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Pisteytysmalli yhdistysten hakemien kerho- ja varastotilojen
jakoa varten
Yleistä tilojen jakamisen prosessista
Kun uusia kerho- tai varastotiloja vapautuu, ilmoitetaan niiden yleisestä hausta yhdistystiedotteessa.
Kerhotilat jaetaan pääsääntöisesti niille yhdistyksille, joilla sellaisia ei ole ennestään. Yhdistysten saamat
pisteet yhdistysavustushakemuksessa otetaan huomioon, mikäli pisteytyksessä tulee tasatilanne kahden tai
useamman yhdistyksen kesken. Varasto- ja kerhotiloja jaetaan kuitenkin lähinnä hakemusten perusteella.
Tilatoimikunta käy hakemukset läpi ja pisteyttää ne. Pisteet arvioidaan hakemusten perusteella. Pisteytystä
käytetään pohjana, kun tilatoimikunta esittää tilan jakamista hallitukselle. 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.
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 25 pistettä. Puolikkaita pisteitä ei
anneta. Pisteytysmallin tulosta voidaan tarvittaessa soveltaa.

Osa 1: Kerhotilat (yhteensä 100 pistettä)
1.1: Yhdistyksen tarkoitus ja ydintoiminta
1.2: Yhdistyksen nykyiset tilat (5 pistettä)
1.3: Yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuus (15 pistettä)
1.4: Yhdistyksen toiminnan yhteisöllisyys (20 pistettä)
1.5: Tilassa järjestettävän toiminnan monipuolisuus huomioiden erityisesti yhdistyksen ydintoiminta (30
pistettä)
1.6: Kerhotilan vaikutus yhdistyksen nykyiseen toimintaan (15 pistettä)
1.7: Toiminta Otaniemessä (15 pistettä)

Osa 2: Varastotilat (yhteensä 25 pistettä)
2.1: Yhdistyksen tarkoitus ja ydintoiminta
2.2: Yhdistyksen toiminnan määrä ja varaston saavutettavuus jäsenistölle (10 pistettä)
2.3: Varastotilan vaikutus yhdistyksen nykyiseen toimintaan (15 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?
Tilan hakemisen yhteydessä yhdistyksen tulee kertoa hakemuksessaan, mikä varten yhdistys on perustettu
ja millaiset asiat kuuluvat sen ydintoimintaan. Tästä kohdasta ei anneta erikseen pisteitä.

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, tulee tässä kohdassa kertoa niistä sekä siitä, minkälaisessa
käytössä tila tällä hetkellä on. Jos yhdistyksellä on puolestaan tila, mutta se on muualla kuin Otaniemessä,
voi yhdistys hakea tilaa tästä huolimatta, mutta kohdasta ei tällöin saa pisteitä.

1.3. Yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuus (15 pistettä)
Kohdassa arvioidaan toiminnan yhdenvertaisuutta muun muassa sen mukaan, kuinka avoimesti yhdistys
ottaa jäseniä, kuinka tasa-arvoinen se on ja kuinka yhdistys noudattaa jäsenistön oikeuksia.

1.4. Yhdistyksen toiminnan yhteisöllisyys (20 pistettä)
Kohdassa arvioidaan yhdistyksen osallisuutta Aalto-yhteisöön, yhdistyksen poikkitieteellisyyttä sekä
kansainvälisten opiskelijoiden huomiointia ja kansainvälisyyttä yhdistyksen toiminnasta. Huomioon otetaan
mm. yhteisöllisiin tapahtumiin osallistuminen ja kaikille AYY:n jäsenille tuotettu lisäarvo. Lisäksi arvioidaan,
miten yhdistys osallistuu aalto-yhteisön rakentamiseen konkreettisilla toimilla.
Poikkitieteellisyydellä viitataan yhdistyksen sisäiseen poikkitieteellisyyteen ja sen tekemään yhteistyöhän
muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyössä huomioidaan kaikki yhdistykset AYY:n piirissä toimista 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 opinto-alojen välistä.
Tässä arvioidaan, miten kansainväliset opiskelijat ja kansainvälisyys huomioidaan yhdistyksen toiminnassa.
Tapoja kansainvälistymiseen ovat esimerkiksi englanninkielinen viestintä ja kv-tapahtumien järjestäminen.
Lisäksi huomioon otetaan, onko yhdistyksellä jäseninä tai toimijoina kansainvälisiä opiskelijoita.
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1.5. Tilassa järjestettävän toiminnan monipuolisuus huomioiden erityisesti yhdistyksen
ydintoiminta (30 pistettä)
Kohdassa arvioidaan, kuinka paljon ja miten monipuolista toimintaa kehotilassa olisi huomioiden erityisesti
yhdistyksen ydintoiminta. Kohdassa ei erikseen annetta 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.

1.7. Toiminta Otaniemessä (15 pistettä)
Kohdassa kartoitetaan sitä, kuinka usein yhdistyksellä on tai olisi toimintaa Otaniemessä, mikäli se saisi
hakemansa kerhotilan.

Osa 2: Varastotilat (25 pistettä)
2.1. Mikä on yhdistyksen tarkoitus ja mikä on sen ydintoimintaa?
Tilan hakemisen yhteydessä yhdistyksen tulee kertoa hakemuksessaan, mikä varten yhdistys on perustettu
ja millaiset asiat kuuluvat sen ydintoimintaan. Tästä kohdasta ei anneta erikseen pisteitä.

2.2. Kuinka paljon yhdistyksellä on toimintaa ja miten saavutettavissa varasto olisi
jäsenistölle? (10 pistettä)
Kohdassa kartoitetaan yhdistyksen toiminnan määrää suhteessa varaston tarpeeseen sekä samalla
varastotilasta saatavia hyötyjä koko yhdistyksen jäsenkuntaa silmällä pitäen.

2.3. Miten varastotilan saaminen vaikuttaisi kerhonne nykyiseen toimintaan? (15 pistettä)
Kohdassa on tarkoitus kartoittaa sitä, kuinka on paljon ja minkälaista tavaraa varastossa säilytettäisiin.
Erityisesti tavarat, joita ei helposti ja mukavasti voi säilyttää esimerkiksi yhdistyksen hallituksen jäsenten
kotona huomioidaan.

