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SYL:n ja TYYn yhteishanke Guatemalassa
Taustaa:
TYYn voimassa olevan linjapaperin (28.9.2016) mukaan TYYllä tulee olla joko oma tai yhteistyössä
toteutettava kehitysyhteistyöhanke.
Tämän vuoden toimintasuunnitelman tavoitteena on joko hakea uutta hanketta yhteistyössä SYL:n kanssa
tai muodostaa uusi kanta TYYn omaan kehitysyhteistyöhön.
SYL:n suuntaviivat kehitysyhteistyölle päivitettiin liittokokouksessa 2016. Kokouksessa päätettiin, että
ulkomaan kehitysyhteistyössä edistetään erityisesti koulutuksen saavutettavuutta ja laatua sekä
opiskelijavaikuttamista yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen ja hyödynsaajien kanssa. Jatkossa
myös ylioppilaskunnat voisivat halutessaan tehdä yhteistyötä SYL:n kanssa. SYL on kysynyt kaikkien
ylioppilaskuntien kiinnostuksesta osallistua yhteiseen hankkeeseen. Päätökset tulee tehdä helmimaaliskuussa. Halukkaista ylioppilaskunnista muodostetaan työryhmä, jotka pääsevät heti osallistumaan
hankkeen suunnitteluun.
SYL vieraili Guatemalassa vuoden 2017 lopulla, mukanaan myös TYYn KENKKU -edustaja. SYL on tehnyt
yhteistyötä Guatemalalaisen AMEU:n (Asociación Maya de Estudiantes Universitarios) kanssa vuodesta
1994 lähtien. SYL on loppuvuodesta 2017 valmistellut uuden hankkeen vuosille 2019–2021, jossa
tavoitteena on saada Guatemalan Maya-opiskelijaryhmät toimimaan organisoidusti yliopistoissa ja
yhteistyössä muiden opiskelijaryhmien kanssa. Tällä hetkellä Guatemalassa ei ole lainkaan Suomeen
verrattavaa opiskelijaliikettä. Hankkeen avulla Maya-opiskelijoista muodostetaan yliopistoittain
ryhmittymiä, joita koulutetaan ja aktivoidaan opiskelijademokratiaan liittyvistä teemoista. Lisäksi tuetaan
opiskelijoiden verkostoitumista yli yliopistorajojen.
Ulkoministeriön kehitysyhteistyövarojen leikkauksista johtuen hanketuen saaminen on aiempaa
hankalampaa. Tuen saaminen yhdessä SYL:n kanssa lienee helpompaa kuin yksin.
Rahoitus:
SYL aikoo hakea ulkoasiainministeriön hankerahoitusta maalis-toukokuussa 2018. Päätös saadaan
luultavasti loppuvuodesta 2018. Hankkeen rahoituksesta 85 % saataisiin ulkoasiainministeriöltä ja 15 %
mukana olevien järjestöjen (esim. SYL ja TYY) omarahoituksesta, josta puolet (7,5 %) voi olla
vapaaehtoistyötä. Hanketta varten TYY tarvitsee oman rahankeräysluvan, jolla se keräisi opiskelijoilta
vapaaehtoisia lahjoituksia jäsenmaksun keräämisen yhteydessä. TYYn nykyinen rahankeräyslupa on
voimassa keväälle 2019 asti, joten rahankeräyslupaa muutenkin uusittaessa lupaa haettaisiin myös SYL:n
kanssa tehtävään yhteistyöhön.
SYL on arvioinut ylioppilaskuntakohtaiseksi rahoitusosuudeksi maksimissaan 5000 €/vuosi. Summa on
pienempi, mikäli mukaan lähtee useampi ylioppilaskunta. Aikaisempina vuosina TYY on kerännyt
jäsenmaksun yhteydessä opiskelijoiden lahjoituksia seuraavasti:
VUOSI

Meksiko-hanke

Zimbabwen Aids
Orvot ry

2013

3 373,80 €

3 590,40 €

2014

3 612,74 €

3 558,80 €

2015

2961,60 €

3682,70 €

2016

2522,70 €

3466 €

Taulukko: TYYn keräämät vapaaehtoiset lahjoitukset vuosina 2013–2016
Käytännössä hankkeeseen tarvittava omarahoitusosuus saataisiin kokonaisuudessaan kerättyä
opiskelijoiden vapaaehtoislahjoituksista. Summiin sisältyvät opiskelijoilta jäsenmaksun yhteydessä kerätyt
summat, vuosijuhlalahjat ja Unican ravintoloiden ”kehylounaat”. Mikäli vaadittu omarahoitusosuus ei
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jonakin vuotena täyty opiskelijoilta kerättävistä lahjoituksista, TYY voi kattaa sen osittain omalla 0,7 % osuudellaan, joka on ollut noin 5000 €/ vuosi.
Vuonna 2017 rahankeräysluvan saaminen viivästyi, joten vuosina 2017–2018 lahjoituksia ei voitu kerätä
jäsenmaksun yhteydessä. Tämän vuoksi lukuvuonna 2017–2018 kerätyt summat ovat olleet aiempia vuosia
vähäisemmät.
Lisäksi TYYn maksettavaksi tulisi rahankeräysluvan uusiminen. Vuoden 2017 tietojen perusteella luvan
uusiminen maksaa 300 €, mutta summa saattaa muuttua rahankeräyslupalain uudistuksen myötä.
Rahankeräyslupa on uusittava riippumatta siitä, lähteekö TYY yhteistyöhön SYL:n kanssa vai ei.
Yhteishanke toisi säästöjä ainakin kansainvälisen asioiden asiantuntijan, tiedottajan ja taloussihteerin
työaikaan, sillä yhteinen hanke olisi omaa hanketta kevyempi toteuttaa.
Yhteistyö SYL:n kanssa
Vuosien 2016–2017 aikana TYY on ollut aktiivisesti mukana SYL:n kehitysyhteistyön suunnittelussa. TYYllä
oli edustaja SYL:n kehitysyhteistyön suunnittelutyöryhmässä ja kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnassa
(KENKKU). Lisäksi kehitysyhteistyön tulevaisuutta on suunniteltu vuosien 2016 ja 2017
sektoritapaamisissa. TYYllä on myös yhteistyökokemusta SYL:n koordinoimasta ylioppilaskuntien
yhteisestä kehitysyhteistyöviikosta vuosilta 2013–2016.
Mitä TYYltä odotetaan, jos se lähtee mukaan?
TYY nimittää omat edustajat hankesuunnittelutyöryhmään. Suunnittelutyöryhmään nimitetään ainakin
TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija, TYYn kehitysyhteistyöstä vastaavan hallituksen jäsen ja
vähintään yksi TYYn kehitysyhteistyösiiven jäsen. Lisäksi osallistetaan espanjaa osaavia opiskelijoita.
Hanketta voi suunnitella ilman espanjan kielen taitoa, mutta yhteydenpito Guatemalaan vaatii espanjan
kielen osaamista.
Hankkeen alkamisajankohdan jälkeen TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija ja TYYn hallituksen
kehitysyhteistyövastaava koordinoivat TYYn osuuden hankkeen rahankeruusta (ks. yllä) ja osallistuvat
hankkeen toteuttamiseen. TYYn kehitysyhteistyösiipi tulisi olemaan hankkeessa tiiviisti mukana. Hankkeen
aktiviteetteihin kuuluisi muun muassa AMEU:n opiskelijaedustajärjestäminen käynnistämisessä
tukeminen, opiskelijaedustajien kouluttaminen, erilaiset työpajat opiskelijademokratiasta sekä
mahdollisen opiskelijavaihdon koordinoiminen. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti TYYn jäsenille.
Lisätietoja:
Mahdolliset lisäkysymykset pyydetään lähettämään osoitteeseen tyy-kvsihteeri@utu.fi 20.2.2018
mennessä, jotta ehdimme vastaamaan niihin ennen kokousta.
SYL:n Guatemala-hanke: Lisää tietoa: https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/
TYYn Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2018–2020
TYY Poliittinen linjapaperi
Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49312
Liitteet:
Liite 3: Hanke esittely
Liite 4: SYL:n sähköpostiviesti hankkeesta
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