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Changemaker

MUISTIO

Tiimin kokous
Kokouksen numero 02/2023

Aika: Ti 7.2.2023 klo 17.30-19
Paikka: Kirkon ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, Helsinki

Microsoft Teams
Läsnä: Pirjo Mäkelä

Mirka Utukka
Lauri Heikkinen
Roduan Ginde
Aino Vihonen
Helmi Saksholm
Matias Uusisilta

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 17.50.

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 laittoi tiimin yhteiset periaatteet -dokumentin hyväksyttäväksi

tiimiläisille WhatsAppissa 26.1. ja kommentoimisaikaa oli 2.2. saakka.
Nyt periaatteet ovat tiimiläisten hyväksyttävänä. Suurin osa tiimiläisistä
on jo periaatteet hyväksyneet, mutta pari nimeä puuttuu. Deadline
14.2.

5.2 KUA:n ja tiimin tapaaminen
- Ennen tämänpäiväistä kokousta pidettiin KUA:n johdon ja

Changemakerin tapaaminen. KUA:sta paikalla olivat toiminnanjohtaja
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Tomi Järvinen, sidosryhmäjohtaja Katri Suomi sekä vaikuttamistyön
päällikkö Tapio Laakso.

- Tapaamisessa hyväksyttiin KUA:n ja Changemakerin
yhteistyöperiaatteet sekä tutustuttiin ja vaihdettiin kuulumisia.

- Todettiin, että KUA:lla paljon osaamista, josta Changemakerit voisivat
hyötyä ja toisinpäin.

5.3 Jäsenkokous 15.4. ja sääntöpäivityksen aikataulu
- Changemaker-viikonlopun yhteydessä pidetään jäsenkokous.

Agendalla viime vuoden toimintakertomus sekä sääntöjen kevyt
päivitys. Päivitetään vanhentuneita käytäntöjä ajan tasalle sekä uusi
vuosikierto. Tiimille tulee luonnos sääntöpäivityksestä 3.3. ja 31.3.
lähtee lopullinen ehdotus jäsenkokoukselle.

5.4 Kuvat ja esittelyt nettisivuille
- Tiimiläiset kirjoittavat itsestään esittelytekstit, jotka tulevat nettisivuille.

Tekstit ja oma kuva lähetetään Matiakselle. Deadline ennen tiimin
seuraavaa kokousta 21.2.

5.5 Tiimin sähköpostilista
- Useimmilla tiimiläisistä tiimin sähköpostilistan kautta lähetetyt

sähköpostit menevät roskapostiin. Matias selvittää, saisiko asiaan apua
sähköpostilistan ylläpidolta.

5.6 Changemaker.fi-sähköpostiosoitteet
- Matias selvittää, voisimmeko hankkia kaikille tiimiläiset omat

sähköpostiosoitteet.

6. Ei kestä! -kampanja

6.1 Vaalivaikuttamistyöpaja 31.1.
- Finnwatchin Lasse Leipola piti alustuksen Finnwatchin

vaalivaikuttamisesta. Hänen vierailunsa jälkeen osallistujat
suunnittelivat yhdessä tulevaa vaalivaikuttamista. Tehtiin aikataulu
vaalivaikuttamiselle. Vaalivaikuttaminen sisältää mm. podcast-jaksojen
julkaisun, tapaamiset puolueiden kanssa, vaaliteltoilla ehdokkaiden
jututtamisen, kampanjavetoomukseen nimien keräämisen ja
vaalipaneelin.

6.2 Tapaamiset puolueiden kanssa
- Tällä hetkellä lukkoon on lyöty vain tapaaminen keskustan kanssa.

Pirjo on soittanut eilen 6.2. kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton
yhteyshenkilöille. Kokoomus ja vihreät lupasivat palata pikimmiten
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asiaan, kun heillä aikataulut selviävät. Vasemmistoliitolle laitettu
pyynnöstä uusia aikaehdotuksia tapaamiselle.

6.3 Vaaliteltoilla käyminen
- Matias selvittää paikallisryhmien paikkakunnilla olevat vaaliteltat ja

paikallistoiminnan tapaamisessa tämä tieto jaetaan paikallisryhmille.

6.4 Vaalipaneeli
- Tilana voisi toimia Oodissa Maijansali. Hinta 360 e/h, ja tila pitää varata

vähintään kahdeksi tunniksi. Mahdollisesti voi saada alennusta
järjestönä. Mahtuu 170 henkilöä.

- Ajankohta: ehdotetaan ke 15.3. klo 17.30-20. Matias hoitaa tilan
varaamisen.

- Pyydetään mukaan ehdokkaita suurimmista eduskuntapuolueista eli
SDP, kokoomus, keskusta, perussuomalaiset, vihreät ja
vasemmistoliitto. Pyydetyt ehdokkaat ovat 18-35-vuotiaita.

- Pohditaan myös, jos järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen
kanssa.

- Tiimissä Pirjo ja Lauri ovat kiinnostuneita järjestämään paneelia.
Laitetaan homma käyntiin WhatsAppissa: mahdolliset
yhteistyökumppanit ja panelistien lähestyminen.

6.5 Vaalivaikuttamisryhmän tapaaminen 23.2. klo 17-18
- Kaikki kiinnostuneet tervetulleita, vaikka eivät olisi olleet aiemmin

mukana.

7. Oikeudenmukainen siirtymä - nyt! -kampanja

7.1 Kuulumiset
- Kampanjaan sitoutuneita ehdokkaita on jo parisataa ja eri

organisaatioita 76. Koalition tapaaminen, jossa suunnitellaan
kampanjan seuraavia vaiheita, on tulossa helmikuun aikana.
Tapaamiseen meiltä osallistunee Helmi ja Pirjo.

7.2 Someviikko 6.-12.2.2023
- Someviikko alkanut eilen. Aino V. suunnitellut, että tehdään joka päivä

kampanjasta somepostaus. Ensimmäisessä postauksessa esiteltiin
kampanjaa yleisesti ja seuraavissa postauksissa esitellään kampanjan
periaatteet. Halukkaat voivat vielä osallistua postausten tekemiseen
ottamalla yhteyttä Ainoon.

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



4

9. Viestintä

9.1 Tiimiläisten esittelyt Instagramiin
- Pirjon ja Liisun esittelyt on tehty tähän mennessä. Mirka ei halua omaa

esittelyä. Ne, jotka haluavat esittelyn, laittavat esittelyn ja kuvan
Ainolle. Ne julkaistaan Oikeudenmukainen siirtymä - nyt! -kampanjan
someviikon päätyttyä.

9.2 Kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2.
- Tänne voisi keksiä jotain sisältöä tai postauksen, esimerkiksi

kampanjan näkökulmasta. Mirka ilmaisi kiinnostuksensa.

10.Tapahtumat, vierailut ja koulutukset

10.1 Educa-messujen kuulumiset
- Educa-messut olivat Helsingin messukeskuksessa 27.-28.1. Helmi ja

Matias olivat messuilla koko ajan ja vapaaehtoisista Pirjo kävi
perjantaina sekä Joanna Slama ja Linnea Parkatti perjantaina ja
lauantaina.

- Messuilla jaettiin Changemakerin globaalikasvatusmateriaaleja sekä
tarkoituksena oli saada opettajia tilaamaan Changemakerin uusi
kasvattajille suunnattu uutiskirje. Uutiskirjettä ei tilattu kovinkaan paljoa,
mutta materiaali liikkui hyvin. Messuilla n. 300 materiaalia jaettu ja n.
200 henkilöä kohdattu.

10.2 Vierailu Järvenpään seurakunnassa 7.2.
- Helmi ja Petteri Näreikkö kävivät Järvenpään seurakunnassa toimivan

lähetystyön ja kansainvälisen diakonian piirin vieraina. Seurakunnan
päätöksentekijöitä ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseniä paikalla.
Olivat kiinnostuneita ja vaikuttuneita CM:n toiminnasta.

10.3 Podcast-koulutus osa 2 14.2.
- Uudet tervetulleita, mutta ei mainosteta ulospäin.

10.4 Changemaker-ilta: Ihmisoikeustarkkailussa Palestiinassa 15.2.
- Juuri Palestiinassa EAPPIna ollut entinen Changemaker-aktiivi tulee

vieraaksi. Järjestetään hybridinä.

10.5 Vaalivaikuttamisryhmän tapaaminen 23.2.

10.6 Vierailu Oulussa 3.3.
- Paikallisiin alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

Changemaker-viikonloppua varten. Helmi ja Oulun paikallistoiminnan
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vastaava Jiko Kylén vetävät kahden tunnin työpajan nuorten ja nuorten
aikuisten illassa rauhankysymyksiin liittyen.

10.7 Vierailupyyntö Helsingin luonnontiedelukioon 6.3.
- Helmi etsii vielä vierailijaa tänne. Lauri selvittää, josko hän voisi lähteä.

10.8 Vierailu Iisalmessa 15.3.
- Paikallisiin alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

Changemaker-viikonloppua varten. Vapaaehtoiset tervetulleita, jos joku
haluaa osallistua. Majoitus ja matkakulut korvataan. Voi myös tehdä
etävierailun. Tarvittaessa Helmi voi osallistua.

10.9 Vierailu Kajaanissa 17.3.
- Paikallisiin alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

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

10.10 Työpaja Keravan nuorten päivässä 25.3.
- Ylikulutusteemainen työpajat tulossa. Paikalle menossa Helmi, Petteri

Näreikkö ja Sini al-Fraidawi, jotka olivat myös viime vuonna samassa
tapahtumassa.

10.11 NUORI23 Jyväskylässä 18.-20.4.
- Changemakerilla KUA:n kanssa yhteinen ohjelmapaikka

tapahtumassa. Aiheena kriittinen globaalikasvatus ja globaalien
ilmiöiden syy-seuraussuhteet. Keskusteluun osallistuu
globaalikysymyksiin perehtynyt Jyväskylän seudulta oleva
nuorisotyöntekijä sekä vapaaehtoinen CM:n Jyväskylän
paikallisryhmästä. Juontajina Petteri Näreikkö ja Sini al-Fraidawi.

- CM:llä myös ständi koko tapahtuman ajan, jonne vapaaehtoiset voivat
osallistua.

- Lauri mukana tapahtumassa muutenkin, joten hän selvittää, josko voisi
osallistua ständille.

10.12 Vierailu Kaitaan lukioon (Espoo) 4.4.
- Aino S. ja Aarni Nuutilainen menossa.

11. Yhteistyöpyynnöt
Ei uusia pyyntöjä tällä hetkellä.

12.Globalisti-lehti

12.1 Globalistin lehtityökoulutus ja toimituskunnan tapaaminen 1.2.
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- Seuraavan lehden teema liikkuminen/liike: urheilu ja liike sekä
kansojen liikkeet. Saa tulla kirjoittamaan, jos kiinnostaa. Kirjoittaa voi
joko lehden teemasta tai jostain muusta aiheesta.

- Juttusuunnitelmien deadline 19.2. Juttusuunnitelmat lähetetään
toimitussihteerille tai päätoimittajalle.

12.2 Globalisti 1/2023
- Lehti menee ensi viikolla painoon ja ilmestynee helmikuun aikana.

13.Globalisti-podcast

13.1 Podcast-koulutukset ja uudet jaksot
- Pirjo ja Matias äänittivät kolme jaksoa SYKE:n erikoistutkija Marja

Salon kanssa 31.1. Myös Pyry Mikkoselta tulossa jakso. Jaksot tulevat
ulos podcast-koulutuksen 14.2. jälkeen ja julkaistaan viikon välein.

14.Paikallisryhmät ja jäsenasiat

14.1 Paikallistoiminnan tapaaminen 16.2.
- Tavoitteena kuulla paikallisryhmien kevään suunnitelmista sekä

suunnitella paikallistason vaalivaikuttamista. Myös tiimiläiset ovat
tervetulleita tapaamiseen, vaikka eivät paikallistoiminnassa olisikaan
mukana. Tapaaminen järjestetään etänä täysin.

14.2 Jäsenkysely
- Kartoitetaan jäsenistön ajatuksia ja toiveita meidän toiminnasta. Helmi

tuo pohjan seuraavaan tiimin kokoukseen ja kysely lähetetään
jäsenistölle maaliskuussa.

15.Kansainvälinen toiminta

15.1 Tapaaminen eurooppalaisten kumppaneiden kanssa 8.2.
- Koordinaattorit tapaavat sisarjärjestöjemme edustajia. Tapaamiseen

osallistuu Norjan CM, Ruotsin Agera ja Saksan Bread for the World.
- Toivotaan, että jatkossa voitaisiin hakea Erasmus-rahoitusta johonkin

yhteiseen hankkeeseen.

15.2 Tapaaminen Mahdi Abdilen kanssa 22.2.
- Sovittu tapaaminen alustavasti ennen tiimin seuraavaa kokousta klo

16.30-17.30. Avoin tapaaminen muillekin kuin tiimiläisille.

16.Muut esille tulevat asiat
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- Globaalikasvatustyöryhmän seuraava tapaaminen suunnitteilla. Helmi
tiedottaa tästä, kun ajankohta sovittu, jolloin uudet kiinnostuneet voivat
tulla mukaan.

17.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.58.


