•

•

Suurin osa koulutuksienkin materiaaleista on siis jatkossa löydettävissä sieltä

AYY Sports and Wellbeing-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/2062045280696358/

TURVALLISUUS
•

•
•

•

Vuoden kuluessa on tullut pääkaupunkiseudulla tietoon useita vaaraja häiriötilanteita opiskelijayhteisöissä – henkilön terveyteen
kohdistuneita tapauksia on ollut myös Otaniemessä.
Tilanteiden ennaltaehkäisy on tärkeää esim. varautuminen
ohjeistuksien ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen.
Vaikka vaaratilanne tapahtuisi, voidaan tällöin tilanteista selvitä
mahdollisimman vähäisin vahingoin ja ennen kaikkea varmistaa
osallistujien turvallisuus.
Laajempi koulutus turvallisuusasioista on suunnitteilla HYY:n kanssa.

