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Changemaker

MUISTIO

Tiimin kokous
Kokouksen numero 03/2023

Aika: Ke 22.2.2023 klo 17.30-19
Paikka: Kirkon ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, Helsinki

Microsoft Teams
Läsnä: Pirjo Mäkelä

Roduan Ginde
Aino Saukkokoski
Liselle Härm
Mirka Utukka
Lauri Heikkinen
Helmi Saksholm
Matias Uusisilta

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 17.32.

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
- Kaikki tiimiläiset ovat nyt hyväksyneet periaatteet.

5.2 Jäsenkokouksessa 15.4. käsiteltävät asiat
- Kokouksessa käytiin läpi sääntömuutosprosessin eteneminen ja

aikataulu. Jäsenkokouksessa käsitellään toimintakertomus 2022 ja
valitaan syksyn vaikuttamistoiminnan teema.

- Voimme pohtia, haluammeko avata jäsenkokouksessa täydennyshaun
tiimiin.
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5.3 Kuvat ja esittelyt nettisivuille
- Kaikki eivät ole vielä lähettäneet, vaikka deadline oli eilen. Kehotettu

lähettämään kuva ja esittely Matiakselle mahdollisimman pian.

5.5 Changemaker.fi-sähköpostiosoitteet
- Omien osoitteiden hankkiminen on mahdollista, mutta lisää

koordinaattoreiden työtä, sillä niitä tulee hallinnoida toimistolta käsin.
Keskustellaan aiheesta ensin Opettajat ilman rajoja -verkoston kanssa,
jotta saadaan selvyyttä siitä, paljonko työtä hallinnointi vaatii.

5.6 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus
- OKM myöntänyt verkostolle 30 700 euroa tukea vuodelle 2023.

5.7 Tiimin viestintäalusta
- Päätettiin yksimielisesti siirtyä Slack-alustalta Discordiin, koska Slack

on muuttunut maksullisesti.
- Transition hoitavat Helmi ja Matias parhaakseen katsomallaan

aikataululla.

5.8 Emilia jäänyt pois tiimistä
- Emilia on ilmoittanut jäävänsä pois tiimistä henkilökohtaisista syistä.

6. Ei kestä! -kampanja

6.1 Tapaamiset puolueiden kanssa
- Tavataan helmikuun aikana puolueita ja kerrotaan Ei kestä!

-kampanjasta.
- 15.2. keskustan puoluetoimistolla 60 min tapaaminen keskustan

poliittisen asiantuntijan Ilkka Miettisen ja keskustanuorten 2.
varapuheenjohtaja Eemeli Vallin kanssa. Meiltä tapaamiseen
osallistuivat Pirjo, Mirka ja Matias. Tapaaminen meni oikein hyvin.

- Tulossa tapaamiset vihreiden kanssa 23.2. ja vasemmiston kanssa
23.2. sekä kokoomuksen kanssa 28.2. Myös näihin tapaamisiin
osallistuu Pirjo, Mirka ja Matias.

6.2 Vaalipaneeli 16.3. klo 18-19.30
- Vaalipaneeli pidetään Oodin Kuutio-tilassa, johon mahtuu 50 henkilöä.

Tilan vuokra on 140 euroa/tunti ja olemme varanneet tilan kolmeksi
tunniksi, jolloin kustannus on 420 euroa.

- Panelisteiksi olemme saaneet viisi alle 36-vuotiasta Uudenmaan
ehdokasta: Riina Bhatia (vihreät), Ajak Majok (vasemmistoliitto),
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Konstantin Kouzmitchev (kokoomus), Sara Salonen (SDP) ja Eemeli
Valli (keskusta).

- Ideoita paneelin nimeksi ja paneelikysymyksiin otetaan vastaan.

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

mukana.

7. Oikeudenmukainen siirtymä - nyt! -kampanja

7.1 Kuulumiset
- Eilen 21.2. järjestettiin koalition tapaaminen, johon meiltä osallistui

Pirjo, Helmi ja Matias. Tapaamisessa annettiin katsaus kampanjan
tämän hetken tilanteeseen ja pohdittiin, mitä kampanjan eteen voidaan
tehdä vielä ennen vaaleja.

- Viimeisten tietojen mukaan 274 kansanedustajaehdokasta on
sitoutunut periaatteisiin, koalitiossa on mukana 79 organisaatiota,
mediaosumia kampanjasta on saatu 43.

7.2 Someviikko 6.-12.2.
- Someviikon aikana tehtiin 7 Instagram-postausta, joissa esiteltiin

kampanjaa ja sen 10 periaatetta. Postauksilla yhteensä 86 tykkäystä.

7.3 Sometempaus 20.-21.3.
- Tempaus ajoitetaan IPCC:n synteesiraportin julkistuspäivään (ma

20.3.) ja ennakkoäänestyksen alkamisen aattoon (ti 21.3.). Luodaan
iso “someaalto”, joka houkuttelee myös jo sitoutuneet ehdokkaat ja
kansalaiset osallistumaan.

- 20.3. julkaistaan kampanjan viimeinen video. Videossa esiintyy
kampanjan kasvoina toiminut koomikko Niina Lahtinen yhdessä
ilmastonuoren kanssa. Videon viesti keskittyy vastuuseemme tulevista
sukupolvista ja oikeudenmukaisen siirtymän periaatteeseen 1
“ekologinen kriisi on torjuttava”. Koko koalitio jakaa videota Instassa.

- 21.3. jaetaan Instassa kasvokuvalla varustettuja tervehdyksiä, joissa
kaikissa sama viesti: “Äänestän ehdokasta, joka edistää
oikeudenmukaista siirtymää.” Kuvat voivat olla videoita tai still-kuvia.
Finnwatch valmistelee kampanjan logosta gif-kuvan, jonka voi liittää
kuviin/videoihin.

8. Muu vaikuttamistoiminta

8.1. Syksyn 2023 vaikuttamistoiminta
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- Matias järjestää tapaamisen tai työpajan, jossa suunnitellaan syksyn
vaikuttamistoimintaa. Tapaaminen/työpaja järjestetään ennen kevään
jäsenkokousta, jossa asia päätetään.

8.2. Nuorisoalan ilmastoyhteistyön tapaaminen 23.5. klo 14-15.30
- Tapaamisessa keskustellaan yhteisestä ilmastovaikuttamisesta,

kyseessä suunnittelutapaaminen. Ilmoittautuminen 22.5. mennessä.

9. Viestintä

9.1 Tiimiläisten esittelyt
- Muistutettu tiimiläisiä lähettämään esittelyt ja kuvat Aino V:lle

Instagramia varten.

9.2 Haastateltava KUA:n Tekoja-lehteen
- KUA:n Tekoja-lehteen pyydettiin haastateltavaksi

Changemaker-vapaaehtoista. Matias kysyy lisätietoja ja tiedottaa Pirjoa
ja Lauria aiheesta.

10.Tapahtumat, vierailut ja koulutukset

10.1 Changemaker-ilta: Ihmisoikeustarkkailussa Palestiinassa 15.2.
- Oikein onnistunut ilta, live-osallistujia 4 ja etänä 7.

10.2 Vaalivaikuttamisryhmän tapaaminen 23.2.

10.3 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.

10.4 Vierailupyyntö Helsingin luonnontiedelukioon 6.3.
- Sini Al-Fraidawi luvannut mennä.

10.5 Vierailu Iisalmessa 15.3.
- Paikallisiin alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

Changemaker-viikonloppua varten. Helmi menee etänä, voi tulla myös
vapaaehtoisia mukaan.

10.6 Vierailu Kajaanissa 17.3.
- Paikallisiin alueseurakuntiin vierailuja tulevaa

Changemaker-viikonloppua varten. Matias menee paikan päälle.

https://www.lyyti.fi/reg/Nuorisoalan_ilmastoyhteistyo_1393
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10.7 Työpaja Keravan nuorten päivässä 25.3.
- Ylikulutusteemainen työpajat tulossa. Paikalle menossa Petteri

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

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

10.9 NUORI23 Jyväskylässä 18.–20.4.
- Ohjelmaa toteuttamassa Sini, Petteri, Helmi ja nuorisotyönohjaaja

Paula Raatikainen Jyväskylästä.
- Ständille voi ilmoittautua mukaan.

10.10 Polku-leiri 5.7.
- Helmi menossa vetämään työpajan nuorten leirille. Leiri on

seurakuntien suurleiri, jolla on mukana lapsia, nuoria ja perheitä.
- Aino S. on paikalla muutenkin. Aikatauluista riippuen voisi tehdä

yhteistyötä Helmin kanssa.

10.11 Herättäjäjuhlat 14.–16.7.
- Herättäjäjuhlat ovat olleet erinomainen paikka kerätä

kampanjavetoomukseen allekirjoituksia. Nyt kun kampanja päättyy
ennen kesää, ei juhlilla välttämättä olisi konkreettista tehtävää ja
paikalla on vähän Changemakerin kohderyhmää. Todennäköisesti
jätetään tänä vuonna väliin.

11. Yhteistyöpyynnöt

11.1 Fingon vaikuttamiskoulutukset
- Kahdelle tiimiläiselle ilmainen osallistuminen Fingon

vaikuttamiskoulutuksiin kehittäjinä. Kehittäjän tulee osallistua kaikkiin
koulutuksin osiin sekä kehitystapaamista Fingon kanssa. (Liite 1)

- Lauri ja Roduan ovat ilmaisseet kiinnostusta, mutta kuka tahansa voi
hakea mukaan liite 1 ohjeiden mukaisesti.

11.2 Luterilaisen maailmanliiton nuorten ilmastoprojektin rahoitushaku (Liite 2)
- LML myöntää tukea nuorten ilmastoprojekteille (max. 2 000

euroa/projekti). Haku on auki huhtikuun loppuun ja toteutusaika on
heinäkuu-lokakuu 2023.

- Kirkkohallitus luvannut alustavasti ev.lut. kirkon tukea Changemakerin
projektihakemukselle, mikäli vapaaehtoisilta löytyy kiinnostusta hakea.

11.3 UNAOC-tapaaminen KUA:n toimistolla sunnuntaina 5.3. (Liite 3)

https://docs.google.com/document/d/1cUQ3dbXNL-owyG-fd3dFE8sLXDJ5kNn3rwDWY390mps/edit?usp=sharing
https://mailchi.mp/lutheranworld/en-call-proposal-youth-climate-justice-projects-2023?e=e0c5ba1c25
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- Nuorten ohjelma, jossa nuoria aktivisteja ja vaikuttajia erityisesti
Lähi-Idästä ja Euroopasta, ohjelmassa nuoria n. 10, ja he vierailevat eri
maissa. Ohjelman tarkoituksena on verkostoitua, oppia vaikuttamisen
tavoista, muista kulttuureista ja yhteiskunnista.

12.Globalisti-lehti

12.1 Lisää kirjoittajia numeroon 2/2023 kaivataan
- Lehden teemana on liike/liikkuminen, mutta juttuja myös muista

aiheista otetaan vastaan. DL juttujen ensimmäisille versioille on 26.3. ja
valmiille jutuille 23.4. Päätoimittaja ja toimitussihteeri tukevat kirjoittajia
juttujen suunnittelussa ja tekemisessä.

13.Globalisti-podcast

13.1 Podcast-koulutus osa 2
- Hanna Asikainen koulutti podcastin editoimisesta.

13.2 Uudet jaksot
- Ensimmäinen jakso ilmestynee tällä viikolla, jos Pirjo saa sen editoitua

valmiiksi.

14.Paikallisryhmät ja jäsenasiat

14.1 Paikallistoiminnan tapaaminen 16.2.
- Juteltiin paikallisesta vaalivaikuttamisesta. Paikallistoiminnan

Drive-dokumentista löytyvät paikalliset vaalitapahtumat, vinkit
tapaamisiin sekä valmiit materiaalit kampanjasta.

14.2 Jäsenkysely
- Jäsenkyselyn luonnos on olemassa Drivessa, sitä voi käydä

kommentoimassa 1.3. saakka.

14.3 Oulussa kirpparitapahtuma 2.3.
- Tapahtumasta tehty myös Facebook-tapahtuma, voi jakaa ja mainostaa

oululaisille tutuille.

15.Kansainvälinen toiminta

15.1 Tapaaminen eurooppalaisten kumppaneiden kanssa 8.2.
- Tapaamisessa pohdittiin, että minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä.

Haetaan mahdollisesti yhteistä Erasmus-rahoitusta. Puhetta oli siitä,
että kutsutaan toisiamme omiin viikonlopputapahtumiin. Ensi syksyn

https://drive.google.com/drive/folders/1rdGhW-VONXjHYTlbUR5o9Y_EzHQgSP6U?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OHpqUpgG1-LvTgDOVxl6NCmgAcdvrvAbLMVZ15DxXkg/edit?usp=sharing
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CM-viikonloppuun kutsutaan vapaaehtoisia näistä järjestöistä. Meille
myös tullut jo kutsu tullut Saksaan ensi syksylle.

15.2 Tapaaminen Mahdi Abdilen kanssa 22.2.
- Pohdittiin Afrikan Unioniin liityen yhteistyökuvioita, keihin olla

yhteydessä ja miten asian kanssa edetään.

16.Muut esille tulevat asiat
- KUA järjestää konsertin Ukrainan hyväksi, liput 38 euroa.
- Lauri ja Jiko raportoivat Ruotsin matkastaan seuraavassa

kokouksessa.

17.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.00.


