
Changemaker Muistio 13/2022

Tiimi

Kokousaika 22.10.2022 klo: 11.00

Kokouspaikka Eteläranta 8

Osallistujat:

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



1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Kokous avattiin klo 11.14. Kokouksen sihteeriksi valittiin Aino Vihonen

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

i. Black Friday -tempaus Kolmensepänaukiolla 25.11.
1. Kylttipajasta doodle slackissa
2. Kolmensepänaukio varattu, siirtyy Asema-aukiolle
3. Kyselyä Slackissä myös siitä, kuka pääsee paikalle

tempaukseen ja monelta.
4. Kysytään KUAa myös jakamaan tästä tietoa

ii. Somekampanja
1. vaikuttajayhteistyötä tulossa syksyllä
2. TikTok-videoita.

b. KUA:n seurakuntavaalikampanja
i. Ehdotus: Jaetaan KUA:n instagram-postaus globaali kirkko

-lupauksesta ja avataan mihin seurakunnissa vaikutetaan
ii. Ehdotuksen mukaan. Postataan ensi viikolla, Aino V. postaa.

4. Koulutukset ja vierailut
a. B-koulutus

i. Etäkoulutukseen osallistui 7 osallistujaa
ii. Livekoulutus peruuntui, halutaanko siirtää myöhemmäksi tai

järjestää muualla?
iii. pyritään livenä, mutta ilmoitetaan minimimäärä osallistujille, jolloin

tapahtuma siirtyy etätapahtumaksi
b. C-koulutus 26.11. Helsingissä



i. ilmoittautuminen aukeaa alkuviikosta, Helmi postaa someen.
c. Podcast-koulutus ehdotettu to 1.12. Hannalle

i. Ideana yksi tai kaksi koulutusta, (ensimmäisellä kerralla) harjoitteita
esim äänittämisestä ja käsikirjoittamisesta, (välissä) omien
haastattelujen äänittämistä, (toisella kerralla) editointia

ii. Formaatti-ideana kaksi changemakeria ja yksi asiantuntija
d. Herättäjäyhdistyksen leiri

i. Kutsuneet vierailijaa leirille Aholansaareen 28.-29.10. kertomaan
Changemakerista. Etävierailu myös mahdollinen.

ii. Kysytään Kuopiosta kiinnostuneita. Joanna mahdollisesti
kiinnostunut

e. 4.11. Nokia-vierailu
i. Lauri menee Nokian lukiolle kertomaan Changemakerista

5. Tapahtumat
a. CM-viikonlopun kuulumiset

i. Viikonloppu sujui hyvin. Tehtiin Changemakerille tiktok-tili.
Videoita tulossa ja osa jo kuvattuna. Kiinnitetään lisää huomiota
esteettömyyteen.

b. Teetä & maailmanparannusta ilta
i. Seuraava pidetään 26.10. klo 17�30 KUA:n toimistolla

1. Teemana metsät, luontokato ja ilmastonmuutos.
ii. Marraskuun ilta 16.11. päätettiin tehdä yhteistyössä

Herättäjäyhdistyksen kanssa Helsingin körttikodilla klo 19 alkaen.
1. Voisiko joku vapaaehtoinen tulla kertomaan iltaan

kampanjasta? Kysytään kampanjatiimistä kiinnostuneita.
2. Ehdotetaan aikaisempaa aikaa.

c. Katsomusmatka -uskontodialogitapahtuma 29.10. klo 13->

6. Hallinto ja talous
a. Jäsenkokous

i. Pöytäkirja odottaa vielä tarkastusta, nettisivuilta löytyy uutinen
viikonlopusta ja jäsenkokouksen päätöksistä.

b. Tiimihakua sekä Globalistin toimitussihteerin hakua jatkettu 20.11. asti.



7. Viestintä ja Globalisti
a. Globalisti 2/2022

i. Painossa
b. Podcast-äänitykset tulossa 3.11.

i. Pirjo ja Lauri. Aiheena Changemakerin toiminta ylipäätään.
c. Some

i. Joulukalenteri
1. Yhteinen suunnitteluilta tulossa marraskuussa. Etänä.

ii. Somekalenteri
1. yritetään muistaa tämä

iii. YK-päivästä jotain?
iv. Slack

1. Ehdotus: loppusyksy käytetään Whatsappia ja sähköposti.
2. Slack maksaa, keksitään vaihtoehto? Discord, Element,

haetaan ilmaisversiota Slackistä uudelleen.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Vaasan paikallisryhmään kuulumisia

i. 16.10. pidetty toiminnan aloittamistapaaminen. Toimii seurakunnan
yhteydessä.

b. Oulun Nuorten foorumi
i. Tavoitettiin noin 80 osallistujaa

ii. Ei kestä! -teemainen piste, jossa kerättiin ideoita kierotalouden
toteuttamiseen

c. Oulun paikallisryhmän tapaaminen 1.11.
d. Espoossa kampanjatempaus?

i. ehdotetaan yhdistämistä Helsingin tempaukseen.
e. Kuopiossa suunnitteilla kampanjatempaus lukiolle.
f. Jyväskylässä

i. Englanniksi paikkari 25.10.
ii. 9.12. Nuorten Talolla vapaaehtoismessut

iii. 15.2. Vaparin vapaaehtoismessut
iv. Selvitellään vielä halutaanko järjestää Black Fridayna tempaus

Jyväskylässä. Varmistunut ja tekijöitä löytynyt.



9. Kansainvälinen toiminta
a. Koordinaattorit tapasivat KUA:n Kambodzan toimiston

nuorisokoordinaattoreita. Toiveena tehdä jatkossa enemmän
yhteistyötä.

b. Climate Caravaniin odotetaan lisää materiaalia.

10. Muut esille tulevat asiat
a. Kehitysryhmä

i. Linnea ottaa koppia syksyllä. Kutsutaan myös vanhoja tiimiläisiä.
ii. pohdittavaa:

1. viestintäkanava
2. miten tavoittaa uusia jäseniä?
3. nuorisotaloihin vierailuja
4. matalan kynnyksen toiminta

iii. Marraskuun aikana kokous
b. Maailma Kylässä festarit 27.-28.5. tulee, ohjelmahaku auki NYT.

i. halutaanko osallistua ohjelmalla?
c. Allekirjoitetaanko Finnwatchin periaatepaperi ja liitytään mukaan

suunnittelemaan eduskuntavaalikampanjaa?
i. Slackissa lisää infoa

ii. Ollaan mukana ja Joanna vastaa viestiin.
d. Suomen ekumeenisen neuvoston nuorisojaoston kuulumisia

i. Ekumeeninen vastuuviikko ensi viikon
ii. Webinaari ekumenian tulevaisuudesta ja nuorten osallisuudesta.

iii. Haku nuorisojaostoon auki uudelle kaudelle, odotetaan että
järjestöt nimittävät edustajiaan.

1. Nimitetään Aino Vihonen Changemakerin edustajaksi

11. Seuraava kokous
a. 2.11 klo 16-17.30, livenä/hybridi

i. Missä? Turussa. Joanna katsoo tarkemmin paikkaa.



12. Kokouksen päättäminen
a. Päätettiin kokous 13.04.


