
Tiimin kokous 4.2. klo 16 Teamsissa 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Paikalla: Iida Silfverhuth (puheenjohtaja), Essi Kurki (sihteeri), Emil Kusnetsoff, 
Joanna Slama, Terhi Raikas (saapui paikalle kohdassa 3c.), Otto Europaeus (saapui 
paikalle kohdassa 4e.) ja työntekijät Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta. 

Kokous avattiin ajassa 16:03.  

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

3. Hallinto ja talous 
a. Kevään kokoukset ja sihteerivuorot 

4.2., 22.2., 18.3., 15.4., 29.4., 20.5 

4.2. Essi, 22.2. Matias, 18.3. Otto, 15.4. Joanna, 29.4. Emil, 20.5 Helmi 

Sihteerivuoro 18.3. varmistetaan myöhemmin. 

b. Tapaaminen KUA:n johdon kanssa 
i. Changemakerin tiimi on tavannut KUA:n johdon vuosittain 

helmi-maaliskuussa. Tapaamisessa on keskusteltu KUA:n ja 
Changemakerin yhteistyöperiaatteista. Tapaamiseen kutsutaan 
mukaan ainakin toiminnanjohtaja Jouni Hemberg ja sidosryhmätyön 
päällikkö Tuulia Kokkonen.  

Changemaker on siirtymässä vaikuttamistyön yksikön alle, joten 
päätetään, että kutsutaan tapaamiseen vaikuttamistoiminnan päällikkö 
Katri Suomi sidosryhmätyön päällikkö Tuulia Kokkosen ja 
toiminnanjohtaja Jouni Hembergin lisäksi. Tapaamisessa tarkoitus 
keskustella KUA:n ja Changemakerin yhteistyöperiaatteista, KUA:n 
kuulumisista, koronan ja etätoiminnan vaikutuksista ja vapaa internet 
-kampanjasta. Helmi ehdottaa kokouspäivämääriä. 

c. Yhteistyöpyyntö 
i. Verkostolle on tullut yhteistyöpyyntö nuorelta kirjailijalta Eveliina 

Hokkaselta, joka haluaisi tehdä Changemakerin kanssa 
molemminpuolista yhteistyötä uuden ilmastoahdistusta käsittelevän 
kirjansa osalta. Eveliina kysyi myös, löytyisikö verkostosta innokkaita 
koelukijoita kirjalle. 

Changemaker ei lähde kaupalliseen yhteistyöhön, mutta verkoston 
jäseniä voidaan konsultoida. Changemaker tiedustelee jäsenistöltään 
uutiskirjeessä löytyykö meiltä innokkaita koelukijoita kirjalle. 



Ehdotetaan, että Eveliina Hokkanen osallistuisi tulevaan 
Changemaker-viikonloppuun. 

d. Tiimin kokouksiin Changemakerin edustajien ja yhteistyötahojen kutsuminen  
i. Katri Malmi Allianssin hallituksessa, Sinituuli Suominen ja Camilla 

Ojala Allianssin kansainvälisen politiikan ryhmässä, Hanna Ylikangas 
KUA:n hallituksessa.  

Päätetään, kutsutaan yllä mainitut edustajat ja yhteistyötahot 
vierailemaan tiimin kokouksissa. Heille välitetään loppukevään 
kokouspäivämäärät.  

e. Koronatilanteen vuoksi toimintaa järjestetään etänä ainakin helmikuun 
loppuun  
 

4. Vaikuttamistoiminta 
a. Pääkampanja 

i. Graafikko tarvitaan, jotta saadaan kampanjalle ilme. 
Kampanjakokouksessa Petteri Näreikkö ehdotti jotakuta 
partiotoiminnassa vapaaehtoisena graafikkona toiminutta henkilöä. 
Muussa tapauksessa KUAn graafikon käyttö. 

Päätetään, että ensiksi lähestytään KUA:n graafikoita, mutta jos he 
ovat kovin kiireisiä, lähetetään useampia kyselyitä graafikon 
löytämiseksi. Hyödynnetään myös KUA:n graafikoiden kontakteja. 

ii. Ajatuksena kampanjoida FOC:iin nuorisodelegaatti hyödyntäen 
kampanjavetoomusta. On selvitettävä, miten ja kuka siitä voi päättää. 
Tästä ollaan yhteydessä ulkoministeriön Janette Sorsimoon. 

Kampanjatiimin seuraava kokous tulevana maanantaina klo 17. 

b. Changemakerin yhteistyö Suomen kristillisen rauhanliikkeen kanssa 
i. siirtynyt tulevaisuuteen 

c. Kuntavaalikampanja? 
i. Jos tehdään kampanja/kutsutaan puolueiden puheenjohtajia paneeliin, 

täytyisi se tehdä pian. Kuntavaalipaneelin järjestämistä varten 
mietittävä tematiikka ja se, kuka sen vetää. Teemana esimerkiksi 
ilmastovaikuttaminen kunnissa.  

Päätetään, että kutsutaan puolueiden nuorisojärjestöjen 
puheenjohtajia/ehdokkaita panelisteiksi. Pyydetään ehdokkaita 
sitoutumaan tekemään omista kunnistaan hiilineutraaleita vuoteen 
2030 mennessä. Ehdokkaita lähestytään sosiaalisen median 
välityksellä. Kuntavaalikampanjaa varten perustetaan oma 
Slack-kanava, jonne kutsutaan Changemakerin 
paikalliskoordinaattoreita ja muita aktiiveja. 

d. 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. 
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/ 

Päätetään, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.  

e. Fingon vaikuttamistyön työryhmät 
i. Changemakerilla on mahdollisuus saada edustaja johonkin Fingon 

vaikuttamistyön työryhmään. Keskustellaan tiimiläisten halukkuudesta 
liittyä johonkin ryhmään. 

1. Lisätietoa: 
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/fingon-vaikuttamistyon
-tyoryhmat-uudistuvat 

Emil, Terhi, Essi ja Iida ovat kiinnostuneita toimimaan Changemakerin 
edustajina vaikuttamistyön työryhmissä. Globaalikasvatuksen 
materiaalityöryhmälle välitetään myös tieto työryhmistä. Keskustelua 
jatketaan Slackissa. 
 

5. Koulutus ja vierailut 
a. Kouluttajakoulutus 6.2. klo 10-13 
b. Vaikuttamistoiminnan A-koulutukset 23.-25.2. 
c. Vierailu Paimion seurakuntaan siirtyy myöhemmälle 
d. Poriin pyydetty toiminnan esittelyä isoskoulutukseen ja 

korkeakouluopiskelijoille 4.3. etänä 
 
4.3. järjestetään korkeakouluopiskelijoille esittelytapaaminen päivällä ja illalla 
isosiksi kouluttautuville ja vaikuttajaryhmille. Changemakerin esittelijä etänä, 
Porissa porukka paikan päällä turvavälein jne. Joanna on valmis toimimaan 
esittelijänä, kiinnostuneita kysellään myös kouluttajakoulutuksesta. 
 

e. Ylöjärven vierailu 25.2.  
i. Iida valmistautuu tekemään vierailun etänä.  

 
6. Tapahtumat 

a. Kampanjatiimin tapaaminen 8.2. klo 17 

https://yle.fi/uutiset/3-11709581
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/
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/fingon-vaikuttamistyon-tyoryhmat-uudistuvat
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/fingon-vaikuttamistyon-tyoryhmat-uudistuvat


b. Globalistin lehtityökoulutus 13.2. klo 10-16 
c. Changemaker-illat 

i. Strategiapäivässä juteltiin, että jokainen tiimiläinen voisi ideoida yhden 
cm-illan 

Ehdotetaan, että jokainen tiimiläinen luonnostelee CM-illan aiheen valmiiksi 
15.2. mennessä, pari lausetta riittää. Ehdotukset laitetaan Slackiin. Aiheet 
käsitellään seuraavassa tiimin kokouksessa. 

d. Changemaker-viikonlopun suunnittelu on alkanut - seuraava kokous 9.2.  

Viime syksyn ohjelmarunko toimiva ja hyvä. Koulutuksia turvalliseen nettiin ja 
ympäristöteemoihin liittyen. Mikäli viikonloppua ei voida järjestää livenä, 
koulutukset toteutetaan etänä.  

e. Globaalikasvatustyöryhmän tapaaminen - seuraava 16.2. 
f. Uusien ilta verkossa 26.2. klo 17 

 
7. Viestintä 

a. Somekalenteri viikot 6-8 

Kaksi esittelyä tekemättä, julkaistaan tällä ja ensi viikolla. Tiimiläisillä 
mahdollisuus ottaa itselleen kokonaisia viikkoja ja mahdollisuus ehdottaa 
teemoja, joista tehdä julkaisuja. Julkaisuista olisi hyvä ilmoittaa esim. 
whatsapin kautta. 

b. Globalisti 

Lauantaina järjestetään lehtityökoulutus, ilmoittautuneita tällä hetkellä 20 
henkilöä. Koulutusta kannattaa mainostaa eteenpäin kiinnostuneille. 
Seuraavan lehden aihe valittu, potentiaalisia juttuaiheita on paljon.  
 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 
a. Paikalliskoordinaattorien valinta  

i. Tampereen paikalliskoordinaattoriksi saatu hakemus  
1. Päätetään, että hakija valitaan paikalliskoordinaattorin 

tehtävään. 
 

b. Paikallistoiminnan kuukausitapaamiset 
1. Paikallistoiminnan vastaava Joanna järjestää kuukausittain 

paikalliskoordinaattoreille yhteisen tapaamisen, jossa 
suunnitellaan tulevaa toimintaa. 

c. Paikalliskoordinaattorien tapaaminen 2.2. 
i. Kokouksessa paikalla Turun ja Jyväskylän paikalliskoordinaattorit. 

Ensimmäinen paikallisryhmien yhteinen uusien ilta järjestetään 
helmikuun lopussa, suunnittelukokous ensi viikolla. Tampereen 
paikalliskoordinaattori kutsutaan mukaan. Vanhat aktiivit myös 
tervetulleita. 

 



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.  

Iida kiinnostunut tehtävästä, asiasta keskustellaan muiden 
potentiaalisten kiinnostuneiden kanssa. 

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

mahdollisuus hakea yhdeksi kolmesta puheenjohtajasta. Kausi on 
kaksivuotinen. 

Matiakselta saa lisätietoja pestistä. Asiaan palataan tulevissa 
kokouksissa.  
 

10.  Ilmoitusasiat 
a. KMN esseekilpailu 

i. Kirkkojen Maailmanneuvosto järjestää nuorille esseekilpailun 
uskontodialogista. Deadline 15.3. Lisätietoja: 
https://www.oikoumene.org/news/deadline-extended-for-youth-essay-c
ompetition-on-interreligious-dialogue 

b. Ulkoministeriön ohjelma Maailma kylässä -festivaalille la 29.5. 
i. Ulkoministeriöllä on tulossa Maailma kylässä -festivaaleille lauantaina 

ohjelma, jossa esiintyvät kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri 
sekä ulkoministeri. Ajatuksemme on, että heitä voisi haastatella kaksi 
nuorta festarin teemaan ”Tulevaisuus” liittyen. Ohjelman pituus 30 min. 

ii. Iida toinen haastattelija ja Joanna toinen. 
c. KUA kokoaa Koulu Ugandaan -keräykseen seurakuntien nuorisotyöhön 

materiaalia 
i. Helmi on mukana kokoamassa materiaalia. Otto on kiinnostunut 

olemaan mukana prosessissa.  
d. Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston kokoukset 

i. Kokouksiin etsitään vapaaehtoista edustajaa, jota kiinnostaa 
ekumenia. Tähän mennessä Helmi on ollut mukana kokouksissa. 
Kokouksia on noin 6 vuodessa.  

ii. Joanna on kiinnostunut toimimaan Changemakerin edustajana. 
 

11. Muut esille tulevat asiat 

Changemaker-viikonlopun suunnittelijat ottavat huomioon koronatilanteen 
vaikutuksen ja valmistautuvat järjestämään tapahtuman etänä. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 17:20. 

https://www.oikoumene.org/news/deadline-extended-for-youth-essay-competition-on-interreligious-dialogue
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Liitteet 
 

 


