
Changemaker

Esityslista 11/2022

Tiimi

Kokousaika 3.10.2022 klo: 15.00

Kokouspaikka Jitsi Meet

Osallistujat:

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



1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Avataan kokous 15�04
b. Kokouksen sihteerin valinta

i. Ehdotus: Matias
Hyväksytään

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

i. Käyty keskustelua podcastista.
ii. Tulossa kokoukset somesta ja Black Friday

-tempauksesta.
iii. Vastuuviikon sivuilla esittely Ei kestä! -kampanjassa.

b. KUA:n seurakuntavaalikampanja
i. KUA:n, Lähetysseuran ja Pipliaseuran yhteisen

seurakuntavaalikampanjan sivut on julkaistu
https://globaalikirkko.fi/

ii. Seurakuntavaaleja on sovittu pitää esillä CM
somessa.
Miten tehdään ja kuka hoitaa?

1. Aino ja toimisto ottaa vastuun postausten
jakamisesta.

4. Koulutukset ja vierailut
a. B-koulutukset järjestetään 18. ja 20. päivä Helsingissä ja

etänä. Etäkoulutusta mainostetaan myös paikallisryhmissä

https://globaalikirkko.fi/


5. Tapahtumat
a. CM-viikonloppu

i. 12 ilmoittautunutta
ii. lauantaiaamupäiväksi tulee myös 9 Kuopion

seurakuntien vaikuttajaryhmien jäseniä.
b. Ulkopuoliset tapahtumat

i. Tehdään hyvää! Iisalmessa
1. 37 osallistujaa työpajoissa, 1 erityisen

kiinnostunut toiminnasta, hyvän mielen
tapahtuma

ii. Allianssin syyskokous 23.11.2022 klo 15
Allianssi-talolla Helsingissä.

1. Joanna ja Aino osallistuvat
iii. Maata näkyvissä -festarit

1. Lähetysseura ei pystykään osallistumaan.
Mennäänkö yksin?

a. Festarit voi olla hyvä paikka tavoittaa
uusia jäseniä.

b. Selvitetään jos voitaisiin olla mukana vain
lauantaina.

c. Teetä & maailmanparannusta ilta
i. Ilta pidettiin Cafe Roasbergissa. Ilta oli onnistunut ja

keskustelu mielenkiintoista. Osallistujia oli mukana
3.

ii. Seuraava pidetään 26.10.
1. Ehdotuksia teemasta tai paikasta?

a. Ei ehdotuksia
d. NUORI2023

i. Changemaker osallistunut ohjelmahakuun yhdessä
KUA:n kanssa

1. Ohjelmaan tarvittaisiin vapaaehtoinen mukaan
a. Sini voi alustavasti lupautua mukaan.

ii. Ständi varattu tapahtumaan



1. Pyry kyselee jyväskyläläisiä mukaan
tapahtumaan.

6. Hallinto ja talous
a. CM varainhankinta
b. OKM-rahoitushaku

i. Hakemus jätettiin perjantaina 30.9. Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä haettiin rahoitusta 35 000e

c. Jäsenkokous
i. Esityslista ja liitteet löytyy nettisivuilta

1. Lähetetään myös sähköpostitse kaikille
kokoukseen osallistuville.

ii. Changemakerin ajankohtaiset kuulumiset
1. Jäsenkokouksen ajankohtaiset kuulumiset

osioon täydennä oman vastuualueesi
kuulumiset esitykseen →
https://docs.google.com/presentation/d/1GY
NdX6fc2PTCwoHG8LKuznwshloB6bGAYDNGw
bndaK0/edit?usp=sharing

d. Vuosisuunnittelu
e. Tiimihaku on auki - ilmoita kiinnostuksestasi jatkaa

tiimissä Helmille tai Matiakselle!

7. Viestintä ja Globalisti

a. Globalisti 2/2022
i. Lähtee painoon tämän viikon aikana. Painetaan 4000

kpl painos, josta 2500 lähetetään kouluille ja
oppilaitoksille SubjectAid-palvelun kautta.

https://docs.google.com/presentation/d/1GYNdX6fc2PTCwoHG8LKuznwshloB6bGAYDNGwbndaK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GYNdX6fc2PTCwoHG8LKuznwshloB6bGAYDNGwbndaK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GYNdX6fc2PTCwoHG8LKuznwshloB6bGAYDNGwbndaK0/edit?usp=sharing


b. Globalisti-podcast
i. Podcast-koulutuksesta, Hannan kysymyksiin

vastauksia esim formaatista ja korvauksesta
1. Matias ja Pyry sopivat Hannan kanssa

yksityiskohdista. Koulutus todennäköisesti
marraskuun lopulla.

c. Some
i. Tiimi haku somessa- Tiimiläiset kertovat mitä ovat

tehneet tänä vuonna tiimissä. +/-
1. Muistutettiin tiimiläisiä, että he voivat tehdä

instagram-postauksia tiimihakua varten
ii. Joulukalenteri

1. Muistutuksena, viestintävastaava palaa asiaan
lähempänä

iii. Somekalenteri
1. Löytyy tiimin WhatsAppista.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Vaasan paikallisryhmään liittyvä tapaaminen siirtyi

aikatauluvaikeuksien vuoksi.
i. Ehdotettiin ajankohdaksi 11.10. klo 10.

1. Joanna on myös mukana, mikäli pystyy.

9. Kansainvälinen toiminta
a. Climate Caravan -somekampanja 24.10.-18.11.

i. lisätietoa:
https://actalliance.org/act-news/join-us-in-the-ac
t-youth-climate-caravan-campaign/

https://actalliance.org/act-news/join-us-in-the-act-youth-climate-caravan-campaign/
https://actalliance.org/act-news/join-us-in-the-act-youth-climate-caravan-campaign/


10. Muut esille tulevat asiat
a. Kehitysryhmä

i. Toimintaryhmän voisi muuttaa kehitysryhmäksi,
joka miettisi tulevaa toimintaa.

ii. Linnea tekee Doodlen, jolla selvitetään aikaa
kokoukselle, jossa voitaisiin miettiä verkoston
kehittämistä.

b. Sihteerivuorot
i. Muista merkitä itselle sopiva

c. 2250-kokous Ulkoministeriössä ensi viikolla.
i. Sinille voi laittaa Slackissa miten Changemaker

toteuttaa 2250-päätöslauselmaa. Aikaa viikon
loppuun asti

d. Changemaker-kalenteri jaettu tiimille
i. Kalenteriin voivat kaikki lisäillä

Changemaker-tapahtumia.

11. Seuraava kokous
a. 22.10 klo 11-14.00, livenä toimistolla

i. Käydään kokouksen jälkeen yhdessä syömässä

12. Kokouksen päättäminen
a. Päätetään kokous klo 16�03


