OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI:
Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-,
poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.
Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle ja talousarviolle on kullekin oma välilehtensä. Valitse
ensin muutos tai projekti, jota esityksesi koskee. Valitse lisäksi muutoksen tyyppi
(lisäys/poisto/muutos/kommentti). Kirjaa sitten sisältö Kommentti-sarakkeeseen. Kirjaa
jokaiselle riville ainoastaan yksi muutosesitys, lisäys, poisto tai kommentti.
Taulukko laajenee itsestään riviä vaihtamalla, jos tila meinaa loppua kesken.

Lisää tälle välilähdelle kommentit koskien Linjapaperiin tehtyjä
muutosesityksiä. Valitse ensin muutoskohta, jota haluat kommentoida.
Muutosnumero viittaa dokumentissa näkyvään alaviitteeseen. Sen
jälkeen valitse kommenttityyppi. Viimeiseen kenttään kirjaa sisältö.
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Kommentti:
Poistetaan: "Suomen kehityspoliittisten ohjelmien keskiössä tulee olla koulutus." Koulutus on jo Suomen keskeisten kehityspoliittisten tavoitteiden joukossa
eikä sitä mielestämme ole järkeä priorisoida muiden yli.
"Päätoimisen, tutkintoon johtavan koulutuksen" --> "Päätoimisen, tutkintoon johtavan opiskelun"
"kehittämiseen" --> "kehittämisen"
"systemaattisesti kerätä tietoa opiskelijoidensa" --> "systemaattisesti kerätä tietoa opiskelijoidensa ja hakijoidensa"
"jotka ovat epäolennaisia opinnoista suoritumisen" --> "jotka ovat epäolennaisia valinnan ja opinnoista suoriutumisen"
"Varhaiskasvatusta antavat yliopistokoulutuksen saaneet lastentarhanopettajat." --> "Lastentarhanopettajien määrää varhaiskasvatuksessa lisätään."
(Mielestämme vanha kirjaus hieman turhan linjaava, varsinkin nykyisissä olosuhteissa)
Uusi vaikuttamistavoite edellistä täydentämään: "Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevillä tulee olla varhaispedagogiikan osaamista ja nykyisille
varhaiskasvatuksessa työskenteleville on tarjottava täydennyskoulutusta ja mahdollisuus kelpoisuuden päivittämiseen."
Mielestämme tämä kirjaus on lähinnä nykytilan kuvaus eikä tavoitteellista toimintaa. Mitä tällä halutaan edistää?
Mielestämme OKM:n Visio 2030 -työ ei täytä kirjauksessa asetettuja tavoitteita tai ainakaan sen lopputulos ei ole vielä selvillä, joten näistä syistä emme ottaisi
sitä vielä pois.
Ei liity nyt esitettyihin muutoksiin, mutta kappaleen viimeistä vaikuttamistavoitetta muokkaisimme seuraavasti: "Kansainvälisille opiskelijoille myönnetään
viisumi koko opiskeluajaksi." --> "Kansainvälisille opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko opiskeluajaksi. Opinto-ohjelmat on suunniteltu niin, että niissä
on mahdollista suorittaa oleskeluluvan uusimiseen tarvittava määrä opintopisteitä lukuvuodessa ja viranomaisten ja oppilaitosten yhteistyön on toimittava
mutkattomasti ympäri Suomea."
"neliövuokrakohtaiseen kattoon" --> "neliövuokrakohtaiseen kattoon, eikä asumistukea rajaavaa osa-asunnon normia ottaa käyttöön."
Poisto on hyvä, mutta lisäisimme seuraavaa: "Opintorahan huoltajakorotuksen tasoa on nostettava."

Lisää tälle välilähdelle kommentit koskien
toimintasuunnitelmaa. Valitse ensin projekti, jota haluat
kommentoida. Kirjoita, miltä riviltä kommentoimasi
kohta alkaa. Sen jälkeen kommenttityyppi. Viimeiseen
kenttään kirjaa sisältö.

Projekti

Kommenttityyppi:

Kommentti:

1. Sukupolvipolitiikka vaalien
puheenaiheeksi
Kommentti
1. Sukupolvipolitiikka vaalien
puheenaiheeksi
Muutos

Mielestämme projektin ajatus on erinomainen. Pohdimme, että alustavia raameja vaaliteemoilla voisi käydä jo liittokokouksen yhteydessä esimerkiksi
lähetekeskusteluna, jotta ne kuvastavat paremmin koko liikkeen tahtoa.

1. Sukupolvipolitiikka vaalien
puheenaiheeksi
Muutos

"Osa projektia on ylioppilaskuntien kouluttaminen kampanjan tekemiseen: ylioppilaskunnilla on tärkeä rooli sitouttaa myös vaalivuoden toimijat yhteiseen
kampanjaan." --> "Projektia valmistellaan tiiviissä yhteistyössä koko liikkeen kesken, jotta yhteinen henki välittyy myös ensi vuoden yli."
"SYL aktivoi poliitikot, yhteiskunnalliset vaikuttajat ja opiskelijat keskustelemaan sukupolvipolitiikasta" --> "SYL nostaa omia tavoitteitaan esiin
sukupolvipoliittisten näkökulmien kautta. Nuorten sukupolvien tulevaisuus on vahvasti poliittisen keskustelun agendalla vaalien alla niin poliitikkojen,
yhteiskunnallisten vaikuttajien kuin opiskelijoiden mielissä."

1. Sukupolvipolitiikka vaalien
puheenaiheeksi
1. Sukupolvipolitiikka vaalien
puheenaiheeksi
1. Sukupolvipolitiikka vaalien
puheenaiheeksi
1. Sukupolvipolitiikka vaalien
puheenaiheeksi
2. Opiskelijat Euroopan
rakentajina

Muutos
Muutos
Muutos
Poisto

"Tavoitteista päätetään vuoden 2018 aikana" --> "Tavoitteista päätetään kevään 2018 aikana."

"#sukupolvipolitiikka -kampanja" --> "Vaalikampanja"
"SYL:n keskustoimisto fasilitoi keskustelun tavoitteista ylioppilaskuntien kanssa." --> "Liikkeen sisällä käydään keskustelu eduskuntavaalitavoitteista kevään
2018 aikana."

2. Opiskelijat Euroopan
rakentajina
Muutos
3. Tulevaisuuden työ, meidän
työmme
Kommentti

"jonka vastuulla on koordinoida eduskuntavaalikampanja"
Tämä on mielestämme projekteista eniten valmis ja parhaiten taustoitettu näistä, kiitos! Projekti on mielestämme kunnianhimoinen ja EU-vaikuttaminen
kannatettavaa, mutta olemme hieman huolissamme siitä, että projekti liikaa aikaa kansalliselta edunvalvontatyöltä?
"Nykyinen opiskeleva nuoriso on erittäin EU-myönteistä ja siksi on tärkeää, että tällä opiskelevalla sukupolvella on myös aidosti eväitä käydä aktiivista,
valveutunutta keskustelua EU:sta ja puolustaa EU:ta ja kansainvälistä yhteistyötä" --> "On tärkeää, että opiskelevalla sukupolvella on aidosti eväitä käydä
aktiivista, valveutunutta keskustelua EU:sta ja kansainvälisestä yhteistyöstä"
Projektissa on ehdottoman tarpeellisia teemoja, keinot toistaiseksi toki vielä varsin ympäripyöreitä. Ylioppilaskuntien kanssa yhdessä tekeminen on
kannatettavaa, SYL:n roolin miettiminen vaatii kuitenkin vielä täsmennyksiä.

3. Tulevaisuuden työ, meidän
työmme
Kommentti

"Työelämäsektorin tai muun näitä asioita käsittelevän henkilön työn tueksi ylioppilaskunta tekee ohjeet tai ohjaavan dokumentin." --> Koemme, että pelkät
vaikutustavoitteet riittävät, ja ylioppilaskunnat saavat vastata itse omasta dokumentaatiostaan. Ainakin meidän suuntaan näyttäisi kummalliselta jos
työelämäsektorin toiminnasta olisi olemassa ohjaava dokumentti, kun vastaavaa dokumenttiä ei ole suoraan muidenkaan sektorien toiminnasta.

4. SYL opiskelijavaikuttamisen
asiantuntijaksi opetusalan
kehitysyhteistyössä
Kommentti

On hyvä lähtökohta, että SYL haluaa tehdä mielipidevaikuttamista kansainvälisessä ympäristössä, mutta projekti nykyisessä muodossaan ei mielestämme ole
ainakaan aikaisempien keskustelujen mukainen. Monilla ylioppilaskunnilla on tahto osallistua kehitysyhteistyöhankkeeseen eikä tässä ehdotuksessa huomioida
tätä toivetta lainkaan. Koemme, että SYL voi edistää tässä projektissa määritettyjä tavoitteita, mutta sen tulisi myös tarjota aiemmin suunniteltua
projektitoimintaa ylioppilaskunnille mahdollisesti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Kommentti

Valitse kommenttityyppi ja lisää kommentti -kenttään valmis ehdotus.

Kommenttityyppi:

Kommentti:

Kommentti

Mikäli SYL luopuisi perinteisestä kehitysyhteistyötoiminnasta, tulisi mielestämme tarkastella uudelleen kehitysyhteistyön henkilöstöresursseja.
Pohdimme sellaista, että jos OLL varautuu Lapinrinteen julkisivuremonttiin, tulisiko SYL:n myös?

Kommentti

