
Changemaker Muistio 4/2022

Tiimi

Kokousaika 10.3.2022 klo: 16.00

Kokouspaikka Jitsi Meet

Osallistujat:

Aino Saukkokoski x
Aino Vihonen x
Helmi Saksholm x
Joanna Slama x
Lauri Heikkinen x
Linnea Parkatti
Liselle Härm
Matias Uusisilta x
Pirjo Mäkelä
Pyry Mikkonen x
Sini Al-Fraidawi



1. Kokouksen avaus (16.02) ja järjestäytyminen
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Ehdotus: Aino Vihonen
Hyväksytään

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään sellaisenaan

3. Hallinto ja talous
a. Toimintakertomuksen luonnos lähetetty tiimille

i. Kommentit ja kysymykset ma 21.3. mennessä
b. Jäsenkokousasiat

i. Jäsenkokouskutsu lähtee pe 11.3.
1. Puheenjohtaja ja koordinaattorit kokoavat kokouksen

esityslistan, joka tulee tiimille hyväksyttäväksi
2. Esityslista ja kokouksen liitteet lähtevät 25.3.

ii. Tiimiläiset esittelevät omat vastuualueensa kuulumiset
jäsenkokouksessa

c. KUA:n ja Changemakerin tapaaminen 24.3.
i. Ehdotetaanko yhteistyöperiaatteisiin muutoksia?

1. tiimillä ei muutosehdotuksia
ii. https://www.changemaker.fi/changemaker-verkoston-ja-kirkon-u

lkomaanavun-saation-valinen-yhteistyosopimus/

4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

i. Seuraava kampanjatapaaminen 16.3. klo 17
1. Mukana Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen

ii. kansainvälisessä toiminnassa yhteistyöpyyntö kolombialaiselta
järjestöltä. Lisää myöhemmin. Muutoin kampanjatoiminnassa ei
uutta viime kokouksesta.

b. NAVI -edustaja

https://www.changemaker.fi/changemaker-verkoston-ja-kirkon-ulkomaanavun-saation-valinen-yhteistyosopimus/
https://www.changemaker.fi/changemaker-verkoston-ja-kirkon-ulkomaanavun-saation-valinen-yhteistyosopimus/


i. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI on kutsunut ryhmään
mukaan Changemakerin edustajaa. NAVI edistää nuorten aikuisten
osallisuutta kirkossa.

ii. Löytyykö kiinnostunutta edustamaan Changemakeria NAVI:ssa?
Aino kiinnostunut

c. Yhteistyöpyyntö Suomen Syrjinnän vastaiselta foorumilta. (Liite 1)
i. Suomen Syrjinnän Vastainen Foorumi ehdottaa aineetonta

yhteistyötä koulutusten, tapahtumien ja tempausten muodossa.
1. Halutaanko tehdä yhteistyötä? Minkälaista?

Ollaan kiinnostuneita, ollaan yhteydessä foorumiin ja
suunnitellaan yhteistyötä.

d. Muu vaikuttamistoiminta
i. Ukraina

1. Somejulkaisu 25.3. Instagramissa
2. Kannanotto sekä Instagram-postaus 4.3.

5. Koulutukset ja vierailut
a. Koordinaattorit tekivät Poriin kolme onnistunutta vierailua

i. Vierailuilla tavoitettiin yhteensä noin 70 nuorta

6. Tapahtumat
a. Vapaaehtoisten iltateet
b. Kokous Changemakerin vuosikierrosta 11.3 klo 16
c. Yhteinen pallo -oppaan julkkarit 15.3.
d. Kevään Changemaker-illat
e. Tulevat suurtapahtumat

i. Kirkkopäivät 20.-22.5. Oulussa
Näytteille-esittelijäaika 20.–21. Odotetaan KUA:lta standin teeman
varmistumista

ii. Herättäjäjuhlat Joensuussa 1.-3.7.
iii. Partiolaisten Kajo Finnjamboree 15.-23.7.2022

Changemaker kaksi päivää paikalla. Kiinnostuneita Pyry
(varauksella). Kysellään kiinnostuneita lisää paikallisryhmistä.

iv. Suomi Areena 11.-15.7.2022 Porissa
Ei uutta viime kokouksesta. Alustavasti kiinnostuneita Lauri ja
viime vuoden tiimin jäseniä



f. Tapiolan seurakunta järjestää Luomakunnan vartijat -elokuvaillan 26.3.
klo 18

g. Changemaker-viikonlopun ilmoittautuminen on auki!
i. Kutsu mukaan kaverit ja jaa omissa kanavissa!

h. Tiimin livekokous 23.4.
i. Missä pidetään? Mitä muuta halutaan tehdä kuin kokoustaa?

Paikkana Helsinki ja aktiviteettina pitsaa.
i. Maailma kylässä -festari järjestetään 29.5.

i. Halutaanko Changemakerille ständi tapahtumaan? Löytyykö
ständille mukaan tulijoita?
Tapahtuma on Helsingissä. Lähdetään mukaan (esim.
kamppanjakärjellä). Kiinnostuneita Lauri, laitetaan kyselyä
kiinnostuneista kaikille jäsenille..

7. Viestintä ja Globalisti
a. Toimijaesittelyt käynnissä
b. Slackiin some-kanavalle yhteinen lista (docs) suunnitelluista

postauksista?
Tehdään yhteinen somekalenteri.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Paikallistoiminnan kuulumiset
Ukrainakeräys. 9.3. tapaaminen peruttiin osallistujapuutteen vuoksi.
Paikallistyöryhmän tapaamista siirrettiin.

b. Paikallistoiminnan avainhenkilöiden tapaamisen antia (1.3.)
i. KV-kampanjaidea: #snap to make a change and be a

#changemaker
c. Changemaker-tutortoiminta
d. Toimintatiimin vapaaehtoistehtävien muotoilun ja pelillistämisen

tapaamisen tuloksia (8.3.)Vapaaehtoistoiminnan tehtävien muotoilu ja pelillistäminen

e.

9. Kansainvälinen toiminta
a. Englanninkielisen Changemaker-ryhmän perustaminen?

i. Yhteistyötä tehty Laurean kv- ja vaihto-opiskelijoiden kanssa
Kannatetaan. Lauri ottaa vastuuta tästä.

https://docs.google.com/document/d/1IKnHDq_RCcyHPd76-ChHS5seMhufkCymNXn5d4loSpk/edit


b. Yhteydenotto Kolumbiasta luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen
tavoitteiden tiimoilta. Tarkentuu myöhemmin

10. Ilmoitusasiat

11. Muut esille tulevat asiat
Sihteerilistaan nimiä.

12. Seuraava kokous
a. 24.3 klo 16-

13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettyi 17.17
Liitteet:

Yhteistyöpyyntö Suomen Syrjinnänvastaiselta foorumilta

Hei!

Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry. on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoitus on jakaa
tietoisuutta yhteiskunnallisista epäkohdista, käsitellä, ja puuttua
niihin.

Tällä hetkellä teemoja, mitä yhdistys käsittelee, ovat muunmuuassa
koulukiusaaminen, syrjintä, sekä näihin liittyvät sosiaaliset haasteet,
ja vaikutukset yhteiskunnassa.

Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry. pyrkii vaikuttamaan kaikenikäisiin
ja -taustaisiin kestävällä tavalla, perustamalla muunmuuassa
kampanjoita, tempauksia ja tapahtumia.

Näiden lisäksi yhdistyksen hallitus ja kampanja-työryhmä suunnittelee
mm.
- kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia (työpaikoille, kouluille)

- osallistumista julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa (myös
puoluerajojen yli)



- tutkimustoiminnan harjoittamista, sekä tiedon keräämistä ja jakamista

- selvityksiä, aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja muille
yhteisöille ja viranomaisille toimimalla yhteistyössä viranomaisten,
järjestöjen, yritysten ja
yksityishenkilöiden kanssa

Maailmassa on hyvä puhaltaa yhteen hiileen, sillä yhteistyössä on
voimaa!

Meille Suomen Syrjinnänvastaisen Foorumin tiimille on tärkeää rakentaa
suhteita ja kontakteja, muiden samoja teemoja ylläpitävien tahojen
kanssa.

Tämän vuoksi ehdotamme aineetonta yhteistyötä Suomen
Syrjinnänvastaisen
Foorumin sekä teidän organisaation välillä.

Yhteistyö voisi pitää sisällään niin tapahtumia ja tempauksia puolin ja
toisin, koulutuksia ja kohtaamisia yhteisvoimin ja muutakin sellaista,
jota suunniteltaisiin.
Meidän yhdistyksemme tiimi on ymmärtäväistä, rohkeaa, aitoa ja ennen
kaikkea meiltä löytyy laaja-alaista asiantuntijuutta.

Yhdistyksemme nuorekas ja kokemusasiantunteva tiimimme voi
mahdollistaa
jotain sellaista, mitä ei vielä tällä hetkellä ole keksitty tai ei ole
mahdollista.

Vastaamme mielellään kysymyksiinne, voimme tarkemmin palata
yksityiskohtiin.

innolla odottaen tulevaa yhteistyötä,

ystävällisin terveisin,

Cristian Tissari da Costa
Johtava toimihenkilö
Sihteeri



Viestintävastaava


