
Changemaker Muistio 11/2022

Tiimi

Kokousaika 21.9.2022 klo: 15.00

Kokouspaikka Jitsi Meet/ Eteläranta 8

Osallistujat:

Aino Saukkokoski x
Aino Vihonen
Helmi Saksholm x
Joanna Slama x
Lauri Heikkinen 15�34 tuli paikalle
Linnea Parkatti x
Liselle Härm
Matias Uusisilta x
Pirjo Mäkelä
Pyry Mikkonen x
Sini Al-Fraidawi



1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

a. 15�07 avataan kokous
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Ehdotus: Pyry Mikkonen hyväksytään

2. Esityslistan hyväksyminen
a. Hyväksytään

3. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

i. Kampanjatyöryhmän tapaaminen edellisellä viikolla, some
(vaikuttajia pyydetään postaamaan omaan kanavaan tai cm:n
instagramiin ylikulutuksesta liittyviä julkaisuja)

ii. Kuvaus kampanjasta Ekumeenisen vastuuviikon sivuille
1. Työstetty, hyvällä mallilla

iii. Seuraava tapaaminen tulossa
iv. Tapahtumissa noussut esille painettujen korttien tilaaminen Ei

kestä -kampanjalle
1. esimerkiksi käyntikorttikokoisia ja postikorttikokoisia (kaksi

eri kokoa?) kahdella tai kolmella kielellä, paperi voisi olla
käytettyä ja varmistetaan, että ei tilata liikaa ettei jää yli,
postataan Slackiin kysymys tästä, että saadaan
kampanjatyöryhmän mielipide (joka on aiemmin ollut sen
mukainen, että laput olisivat ylikulutusta.)

.

4. Koulutukset ja vierailut
a. A-koulutukset

i. Kuulumiset



1. Turussa ei järjestetty osallistujien puutteen vuoksi
2. Jyväskylässä kolme osallistujaa
3. Oulun koulutus siirrettiin Raaheen
4. Tampereella yksi ilmoittautunut
5. Helsinki kolmen osallistujan kanssa
6. Etäkoulutukseen ei osallistunut ketään
7. Yleisesti mukava että kiinnostuneita toiminnasta löytyi,

mutta esimerkiksi yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
(kuten YK-yhdistys Turussa) tulevaisuuden strategia

8. B-koulutus, Helsinki ja etä, ehkä Jyväskylä?
b. Globalistin lehtityökoulutus 10.9

i. Kuulumiset
1. Helsingissä ja hybridinä, 2 paikanpäällä ja kolme etänä,

motivoituneisuutta löytyi
2. Artikkeli-ideoita tuli ja sunnuntaina on deadline
3. Ympäristönsuojelu teemana
4. Globalistin toimituskunnan osallistuminen tiimin

kokoukseen, Matias laittaa viestiä toimituskunnalle

5. Tapahtumat
a. CM-viikonlopun suunnittelu

i. Hyvin etenee, tänään viimeisin lisäys tiktok-pajaan
ii. Ilmoittautumisia tullut lisää, vielä ehtii ilmoittautumaan ensi

viikolla
b. Ulkopuoliset tapahtumat

i. Tehdään hyvää! Iisalmessa
1. Pyry ja Ronja Jyväskylästä osallistumassa työpajojen

vetämiseen 1.10.
ii. Kirkon ympäristöpäivät Turussa 19.-20.9.

1. Linnea ja Joanna osallistuivat, hiljaista aluksi, sitten tuli
lopuksi porukkaa niin että vetoomuslapun rivit loppuivat
kesken, aineettomia lahjoja jaettiin

iii. Turun YK-järjestö ja Hangflow-järjestön kanssa rauhanviikon
tempaus järjestettiin

1. Yhteistyötä lisää ehdotetaan
iv. Allianssin syyskokous 23.11.2022 klo 15 Allianssi-talolla Helsingissä.



1. Changemakerilla kaksi äänioikeutettua edustajaa. Kuka haluaa
pestin?

a. Joanna voi osallistua, voi olla myös yksi koordinaattori ja
yksi jäsen/tiimiläinen

6. Hallinto ja talous
a. CM varainhankinta

i. Jatkuu, käytännön asioita esimerkiksi CM:n sivuille
varainhankinnan lisääminen, Helmi koulutuksessa
nuorisojärjestöjen varainhankinnasta erityisesti

b. Jäsenkokous
i. Kutsu lähti 8.9.

1. Yksi kiinnostunut tiimistä, ei vielä hakemuksia
ii. Liitteet 23.9.

c. Vuosisuunnittelu
i. Toimisto työstää Changemakerin toimintasuunnitelmaa vuodelle

2023
ii. Suunnitelma tiimille kommentoitavaksi 19.9. mennessä,

jäsenkokoukselle 23.9.
1. Maanantaina lähetetty tiimille, vielä aukiolevia asioita

vuosikierron mahdollisen muutoksen vuoksi. Tänään ja
huomenna vielä aikaa kommentoida.

d. Vuosikierron päivitys
i. Kuulumiset kokouksista ja tilanteesta

1. Viikko sitten 14.9. ensimmäinen kokous, toinen kokous eilen
20.9. jossa vielä päätettiin että muokataan hieman malleja

ii. Mallit/malli jäsenkokoukseen 23.9. mennessä
1. Saa käydä katsomassa ja kommentoimassa

7. Viestintä ja Globalisti

a. Globalisti 2/2022
i. Lokakuun aikana Ylikulutus-teemalla numero

b. Globalisti-podcast



i. Podcast-koulutus?
1. Hanna Asikaiseen oltu yhteydessä, odotetaan vastausta

c. Some
i. Tiimi haku somessa- Tiimiläiset kertovat mitä ovat tehneet tänä

vuonna tiimissä. +/-
1. Some 2022 -tiedostoon (löytyy tiimin drivestä) voi lisätä,

milloin voisi lisätä someen omia kokemuksia 21.9. Joanna,
22.9. kuka? (Pyry) 24.9. ? 25.9.?

ii. Joulukalenteri
1. Voisi olla niin, että tulisi yksi iso kuva

iii. Somekalenteri
1. Some 2022 -tiedosto (löytyy tiimin drivestä) toimii

somekalenterina
iv. IG-storyihin voi postata käytännössä aina

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Oulun paikkari 20.9.

i. Yksi osallistuja ja jatkuu

9. Kansainvälinen toiminta
a. Youth COPin Global Kokous siirtyi tuonnemmaksi, Climate Caravan

ennen COP27-kokousta tulossa tietoa lisää huomenissa

10. Kehitysryhmä?
a. Toimintatiimin sijaan kehitysryhmä

i. Markkinointi, jäsenet, kouluvierailut… aiheena
ii. Matalan kynnyksen jäsenasiat jatkuisi tässä ryhmässä

b. Tiimihaku vuodelle 2023 on auki!
i. Tiimihakemukset Helmille 6.10. mennessä

11. Muut esille tulevat asiat
a. Maailma erilaisin silmin -tapahtuma Nokian Silta-kampuksella 4.11.

13�20-14�35, lukion ykkösille. Lauri lupautuu lähtemään.
b. Vaasan paikallisryhmä 16.10. nuorten messussa aloittamassa, 29.9.

tapaaminen etänä 13�00 seurakunnassa kv-työn työntekijä



yhteyshenkilönä ja nuorten ryhmä valmiina. Joanna tapaamiseen
mukaan.

c. Teetä ja maailmanparannusta
i. Tänään kokouksen jälkeen

d. Tiimin viestitys
i. Muistutus: Whatsapp nopea reagointi kanava ja muistutukset.

Vältetään (pitkien) viestien laittamista sekä Slackiin että
Whatsappiin. Slackissa pidemmät viestit. Kaikkien vastuulla
säännöllisesti käydä lukemassa Slack:iä.

ii. CM-kalenteri
1. Linkki tulossa Joannalta ja Helmiltä tiimissä ja työryhmissä

tapahtuvat asiat voidaan lisätä kalenteriin

12. Syksyn kokoukset
a. Ilmoita, jos Doodlessa oleva tieto ei ole ajankohtainen.

13. Seuraava kokous
a. 3.10 klo 15-16.30

14. Kokouksen päättäminen
a. Kokous päättyy 16�10


