
Tiimin kokous 15.4. klo 17 Teamsissa

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokous avattiin klo 17.12.

Paikalla: Iida Silfverhuth, Pirjo Mäkelä, Emil Kusnetsoff, Otto Europaeus (klo 17.20
eteenpäin), Essi Kurki (tuli klo 17.48 kohdassa 3c) koordinaattorit Matias Uusisilta ja
Helmi Saksholm

Puheenjohtajana Iida Silfverhuth, sihteerinä Helmi Saksholm

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Hallinto ja talous
a. Changemakerin edustajat ja yhteistyötahot

i. Kuulumiset: Katri Malmi Allianssista
1. yhteistyö Allianssin kanssa
2. delegaattipaikat
3. verkostot - kuten 2250
4. mikä nuorisoalalla on erityisen tärkeää?

a. nuorten vaikuttamismahdollisuudet ja oikeus ilmaista
mielipiteensä

b. nuorten kohtaaman verkkohäirinnän kitkeminen ja
keskustelukulttuurin parantaminen

b. OKM-raportin kokoaminen on alkanut
c. Vaalitoimikunnan täydentäminen

i. Jäsenkokouksessa päätettiin, että tiimi täydentää vaalitoimikuntaa.
Jäsenkokouksessa toimikuntaan valittiin Petteri Näreikkö

1. Kontaktoidaan ensi vuoden tiimiläisiä ensin
2. Kerätään ehdotuksia Slackissa ja palataan asiaan seuraavassa

kokouksessa
d. Kirkkohallituksen avustusanomus ja tapaaminen kirkkoneuvoksen kanssa

i. Changemaker hakee toukokuussa avustusta Kirkkohallitukselta
ii. Puheenjohtaja ja koordinaattorit tapaavat kirkkoneuvos Kimmo

Kääriäisen huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa

4. Vaikuttamistoiminta
a. Pääkampanja

i. Kampanjan someviikko 19.4. alkaen
ii. Materiaali Sosiaalisen median käyttöopas vihaisille aikuisille

b. Kuntavaalikampanja
i. Vaalipaneelin kuulumiset: Kutsut lähetetty, vastauksia odotellen. Peppi

Seppälä Vihreiltä mukana. Myös Vasemmistoliitto on vastannut.
Pyydetty vastauksia kuun loppuun mennessä.

ii. Kysymyksiä paneeliin voidaan kerätä Slackissa ja sovitaan Sinituulin
kanssa asiasta.



iii. Kuntavaalilupaus drive-kansiossa
iv. Helmi kysyy Zoom-lisenssiä

c. Maailma kylässä - festivaalin esittelyvideo 2 min (DL 4.5.)
i. Videon dl on toukokuun puolivälissä - mukaan tulee myös muita kua:n

kotimaan verkostoja Naisten pankki ja Wefood
ii. Yhdistetään valokuvaus ja videon kuvaus
iii. Iida tekee Doodlen, Helmi lähettää doodlen Tatulle

d. Rokotekannanotto (kts. Liite 1)
i. Muokataan mielipidekirjoitusta ja koitetaan saada kannanotto

julkaistua HS:ssä
ii. Jos ei saada julkaistuksi, julkaistaan omilla nettisivuilla

e. Allianssin kampanja nuorten seurakuntavaaliaktiivisuuden puolesta
i. Helmi osallistuu aiheesta tapaamiseen 21.4.

5. Koulutus ja vierailut
a. C-koulutus etänä kahdessa osassa - 17.4. ja 24.4.

6. Tapahtumat
a. Changemaker-illat

i. Erätaukodialogi 16.4.
ii. Luonnon monimuotoisuus 21.4.
iii. Minimalismi 27.4.

b. Kuopion hiippakunnan nuorten tapahtuma Tehdään hyvää! siirtyy syksylle
2022

i. Changemakerilta pyydetty tapahtumaan 45min paja:
1.Vahvistettiin tapahtumaan osallistuminen
2.Sovittiin, että pajaehdotuksia ideoidaan Slackissa - paja voisi liittyä
esimerkiksi kampanjaan

c. Lounais-Suomen partiopiirin HuHu2021-partioleiri 4.-8.8.2021 Sieravuoressa,
Eurassa.

i. Leirin teemana moninaisuus ja kestävä kehitys.
ii. Changemakeria pyydetty mukaan joko

1. paikalle esittelemään toimintaa ja vetämään aktiviteetti
2. tai toimittamaan leirille materiaalia, jonka pohjalta partiolaiset

voivat vetää aktiviteetin
a. Sovittiin, että Helmi kysyy Joannalta kiinnostusta

d. Nuorten rauhanviikko 20.9.-25.9.2021
i. Changemaker kutsuttu mukaan Nuorten rauhanviikolle. Verkostoa on

pyydetty järjestämään tapahtuma jostakin seuraavista aiheista:
1. · Maanantai (20.9): Koulutus
2. · Tiistai (21.9.): Turvallisuus ja teknologia
3. · Keskiviikko (22.9): SDG 5 ja sukupuolten tasa-arvo
4. · Torstai (23.9): Ilmastonmuutos ja ilmastoteot
5. · Perjantai (24.9): Monimuotoisuus ja osallisuus

ii. Turvallisuus ja teknologia -teemaan liittyvä tapahtuma
kampanjateemalla

e. Kirkon kasvatuksen päivien (11.-13.1.2022) ohjelmahaku on auennut



i. Haetaanko ohjelmapaikkaa? Haku 24.5. mennessä. Ohjelma voisi
liittyä esimerkiksi globaalikasvatuksen oppaan teemoihin

1. Sovittiin, että haetaan ohjelmaa globaalikasvatusoppaan
teemoilla

7. Viestintä
a. Essi tekee instagramiin kyselyn sisältötoiveista

i. Essi etsii viikonlopun aikana kuvat ja kysely julkaistaan maanantaina

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Helmi tapasi Oonan kanssa Espoon ryhmän tulevaisuudesta. Oona selvittää

ryhmän sisältä mahdollista uutta vetäjää. Jos vetäjää ei löydy, tavataan
Oonan ja työntekijöiden kanssa keväämmällä.

9. Kansainvälinen toiminta
a. Selvitetään muita aktiivisia Changemaker-verkostoja

i. Kv-yhteistyö ACTin YouthCopin kautta, nyt selvitetään mitkä kaikki
kansainväliset cm-ryhmät ovat yhä aktiivisia

b. YouthCopin ilmastokampanja edistyy
i. esitelty ACTille

10. Ilmoitusasiat
a. Ensi vuoden kampanjateemaksi valittiin jäsenkokouksessa ylikulutus ja

taloudellinen tasa-arvo

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.58

Liite 1 Rokotekannanotto
Changemakerin kannanotto koronarokotteen oikeudenmukaisen jakamisen puolesta

Koronapandemia on kansainvälinen kriisi, jonka ratkaisu vaatii vahvaa kansainvälistä
koordinaatiota ja yhteistyötä. Valitettavasti tällä hetkellä koronarokotteen jakamiseen ei ole
hyödynnetty kansainvälisiä elimiä, vaan ns. “rokotenationalismi” on saanut valtiot
huolehtimaan lähinnä omista eduistaan. Tässä yhtälössä voittajia ovat rikkaat länsimaat,
jotka ovat varanneet itselleen jopa kymmenkertaisen määrän rokotteita tarpeeseen nähden
samalla kun globaalin etelän maat joutuvat pärjäämään rippeillä.

WHO on vaatinut rikkaita maita jakamaan rokotteita matalamman tulotason maille, joilla ei
ole ollut taloudellisia resursseja rokotteen hankkimiseksi. Suomi on yksi niistä maista, joilla
on mahdollisuus avustaa myös matalamman tulotason maita hankkimaan rokotteita.
Kyseessä ei ole joko tai -tilanne, sillä Suomella on resursseja auttaa muita maita, samalla
kun rokotuksia jaetaan suomalaisille.



Rikkaiden maiden tapaa hamstrata koronarokotteita omien tarpeidensa yli on kritisoinut
myös YK:n pääsihteeri António Guterres. ONE-ihmisoikeusjärjestön mukaan EU-mailla olisi
yhteensä lähes puoli miljardia rokotetta, jotka se voisi jakaa pienemmän varallisuuden
valtioille.

Tilanne ei toki ole se, että ylimääräisiä rokotteita olisi valmiina varastoituina käyttöä
odottamassa. Kyse on lääkeyhtiöiden kanssa tehdyistä sopimuksista, joissa rokotteet ovat
olemassa vasta paperilla. Oxfam-järjestön mukaan 13% maailman maista on varannut jopa
puolet maailman rokotteista. Toisaalta viimeaikaiset pelot rokotteiden haittavaikutuksista
sekä toisaalta osaamattomuus käsitellä rokotteita ovat johtaneet tilanteisiin, jossa
käytettäväksi tarkoitetut rokotteet on jouduttu heittämään pois.

Samaan aikaan, kun länsimaissa rokotetaan ihmisiä kiihtyvällä tahdilla, globaalin etelän maat
saavat arvioiden mukaan kesään mennessä rokotettua vain kolme prosenttia väestöstään ja
vain viidenneksen vuoden 2021 loppuun mennessä. On kestämätöntä, että hauraiden
valtioiden terveydenhuoltohenkilökunta ei ole voinut suojata itseään taudilta. Maissa, joissa
terveydenhuolto on heikolla kantimilla, on erityisen kriittistä varmistaa olemassa olevien
järjestelmien toimivuus.

Rokotteiden laajempi levittäminen globaalissa etelässä varmistaisi, että COVID-19-taudin
rajut mutaatiot olisivat hillitympiä. Silloin myös rikkaat maat olisivat turvassa mutaatioilta,
joihin rokotukset purisivat. Painottamalla rokotteita vain tietyille alueille kansainvälinen
yhteisö ottaa riskin siitä, että korona ei katoa, vaan jatkaa muuntumistaan.

Me Changemakerissa vaadimme, että Suomi edistää kansainvälisessä yhteisössä
koronarokotteen oikeudenmukaiseen jakamiseen johtavia toimia.

“Suomella on tässä tilanteessa mahdollisuus johtaa esimerkin voimalla. Suomalaiset
poliitikot voivat vaatia myös muita EU-maita toimimaan oikeudenmukaisen rokotteiden jaon
puolesta ja työskentelemään yhdessä koronapandemian päihittämiseksi”,  Changemakerin
puheenjohtaja Iida Silfverhuth toteaa.

Lähteet:

https://s3.amazonaws.com/one.org/pdfs/ONE_Analysis_on_excess_doses.pdf

https://www.amnesty.fi/synkka-kilpailu-koronarokotteista-laakeyhtioiden-ja-rikkaiden-maiden-toiminta-uhkaa-ihmishenkia/

