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Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja
Paikka

TYY:n toimisto, Rehtorinpellonkatu 4 A 2o500 Turku

Aika

27.3.2017 klo 16.00

Läsnä:
Siiven jäsenet:
Heidi Saarinen, puheenjohtaja
Riina Bhatia
Kira Heikelä
Sanni Niemelä
Vierailijat:
Anni Juvonen, toimii sihteerinä
TYY:n kehyvastaava Janne Salakka

Poissa:
Karoliina Kuusela
Noora Mäkelä
Emma Mäkinen
Maiju Paakkunainen
Silja Saarela

1. Kokouksen avaaminen
Heidi Saarinen avasi kokouksen klo 16.25
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen (Pj + 2 jäsentä).
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Riina Bhatia, Sanni Niemelä
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään.
5. 0.7% - lahjoituskohteiden valinta
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Riina Bhatia esittelee 0.7 % kohteiksi hakeneita hankkeita. Kriteereinä koulutus, sukupuolten
tasa-arvo,

liityntä

2030

kestävän

kehityksen

tavoitteisiin

ja

tuen

akuutti

tarve.

Lyhyet kommentit rahoituksen tarpeellisuudesta ja hankkeen soveltuvuudesta:
JYY: Ajamassa hanketta loppuun, hallittu alas ajaminen onnistuisi rahoituksella (ei UM
rahoitusta), sopii kriteereihin.
Eettisen kaupan puolesta ry: Globaalikasvatus ja eettiset hankinnat eivät teemana kaikista
keskeisimpiä kriteerien kannalta.
Vikes: Koulutus ei tullut vahvasti esille, hankkeen jatkuvuus epäselvää, mitä tapahtuisi
TYY:n tuen jälkeen?
Vapauta uhri: Ei sovi kovin hyvin kriteereihin. Keskittyy seurauksiin eikä niinkään
ilmiön perimmäisiin syihin.
Turun maantieteellinen seura ry: KIPPO: UM rahoitus saatu, lähellä TYY:tä, yhteistyö ja
varainkeruun järjestäminen olisi helppoa (puhujat, tapahtumat ym.)
Teria Sira ry: Naisten ääni: Ei rahoitusta, äidinkielen opetuksen pystyisi takaamaan
rahoituksella vuodeksi, toiminta ei muuten järjestyisi. Kohderyhmänä naiset ja näiden
perheet.
Taksvärkki ry: Malawi-hanke: Odottavat tukipäästöstä UM:ltä, TYY:n rahoituksen avulla voisi
aloittaa työpajat jo aiemmin. Kohderyhmänä tytöt/naiset.
SYL Guatemala: TYY tukenut hanketta jo aiemmin (2015).
Plan International Suomi: Järjestön suuruusluokka huomioon ottaen rahoituksen merkitys
olisi vähäinen.
Green Living Movement: UM:n rahoitus. Tarve ei erityisen akuutti.
Naisten kehitysapuryhmä: Ei saanut UM:n rahoitusta. Vaikuttaa, että vahva verkosto ja
toiminta jo olemassa, suuret järjestöt tukemassa. Koulutuksen rooli?
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Suomen YK-liitto: Budjetti on jo merkittävä, rahoituksella ei olisi suurta merkitystä.
Rahoituksesta merkittävä osa käytettäisiin yhden tietokoneen hankintaan.
Ensimmäiseksi kohteeksi valitaan yksimielisesti JYY:n hanke Intian Rajasthanissa.
Perustelut: yhteistyö kehytoiminnassa eri yo-kuntien välillä (SYL:n toive), hankkeiden
maantieteellinen sijoittuminen (vrt. TYY:n muut hankkeet), hanke ja JYY:n toimijat tunnettu
toimiviksi ja tehokkaiksi, hanke ollut käynnissä jo useita vuosia. Koulutus ja sukupuolten
välinen tasa-arvo. Ei UM:n rahoitusta.
Toiseksi kohteeksi valitaan Teria Sira ry: Naisten Ääni -hanke
Perustelut: akuutti tarve rahoitukselle. Tarkkaan selvitetty, mihin raha menee, ja sillä
saadaan paljon aikaan. Kielidiversiteetti ja sosiaalisen tasa-arvon rakentuminen,
sukupuolten välinen tasa-arvo. Ei UM:n rahoitusta.
Puhutaan mahdollisuudesta järjestää varankeräystä varten tanssitunti, koska hanketta
pyörittävällä suomalaisella Teria Sira ry:llä on jo tällaista toimintaa. Keskustellaan
osallistumisesta Teria Sira ry:n vuosikokoukseen 23.4.2017.
Riina tiedottaa järjestöille valitsematta jäämisestä.
6. Tulevat tapahtumat
Meksiko-ilta 5.4
Kokkausapulaiset: Riina ja Satu menossa. Mañanalta kysellään apulaisia. Tarvitaan vielä
noin 3 lisää. Kira ei mahdollisesti pääse. Sanni ja Heidi Reilu korkeakoulu -kokouksessa.
Ekskursio Helsinkiin 7.4 klo 14-16
Kolonialismin perintö kehitysyhteistyössä (Historioitsijat ilman rajoja)
”Miten kolonialismin historia ja perintö vaikuttavat yhä entisissä siirtomaissa?
Mitä tästä historiasta pitäisi tietää ja mitä ottaa huomioon kehitysyhteistyöhankkeita
suunniteltaessa ja toteuttaessa?”
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Heidi, Kira ja Riina kiinnostuneita. Matkakulut ilmeisesti rahoitettavissa kehysiiven varoin.
Suunnitellaan matkustamista Onnibussilla. Tapahtuma liittyy myös yo-kunnan
kehitysyhteistyön toteuttamisen eettisyyden pohdintoihin.
KEKE-viikko syksy 2017
Apurahan hakeminen Turun kestävän kehityksen säätiöltä. Deadline hakemukselle 4.5.2017.
Työstetään kokouksissa.
Rekryn kanssa: Mitä töitä kehitysyhteistyön parissa?
Järjestetään mahdollisesti.
8. Menneet tapahtumat:
Rasismin vastainen viikko: palautetta ja kehitysehdotuksia, mitä opittiin. Tätä käydään läpi
seuraavassa kokouksessa.
Kuitit viikkoon liittyvistä kustannuksista toimistolle. Täytetään lyhyt selvityslomake siitä,
mihin raha käytetty.

9. Ilmoitusasiat
Janne Salakka esittelee Miksi äänestän? -kampanjan ja kyselee osallistujia
siipeläisistä.
Tuuli Vanhaselle myönnetty ero siivestä. Siipeen viime haussa hakeneilta tiedusteltu
halukkuutta tulla jäseneksi.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Kokouskysely tällä viikolla Doodleen.

11. Kokouksen päättäminen
Heidi Saarinen päättää kokouksen klo. 17.24
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Pöytäkirjan vakuudeksi,
Heidi Saarinen,

___________,

puheenjohtaja

sihteeri

________,

__________,

1. pöytäkirjantarkastaja

2. pöytäkirjantarkastaja

