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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Ehdotus: Lauri Heikkinen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset
b. Ekumeeninen vastuuviikko

i. Kuulumiset tapaamisesta Ekumeenisen neuvoston Sarah Tiaisen
kanssa
Changemaker mukana järjestämässä tempauksia, kiinnostusta
kartoitetaan, mahd. tapaaminen elokuussa.

ii. Yhteyshenkilö?
Mahd. Joanna. Mukaan saa tulla.

c. Seurakuntavaalit (annettavaa tietoa?) Ei juuri uutta. Changemaker
mukana tiedottamisesta siitä , mistä seurakunnissa päätetään.

4. Koulutukset ja vierailut
a. 24.5 Vaikuttamiskoulutuksen kuulumiset- ei paikalle tulleita,

ilmoittautuneita kolme.
b. Nuorten sunnuntai 22.5 kuulumiset.

Hyvin meni, palaute positiivista.
c. Norjan SummerSnu-leiri 30.6.-4.7.

i. Lähetetään Suomesta kaksi edustajaa. Haku auki 5.6. asti.

5. Tapahtumat

https://www.changemaker.fi/ajankohtaista/uutinen/lahde-kaverisi-kanssa-changemaker-viikonloppuun-norjaan/


1. Changemaker-ekskursio: Ukrainan sodan globaalit
ulottuvuudet. 12.5.

a. Tapahtuma peruttiin viime hetkellä, koska
ilmoittautuneet peruivat osallistumisensa.

2. Allianssin kevätkokous 17.5. Pasilassa
a. kuulumiset

3. Kajo
a. Onko tullut riittävästi vapaaehtoisia?

Ei ilmoittautumisia vielä
4. Maailma Kylässä 29.5.
5. Tiimin strategiaviikonlopun päivämäärän sopiminen

a. ehdotukset 19.-21.8., 5 ääntä 26.-28.8., 4 ääntä 2.-4.9., 4
ääntä (9.-11.9.)

6. Kuulumiset Kirkkopäiviltä
a. Tapaaminen piispan kanssa. Jatkotapaaminen Oulua

ajatellen sovittu 2.6
b. Kirkkopäivillä kohdattiin noin 150 ihmistä ja tavattiin

Oulun piispan Jukka Keskitalon kanssa
7. Syksyn tapahtumat

a. Nuorten rauhanviikko 19.-23.9.
b. Kirkon ympäristöpäivät Turussa 19.-20.9.
c. Tehdään hyvää! Kuopion hiippakunnan nuorten

ätapahtuma 1.10.
d. 4.-5.10. Kristityt kestävän tulevaisuäuden tekijöinä.

Ekumeenisen ekoteologian työseminaari
e. 7.-9.10. Changemaker-viikonloppu Kuopiossa
f. Ekumeeninen vastuuviikko 24.-28.10.
g. Kirkon kv-päivät Tampereella 26.-28.10. (nuorten etkot)

8. Syksyn vaikuttamistoiminnan koulutukset
a. Ehdotuksena paikoista Helsinki, Jyväskylä, Turku,

Tampere, Oulu, etä
b. Etsitään vapaaehtoiset kouluttajat

9. Kuulumiset Suomen ekumeenisen neuvoston nuorisojaoston
kokouksesta 24.5.



6. Hallinto ja talous
a. Verkoston kehittäminen

i. (vaikuttamistiimin ja) toimintatiimin kokouksien kuulumiset
ii. Jatketaan keskustelu verkoston kehittämisestä

b. Tapaaminen Kirkkoneuvosten kanssa pidetty 23.5.
Keskustelu hyvää ja rakentavaa. Nuoret pinnalla.

c. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien avustusanomukset työn alla

7. Viestintä ja Globalisti
a. Globalisti 1/2022

i. Ilmestyy 29.5.
b. Globalisti 2/2022
c. Globalisti-podcast

i. Maanantaina 30.5. klo 17-18.30 kokous ensimmäisestä
podcast-jaksosta

d. Someen: kamppanjapostaukset ensimmäisen viikon aikana. Ensimmäinen
yleisinfo kampanjasta ja sitten syventyy yksityiskohtaisemmin eri
kampanjan ulottuvuuksiin. Ehdotuksia tähän?  Olisi hyvä saada tiimin
ulkopuolelta väkeä tekemään somea. Kysytään tarinoita rikkinäisistä
tuotteista.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Uusien ilta: piknik?
i. Ehdotettu aika 18.6. klo 12-14 ja paikka Tampere

b. Yhteydenotto uusiin jäseniin
c. Paikallistoimintaa Ouluun? seuraavat askeleet

i. Paikallistoiminnasta Oulussa keskusteltu Kirkkopäivillä, Inkan ja
Pyryn kanssa tapaaminen?

d. Jyväskylän (1.6.) ja Turun (31.5.) tempaukset, Espoo? Tämä syksyllä.
e. Jyväskylän kevään lopputapahtuma (4.6.?)



9. Kansainvälinen toiminta
a. Youth CoPin globaalikokous 11.5.

- kuulumiset
Afrikan edustajat vaihtuneet. ACTAlliancen johtoryhmä kokoontuu
viikonloppuna ja keskustellaan mm. nuorten asemasta. Tärkeää
kuulemma on, mutta mistä rahat?

10. Ilmoitusasiat
11. Muut esille tulevat asiat

a. Tiimin piknik
12. Syksyn kokoukset

Onko päiviä, jotka eivät yleensä sovi? Pitää ehkä sopia useammin, koska
aikatauluja hankala tietää etukäteen.

13. Kokouksen päättäminen

Liite 1

Hei,



Kutsumme teidät allekirjoittamaan Nuorten biodiversiteettivaikuttajien verkoston valmisteleman Nuoret luonnon

puolesta - Viisi vaatimusta kansalliseen biodiversiteettistrategiaan -kannanoton.

Pyysimme aikaisemmin teiltä kommentteja kannanottoon. Kiitämme lämpimästi kaikista kommenteista! Olemme

käyneet kaikki kommentit huolellisesti läpi ja pyrkineet ottamaan ne parhaamme mukaan huomioon - kuitenkin

siten että kannanoton sisältö ei ole oleellisesti muuttunut. Kommenttien perusteella päivitetty kannanotto löytyy

liitteenä.

Pyydämme teitä ilmoittamaan viimeistään 18.5., allekirjoittaako järjestönne yhteisen kannanoton.

Kannanotto julkaistaan maailmanlaajuisena luonnon monimuotoisuuden päivänä 22.5. Me välitämme

kannanoton biodiversiteettistrategian valmistelijoille, päättäjille ja pyrimme myös olemaan yhteydessä mediaan.

Toimitamme kaikille allekirjoittajille taitetun kannanoton (suomeksi sekä käännökset englanniksi, ruotsiksi ja

saamenkielillä) sekä somemateriaalia 19.5., jota voimme yhdessä viestiä 22.5.

Toivottavasti saamme mahdollisimman laajan joukon järjestöjä mukaan lausumaan!

Ystävällisin terveisin,

Nuorten Biodiversiteettivaikuttajien verkosto

https://docs.google.com/document/d/1VL5J_zNnFt2BLeYZWI0LtZoemW8wJV0hss2VXfWx-k8/edit?usp=sharing

