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Tiimi

Kokousaika 8.9.2022 klo: 15.00

Kokouspaikka Jitsi Meet

Osallistujat:

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



1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
a. Kokouksen sihteerin valinta

i. Ehdotus: Linnea
Sihteeriehdotus hyväksytään.

Kokous avataan ajassa 15.04.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

3. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset
b. Kampanjakokoukset

i. kokouksia useammin?
Sovittiin, että kokouksia pidetään eri teemoista (podcast, some…), jolloin
kokouksia tulee automaattisesti enemmän.

ii. doodle useammasta kokouksesta?
Sovitaan tästä kun Sini on paikalla.

iii. Kuvaus kampanjasta Ekumeenisen vastuuviikon sivuille?
Lauri tarjoutuu kirjoittamaan kuvauksen.

c. Seurakuntavaalit
i. KUA:lla tulossa seurakuntavaaleihin liittyen lupaus globaalin kirkon
puolesta, jossa seuraavat kohdat. Haluaako Changemaker jakaa tätä
myös?

● Sitoudun edistämään sitä, että seurakuntani kantaa vastuutaan maailman
köyhistä ja on osa maailmanlaajaa kirkkoa.

● Puolustan kirkon kokonaisvaltaiseen lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan
annettavaa rahoitusta, kun seurakunnassa laaditaan talousarviota ja tehdään
kolehtipäätöksiä.



● Edistän sitä, että seurakuntani sitoutuu tukeen ja auttamiseen kriisi- ja
katastrofitilanteissa.

Päätetään että Changemaker pitää asiaa esillä somessa.
d. Justice is Everybody’s Business -kampanja

i. Finnwatchin koordinoima kampanja EU-tason yritysvastuulain
puolesta. Materiaalia kampanjasta jaettu jo someen. Sovitaan,
miten osallistutaan kampanjaan.
Lauri on kiinnostunut kirjoittamaan mielipidekirjoitusta aiheesta.
Matias laittaa viestiä vapaaehtoisille jotka olivat aktiivisia
#ykkösketjuun kampanjan aikana ja kyselee heidän kiinnostustaan.

4. Koulutukset ja vierailut
a. A-koulutukset

i. 13. & 15. 9. Helsingissä, etänä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja
Oulussa

b. Globalistin lehtityökoulutus 10.9
i. Tervetuloa kirjoittamaan lehteen! Lehden teemana on

ympäristönsuojelu

5. Tapahtumat
a. Tiimiviikonlopun kuulumiset

i. Tiimin yhteiset toimintaperiaatteet
Jaettu slackissä. Slackissä myös kooste tiimiviikonlopussa
läpikäydyistä asioista.

ii. Jokaisen tiimiläisen omat painopisteet syksylle
iii. Halutaanko jatkaa työskentelyä työryhmissä?

Työryhmät on toiminut hyvin, mutta toimintatiimille ei ole enää
käyttöä kun popup-tehtävät on saatu tehtyä.

b. CM-viikonlopun suunnittelu hyvässä vaiheessa
i. Ilmoittautuminen auki!

Kuopiossa on tehty seurakuntavierailuja, joissa on mainostettu
leiriä.

c. Ulkopuoliset tapahtumat
i. Tehdään hyvää! Iisalmessa

1. Jkl ryhmä vetää työpajan
ii. Kirkon ympäristöpäivät Turussa 19.-20.9.



1. Changemakerille varattu ständi, Joanna mukana 19.9.
iii. Kirkon kv-työn verkostopäivät Tampereella

1. nuorten etkoja ei järjestetä, halutaanko silti ständi
tapahtumaan?
Päätetään olla menemättä.

iv. Polku-leiri 4.-9.7.2023 Keuruulla
1. Changemakerilta työpaja leirille?

Osallistutaan ja vedetään työpaja, tarkemmat yksityiskohdat
(kuka menee, millainen työpaja) sovitaan lähempänä’
tapahtumaa.

v. Maata Näkyvissä -festarit
1. Lähetysseura pyytänyt Changemakeria samalle ständipaikalle
2. Halutaanko osallistua festareille Lähetysseuran kanssa?

Helmi kysyy Lähetysseuralta mahdollisuutta osallistua vain
yhtenä päivänä.

vi. NUORI2023 -tapahtuma
1. Kasvatus- ja nuorisoalan kohtaaminen järjestetään

Jyväskylän Paviljongissa 18.–20.4.2023
2. Herättäjäyhdistys lähestynyt Changemakeria ja kysynyt,

haluammeko jakaa heidän kanssaan ständin tapahtumassa.
Changemaker varaa oman ständin.

6. Hallinto ja talous
a. CM varainhankinta

i. Startti viimeistään Black Fridayn aikaan. Ainon ideasta tuli
runsaasti positiivista palautetta KUA:n varainhankinnan
asiantuntijalta.

b. Jäsenkokous
i. Kutsu lähtee 8.9.

ii. Liitteet 23.9.
c. Vuosisuunnittelu

i. Toimisto työstää Changemakerin toimintasuunnitelmaa vuodelle
2023

ii. Suunnitelma tiimille kommentoitavaksi 19.9. mennessä,
jäsenkokoukselle 23.9.



d. Vuosikierron päivitys
i. Toimisto työstää kolme mallia visuaalisesti 12.9. mennessä

ii. Kokous vuosikierron malleista
iii. Visuaaliset mallit jäsenkokoukseen 23.9. mennessä

e. OKM-hakemus
i. Changemaker hakee vuosittain avustusta Opetus- ja

Kulttuuriministeriöltä. Ensi vuodelle haetaan 35 000e.
Hakemuksen DL 3.10.

7. Viestintä ja Globalisti

a. Globalisti 2/2022
i. Onko annettavaa tietoa?

ii. Lehti ilmestyy lokakuussa
Teemana ylikulutus.

b. Globalisti-podcast
i. syksyn suunnitelmat

ii. Podcast-koulutus?
Podcast-jakso on käsikirjoitettu ja kaipaa vielä nauhoittamista.
Lähetetään doodle jotta saadaan sovittua koulutuksen ajankohta.

c. Some
i. Vaikuttamistoiminnan koulutuksien mainostus

ii. Tiimihaku somessa- Tiimiläiset kertovat mitä ovat tehneet tänä
vuonna tiimissä. +/-

iii. Joulukalenteri
Changemaker tekee perinteisen somejoulukalenterinsa. Työnjako
sovitaan myöhemmin.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Jyväskylä, Espoo aloittaneet syksyn paikallistoimintaa
b. Oulussa alkamassa syksyn paikallistoimintaa

i. Raahessa kiinnostusta aloittaa, Oulun yhteyteen vai erikseen?
c. Suunnitelmia Turkuun ja Tampereelle A-koulutuksen jälkeen?
d. Vaasasta tullut yhteydenotto paikallisryhmälle

Helmi on lähettänyt Vaasaan infopaketin, odotetaan vastausta.



e. Pori?
Yhteys Janneen.

9. Kansainvälinen toiminta
a. Youth CoPin globaalikokous 11.5.

- kuulumiset
- Climate Caravan- kampanja lanseerataan tällä viikolla. Tarkoitus

herättää kiinnostusta Egyptissä pidettävään ilmastokokoukseen.

10. Ilmoitusasiat
a. Tiimihaku vuodelle 2023 on auki!

i. Tiimistä kiinnostuneita kannustetaan tulemaan mukaan tiimin
kokouksiin tutustumaan.

ii. Tiimihakemukset Helmille 6.10. mennessä
11. Muut esille tulevat asiat

a. Tiimin viestitys
i. Slack?

Siirretään painopistettä enemmän whatsupin puolelle.
b. CM-kalenteri

Joanna selvittelee mahdollisuuksia.
c. Toimintaraportti

Muistakaa täyttää toimintaraportti kaikkien tapahtumien jne. jälkeen.
d. Korvaukset

Helmi laittaa ohjeet Slackiin korvauksista.

12. Syksyn kokoukset
a. Ilmoita, jos Doodlessa oleva tieto ei ole ajankohtainen.

13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 16.30.




