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Ajankohtaista sektorillamme:
SYL:n kehitysyhteistyön toimintasuunnitelmaprojekti
Tänä vuonna kehitysyhteistyö on keskiössä SYL:n toiminnassa, sillä toimintasuunnitelmasta on sektorille
varattu kokonaan oma projekti. Projektin tavoitteena on siirtää sektorin toiminnan painopistettä
poliittiseen vaikuttamiseen. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että SYL olisi arvostettu asiantuntija
kehitysyhteistyön demokratiakasvatukseen, opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.
Projektin toteutusta varten mm. kirjoitamme tänä keväänä vaikuttamistyösuunnitelman sekä
laajennamme yhteistyöverkostojamme uusiin suuntiin. Keskeinen tavoitteemme projektin toteutuksessa
on lisätä ylioppilaskuntien tietoisuutta kehitysyhteistyön opiskelijavaikuttamisen mahdollisuuksista sekä
kehittää sektorin edunvalvonnallista puolta. Toimintasuunnitelman projektien osa-alueita käsitellään
myös Avaussemmassa loppuviikosta, joten ylioppilaskunnat pääsevät myös vaikuttamaan projektin
toteutukseen!
Ylioppilaskunnat SYL:n kanssa yhteishankkeeseen Guatemalaan?
SYL on suunnittelemassa uutta kehitysyhteistyöhanketta Guatemalaan pitkäaikaisen kumppanijärjestön
AMEUn (Maya -yliopisto-opiskelijoiden järjestö) kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa maya opiskelijoiden poliittisia-, kansalais- ja johtamistaitoja. Sähköpostin liitteenä on Power point -esitys, jossa
olemme avanneet tarkemmin hankkeen taustoja ja tavoitteita sekä suunnittelun etenemistä. Ideana on,
että ylioppilaskunnat voivat halutessaan osallistua hankkeeseen yhdessä SYL:n kanssa. Olemme ideoineen
yhdessä AMEUn kanssa erilaisia toimintoja, joissa suomalaiset ja guatemalalaiset opiskelijat voisivat tehdä
yhteistyötä esim. virtuaalisten workshopien välityksellä. Jos ylioppilaskuntasi on kiinnostunut
osallistumaan hankkeeseen, niin ilmoitathan tästä Johannalle (johanna.ursin-escobar@syl.fi) viimeistään
helmikuun 2018 lopussa. Näin hankkeeseen osallistuvat yo-kunnat pääsevät vielä hyvin mukaan hankkeen
suunnitteluun, mikä on todella tärkeää opiskelijoita osallistavia toimintoja suunniteltaessa. Pidämme
yhteislounaan SYL:n avausseminaarin perjantaina hankkeesta kiinnostuneiden yo-kuntien edustajien
kanssa. Varaamme ravintolasta meille oman pöydän. Kiinnostuneet osallistujat, laitattehan Johannalle
varmuuden vuoksi myös viestiä, niin tiedämme suurin piirtein ketä odottaa lounaalle.
SYL:n ja Kynnys ry:n yhteishanke Etiopiaan
SYL ja Kynnys ry ovat suunnittelemassa yhteishanketta Etiopiaan vammaisten opiskelijoiden
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Paikallisena yhteistyökumppanina on ECDD, Ethiopian Centre for
Disability and Development, joka on Kynnys ry:n pitkäaikainen kumppani. Johanna ja Kynnyksen edustaja
Veera Pensala ovat lähdössä maaliskuussa viikon mittaiselle hankesuunnittelumatkalle, jonka tavoitteena
on tutustua uuteen hankekumppaniin ja suunnitella hanke mahdollisimman pitkään valmiiksi.
Kehitysyhteistyökampanja
Muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi SYL käynnistää loppukeväästä kehitysyhteistyö-teemaisen
kampanjan, jonka tavoitteena on kerätä varoja sektorin toiminnan rahoittamiseen. Kampanja
käynnistynee huhtikuussa ja suunnittelutyö on käynnissä parhaillaan. Tiedotamme asian etenemisestä
sekä kehitysyhteistyön että viestinnän sektoreille, jotta ylioppilaskunnat voivat olla mahdollisimman
paljon mukana kampanjan toteuttamisessa. Myös viikko sitten kokoustanutta KENKKU-verkostoa on
hyödynnetty suunnittelutyössä, ja pyrimmekin saamaan ylioppilaskuntien omia toimijoita mukaan
työhön aina mahdollisuuksien mukaan!
Muut ajankohtaiset asiat
Kuten aiemmin mainittiin, KENKKU kokousti tammikuun lopussa. Kokouksessa käytiin läpi kampanjan
suunnittelua, mutta myös Guatemalan ja Etiopian hankesuunnitelmia sekä jaettiin blogivuoroja.
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Kehitysyhteistyön kattojärjestö KEPA suunnittelee omaa kehitysyhteistyökampanjaa eduskuntavaaleihin,
jonka kärkitavoitteena on kasvattaa kehitysyhteistyön määrärahoja. Aiomme osallistua kampanjan
suunnittelutyöhön, KEPA:n kampanjasuunnitelma on KEPA:n sidosryhmillä kommentointikierroksella
helmikuun aikana.
Olemme tehneet viime aikoina tiivistä yhteistyötä UniPIDin eli yliopistojen korkeakouluverkoston kanssa.
UniPID on hakenut OKM:stä rahaa verkkokurssiensa kehittämiseen, jossa olemme olleet mukana.
Olemme suunnittelemassa yhteistä workshopia kestävän kehityksen tavoitteista kv-kevätpäiville (mukaan
pääsy varmistuu helmikuun aikana). Olemme myös neuvottelemassa OPH:n kanssa mahdollisuudesta
järjestää työpaja HEI-ICI hankkeiden koordinaattoreille opiskelijoiden osallistamisesta hankkeisiin.
Olemme tavanneet viime syksystä asti muutamia kertoja KUAn edustajia ja keskustelleet
yhteistyömahdollisuuksista. Pinnalla on ollut mm. Yhteistyö vaikuttamistoiminnassa ja hankkeissa.
Toistaiseksi keskustelut eivät ole johtaneet mihinkään konkreettiseen, mutta työtä on tarkoitus jatkaa
kevään mittaan.
Viime syksynä oli puhetta myös muista mahdollisista yhteistyökumppanuuksista, kuten Syria yhteistyöstä. Näistä aloitteista ei kuitenkaan ole tullut mitään.
Tässä kuulumiset tällä erää! Nähdään Avaussemmassa!
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