
Tiimin kokous 21.1.2022 klo 17 Teamsissa

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokous avataan ajassa 17�01.

Paikalla:

Paikalla Sini Al-Fraidawi, Pyry Mikkonen, Pirjo Mäkelä, Lauri
Heikkinen, Joanna Slama, Linnea Parkatti sekä koordinaattorit
Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm. Kokous on päätösvaltainen.
Puheenjohtajana toimii Joanna.

a. Valitaan kokoukselle sihteeri

Linnea valitaan kokouksen sihteeriksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

3. Hallinto ja talous
a. Helmi Saksholm valittiin jatkamaan toisena vakituisena

koordinaattorina
4. Vaikuttamistoiminta

a. Kampanjakuulumiset

Kampanjatiimin tapaaminen 27.1 18-19 jossa mietitään kampanjan
toteutumismuotoja.

Kampanjakoulutus ylikoulutuksesta 16.2 klo 18. Kouluttajana
solidarisuustutkija Laura Kumpuniemi.

5. Koulutus ja vierailut
i. Ungdomens kyrkodagar 21-24.4.2022

Linnea kiinnostunut esittelemään Changemakerin toimintaa
tapahtumassa.

ii. Vierailupyyntö Tikkurilan seurakunnan Nuorten
sunnuntaihin



1. Pyyntönä vetää työpaja itse valitusta aiheesta
(esimerkiksi kampanja) jonakin seuraavista päivistä:
27.2., 27.3., 24.4., 22.5.

Ehdotetaan että kampanjatiimi voi miettiä tätä.

iii. Ruoveden seurakunnan vierailu 4.2.
1. Iida Silfverhuth menossa

6. Tapahtumat
a. Kampanjatiimin tapaaminen 27.1. klo 18-19
b. Varainhankintatyöpaja 3.2. klo 17-19

i. Erityisesti tiimiläisille!
c. Vierailutyöpaja 8.2. klo 17-19

i. Sini & Helmi toteuttamassa. Aiheena omien materiaalien
kokoaminen seurakunta- tai kouluvierailulle

d. Uskontojen välisen dialogin starttitapahtuma 12.2. klo 15-16
i. Aino V. mukana järjestämässä

Lauri ottaa yhteyttä Ainoon ja kysyy miten tapahtuma
järjestetään (etänä/livenä) jos järjestetään.

e. Changemaker-viikonlopun suunnittelu on aloitettu
i. seuraava tapaaminen 27.1.

Helmi kertoo että kampanjan suunnittelussa ollaan päästy
hyvään alkuun, ja että koulutusmahdollisuuksia
viikonloppuun selvitetään parhaillaan. Viikonlopussa
tarkoitus keskittyä kampanjaan.

f. Koordinaattorit ehdottavat, että vaikuttamistoiminnan
koulutuksista luovutaan kevään 2022 osalta

i. Syynä, että verkosto ja koordinaattorit voisivat keskittyä
kevätkaudella enemmän kampanjaan ja uusien
vapaaehtoisten tavoittamiseen. Verkoston toiminnan
fokusoimisen ja koordinaattorien työajan näkökulmasta
koulutuksista väliaikaisesti luopuminen vaikuttaisi hyvältä
vaihtoehdolta.

ABC-koulutukset jatkuisivat taas syksyllä. Jos vapaaehtoisilla
on halua järjestää ABC-koulutus se on kuitenkin mahdollista.



Päätetään että ainakin vähennetään ABC-koulutuksia ja
mietitään rakennetta uudelleen.

7. Viestintä ja Globalisti
a. Lehtityökoulutus ja uuden toimituskunnan ensimmäinen

tapaaminen 5.2.

Lauri ja Pirjo ilmoittaa kiinnostuksensa osallistumaan podcastin
tekemiseen.

b. Ruotsinkieliset asiat

Joanna ja Linnea ehdottaa ruotsinkielisten tekstien
oikolukemisen vahvistamista ja että Globalistin kannesta
näkyisi paremmin että lehdessä on ruotsinkielisiä tekstejä.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikalliskoordinaattorihaku

i. Paikalliskoordinaattoreiden paikkoihin ei tullut hakemuksia.
Koordinaattorit ehdottavat, että
paikalliskoordinaattoritoiminnasta pidetään taukoa
kevätkausi.

Tiimi kannattaa ehdotusta.

b. Vuonna 2021 verkostoon liittyi 94 jäsentä

c. Nykytilanne: paikallisryhmät, toiveita paikallistoiminnalle + Slack
#paikallistoiminta

Pyry kertoo paikallisryhmien tilanteesta ja ehdottaa että Slack
otettaisiin käyttöön paikallisryhmien viestinnän vahvistamiseksi.

d. Pääpaino jäsenrekryssä (150 uutta jäsentä, 30 sitoutunutta) ja
kampanjan jalkauttaminen paikallistasolle

e. Paikallisryhmätoiminnasta ja jäsenrekrytoinnista kokemuksien
kysyminen kansainvälisiltä sisarverkostoilta (pandemiaa ennen ja
pandemian aikana)



Pyry ja Lauri lähtee miettimään/järjestämään tapaamista. Helmi
kertoo että Norjassa on pidetty tapahtuma edistämään jäsenrekryä
koronan aikana, samantyyppistä voisi miettiä Suomeen.

9. Kansainvälinen toiminta
a. Youth CoPin puheenjohtajan ja jäsenen valinnat

Suomi on yksi puheenjohtajamaista tänä vuonna, joten tiimistä
valitaan kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja ja toinen
normijäsen. Tehtäviä voi myös puolittaa, niin että toinen on kevään
ja toinen syksyn ajan pestissä.

Lauri ja Pirjo ovat kiinnostuneita puheenjohtajuudesta.

Päätetään puolittaa tehtävä, niin että Pirjo on puheenjohtaja
keväällä ja Lauri syksyllä. Lauri on normijäsenenä keväällä ja Pirjo
tai Linnea syksyllä (päätetään myöhemmin).

10. Ilmoitusasiat
a. Tiimin esittelytekstit ja kuvat

Tiimiä muistutetaan lähettämään yllä mainitut Matiakselle.

11. Muut esille tulevat asiat
a. Tiimin keväät kokoukset
b. Poissaolot kokouksista yksityisviestinä Joannalle

koordinaattoreiden sijasta.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 18�06.


