OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI:
Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa, talousarviota sekä YTHS-ohjesääntöä
koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit ja muut ehdotukset.
Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle, talousarviolle ja YTHS-ohjesäännölle on kullekin oma
välilehtensä. Valitse ensin muutos tai toimintasuunnitelman osio, jota esityksesi koskee. Valitse
lisäksi muutoksen tyyppi (lisäys/poisto/muutos/kommentti). Kirjaa sitten sisältö Kommenttisarakkeeseen. 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 numerointiin. Sen jälkeen
valitse kommenttityyppi. Viimeiseen kenttään kirjaa sisältö.

Muutoskohta
Muu
Muutos 1
Muutos 3
Muutos 4
Muutos 2

Kommenttityyppi:

Kommentti:

Kommentti
Kommentti
Kommentti
Poisto
Kommentti

Yleiskommentit: Onko turha avata linjapaperia kun muutoksia on vain neljä? Aiheuttaako tämä
liittokokouksessa turhan suuren prosessin saatuun hyötyyn/muutoksiin nähden?
Alustamallia tulisi avata lisää, eikä vain laittaa sitä yhdellä lauseella mukaan linjapaperiin.
Ihan hyvä lisäys vaikuttamistavoitteeksi. Ateriatuen käyttöä ei voi valvoa tällä hetkellä, joten sinänsä turhan
Emme ymmärrä, mitä tämä lause tarkoittaa. Miten vuokra-asuntojen kohtelu verotuksessa vaikuttaa
Hyvä lisäys!

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

Otsikko

Aloittavan
rivin numero Kommenttityyppi:

Yleinen
Yleinen
Nuorten aika – ylioppilasliikkeen
eduskuntavaali- ja
hallitusohjelmavaikuttaminen

Kommentti
Kommentti

SYL 100 vuotta vuonna 2021

Kommentti

SYL:n strategiatyö
SYL:n strategiatyö
Suomen EUpuheenjohtajuuskausi
Suomen EUpuheenjohtajuuskausi
Suomen EUpuheenjohtajuuskausi
European Students’ Unionin
toiminnan kehittäminen
Eurovaalit

Kommentti
134 Muutos

Eurovaalit
Maksutonta koulutusta – myös
kansainvälisille opiskelijoille
Maksutonta koulutusta – myös
kansainvälisille opiskelijoille
Kehitysyhteistyöhankkeet ja
kehityspoliittinen vaikuttamistyö
Kehitysyhteistyöhankkeet ja
kehityspoliittinen vaikuttamistyö
Opiskelijan toimeentulo
Opiskelijan toimeentulo
Opiskelijan toimeentulo
Parempaa mielenterveyttä
Parempaa mielenterveyttä
Parempaa mielenterveyttä

199 Kommentti

Kommentti

Kommentti
Kommentti
178 Kommentti
Kommentti
Kommentti

Kommentti
262 Kommentti
Kommentti

298
330
330
357
368
368

Kommentti
Kommentti
Kommentti
Lisäys
Lisäys
Kommentti
Lisäys

Kommentti:
Yhdymme TYY:n kommentteihin: "Tosussa mainitaan useita papereita (esim työelämäpamfletti, ESUn kehittämissuunnitelma, SYL:n yhdenvertaisuusohje),
jotka eivät ole joko kokonaan tai ainakaan helposti kaikkien esimerkiksi delegaation jäsenten saatavissa. Toivoimme, että joko näistä liitteistä tulisi täysin
avoimia (koska tosussa niiden kautta sidotaan tulevaa toimintaa) ja linkattuna dokumenttiin tai sitten papereiden keskeinen sisältö/tavoitteet sanoitettaisiin
Osa tavoitteista ja toimenpiteistä tuntuu menevän iloisesti sekaisin, ja tavoitteet ovat paikoin kunnianhimottomia.

OYY koki kärkiteemat hyviksi. Erityisesti nähtiin positiivisena, että mukaan oli otettu myös nuoria yleisemmin koskettava teema, ilmastonmuutos.
Historian kokoaminen yksiin kansiin tärkeää, antaa perspektiiviä päätöksenteolle. Hyvä että varainhankintaan on otettu erillinen työntekijä. Apurahojen haku
pitää aloittaa ajoissa.
Strategia on ensiarvoisen tärkeä tehdä SYL:lle ja on tärkeää että ylioppilaskunnat osallistetaan mukaan strategian työstöön. Aikataulu 2019 ei ole realistinen
ja kuormittaisi liikaa myös ylioppilaskuntia, koska kevään painopiste on eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamisessa.
Uusi strategia tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.
Millä resursseilla ESC järjestetään? Rahoitusta olisi pitänyt hakea jo aiemmin. Tapahtuma pitäisi järjestää viimeisen päälle ja tämä vaatii ajan käyttämistä
esimerkiksi rahoitushakemuksiin. Mikä on ylioppilaskuntien rooli ja heidän osallistaminen (ja osallistuminen)?
Tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Tavoite koulutuksen ja osaamisen puheenjohtajuuskauden teemoiksi todella hyvä. Uuden komissaarisalkun ajaminen, jossa
koulutus liitetään osaksi tutkimusta ja innovaatiota on hyvä tavoite. ESC:n myötä kattojärjestö ESUn olemassaolo ja toiminta tulee toivottavasti näkyväksi
"SYL kannustaa ja tukee ylioppilaskuntia" millä tavalla? Pelkkä tsemppi ei riitä, vaan kaivataan konkretiaa. Tähänkin SYL voisi ehkä hakea rahoitusta yokunnille (tapahtumien järjestämiseen). EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumastipendi?
Tämä vaikuttaa hyvin pieneltä projektilta, mutta on otsikkotasolla rinnasteinen esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden edistämisen kanssa. Pitäisikö tosuprojekteja jotenkin priorisoida tai tehdä isompia ja pienempiä kokonaisuuksia.
Tavoitteet ovat hyviä (nuorten ja opiskelijoiden aktiivisuuden nostaminen ja suomalaisen MEP:n saaminen CULT-valiokunnan jäseneksi).
"SYL tuottaa ylioppilaskunnille vaaliviestinnän tueksi materiaalia ylioppilaskuntien toiveiden ja tarpeiden pohjalta" Tämä on hyvä, sillä kaipaamme
viestintäämme selkeää ja ymmärrettävää EU-tietoutta opiskelijoille.
Tärkeää pitää maksutonta koulutusta esillä, ja lisätä y-liikkeen asiantuntijuutta aiheeseen liittyen.
Ovatko tavoitteet 2020–2021 enemmän toimenpiteitä kuin tavoitteita?
Ylioppilaskuntien osallistaminen hankesuunnitteluun tärkeää.
Toivomme projektissa varauduttavan myös siihen, mitä projektissa tehdään, jos hankerahoitusta ei tule? Eli millä tavalla kehityspoliittista vaikutustyötä
voidaan tehdä ilman hankerahoitusta?
Erittäin tärkeä projekti, johon SYL:n on syytä varata edunvalvonnallisia resursseja!
Tavoite 2020-2021 -kohdassa on nyt toimenpide, eikä tavoite, joten muotoiltava uudestaan.
"Suomessa valmistellaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, jonka piiriin myös opiskelijat kuuluvat. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana uudistuksen
...maksutonta kuntoutuspsykoterapiaa opiskelijoille ja alle 29-vuotiaille nuorille.
Tavoitteet ovat enempi toimenpiteitä kuin tavoitteita, joten tässä kohdassa jo olevat ns. tavoitteet tulee muotoilla uudestaan.
"Kielellinen yhdenvertaisuus mielenterveyspalveluissa on parantunut."

Parempaa mielenterveyttä
Maakuntavaalit
Maakuntavaalit
Työelämäpamfletin keinot
Yhdenvertainen ylioppilasliike

335 Lisäys
Kommentti
399 Muutos
Poisto
462 Lisäys

Mielenterveysongelmat heikentävät elämänlaadun lisäksi opiskelukykyä...
Projekti on vähän laimea tällä hetkellä. Ylioppilaskuntien vinkkelistä maakuntavaalit ovat kuitenkin hyvin tärkeät, joten toivoisimme että SYL joko tekee
"Tehdään vaikuttamistyötä ylioppilasliikkeen tavoitteiden saavuttamiseksi."
Projektin voi poistaa. Työelämäpamflettia ei ole vielä julkaistu, joten on hyvin vaikeaa muodostaa kantaa siihen. SYL:n vuoden 2019 toimintatavoitteet ovat
"Järjestetään häirintäyhdyshenkilöille säännöllisiä tapaamisia. "

Yhdenvertainen ylioppilasliike

463 Lisäys

"Päivitetään SYL:n häirintäyhdyshenkilöopas."

Yhdenvertainen ylioppilasliike

468 Kommentti

Tavoitteet ovat enempi toimenpiteitä kuin tavoitteita, joten tässä kohdassa jo olevat ns. tavoitteet tulee muotoilla uudestaan.

Yhdenvertainen ylioppilasliike
Kv-opiskelijoiden osallisuus
Laadukas alustamaisuus edistää

468 Muutos
471 Muutos
Kommentti

”Vakiintuneen yhdenvertaisuustoiminnan kautta tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ylioppilasliikkeessä on parantunut.”
Liitetään tämä projekti osaksi Yhdenvertainen ylioppilasliike -projektia. Projektin sisältö on sinänsä hyvä, mutta se on irrallinen.
Vaikuttamiskohde vaikuttaa suppealta, sillä siinä lobataan vain yhtä järjestelmää/työkalua. Lisäksi alustajärjestelmän suosio tuntuu hyvin epävakaalta, joten

Valitse kommenttityyppi ja lisää kommentti -kenttään valmis ehdotus.

Kommenttityyppi:

Kommentti:

Kommentti

Hyvä, että SYL on varautunut henkilöstövaihdoksiin. Mielellään näkisimme jonkinlaista lisäpanostusta käännöspalveluihin niiden nopeuden ja laadun takaamiseksi. Mikäli
olemme ymmärtäneet oikein, ovat kääntäjät hyvin työllistettyjä; varsinkin liittokokousmateriaalien kääntämiseen voisi sijoittaa lisää resursseja. Paikoin talousarvio on
valitettavan avoin. Esimerkiksi rahoitus ESC:tä varten sekä kehitysyhteistyön tuki UKM:ltä ovat sen verran auki, että niitä pitäisi mielestämme arvioida varovaisen
alakanttiin.

Valitse kommenttityyppi ja lisää kommentti -kenttään valmis ehdotus.

Kommenttityyppi:

Kommentti:

Kommentti

Esityksessä on huomioitu OYY:n aiemmat kommentit edustajien valinnasta. YTHS:n sääntöuudistuksessa toivomme, että valtuuskunnan rooli säilyy jatkossakin
merkityksellisenä, eikä kaikkia keskeisiä päätöksiä tehdä neuvottelukunnassa, jossa on vain marginaalinen opiskelijoiden edustus.

