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Yhdistykset, viestintä,
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/ Associations,
Communications, Artistic
Activities and Museum

Kaikille yhteinen ohjelma
Common program for all
16.00.-16.10.

Aloitussanat ja turvallisemman tilan periaatteet
Welcome and principles for safer space

16.10.-16.40.

Yhdistysten oikeudet ja velvollisuudet
Rights and obligations of associations

16.40.-16.55.

Koronapandemia - Miten se vaikuttaa yhdistystoimintaan?
Covid-19 pandemic – how does it affect associations’
activities?
Noora Torpo & Christian Segergrantz, AYY

16.55.-17.00.
17.00.-17.30.

Tauko / Break
Resilienssi / Resilience

Aallon opintopsykologit / Aalto Study Psychologists
Hannu Pesonen & Paula Sjöblom

Kaikille yhteinen ohjelma
Common program for all
17.30.-17.40.
17.40.-18.00.

TTER-avustukset / TTE Fund grants

Samu Nurmi, AYY

Viestintä / Communications

Julia Wihuri, AYY

18.00.-18.15.

Tauko / Break

18.15.-18.35.

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus yhdistystoiminnassa
Equality and accessibility in associations

Lauri Jurvanen, AYY

Kaikille yhteinen ohjelma + teemaosiot
Common program for all + Theme Sessions
18.35.-18.55.

Kestävä kehitys yhdistyksissä
Sustainability in associations

18.55.-19.00.

Tauko / Break

19.00.-19.30.

Teemakohtaiset koulutukset
Yhdistyksen talous/Finance in associations, Antti Pollari, HY
Vaikuttaminen/Advocacy work, Teemu Palkki, AYY

19.30.-20.00.

20.00.–20.05.

Tua Videman, AYY

Teemakohtaiset koulutukset
Yrityssuhteet/Corporate Relations, Ville Kauhanen, AYY
Avaimet tapahtumien järjestämiseen livenä ja virtuaalisesti
Eeva Ylimäki, AYY
Lopetus / Closing words

Teemaosuus / Theme sessions
(19.00.-20.00.)

Taloudenhoito yhdistyksissä / Finance in associations

Antti Pollari, HY

Yrityssuhteet / Corporate Relations

Ville Kauhanen, AYY

Avaimet tapahtumien järjestämiseen livenä ja virtuaalisesti
Keys for organizing events live and remote

Eeva Ylimäki, AYY

Vaikuttaminen opiskelijayhteisössä / Advocacy work

Teemu Palkki, AYY

Turvallisemman tilan periaatteet
Yhdistyskoulutuksessa / Principles of
Safer Space in Associations Training

Puhutaan ja käyttäydytään toisiamme kohtaan kunnioittavasti. Ei tehdä tarpeettomia oletuksia
toisista osallistujista, kunnioitetaan jokaisen omaa kokemusta ja annetaan tilaa erilaisille
kysymyksille ja mielipiteille keskustelussa.
Let’s discuss and act respectfully towards one another. Let’s not make unnecessary assumptions,
let’s respect everyone’s experience and allow space for different questions and opinions in
conversation.

Turvallisemman tilan periaate on käytössä koulutuksen ajan koskien sekä osallistujia että
esittelijöitä,
The principles of safer space is valid throughout the training for participants ans speakers.

Voit ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä joko Zoomin chatissa hosteille tai tällä
lomakkeella (myös anonyymisti):
You can notify us about inapproriate behavior in Zoom chat or through this form (also
anonymously):
https://tinyurl.com/ayyassociationtraining2020

AYY:n palvelut
yhdistyksille
AYY’s Services to
Associations

AYY:n piirissä toimivat yhdistykset /
Associations operating within AYY
• Erityisasemayhdistykset, EAY:t
• 31 kpl

• Special Status Associations
• 31 associations

• Muut 1. rekisterin yhdistykset
• 150 kpl

• Other 1. register associations
• About 150 associations

• 2. rekisterin yhdistykset
• Noin 30 kpl

• 2. register associations
• About 30 associations

• Osittain erilaiset oikeudet ja
velvollisuudet

• Partially different kind of rights and
obligations

AYY:n vuokrattavat tilat / Rentable spaces
• 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

• Rental on a one-time basis
•
•
•
•

Saunas
Sitsi halls, game rooms, meeting spaces and other facilities
Van
Both free and paid faclities

 Check all the facilities from: http://ayy.fi/tilat/

• Association spaces
• Club rooms
• Storage space

Kertavuokrattavien tilojen varaaminen kevätkaudelle 2021
Advance booking of facilities for the spring of 2021
• Tilojen ennakkovaraukset

Erityisasemayhdistykset ti 1.12. klo 12 - ma 7.12. klo 12

Muut 1. luettelon yhdistykset: ke 9.12. klo 12 - ti 15.12. klo 12

• Advance bookings

Special Status Associations Tue 1.12. at 12 - Mon 7.12. at 12
Other 1. register associations Wed 9.12. at 12 - Tue 15.12. at 12

Kertavuokrattavien tilojen varaaminen kevätkaudelle 2021
Advance booking of facilities for the spring of 2021
• Varausajan päätyttyä ei tänä vuonna pidetä tilakähmytilaisuutta, vaan yhdistykset
sopivat keskenään päällekkäisistä varauksista sähköpostitse AYY:n ohjeiden
mukaisesti.
EAY:t: 7.12. ja 15.12. / sähköpostitse
Muut 1. luettelon yhdistykset: 15.12. / sähköpostitse

• Lisätietoja AYY:n nettisivuilla sekä tarvittaessa palvelutoimistolta ayy@ayy.fi.
• https://www.ayy.fi/fi/tilojen-ennakkovarauskierros-kevaalle-2021
• No separate booking event this year, associations will agree amongts each other
about overlapping reservations through email according to instructions sent by AYY.
Special Status Associations: 7.12. ja 15.12. / email
Other 1. register associations: 15.12. / email

• More information on AYY’s website and from Service Office if needed ayy@ayy.fi.
• https://www.ayy.fi/en/advance-booking-of-facilities-for-the-spring-of-2021

Kertavuokrattavien tilojen varaaminen
Booking of rental facilities
• Tilakähmyjen jälkeen tilat voi varata omilla Aalto-tunnuksilla osoitteessa
http://tila.ayy.fi. Varmista, että teet varauksen yhdistyksen käyttäjäryhmänä.
• Mikäli sinulta puuttuu käyttöoikeudet johonkin käyttäjäryhmään, ole yhteydessä
AYY:n palvelutoimistoon ayy@ayy.fi.

• Vapaana olevia tiloja voit tarkastella osoitteessa tila.ayy.fi/kalenteri
• Syksyn 2021 tilojen varauksia pääsee tekemään toukokuussa 2021

• After booking sessions, you can reserve spaces with your Aalto user from
http://tila.ayy.fi. Make sure that you make the reservation as your
association’s user group.
• If you don’t have the rigt to some user group, please be in contact with AYY’s
Office ayy@ayy.fi

• Available spaces can be seen from the booking calendar:
http://tila.ayy.fi/calendar
• Bookings for the fall of 2021 will be available in May 2021

Käyttösäännöt / Usage rules for rental facilities
• 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
• When you book a space, you agree to the usage rules which you
can find from AYY’s website or TILA
• The goal is that all facilites will remain in good shape and tidy for
the next user
Cleaning is the user’s responsibility, cleaning supplies come from the cleaning
company

• Compliance is activley monitored and sanctions are imposed for not
following the rules

Muistilista tilojen käyttäjälle
To-do list for space users
• Huomioi tilojen käyttöajat & hae tarvittaessa poikkeuslupaa!
• Peruuta tarpeettomat tilat ajoissa (viim. 14 täyttä vrk ennen
käyttöpäivää)!
• Saunojen lämmitykset tilataan edeltävän viikon perjantaina.
• Joissain saunoissa voit kytkeä lämmityksen päälle itse manuaalisesti

• Take note of the user hours & apply for night use permission if
needed!
• Cancel unnecessary reservations in time (14 full days before the
reserved day at the latest)!
• Heating of saunas are preordered on the Friday of the previous
week.

• In some locations it’s possible to swith on the sauna manually upon arrival

Muistilista tilojen käyttäjälle
To-do list for space users
• Hae ja palauta avaimet ajallaan!

• Hukatuista avaimista peritään 35 € / avain

• Täytä tarkastuslista tilaan saapuessasi!
• Lue käyttösäännöt & noudata niitä!

• Siivous käyttäjän vastuulla; siivoustarvikkeet siivousfirman vastuulla.

• Pidetään huoli yhteisistä tiloista!

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

• Pick up and return keys in time!

• For lost keys, 35€ per key will be charged

• Fill in the checklist for the space upon arrival!
• Read the usage rules & follow them!
• Let’s take care of our common spaces!

• The Real Estate team won’t be up to date about defects if users don’t report them
 send an email (preferably with a picture!) to tilat@ayy.fi

Yhdistystilat / Associations Spaces
Haluaisiko yhdistyksesi itselleen
uuden tilan?

• AYY tiedottaa vapautuvista tiloista ja
niiden hakemisesta yhdistysten
sähköpostilistalla
• 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

Does your association want a space?
• AYY informs about vacancies and how
to apply for them in the Association
email-list
• Spaces are applied for during a
general application period
• When the application period is on,
AYY’s Facility Committee processes
the applications according to the
Scoring model and makes a
proposition for the AYY Board
• The AYY Board makes the final
decision about the allocation of
spaces

Viestintää / Communications
• Yhdistykset-sähköpostilista (yhdistykset@list.ayy.fi)
• AYY:n tärkeää tiedotusta yhdistysten suuntaan
• Kolmikielinen tai vähintään suomi + englanti
• Liity listalle!
https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset
• “Yhdistykset” mailing list (yhdistykset@list.ayy.fi)
• Used for important information from AYY to associations
• Trilingual or atleast Finnish + English
• Join the list!
https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

AYY:n kanavat tiedottamiseen / AYY’s
information channels for associations
• Viikkotiedote lähtee AYY:n jäsenille maanantaisin, sisällön deadline on
to klo 10 osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi.
• Yhdistystiedote lähtee yhdistyksille joka toinen perjantai, sisällön
deadline on ke klo 10 osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi
Yhdistystiedote on tällä hetkellä kehitystauolla
• Erityiset-lista (erityiset@list.ayy.fi) tavoittaa erityisasemayhdistykset ja
on tarkoitettu muulle tapahtumamarkkinoinnille
• Weekly Newsletter goes out to all AYY members every Monday. DL for
materials is Thu at 10 AM
• Association Newsletter goes out to associations every other Friday. DL
for materials is Wed at 10 AM
Association Newsletter is on a development break
• “Erityiset” mailing list (erityiset@list.ayy.fi) reaches AYY’s Special Status
Associations and is meant for event marketing

Yhdistysprofiili / Association Profile
• On jokaisen AYY:n yhdistysrekisteriin kuuluvan yhdistyksen oikeus, mutta myös
velvollisuus toiminta-avustusta saaville
• http://ayy.fi/yhdistykset/yhdistyslistaus/
• https://lomake.ayy.fi/viestinta/association-profile/
• Täytä lomake ja järjestösektori lisää profiilin/muokkaa sitä
• AYY ei käännä kieliversioita, lähetäthän siis kolmikielisenä tai vähintään suomi & enkku

• Is the right of every association in AYY’s register but is also an obligation for the ones
that get an operating grant!
• https://www.ayy.fi/en/list-of-associations
• https://lomake.ayy.fi/viestinta/association-profile/
• Fill in the form and the Association Sector will create a profile for your association or edit your
existing profile
• AYY does not translate the profiles, so make sure to send the materials in all three languages, or
atleast in Finnish and English

Toiminta-avustukset / Operating grants
•

AYY jakaa vuosittain piirissään oleville
ensimmäisen luettelon yhdistyksille toimintaavustuksia

•

AYY distributes yearly operating grants to the
first list associations in its district

•

The application period is usually in March

•

Hakuaika yleensä maaliskuussa

•

•

Pisteytetään järjestösektorilla pisteytysohjeen
mukaan

The applications are scored according to the
Scoring model

•

•

Jatkuvan toiminnan tukemiseen

Meant to support ongoing operations

•

•

Mahdollisia muutoksia tulossa pisteytykseen
yhdistysohjesäännön päivitysprosessin myötä
lähivuosina

Possible changes coming to the scoring due to
upcoming updates to theAssociation Regulation

Lisäksi: uusien yhdistysten starttiraha 185 €

In addition: start-up grant for new associations 185 €

Neuvonta / Guidance
• Järjestösektorin tavoittaa osoitteella jarjestoasiat@ayy.fi
• Sääntömuutokset, -tulkinnat, palveluihin liittyvät kyselyt,
koulutustoiveet jne.

• Sääntötulkintaa ja toimintaneuvoja epäselvissä tilanteissa
• You can reach the Association Sector from
jarjestoasiat@ayy.fi
• Changes to rules, rule interpretations, questions
about services for associations, requests for
trainings etc.

Neuvonta / Guidance
• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
• https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
• Kiireellisissä tilanteissa voi
soittaa järjestöasiantuntijalle 050 520 9442
• Finnish Patent and Registration Office (PRH)
• https://www.prh.fi/en/yhdistysrekisteri.html
• In urget matters you can contact Associations
Specialist 050 520 9442

Yhdistysopas
Association
Guide
Kattava tietopaketti AYY:n
piirissä toimivalle
yhdistystoimijalle
Comprehensive information
package for associations
operating within AYY

Mistä löytyy?
yhdistysopas.ayy.fi
Can be found at;
https://yhdistysopas.ayy.fi/
?lang=en

•

Perustaminen

•

Rekisteröinti

•

AYY:n yhdistysrekisteri

•

Founding

•

Registration

•

AYY’s association •
register
•

YHTEISÖ

HALLINTO JA TALOUS

•

KIELIVERSIOT

Tehtävät, vastuut ja säännöt

•

Kansainvälistyminen

•

Yhdenvertaisuus

•

Häirintä

•

Hyvinvointi

Taloudenhoito ja kirjanpito

COMMUNITY

Tilinpäätös ja
toiminnantarkastus

•

ADMINISTRATION AND FINANCES
•

Tasks, responsibilities and rules

•

Financial management and
accounting

•

Financial statement and
performance audit

LANGUAGE
VERSIONS
PALVELUT JA INFO

•

AYY:n edut yhdistyksille

Internationalisation

•

Materiaalipankki

•

Equality

•

Yhdistysoppaasta

•

Harassment and
inappropriate treatment

SERVICES AND INFO

•

Wellbeing

•

AYY’s benefits to
assocations

•

Material bank

•

Association guide

Koulutukset ja kurssit
• Yhdistyskoulutukset
• Toiveet koulutuksista huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan
• Toiveita voi esittää palautelomakkeen
kautta tai osoitteeseen jarjestoasiat@ayy.fi
• Association trainings
• Theme trainings organized also
• Send ideas for trainings to jarjestoasiat@ayy.fi

Tapahtuma-järjestäjän
opas / Event Organiser
Guide
Opas on tarkoitettu kaikkien niiden
toimijoiden tueksi, jotka toteuttavat erilaisia
tapahtumia Aalto-yhteisössä.
The guide is meant for everyone who
organize events in the Aalto community.

Mistä löytyy?
Yhdistysoppaan materiaalipankista
Can be found in the material bank of the
Association guide (available so far only in
Finnish)

IT-palvelut / IT Services
• WWW-sivut

• Ylioppilaskunnan Otax-palvelimelta yhdistysten käytössä on PHP-,
NodeJS-, Python- ja MySQL-tuettu kotisivutila.

• Sähköpostilistat

• Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus perustaa ja käyttää Mailmanjärjestelmän sähköpostilistoja. Varsinaisia sähköpostilaatikoita emme
tarjoa.

• WWW-pages

• Student union’s Otax-server offers assocations PHP-, NodeJS-, Pythonand MySQL-supported homepage.

• Email-lists

• Associations can set up and use the Mailman-system’s mailing lists. AYY
does not offer emailboxes.

IT-palvelut / IT Services
• 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/
• Apua GDPR-asioiden kanssa https://inside.ayy.fi/display/TIET/Tietosuoja
• https://tietosuoja.fi
• Domains

• Associations can obtain a domain for the association or an event through AYY. The
domains can be made to work on Otax, WordPress sites and, if needed, on the
mailing lists. More information from AYY’s IT services: tietotekniikka@ayy.fi

• All IT-services for associations: http://otax.fi/
• Help with GDPR: https://inside.ayy.fi/display/TIET/General+Data+Protection
• https://tietosuoja.fi/en/home

Lisäksi / Also
Ylioppilaskunnan arkisto tarjoaa yhdistyksille
säilytystilaa, tarvikkeita ja neuvontaa
arkistoinnissa. Lisätietoja: arkisto@ayy.fi

• Nyt on hyvä hetki muistuttaa vuoden 2020
toimijoita arkistoinnista!
• Arkisto: arkisto@ayy.fi
• Museo: museo@ayy.fi
AYY:n yhteysosoitteita

• Viestintä: viestinta@ayy.fi
• Tilat: tilat@ayy.fi
• IT: tietotekniikka@ayy.fi ja otax.fi (FAQ)

AYY offers associations storage space,
supplies, and advice on archiving, more
info: arkisto@ayy.fi
• Now is a good time to remind the current
board and active members of your
association about archiving the material
of the year 2020!
• Archive: arkisto@ayy.fi
• Museum: museo@ayy.fi
Contact emails at AYY:
• Communications: viestinta@ayy.fi
• Spaces: tilat@ayy.fi
• IT: tietotekniikka@ayy.fi and otax.fi
(FAQ)

Lisäksi / Also
Postilokero yhdistykselle AYY:n
toimistolta (Otakaari 11)
•

Postin hakemisen mahdollisuuksista
toimiston aukiolon puitteissa tiedotetaan
erikseen, laskujen osalta voi olla hyvä
kysyä laskun tietoja voi kysyä
laskuttajalta sähköpostitse/puhelimitse
niin ei mene eräpäivä ohi

You can get a mail box from our office at
Otakaari 11
•

AYY will inform when associations can pick up their mail
within the opening hours of the office. It could be
good to also ask invoice senders for billing information
by phone or email so ou don’ miss the dute date for an
invoice

Museo / Museum
Maailman paras, ja ainoa,
opiskelijakulttuurimuseo!

The best, and only, museum of student
culture in the world!

• Polyteekkarimuseo perustettu 1959

• Polytechnical Students’ Museum, est. 1959

• Esittelee historiaa ja nykyisyyttä, Aaltolaisille
ja kaikille kiinnostuneille
• Melkein täysin vapaaehtoisvoimin
• Tarjolla näyttelytilaa ja -jeesiä,
tilauskierroksia, asian- ja kontekstin
tuntemusta
Rempassa päivitetään tilojen lisäksi
toimintaa

• Perusnäyttelyä ja brändiä kasvatetaan
esittelemään koko Aalto-yhteisöä; kokoelmiin
kaivataan lisää esineitä, tarinoita ja tietoa
ARTSin ja BIZin opiskelijoilta!
• Museojaosto vastaa arjen sujumisesta,
Museotoimikunta oppaina sekä apuvoimina

• Showcasing the past and the present,
within and outside the Aalto community
• Largely run by volunteers
• Exhibition space and advice, custom tours,
expert knowledge available
Both facilities and activities in renovation

• Our collections and brand are being
expanded to represent the entire Aalto
community; all ARTS and BIZ content
welcome!
• Museum Section handles day-to-day
operations, Museum Committee are our
guides and helping hands

Kysymyksiä? / Questions?

Muista ainakin
nämä! /
Remember at
least these!

Liity yhdistykset-sähköpostilistalle
Lue yhdistysopas.ayy.fi
Yhdistysilmoitus ja toiminta-avustuksen
hakeminen (maaliskuu 2021)
Ole yhteydessä aina kun siltä tuntuu!
jarjestoasiat@ayy.fi
Join yhdistykset-mailinglist!
Check out Association Guide:
https://yhdistysopas.ayy.fi/?lang=en
Annual association notice and applying for
the operating grants (March 2021)
Contact us at: jarjestoasiat@ayy.fi

Palaute on meille tärkeää /
Your feedback is important to us
• Lomake auki su 13.12. asti / Form open until Sun 13.12.

https://tinyurl.com/ayyassociationtrainingfeedback

Kiitos ja tsemppiä yhdistystoimintaan 2021 !
Thank you and all the best for your
association in 2021!

