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Changemaker

MUISTIO

Tiimin kokous
Kokouksen numero 01/2023

Aika: Ke 25.1.2023 klo 18-19.30
Paikka: Discord
Läsnä: Pirjo Mäkelä

Roduan Ginde
Aino Vihonen
Lauri Heikkinen
Helmi Saksholm
Matias Uusisilta

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 18.06.

2. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Mäkelä.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska vähintään puolet tiimiläisistä on
paikalla.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5. Hallinto ja talous

5.1 Tiimin yhteiset periaatteet
- Helmi on kirjoittanut puhtaaksi tiimiviikonlopussa kootut tiimin yhteiset

periaatteet, joihin tiimiläiset sitoutuvat. Helmi jakaa huomenna 26.1.
dokumentin tiimin WhatsApp-keskusteluun, jonka jälkeen on viikko
aikaa kommentoida dokumenttia, esim. tehdä toiveita lisäyksistä.
Tämän jälkeen dokumentti lähetetään kaikille tiimiläisille
hyväksyttäväksi.

5.2 Sääntöuudistusprosessin käynnistäminen
- Tavoitteena päivittää Changemakerin säännöt vuosikierron osalta

sekä vastaamaan muuten käytössä olevia käytäntöjä.
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- Koordinaattorit ja Lauri aloittavat uudistuksen valmistelun ja tuovat
tiimille ehdotuksen sääntöjen päivittämisestä. Ehdotus lähetetään
jäsenille 31.3. mennessä.

5.3. KUA:n ja tiimin tapaaminen
- Tapaamista ehdotettu jommankumman maaliskuun tiimin kokouksen

yhteyteen. Tapaaminen alkaisi puoli tuntia ennen sovittua tiimin
kokousta. Asia on vielä kesken, Helmi jatkaa aikataulujen selvittelyä.

6. Ei kestä! -kampanja

6.1 Tapaamiset puolueiden kanssa
- Pirjo ottanut yhteyttä keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten,

SDP:n, vasemmiston ja vihreiden puoluesihteereille sähköpostitse ja
pyytänyt tapaamista.

- Sovittu tapaaminen keskustan kanssa. Tapaamiseen tulee heidän
poliittinen asiantuntijansa Ilkka Miettinen ja Keskustanuorten
puheenjohtaja Aleksi Sandroos. Changemakeria edustaa Pirjo, Mirka ja
Matias.

- Kokoomuksesta, vasemmistosta ja vihreistä on luvattu olla myöhemmin
yhteydessä tapaamisen sopimiseksi. Heille on lähetetty
“muistutussähköpostit” ti 24.1.

6.2 Vaaliteltoilla käyminen
- Matias on selvittänyt, että Helsingin Narinkkatori on varattu puolueiden

vaalitelttoja varten 15.3.-2.4. Matias selvittää myös paikallisryhmiä
varten muiden paikkakuntien tilanteen. Pirjo ja Mirka ovat jo aiemmin
keskustelleet Helsingin vaaliteltoille menemisestä, myös Lauri osoitti
asiaan kiinnostusta.

7. Oikeudenmukainen siirtymä - nyt! -kampanja

7.1 Kuulumiset
- Pirjo kertoi Finnwatchin lähettämän sähköpostin tietoja kampanjan alun

hienosta onnistumisesta ja medianäkyvyydestä. Sitoutuneita
ehdokkaita on tähän mennessä n. 125.

7.2 Someviikko 6.-12.2.2023
- Kaikki mukana olevat järjestöt ovat valinneet viikon, jolloin kampanja

on omassa somessa isosti esillä.
- Ma 30.1. klo 16-17 Zoomissa kaikki halukkaat voivat tulla

suunnittelemaan Changemakerin someviikkoa yhdessä.

8. Muu vaikuttamistoiminta
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Muuta vaikuttamistoimintaa ei tällä hetkellä ole käynnissä vaan keskitymme
kampanjoihin ja vaaleihin.

9. Viestintä

9.1 Sometiimi
- Vaikka aiemmin on ollut puhetta sometiimin perustamisesta, se ei ole

tällä hetkellä aktiivisesti agendalla. Nyt keskitytään oikeudenmukainen
siirtymä -someviikkoon. Someviikon tekijäporukkaa voisi houkutella
mukaan myöhemmin sitten jatkamaan sometiimiin. Helmi on
tekemässä piakkoin Instagramiin koonnin CM:n työryhmistä ja tavoista
tulla meidän toimintaan mukaan. Helmi laittaa maininnan sometiimistä
myös sinne.

9.2 Tiimiläisten esittelyt
- Aino Vihonen laittaa Instagramiin esittelyt jokaisesta tiimiläisestä.

Esittelyt alkavat puheenjohtajan esittelyllä tällä viikolla.

10.Tapahtumat, vierailut ja koulutukset

10.1 Vaalivaikuttamistyöpaja 31.1.
- Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola kertomassa Finnwatchin

vaalivaikuttamisesta. Tämän jälkeen voidaan inspiroitua
suunnittelemaan meidän omaa vaalivaikuttamista. Voi osallistua etänä
tai paikan päällä.

10.2 Globalistin lehtityökoulutus 1.2.
- Järjestetään tiivistetymmin kuin aikaisemmin, iltakoulutuksena

kokonaisen päivän sijaan. Toimituskunnan tapaaminen on
lehtityökoulutuksen jälkeen.

10.3 Vierailu Järvenpään seurakunnassa 7.2.
- Järvenpään seurakunnassa toimiva lähetystyön ja kansainvälisen

diakonian piiri kutsunut Changemakerin vierailemaan, paikalle menevät
Helmi ja Petri Näreikkö globaalikasvatusnäkökulmalla.

10.4 Podcast-koulutus osa 2 14.2.

10.5 Vierailu Oulussa 3.3.
- Paikallisiin alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

Changemaker-viikonloppua varten. Helmi ja Oulun paikallistoiminnan
vastaava Jiko Kylén vetävät kahden tunnin työpajan nuorten ja nuorten
aikuisten illassa rauhankysymyksiin liittyen.
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10.6. Vierailu Iisalmessa 15.3.
- Paikallisiin alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

Changemaker-viikonloppua varten. Vapaaehtoiset tervetulleita, jos joku
haluaa osallistua. Majoitus ja matkakulut korvataan.

10.7. Vierailu Kajaanissa 17.3.
- Paikalliseen alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

Changemaker-viikonloppua varten. Vapaaehtoiset tervetulleita, jos joku
haluaa osallistua. Majoitus ja matkakulut korvataan.

10.8. Työpaja Keravan nuorten päivässä 25.3.
- Olemme olleet tässä tapahtumassa useaan kertaan mukana.

Tapahtuma on suunnattu rippikoulua käyville nuorille. Paikalle menossa
Helmi, Petteri Näreikkö ja Sini al-Fraidawi, jotka olivat myös viime
vuonna samassa tapahtumassa.

11. Yhteistyöpyynnöt

11.1 Lasten ja nuorten keskuksen Erasmus-projekti
- Lasten ja nuorten keskus on kirkollisen nuorisotyön järjestö, ovat

hakemassa Erasmus-rahoitusta projektille, jossa keskitytään luonnon
monimuotoisuuteen ja ilmastokysymyksiin. Kysyivät, olisiko meillä
kiinnostusta osallistua tämän projektin Suomessa järjestettävälle leirille
vuodenvaihteessa. Järjestämässä myös kristillisiä tahoja Saksasta ja
Itävallasta. Kesto pitkä viikonloppu uudenvuoden yli. Helmi ilmoittaa
järjestäjille, että mielellämme kuulemme lisää, kun he saavat tietää
lisää.

12.Globalisti-lehti

12.1 Globalistiin etsitään kirjoittajia ja kuvittajia
- Lehtityökoulutuksessa on toimituskunnan kokous, jossa voi liittyä

toimituskuntaan, jolloin pääsee kirjoittamaan tai kuvittamaan
seuraavaan Globalistiin. Lehtityökoulutuksen käyminen ei ole edellytys
lehteen kirjoittamiseen, vaikkakin on suositeltavaa.

13.Globalisti-podcast

13.1 Podcast-koulutukset ja uudet jaksot
- Ensimmäinen podcast-koulutus järjestettiin 11.12. ja seuraava

järjestetään 14.2. Kouluttajana toimii Hanna Asikainen.
- Toisen koulutuksen jälkeen pitäisi tulla useampi podcast-jakso ulos.

Jaksot liittyvät Ei kestä! -kampanjaan. Esimerkiksi Pirjo haastattelee
SYKE:n erikoistutkija Marja Saloa, joka tutkii kotitalouksien kulutusta.
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14.Paikallisryhmät ja jäsenasiat
Oulu: Suunnitteilla kirpputori. Tapaaminen ollut viime viikolla.
Yhteisvastuukeräyksen vieraan kanssa Keniasta suunnitteilla tapaaminen.

15.Kansainvälinen toiminta
15.1 YouthCop

- Puheenjohtajiston ensimmäinen kokous tälle vuodelle pidettiin eilen
24.1. Lähinnä kartoitettiin tavoitteita, esim. sitä miten ACT Alliancen
jäsenjärjestöjen osaamista voitaisiin paremmin hyödyntää nuorten
hyväksi.

- Lauri pitää meitä ajan tasalla kokouksista, joihin muutkin voivat
osallistua.

15.2 Valitaan Changemakerin edustajat Agera-verkoston leirille
- Leirille ovat hakeneet Pirjo Mäkelä, Lauri Heikkinen ja Jiko Kylén.

Hakemukset löytyvät esityslistan liitteinä.
- Pirjo vetäytyy hausta, joten leirille valitaan Lauri Heikkinen ja Jiko

Kylén.
- Keskustelua kokouksen päätösvaltaisuudesta: koska leirille ollaan

valitsemassa kaksi lähtijää ja meillä on vain kaksi hakijaa, ei Laurin
tarvitse jäävätä itseään, vaan olemme päätösvaltaisia.

16.Muut esille tulevat asiat
- KUA:lla on Etiopiassa Afrikan Unionin asiantuntija Mahdi Abdile, joka

on Suomessa 22.2. kun on tiimin kokous. Matias ja Helmi selvittävät,
voitaisiinko järkätä tapaaminen hänen kanssaan tuntia ennen kokousta
KUA:n toimistolla.

17.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.06.


