
Tiimin kokous 11.12. klo 12 toimistolla ja Teamsissa

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Helmi toimii sihteerinä

Paikalla: Terhi Raikas, Emil Kusnetsoff, Pirjo Mäkelä, Joanna Slama, Otto
Europaeus, puheenjohtaja Iida Silfverhuth, koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias
Uusisilta

Kokous avattiin klo 12.02. Kokous on päätösvaltainen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Hallinto ja talous
a. Koordinaattirekrytointi

i. Helmi Sakshom on valittu koordinaattorin tehtävään.
b. Varainhankintatyöpaja tammi-helmikuussa

i. Ei pakollinen tämän vuoden tiimille, mutta kutsutaan kaikki mukaan
kehittämään varainhankintaa

ii. 2.2. ja 8.2. eivät käy Iidalle

4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

i. Pekka Haavisto nosti puheessaan Freedom Online Conferencessa
nuoriin kohdistuvan verkkohäirinnän.

1. Iida oli ministeriin yhteyksissä etukäteen ja Changemakerin
vaatimukset tulivat kuulluksi

2. kampanja huipentuu tänään 11.12. tempaukseen
ii. IG:ssä julkaistu häirintätilastoja

b. Yritysvastuulakivaikuttaminen
i. Allianssilta ei ole saatu allekirjoituksia, lähetetään vetoomus itse

Urpilaiselle
ii. Ollaan tehty instagram -kampanjaa Finnwatchin pyynnöstä

c. Kutsu Changemakerille tukea Ei takaisintyönnöille! -mielenosoitusta
i. Mielenosoituksen tarkoitus on vaatia EU:n pakolaisten laittomien

takaisintyöntöjen lopettamista. Mielenosoitus pidetään 18.12. klo 15.
Mielenosoitusta on järjestämässä Ulkoparlamentaarinen toiminta,
Maan ystävät ja Refugee Radio.

ii. Kutsu liitteenä esityslistan lopussa
1. Päätös: ilmaistaan tuki mielenosoitukselle

d. Nuorten rauhanpalkinnon raati
i. Raadissa oli Changemakerista mukana Essi. Löytyykö tiimistä Essille

tuuraaja valitsemaan osana raatia nuorten rauhanpalkinnon saaja?
Palkinnon saaja valitaan kokouksessa tammikuussa.

ii. Ajankohdaksi ehdotettu tiistaita 11.1.2022 klo 17–.
1. Joanna voi osallistua

e. Lausuntopyyntö keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta



i. Ympäristöministeriöltä on tullut lausuntopyyntö aiheesta. Aikaa
lausunnon antamiseen on 15.1.2022

1. Terhi on kiinnostunut

5. Koulutus ja vierailut
a. Terhi vierailee Lahden lyseossa 20.12.

6. Tapahtumat
a. Ungdomens Kyrkodagar 2022 22.1.2021

i. Sattuu samalle viikonlopulle tiimin strategiaviikonlopun kanssa. Löytyykö
muita jotka voisivat mennä?

ii. Emil ei pääse
iii. Voi tarvittaessa myös puhua suomea tai englantia

7. Viestintä ja Globalisti
a. Globalisti 2/2021 on ilmestynyt ja lähetetty jäsenille

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

9. Kansainvälinen toiminta
a. Uskontodialogiprojekti

i. Konferenssi siirty etätoteutukselle
ii. Hanke muotoutunut enemmän katsomusdialogiksi kuin

uskontodialogiksi
iii. Aino V edustanut Changemakeria kokouksissa

10. Ilmoitusasiat

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

klo 12.40

Liite 1. Kutsu Changemakerille tukea Ei takaisintyönnöille! -mielenosoitusta

Haluaisiko Changemaker Finland tulla nimelliseksi tukijaksi mielenosoitukseen, jonka
tarkoitus on vaatia EU:n pakolaisten laittomien takaisintyöntöjen lopettamista ja oikeutta
jokaiselle hakea turvapaikkaa? Mielenosoituskulkue käynnistyy 18.12. klo 15 Elielinaukiolta.
Mielenosoitusta on järjestämässä Ulkoparlamentaarinen toiminta, Maan ystävät ja Refugee
Radio.



Tässä mielenosoituksen juuri luotu Facebook-tapahtuma:
https://www.facebook.com/events/1652997854875199

Julkaisemme tapahtumassa myöhemmin listan mielenosoituksen tukijoista. Tukijana
oleminen ei siis välttämättä tarkoita fyysisesti paikalla olemista, vaan sitä, että kirjaamme
yhdistyksenne tukijoiden listaan. Voitte myös mielellään levittää tietoa mielenosoituksesta
seuraajillenne.


