VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET
1. Toiminta-avustusten yleiset periaatteet
Toiminta-avustukset on tarkoitettu Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivien, olemassa
olevien järjestöjen toiminnan tukemiseen ja turvaamiseen. Avustukset pyritään kohdistamaan
tarpeen mukaan toiminnan mahdollistamiseksi niille, jotka tukea tarvitsevat. Toiminta-avustuksia
ei myönnetä uuden järjestön toiminnan aloittamiseen. Toiminnan käynnistämisen tukemiseen on
mahdollista hakea ylioppilaskunnalta projektiavustusta.
2. Hakeminen ja hakulomakkeet
Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijan tulee vastata tarkasti kaikkiin
hakulomakkeessa oleviin kysymyksiin. Hakulomakkeen liitteeksi hakijan tulee liittää hallituksen
yhteystietoluettelo sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle. Lisäksi liitetään
mukaan edellisen toimintakauden alustava tai hyväksytty toimintakertomus sekä viimeisimmän
vahvistetun tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Hakulomakkeen tarkentaviin kysymyksiin tulee
vastata tiivistetysti, vaikka asiat ilmenisivät toimintasuunnitelmasta.

3. Hakemusten arviointi ja avustuksen myöntäminen
Jotta järjestö voisi hakea toiminta-avustusta täytyy sen täyttää kriteerit VYY:n piirissä toimivista
järjestöistä.
Kriteerit:
 Järjestössä on vähintään 5 jäsentä
 Järjestö on rekisteröity yhdistys
 Järjestön ajantasaiset yhteyshenkilöt on ilmoitettu sekä syys- että kevätlukukauden alussa
VYY:lle
 Järjestön tarkoitus ja toiminta ei ole lain tai hyvien tapojen vastaisia
 Vähintään puolet järjestön jäsenistä on VYY:n jäseniä tai järjestön toiminta kohdistuu
muuten vahvasti VYY:n jäsenistöön ja edistää heidän pyrkimyksiään.

Avustuksen suuruus
Ainejärjestöt
Ainejärjestöjen osalta avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden,
monipuolisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. Toiminnan tulee kannustaa mahdollisimman
monia jäseniä osallistumaan. Avustusta määriteltäessä katsotaan lisäksi, että yhdistyksen hallinto
ja talous ovat asianmukaisesti hoidettuja. Avustuksen maksimimäärä on 800€/vuosi.

Avustus muodostuu perusosasta sekä lisäosasta.
Perusosa: 200€ (Perusosa maksetaan kaikille ainejärjestöille, jotka ovat toimittaneet
asianmukaiset dokumentit määräaikaan mennessä.)
Ainejärjestöillä avustusten suuruus määräytyy seuraavien painotusten perusteella:
Koulutuspoliittinen edunvalvonta: 35%
Jäsentoiminnan monipuolisuus: 35%
Poikkitieteellisyys: 30%

Harrastejärjestöt ja osakunnat
Harrastejärjestöjen ja osakuntien osalta avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan
yleisen aktiivisuuden perusteella. Avustusta määriteltäessä katsotaan, että yhdistyksen hallinto ja
talous ovat asianmukaisesti hoidettuja. Avustuksen maksimimäärä on 800€/vuosi.
Avustus muodostuu perusosasta sekä lisäosasta.
Perusosa: 100€ (Perusosa maksetaan kaikille järjestöille, jotka ovat toimittaneet asianmukaiset
dokumentit määräaikaan mennessä.)
Harrastejärjestöjen ja osakuntien avustusten lisäosan suuruus määräytyy seuraavien painotusten
perusteella:
Varsinainen toiminta 50%
Hallinto ja talous 20%
Viestintä 20%
Poikkitieteellisyys 10%

4. Hakijan velvoitteet
Saadessaan toiminta-avustusta Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalta hakija sitoutuu toimittamaan
pyydettäessä ylioppilaskunnalle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen siltä toimikaudelta, jolle
myönnetty avustus kohdennetaan. Mikäli toiminta-avustuksia saaneen järjestön toiminta ei
lainkaan vastaa hakemusta tai toimintaa ei ole ollut, voidaan tämä ottaa huomioon seuraavan
vuoden toiminta- ja projektiavustuksia myönnettäessä. Hakiessaan toiminta-avustusta hakija
sitoutuu noudattamaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan toiminta-avustuksien jakoperusteita
sekä sitoutuu noudattamaan niissä säädettyjä periaatteita ja velvoitteita

