
Changemaker Esityslista 2/2022

Tiimi

Kokousaika 8.2.2022 klo: 18.00

Kokouspaikka Google Meet

Osallistujat:

Aino Vihonen
Aino Saukkokoski
Helmi Saksholm
Joanna Slama
Lauri Heikkinen
Linnea Parkatti
Matias Uusisilta
Pyry Mikkonen
Sini Al-Fraidawi

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen



a. Kokous avataan kello 18.13.
b. Kokouksen sihteerin valinta

i. Kokouksen sihteeriksi valitaan Sini Al-Fraidawi.
c. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

i. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Aino Vihonen
ja Pyry Mikkonen.

2. Esityslistan hyväksyminen
a. Ehdotus: kohtaan 9 lisätään kohta c, jossa valitaan Pirjolle sijainen Act

Allianceen. Pirjo on ehdottanut Lauria sijaiseksi.
i. Kohta 9c lisätään.

b. Esityslista hyväksytään.

3. Hallinto ja talous
a. Sovitaan sihteerivuorot lopuille kokouksille

i. Sihteerivuorot (noin 1 kerta kevään aikana) kirjataan Driveen
omatoimisesti.

b. Varainhankintatyöpajan kuulumiset (Helmi, Linnea)
i. Varainhankinnalle oma Slack-kanava, jonne tulee seuraavat

askeleet ja työpajan muistiinpanot.
ii. Työpajassa ideoitiin, että varainhankintaa voisi liittää

ylikulutuskampanjaan.
c. Moona Juvonen hakenut Changemakerille palkattomaan 50h

harjoitteluun (hakemus eslin lopussa) (Helmi)
i. Koordinaattorit tarjonneet hänelle Changemaker-viikonlopun

järjestämiseen osallistumista
ii. Moona hyväksytään harjoittelijaksi.

d. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Changemakerille 30 700e
avustuksen (Helmi)

i. Avustus nousi viime vuodesta
e. Norjan Kirkon Ulkomaanapu on kutsunut Changemakeria mukaan

ERASMUS -projektiin vihapuhetta vastaan (Helmi)
i. Mukaan lähtemisen ehdot: ?

ii. Projektihakemuksen deadline 22.2., koordinaattorien kokous
KUA:n kanssa 9.2. minkä jälkeen tiimi päättää, lähdetäänkö
mukaan.

f. Keskustelu Changemakerin vuosikierron muuttamisesta (Joanna)



i. Toimisto ja viime vuoden tiimi keskustelivat siitä, pitäisikö
Changemakerin vuosikiertoa muuttaa

ii. Nykyinen vuosikierto on koettu hankalana, koska seuraavan
vuoden kampanja on valittu jo keväällä ja tauko kampanjateeman
valinnan ja kampanjasuunnittelun alkamisen välillä on pitkä

iii. Päätetään, että järjestetään kaikille avoin kokous asiasta
keskustelemiseksi ja mietitään, ehdotetaanko muutosta kevät- vai
syyskokouksessa.

4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset
b. Mahdollisuus osallistua Suomen Kristillisen Rauhanliikkeen ja Suomen

YK-nuorten mentorointitoiminnan aloitukseen 28.2.
i. Lauri on kiinnostunut osallistumaan.

c. Yhteistyö Nuorten Rauhanviikon kanssa (19.9.-24.9.)
i. Yhteistyöhön sisältyy mm. tapahtuman/tapahtumien

järjestäminen Rauhanviikolle, molemminpuolinen yhteistyö
somessa ja mahd. muissa tapahtumissa

ii. Ehdotus: Ryhdytään yhteistyöhön Nuorten Rauhanviikon kanssa
iii. Asiasta keskustellaan kampanjatiimin kanssa, halutaanko liittää

kampanja rauhanviikon tapahtumaan?
d. Yhteisvastuu -keräys on alkanut

i. Keräyksen teemana ovat koronapandemian seuraukset lapsille ja
nuorille

ii. Halutaan nostaa teemaa esille, jos aika ja kiinnostus riittää.

5. Koulutukset ja vierailut
a. Vierailutyöpaja 10.2 klo 17.00-19.00
b. Kampanjakoulutus 16.2. klo 18.00-19.30

6. Tapahtumat
a. Vapaamuotoisten juttelutuokioiden järjestäminen etänä (Sini)

i. Järjestetään juttelutuokio parin viikon kuluttua ja kokeillaan mallin
toimivuutta. Sini vetää ja järjestää.

b. Yhteinen pallo -oppaan julkkarit 15.3.



i. Julkkarit tarkoitus järjestää vuorovaikutteisena
paneelikeskusteluna, johon kutsutaan oppaan teemoihin eri
näkökulmista vaikuttaneita ihmisiä

ii. Mukaan haluttaisiin myös verkoston vapaaehtoinen
iii. Seuraava tapaaminen 17.2. klo 17-18

c. Changemaker-viikonlopun suunnittelu
i. Kokoukseen osallistuneet kertovat suunnitelmista: viikonloppuun

on saatu jo erikielisiä kouluttajia kestävään kehitykseen ja
ylikulutukseen liittyen.

ii. Seuraava kokous 15.2. klo 16.30
d. KUA ehdotti Changemakerille Luomakunnan Vartijat -elokuvan

esittämistä (Helmi)
i. https://finnchurchaid-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/katri_

suomi_kirkonulkomaanapu_fi/EUEUAuFNfvFDv5kD6XVoTnkBJkB
ROvrsnsyxJOxfxdPYgQ

ii. Ohjaaja Iiris Härmä tutustunut KUA:n rauhantyöhön
iii. Halutaanko tehdä yhteistyötä ja esittää elokuva esimerkiksi

Changemaker-viikonlopussa?
iv. On mahdollista, että elokuva esitettäisiin

Changemaker-viikonlopun leffaillassa. Ehdotetaan, että joku
katsoo elokuvan etukäteen.

7. Viestintä ja Globalisti
a. Kutsu KUA:n Tekoja -podcastiin

i. KUA kutsui Changemakerilta vapaaehtoista mukaan
keskustelemaan Tekoja -podcastin jaksoon, jonka teemana ovat
nuorten tulevaisuuskuvat, -toiveet sekä käsitykset
kehitysyhteistyöstä. Jakso äänitetään 21.2. alkavalla viikolla

ii. Vapaaehtoisia ei löydy, joten tiimiläisiä kehotetaan kysymään
muilta vapaaehtoisilta, esim. Globalistin toimituskunnasta. Helmi
selvittää, onko mahdollista mennä jonkun toisen henkilön kanssa.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikallistoiminnan avainhenkilöiden tapaaminen 1.3. 15-16
b. Paikallisryhmien lyhyet kuulumiset: Jyväskylän ryhmällä tapaaminen 9.2.

https://finnchurchaid-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/katri_suomi_kirkonulkomaanapu_fi/EUEUAuFNfvFDv5kD6XVoTnkBJkBROvrsnsyxJOxfxdPYgQ
https://finnchurchaid-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/katri_suomi_kirkonulkomaanapu_fi/EUEUAuFNfvFDv5kD6XVoTnkBJkBROvrsnsyxJOxfxdPYgQ
https://finnchurchaid-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/katri_suomi_kirkonulkomaanapu_fi/EUEUAuFNfvFDv5kD6XVoTnkBJkBROvrsnsyxJOxfxdPYgQ


c. Paikallistoiminnan aikataulu
d. Tammikuun uudet jäsenet

i. 8kpl joista 1 on osallistunut useampaan kuin kahteen tapahtumaan
e. Changemaker-tutortoiminta: otetaanko käyttöön? (Pyry)

i. Ehdotetaan, että kerätään lista “tutoreista” ja lisätään mahdollisuus
valita tutor ilmoittautumislomakkeessa. Pyry on kiinnostunut tuutoriksi
ryhtymisestä.

f. Jyväskylän vapaaehtoismessut 27.4.
i. Pyry etsii vapaaehtoista Jyväskylän paikallisryhmästä esittelemään

Changemaker-toimintaa.

9. Kansainvälinen toiminta
a. Yhteys luotu Rooman Klubin 50%-verkostoon.
b. Yhteydenotto Norjaan koskien vierailua Changemaker-viikonloppuna.

Kysytään myös neuvoja paikallistoimintaan liittyen.
c. Pirjo on ehdottanut Lauria sijaisekseen Act Alliance Youth

CoP-toimintaan.
i. Päätetään, että Lauri sijaistaa Pirjoa Youth CoP-toiminnassa

toistaiseksi.

10. Ilmoitusasiat
a. YK-nuorten Rauhanviikon työryhmän rekrytointi

i. Rekrytointia mainostetaan Changemakerin jäsenkirjeessä tms.

11. Muut esille tulevat asiat
a. Kokousalusta

i. Onko Google Meet hyvä alusta?
ii. Lauri ehdottaa Jitsiä Google Meetin tilalle.

iii. Kokeillaan Jitsiä ensi kokouksessa.
b. Some-päivitykset

i. Matias kertoo Instagramin salasanan. Jos haluaa päivittää
Instagramia tai muita someja, voi laittaa Matiakselle viestiä.

c. Puheenjohtajat järjestävät tapaamisen eri tiimien kanssa.

12. Seuraava kokous
a. 24.2 klo 16-17.30

13. Kokouksen päättäminen



a. Kokous päätetään 19.40.


