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Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja

Paikka

Proffan kellari, alakerta, Rehtorinpellonkatu 6

Aika

20.04.2015 klo 18.00

Läsnä:

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

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Simo Ristolainen avasi kokouksen kello 18.04
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eveliina Paunonen 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 3. pöytäkirjaan ei tullut muutosehdotuksia. Allekirjoitettiin tarkistettu pöytäkirja.
6. Muistelot
Kehitysyhteistyöpäivä Kampuksella
Kehitysyhteistyöpäivä sujui hyvin ja järjestötorilla oli runsaasti sekä järjestöjä että ihmisiä. Muiden
järjestöjen

mukaan

kävijöitä

oli

jopa

enemmän

kuin

viime

kehy-viikolla.

Kevään

päätapahtumamme oli siis erittäin onnistunut.
Myös kehy-lounas tuntui olevan menestys ja sen markkinointi onnistui. Vielä tosin ei ole tullut
tietoa lounaan tuotoista. Kehy-lounaan tuotto ohjataan Meksiko-hankkeelle.
Kepan

Globaalikasvatuskoulutuksessa

ei

ollut

hirveästi

ihmisiä,

mutta

koulutus

oli

kehitysyhteistyösiivestä paikalle päässeille erittäin hyödyllinen.
Vastaanottokeskusvisiitti
Paikalla oli yhteensä kahdeksan henkilöä: YK-yhdistyksestä, Kehitysyhteistyösiivestä sekä
ulkopuolisia. Vierailulla vastaanottokeskuksen työntekijä esitteli keskusta sekä luennolla että
kierrättämällä vierailijoita ympäri keskusta. Vierailulla olleiden mukaan visiitti paransi käsitystä
turvapaikanhakuprosessista sekä byrokratian että turvapaikanhakijoiden tilanteen osalta.
Eduskuntavaalit
Vihreiden vaalivoitto oli kehitysyhteistyön tulevaisuuden kannalta positiivinen tulos.
7. Ilmoitusasiat
Kutsu kesätapahtumaan
Finndevo-järjestö on lähettänyt kehitysyhteistyösiivelle kutsun kesällä Turussa mahdollisesti
järjestettävään kesätapahtumaan. Ajatuksena on järjestää konferenssi, jonka tavoitteena on
kehitysyhteistyötä tekevien tahojen verkostoituminen ja yhteyksien vahvistaminen.
Kestävän kehityksen koulutusohjelman päätösseminaari järjestetään
22.4.2015 klo 14–17
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8. Tapahtumat
Maailma kylässä-festivaali 23.5.-24.5.
Tarkoituksena on jakaa SYLin pöytä yhdessä SYLin, TYYn ja TAY:n kanssa. Ainakin Anni Juvonen
on menossa tapahtumaan ja aikaisemmin myös Sinituuli Suominen oli ilmaissut kiinnostuksensa
mennä paikalle edustamaan. Eveliina Paunonenkin on mahdollisesti kiinnostunut menemään.
Paikalle lähtijät voivat tiedustella TYYltä mahdollisuutta matkakustannusten korvaamiseen.
Kesän ja syksyn ohjelma
Kesällä mahdollisesti Finndevon kesätapahtuma (ks. kohta 7.)
Syksyn ohjelmassa avajaiskarnevaalit, kehyviikko ja kauppakorkeakoulun kehitysyhteistyöpäivä.
Mahdollisuutta vanhan joulubasaari-perinteen elvyttämiseen voisi pohtia.
Suurin syksyn tapahtumista on Kehitysyhteistyöviikko, jonka koordinaattorina toimii kehysiiven
Sinituuli Suominen.

9. Hankkeet
Toinen ylioppilaskunnan budjettivarojen 0,7 -kohde v. 2015-2016
Kohteiden päättäminen ja 0,7 % päivittäminen. Keskustelimme eri kohteista, joista pöydällä olivat
SYLin hankkeet, eli Mosambik ja Mongolia ja Anni Juvosen ehdottama Solidaarisuus-hanke
tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisemistä vastaan. Lisäksi huomioimme Emmi Hiivolan
ehdotuksen Vanuatun katastrofiavustamisesta, mutta se ei sovi 0,7 kohteeksi, jonka tulee olla
pitkäjänteistä kehitysyhteistyötoimintaa.
Solidaarisuus-hankkeen

tavoitteena

on

sukuelinten

silpomisen

ehkäisy

ja

järjestöjen

verkostoituminen Somaliassa. Hanketta rahoittaa myös Nenäpäivä ja se toimii suomalaisen
Solidaarisuus-järjestön alla, joten koemme sen siipenä luotettavaksi hankkeeksi.
Ehdotammekin siis TYYn hallitukselle kehitysyhteistyösiipenä Solidaarisuus-hanketta toiseksi 0,7
kohteeksi vuodelle 2015.
(Keskustelimme myös mahdollisesta varasuunnitelmasta. Jos se tulee parpeeseen, aiomme
ehdottaa 0,7 kohteeksi SYLin Mosambik-hanketta.)
Tulevan hankkeen suunnittelu
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Satu Nurmi on ehdottanut, että uusi hanke voisi olla tiedossa jo syyskuussa. Lokakuussa tulisi olla
selvillä hankesuunnitelma, jonka edustajisto voisi sitten hyväksyä.
Siipi kokee aikataulun liian tiukaksi ottaen huomioon, ettei työryhmän toiminta ole käynnistynyt
vielä eikä siihen ole vielä varmistettu ammattilaisjäsentä.

10. Tiedotus
TYYn siipien tiedotus
Siipien tiedotus on ollut keskustelunaiheena. KV-siipi on ilmaissut halunsa englanninkieliseen
Facebook-sivustoon, jolloin TYYn Siivet-sivulle jäisi ympäristösiipi ja kehitysyhteistyösiipi. Tämä
on kehitysyhteistyösiiven mielestä aivan hyvä suunnitelma.
Simo on luvannut kirjoittaa Tylkkäriin jutun päättämistämme 0,7
hankkeista niiden läpimenon varmistuttua.
11. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä tiedetä. Nykyinen puheenjohtaja Simo lähtee jo ensi
viikolla harjoitteluunsa Belgiaan, eikä uutta puheenjohtajaa ole vielä tiedossa.
12. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin siitä, ettei mahdollisesti järjestetä keväällä enää virallista kokousta. Sen sijaan
mahdollisesti olisi hyvä pitää jokin epävirallinen koonti/tapaaminen.
Simo kiittää kuluneesta keväästä ja siipeläiset häntä hyvästä ja jämptistä otteesta puheenjohtajana.
Simon ero puheenjohtajuudesta astuu voimaan 1.5. alkaen, joskin häntä saa tarpeen tullen
häiriköidä siiven asioissa.
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.48
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Simo Ristolainen, puheenjohtaja

Petronella Lehtelä,
sihteeri

Anni Juvonen,

Eveliina Paunonen,

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

