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Mitä 
mahdollisuuksia 
tori tarjosi niin 
sinkuille kuin 
varatuille? s.4 

Kansainvälisyyskasvatus 

otti reilun etumatkan heti 

lähdössä – KENEN syy?   

Ammattilaisten 

analyysi:  
TAMPEREEN 

UNICEF-

kaupunkivuodesta 

Terveisiä ulkomailta: 
Onko Perussa muuta kuin Liman 
tori? – ja onko sekään sekaisin? , 
Piia paljastaa kaiken. s.9-10 
 

Onko huhut 

SYKLI:sta totta 

vai tarua? – 

sisäpiirin 

lähteen tarina 

Lyhyesti: Kuka oli vuoden TAYKKI? – Kuinka sinusta tulee ensivuoden TAYKKI.  – Iltamien 

kuumat jatkot, kuinka ilta oikeasti päättyi?  - Tulevat tapahtumat 



   

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry  tayk.wordpress.com 

 
 

Mikä on TAYK ry? 
 
 

Viikonloppu täynnä tapahtumaa  
17.-18.5.2007 

 
 

Kansainvälisyyskasvatus lähti  
käyntiin Tampereella 

 
 

Kansainvälisyyskasvatustunti 
pilotoitiin 

 
 

Tampereen UNICEF-kaupunkivuosi 
sujunut hyvin 

 
 

Suurlähetystöharjoittelu Perussa 
 
 

Mikä on SYKLI? 
 
 

Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivät 
 
 

Tutustumisiltamissa tavataan 
 
 

Uutissähkeet 
 
 

Tule mukaan toimintaan! 
 
 

Tulevat tapahtumat 
 

 
Innostus tämän lehden toimittamiseen 

lähti keväällä 2008 ja  kesäloman jälkeen 
toimituksen runosuoni puhkesi kukkaan. 

Kädessäsi on kukinnan sato:   
Tampereen YK-yhdistyksen TAYK ry:n  

ensimmäinen oma lehti. 
 

Vuoden 2008 aikana 
 TAYK ry:ssä on tapahtunut paljon.  
Yksi suurimmista tapahtumista oli 

kansainvälisyyskasvatustunnin pilotointi 
Tampereen lyseon lukiossa. Keväällä 

osallistuimme Mahdollisuuksien torille ja 
järjestimme yhteistyökumppaneiden 

kanssa paneelikeskustelun 
 Suomen Sosiaalifoorumiin.  

 
Lisäksi järjestimme ekskursiot Tapriin ja 

Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen. 
Kokousten ohella myös 

tutustumisiltamissa kokoonnuttiin 
istumaan iltaa rennoissa tunnelmissa. 

 
Syksyllä koittaa kuitenkin vuoden suurin 

tapahtuma, kun  Nuorten ja opiskelijoiden 
YK-päivät järjestetään Tampereella 14.-

15.11.2008. TAYK on aktiivisesti mukana 
tapahtuman järjestelyissä. 

 
Useat TAYK ry:n jäsenet ovat hakeneet 

kansainvälistä kokemusta joko 
vaihtovuoden tai harjoittelun myötä. 
 Näitä kokemuksia jaetaan syksyllä 
järjestettävässä harjoitteluinfossa. 

 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 

TAYKissa tapahtuu!  
Näistä tapahtumista voit lukea uuden 

lehtemme sivuilta sekä kotisivuiltamme 
osoitteesta tayk.wordpress.com. 

 
Menestyksellistä 

 lukuvuotta toivottaen, 
TAYK-toimitus 

 
PS. TAYK-haalarimerkki ilmestyy pian!
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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, joten 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. 
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Suomen sosiaalifoorumi järjestettiin tänä vuonna viikonloppuna 17.-18.5 
pääpaikkaanaan Työväenmuseo Werstas. Samana lauantaina Väinö Linnan aukiolla 
oli toritunnelmaa, kun perinteisesti sosiaalifoorumin kanssa samaan aikaan 
järjestetty Mahdollisuuksien tori oli täydessä vauhdissa. TAYK osallistui molempiin 
tapahtumiin ja viikonlopusta 
muodostuikin vauhdikas ja toiminnan 
täyteinen elämys. 

TAYKin osalta valmistelut h-hetkeä varten 
ovat olleet käynnissä jo kauan. Hallituksen 
jäsenistä Suvi Kilpeläinen on istunut 
ahkerasti sekä Suomen sosiaalifoorumin että 
Mahdollisuuksien torin kokouksissa. 
Viimeisen silauksen tapahtuma sai 
hallituksen kokouksessa 15.5. kun 
naisvoimalla leivottiin kakku 
Mahdollisuuksien torin esittelypisteeseen. 

Kakkutempauksen ideana oli osoittaa arvonnan kautta, kuinka maailmankakku eli 
taloudellinen ja muu kehitys ovat jakautuneet epätasaisesti eri valtioille. Ohikulkijat 
osallistuivat arvontaan nostaen kassista eri valtioiden nimiä ja infoiskuja kyseisten 
valtioiden taloudellisesta ja kehityksellisestä tilanteesta. Riippuen arvonnassa saadun 
maan tilanteesta maailmankakkua jaettiin osallistuneille sopivan kokoinen palanen. 
Kahdeksasta arvonnassa mukana olleesta maasta Yhdysvallat ja Suomi saivat 
huomattavasti isomman palan kuin esimerkiksi Somalia, Sambia, Nicaragua, Burkina Faso 
tai Filippiinit. Tempaus sai osallistujilta paljon hyvää palautetta ja kaikki tapahtumaa varten 
leivotut kakut jaettiin loppuun. 

Suomen YK-liitto tuki paikallisten YK-
yhdistysten osallistumista Mahdollisuuksien 
toreille sponsoroimalla kaasuilmapalloja ja 
muuta materiaalia jaettavaksi toreilla. Niinpä 
kaasupallot koristivat esittelypistettä ja saivat 
hymyn nousemaan monen lapsen kasvoille. 
Esittelypöydällä jaettiin myös 
ihmisoikeusjulistuksen 
jalkauttamiskampanjaan liittyviä 
bussikorttikoteloita ja 
ihmisoikeusjulistuksia. Lisäksi pöydällä 
myytiin YK-liiton kangaskasseja.  

IINA SAHRAMÄKI 
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Tampereen YK-Yhdistys aloitti kansainvälisyyskasvatustuntien pitämisen viime 
keväänä. Tuntien suunnittelu aloitettiin jo pari vuotta sitten, mutta ensimmäinen 
oppitunti pilotoitiin Tampereen lyseon lukiossa vasta viime huhtikuussa. Pitkään 
työstetty tunti sai myönteistä palautetta niin oppilailta kuin opettajaltakin. Nyt olisi 
tarkoitus jatkaa palautteen pohjalta eteenpäin. 
 
Tuntien aiheena vuosituhattavoitteet 
Tuntien aiheena ovat vuosituhattavoitteiden teemat. Pilotointitunnilla Tampereen lyseon 
lukiossa käsiteltiin vuosituhattavoitetta numero seitsemän eli kestävää kehitystä. 

Oppitunnin aikana oppilaille avattiin 
vuosituhattavoitteiden merkitystä ja kestävän 
kehityksen käsitettä ja sisältöä. Tunnin 
painopiste oli ryhmätöillä, joiden aikana 
oppilaat pohtivat muun muassa syömänsä 
kouluruoan alkuperää ja ruoan valmistuksessa 
käytettyjen tuotteiden valmistustavan 
ekologisuutta ja eettisyyttä.  
 
Vuosituhattavoitteet valikoituivat tuntien 
aihepiiriksi jo projektin alkuvaiheessa, sillä 
niiden kautta voi kätevästi avata 
kansainväliseen kehitykseen, oikeuden-
mukaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyvää 
problematiikkaa. Tällä hetkellä yhdistyksellä 

on valmiina tavoitteita 2 ja 7 käsittelevät oppitunnit. Tarkoituksena on rakentaa 
oppituntipaketti kunkin tavoitteen ympärille.  
 
Tavoitteena parempi maailma 
Yhdistyksen tarjoamalla kansainvälisyyskasvatuksella pyritään lisäämään koululaisten 
ymmärrystä globalisoituvasta maailmasta ja edistämään suvaitsevaisuutta ja 
yhteisvastuuta. Tuntien aikana oppilaat joutuvat pohtimaan itseään osana maailmaa ja 
omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa maailman kehitykseen. Lisäksi projekti tähtää 
vuosituhattavoitteiden tunnettuuden lisäämiseen. 
 
Tule mukaan toimintaan! 
Tampereen YK-Yhdistys pitää kansainvälisyyskasvatustunteja Tampereen alueen lukioilla 
ja yläasteilla. Tänä syksynä koulutamme lisää oppitunninpitäjiä, joten kaikki kiinnostuneet 
ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Viime keväältä saadun palautteen pohjalta 
kehitetään myös uusia oppitunteja, joiden suunnitteluun ja toteutukseen kaikki halukkaat 
voivat myös osallistua. 
 
ANNA CLAYDON 
 

Vuosituhattavoitteet: 
1) Puolittaa äärimmäinen köyhyys 
2) Ulottaa peruskoulutus kaikille 
3) Edistää sukupuolten välistä tasa-
arvoa 
4) Vähentää lapsikuolleisuutta 
5) Parantaa odottavien äitien terveyttä 
6) taistella AIDSia, malariaa ja muita 

tauteja vastaan 
7) Taata ympäristön kestävä kehitys 
8) Luoda globaali kumppaanuus 

kehitykseen 
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Kolmen taykkilaisen ryhmä suunnisti 17.4.2008 kohti Tampereen lyseon lukiota eli 
Rellua valmiina pitämään kansainvälisyyskasvatustunnin lukioluokalle. 

Koska meihin yhteydessä ollut Rellun opettaja oli suunnitellut tuntimme osaksi 
englanninkielisen IB-linjan päivää, kansainvälisyyskasvatus vastaavamme Anna oli 
suunnitellut tunnin pidettäväksi sekä englanniksi että suomeksi. Suureksi 
helpotukseksemme saimme kuitenkin kuulla, että tunnin pitäminen onnistuisi suomeksi. 
Saimme siis pilotoitua tunnin juuri siinä muodossa kuin kv.kasvatusryhmä oli alunperin 
suunnitellutkin. Tunnin aiheena oli 
vuosituhattavoite numero seitsemän 
eli kestävä kehitys. 

Tuntia kuuntelemassa istui 16 
oppilaan lukioluokka. Tunti alkoi 
Annan pitämällä luennolla, jonka 
aikana luokalle esiteltiin yleisellä 
tasolla mikä on YK ja mistä 
vuosituhattavoitteissa on kyse. Tommi 
ja minä annoimme henkistä tukea ja 
komppasimme Annan luentoa, joka 
sujui hienosti. Oppilaat jaksoivat 
kuunnella kiinnostuneena. 

Luennon lopuksi Anna avasi kestävän 
kehityksen käsitettä ja sisältöä. Tämän jälkeen siirryimme vapaampaan työskentelyyn. 
Käytimme 75 minuutin tunnista yli puoli tuntia ryhmätöihin ja niiden läpikäyntiin. Oppilaat 
jaettiin 3-4 hengen ryhmiin ja heille jaettiin kv.kasvatusryhmän valmistelevat tehtävät. 
Ryhmien tehtäviksi tuli muun muassa pohtia päivällä syömänsä kouluruoan alkuperää ja 
siihen liittyviä kestävyysnäkökulmia. Poikien ryhmä puolestaan pohti erilaisia ratkaisuja, 
joilla liikenteen päästöjä saataisiin alemmaksi. 

Ryhmät esittelivät omat pohdintansa ja me opettajina tuimme ja tarkensimme keskustelua. 
Oppilaat olivat aktiivisia ja tuntuivat keskittyvän tuntiin kiitettävästi. 

Tunnin jälkeen keräsimme oppilailta suullista palautetta ja saimme muutamia 
kehittämisideoita sekä kiitosta tunnin aiheesta. Tuntiamme seurannut opettaja antoi meille 
myös positiivista palautetta ja muutamia kehittämisnäkökulmia. Kokonaisuudessaan 
pilotointi sujui hienosti ja tunnin kulku toimi hyvin. Itseasiassa tunnin pitäminen osoittautui 
luultua helpommaksi. 

Tästä on hyvä jatkaa. Tuntia markkinoidaan pian alueen kouluille ja alamme etsimään 
myös uusia tunninvetäjiä. Myös tunnin sisältöä muokataan, eli tervetuloa mukaan 
suunnittelemaan ja vaikuttamaan! 

IINA SAHRAMÄKI 
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Tampere on vuoden 2008 Suomen UNICEF-kaupunki.  
Tampereen kaupunki on päättänyt  omalta osaltaan 
edistää työtä maailman lasten hyväksi ja ryhtyi Suomen 
UNICEF-kaupungiksi vuoden 2008 ajaksi. Tampereen 
UNICEF-kaupunkivuoden tavoitteena on edistää lasten 
ja nuorten hyvinvointia paikallisesti ja kansainvälisesti. 
Tarkoituksena on myös välittää tietoa lapsen 
oikeuksista ja kertoa maailman lasten tilanteesta. 
 
Myös varainkeruu on Unicef-kaupunkivuoden keskeinen toimintatapa. Jokainen UNICEF-
kaupunki saa UNICEF-kaupunkivuotenaan tavoitteekseen kerätä vähintään 1 euro/asukas. 
Tampereella tämä tarkoittaa reilusti yli 200 000 euroa. Summa ei kuitenkaan ole 
mahdoton, syksyllä 2008 rahaa arvioidaan olevan kasassa jo noin 150 000 euroa. 
 
Tampereen kaupunki on palkannut Tampereen UNICEF-kaupunkivuoden koordinaattoriksi 
Minna Männistön, joka on huolehtinut järjestelyistä niin hyvin että Tampereen UNICEF-
vapaaehtoiset ovat voineet huokaista helpotuksesta. UNICEF-logoa näkee tänä vuonna 
Tampereella  parkkilipukkeissa, bussien kyljissä, golfturnauksissa ja lukuisissa erilaisissa 
tilaisuuksissa. 
 
Anna- ja Toivo-nuket   
 
Anna- ja Toivo-nuket ovat keskeinen tapa kerätä rahaa ja lisätä UNICEF:in tunnettuutta. 
Nuket tehdään Internetistä saatavien kaavojen ja ohjeiden perusteella. Nukkeja voi tehdä 
kuka tahansa. Jokainen nukentekijä saa päättää nuken ulkonäöstä, kuten hiusten värin ja 
pituuden, kasvot, vaatteet ja ihonvärin.  
 
Valmiit nuket toimitetaan myytäviksi UNICEF:ille, joka myy nuket 20 euron kappalehintaan. 
20 euron summalla saa joku lapsi avun kohdemaassa rokotuspaketin kuutta tappavaa 
tautia vastaan. Lisäksi jokaisella nukella on henkilökortti josta näkyy kuka nuken on tehnyt, 
missä ja milloin. Nuken vastaanottaja voi halutessaan ottaa yhteyttä nuken valmistajaan ja 
kertoa mihin nukke on päätynyt. 
 
Tampereella on vuoden 2008 aikana tehty jo noin 1000 nukkea, tavoitteena on että 
vuoden loppuun mennessä nukkeja olisi 2000. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on 
antanut Anna- ja Toivo-nukkeja perinteisten lahjatavaroiden sijaan. Tampereella Anna- ja 
Toivo-nukkeja voi ostaa 20 euron kappalehintaan Tampereen UNICEF-myymälästä 
Suvantokatu 4:stä. (Koskikeskuksen takaa) Myymälä on auki arkisin kello 11-17. 
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Monenlaista toimintaa 
 
Tampereen kaupunki  järjestää UNICEF-kaupunkivuotenaan 2008 runsaasti erilaisia 
tilaisuuksia eri yhteistyötahojen kanssa. Tilaisuuksien tuotto menee kokonaan tai osittain 
UNICEF:in hyväksi. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi Likkojen Lenkki, kaksikin eri golf-
turnausta sekä esimerkiksi  Tampere-Talon UNICEF-gaala.  UNICEF-vuoden aikana 
Tampereella on yli 200 eri tapahtumaa ja yhteistyötahojakin on noin 200. 
Lisäksi Tampereella on UNICEF-vuodeksi nimetty pitkä lista UNICEF-kummeja. Myös 
tiedotusvälineet ovat vuoden aikana varsin  kiitettävästi mukana.  
 
Kerätyt rahat menevät Tansaniaan ja siellä myös Tampereen kummikaupungin Mwanzan 
lapsille. Kouluissa ja työpaikoilla järjestetään UNICEF-kävelyjä. Niiden ideana on koulu- tai 
työpäivän aikana kävellä mahdollisimman monta kilometriä ja sponsorit lahjoittavat 
jokaisesta kävellystä kilometristä jonkun tietyn summan UNICEF:ille. 
 
Mukaan Tampereen vapaaehtoisiin 
 
Tampereella on toiminut vuodesta 2004 aktiivinen vapaaehtoisten ryhmä. Kokouksia on 
noin kahden viikon välein Tampereen UNICEF-myymälässä, Suvantokatu 4 
(Koskikeskuksen takana) puhelin 03-213 1660. Kokouksiin ovat kaikki kiinnostuneet 
tervetulleita ja kaipaamme lisää jäseniä toimintaamme. Jäsenmaksua emme peri. 
 
Tärkeä osa Tampereen vapaaehtoisryhmämme toimintaa on Stockmannin jokavuotinen 
joulukorttimyynti. Lisäksi olemme mukana erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa 
UNICEF:ista, myymässä UNICEF:in tuotteita , jakamassa esitteitä tai keräämässä rahaa.  
 
UNICEF:n lahjoitustili on POP-Tampere, Kurikan Osuuspankki 472650-235501. 
 
KATI LAINE 
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Viime vuoden lopulla iski onnen potku, kun sain kuulla 

tulleeni valituksi CIMO- harjoittelijaksi Suomen 

suurlähetystöön Perussa. Juuri alkanut hallituspesti 

TAYK:ssa ja muut hommat jäivät hetkeksi sivuun, kun 

tammikuun lopulla pakkasin laukkuni suuntanani Lima. 

 

Pelot puolen vuoden kahvinkeittelyoperaatiosta jäivät 

taakse ja vaikka ensimmäinen, jo perinteinen 

harjoittelijan tehtävä, olikin  kirjaston järjesteleminen 

uuteen uskoon, niin mielekästä tekemistä pienessä 

lähetystössä riitti. Pääasiallinen tehtäväni oli Perun, 

Bolivian ja Ecuadorin poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen seuraaminen ja 

tapahtumista raportoiminen Suomeen. Lisäksi avustin lähetystön verkkosivujen 

uudistamisessa ja tein käännöksiä. Harjoitteluni ehdoton kohokohta oli kuitenkin 

toukokuussa Limassa järjestetty Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian 

maiden (EU-LAC) huippukokous. Huippukokous oli järjestyksessään viides ja pääteemoja 

olivat köyhyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kestävä kehitys, 

ympäristö, ilmastonmuutos ja energia-asiat. 

 

Lähetystössä valmistauduimme huippukokousta varten koko 

alkukevään; monta taustamuistiota tuli kirjoitettua ja 

valmistelukokouksissa rampattua, kunnes 13.-16.5.08 oli tiukka 

viikko edessä. Itse olin Suomen delegaation avustaja ja pääsin 

delegaation mukaan kokouspaikalle. Kokousviikon aikana 

vastuullani oli lähinnä käytännön asiat; pitää huoli että kuljetus 

kokouspaikan ja hotellin välillä toimii, tietää missä on seuraava 

kokous ja viedä ihmisiä oikeaan paikkaan sekä tehdä kaikkea 

muuta mitä vain tarve vaati. Pääsin kuitenkin mukaan 
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kokouksiinkin, jopa loppuajaksi ulkoministereiden kokoukseen kirjaamaan. Ei ainakaan 

luennoilla harjaantuneesta taidosta kirjoittaa luennoitsijan sanat nopeasti ylös ollut haittaa. 

Nyt vain professorit olivat vaihtuneet ulkoministereihin. 

 

Suomea kokouksessa edusti pääministeri Matti Vanhanen yhdessä eurooppa- ja 

maahanmuutto ministeri Astrid Thorsin kanssa. Elämäni tähän asti korkea-arvoisimmille 

illallisille pääsin suurlähettilään residenssissä, kun pääministerimme saapui Limaan. En 

vain aina oikein tiennyt miten päin olla, kun samassa illallispöydässä istui kaksi oman 

maan ministeriä.  

 

Kokousviikko oli nopeasti ohi ja maanantaina töihin palatessa oli aika ”takki tyhjänä”-olo. 

Huippukokousta varten olimme tehneet kovasti töitä ja sitten se olikin jo ohi. Kokemus oli 

kuitenkin aivan loistava tilaisuus 

kansainvälisen politiikan opiskelijalle päästä 

näkemään miten sitä politiikkaa 

kansainvälisellä tasolla tehdään. 

Deklaraation pienoisiin sanankäänteisiin 

saatiin hyvinkin paljon aikaa kulumaan. 

Harjoittelu muutenkin antoi uutta 

näkökulmaa maailman asioihin ja 

innostusta saattaa opiskelut loppuun. Ja 

näinhän minä Venezuelan Hugo Chavezin 

ihan livenäkin! 

 

PIIA NUMMELA 
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Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-liitto eli tuttavallisemmin Sykli on paikallisten YK-
nuorisojärjestöjen kattojärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1967, ja sen jäseninä ovat 
YK-yhdistykset Helsingissä, Turussa, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa. Taykkia olen 
tuonut esille toimiessani nyt kahtena vuonna Syklin puheenjohtajana. Paikallisjärjestöjen 
lisäksi jäsenenä on FinMUN eli Suomen Malli-YK-yhdistys. 
 
Syklin tehtävänä on auttaa sen jäsenjärjestöjä toimimaan paremmin yhteistyössä 
keskenään. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten tapahtumien, koulutusten ja 
kampanjojen suunnittelua. konkreettisia esimerkkejä ovat esimerkiksi vuosittaiset Nuorten 
YK-päivät, jotka keräävät kokoon YK-nuoria ympäri maata tutustumaan toisiinsa ja 
vuosittain vaihtuvaan teemaan. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä tapahtumapaikan YK-
yhdistyksen ja YK-liiton kanssa. 
 
Haluamme myös tiedottaa YK:sta nuoria kiinnostavalla tavalla. Alamme kirjoittamaan itse 
ja pyytämään artikkeleja netissä avautuvaan Sininen Planeetta-lehteemme. Autamme 
YK:sta kiinnostuneita nuoria perustamaan YK-yhdistyksiä uusille paikkakunnille 
tarjoamalla heille konsultointia ja mahdollisuutta tavata muiden kaupunkien yhdistysläisiä 
ja kehittää erilaisia yhteistyömuotoja heidän kanssaan. 
 
Sykli on konkreettisesti noin kymmenen eri kaupungeista tulevan YK-aktiivin think tank. 
kokoonnumme miettimään erilaisia yhteistyömuotoja jäsenjärjestöjemme kesken, ja 
yritämme löytää uusia ja erilaisia tapoja kertoa YK:sta ja sen ajankohtaisuuksista nuorelle 
yleisölle. Sykli haluaa myös saada toimivia linkkejä ulkomaille. Tarkoituksenamme on 
järjestää yhteinen tapahtuma tai tempaus ruotsalaisten kollegojemme kanssa ensi vuonna. 
Olemme myös mukana noin 30 maan nuorten YK-liittojen kaksivuotisessa ”Making 
Commitments Matter”-projektissa , jossa mietitään sitä, miten kunkin valtion poliittinen 
johto saataisiin pitämään kiinni sopimuksista, jotka he ovat YK:ssa allekirjoittaneet. 
 
Toivotan uudet ihmiset tervetulleeksi Syklin sähköpostilistalle, käymään meidän uusilla 
nettisivuillamme (www.sykli.info) ja hakeutumaan Syklin hallitukseen. Ideoita ja 
toivomuksia saa kernaasti esittää myös hallituksen ulkopuolelta, kätevimmin se käy 
ottamalla yhteyttä minuun joko suoraan tai vaikka Iinan kautta. 
 
Voimia ja kivoja hetkiä syksyn alkua toivottaen, 
 
Santeri Vidal 
Sykli, pj 
Tayk, tiedottaja 
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Kevään aikana TAYKin hallituksessa virisi ajatus vapaamuotoisemmasta 
toiminnasta, jonka myötä hallituslaisilla olisi mahdollisuus tutustua toisiinsa 
paremmin. Samalla jäsenistölle tarjoutuisi mahdollisuus tavata hallituksen jäseniä 
epävirallisemmissa merkeissä. 

Eli tuumasta toimeen! 

Helmikuun lopulla päätimme lähteä katsomaan Tampereen ylioppilasteatterin stand up 
underground -esitystä ja viettää näin yhdessä perjantai-iltaa. Esitystä seuraamaan saapui 
neljä hallituksen jäsentä ja kolme uutta kasvoa. Ilta kului leppoisasti esitystä seuratessa ja 
alkoholipitoista juomaakin nautittiin. Onnistuneesta illasta motivoituneena hallitus päätti 
järjestää kevään aikana vielä toisetkin illanistujaiset, joita alettiin kutsua 
tutustumisiltamiksi. 

 

Toisetkin iltamat vietettiin komedian parissa. Tällä kertaa huhtikuussa suunnattiin 
seuraamaan Improteatteri Snorkkelin esitystä Teerenpeliin. Jälleen hallituksesta saapui 
paikalle neljä henkeä ja seuraan liittyi kaksi uutta kasvoa. 
Laulu, teatteri, sanoissa sekoilu ja innostunut yleisö 
takasivat onnistuneen illan.. 

Tutustumisiltamat ovat saaneet yhdistystoimijat liikkeelle, 
joten niitä jatketaan myös tulevaisuudessa. Seuraa 
ilmoittelua! 

IINA SAHRAMÄKI 
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Anna Claydon on Vuoden TAYKki 2008 

Tiistaina 27.5. hallituksen kevätkauden viimeisessä 
kokouksessa äänestettiin Vuoden TAYKki 2008.Voiton vei 
ansaitusti taloudenhoitajamme ja kv.kasvatusvastaavamme 
Anna Claydon. Anna on toiminut aktiivisesti ja motivoituneesti 
TAYKissa jo usean vuoden. Toiminnallaan Anna on innostanut 
myös muita yhdistyksen jäseniä. 

ONNEA VUODEN TAYKILLE ANNALLE!  

 

 
 
 
 
 
FinMUN – Finnish Model United Nations 
 
Are you interested in international politics and the United 
Nations? Would you like to organize an international conference 
in Helsinki? Do you dream about having the power to solve 
some of the ongoing crises of the world? If your answer to any 
of these questions is 'yes', then Finnish Model United Nations is 
for you! 
 
We are recruiting volunteers in the Organizing Committee of the 
FINMUN 2009 Conference, held in Helsinki on January 26-31, 
2009. You may also apply as a delegate for MUN conferences 
in Finland and abroad. The Organizing Committee of the 
conference consists of the following groups: 
Financing/Fundraising, Program, Scenario, Secretariat and 
Media groups. Your expertise and/or enthusiasm are needed in 
these groups! More information on our website www.finmun.org 
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Yhdistyksen hallitus kokoontuu kahden viikon välein. Kokoukset ovat avoimia kaikille 
toiminnasta kiinnostuneille. Tule rohkeasti mukaan!  

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 
(anna.claydon@uta.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. 

Yhdistyksemme toiminnasta saat tietoa liittymällä sähköpostilistalle. 
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) 

Listalle liittyminen on maksutonta.  

 

Muut paikalliset YK-yhdistykset: 
 
- Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys HYKY ry http://www.helsinki.fi/jarj/hyky/ 
 
- Turun YK-yhdistys http://www.turunykyhdistys.org/ 
 
- Jyväskylän YK-yhdistys http://jyyk.wordpress.com/ 
 
- Oulun seudun YK-yhdistys OSYKY http://www.osyky.org/ 
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Harjoitteluinfo 26.9. klo 19.00: Tule kuuntelmaan kokemuksia ja kysymään harjoittelunsa 
jo tehneiltä, miten he saivat harjoittelupaikan ja mitä oikeastaan tekivät harjoittelunsa 
aikana. Tampereen YK-yhdistys TAYK ry järjestää perjantaina 26.9.2008 klo 19.00 
harjoitteluinfon Laternan Sillanpää-kabinetissa (sisäänkäynti Valo-baarin ovesta, juomat 
mukaan Valon baarista). 
Vapaamuotoisessa tilaisuudessa kokemuksiaan ovat jakamassa 
Anna - harjoittelu Indonesiassa 
Piia - harjoittelu Perussa 
Maija - harjoittelu Genevessä 
Iina - harjoittelu Suomen YK-liitossa. 
 
Tutustumisiltamat lokakuussa: Piristystä syksyiseen arki-iltaan! Valitaan yhdessä paikka 
tai tapahtuma, jonne kokoonnumme istumaan iltaa. Seuraa ilmoittelua! 
 
”Löydä sisäinen YK-toimijasi” –tapahtuma lokakuun lopulla: Tampereen YK:n 
paikallistoimijat esittäytyvät. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tule tutustumaan 
toimintaan! 
 
YK-päivä 24.10.2008: TAYK ry osallistuu perinteisesti YK-päivän rauhankulkueeseen ja 
auttaa kahvituksessa. 
 
Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivät 14.-15.11.2008: TAYK ry osallistuu ja hoitaa 
tapahtuman käytännön järjestelyt. Tule mukaan mielenkiintoiseen tapahtumaan joko 
osallistumaan tai hankkimaan kokemusta järjestelyistä taykkilaisten kanssa! 

Haluatko järjestökokemusta? Kiinnostaako YK?: TAYK ry:n syyskokous järjestetään 
Tamyn kokoushuoneessa Kauppakadulla 19.11. klo 19.00. Kokouksessa valitaan hallitus 
vuodelle 2009. Haluatko mukaan hallitukseen? Nyt on sinun mahdollisuutesi! Tervetuloa 
vaikuttamaan! 

Pikkujoulut joulukuun alussa: Vuoden 2008 hallitus valjastaa uutta hallitusta ja jakaa 
kokemuksia perinteisissä pikkujouluissa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita istumaan iltaa! 
 

Kaikista tapahtumista tiedotetaan  TAYK ry:n sähköpostilistalle  
ja kotisivuilla osoitteessa tayk.wordpress.com. 

 

 


