
Changemaker Muistio 3/2022

Tiimi

Kokousaika 24.2.2022 klo: 16.00

Kokouspaikka Jitsi Meet

Osallistujat:

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



1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Kokouksen avaus (16�05) sihteerin valinta

i. Ehdotus: Pyry Mikkonen
Hyväksytään

2. Esityslistan hyväksyminen
a. Esityslista hyväksytään sellaisenaan

3. Hallinto ja talous
a. KUA:n ja tiimin vuosittainen tapaaminen yhteistyöperiaatteista. Sovitaan

kokoukselle aika, mahdollisia aikoja:
pe 18.3. klo 16
ma 21.3. klo 16 (KUA:lle paras)
to 24.3. tiimin kokouksen yhteydessä klo 16

valitaan 24.3. klo 16, (varaudutaan tiimin kokouksen
pidempään kestoon)

b. Changemakerin toimintakertomus
i. Toimisto aloittanut kirjoittamisen. Luonnos tiimille ke 2.3.

mennessä, ja jäsenkokouksen osallistujille 25.3. mennessä.
ii. Tilastoja menneestä vuodesta: 125 tapahtumaa ja kokousta,

toimintaan osallistui 170 henkilöä
1. Kevään toimintakertomuksessa tavoitteiden toteutumista

tarkastellaan, korjaukset 2.3. jälkeen tiimiltä,
jäsenkokouksessa kertomus hyväksytään

4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

i. Kampanjakoulutus oli edellisellä viikolla, tavoite ja keinot oli
koulutuksen jälkeen mietinnässä, tempaukset, somekampanja ja
lobbaaminen ja vetoomus keinoina

b. Kannanottoja ajankohtaisista aiheista
i. Halutaanko ottaa kantaa esimerkiksi Ukrainan tilanteeseen?

1. Aino ja Lauri ainakin kiinnostuneita ottamaan kantaa,
kiinnostuneet ottavat yhdessä kopin, ehdotus että esim



nopean toiminnan joukkojen slack-kanavalla kysytään muita
kiinnostuneita mukaan

ii. EU:n ja Afrikan Unionin väliset neuvottelut käytiin viime viikolla.
Halutaanko ottaa kantaa?

1. Tasa-arvoinen asema vs. resurssitietoisuus, Ehdotus Siniltä
Globaalikasvatuksen oppaan porukassa asian edistämistä,
Aino ja Lauri myös ilmaisseet kiinnostuksensa, Ehdotus
sisarverkostojen kautta yhteiskirjoituksen kirjoittamisesta

c. Lunastakaa lupaukset -ilmastomielenosoitus la 5.3.2022
i. Changemakeria pyydetty mukaan mielenosoitukseen. Kutsu

liitteenä.
1. klo 14 joko fyysisesti läsnä Changemakerina tai sitten jaetaan

tietoa somessa, päätetään jakaa tietoa somessa

5. Koulutukset ja vierailut
a. Koordinaattorit vierailuilla Porissa 2.-4.3.

i. Neljä vierailua Porin alueella
b. Vierailupyyntö Lahden lyseoon ja uudet yhteistyösuunnitelmat

i. Sini ja Joanna kenties keväällä vierailulle Lahden lyseoon, jos
aikataulut sopivat

c. (Ungdomens kyrkodagar 21.-24.3.)
i. (Emiliä kysytään)

6. Tapahtumat
a. Vapaaehtoisten iltateet klo 17.45-19.00 verkossa
b. Yhteinen pallo -oppaan julkkarit 15.3.

i. Tekijät esittelevät oppaan teemoja omista näkökulmista
c. Paikallistoiminnan tapaaminen 1.3

i. Aino ja Liisu ei luultavasti pääse tähän, Pyry yhteydessä heihin
d. Kokous Changemakerin vuosikierrosta 11.3 klo 16

i. Kuinka moni pääsisi paikalle? Ainakin neljä pääsemässä paikalle
e. Changemaker-viikonlopun suunnittelu

i. Kokoukseen osallistuneet kertovat suunnitelmista
1. Kouluttajatilanne hyvä, suurin osa etänä mutta osa läsnä

kouluttamassa, kaksi vielä varmistusta vailla
ii. Viikonlopun ilmoittautuminen aukeaa 1.3.

iii. Seuraava kokous ma 28.2. klo 16.30



f. Kevään Changemaker-illat?
i. Järjestetäänkö ennen Changemaker-viikonloppua cm-ilta? Jos

kyllä, mistä aiheesta?
1. Globaalikasvatuksen teemalta järjestetään mahdollisesti

CM-viikonlopun jälkeen huhti-toukokuussa
g. Tulevat suurtapahtumat

i. Kirkkopäivät 20.-22.5. Oulussa
1. Changemaker voi osallistua KUA:n ständillä

a. Kirkon kasvatuksen päivien siirtyminen verkkoon,
siirryttiin katsomaan tätä, yhdessä ilmastokysymyksiin
ja vaikuttamiseen yms. nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia selvitettäisiin

2. Päätös: lähteekö Changemaker mukaan? Löytyykö
kiinnostuneita osallistumaan ständille?

a. Aino V. alustavasti varauksella, vaikuttamisen puolesta,
korostaa kirkon ja seurakuntien roolia vaikuttamisessa,
miten nuoret vaikuttavat yms. Inka Nieminen jäsen ja
Pyry myös varauksella

ii. Herättäjäjuhlat Joensuussa 1.-3.7.
1. Changemakerilla oma kampanjaständi
2. Ständiosallistujia?

a. Lauri kiinnostunut lähtemään, alustavasti myös Aino,
ehdotus myös myös kaikkien jäsenien kysymistä
mukaan

iii. Partiolaisten Kajo Finnjamboree 15.-23.7.2022
1. KUA:lla mahdollisesti ständi, jolla Changemaker voisi olla

mukana
a. Yhteistyökumppaniständi, jossa voisi mahdollisesti olla

lyhyemmän aikaa esimerkiksi, osan aikaa
b. Otetaan lisää selvää sisällöstä ja ajankohdista, joihin

helpompi tarttua
iv. Suomi Areena 11.-15.7.2022 Porissa

1. Yhteiskunnallinen festivaali, mukana päättäjiä ja vaikuttajia
eri aloilta

2. Päätös: onko Changemaker mukana, millä tavalla? Löytyykö
tiimiläisiä osallistumaan?



a. Ollaan sitä mieltä, että olisi hyvä olla mukana, mutta
voisi suunnittelua jatkaa Slackissa ja kampanjatiimin
tapaamisessa

h. Tapiolan seurakunta järjestää Luomakunnan vartijat -elokuvaillan 26.3.
klo 18

i. Elokuvan jälkeen pidetään keskusteluhetki elokuvasta.
ii. Löytyisikö tiimistä tai Espoon paikkarista osallistuja keskusteluun?

1. Aino ja Liisu kysyvät Espoon paikkarista osallistujia, ilmoitus
Helmille

7. Viestintä ja Globalisti
a. Tiimiläisten esittelyt puuttuvat edelleen nettisivuilta. Lähetä kuva ja

esittelyteksti Matiakselle ASAP.
i. Ma 28.2.2022 23�59 mennessä

b. Somessa ei ole ollut alkuvuonna juurikaan toimintaa. Miten CM:n somea
voisi aktivoida?

i. Tässä kokouksessa on tullut esille monia asioita, tiimiläisten
esittelyt tulossa myös someen

c. Globalistiin 2/2022 kaivataan kirjoittajia. Teemana ylikulutus, mutta voi
kirjoittaa myös muista aiheista.

i. Juttusuunnitelmien deadline jo ensi viikolla 28.2. 4.4. ensimmäinen
ja 5.5. Pyry kiinnostunut donitsitaloudesta kirjoittamisesta

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Paikallistoiminnan kuulumiset
i. Espoossa tapaaminen, Jyväskylässä kaksi sitoutunutta

b. Changemaker-tutortoiminta
c. Jyväskylän vapaaehtoismessut 27.4. ainakin yksi jyväskyläläinen tulossa

Pyryn kanssa messuille
d. Alkuhaastatteluita tehty 2 kpl, alkuhaastattelut sitouttamisen keinona ja

uusien ohjaamisena
e. Uusien jäsenien ”määrä vai laatu” kysymys tiimille: miten sitouttaa?

i. Laatu saa ääniä, kampanja ainakin saa – on hyvä kuitenkin, että on
kiinnostuneiden joukko kuitenkin yhteystietoja



ii. Liittymisen kynnyksen pitäminen matalana, myös vaihtoehto olla
matalalla kynnyksellä mukana – tieto siitä, mitä voi tehdä esim

9. Kansainvälinen toiminta
a. Yhteydenotto Norjaan: vierailua Changemaker-viikonloppuna ja neuvoja

paikallistoimintaan liittyen.
i. Kaksi henkilöä lähettämässä Norjan Changemakerista

Changemaker-viikonloppuun Ulvilaan, Matias ja Lauri viestittelevät
tästä

b. Ruotsin Agera-verkostosta tulossa 1-2 osallistujaa CM-viikonloppuun

10. Ilmoitusasiat
a. Allianssin työpaja nuorisoalan eduskuntavaikuttamista varten

i. Järjestämme jäsenillemme työpajoja vaalitavoitteiden työstämistä
varten. Kutsumme organisaationne työpajaan 17.3.2022.

ii. Ilmoittaudu mukaan:
https://www.lyyti.fi/reg/Mita_nuorisoala_haluaa_eduskunnalta
_Tule_vaikuttamaan_vaalitavoitteisiin_nyt_3900

1. Kuka tahansa voi mennä, ei tarvitse lähteä ryhmänä

11. Muut esille tulevat asiat
a. Pyöreän pöydän keskustelu

i. Lauri tulossa mahdollisesti mukaan
b. Rauhanrakentajien luontopäivät
c. 2250-verkostoon mukaan Sinin lisäksi
d. Yksittäiset keskustelut Linnean ja Joannan kanssa tiimiläisten kanssa

12. Seuraava kokous
a. 10.3 klo 16-17.30

13. Kokouksen päättäminen
a. Kokous päätetään 17�48

Liitteet:

https://www.lyyti.fi/reg/Mita_nuorisoala_haluaa_eduskunnalta_Tule_vaikuttamaan_vaalitavoitteisiin_nyt_3900
https://www.lyyti.fi/reg/Mita_nuorisoala_haluaa_eduskunnalta_Tule_vaikuttamaan_vaalitavoitteisiin_nyt_3900


Kutsu Lunastakaa lupaukset -mielenosoitukseen

Hei!

Haluaisitteko lähteä mukaan toteuttamaan tai tukemaan alla kuvattua,
lauantaina 5.3. järjestettävää ilmastomarssia ja -kampanjaa ja/tai jakaa tästä
tietoa mahdollisesti kiinnostuneille toimijoillenne, tai laajemmin
kanavissanne?

Lunastakaa lupaukset -mielenosoitus järjestetään Helsingissä lauantaina
5.3. useiden ympäristö-, ilmasto-, ihmisoikeus- ja muiden toimijoiden
yhteistyönä. Marssi lähtee Senaatintorilta klo 14 (kokoontuminen 13.30).
Reitti kulkee eri ministeriöiden kautta Kansalaistorille. Tarkempi ohjelma
päivittyy vielä, julkaistaan viikon 9 aikana. Mukana olevia toimijoita ovat jo
ainakin Aktivistimummot, Finnwatch, Fridays for Future, Greenpeace,
Luonto-Liitto, Maan ystävät, Hiilivapaa Suomi, Natur och Miljö, Suomen
luonnonsuojeluliitto, Climate Move, Elokapina, Ilmastoisovanhemmat ja
Ilmastovanhemmat.

Tämä on tärkeiden ilmastotoimien kevät. Hallituksen on määrä tuoda
eduskuntaan uusi päivitetty ilmastolaki, jonka tulee määritellä
hiilineutraalius vuoteen 2035 koko Suomen tavoitteeksi ja velvoittaa myös
tulevat hallitukset pysymään tarvittavien päästövähennysten polulla. Lisäksi
edessä on merkittävä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman teko, jossa
määritellään päästökaupan ulkopuolisen ns. taakanjakosektorin
päästövähennykset. Tämä koskee esimerkiksi liikennettä ja kotiemme
öljylämmitystä. Ilmastopaneelin ja tutkimuslaitosten arvioiden mukaan jo
tehdyt päätökset ja suunnitelmat eivät vielä vie meitä hiilineutraaliuteen
2035 mennessä*. Hallitukselta tarvitaan siis vielä lisätoimia, joilla
hiilineutraaliustavoite - ja meille kansalaisille annetut lupaukset - saadaan
täytettyä. Tule kanssamme kannustamaan hallitusta: Lunastakaa lupaukset!

*lisätietoa mm.
https://www.ilmastopaneeli.fi/tiedotteet/ilmastopaneelin-arvio-ilmastotoi
mien-riittavyydesta ;
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008605435.html

Vaatimukset:



1) Hallituksen täytyy tehdä Ilmastopaneelin ja tutkimuslaitosten vaatimat
vähintään 1 Mt:n päästövähennykset taakanjakosektorille päästökuilun
kuromiseen.

2) Eduskunnan tulee säätää valtiota ja kuntia velvoittava ilmastolaki, jotta
Suomen hiilineutraaliustavoite saavutetaan.

3) Hallituksen tulee vaalia Suomen luonnon monimuotoisuutta EU:n
biodiversiteettistrategian mukaisesti mm. kieltämällä vanhojen metsien
hakkuut.

Eri toimijat voivat myös nostaa esille haluamiaan teemoja ilmasto- ja
ympäristökysymyksiin liittyen. Ohjelmaan ja sisältöihin ehtii vielä mukaan
vaikuttamaan.
Tervetuloa mukaan! Jos herää kysyttävää, yritän vastata parhaani mukaan
tai välittää kysymykset ja kommentit eteenpäin.

yst. terv. Elina, Lunastakaa lupaukset -mielenosoituksen järjestäjien
puolesta


