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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Kokous avattiin klo 18.01. Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo.

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

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. Jäsenkokouksen sääntömuutosehdotuksen muotoilu
1. Slackissa ei ole tullut muita ehdotuksia kuin jättää pois lause

palkan saamisesta puoluepoliittisissa organisaatioissa.
2. Ehdotus: Poistetaan säännöistä maininta palkan saamisesta

puoluepoliittisissa organisaatioissa ja säilytetään kohta
muuten ennallaan.

c. Sovitaan tiimin 23.4. kokouksen aikataulu
- Klo 12-13.30 kokoustetaan ja sen jälkeen syödään pitsaa ja

hengaillaan.

4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset

1. Changemaker-viikonloppuun suunniteltu tempaus
b. Yhteistyöpyyntö Suomen Syrjinnän vastaiselta foorumilta.

1. Aiheesta keskusteltu globaalikasvatusryhmän kokouksessa ja
kiinnostusta löytynyt. Kyselyyn yhteistyön tavoista ei ole
saatu vielä vastausta.

c. Yhteistyöpyyntö ekumeenisen vastuuviikon seminaarin järjestämiseen
1. SEN:n yhdenvertaisuusjaosto ehdottaa nuorisojaoston kautta

yhteistyötä seminaarin järjestämisessä vastuuviikolla, jonka
teemana on kohtuullisuus.

- CM-viikonlopussa kysytään, onko kiinnostuneita. Aino
V. myös tiedustelee SEN:istä, että onko mahdollista olla
muilla tavoilla mukana kuin järjestävänä osapuolena.

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


d. Vaikuttaminen kehitysyhteistyörahoituksen puolustamiseksi
- Matias ja Pirjo tekivät CM:n nettisivuille kannanoton, että

hallituksen kehysriihessä ei leikattaisi kehyrahoituksesta. Pirjo
lähetti kannanoton sähköpostilla kansanedustaja Atte Harjanteelle,
Inka Hopsulle ja Joonas Köntälle sekä kehitysyhteistyö- ja
ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille. Aino V. teki
Instagram-postauksen. Pirjo jakoi kannanoton Facebookissa.

5. Koulutukset ja vierailut
a. Keravan Diakoniapäivän työpajat sujuivat hyvin

1. Mukana Petteri, Sini ja Helmi. Teemana rauha & pakolaisuus,
tavoitettiin noin 55 nuorta. Sessioita 4 x 1 h. Helmi nosti esille,
että tiimiläiset voivat itsekin oma-aloitteisesti järjestää
työpajoja ja esim. mennä omaan lähikouluun.

b. Lobbaamiskoulutus
i. 20.4. klo 18 KUA:n toimistolla, koulutuksen pitää KUA:n

vaikuttamistoiminnan päällikkö Tapio Laakso.

6. Tapahtumat
a. Changemaker-viikonloppu

1. Viikonloppuun on ilmoittautunut ennätykselliset 38
osallistujaa, joista 20 Porin seurakunnista.

2. Tiimin rooli viikonlopussa & miten huomioimme uudet
- Helmi kertoi, että Porista tulevat ovat n.

14-23-vuotiaita. Voi olla ensimmäinen kerta sekä
vaikuttamis- että globaalikysymysten parissa. Asioista
puhuttaessa ei tule olettaa, että asiat ovat kaikille
tuttuja. Olisi hyvä mennä rohkeasti uusien luo ja
ainakin kerran päivässä jokainen voisi mennä ruoalla
istumaan jonkun uuden ihmisen kanssa.
Yhdenvertaisuusvastaaviksi leirille valittiin Linnea ja
Pyry. Somevastaavana pe Pirjo ja la-su Aino V.

b. Lobbaamiskoulutus 20.4.
c. Vaikuttamiskoulutus + kampanjaperehdytys 22.4. Joanna ja Pyry vetää.
d. CM-tiimin hengaillu



1. Joka toinen viikko, seuraavan kerran 25.4. Lyhennetään
tunnin mittaiseksi eli klo 16.30-17.30.

e. Kevään Changemaker-illat
1. Humanitaarisen avun ilta ei ole edennyt, koitetaan uudelleen

Changemaker-viikonlopun jälkeen.
2. Muita Changemaker-iltoja keväälle? Esim

kampanjateemasta?
- Ehdotettiin globaalikasvatusryhmän iltaa sekä

elokuva-iltaa, esim. Tavarataivas/Katastrofin
aineksia/Energian tarina -elokuvia, jotka löytyvät Yle
Areenasta. Yhdeksi aiheeksi ehdotettiin
ilmasto-oikeudenmukaisuutta.

f. Tulevat suurtapahtumat
1. Kirkkopäivien pisteen suunnittelu etenee.
2. Kirkon ympäristöpäivät Turussa 19.-20.9.2022 - esittelypiste

kampanjasta.
- Helmi ollut yhteydessä järjestäjiin. Ohjelma aika pitkälle

suunniteltu jo, mutta jonkinlainen materiaalitori
tulossa ja suhtautuivat lämpimästi ajatukseen, että
osallistuisimme. Joanna ja Linnea alustavasti
kiinnostuneita.

3. Kajo
a. KUA jakanut oman pisteen Lähetysseuran kanssa,

tarvitsisivat pian tiedon olemmeko mukana vai emme
parina päivänä 15.-23.7.2022 välillä.

- Helmi pyytää tarkemman ajankohdan, milloin CM
osallistuisi ja osallistumispäätöksen deadlinen.

g. Tapiolan seurakunta järjesti Luomakunnan vartijat -elokuvaillan 26.3.
1. Aino S. ja Liisu osallistuivat ja pääsivät esittelemään

paikallaolijoille CM:iä. Elokuva oli mielenkiintoinen.

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

postauksista.
- Kaikki halukkaat tiimiläiset voivat liittyä kanavalle.

2. Visat Instagramissa.



- Keravan vierailun yhteydessä Instagramissa tehty
visailua, seuraajat olivat aktiivisia. Jatkossa voisi tehdä
lisää visoja.

3. Globalisti-podcast
a. Globaalikasvatusryhmä jutteli Globalisti-podcastin

mahdollisesta jatkosta kevään aikana. Voitaisiin koota
Yhteinen pallo -oppaan teemojen pohjalta tiiviitä, 8-15
min jaksoja oppaan teemoista ja käsitteistä.

- Pirjo ilmaissut kiinnostuksen. Asiaan palataan
toukokuussa.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
1. Paikallistoiminnan kuulumiset

a. Jyväskylässä 6.4. & 20.4. tempauksen suunnittelua.
- Valmistellaan CM-viikonlopun työpajaa, mm.

tehdään maapalloja. 20.4. päivä todennäköisesti
ajankohta muuttuu, koska lobbauskoulutus
samaan aikaan.

2. Paikallisryhmien tempaukset siirtyvät toukokuun loppuun
3. Pyry muistutteli, että paikallistoiminnan avainhenkilöiden

Doodleen kannattaa käydä vastaamassa.

9. Kansainvälinen toiminta
1. Ei juuri uutta kerrottavaa, Youth COP:n maailmankokous

tulossa jossain vaiheessa.

10. Ilmoitusasiat
a. Catch up! Joanna pitää kahdenkeskiset keskustelut tiimiläisten kanssa.

Doodle-kysely tulossa ajankohdista.

11. Muut esille tulevat asiat
a. CM on tavannut vuosittain kirkkoneuvoksia, jolloin kerrotaan heille

ajankohtaisia kuulumisia. He vievät CM:n terveisiä kirkkohallitukseen,



jotka päättävät meidän rahoituksesta. Matias, Helmi, Joanna ja Sini
osallistuvat.

b. Opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoidaan tässä kuussa.
c. Avustushakemus kirkkohallitukselle tässä kuussa.

12. Seuraava kokous
a. 23.4.2022 klo 12 (livenä)

13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.13.


