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Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja
Paikka

Turun ylioppilaslehden neuvotteluhuone, Ylioppilastalo B,

Rehtorinpellonkatu 4 Ad
Aika

13.3.2015 klo 16.30

Läsnä:

Hiivola Emmi
Juvonen Anni
Litokorpi Julia
Lehtelä Petronella
Nurmi Satu
Paijula Laura
Paunonen Eveliina
Ristolainen Simo
Simonen Emmi
Poissa:
Rytkönen Istvan
Suominen Sinituuli
Vuori Kaisa

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Simo Ristolainen avasi kokouksen kello 16.54
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emmi Hiivola ja Anni Juvonen.
4. Esityslistan hyväksyminen
Ei muutoksia pöytäkirjaan. Meta 12 ja 13 kokouksen päättäminen. Esityslista hyväksytään.
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5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouksen 2. pöytäkirjaan ei tullut muutosehdotuksia. Allekirjoitettiin tarkistettu pöytäkirja.
6. Muistelot
Meksiko-hankkeen esittely 20.2 TYYn saunalla
Inkeri Halme, Meksiko-hankkeen projektipäällikkö esitteli hanketta. Meksiko-hankkeella on
projekteja, jotka liittyvät maankäyttöön, pohjaveteen sekä kestävään metsänkäyttöön. UM rahoitus
keskittyy kuitenkin koulutushankkeiden tukemiseen eli Wixarica–alkuperäiskansan koulutukseen
omalla alkuperäiskielellään. Meksikon hallitus on jo tunnustanut koulutuksen, mutta sitä ei vielä
tueta valtion rahoilla. Tutkinnolla voi kuitenkin jo hakeutua koulutuksiin.
Yhteydenpidossa Meksikoon on ollut ongelmia. Hankkeen alasajamisesta on ollut keskustelua ja
myös Inkeri Halme pohti exit strategya. Hanke lopetettaneen vuoden 2016 loppuun.
Vaalipaneelitapaaminen 24.2.
Simo oli vaalipaneelitapaamisessa suunnittelemassa paneelikysymyksiä. Vaalipaneeli tulee
kestämään 1,5 tuntia ja siihen osallistuu 8 ehdokasta eri puolueista. Simo sai paneeliin kaksi
kehitysyhteistyöaiheista kysymystä, joista toinen kysymys koskee pakolaisia ja pakolaiskiintiöitä
sekä pohjoismaista vertailua. Toinen kysymys taas kartoittaa ehdokkaiden suhtautumista
kehitysyhteistyöhön yleisesti osana ulkopolitiikkaa.
SYL:n kehitysyhteistyösektoritapaaminen 27.2.
Tapaamisessa oli ISY, AAY, JYY, TYY (3hkö), HYYn edustajia. Selvästi havaittavissa, että HYY ja
TYY ovat erittäin aktiivisia kehitysyhteistyösektoreilla. Tapahtumassa keskusteltiin kehyviikoista ja
niiden

koordinoinnista

eri

ylioppilaskunnissa.

Tapahtumassa

käytiin

lisäksi

UM

kehityspoliittisessa yksikössä Sirpa Paateron vieraana. Lisäksi Salla Mäkelä esitteli SYLin
kehystrategiaa.
Tutustumisilta 27.3.
Syötiin, juotiin jaloviinaa ja mentiin Alepubin ja Piazzan kautta TYYn toimistolle laulamaan.
Lisäksi keskusteltiin asiaa, eli pohdittiin mahdollisia osallistujajärjestöjä kehybasaariin.
TYYn siipien viestintäkoulutus 9.3.
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Emmi Simonen oli viestintäkoulutuksessa, josta koki saaneensa hyvin uusia ideoita siipien
viestintään. Tätä käsitellään myöhemmin kohdassa tiedotus.
7. Ilmoitusasiat
Eduskuntavaalipaneeli 18.3.
Eurooppanuorten kehitysyhteistyöpäivä 31.3. klo 16
Ulkoministeriöstä tulee henkilö kertomaan teemavuoden asioista.
Kaisa Vuori on pohtinut jatkoaan siivessä.
Simo Ristolainen on saanut puolen vuoden harjoittelupaikan ulkomailta,
joten jättää puheenjohtajan paikan.
Ulkoministeriön kansalaisjärjestötapaaminen 25.3. klo 9-16 Helsingissä
Tapahtumaan voi osallistua kaksi henkilöä järjestöstä. István Rytkönen on ilmoittautunut
halukkuutensa osallistua, joten hänet lähetetään sinne.

Toinen paikka vielä vapaana, mutta

ilmoittautuminen umpeutui.
8. Tapahtumat
Super-kehy-päivä: basaari, kehylounas / globaalikasvatus 30.3.
Tapahtuman järjestäminen basaarin osalta edistyy hyvin. Moni järjestö on jo ilmottautunut
halukkuutensa osallistua tapahtumaan. Mukana ovat tähän mennessä UNICEF, Maantieteellinen
seura, Meksiko-ryhmä, Change Maker, YK-Yhdistys ja Taksvärkki.
Kehy-lounas on sovittu Unican ravintolapäällikön kanssa. Kehy–lounas järjestetään tuolloin lähes
kaikissa Unican ravintoloissa (pl. Kaksi). Kehy–lounas on Deli-ruoka, jonka hinta on 3,95€ ja josta
menee 0,50e hankkeelle. Ruoka on meksikolaistyyppinen liharuoka, sillä ravintolapäällikön
mukaan liharuoka on menekiltään parempi ja lounaan osalta tuottavuus on ensisijainen
prioriteetti. Vaikka Meksiko-hankkeen jatkosta onkin epäselvyyttä, niin ruoka on silti
meksikolaistyyppinen, riippumatta siitä mille hankkeelle tuotto meneekään. Unica tilittää rahat
suoraan TYYlle.
Kehy-lounaan markkinoinnin kannalta on olennaista tietää, mille hankkeelle rahat menevät. Koska
kuitenkaan siitä ei vielä ole selvyyttä, niin markkinointia pidetään aluksi yleisluontoisempana.
Markkinointi aloitetaan ensi viikon alussa somessa. Lisäksi Unicalle tehdään pöytäkolmiot.
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Emmi Hiivola ottaa vastuulleen markkinoinnin eli Facebook-tapahtuman teon ja yhteistyön TYYHannun kanssa visuaalisen ilmeen osalta. Viikon 12 alussa markkinoinnin osalta tulee olla jotain
valmiina ja päätös hankkeesta täytyy tehdä viikko etukäteen.
Globaalikasvatuskoulutuksesta István on ollut yhteydessä Kepaan. Koulutuksen osalta selvitellään
mahdollisuutta luentopassimerkintään oppiaineista.

Vierailu vastaanottokeskuksessa huhtikuussa
YK-yhdistys tekee mielellään yhteistyötä Kehysiiven kanssa, koska edellis vuonna vierailut oli
peräkkäin. YK-yhdistys keskustelee vielä kokouksessaan aikataulusta, joka sitten päätetään
yhdessä myöhemmin.

9. Hankkeet
Ylioppilaskunnan budjettivarojen 0,7 -kohteet v. 2015-2016
Kohteiden päättäminen ja 0,7 % päivittäminen. Zimbabwen AIDS orvot on aikaisemmin vuonna
2012 päätetty jatkuvaksi kohteeksi, jonka rinnalle valitaan nyt toinen kohde.
Keskustelimme eri kohteista, joista pöydällä olivat SYLin hankkeet, eli Mosambik, Guatemala ja
Mongolia. Siipi kokee SYLin hankkeet parhaiksi vaihtoehdoiksi.
Ehdotamme TYYn hallitukselle kehitysyhteistyösiipenä SYLin Guatemala-hanketta toiseksi 0,7
kohteeksi vuodelle 2015.
Keskustelimme jatkuvan 0,7-kohteen jatkuvuuden tarpeellisuudesta.
Ehdotamme TYYn edustajistolle että TYY luopuu jatkuvista 0,7 kohteista ja kehitysyhteistyösiipi
saa ehdottaa 0,7 kohteet vuosittain.
TYYn koordinoima uusi hanke
Perustetaan siiven alle työryhmä ideoimaan TYYn uusia kehitysyhteistyöhankkeita. Työryhmän
tavoitteena on selvittää mahdollisen uuden hankkeen sisältöjä ja tarpeita. Työryhmä on toistaiseksi
suljettu, mutta se tullaan avaamaan myös muille jäsenille myöhemmin. Työryhmä toimii
vapaamuotoisena sellaisenaan ja siihen kuuluvat kaikki kokouksessa tällä hetkellä läsnäolevat
henkilöt. Emmi Simonen doodlaa kokouksen sekä suunnittelee ensimmäisen tapaamisen ohjelmaa.
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10. Tiedotus
TYYn siipien viestintäkoulutus 9.3.
TYYn siivistä oli edustajat ja lisäksi paikalla olivat Riina Lumme ja Hannu Lahoniitty.
Tilaisuudessa käsiteltiin siipien viestintää, brändäämistä ja tiedottamista, joka koetaan
nykyhetkellä puutteelliseksi.
TYYn siipien nettisivujen päivitys nähdään TYYn puolesta tarpeellisena. TYYn siivet-sivuilla tulisi
olla selvemmin siipien toimintaa esillä ja nettisivujen rooli siipien tiedotuksessa tulisi olla nykyistä
suurempi.
Keskustelua myös Facebook-sivusta ja sen käyttötavoista.
Maailmantalouden tekijät–vaalipaneelivastausten pohjalta mahdollisesti
jokin siiven julkaisu Hannun kanssa yhteistyössä.

11. Seuraava kokous
Iltakoulu perjantai 20.3. klo 16.
Seuraava kokous doodlataan viikolle 15.
12. Muut esille tulevat asiat
Yleistä keskustelua Meksiko-hankkeesta.
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.38
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Simo Ristolainen, puheenjohtaja

Petronella Lehtelä,
sihteeri

Anni Juvonen,

Emmi Hiivola,

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

