
Changemaker Esityslista 5/2022

Tiimi

Kokousaika 24.3.2022 klo: 16.00

Kokouspaikka Jitsi Meet

Osallistujat:

Aino Saukkokoski x
Aino Vihonen
Helmi Saksholm x
Joanna Slama x (poistui klo 17.44)
Lauri Heikkinen x
Linnea Parkatti x (puheenjohtaja 17.44 eteenpäin)
Liselle Härm
Matias Uusisilta
Pirjo Mäkelä
Pyry Mikkonen x
Sini Al-Fraidawi x



1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Ehdotus: Helmi on sihteeri

2. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin esityslistaan maininta ECOSOC:sta

3. Hallinto ja talous
a. Tiimiläiset esittelevät omat vastuualueensa kuulumiset jäsenkokouksessa

1. Lisää oman alueen kuulumiset tänne
https://docs.google.com/presentation/d/1_P5VowG8L-HOP
n9WBv265IbVsAwRSa3hACAoVivhaOM/edit?usp=sharing

b. Onko toimintakertomukseen kommentteja?
i. Tiimillä ei ole kommentteja

c. Jäsenkokouksen esityslista hyväksyttäväksi (liite 1)
i. Keskusteltiin Changemakerin puolueettomuudesta ja siitä,

asettaako puoluepoliittisessa järjestössä toimiminen verkoston
puolueettomuuden vaaraan

ii. Määrittely puolueettomuudesta on  melko väljä, voitaisiinko
muotoilla että verkoston toiminnassa ei tuoda esille sitoutumista
muihin puolueisiin tai niiden ideologian edistämiseen

iii. Sitoutumattomuudesta huolimatta verkosto tekee poliittista
vaikuttamista

iv. Merkitään kohta esityslistaan Sääntömuutosehdotus sääntöjen
kohdasta x, lisätään Slackiin lanka jossa muotoillaan tiimin
jäsenkokoukselle viemä ehdotus

4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

i. Changemaker-viikonloppuun suunniteltu tempaus
1. Jonglöörays maapalloilla

https://docs.google.com/presentation/d/1_P5VowG8L-HOPn9WBv265IbVsAwRSa3hACAoVivhaOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_P5VowG8L-HOPn9WBv265IbVsAwRSa3hACAoVivhaOM/edit?usp=sharing


2. Changemaker-kauppa, jossa tietoa ylikulutuksesta ja
mahdollisuus “ostaa” aineettomia lahjoja

ii. Kampanjan vaatimuksia ollaan nyt muotoilemassa
b. Yhteistyöpyyntö Suomen Syrjinnän vastaiselta foorumilta.

i. Suomen Syrjinnän Vastainen Foorumi ehdottaa aineetonta
yhteistyötä koulutusten, tapahtumien ja tempausten muodossa.

1. Minkälaista yhteistyötä?
2. Siniä kiinnostaa, mahdollisuus saada toimintaan aktiivisuutta

ja monipuolisuutta
3. Etenkin Yhteinen pallo -oppaan pohjalta heille voisi tarjota

pakettia tai koulutusta
4. Toimisto ottaa yhteyttä, informoi globaalikasvatusporukkaa

ja Siniä
c. Yhteistyöpyyntö ekumeenisen vastuuviikon seminaarin järjestämiseen

i. SEN:n yhdenvertaisuusjaosto ehdottaa nuorisojaoston kautta
yhteistyötä seminaarin järjestämisessä vastuuviikolla, jonka
teemana on kohtuullisuus.

1. Halutaanko mukaan?
a. Sopisi kampanjan kanssa erinomaisesti yksiin
b. Vastuuviikko on syksyllä, silloin kampanja on jo hyvin

käynnissä
c. Ollaan kiinnostuneita olemaan mukana

d. Muu vaikuttamistoiminta
i. Ukraina

1. Somejulkaisu 25.3. Instagramissa

5. Koulutukset ja vierailut
a. A-koulutus viikko 16

i. Joanna järjestää tiistaina tai perjantaina
ii. Intro kampanjointiin, miten vaikutat ja miten pääset kampanjaan

mukaan
iii. Pidetään etänä
iv. Pyryä kiinnostaa olla mukana



b. Riparilaisten diakoniapäivä Keravalla la 2.4.
i. Pääsisikö joku mukaan vetämään riparilaisille työpajoja teemasta

rauha? Helmi voi tulla mukaan tarvittaessa
1. Sini voi tulla ainakin osaksi päivää mukaan

6. Tapahtumat
a. Changemaker-viikonloppu

i. Changemakerin ilmoittautumisen kautta tullut 9 ilmoittautumista,
Teljän seurakunnan kautta 17. Lisäksi Ruotsista mukaan tulijat ovat
selvinneet.

ii. Muistakaa ilmoittautua mukaan!
b. Kevään Changemaker-illat

i. Humanitaarisen avun ilta suunnitteilla, toteutuminen ei ole vielä
ihan varmaa

1. Humanitaarisen avun asiantuntija Jan Unkarin rajalla,
aikataulut ovat kiireiset

c. Tulevat suurtapahtumat
i. Kirkkopäivät 20.-22.5. Oulussa

1. Changemaker osallistuu, mukana ainakin Helmi, Inka ja Aino?
ii. Herättäjäjuhlat Joensuussa 1.-3.7.

iii. Partiolaisten Kajo Finnjamboree 15.-23.7.2022
1. Suunnitelmana, että Changemaker olisi mukana päivän tai

kaksi alussa
2. Pyry ?

iv. Suomi Areena 11.-15.7.2022 Porissa
1. Kampanjatiimi hoitaa osallistumisen
2. Ei ehditty keskustella vielä, jutellaan seuraavassa

kokouksessa
d. Tapiolan seurakunta järjestää Luomakunnan vartijat -elokuvaillan 26.3.

klo 18
i. Espoon paikkarista mukana pari henkilöä

e. Maailma kylässä -festari järjestetään 29.5.

7. Viestintä ja Globalisti
a. Slackiin some-kanavalle yhteinen lista (docs) suunnitelluista postauksista



b. Esittelyt jatkuvat instagramissa

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Paikallistoiminnan kuulumiset
i. Eilen Jyväskylän paikallistoiminnan tapaaminen

ii. 20.4. Jyväskylän paikkarin kampanjatempaus
iii. Espoossa voitaisiin järjestää tempaus myös, mutta

kampanjatiimissä pitää miettiä miten tempaus skaalautuu jos siinä
on proppeja ym

b. Changemaker-tutortoiminta
i. Kuun lopussa katsotaan, ovatko uudet jäsenet ilmoittaneet

halukkuutta tutortoimintaan
ii. Jäsenlomakkeeseen on lisätty maininta tuutorista ja

paikallistoiminnasta

9. Kansainvälinen toiminta
a. Yhteydenotto Kolumbiasta luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen
tavoitteiden tiimoilta.

i. Aikatauluhaasteiden vuoksi ei vielä edennyt
b. Norjasta kysytty osallistumista kesäleirille

10. Ilmoitusasiat
a. Youth ECOSOC

i. Lauri osallistumassa toisen organisaation kautta
ii. 18.4.

11. Muut esille tulevat asiat
a. 2250 -verkosto

i. Toimintasuunnitelma laitetaan käytäntöön
ii. Kiinnostuneet pääsevät vielä mukaan, Sini heittää myös Slackiin,

voi edustaa myös Changemakeria
b. Kootaan KUA:n strategian kommentointia varten työryhmä

i. Helmi voi olla KUA:an yhteyksissä strategian prosessista



c. Rauhanviikolle voitaisiin tehdä KUA:n kanssa yhteistyötä
i. Sini on yhteyksissä Peacemakersiin ja voi mainita Rauhanviikon

suunnitelmista samalla
d. Vapaaehtoishengailut

i. Halutaanko erikseen tiimille hengailu vai uusillekin avoin?
ii. Yksi vaihtoehto jäädä tiimin kokouksien jälkeen

iii. Joka viikko tai kahden viikon välein samaan aikaan
1. ei välttämättä ole matalan kynnyksen vaihtoehto uusille
2. päiväehdotus maanantai 16-18
3. voitaisiin kutsua mukaan kohdennetusti edellisvuosien

tiimiläisiä, paikallisaktiiveja, changementoreja ym
4. ei päivystysvuoroa ym

12. Seuraava kokous
a. 5.4.2022 klo 18.00-19.30

13. Kokouksen päättäminen

Liite 1
Jäsenkokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt,
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset
5. Toimintakertomus 2021
6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet
7. Kampanjateeman valinta vuodelle 2023
8. Keskustelu verkoston vuosikierrosta
9. Sääntömuutosehdotus
10. Muut esille tulevat asiat
12. Ilmoitusasiat
12. Kokouksen päättäminen




