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Hae TYYn edustajaksi SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan
Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti?
Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa
osaamisestasi pala maailmalle?
TYY etsii idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 130 000
yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja
palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen
neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa. Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista
tehtäviinsä ja motivaatiota, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman
osaamisen kartuttamiseen.
KENKKU koostuu kolmesta eri teemaryhmästä: viestintä-, vaikuttamis- ja
verkosto/yritysyhteistyötiimistä. Jokaisessa tiimissä on 5 jäsentä, joista yksi on
puheenjohtaja. Koko KENKKUlla on kolme yhteistä tapaamista vuodessa: syyskuussa,
joulu/tammikuussa ja toukokuussa. KENKKUlaisten oletetaan osallistuvan yhteisiin
tapaamisiin. Tämän lisäksi tiimien puheenjohtajat tapaavat noin kerran kuussa SYL:n
toimistolla suunnitellen ja kehittäen toimintaa. Puheenjohtajien ja KENKKUn kokousten
välillä tiimit työskentelevät itsenäisesti Slack-tiedotuskanavaa hyödyntäen. Tämän
lisäksi kullakin ryhmällä on kaksi omaa tapaamista SYL:ssa. Kaikkien KENKKUn jäsenten
toivotaan esittelevät SYL:n kehitystoimintaa oman yo-kuntansa edustajistolle,
hallitukselle ja/tai kehyvaliokunnalle. Ensimmäinen koko KENKKUn yhteinen
tapaaminen on perjantaina 14.9.2018 klo 10–16.
Kokousten lisäksi KENKKUn toimintaan on hyvä varata noin 20 tuntia / lukukausi,
puheenjohtajien hieman enemmän. SYL:lla pidettävissä kokouksissa on tarjolla lounas,
ja osallistujien matkakulut kokouksiin korvataan.
Tiimit ja niiden tehtävät:
1. Viestintätiimi
Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa
mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimin jäsenenä
pääset kirjoittamaan blogitekstejä, koordinoimaan yo-kuntavierailuja ja niiden sisältöä
sekä toimimaan linkkinä yo-kuntien viestintäsektorien kanssa.
2. Vaikuttamistiimi
Eduskuntavaalit pidetään keväällä 2019. Vaikuttamistiimin jäsenenä pääset kehittämään
sisältöjä SYL:n eduskuntavaalivaikuttamiseen kehityspolitiikan osalta. Koska myös
eurovaalit ovat nurkan takana, voit päästä perehtymään myös sen kehityspoliittisiin
sisältöihin. Tiimin työhön kuuluu tiedon etsintää, taustamateriaalien tekoa ja
argumenttien luomista vaikuttamistyöhön.
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3. Verkosto/yritysyhteistyötiimi
Verkosto/yritysyhteistyötiimi työskentelee kehitysyhteistyön varainhankinnan parissa.
Pääset kartoittamaan ja kontaktoimaan mahdollisia yritysyhteistyökumppaneita ja
etsimään tukea SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan. Tiimin jäseniltä kaivataan
idearikkautta ja näkemystä markkinointiin ja rahoitukseen.
Hakemukset tulee lähettää 27.5. klo 23.59 mennessä osoitteeseen tyy-kvsihteeri@utu.fi.
Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi
kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen, sekä kertoo minkä tiimin
jäsen hän haluaisi olla sekä mahdollisen kiinnostuksensa tiimin puheenjohtajuuteen.
Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet täysipainoiselle osallistumiselle (esim.
suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.
SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia.
Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.
Lisätiedot:
https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/
Kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Petra Laiti
petra.laiti@syl.fi
+358 44 906 5003
SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Johanna Ursin-Escobar
johanna.ursin-escobar@syl.fi
+358 44 780 0220
Apply for TYY’s representative in SYL’s Advisory Board for Development Cooperation
Are you inspired by global influencing and promoting education on an international
level? Are you a persistent communicator, good at building networks, or a fundraising
pro? Do you want to share some of your expertise with the world?
TYY is looking for imaginative people, who are committed and motivated, to join the
National Union of University Students in Finland SYL’s Advisory Board for Development
Cooperation (KENKKU). SYL is Finland’s largest lobbying and service organisation for
students, representing 15 member organisations and 130,000 university students. The
Advisory Board for Development Cooperation advises SYL’s board on matters relating to
development cooperation.
We expect KENKKU members to be committed and motivated, but the main aim of the
KENKKU membership is to improve one’s skillset.
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KENKKU is made up of three themed groups: the Communications Team, the
Influencing Team and the Networking/Corporate Relations Team. Each team has 5
members, and one of them acts as chairperson of the team. All KENKKU members meet
three times a year: in September, in December/January and in May. KENKKU members
are expected to participate in the joint meetings. In addition, the chairpersons of the
teams also meet approximately once a month at SYL’s office to plan and develop
KENKKU’s activities. In between the chairperson and member meetings, the team work
independently using the collaboration tool Slack. Each team also has two meetings of its
own at SYL’s office. We hope that all KENKKU members will promote SYL’s development
cooperation activities to the representatives, board and/or subcommittee for
Development Cooperation of their student union. KENKKU’s first joint meeting will be
held on Friday 14 September 2018 at 10–16.
Apart from the meetings, members should reserve approximately 20 hours per term for
KENKKU’s activities – slightly more for chairpersons. Lunch will be served at the
meetings held at SYL’s office, and the travel expenses of the participants will be
reimbursed.
The teams and their tasks:
1. The Communications Team
The Communications Team is in charge of our development cooperation activities’
visibility on social media, creates content and comes up with ideas to improve our
communications. As a team member you get to write blog posts, coordinate student
union visits and their content, and act as a link between KENKKU and the
communications sectors of the student unions.
2. The Influencing Team
The parliamentary elections will be held in the spring of 2019. As a member of the
Influencing Team you get to develop content for SYL’s election lobbying in relation to
development policy. As the European Parliament election is also drawing near, you also
get to acquaint yourself with EU development policy. The team’s tasks include research
and creating background material and arguments for the lobbying work.
3. The Networking/Corporate Relations Team
The Networking/Corporate Relations Team does the fundraising for the development
cooperation work. You get to research and contact potential corporate partners and find
support for SYL’s development cooperation activities. We want to find team members
with lots of ideas and a vision for marketing and fundraising.
Please send the application, including the CV and cover letter by 27 May at 23.59 to tyykvsihteeri@utu.fi. In the application the applicant could explain their views and
experience in relation to our activities. They should also tell us which team they would
like to become a member of and whether they might be interested in chairing a team.
Please also include details on any circumstances which may lead to the applicant not
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being able to take part fully in the activities for a prolonged period of time (e.g. plans for
studies abroad).
In its work, SYL emphasises diversity and equal opportunities. We welcome applications
from people of all backgrounds and genders.
More information:
https://syl.fi/en/syl/kehitysyhteistyo
Petra Laiti, SYL Board Member in charge of development cooperation
petra.laiti@syl.fi
+358 44 906 5003
Johanna Ursin-Escobar, SYL’s Development Cooperation Coordinator
johanna.ursin-escobar@syl.fi
+358 44 780 0220
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