
Tiimin kokous 22.2. klo 17 Teamsissa

Paikalla: Iida Silfverhuth, Joanna Slama, Emil Kusnetsoff, Otto Europaeus, Essi Kurki, Helmi
Saksholm, Matias Uusisilta

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Avataan kokous klo 17:02. Sovittiin, että puheenjohtajana toimii Iida ja

sihteerinä Matias.

2. Esityslistan hyväksyminen
a. Hyväksytään esityslista sellaisenaan

3. Hallinto ja talous
a. Tiimin kokouksiin Changemakerin edustajien ja yhteistyötahojen kutsuminen

i. Sinituuli Suominen ja Camilla Ojala Allianssin kansainvälisen politiikan
ryhmästä ovat mukana tiimin kokouksessa 18.3.

ii. Hanna Ylikangas KUA:n hallituksesta mukana tiimin kokouksessa
29.4.

iii. Katri Malmi Allianssin hallituksessa, milloin tiimin kokoukseen?
1. Katriin ei ole saatu yhteyttä vanhentuneen sähköpostin vuoksi.

a. Helmi ottaa yhteyttä ja sopii tapaamisen. Katri voisi olla
mukana Hannan kanssa 29.4.

b. Jäsenkokouksen päivämäärän päättäminen
Kevään jäsenkokous olisi normaalisti järjestetty CM-vklopun yhteydessä 10.4.

i. Sopiiko päivämäärä?
1. Pidetään kokous 10.4. kuten on aiemmin suunniteltu.

ii. Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat
1. Esityslista ja liitteet lähetetään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Jäsenkokouksessa:
a. Käydään läpi verkoston ajankohtaiset kuulumiset
b. Käydään läpi vuoden toimintakertomus
c. Käydään läpi KUA:n ja Changemakerin

yhteistyöperiaatteet
d. Mahdolliset sääntömuutokset
e. Kampanjateeman valinta vuodelle 2022
f. Valitaan vaalitoimikunta eli 2-5 henkilöä, jotka hakevat

ensi vuodelle tiimiehdokkaita.
iii. Kampanjaehdotukset jäsenkokoukseen
iv. Miten etä-jäsenkokouksesta voitaisiin tehdä houkuttelevampi? Voisiko

kokousta ennen järjestää vetävän tapahtuman ym?
1. Mikäli ennen kokousta järjestetään jotain, sen olisi hyvä olla

mahdollisimman kevyttä, sillä itse jäsenkokouskin on melko
rankka.

a. Toiminnan voisi esimerkiksi kytkeä tulevan vuoden
kampanjan suunnitteluun

b. tai sitten nykyiseen kampanjaan. Esimerkiksi
“etätempaus”, jossa jaetaan jotain hashtagia
kuntavaaleihin liittyen.



c. Somevaikuttamis koulutus + etätempaus
c. Vuoden 2020 toimintakertomuksen kokoaminen on alkanut

i. toimintaan osallistuneita on viime vuodelta 183, osallistumisia on
yhteensä 627 ja 36% viime vuonna liittyneistä jäsenistä on osallistunut
toimintaan vähintään kahdesti.

ii. Keskustellaan jäsenkokouksessa käsiteltävistä asioista tiimin
Slackissa

d. KUA:n ja tiimin tapaaminen 11.3. klo 15-16
i. KUA:n ja Changemakerin yhteistyöperiaatteiden läpi käyminen
ii. Mitä muita teemoja halutaan käsitellä? Kuka alustaa keskustelut?

Tapaamisessa tarkoitus keskustella KUA:n ja Changemakerin
yhteistyöperiaatteista, KUA:n kuulumisista, koronan ja etätoiminnan
vaikutuksista ja vapaa internet -kampanjasta. Ehdotus 1: Iida alustaa

1. Päätettiin, että Iida alustaa ehdotuksen mukaisesti

4. Vaikuttamistoiminta
a. Pääkampanja

i. Mikä tilanne graafikon kanssa?
1. Graafikoksi palkattu Otto Koivunen. Grafiikat saadaan

maaliskuun alkuun mennessä.
ii. Ajatuksena kampanjoida FOC:iin nuorisodelegaatti. On selvitettävä,

miten ja kuka siitä voi päättää.
1. Aiheesta keskusteltu Ulkoministeriön Janette Sorsimon

kanssa. Nuorisodelegaatin mahdollisuus olisi mahdollisesti
FOC:n asiantuntijaverkostossa tai Lontoon sihteeristössä.
Lisäksi olisi mahdollista luoda nuorisokiintiö FOC:n
tapahtumiin. Jatketaan keskustelua kampanjatiimin
tapaamisessa.

iii. Kampanjan nimeksi on päätetty Verkko vapaaksi
b. Kuntavaalikampanja

i. Paneelin vetäjäksi ehdotuksia?
1. Puheenjohtajien yhteystiedot on jo tiedossa. Vetäjä tarvittaisiin

vielä.
a. Ehdotettu vetäjäksi Sinituuli Suominen
b. Iida voi toimia vetäjänä mikäli ketään muuta ei saada
c. Myös Otto voi toimia tarvittaessa vetäjänä

ii. Mitä kanavaa/alustaa käytetään toteutuksessa? Onko lisenssejä?
1. Helmi selvittää Zoom-lisenssin lainaamista KUA:lta.

iii. Järjestetään maalis-/huhtikuun vaihteessa
1. 31.3. klo 18:30 ehdotettu ajankohdaksi

iv. Emil jatkaa työstämistä Slackissa



v. Kuntavaalikampanjaa voisi jalkauttaa myös paikallisryhmiin, jolloin
paikallistoimijat voisivat alkaa pyytämään omia ehdokkaitaan
allekirjoittamaan kampanjaa.

vi. Paneelissa huolehdittava myös turvallisen tilan periaatteista.
1. Panelisteja kutsuessa tehtävä selväksi, että kyseessä on

turvallinen tila.
c. Koronavaikuttaminen

i. Taustaa: Act Alliancen kokouksessa keskusteltiin koronarokotteeseen
liittyvästä vaikuttamistyöstä. 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 10 x määrän rokotteita tarpeeseen nähden
samalla kun globaalin etelän maat joutuvat pärjäämään rippeillä.

1. Ehdotus 1. Otetaan Changemakerina kantaa
koronarokotteiden oikeudenmukaisen jakamisen puolesta.

2. Ehdotus 2. Ei osallistuta keskusteluun.
3. Hyväksytään ehdotus 1. Matias luo tiedoston ja kutsuu

verkoston jäseniä muokkaamaan. Essi ja Otto ovat jo
ilmoittaneet olevansa mielellään mukana.

ii. Lisätietoa:
1. https://yle.fi/uutiset/3-11709581
2. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/the-fight-for-a-

fair-covid-19-vaccine-explained/
d. Yhteistyöpyyntö YK-nuorilta

i. kts. Liite 1
ii. Päätetään, että Changemaker on mukana, mutta ei välttämättä voi

juuri nyt itse tuottaa materiaalia.
e. 2250-verkosto

i. Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman (2250) seuraava
kokous 9.3. klo 10.30-12. Kokouksessa käydään läpi toimintaohjelman
sisältöä ja valmistelua.

1. Saataisiinko verkostolta edustaja toimintaohjelman
työryhmään?

a. Essi voi tarvittaessa toimia Changemakerin edustajana
verkostossa. Hän pääsee myös 9.3. kokoukseen.

5. Koulutus ja vierailut
a. Vaikuttamistoiminnan A-koulutukset 23.-25.2.

i. suomenkielisiin koulutuksiin ilmoittautuneita 22, ruotsinkieliseen ei
ilmoittautuneita

b. B-koulutukset ti 23.3. ja to 25.3.
c. C-koulutus etänä kahdessa osassa - 17.4. ja 24.4.
d. Poriin pyydetty toiminnan esittelyä isoskoulutukseen ja

korkeakouluopiskelijoille 4.3. etänä
i. Joanna ilmoittautunut esittelemään, mutta Porin suunnalta ei ole

reagoitu.

https://yle.fi/uutiset/3-11709581
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/the-fight-for-a-fair-covid-19-vaccine-explained/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/the-fight-for-a-fair-covid-19-vaccine-explained/


e. Ylöjärven vierailu 25.2. etänä

6. Tapahtumat
a. Changemaker-illat

i. Viikonlopun koulutukset Changemaker-illoiksi? Mikä tilanne
suunnittelun kanssa?

1. Suunniteltu koulutuksia teemalla:
a. tämän vuoden kampanja ja siihen liittyvä toiminnallinen

ryhmätyö
b. Luonnossa toteutettu koulutus. (mikäli voi toteuttaa

paikan päällä)
c. FAIA:n koulutus: sananvapaus maailmalla
d. Kuntavaaliteemainen koulutus
e. vegaaninen ruoanlaitto työpaja (mikäli voi toteuttaa

paikan päällä)
f. Vaatteiden tuunaus työpaja (mikäli voi toteuttaa paikan

päällä)
g. Erätaukokeskustelu

2. Viikonloppua ei valitettavasti voida pitää livenä edes
pienryhmissä.

3. Seuraava suunnittelutapaaminen perjantaina 26.2.
b. Uusien ilta verkossa 26.2. klo 17

i. Tiimiläisiä kannustettu jakamaan tapahtumaa myös omassa
somessaan.

c. Tiimin vapaamuotoisempi kokoontuminen
i. Haluaisiko tiimi kokoontua vapaamuotoisemmin etänä yhteen

viettämään aikaa yhdessä ja tutustumaan? Strategiaviikonloppua ei
todennäköisesti saada järjestettyä livenä vielä keväällä

1. Tiimiläisten mielestä tämä olisi hyvä. Joanna ehdotti, että
tämän voisi järjestää tiimin kokouksen yhteyteen. Helmi tekee
Doodlen, jossa on vaihtoehtona myös kokouksen yhteydessä
olevia aikoja.

d. Uusien mainoskuvien ottaminen
i. KUA:n valokuvaaja lupautunut ottamaan verkostolle uusia

mainoskuvia ulkona
1. Sovitaan kuvaukselle päivä ja osallistujat

a. Otto, Essi ja Iida pääsevät kuvattaviksi joko ensi viikon
alussa 3.3. tai maaliskuun puolen välin jälkeen.
Sovitaan ajankohta yhdessä kuvaajan kanssa.

7. Viestintä
a. Somekalenteri viikot 9-12

i. Tällä viikolla voisi laittaa kuvia A-koulutuksesta ja Uusien illasta
ii. Naisten päivänä voisi myös julkaista jotain
iii. Sovitaan, että jokainen tiimiläinen kirjoittaa Slackiin idean jostakin

päivityksestä ja jaetaan ne sitten kevään mittaan
1. Iida on Terhiin yhteydessä, jotta tämä voi organisoida tämän.

b. Globalisti



i. Globalisti ilmestyy maaliskuun alussa ja postitetaan kaikille jäsenille
maaliskuun aikana.

c. Muistutettu kaikkia Slackin seuraamisesta.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikallistoiminnan kuukausitapaamiset

i. Paikalliskoordinaattorit tapaavat kuukausittain koordinaattorin kanssa
suunnittelemaan toimintaa.

b. Tampereen paikalliskoordinaattoriksi valittu Aatos ei pystynytkään ottamaan
pestiä vastaan

9. Kansainvälinen toiminta
a. ACT Alliance Governing Board Youth Members

i. ACT Alliance (kirkkojen kansainvälisen avustusverkosto, jonka jäsen
KUA on) hakee kahta nuorisoedustajaa. Haku tapahtuu KUA:n kanssa
yhteistyössä. Haku päättyy 31.3.

1. Changemakerilta hakijaksi on ilmoittautunut Aino Vihonen,
jonka hakemus on toimitettu 19.2. KUA:lle

b. ACT Alliancen YouthCopin puheenjohtajiston haku.
i. Puheenjohtajisto vaihtuu kesäkuussa. Changemakerin jäsenillä

mahdollisuus hakea yhdeksi neljästä puheenjohtajasta. Kausi on
kaksivuotinen.

c. Act Alliancen Youth CoPin kuulumiset
i. ilmastokampanjan kuulumiset

1. Climate Task Force on suunnitellut Digital Climate Caravan
-kampanjaa. Tarkoituksena luoda nettisivu, jonka avulla
voidaan vierailla eri alueilla katsomassa ilmastonmuutoksen
vaikutuksia ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä paikan päällä.
Kampanja kulminoituu loppuvuonna järjestettävään COP26
ilmastokonferenssiin Glasgowssa. Ajatuksena herättää toivoa,
että asian eteen voidaan vielä tehdä työtä. Järjestöt voisivat
osallistua kuvaamalla videon omasta tilanteestaan ja lähettää
sen kampanjan sivulle. Tarkoituksena olisi, että Changemaker
ja muut Act Alliance Youth CoPin jäsenet osallistuisivat
kampanjaan.

10. Ilmoitusasiat

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:07

Liite 1.



Suomen YK-nuoret järjestävät sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän sosiaalisen median
kampanjan helmikuun ja maaliskuun vaihteessa (26.2.–5.3.). Pyydämme teitä osallistumaan
kampanjaamme.
Suomen YK-nuoret ovat valtakunnallinen voittoa tavoittelematon nuorisojärjestö, joka
perustuu vapaaehtoistoimintaan. Vuoden teemanamme on Agenda 2030 tavoitteista viides eli
sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, jonka tavoitteena on tyttöjen ja naisten syrjinnän
poistaminen, naisten voimaannuttaminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvo edistäminen.
Kampanjamme tarkoituksena tuoda esille sukupuoliin liittyviä ennakkoluuloja ja haasteita
tasa-arvojen saavuttamiselle, mutta erityisesti korostaa voimaannuttavia esimerkkejä
ennakkokäsitysten rikkomisesta. Käsittelemme näitä kysymyksiä erityisesti työelämän
näkökulmasta, ja toivoisimme teidän näkemyksiä Changemakeriltä.
Sosiaalisen median kampanjamme toteutetaan Instagram-alustalla (IG-story), mutta
levitämme aktiivisesti sanomaamme myös muilla sosiaalisen median kanavillamme. Me
teemme IG-tarinat puolestanne. Toivoisimme, teiltä videon valitsemastanne aiheesta sekä
kirjallisesti tiivistelmään tai muutaman iskulauseen videon sisällöstä. Videomateriaali voi olla
esimerkiksi haastattelu, puhe tai lyhyt esittely organisaationne arjesta. Jos mahdollista, olisi
hienoa saada myös valokuva tapahtumahetkestä muita sosiaalisen median
markkinointikanaviamme varten.
Kerromme mielellämme SDG5 -sosiaalisen median kampanjastamme sekä mahdollisesta
osallistumisestanne siihen. Olisimme myös kiitollisia, jos voisitte jakaa kampanjaamme
omilla sosiaalisen median kanavillanne.


