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MIKÄ ON TAYK ry? 
 
 
Tampereen YK-yhdistys TAYK ry on vuonna 2004 perustettu paikallinen kansalaisjärjestö. 
Yhdistyksen tavoitteena on edistää Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden ja päämäärien 
tunnetuksi tekemistä ja toteutumista. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa 
keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia ja tapahtumia sekä opintomatkoja. 

TAYK ry:llä on useita jo perinteeksi muodostuneita vuosittaisia tapahtumia, joiden lisäksi toimintaa 
järjestetään jäsenistön toiveiden mukaiseksi. Tavoitteena on olla monipuolinen ja aktiivinen 
yhdistys, jonka toimintaan on helppo ja mukava tulla mukaan! 

Opiskelijapainotteisuuden vuoksi jäsenten vaihtuvuus on suuri, ja uudet jäsenet ovat aina 
tervetulleita mukaan toimintaan. TAYK ry pyrkii olemaan avoin järjestö ja hallituksen kokoukset 
ovatkin kaikille avoimia. Kokouksista saa tietoa liittymällä yhdistyksen infolistalle ja seuraamalla 
kotisivuja. Syyskokouksessa yhdistykselle valitaan vuosittain uusi hallitus. Hallituksen yhteystiedot 
löytyvät kotisivuilta. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Toimintaa suunnitellaan hallituksen kokouksissa aina kahden viikon välein. Tarvittaessa 
perustetaan työryhmä suunnittelemaan toimintaa yksityiskohtaisemmin, esimerkiksi 
kansainvälisyyskasvatusprojektia on suunnitellut kansainvälisyyskasvatustyöryhmä. 

Paikallisten YK-yhdistysten kattojärjestönä toimii Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-liitto ry eli 
Sykli. Yhteistyötä tehdään myös Suomen YK-liiton, muiden paikallisyhdistysten ja järjestöjen 
kanssa. 

 
KUVA: LAURA JANTUNEN 

TAYK oli mukana järjestämässä Tampereen rasismin vastaisen viikon 2009 päätöstapahtumaa, Melting Pot-
konserttia. 

 
 
 
 
 
 

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN! 



TAPAHTUNUTTA  
 
Syksyllä 2008 ja keväällä 2009 TAYK:ssa tapahtui!  
 
TAYK:n järjestämä harjoitteluinfo pidettiin Laternassa 26.9.2008. Tilaisuuteen osallistuneet 
parikymmentä opiskelijaa pääsivät kuuntelemaan ja kyselemään harjoittelunsa kansainvälisesti jo 
tehneiltä kokemuksia ja vinkkejä. Maija Mattila kertoi harjoittelustaan Suomen pysyvässä 
edustossa Genevessä, Anna Claydon kokemuksistaan Indonesian Bogorin CIFOR-
tutkimuskeskuksessa ja Piia Nummela työharjoittelustaan Perussa Liman Suomen 
suurlähetystössä. Iina Sahramäki puolestaan puhui harjoittelustaan Suomen YK-liitossa 
Helsingissä.  
Lokakuun 29. päivä järjestettiin yhteistyössä Unifemin ja Unicefin Tampereen paikallistoimijoiden 
kanssa yliopistolla infotilaisuus ”Löydä sisäinen YK-toimijasi”, joka oli onnistunut aloitus näiden 
kolmen järjestön yhteistyölle. Syksyn suurin tapahtuma olivat Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivät 
14.-15.11.2008, joiden päiväohjelma järjestettiin Tampereen yliopistolla. TAYK vastasi 
menestyksekkäästi monista käytännön järjestelyistä. 
  Syksyllä osallistuttiin myös Welcome to Tampere -tapahtumaan ja YK-päivän 
rauhankulkueeseen, käytiin testaamassa TAYKkilaisten taistelukuntoa Megazonessa laserasein ja 
pidettiin perinteinen uusien ilta, sekä tietysti pikkujoulut! 
 
Tammikuussa uusi hallitus järjestäytyi ja uudeksi puheenjohtajaksi Iina Sahramäen tilalle valittiin 
Annu Jalkanen. Tampere-talolla pidetty monitaiteinen konserttitapahtuma Tulvan odotus oli uuden 
hallituksen ensimmäinen tapahtuma. Ennen Tampereen filharmonian esittämää teosta TAYK:n 
esittelypöytä keräsi kiinnostuneita muiden tapahtumaan osallistuneiden kansalaisjärjestöjen tavoin. 
Helmikuun lopulla taykkilaisista Annu Jalkanen, Anna Claydon ja Katri Laine osallistuivat 
Globbareiden Kimmon Sasin lobbaustuokioon tarkoituksena osoittaa, että Suomen on nostettava 
kehitysapumäärärahojaan 0,7 BKT:stä.  
    Maaliskuussa järjestettiin ekskut Tampereen ympäristökeskus Moreeniaan ja rauhan-ja 
konfliktintutkimuslaitos Tapriin, pidettiin sääntömääräinen kevätkokous ja osallistuttiin 
Aatemarkkinoille, jossa jaettiin TAYK:n omaa erikoista maailmankakkua, joka ei tunnetusti mene 
kaikille tasan kuten ei kaikki hyvä maailmassa muutenkaan. Maaliskuun lopulla pidettyyn Rasismin 
vastaisen viikon huipentumaan, päätöskonserttiin, TAYK osallistui järjestelytehtävissä. 
Maaliskuussa alkoivat myös lukupiirit, joita järjestettiin kevään kuluessa kaksin kappalein, ja 
syksyllä 2009 on tiedossa lisää. 
     Nokialla 18.4. järjestetyssä Global me-koululaistapahtumassa TAYK ry piti workshoppeja 
kansainvälisyyskasvatuksen nimissä. Huhtikuussa TAYK:n koululaisille suunnattuja 
kansainvälisyyskasvatustunteja myös alettiin kehittää eteenpäin asiantuntijan avulla. 
O'Connellsissa 21.4. pidetyssä tutustumisiltamassa uudet jäsenet ja muuten vain TAYK ry:sta 
kiinnostuneet kohtasivat taykkilaisia rennoissa tunnelmissa jutustellen ja pelaten esimerkiksi 
ihmisoikeuspeliä. Kevään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 27.4. vaihtoon lähtevän 
puheenjohtaja Annu Jalkasen tilalle valittiin Minja Timperi.  
     Toukokuun 12. päivä vietettiin kevätkauden päättäjäisiä epävirallisissa tunnelmissa, joskin 
samalla valittiin vuoden taykkilainen, Tuomo Heinonen, joka aloittaa syksyllä TAYK ry:n 
taloudenhoitajan tehtävät. Kevään palautekyselyssä vastanneiden kesken arvottu 10 euron 
lahjakortti Pieneen Suklaapuotiin meni Emma Hannoselle. Vaikka kevätkauden päättäjäiset 
pidettiinkin, oli samana viikonloppuna 16.-17.5. vielä edessä kevään suurin kansalaistapahtuma 
Tampereella, Sosiaalifoorumi ja Mahdollisuuksien tori.  
      Koko syys-ja kevätkauden TAYK ry tietysti piti myös kokouksia kahden viikon välein, sekä 
julkaisi artikkeleja monissa yliopiston ainejärjestöjen lehdissä kuten Staapisessa. Kuten 
aiemminkin, myös syksyllä 2009 TAYK:n kokoukset ovat avoimia ja kaikki kiinnostuneet ovat niihin 
tervetulleita! 
 
ANNI LEHTOSALO 
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PUHEENJOHTAJAN SANAT 
 
 
Kiinnostukseni Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan heräsi jo lukioaikoina. Kun pääsin Tampereelle 
opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, huomasin pian paikkakunnalla toimivan paikallisen YK-
yhdistyksen. Ensin liityin TAYK:n sähköpostilistalle, sitten osallistuin ensimmäiseen tapahtumaan 
ja pian huomasinkin jo istuvani kokouksissa. Toiminta hyvän asian puolesta vei minut nopeasti 
mennessään.  
Monille ihmisille YK kuitenkin tuntuu epämääräiseltä ja kaukaiselta organisaatiolta. Mutta YK ei ole 
vain ”juttu tuolla jossain”, monet sen ajamat asiat koskettavat myös meitä, esimerkkeinä toimikoon 
ihmisoikeuksien, rauhan, vammaisten oikeuksien ja kunnollisten työolojen edistäminen. Lisäksi on 
myös suomalaisten etu saada aikaan turvallisempi ja tasa-arvoisempi maailma.  
TAYKin tarkoituksena onkin kertoa ihmisille enemmän YK:sta, sen merkityksestä ja niistä 
epäkohdista, joita maailmalla yhä laajasti esiintyy. Tärkein tehtävämme on kuitenkin pyrkiä 
edistämään YK:n päämääriä paikallisella tasolla niin kansainvälisyyskasvatuksen, 
keskustelutilaisuuksien kuin vaikkapa Maailmankakun jakamisen avulla. Maailman muuttaminen 
lähtee pienistä teoista! 
Mitä TAYK sitten on tuonut minulle? Olen päässyt kokeilemaan lobbaamista, pitänyt work shoppia 
lukiolaisille, oppinut lisää ihmisoikeuksista, päässyt tutustumaan mielenkiintoisiin excursio-
kohteisiin, käynyt kiivasta keskustelua kehitysavusta, oppinut kritisoimaan niinkin tunnettua asiaa 
kuin Vuosituhattavoitteet, antanut osani rasismin vastaiseen toimintaan sekä ollut mukana 
järjestämässä Tampereen vuoden vaikuttavinta kansalaistapahtumaa, Tampereen 
Sosiaalifoorumia ja Mahdollisuuksien toria. Ja kaikki tämä vain kevään aikana!  
 
Seuraa siis sinäkin mitä kaikkea muuta TAYK tarjoaa ja tule mukaan toimintaan!  
 
 
ANNU JALKANEN  
Kirjoittaja oli TAYK ry:n puheenjohtaja kevätkaudella 2009 
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SYKLI RY:n EKSKURSIO TUKHOLMAAN 
 
 
Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-liitto Sykli ry järjesti ekskursion Tukholmaan 7.-
9.5.2009 Myös TAYK ry oli edustettuna. Mukana olivat TAYK:n puheenjohtaja Annu 
Jalkanen, joka on Sykli:ssä varajäsenenä, sekä TAYK:n tiedottaja Minja Timperi, joka vastaa 
Sykli:ssä pohjoismaisesta yhteistyöstä. 
 
Tukholmassa vierailimme Ruotsin YK-liitossa sekä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n 
aluetoimistossa. Matkan tarkoitus oli ideoida tulevaa pohjoismaista yhteistyötä Sykli:n ja Ruotsin 
YK-liiton nuorisovastaavan kanssa. Tapasimmekin Annika Karlssonin, joka vastaa nuorisotyön 
koordinoinnista Ruotsin YK-liitossa. 
Ruotsin YK-liitto on huomattavasti Suomen YK-liittoa suurempi ja sillä on myös käytettävissä 
enemmän resursseja. Nuorisotoiminta eroaa melko paljon Suomen vastaavasta. Ruotsissa Annika 
Karlsson vastaa siitä mitä Sykli Suomessa tekee: hän toimii linkkinä paikallisten YK-yhdistysten 
välillä ja koordinoi niiden toimintaa. Varsinaisia opiskelijoiden perustamia YK-yhdistyksiä Ruotsissa 
ei ole, vaan YK-yhdistykset ovat kaiken ikäisille ja tavoitteena on, että kaikkiin saataisiin oma 
nuorisovastaava. 
Ideoimme Annikan kanssa, millaista yhteistyötä olisi mahdollista toteuttaa Syklin ja Ruotsin YK-
liiton kanssa. Jo ensi syksyksi suunnittelimme leikkimielistä kilpailua Suomen ja Ruotsin välille. 
Alustavana ajatuksena on, että viikon ajan koulut Suomessa ja Ruotsissa kilpailisivat osoitteessa 
www.freerice.com siitä, kumpi maa vastaa useampaan kysymykseen oikein ja saa siten sponsorit 
lahjoittamaan enemmän riisinjyviä YK:n ruokaohjelmaan (WFP). 
Suunnittelimme myös jonkunlaista valokuvakilpailua, joissa molemmissa maissa otettaisiin kuvia, 
jotka laitettaisiin yhteiselle internetsivustolle ja josta voittaja valittaisiin joko äänestyksellä tai 
raadilla. Projektit ovat vielä hyvin alkutekijöissä, mutta lähdimme Ruotsin YK-liitosta monta ajatusta 
rikkaampana ja innokkaana kehittämään edelleen hyvin alkunsa saanutta pohjoismaista 
yhteistyötä. 
Iltapäivän vierailu UNHCR:n toimistoon oli järjestetty lähinnä osallistujien oman kiinnostuksen 
vuoksi. Meidät otettiin ilolla vastaan ja saimme paljon hyödyllistä tietoa sekä koko UNHCR:n että 
kyseisen aluetoimiston toiminnasta. Tukholman toimisto kattaa kaikki viisi pohjoismaata sekä 
kolme Baltian maata. Siellä on sekä juridinen yksikkö että ulkosuhteiden yksikkö. 
Meillä oli ilo myös tavata toimiston harjoittelijoita, joista toinen sattui olemaan Tampereen 
yliopistossa opintojaan lopetteleva Anna-Riikka Marttinen. Hänen vastuualueenaan oli suunnitella 
ja toteuttaa journalistiopiskelijoille suunnattu pakolaisaiheinen kirjoituskilpailu, jonka deadline oli 
juuri vierailupäivänämme eli 8.5. 
Monia varmasti kiinnostaa tieto, että UNHCR:n Tukholman toimisto ottaa jatkuvasti uusia 
harjoittelijoita. Englannintaito on välttämätön ja lisäksi hakijan on läpäistävä testi, joka mittaa 
pohjoismaisten kielten taitoa. Suurin osa harjoittelijoista on valtiotieteiden opiskelijoita, mutta 
esimerkiksi Anna-Riikan pääaineena oli englannin käännöstiede. Gradunsa hän oli tehnyt YK:hn 
liittyen ja tiesi haluavansa myös harjoitteluun YK:hn. 
Kaikkiaan ekskursio oli hyvin antoisa ja hyödyllinen. Lauantai-iltana Sykli:n delegaatio jätti kauniin 
keväisen Tukholman taakseen palatakseen arjen haasteisiin kotimaassa 
 
 
MINJA TIMPERI 
 
Kirjoittaja on TAYK ry:n  
tuleva puheenjohtaja syyskaudella 2009 
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EKSKURSIOT MOREENIAAN JA 
TAPRIIN  
 
Tampereen YK-yhdistys järjesti 19. maaliskuuta ekskursiot Tampereen ympäristökeskus 
Moreeniaan ja rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Tapriin. Ekskursiolle osallistuneet 
kertovat päivän annista. 
 
Moreenia on ympäristötiedon, -koulutuksen ja -tapahtumien keskus, jonka toiminnasta vastaa 
Ekokumppanit Oy. Ympäristökeskuksessa käy vuosittain noin 6000 vierasta, ja sen maksuttomia 
palveluita voivat hyödyntää esimerkiksi yritykset, koulut ja järjestöt. Keskuksessa on tarjolla niin 
kokoustiloja kuin ympäristöneuvontaakin – esimerkiksi siitä, miten sähkölaskua saa pienemmäksi 
tai mikä kodinkone olisi ekologisesti ja taloudellisesti paras valinta. Paikan päältä voi lainata myös 
sähkönkulutusmittarin, jolla voi vaikka mitata sen mummolta perityn mikron sähkönkulutuksen.  
    Saimme kuulla ympäristöneuvoja Tiina Hakalalta tiukkoja faktoja siitä, miten kukin voi elää omaa 
elämäänsä ekologisemmin. Moreenian näyttelyn teemoina ovat kestävä elämäntapa, arjen 
ympäristövalinnat ja vastuullinen kuluttaminen. Koska Tampere on Suomen ensimmäinen reilun 
kaupan kaupunki, Moreeniasta saa tietoa myös reilusta kaupasta ja sen tuotteista. Saimme tietoa 
myös kodin energian ja veden järkevästä käytöstä sekä kierrätyksestä ja liikenteestä. On 
muistettava, että kaikkea ja kaikkia ei voida muuttaa yhdessä yössä, mutta jokainen voi tehdä 
muutaman itselleen sopivan muutoksen tavoissaan. Jos et tiedä miten, käy kysymässä 
Moreeniasta! 
   Yliopiston nurkilta löytyvässä Taprissa meitä oli vastassa amanuenssi Unto Vesa, joka on 
työskennellyt Tampereen yliopistossa ja Taprissa ”iät ja ajat”. Tapri perustettiin vuonna 1970 
opetusministeriön alaiseksi laitokseksi muutamaa vuotta Oslon ja Tukholman 
rauhantutkimuskeskuksia myöhemmin. Varsinkin ylioppilaskunnat ja Sadankomitea olivat ajaneet 
ajatusta Suomeen perustettavasta keskuksesta. Kovan lobbaustyön ansiosta laitoksesta tuli Tapri 
eikä Hepri. Tampere olikin yhdessä mielessä etulyöntiasemassa Helsinkiin verrattuna: Tampereen 
yliopistolla oli ihan oma tietokone! 
   Taprin tehtäviä ovat tutkimus, julkaisut, kansainvälinen yhteistyö ja asiantuntijapalvelut. 
Tutkimuksen tärkeimpiä painopisteitä ovat olleet alikehitysongelmat, eli Johan Galtungin 
rakenteellisen väkivallan käsitteeseen liittyvät kysymykset, rauhanomaisen muutoksen 
problematiikka, Välimeren alue sekä uudet konfliktit ja niiden ratkaiseminen.  
    Taprissa on alusta alkaen ollut ajatuksena tehdä tutkimusta mahdollisimman kansainvälisesti ja 
monitieteisesti. Tutkijoina onkin ollut esimerkiksi romanialaisia, norjalaisia ja chileläisiä, ja 
kansainvälisen politiikan osaajien parissa on työskennellyt niin historian, aluetieteen kuin 
uskontotieteenkin asiantuntijoita. 
    Nykyään Tapri on yliopiston laitos, joka on opiskelijoiden käytettävissä aina kun henkilökuntaa 
vain on paikalla. Keskuksen kirjasto onkin tutustumisen arvoinen; siihen kuuluu muun muassa 
Tukholman Siprin julkaisut 1960-luvulta lähtien, laaja kokoelma rauhantutkimusta sekä 
kansainvälisen politiikan aikakauslehtiä. Kannattaa huomata, että Taprin kokoelmaa ei löydy 
yliopiston tietokannasta. Keskuksen omasta tietokannasta voi etsiä vapaasti tietoa, ja myös sen 
nettisivuilla on paljon julkaisuja. 
    Vierailijoita kiinnosti myös mahdollisuus harjoitteluun Taprissa. Vesan mukaan harjoittelijoita on 
keskuksessa aina silloin tällöin, mutta rahoitus on hankittava ulkopuolelta. Joskus tutkijat saattavat 
ottaa projekteihin avustajia, jos esimerkiksi gradun aihe liittyy heidän tutkimukseensa.  
     Entä Unto Vesa? Mitä hän itse aikoo seuraavaksi tutkia? ”En oikein tiedä, mitä sitä seuraavaksi 
lähtisi tekemään”, hän vastaa. Viime aikoina Vesa on tutkinut suomalaisia kouluammuskeluita. 
Seuraavana vuorossa voisi olla omien aiempien tutkimusten kriittinen arviointi: mitkä ennusteista 
toteutuivat, mitkä menivät pieleen. Ainakin Neuvostoliitto hajosi, vaikka niin ei pitänytkään käydä… 
 
MINJA TIMPERI Kirjoittaja on TAYK ry:n tuleva puheenjohtaja 2009 
SAARA KERÄNEN Kirjoittaja on TAYK ry:n varapuheenjohtaja 2009 
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KEVÄÄN VAIKUTTAVIN 
KANSALAISTAPAHTUMA TAMPEREELLA 
16.-17.5.2009 
 
TAYK ry osallistui jälleen Tampereen kevään suurimpaan kansalaistapahtumaan, jonka 
Sosiaalifoorumi ja Mahdollisuuksien tori yhdessä muodostavat. Ohjelmaan kuului niin 
yhteistyössä Amnestyn Tampereen paikallisjärjestön kanssa järjestetty keskustelutilaisuus 
kuin Maailmankakun jakokin. 
 
Jo perinteinen Tampereen Sosiaalifoorumi järjestettiin jälleen aurinkoisena toukokuun 
viikonloppuna. Sosiaalifoorumi on tapahtuma, jossa järjestöt ja muut tahot pyrkivät tuomaan 
keskustelutilaisuuksien avulla tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun. Sosiaalifoorumin rinnalla 
Väinö Linnan aukiolle levittäytyi lauantaina Mahdollisuuksien tori, jossa eri järjestöt esittelivät 
toimintaansa kiinnostuneille. Mukavaa päivää siivittivät lisäksi musiikki- ja tanssiesitykset, ja 
paikalta oli mahdollista ostaa eksoottista ruokaa. 
TAYK tietysti osallistui molempiin tapahtumiin. Keväällä Sosiaalifoorumiin oli alettu suunnitella 
keskustelutilaisuutta yhdessä Amnestyn Tampereen paikallisosaston kanssa. Amnestylla on 
alkamaisillaan uusi kampanja aiheesta ”köyhyys ja ihmisoikeudet”, jossa ensimmäinen painopiste 
on slummien asukkaiden oikeuksissa. Suomen YK-liitolla on puolestaan alkanut vuoden alusta 
kampanja marginaalisten äänten kuuluville saattamiseksi YK:n ilmastoneuvotteluissa. Päätimme 
yhdistää nämä kaksi projektia ja saimme aikaiseksi informatiivisen tilaisuuden otsikolla ”Köyhyys ja 
ihmisoikeudet – Kuuluuko köyhyydessä elävien ihmisten ääni päätöksenteossa?”. Kiitos 
tapahtumasta osaaville puhujillemme sekä kaikille paikalle saapuneille kuulijoille!  
Mahdollisuuksien toria varten TAYK oli leiponut jaettavaksi Maailmankakkua. Kakun tarkoituksena 
on osoittaa konkreettisesti kakkupalojen koon perustella, miten epätasa-arvoisia maailman maat 
ovat taloudellisen ja muun kehityksen osalta, ja antaa samalla tietoa eri maiden tilanteesta. 
Yhdysvallat saa kakusta suuren palan, Suomi keskikokoisen ja kehitysmaat vain pieniä palasia. 
Peliä varten jokaisesta maasta on kirjoitettu lapulle pieni infoisku ja osallistuja saa sen kokoisen 
kakkupalan, minkä maan lapun sattuu nostamaan arvontakorista. Maailmankakun lisäksi TAYK 
jakoi paikalla mm. ilmapalloja, ihmisoikeusjulistuksia ja tietoa YK:sta. 
TAYK ry osallistuu tapahtumaan jälleen ensi vuonna. Tervetuloa mukaan! 
 
ANNU JALKANEN Kirjoittaja oli TAYK ry:n puheenjohtaja kevätkaudella 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               KUVA: KEPA/TEPPO MOILANEN 
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NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN YK-
PÄIVÄT TAMPEREELLA 14.-15.11.2008 
 
Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivät järjestettiin Tampereella 14-15.11. Suomen YK-liiton, 
Tampereen YK-yhdistys TAYK ry:n ja Syklin yhteistyössä järjestämään tapahtumaan oli 
ilmoittautunut noin 120 osallistujaa. Antoisa viikonloppu oli täynnä ohjelmaa ja TAYK  
vastasi hyvin onnistuneista käytännön järjestelyistä.  
TAYK:n vastuulla oli hoitaa käytännön järjestelyt kuten osallistujien infoaminen, tilojen 
järjestäminen sekä iltajuhla Tampereella järjestetyille YK-päiville. Tekemistä riitti, mutta useiden 
aktiivisten taykkilaisten kanssa tehtävät saatiin jaettua ja puheenjohtaja Iina Sahramäki sai 
huokaista helpotuksesta. Monien järjestelykokouksien jälkeen oli viimein h-hetken aika. 
Perjantaiaamuna ahkerat taykkilaiset saapuivat järjestelemään tiloja ja vastaanottamaan 
osallistujia. Kaikki sujui mallikkaasti ja ohjelmakin pääsi alkamaan ajallaan.  
 
Lyhyen tervetuliaisosion jälkeen tapahtuma alkoi työelämäosiolla. Ensin esiteltiin YK:n 
vapaaehtoisohjelma (UNV), minkä jälkeen museo- ja kulttuurialan asiantuntija Helka Ketonen 
kertoi omista kokemuksistaan Vietnamista UNESCO:n työntekijänä. Toisena käsittelyssä oli YK:n 
apulaisasiantuntijaohjelma (JPO), joka esiteltiin kuulijoille pähkinänkuoressa. Ohjelma on 
tarkoitettu nuorille alle 30-vuotiailleTämän jälkeen Sanna Vesikansa kertoi omista kokemuksistaan 
Etiopiasta UNFPA:n työntekijänä tiedottajana. Työelämäosuus tuntui kiinnostavan kuulijoita ja 
etenkin omakohtaiset kokemukset olivat erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Ne myös valottivat 
aidolla tapaa YK:n ongelmia, joista suurimpia lienevät järjestön valtavuus, sekavuus ja byrokratia, 
joihon monikulttuurisuus antaa omat mausteensa rikastaen etenkin kenttätyötä, mutta samalla 
hidastaen kaikkia prosesseja. 
 
PERJANTAIN SEMINAARI JA ILTAOHJELMA 
Varsinainen seminaariosuus alkoi YK-liiton Paula Tikan ja Inka Leisman pitämällä ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen esittelyllä, joka olikin YK-päivien kattava teema täyttäessään 60 
vuotta.Ihmisoikeusjulistuksessahan määriteltiin ensimmäistä kertaa kattavasti ihmisoikeuksien 
sisältö, ja vaikka julistus ei ole sitova sopimus, on sen monista artikloista tullut osa valtioiden 
tapaoikeutta. Julistuksesta ja muista sopimuksista huolimatta ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu silti 
yhä valitettavan paljon. 

Seuraavan puheenvuoron käytti Vähemmistövaltuutetun edustaja Johanna Suurpää, jonka 
tehtävänä on turvata vähemmistöjen oikeuksia. Hän käsitteli puheessaan yhdenvertaisuutta ja 
syrjimättömyyttä ihmisoikeuksien toteutumisen lähtökohtina. Ihmisoikeuksiinhan kuuluu 
olennaisesti tasa-arvo ja yhdenmukainen kohtelu. Valitettavasti nämä eivät toteudu täysin 
Suomessakaan, erityisestikään ulkomaalaisten kohdalla. 

Tämän jälkeen Juha-Pekka Konttinen Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE:stä kertoi YK:n 
uudesta vammaisten oikeuksia käsittelevästä yleissopimuksesta. Tämä on ensimmäinen 2000-
luvulla hyväksytty yleissopimus. Kyseinen sopimus ei ehkä niinkään luo uusia oikeuksia vaan 
pikemminkin täsmentää vanhoja oikeuksia, koska aikaisemmissa ihmisoikeuskeskusteluissa 
vammaiset ovat jääneet taka-alalle. Hienoa on, että vammaiset ovat vahvasti päässeet itse 
vaikuttamaan sopimuksen sisältöön. 

Päivän viimeisenä puhujana oli Suomen YK:n nuorisodelegaatti 2008-2009 Anna Ranki. Hän kertoi 
kokemuksiaan nuorisodelegaattina toimimisesta ja yleisesti kyseisestä järjestelmästä. 
Nuorisodelegaatin toiminta pohjautuu vuonna 1995 hyväksyttyyn nuoriso-ohjelmaan (WPAY). 
Tämä toimintasuunnitelma on jaettu kymmeneen eri aiheeseen, jotka koskettavat eri lailla nuorten 
elämää. Annan tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan YK:ssa tapahtuviin neuvotteluihin ja muuhun 
toimintaan ajaen nuorten etua. Hän pyrkii vaikuttamaan myös Suomessa nuorisoa koskeviin 
asioihin. 
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Antoisan, informaation täyteisen ja ajattelua vaativan päivän jälkeen oli aika siirtyä 
vapaamuotoisempaan toimintaan. Taykkilaiset olivat järjestäneet osallistujille YO-talolla iltajuhlan. 
Tarjolla oli pitopalvelu Linkosuon valmistama erittäin maittava tapasillallinen. Syönnin jälkeen 
improvisaatioryhmä Nääspeksi tarjosi yleisölle naurutuokion ja lisäksi TAYK piti leikkimielisen YK-
tietokilpailun palkintojen kera. Iltajuhlaa olisi ollut mukava jatkaa paljon pidempäänkin, mutta 
valitettavasti YO-talo piti avata muillekin juhlijoille. Halukkaat saivat vielä jatkaa Annin ja Tean 
seurassa jatkobileisiin Sahaan. Tosin suurin osa Taykkilaisista taisi siirtyä väsyneinä pehkuihin, 
valmiina jälleen seuraavan päivän toimintaan! 

 

LAUANTAIN SEMINAARI JA TYÖPAJAT 
Lauantaipäivä alkoi Paulan ja Inkan luennoilla inhimillisestä turvallisuudesta, jolla tarkoitetaan 
yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuutta. Tämä tarkoittaa vapautta puutteesta, köyhyydestä, sorrosta 
ja väkivallan pelosta. Vaikka inhimillinen turvallisuus on aina ollut läsnä YK:n käytännössä, on se 
viime vuosikymmeninä korostunut. Inhimillisen turvallisuuden käsite onkin rakentunut 
ihmisoikeussopimuksien myötä, ja se liittyy vahvasti myös kehitykseen. Inhimillisen turvallisuuden 
esiinnousun merkkipaaluna on YK:n vuonna 2000 julkistama vuosituhatjulistus.  

Viimeisen luennon tarkoituksena lauantaina oli koota yhteen kaikkien seminaarien sisältöä ja mitä 
ihmisoikeuksista oli käsitelty. Luentojen jälkeen osallistujat jakautuivat työpajoihin, joita varten oli 
kolme erilaista ihmisoikeuksiin liittyvää keskustelun aihetta. Oman ryhmäni tehtävänä oli 
vammaisten yleissopimuksen artiklojen ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen avulla 
pohtia, miten kyseinen sopimus parantaisi kirjoittajan ja hänen perheensä asemaa. 
Keskustelumme rönsyili kyllä paljon myös muihin vammaisia koskeviin ajatuksiin, mutta 
tarkoituksena olikin lähinnä saada ihmisten ajatuksia heräämään. Lopuksi kaikki ryhmät 
kokoontuivat jälleen yhteen purkamaan yhdessä työpajojensa ajatuksia. Sekä ryhmäkeskustelu 
että muiden ajatuksien kuuleminen olivat erittäin antoisia; näin sai käsitellä yhdessä muiden 
kanssa oppimiaan asioita.  

Ryhmien viimeinen Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivien osuus. Taykkilaisten päivä ei kuitenkaan 
loppunut vielä tähän, sillä seuraavana oli vuorossa paikallisten YK-yhdistysten ja Suomen YK-liiton 
tapaaminen. Ruoan äärellä eri paikallisyhdistysten toimijat tutustuivat leppoisissa tunnelmissa 
toisiinsa ja jakoivat kokemuksiaan. Lisäksi YK-liiton Paula ja Inka vastailivat paikallisyhdistysten 
kysymyksiin ja kertoivat YK-liitosta. Tämä oli oikein mukava päätös parin päivän puserrukselle. 

Kaiken kaikkiaan YK-päivät sujuivat erittäin hienosti! Koko tapahtuma onnistui lähes kitkatta ja 
paljon tuli opittua. Tampereen yliopiston opiskelijat pystyivät myös saamaan YK-päivistä 
korvaavuuksia opintoihinsa  erikseen tehdyllä opinnäytetyöllä. 

Suurin kiitos tapahtuman järjestämisestä kuuluu Suomen YK-liitolle. Myös kaikki Taykkilaiset 
hoitivat tehtävänsä hyvin, kiitos meille! Myös osallistujat antoivat positiivista palautetta käytännön 
järjestelyistä. Erityisesti taykkilaiset haluavat kiittää TAYK:n vuoden 2008 puheenjohtajaa Iina 
Sahramäkeä, joka koordinoi tapahtumien järjestelyt erinomaisesti. Seuraavat Nuorten ja 
opiskelijoiden YK-päivät järjestetään syksyllä 2009, kaikki innolla osallistumaan!  

 

ANNU JALKANEN 
Kirjoittaja oli TAYK ry:n puheenjohtaja kevätkaudella 2009 
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TAYK TULVAN ODOTUS -
TAPAHTUMASSA 
 
Tampereen YK-yhdistys otti osaa Tampere-talolla 23.1.2009 järjestettyyn Tulvan odotus -
tapahtumaan. Tapahtumassa Tampereen filharmonia otti kantaa ilmastonmuutokseen 
esittämällä In Expectation of Thaw (Tulvan odotus) -teoksen. Mukana oli myös monia 
kansalaisjärjestöjä esittelemässä omaa näkökulmaansa ilmastonmuutokseen. 
TAYK ry oli muiden ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneiden järjestöjen tavoin paikalla 
pitämässä esittelypöytää. Esittelimme yhdistyksen tarjoamaa kansainvälisyyskasvatusta, sillä 
tapahtuman vierailijoina oli opettajia oppilaineen. Kiinnostusta herätti erityisesti vuosituhattavoitetta 
numero kahdeksan koskeva tuntimme, joka käsittelee kestävän kehityksen puitteissa myös 
ilmastonmuutosta.                                                                                                                         
Tapahtumassa oli esillä runsaasti mielenkiintoista tietoa ilmastonmuutoksesta sekä Tampereen 
kaupungin koordinoiman ILMANKOS- kampanjan järjestämä valokuvanäyttely, joka koostui mm. 
Olli Liinamaan, Liisa Hanafi-Eweissin ja Kari Pietilän ilmastonmuutoksesta kertovista kuvista.      
 
Yhdysvaltalaisen Rhett Bewerin säveltämä teos oli monitaiteinen kannanotto ilmastonmuutosta 
vastaan. Se yhdisti jäänveistotaiteen, melankolissävytteisen maailmanmusiikin ja filmin joka sisälsi 
kuvaa Pohjoisnavan jäätiköistä, puhdasta animaatiota, sekä vierailun Suomen Lapissa. Bewerin 
musiikissa kuulikin yhtä lailla viittauksia shamanismiin, arabialaiseen musiikkiperinteeseen kuin 
brasilialaisiin bossa nova-rytmeihinkin. Teos oli varsin helppoa kuunneltavaa myös musiikkiin 
erityisemmin perehtymättömille kuuntelijoille. Bewer toimi itse laulusolistina hitaasti vierellä 
sulavien jääveistosten keskellä, joita jäänveistäjä Jame Hamilton muovasi esityksen aikana.  
 
Kokonaisuutena teos oli mieleenpainuvan erilainen ja esteettinen kokemus, ja toivoa saattaa, että 
Tampereella nähtäisiin vastaavia kulttuuritempauksia myös talvella 2009-10! 
 
                                                                                                                        MILJA-MAARIA TERHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA CLAYDON Kirjoittaja on ollut mukana perustamassa TAYK:ia ja toiminut mm. taloudenhoitajan tehtävissä 
ANNI LEHTOSALO Kirjoittaja jakaa tiedottajan tehtäviä vastuualueenaan TAYK:n Sanomat                                                   
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INTIA JA ISO HYMY 
 
Intia on maa, jossa voi samana päivänä nähdä äärimmäistä köyhyyttä ja osallistua 
paikallisen muotiviikon hulppeaan juhlintaan.  Kurjuudenkin keskeltä voi kuitenkin löytää 
jotain todella hienoa ja suomalaiselle lähes vierasta,  nimittäin aitoa ystävällisyyttä ja isoja 
hymyjä. Kirjoittaja vietti Intiassa kuukauden keväällä 2009. 

 
Ensimmäisenä päivänäni Intiassa eksyin 
Mumbain slummiin. Apua, minä, vaalea 
tyttö yksin pimenevässä yössä keskellä 
yhtä Intian suurimmasta slummeista! 
Pelko kuitenkin karisi pian mielestä ja 
liityin juhlivaan sakkiin. Oli Holi-päivä eli 
yksi Pohjois-Intian suurimmista 
juhlapäivistä. Paikalliset ihmiset 
tervehtivät minua hymyillen, tarjosivat 
herkkuja ja pyysivät yksinäistä 
matkaajaa kotiinsa illalliselle. Illalliselle, 
johon he olivat koko vuoden säästäneet. 
 
Missään muualla en ole nähnyt 
elintasonkuilua yhtä selkeästi kuin 
Intiassa. Sanotaan, että köyhät 
köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat, ja Intian 

kohdalla tämä pitääkin paikkaansa paremmin kuin osasin kuvitella. Tuloerot ovat maassa räikeät ja 
kielletty kastilaitos pitää edelleenkin tiukasti pintansa modernisoituvassa Intiassa. YK on monien 
muiden organisaatioiden kanssa sitoutunut luomaan tasa-arvoisempaa maailmaa, mutta monelle 
tämä haave on yhä kaukana. Tampereen YK-Yhdistys haluaa osaltaan tehdä voitavansa 
parantaaksemme mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään.  Tiedotamme ja koulutamme 
Tampereella, jotta jokainen ymmärtää, että  maailman kulkuun voi vaikuttaa. Kun kadulla kohtaa 
kerjäävän lapsen, on enää vaikea hyväksyä maailmaa, jossa kaikkien ihmisoikeudet eivät ole 
läheskään taattuja, vaikka ne kirjattiin jo vuonna 1948 YK:n ihmisoikeusjulistukseen.  
 
 
Intia on maa, jossa voi nähdä 
ja kokea kaiken. Se on 
täynnä mahdollisuuksia, 
mutta vain osalle ihmisistä. 
Juhliessani Mumbain 
muotiviikolla erään 
suunnittelijan VIP-bileissä, 
olivat vähän aikaa sitten 
nähdyt maaseudun 
heinäkuormat ja köyhyys kuin 
pahaa unta. Lukutaidottomat 
lapset, varsinkin tytöt, joiden 
päivät täyttyvät 
kotiaskareista, eivät koskaan 
näe sitä Bollywood:in loistoa, 
jossa rikkaat ovat lapsesta 
asti tottuneet palvelijoiden 
jatkuvaan läsnäoloon. Kyllä 
suomalaiseen ihmisten tasa-
arvoon tottuneella olo oli 
hiukan epämukava, kun palvelija toi tarjottimella vesilasia sänkyyn. 
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Intiassa moni ei ole koskaan nähnyt vaaleita hiuksia 
eivätkä maistaneet jäätelöä - helteestä huolimatta. 
Eräänä päivä eräs pikkupoika kulki mukanani koko 
päivän bazaareilla. Hän ei kertaakaan kysynyt 
rupiaakaan, vaan kertoi minulle, että näytän leffatähdeltä 
ja ettei minun pitäisi maksaa kallista turistihintaa 
paidoista, joita kokeilin. Päivän päätteeksi pyysin pojan 
kanssani jäätelölle, jolloin selvisi, että hänen perheensä 
oli lähettänyt hänet kaupunkiin tienaamaan rahaa. Lapsi 
oli arvioni mukaan kymmenenvuotias.  
 
 
 
Vaikka Intiassa on miljoonia äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä ihmisiä, löytyy sieltä jotain, mitä me 
olemme länsimaissa kadottaneet jo vuosia sitten. Se ei 
maksa paljoa, eikä vie aikaa, mutta on silti kultaakin 
arvokkaampaa. Intiassa on vielä havaittavissa aitoa, 
pyyteetöntä ystävällisyyttä. Ihmiset hymyilevät ja 
auttavat toisiaan pyytämättä. Rikkaan rahapussista 
kolahtaa usein kolikko kerjäläisen kuppiin. Vaikka 
luokkaero on sanoinkuvaamattoman suuri eikä muutosta 
ole näkyvissä, ovat ihmiset keksineet keinon, jolla selviytyä. Tasa-arvoiseen maailmaan on vielä 
matkaa, mutta voimme aloittaa paremman maailman rakentamisen ystävällisyyden avulla-  ja ihan 
omassa kotipiirissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEA MIETTINEN 
Kirjoittaja on TAYK:n sihteeri 2009 
 
 
 
 
 
 
 



TAMPEREEN YK-YHDISTYS TAYK RY                                   14                                                                           tayk.wordpress.com 

 
 
 

HARJOITTELU YK:n PÄÄMAJASSA 
 
Kirjoittaja suoritti harjoittelunsa tiedotusopin opinnoistaan YK:n päämajassa New Yorkissa 
kesällä 2007. Itsenäisesti hankittu palkaton harjoittelupaikka vaati paljon 
käytännönjärjestelyjä, mutta oli  sen arvoinen! 
 
Hain YK:n päämajan harjoitteluun itsenäisesti hyvissä ajoin marraskuussa 2007. New Yorkissa 
sijaitsevalla päämajalla on harjoitteluohjelma, joka ottaa maisterin opintoihin edenneitä opiskelijoita 
harjoittelijoiksi mahdollisimman monista eri maista. Kesän haku (harjoittelujärjestelmässä on neljä 
”sessiota”: kesä, syksy, talvi ja kevät) päättyi vuoden 2007 helmikuun lopussa ja tieto pääsystä tuli 
melko myöhään (vasta huhtikuun loppupuolella) siihen nähden, että itse työ alkoi jo heti kesäkuun 
alussa. Harjoittelujakson minimiaika on kaksi kuukautta, mutta sitä voi pidentää aina puoleen 
vuoteen saakka (riippuen työvoiman tarpeesta ja omasta halusta). Harjoitteluun hakeminen 
suoritetaan internetissä täytettävien hakemusten ja ”omien sivujen” kautta, joista näkee myös mille 
sadoista osastoista on mahdollista hakea.  
 
YK:n harjoittelusta ei makseta palkkaa, eikä myöskään asumis- tai ruokakuluja korvata. Rahoitus 
on siis hankittava itse: jos saat harjoittelusta opintoviikkoja, voit nostaa opintotukea ja CIMO:sta 
kannattaa kysyä 500 euron ”kuukausirahasta”. Vuokrataso on New Yorkissa tunnetusti erittäin 
korkea (tosin dollarin ollessa tällä hetkellä heikoilla, eläminen muuten on melko halpaa) ja 
siedettävän asunnon löytäminen muodostuikin monille harjoittelijoille matkan haastavimmaksi 
osuudeksi. ksiöt ovat New Yorkissa harvassa, joten asuinkumppaneihin on paras varautua. Siksi 
kannattaakin koordinoida asuntoasioita muiden tulevien harjoittelijoiden kanssa, heistä voi nimittäin 
saada luotettavia kämppiksiä. 
 
Kesän harjoitteluun haki tuhansia ja paikan sai noin 200 nuorta 70 eri maasta. Suomalaisia oli tällä 
kertaa kuusi, suhteellisesti paljon. Suomesta haetaan ahkerasti, ja vaikka tavoitteena on saada 
harjoittelijoihin mahdollisimman paljon eri kansallisuuksia, kokemukseni mukaan suomalaiset ovat 
haussa vahvoilla. 
 
Hain alun perin YK:n viestintäpuolelle tiedotusopin opiskelijana, mutta sain lopulta paikan Office of 
Sport for Development and Peace -osastolta perustuen toiseen ammattiini ja harrastuksiini. 
Työtehtävistä ja osastosta ei etukäteen kerrottu yhtä, melko yleistä sähköpostiviestiä enemmän, 
mutta omaan harjoitteluohjaajaan sai ottaa yhteyttä ja kysellä tarkemmin. Töitä aloittaessa 
kannattaa myös pitää huoltaa, että saa käsiinsä ohjaajan allekirjoittaman Terms of Reference -
paperin, jossa on lueteltu tulevat tehtävät. Jos ne näyttävät poikkeavan kovasti sovitusta tai 
liittyvän hyvin vähän opiskelualaasi, niistä voidaan keskustella. Yleisesti YK:sta ja 
harjoitteluohjelmasta sai melko hyvän kuvan ensimmäisenä päivänä järjestetyssä 
orientaatiotilaisuudessa. 
 
Osastoni aihealue oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen, mutta päädyin tekemään hyvin paljon 
administratiivisia tehtäviä. Olin enemmän tekemisissä tietokantojen kuin itse sisällön kanssa, enkä 
saanut kovin hyvää kokonaiskuvaa osastomme työstä. Tämä johtui osittain työnohjaajastani, joka 
oli aika lailla eristyksissä muusta osastosta, käsitellen ainoana osaston kulttuuripuolta. Tästä 
syystä vaihdoin kahden kuukauden työrupeaman jälkeen uudelle osastolle, joka oli lähempänä 
opiskelutaustaani. Department of Public Informationin Advocacy Unit oli niin ikään pieni yksikkö, 
mutta siellä pääsin työhön paremmin käsiksi: tein paljon taustatutkimuksia ja kirjoitin muun muassa 
lehdistötiedotteita sekä virallisia kirjeitä. Myös ilmapiiri oli täällä huomattavasti kannustavampi, 
harjoittelijoiden työpanosta todella arvostettiin ja työnohjaaja oli alttiimpi antamaan neuvoja, vaikka 
työnteko olikin melko itsenäistä. Yksi harjoitteluohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tutustuttaa 
tulevat päätöksentekijät YK:hon kokonaisuutena ja meitä rohkaistiin osallistumaan mahdollisimman 
moniin erilaisiin tapahtumiin ja kokouksiin YK:n sisällä. Teimme myös lukuisa vierailuja eri maiden 
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YK-edustustoihin. 
 
 
YK:n työkieliä ovat englannin lisäksi, ranska ja espanja, joten niiden ainakin jonkun asteinen 
osaaminen on ehdottomasti valtti. Oma englanninkielen taitoni tuntui riittävän mainiosti jopa 
virallisten tekstien kirjoittamiseen, puhelimeen puhuminen sen sijaan oli haastavampaa. YK:n 
kaavamaisen kielenkäytön omaksuu nopeasti ja päämajan työntekijöistä harva puhuu itsekään 
englantia äidinkielenään. 
 
YK:n ongelma on niin minun kuin monen muunkin mielestä byrokraattisuus, välillä suurtakin 
turhautumista aiheuttava hitaus ja jähmeys. Osaltaan sitä aiheuttaa sen monikulttuurisuus, joka 
taas muussa mielessä on yksi sen parhaista puolista: kokemusten vaihto niin harjoittelijoiden kuin 
vakituistenkin työntekijöiden kanssa oli yksi harjoittelun hienoimmista ja opettavaisimmista puolista. 
Kokemukseni perusteella osastot eroavat toisistaan hyvin paljon ja siksi kehotankin tulevia 
harjoittelijoita olevaan avoimia ja luomaan kontakteja myös muihin osastoihin.  
 
Harjoittelijoiden kollektiivinen yhdessäolo ja yhteishenki, kun lähes yksikään ei ollut New Yorkista, 
oli ainutlaatuinen kokemus. Minulla on tämä kolmen kuukauden jälkeen patjan puolikas lähes joka 
puolella maailmaa! Sanomattakin on selvää, että myös New York on kaupunkina ainutlaatuinen ja 
siitä kannattaa ottaa kaikki irti: tylsää hetkeä ei tule ja varsinkin kesällä kaupungissa on runsaasti 
myös ilmaisia tapahtumia. Suosittelen kokemusta lämpimästi niin ammatillisesta kuin 
henkilökohtaisestakin näkökulmasta. 
                                                                                                                                     MILJA-MAARIA TERHO 
 
 
LINKKEJÄ JA VINKKEJÄ: 
 

 Lisätietoa harjoitteluohjelmasta löytää  

osoitteesta:  

http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/ 
internsh/index.htm. 

 Asunnon etsintää varten kannattaa ensin  

käydä läpi kaikki tutut ja tutun tutut,  

               sitten siirtyä sivustolle www.craigslist.com.  
 Kun on kysymys näinkin massiivisesta  

organisaatiosta kuin Yhdistyneet Kansakunnat,  

arvata saattaa, että harjoittelutoimistoon sai  

lähetellä jos jonkinmoista dokumenttia:  

todistus yliopisto-opiskelusta (Proof of Enrollment),  

todistus voimassaolevasta sairasvakuutuksesta,  

terveystodistus tai lääkärin lausunto, allekirjoitettu 

harjoittelutarjous (Internship Offer),  

harjoittelusopimus (Internship Agreement) ja hakemus kulkulupaa varten (Application for Grounds Pass). 

Yhdysvaltoihin matkustaminen taas vaati viisumin, jonka hankkiminen oli kyllä mutkatonta, kun vilautti YK:n 

todistuksia (kunhan vain muistaa ottaa mukaan USA:n kokovaatimusten mukaisen passikuvan) ja maahan 

pääsyä saattaa helpottaa myös todiste riittävistä varoista. 

 

 

ILONA HAAHTELA 
Kirjoittaja suoritti harjoittelun tiedotusopin opinnoistaan YK:n päämajassa 2007 
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TULE MUKAAN TOIMINTAAN! 

TAYK RY:n KOKOUKSET:   Yhdistyksen hallitus kokoontuu kahden viikon välein. Kokoukset 
ovat avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Tule rohkeasti mukaan!  

JÄSENEKSI LIITTYMINEN: Jäseneksi voit liittyä maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun. 
Vuosittainen jäsenmaksu on 10 € ja se käytetään kokonaisuudessaan yhdistyksen toiminnan 
rahoittamiseen. Maksu maksetaan Sampo pankin tilille 800019-70995941 ja maksun viite on 1122. 

Maksettuanne jäsenmaksun ilmoittakaa yhdistyksen taloudenhoitajalle sähköpostitse 
(tuomo.heinonen@tut.fi) nimenne (etu- ja sukunimi), kotipaikkakuntanne, sähköpostiosoitteenne, 
syntymävuotenne, ja tiedon siitä oletteko Tamyn jäseniä. Tarvitsemme näitä tietoja 
yhdistysrekisteriä ja rahoitushakemuksia varten. Jäsenmaksun maksamisen jälkeen teidät lisätään 
myös TAYK ry:n sähköpostilistalle, ellette erikseen ilmoita jäävänne listalta pois. 

LIITTYMINEN SÄHKÖPOSTILISTALLE: Yhdistyksemme toiminnasta saat tietoa liittymällä 
sähköpostilistalle.Listalle liittyminen on maksutonta.  
1. Lähetä sähköposti seuraavin tiedoin osoitteeseen listserv@uta.fi 
2. Kirjoita viestin ensimmäiselle riville: subscribe TAYK-YHDISTYS 
Etunimi Sukunimi 
(esim. subscribe TAYK-YHDISTYS 
Matti Meikäläinen) 
3. Liittymisen onnistuessa saat parin minuutin kuluttua varmistusviestin, 
johon vastataan myönteisesti. Jos liittymisessä ilmenee ongelmia tai ohjeet tuottavat päänvaivaa, 
ota yhteyttä listan ylläpitäjään Santeri Vidaliin, niin hän lisää sinut itse listalle. 
(santeri.vidal(at)uta.fi)   

 

TERVETULOA! 
 

 
 
 
MUUT PAIKALLISET YK-YHDISTYKSET: 
 

 Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys HYKY ry www.helsinki.fi/jarj/hyky 
 

 Turun YK-yhdistys www.turunykyhdistys.org 
 

 Jyväskylän YK-yhdistys  http://jyyk.wordpress.com/ 
 

 Oulun seudun YK-yhdistys OSYKY www.osyky.org  
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TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
TAYK:n toiminta jatkuu aktiivisena syksyllä 2009 uuden puheenjohtajan Minja Timperin 
johdolla. Luvassa on monipuolista toimintaa ja tapahtumia, joihin kaikki kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mukaan. Kaikista tapahtumista tiedotetaan tarkemmin TAYK ry:n 
sähköpostilistalla ja kotisivuilla tayk.wordpress.com. Seuraa ilmoittelua! 
 
YK-päivä 24.10.2009: TAYK ry osallistuu perinteisesti YK-päivän rauhankulkueeseen 
Tampereella ja auttaa kahvituksessa. 
 
TAYK ry täyttää viisi vuotta! Juhlan kunniaksi TAYK ry järjestää tapahtuman otsikolla 
"TAYK ry esittää - viisi eri tapaa muuttaa maailmaa". Tervetuloa kuuntelemaan viidestä 
eri näkökulmasta puhuvia esiintyjiä ja nauttimaan 5-vuotis-kahveista! Tarkka aika ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 

Tutustumisiltamat ja uusien illat: Uusille jäsenille ja TAYK:sta kiinnostuneille 
järjestetään syksyllä mukavia illanistujaisia, joissa on mahdollisuus tutustua taykkilaisiin ja 
tulla helposti mukaan toimintaan rennoissa tunnelmissa. 

Lukupiirit: Keväällä 2009 hyvin liikkeelle lähteneet lukupiirit saavat jatkoa syksyllä. 
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin! 
 
Pikkujoulut: TAYK ry järjestää jälleen kaikille jäsenilleen pikkujoulut joulukuun alussa. 
 
Finmun-koulutus: YK:n mallikokoukseen valmistava koulutus. Lisää infoa myöhemmin! 
 
                                                                                                         MILJA-MAARIA TERHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUVASSA MYÖS PALJON MUUTA! 
 
 

LISÄKSI KAIKKI TAYK RY:n KOKOUKSET OVAT AVOIMIA, SEURAA TARKEMPAA 
ILMOITTELUA KOTISIVUILTAMME TAI LIITY SÄHKÖPOSTILISTALLEMME!(OHJEET s.16) 

 


