Esittää (nimi & nro TAI
toimikunta)

Asiakirja, johon
muutosesitys
tehdään:

Merkitse tähän mitä sektoria tai Tavoitteen tai
osiota muutosesitys koskee.
rivin numero

Muutosesitykse
n tyyppi
Muutosesitys:
(lisätään/poistet
aan/korvataan)

Toimikunta

Strategia

OSALLISUUS: MAHDOLLISUUS
OLLA MUKANA, TOIMIA JA
VAIKUTTAA

Lisätään

Toimikunta

Strategia

YHDENVERTAISUUS JA
YHTEISÖLLISYYS:
YHDENVERTAINEN JA
TURVALLINEN YHTEISÖ

Toimikunta

Strategia

Toimikunta

Strategia

Toimikunta

Strategia

Toimikunta

Strategia

MISSIO – MIKSI LUKIOLAISET
ON OLEMASSA
MISSIO – MIKSI LUKIOLAISET ON
OLEMASSA
YHDENVERTAINEN JA
YHTEISÖLLINEN
KESTÄVÄ JA HYVINVOIVA

Korvattava kohta
pohjaesityksessä (mikäli on)

Toimikunnan
kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Lisätään rivin 7 loppuun: luottamuksen
jälkeen: "kuulluksi tulemisesta"

Rivi 7-8

Hyväksytty

Korvataan

Korvataan rivin 10: "Yhdenvertaisuus ja
yhteisöllisyys" sanoilla "Tasa-arvo ja
inklusiivisuus"

Rivi 10

Hyväksytty

Poistetaan

Poistetaan rivin 36: "näköisesti"

Rivi 36

Hyväksytty

Korvataan

Korvataan "ja ottaa kantaa" sanalla
"ottamalla"

Rivi 37

Hyväksytty

Korvataan

Korvataan "tunnettuutemme" sanalla
"tunnettavuutemme"

rivi 53

Hyväksytty

Korvataan

Korvataan "yhteiskunnan muutoksia"
muotoilulla "yhteiskunnallista muutosta"

Rivi 83

Hyväksytty

Hyväksytty

Toimikunta

Strategia

KESTÄVÄ JA HYVINVOIVA

Lisätään

Lisätään uusi rivi: "Lukiolaisten hyvinvointia
ylläpidetään tuomalla esiin eri
mahdollisuuksia hakea apua ja tarjoamalla Rivin 87 jälkeen
ajankohtaista tietoa yleiseen hyvinvointiin ja
mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä."

Toimikunta

Strategia

KESTÄVÄ JA HYVINVOIVA

Korvataan

Korvataan: "Liiton hiilijalanjäljen ja kädenjäljen mittaaminen" sanoilla "Liiton
hiilijalanjälki- ja kädenjälki "

Rivi 94

Hyväksytty

Toimikunta

Strategia

ASIANTUNTEVA JA
VAIKUTTAVA

Lisätään

Lisätään rivin 115 loppuun
Lausuntopyyntöjen jälkeen: "ja annettujen
lausuntojen määrät"

Rivi 115

Hyväksytty

Piiri- ja jäsenjärjestöt toimivat osana liiton
Piiri- ja jäsenjärjestöt toimivat
kansainvälistä toimintaa ja tuovat
osana liiton kansainvälistä
kansainvälisen jaoksen toimintaa aktiivisesti
toimintaa.
esille viestintäkanavissaan.

Toimikunta

Toimintasuunnitelma

Edunvalvonta

Kärkihanke III

Korvataan

Toimikunta

Toimintasuunnitelma

Edunvalvonta

5

Lisäys

Lisätään toimenpiteisiin piiri- ja
jäsenjärjestöissä lauseen: "Piiri- ja
jäsenjärjestöt tiedottavat alueen lukiolaisia
vaikuttamisen paikoista ja liiton
päätöksenteossa" sana "mahdollisuuksista"
"liiton päätöksenteossa" eteen.

Hyväksytty

Hyväksytty

Lukas Virtala (302), kannattaa
Toimintasuunnitelma
Saska Kolehmainen

Palvelut

Kärkihanke I

Lisätään

Lisätään toimenpiteisiin: Kartoitetaan
mahdollisuuksia tehdä Improbaturista
lukiolaislehden sijaan nuorisolaislehti
yhteistyössä muiden nuorisojärjestöjen
kanssa.

Saska Kolehmainen (305),
kannattaa Virtala (302)

Palvelut

Kärkihanke I

Korvataan

Otsikko: "Improbaturin
Improbaturin uudistaminen ja verkkosisällön
uudistaminen printtilehdestä
kehittäminen
nuorten verkkomediaksi"

Hyväksytty

Hylätty

Toimintasuunnitelma

Hylätty

Toimikunta

Toimintasuunnitelma

Palvelut

Kärkihanke I

Korvataan

Korvataan sana 'nuorten' sanalla
'lukiolaisten'.

Otsikko: "Improbaturin
uudistaminen printtilehdestä
nuorten verkkomediaksi"

Saska Kolehmainen (305),
kannattaa Virtala (302)

Toimintasuunnitelma

Palvelut

Kärkihanke I

Korvataan

Tehdään suunnitelma Improbaturin
verkkosisällön ja digitaalisen alustan
kehittämisestä, ja toteutetaan tätä.

Toimenpiteet: "Tehdään
suunnitelma joustavan siirtymän
toteuttamiseksi printistä
digitaaliselle alustalle, ja
toteutetaan tätä."

Hylätty

Toimenpiteet-laatikon loppuun, kirjauksen
"Toteutetaan uudenlaista sisältöä
Improbaturin alustoille." jälkeen lisätään:
Mea Vähä-Jaakkola (915),
kannattaa Eina Mäkelä (911)

Toimintasuunnitelma

Palvelut

Kärkihanke I

Lisätään

”Huomioidaan lukiolaisten osallisuus sekä
mahdollisuudet tuoda monipuolisesti
kantojaan esiin uudistetussa
Improbaturissa.”

Hylätty

Liittohallitukse
n kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Liittokokoukse
n päätös
Liittohallituksen perustelu
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Esittää (nimi & nro TAI
toimikunta)

Asiakirja, johon
muutosesitys
tehdään:

Merkitse tähän mitä sektoria tai Tavoitteen tai
osiota muutosesitys koskee.
rivin numero

Muutosesitykse
n tyyppi
Muutosesitys:
(lisätään/poistet
aan/korvataan)

Korvattava kohta
pohjaesityksessä (mikäli on)

Toimikunnan
kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Liittohallitukse
n kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Liittokokoukse
n päätös
Liittohallituksen perustelu
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Lisätään kohtaan toimenpiteet laatikon
loppuun seuraava:
Toimikunta

Toimintasuunnitelma

Palvelut

Kärkihanke I

Lisätään

Mea Vähä-Jaakkola (915),
kannattaa Shilan Moulani
(909), Katri Koivisto (924),
Toimintasuunnitelma
Tuukka Nättiaho (912), Siiri
Honkanen (928), Aino Heikkilä
(920)

Palvelut

Kärkihanke I

Lisätään

Toimikunta

Palvelut

Kärkihanke IV

Lisätään

Hyväksytty

"Lukiolaisten osallisuus sekä
mahdollisuudet tuoda kantojaan esiin
huomioidaan uudistetussa Improbaturissa."
Tavoite-kohtaan lisäys: "Improbatur tuo
lukiolaisten asiaa esille lukiolaisten
toimesta."

Hylätty

Lisätään toimenpiteiden viimeiseen
virkkeeseen:
Toimintasuunnitelma

Hyväksytty
“Koulutetaan piirit ja jäsenjärjestöt
mittaamaan viestintänsä saavutettavuutta”

Lukas Virtala (302), kannattaa
Toimintasuunnitelma
Saska Kolehmainen

Palvelut

2

Korvataan

Liitto tarjoaa jäsenilleen ainutlaatuisen,
lukiolaisia ja nuoria puhuttelevan ja heille
suunnatun nuorten median, joka
houkuttelee lukiolaisia liiton jäseniksi.

Toimikunta

Palvelut

3

Poistetaan

Poistetaan: "vanhempainiltojen kautta"

Toimintasuunnitelma

Liitto tarjoaa jäsenilleen
ainutlaatuisen, lukiolaisia
puhuttelevan ja lukiolaisille
suunnatun nuorten median, joka
houkuttelee lukiolaisia liiton
jäseniksi.

Hylätty

Hyväksytty

Lisätään toimenpiteisiin:

Toimikunta

Toimintasuunnitelma

Palvelut

Lisätään

"Kohdennetaan ensi vuoden jäsenhankintaa
erityisesti syksyllä 2020 aloittaneisiin
lukiolaisiin, koronan negatiivisten
vaikutusten ikäluokan jäsenmäärään
minimoimiseksi."
Järjestetään keväällä uusi tapahtuma.

Lukas Virtala (302), kannattaa
Toimintasuunnitelma
Saska Kolehmainen

Järjestö

Toimikunta

Järjestö

Toimintasuunnitelma

3

Kärkihanke I

Hyväksytty

Järjestetään keväällä uusi
etätapahtuma.

Korvataan

Hylätty
Järjestetään keväällä koulutuskokonaisuus. Järjestetään keväällä
etäkoulutuskokonaisuus.

Kärkihanke I

Poistetaan

Poistetaan kohdasta "järjestetään keväällä
etäkoulutuskokonaisuus" sana 'etä'

Hyväksytty
Hyväksytty

Toimikunta

Tavoiteohjelma

1. Koulutuspolitiikka

161

Korvataan

Opiskelijan tulee saada tukea oppiakseen
ymmärtämään ja sietämään tietoon liittyvää
epävarmuutta.

Toimikunta

Tavoiteohjelma

1. Koulutuspolitiikka

198

Lisätään

Lisätään rivin 198 virkkeen loppuun: "ja
muihin sähköisiin koetyyppeihin."

Hyväksytty

Korvataan

Ylioppilaiden siirtymistä jatko-opintoihin
sekä työelämään on tuettava

Hyväksytty

Korvataan

Mikäli oppivelvollisuus laajennetaan
koskemaan toisen asteen koulutusta, ei
vapaata hakeutumisoikeutta toisen asteen
koulutukseen saa rajoittaa. Opiskelujen
laiminlyönnistä ei pidä seurata sakkoja tai
muita sanktioita, vaan ne on korvattava
tehostetuilla tukipalveluilla.

Hylätty

Korvataan

Mikäli oppivelvollisuus laajennetaan
koskemaan toisen asteen koulutusta, ei
vapaata hakeutumisoikeutta toisen asteen
koulutukseen tule rajoittaa. Opiskelujen
laiminlyönnistä ei pidä seurata sakkoja tai
muita sanktioita, vaan ne on korvattava
tehostetuilla tukipalveluilla.

Hyväksytty

Toimikunta

Suvi-Maria Sirola (906),
kannattaa 907 Vilhelm
Vähäsilta (907)

Toimikunta

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma

1. Koulutuspolitiikka

1. Koulutuspolitiikka

1. Koulutuspolitiikka

235

308

308

(sihteerihuomio: tämä ja alempi
ovat samat versiot, yks sana
vaihtuu: saa -> tule)

Esittää (nimi & nro TAI
toimikunta)

Lukas Virtala (302),
kannattaa Saska
Kolehmainen (305)

Asiakirja, johon
muutosesitys
tehdään:

Tavoiteohjelma

Merkitse tähän mitä sektoria tai Tavoitteen tai
osiota muutosesitys koskee.
rivin numero

1. Koulutuspolitiikka

419

Muutosesitykse
n tyyppi
Muutosesitys:
(lisätään/poistet
aan/korvataan)

Korvattava kohta
pohjaesityksessä (mikäli on)

Toimikunnan
kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Lisätään

Lisätään rivin 419 alkavan kappaleen
ensimmäiseksi lauseeksi:
"Ylioppilastutkinnon tulee perustua
valtakunnallisiin lukiokursseihin, eikä
maksulliset valmennuskurssit saa tarjota
merkittävää apua tai asettaa opiskelijoita
epätasa-arvoiseen asemaan."

Hylätty

Hyväksytty

Toimikunta

Tavoiteohjelma

1. Koulutuspolitiikka

419

Lisätään

Lisätään rivin 419 alkavan kappaleen
ensimmäiseksi lauseeksi:
"Ylioppilastutkinnon tulee perustua
valtakunnallisiin opintojaksoihin, eikä
maksulliset valmennuskurssit saa asettaa
opiskelijoita
epätasa-arvoiseen asemaan."

Matti Mustonen 1021,
kannattaa Jaakko
Kemppainen 301

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

572

Korvataan

Korvataan muotoilu "kohtuuttomia matkoja"
muotoon "kohtuuttoman pitkiä tai kalliita
kohtuuttomia
matkoja."

Hylätty

Hyväksytty

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

602

Korvataan

Korvataan riveillä 602-606 oleva virke
virkkeellä: "Toimintaperiaatteiden tulee
näkyä kouluympäristössä läpi kouluvuoden.
Koulun henkilökunnalla on oltava
velvollisuus tuoda toimintaperiaatteet esille
ja puuttua kaikkiin turvallisuuteen liittyviin
mahdollisiin ongelmatilanteisiin heti niiden
ilmettyä."

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

630

Korvataan

Korvataan rivillä 630 sana "vetovoimatekijä"
Vetovoimatekijä
sanalla "voimavara"

Hyväksytty

Matti Mustonen 1021,
kannattaa Jaakko
Kemppainen 301

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

632

Korvataan

Korvataan muotoilu "Kouluväkivallasta
vapaan" sanalla "kouluväkivallattoman"

Kouluväkivallasta vapaan

Hylätty

olla tietoinen koulun
järjestyssäännöistä

Hylätty

Tämän täytyy näkyä
kouluympäristössä läpi
kouluvuoden, ja koulun
henkilökunnalla on oltava
velvollisuus tuoda tätä esille ja
puuttua kaikkiin tähän liittyviin...

Matti Mustonen 1021, Maisa
Lampinen 1307

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

638

Korvataan

Korvataan riviltä 638 jatkuva lause "ja
jokaisen opiskelijan tulee olla täysin
tietoinen koulun järjestyssäännöistä."
muotoilulla "jokaisen opiskelijan tulee
ymmärtää koulun järjestyssäännöt."

Eemil Kautto 602, kannattaa
Jaakko Kemppainen 301

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

639

Lisäys

Lisätään rivin 639 alkuun sana "täysin"

Hylätty
Hyväksytty

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

715

lisäys

Lisätään riville 715 virke:
"Seksitautitesteihin on varmistettava nopea
pääsy koko maassa."

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

731

Korvataan

Korvataan rivillä 731 virke "opiskelijoiden
tulee osallistua" muotoilulla: "opiskelijoita
tulee osallistaa"

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

746

Korvataan

Kouluruokailussa huomioidaan
Korvataan rivillä 746 sana "tuetaan" sanalla
erilaiset ruokavaliot ja tuetaan
"suositaan".
kasivispainotteista ruokavaliota..

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

748

Korvataan

Korvataan rivillä 748 sana "ruokajätettä"
sanalla "ruokahävikkiä".

Eemil Kautto 602, kannattaa
Maisa Lampinen 1307

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

755

Lisätään

Lisätään riville 755 sanat "työ- ja"
täydentämään sanaa "oleskelutiloja"

opiskelijoiden tulee osallistua

kasvispainotteista ruokavaliota
sekä pyritään vähentämään
kouluruokailusta syntyvää
ruokajätettä.

Hyväksytty

Hyväksytty

Hyväksytty

Hylätty

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

755

Korvataan

Lisätään riville 755 muotoilu "työtiloja sekä
rentoutumiseen soveltuvia" ennen sanaa
oleskelutiloja.

työ- ja oleskelutiloja opiskelijoiden
käyttöön niin kouluajalla kuin sen Hyväksytty
jälkeenkin.

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

779

Korvataan

Korvataan rivillä 779 muotoilu "ettei se
heikennä asumistukea" muotoon "jotta se ei
ettei se heikennä asumistukea
heikentäisi opiskelijan oikeutta
asumistukeen."

Toimikunta

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

781

Korvataan

Korvataan rivillä 781 muotoilu "vähintään
opiskelijoilta" muotoilulla "toisen asteen
opiskelijoilta"

Hyväksytty

Yleisen asumistuen
ruokakuntakohtaisuus on
poistettava vähintään opiskelijoilta Hyväksytty
ja yhteisasumiseen on
kannustettava.

Liittohallitukse
n kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Liittokokoukse
n päätös
Liittohallituksen perustelu
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Esittää (nimi & nro TAI
toimikunta)

Asiakirja, johon
muutosesitys
tehdään:

Merkitse tähän mitä sektoria tai Tavoitteen tai
osiota muutosesitys koskee.
rivin numero

Muutosesitykse
n tyyppi
Muutosesitys:
(lisätään/poistet
aan/korvataan)

Roosa Ylinampa 1112, Saara
Pennanen 514

Tavoiteohjelma

2. Sosiaalipolitiikka

781

Poistetaan

Poistetaan riviltä 781 muotoilu "vähintään
toisen asteen".

Yleisen asumistuen
ruokakuntakohtaisuus on
poistettava vähintään opiskelijoilta Hylätty
ja yhteisasumiseen on
kannustettava.

Antti Puska 805, Matti
Mustonen 1021

Tavoiteohjelma

3. Nuorisopolitiikka

833

Korvataan

Korvataan rivillä 833 muotoilu "taattava
pääsy" muotoon "taattava mahdollisuus
päästä"

Nuorille on taattava pääsy
päättäviin elimiin, kuten
lautakuntiin...

Korvattava kohta
pohjaesityksessä (mikäli on)

Toimikunnan
kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Hylätty

Lukas Virtala (302), kannattaa
Tavoiteohjelma
Saska Kolehmainen

3. Nuorisopolitiikka

863

Poistetaan

Poistetaan riviltä 863 alkavat virkkeet:
"Äänestysikäraja on laskettava 16
ikävuoteen kaikissa vaaleissa.
Kuntavaaleissa ehdolle asettumisen ikäraja
on laskettava 16 ikävuoteen. Muissa
yleisissä valtakunnallisissa vaaleissa
ehdolle asettumisen ikärajan on oltava
sidonnainen henkilön
oikeustoimikelpoisuuteen."

Toimikunta

Tavoiteohjelma

3. Nuorisopolitiikka

925

Korvataan

Korvataan rivillä 925 oleva sana "tai"
sanalla "ja".

Toimikunta

Tavoiteohjelma

3. Nuorisopolitiikka

936

Poistetaan

Poistetaan riviltä 936 alkava virke: "Lisäksi
nuorten kesätyömahdollisuuksien
parantamiseksi koulujen alkamisajankohtaa
on myöhäistettävä nykyisestä vastaamaan
paremmin yleiseurooppalaista mallia."

Hyväksytty

Toimikunta

Tavoiteohjelma

3. Nuorisopolitiikka

952

Korvataan

Korvataan riviltä 952 alkava lause muotoon
Sosiaaliturvajärjestelmässä eikä
"Sosiaaliturvajärjestelmässä ja
työttömyyspalveluissa saa olla
työttömyyspalveluissa ei saa olla erillisiä
erillisiä sanktioita nuorille.
sanktioita nuorille".

Hyväksytty

Hyväksytty

Hylätty

Etsivän nuorisotyön resurssit on
taattava, jotta tuen piiriin pääsevät
Hyväksytty
koulutuksen tai työmarkkinoiden
ulkopuolella olevat nuoret tai he

Toimikunta

Tavoiteohjelma

3. Nuorisopolitiikka

964

Lisätään

Lisätään riville 964 virke: "Päihdepolitiikkaa
on muutettava niin, että päihdeongelma
nähdään sairautena ja huumausaineiden
käytön rangaistavuudesta luovutaan.
Päihdekasvatuksen tulee pelottelun sijasta
perustua haittojen vähentämiseen."

Toimikunta

Tavoiteohjelma

3. Nuorisopolitiikka

998

Lisätään

Lisätään rivin 998 virkkeen loppuun "ilman
että heidän lukiokoulutuksensa vaarantuu
tai kohtuuttomasti vaikeutuu."

Toimikunta

Tavoiteohjelma

3. Nuorisopolitiikka

1009

Korvataan

Korvataan rivilla 1009 sana
"Ilmastonmuutoksen" sanalla
"Ilmastokatastrofin".

Ilmastonmuutoksen ja luonnon
monimuotoisuuteen...

Hyväksytty

Lisätään

Lisätään riville 1018 sana "fossiilivapaan"
ennen sanaa energiatuotannon.

Suomen tulee olla edelläkävijä
päästöjen vähentämisessä,
energiantuotannon ja puhtaan
teknologian kehittämisessä ...

Hyväksytty

Lisätään

Lisätään riville 1022 etuliite "ilmasto"
Pariisin sopimukseen.

Suomen tulee noudattaa Pariisin
sopimuksessa sovittuja
ilmastotoimia ilmaston
lämpenemisen pysäyttämiseksi
1,5 asteeseen.

Hyväksytty

Korvataan

Korvataan rivillä 1042 sana
"eläkepäätöksiä" muotoilulla
"eläkeratkaisuja koskevia päätöksiä".

Nuoret on otettava mukaan
tekemään eläkepäätöksiä jotta
turvataan sukupolvien välisen
ketjun ja oikeudenmukaisuuden
jatkuminen sekä järjestelmän
uskottavuus.

Hyväksytty

Lisätään "muun muassa"

Myöskään suomalainen koulu ei
ole rasismista vapaa:
yhdenvertaisuusvaltuutetun tänä
vuonna julkaiseman selvityksen
Hyväksytty
mukaan lähes 70 %
afrikkalaistaustaisista
suomalaisista on kokenut syrjintää
ja rasismia koulutuksessa.

Toimikunta

Toimikunta

Toimikunta

Toimikunta

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma

Julkilausuma

3. Nuorisopolitiikka

3. Nuorisopolitiikka

3. Nuorisopolitiikka

1018

1022

1042

Kappale 1, rivi 3 Lisätään

vahvistettava jälkeen

Hyväksytty

Liittohallitukse
n kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Liittokokoukse
n päätös
Liittohallituksen perustelu
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Esittää (nimi & nro TAI
toimikunta)

Asiakirja, johon
muutosesitys
tehdään:

Toimikunta

Julkilausuma

Toimikunta

Toimikunta

Toimikunta

Toimikunta

Toimikunta

Toimikunta

Julkilausuma

Julkilausuma

Julkilausuma

Julkilausuma

Julkilausuma

Julkilausuma

Korvattava kohta
pohjaesityksessä (mikäli on)

Toimikunnan
kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Lisätään sana "asti"

Rasistinen kohtelu on jatkunut
aina varhaiskasvatuksesta
korkeakouluun.

Hyväksytty

Kappale 3, rivi 1 Korvataan

Korvataan sana "nähdä" sanalla
"hyödyntää"

Meneillään oleva lukioiden
opetussuunnitelmatyö pitää
nähdä mahdollisuutena rakentaa
toimintakulttuuria, jossa
kannetaan vastuuta siitä, että
lukiossa jokainen kohdataan
yksilönä, eikä tietyn ryhmän
edustajana.

Hyväksytty

Kappale 3, rivi 6 Korvataan

Antirasistisen pedagogiikan
sisällyttäminen
opettajankoulutukseen varmistaisi
Korvataan "joka on piilossa" ilmaisulla "joka
sen, että opetushenkilökunnalla
Hyväksytty
ei ole huomattavissa"
olisi valmiudet ennaltaehkäistä ja
puuttua rasismiin - myös
sellaiseen, joka on piilossa.

Kappale 3, rivit
3-6

Korvataan pohja muotoon "Antirasistisen
pedagogiikan sisällyttäminen
opettajankoulutukseen varmistaisi
opetushenkilökunnan valmiuden
ennaltaehkäisyyn ja rasismiin puuttumiseen
- myös sellaiseen, joka ei ole
huomattavissa"

Antirasistisen pedagogiikan
sisällyttäminen
opettajankoulutukseen varmistaisi
sen, että opetushenkilökunnalla
Hyväksytty
olisi valmiudet ennaltaehkäistä ja
puuttua rasismiin - myös
sellaiseen, joka on piilossa.

Poistetaan sana "sen"

”Sen pitäisi olla jo
itsestäänselvyys, että jokainen
saa lukiossa ja yhteiskunnassa
olla oma itsensä kohtaamatta
ennakkoluuloja tai jopa
vihapuhetta ja väkivaltaa.

Hyväksytty

Poistetaan sana "laajemminkin"

”Sen pitäisi olla jo
itsestäänselvyys, että jokainen
saa lukiossa ja yhteiskunnassa
laajemminkin olla oma itsensä
kohtaamatta ennakkoluuloja tai
jopa vihapuhetta ja väkivaltaa.

Hyväksytty

Korvataan "sen" sanalla "tämän"

Sen lisäksi meidän pitää kuitenkin
olla valmiita tarkastelemaan niitä
syrjinnän muotoja, joita emme
välttämättä edes tiedosta”,
Hyväksytty
Lukiolaisten Liiton vuoden 2021
puheenjohtaja Heppa Heppanen
vaatii.
Tämän lisäksi meidän pitää
kuitenkin olla valmiita
tarkastelemaan niitä syrjinnän
muotoja, joita emme välttämättä
Hyväksytty
edes tiedosta”, Lukiolaisten Liiton
vuoden 2021 puheenjohtaja
Heppa Heppanen vaatii.

Merkitse tähän mitä sektoria tai Tavoitteen tai
osiota muutosesitys koskee.
rivin numero

Muutosesitykse
n tyyppi
Muutosesitys:
(lisätään/poistet
aan/korvataan)

Kappale 1, rivi 5 Lisätään

Korvataan

Kappale 4, rivi 1 Poistetaan

Kappale 4, rivi 1 Poistetaan

Kappale 4, rivi 2 Korvataan

Toimikunta

Julkilausuma

Kappale 4, rivi 1 Poistetaan

Poistetaan sana "kuitenkin"

Toimikunta

Julkilausuma

Otsikko

Valitaan otsikoksi: "Nuorissa on tulevaisuus,
tulevaisuus on yhdenvertainen"

Hyväksytty

Liittohallitukse
n kanta
(Hyväksytty/Hy
lätty)

Liittokokoukse
n päätös
Liittohallituksen perustelu
(Hyväksytty/Hy
lätty)

