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Osallistujat:

Aino Saukkokoski x
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Pirjo Mäkelä x
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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

kokous avattiin 12.16
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Ehdotus: Aino Saukkokoski
Hyväksyttiin

2. Esityslistan hyväksyminen
hyväksytty
3. Hallinto ja talous

a. Kirkkohallituksen avustushakemus
i. Kirkkohallitukselta haetaan 85 000 e

vuodelle 2023
b. Verkoston strategisten painopisteiden valitseminen vuodelle 2023

i. Changemakerin strategiassa on mainittu 3 tavoitetta (innostava
globaalikasvatus, näkyvä & vaikuttava kampanjointi, osallistava
matalan kynnyksen toiminta), joista joka vuosi valitaan 2 erityisesti
painotettaviksi.
Ehdotus: ensi vuoden painopisteet innostava globaalikasvatus &
näkyvä vaikuttamistoiminta.
Ehdotus hyväksyttiin

c. OKM-rahoituksen selvitys
d. Tiimin loppukevään kokoukset

i. KUA:lta mahdollisuus saada tiimin kokousten yhteyteen lyhyet
perehdytykset KUA:sta uskopohjaisena järjestönä sekä vierailu
jostakin maatoimistosta

- 10.5. pyydetään kokoukseen esitystä KUA:sta uskopohjaisena
järjestönä. Loppukeväälle tai alkusyksylle cm-ilta, johon
pyydetään vierailu jostakin maatoimistosta. Pirjo tulee
mukaan suunnittelemaan cm-iltaa.

e. Verkoston kehittäminen
i. Koordinaattorit ovat keskustelleet aiempien Changemakerin

koordinaattoreiden kanssa verkoston kehittämisestä vuosikierron
ja toiminnan fokusoimisen sekä kehittämisen näkökulmista



Yhtenä teemana esille on noussut selkeys tiimin ja
koordinaattoreiden työnjaossa ja rooleissa.
Kevään kokemusten perusteella, ovatko tiimiläisten roolit ja
tehtävät selkeät vai kaivataanko niihin tarkennusta tai
muokkauksia?

1. Ehdotus: Toimisto ja tiimi kokoontuisivat keskustelemaan
tiimin ja toimiston rooleista sekä vastuista

Seuraavissa vaikuttamistiimin ja toimintatiimin kokouksissa
keskustellaan aiheesta, ja koko tiimin kokouksessa koonti.

4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

Graafikoksi valittu Otto Koivunen.
b. Yhteistyöpyyntö Suomen Syrjinnän vastaiselta foorumilta.

1. Kyselyyn yhteistyön tavoista ei ole saatu vastausta
c. Yhteistyöpyyntö ekumeenisen vastuuviikon seminaarin järjestämiseen

1. CM-viikonlopussa kysytään, onko kiinnostuneita. Aino V.
myös tiedustelee SEN:istä, että onko mahdollista olla muilla
tavoilla mukana kuin järjestävänä osapuolena.
Aino ei ole paikalla kokouksessa, palataan asiaan
myöhemmin.

d. Lausuntopyynnöt
1. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa työryhmän

luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi
(MISU) (Liite 1)

2. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne aiheesta:
Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja
energiastrategian luonnos (Liite 2)

Lausunnot ovat melko suuritöisiä. Jatkossa lausuntopyynnöt
viedään suoraan Slackiin.

e. Seurakuntavaalit
1. Seurakuntavaalit pidetään syksyllä. Muut tahot, kuten Lasten

ja nuorten keskus, Allianssi ja NAVI tulevat kampanjoimaan



nuorten osallisuuden, äänestämisen ja ehdolle asettumisen
puolesta vaaleissa. Viime vuonna Changemakerissa ideoitiin
vaalivaikuttamista esimerkiksi kiinnittämällä huomiota siihen,
millaisia päätöksiä seurakunnissa tehdään globaalista
näkökulmasta.
Keskustelu: Haluaako Changemaker tehdä vaikuttamista
seurakuntavaaleista?

Halutaan tehdä vaikuttamista. Määritellään tarkemmin
myöhemmin.

5. Koulutukset ja vierailut

a. Lobbaamiskoulutus
1. Kuulumiset

Hyvin meni.
6. Tapahtumat

a. Changemaker-viikonloppu
1. Kuulumiset & katseet seuraavaan viikonloppuun

Päällimmäiset fiilikset viikonlopusta olivat positiiviset ja oli mukavaa,
kun uusia oli paljon. Käydään jatkossa läpi palautteet ensimmäisessä kokouksessa.

Viikonloppuihin teemat jatkossakin.
b. Vaikuttamiskoulutus + kampanjaperehdytys 22.4.

1. Siirtyy → sovitaan uusi aika
c. Kevään Changemaker-illat

1. Muita Changemaker-iltoja keväälle?
i. Onko tullut lisää ideoita?

d. Tulevat suurtapahtumat
1. Kirkkopäivät

a. suunnitelma valmis, Inka, Aino & Helmi mukana
2. Kajo

Matias koordinoi, jos toteutuu.
3. Suomi Areena

a. 13.7. vetoomusten kerääminen jalkaisin?
Espoo mahdollisesti kiinnostunut

4. Herättäjäjuhlat



Ständin ja kampanjavetoomuksen  kanssa Joensuussa
5. Maailma Kylässä

Joanna, Linnea ja Pyry
e. Uusien illat / hengailut

1. Toukokuulle uusien ilta ennen kampanjastarttia?
2. 11., 12., tai 13. toukokuuta?

Sovitaan toimintatiimin kesken.

7. Viestintä ja Globalisti

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikallistoiminnan kuulumiset

i. Tempausvalmisteluita Espoossa ja Jyväskylässä
b. Paikallistoiminnan tempaussuunnitelmat

i. viikolla 21� Turku, Jyväskylä, Espoo. Oulu, Joensuu, Pori, Tampere,
Helsinki?

Tempausviikko siirretään viikolle 22.
c. Jäsenlomakkeesta ei vielä tietoja
d. Alkuhaastatteluita maalis-huhtikuussa liittyneille

9. Kansainvälinen toiminta

10. Ilmoitusasiat
a. Aino Vihosesta Changemakerin edustaja NAVI:in

11. Muut esille tulevat asiat
Youth Climate Dialogues 16-29v. lähetetetään kutsua eteenpäin.
Opintomatka Palestiinaan 6.-13.6. ilmo deadline 24.4. mahdollisuus.
Jatkossa varataan enemmän/realistisemmin aikaa livekokouksille.
12. Seuraava kokous

a. 10.5 klo 16
13. Kokouksen päättäminen

14.48



Liite 1

Arvoisa vastaanottaja, maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne
työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU).
Suunnitelmaluonnos on saatavilla oheisen linkin kautta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2a105fba-9f
a2-43d9-b1ff-0ede3df46773
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön 18.5. mennessä. ystävällisin terveisin Anna Salminen

Liite 2

Arvoisa vastaanottaja,

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne aiheesta:
Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d10bc350-8
679-468e-9d04-8e07cd5114f7
Länk till svensk version:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=d10bc350-
8679-468e-9d04-8e07cd5114f7&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016
e71b4f

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua
lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät
lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun
käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Määräaika 18.5.

mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi


HUOM! Tämän viestin liitteenä saamanne linkki on organisaatio-/henkilökohtainen,
joten ettehän jaa sitä edelleen. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne
julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


