
 

Tiimin kokous 19.8.2019 kello 17, Eteläranta 8, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 17.06. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Julia Manni toimii puheenjohtajana ja Sinituuli Suominen sihteerinä (Skype). Paikalla 

myös Petteri Näreikkö, Angelica Saari (Skype), Julia Sivonen, Anni Valden (Skype) ja 

Elsa Pakkasvirta. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia. 

 

4. Hallinto ja talous 

a. Syksyn kokousajat (Julia) 

Käydään läpi, onko joku päivä yleisesti sopiva. Julia tekee Doodlen toiveiden 

pohjalta. 

b. Toimintasuunnitelman työstämisen sopiminen  

Sovitaan erillinen ajankohta, jolloin jatketaan vuoden 2020 

toimintasuunnitelman valmistelua. Katariina tekee Doodlen sopivista päivistä. 

Vuorotyötä tekevät Angelica ja Anni lähettävät tiedot vapaapäivistään 

Katariinalle. 

c. Vuoden 2019 tavoitteiden edistyminen  

Tunnelmat tavoitteiden osalta ovat yleisesti melko hyvät ja osa tavoitteista on 

toteutunut. Syksyyn lähdetään uudella energialla ja tavoitteena on muun 

muassa virkistää Turun ja Jyväskylän paikallistoimintaa, saada kv-

työryhmään lisää osallistujia, kehittää jatkoa yritysvastuu-kampanjalle, 

järjestää aktiivisesti tapahtumia ja saada lisää some-näkyvyyttä.  

 

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät 

a. 15-vuotiskampanjan suunnittelu 

Suunnitteilla on lyhyt, ajankohtainen kampanja marras-joulukuulle 

Changemakerin 15-vuotisteemavuoden kunniaksi. Voisimme julkaista kuvia 

CM:n vanhoista kampanjoista ja aktiiveista vuosien varrella. Kampanjalla tulisi 

olla jokin kärki, esimerkiksi nuorten osallisuuden merkitys. Suunnittelu alkaa 

21.8. CM-illassa. 

b. Rauhanviikon ohjelma  

i. Kokonaisuus 

Rauhanviikolla järjestetään kouluvierailujen lisäksi useita tapahtumia Peace 

United jalkapallo-otteluista keskustelupiireihin ja seminaareista flashmobeihin. 

Viikkoa järjestää pieni mutta aktiivinen ryhmä. Viikon järjestelyjä voi seurata 

Facebook-ryhmässä. 

ii. Rauha-eksku 

Ilmoittautuminen ekskursiolle alkaa 20.8. Tarkoituksena on kutsua noin 20 

nuorta tutustumaan KUA:n toimintaan ja KUA:n rauhantyöhön 18.9. 

Ekskursion jälkeen pidetään rauhateemainen Changemaker-ilta, jossa 

puhujana mahdollisesti taiteilija Mikko Ijäs. 

iii. Rauhanillalllinen 

https://www.facebook.com/groups/424263081641639/


 

Elsa on yhteydessä Africa Talent and Change Foundationin Hassaniin 

mahdollisen yhteistyön tiimoilta. Rauhanillallinen on tarkoitus järjestää 

rauhanviikon aikana. 

iii. Rauhanviikon kv-somekampanja  

Changemaker on muakna Rauhanviikon some-kampanjassa. Sini on 

vastuussa kansainvälisten rauhanaktiivien kontaktoinnista ja some-

päivityksistä. 

 

c. Osallistuminen Nuorten rauhanpalkinnon raatiin  

Suomen NNKY-liitto on pyytänyt CM:a mukaan rauhanpalkinnon 

valitsijaraatiin. Elsa edustaa Changemakeria raadissa. 

 

6. Koulutus 

a. Vaikuttamistoiminnan A-koulutukset 

Koulutukset on tarkoitus pitää Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä ja 

Turussa 23.-29.9. On tärkeää, että tiimiläiset osallistuvat koulutuksiin. 

Koulutuksia kannattaa myös mainostaa paikallisryhmille ja 

paikallistoiminnasta kiinnostuneille. 

 

7. Tapahtumat 

a. Changemaker-viikonloppu 11.-13.10. 

i. Viikonlopun suunnittelun edistyminen 

Viikonlopulle on tulossa mielenkiintoisia, eri järjestöjen organisoimia 

koulutuksia ja työpajoja. Tiimiläisiltä toivotaan aktiivista osallistumista. 

ii. Jäsenkokouksen puheenjohtajan valitseminen 

Koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneet, täytyy 

kokoukselle valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Elsa toimii 

puheenjohtajana ja Julia S. varapuheenjohtajana. 

 

b. Kuulumiset kesän tapahtumista 

Julia ja Katariina pitivät yhden vaikuttamistyöpajan ja kaksi rauhateemaista 

työpajaa Pisara-leirillä. Mukana oli runsaasti osallistujia ja työpajat herättivät 

kiinnostusta. 

 

Elsa ja Essi pitivät EU-nuorisokonferenssissa Changemakeria koskevan 

esitelmän. 

 

Herättäjäjuhlilla jaettiin Changemaker-teemaisia materiaaleja. 

 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 

Katariina on laatinut paikallisryhmille valmiita ohjeita toiminnan avuksi. Ohjeistukset 

lähetetään pian paikallisryhmien edustajille. 

 

9. Tiedotus 

 Tiedotustiimi on avoin kaikille. Ei uutta tiedotettavaa. 

  

10. Globalisti 

a. Uusi globalisti saapunut ja lehtiä aletaan pian postittaa eteenpäin. 

https://drive.google.com/file/d/1omRJgQWS_R5qoXYHQc6qdUDYXZ4lRF8G/view?usp=sharing


 

b. Globalistin 31.8. pidetävää lehtityökoulutusta tulisi mainostaa kaikille tutuille. 

11. Kansainvälinen toiminta 

a. SommerSNU 

SommerSNU-leiri koulutuksineen, työpajoineen ja innostavine aktiivineen oli 

upea ja onnistunut tapahtuma, josta sai vinkkejä myös Changemakerin 

viikonloppujen järjestämiseen. Sini keskustelee viikonlopusta Angelican 

kanssa. Lisää viikonlopusta voi lukea Changemakerin nettisivuilta. 

b. Youth CoPin kokous pidetään  5.9. Sini ja Matias osallistuvat. Sini tiedustelee 

Matiakselta, haluaisiko hän kirjoittaa blogikirjoituksen Youth CoPin 

puheenjohtajuudesta. 

c. Changemaker Internationalin kesäkuun kokouksessa sovittiin, että kaikki 

verkostot päivittävät vuorokuukausina postauksia kansainvälisen verkoston 

Facebook-sivuille. Sini on vastuussa 1-2 postauksen julkaisemisesta. 

 

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 

 

Jaamme Nuorten Akatemian kestävän tulevaisuuden lähettiläiden rekry-ilmoitusta 

aktiiveillemme. 

 

Elsa antoi Changemakeria koskevan haastattelun Ydin-lehteen. 

 

13. Ilmoitusasiat 

 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 

Tämä saattaa olla Katariinan viimeinen tiimin kokous. Katariina jatkaa Changemaker-

koordinaattorina vielä reilut kaksi viikkoa. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

 Päätettiin kokous ajassa 18.30. 

https://www.changemaker.fi/ajankohtaista/uutinen/suomen-changemakerit-mukana-kansainvalisessa-sommersnu-tapahtumassa-utoyan-saarella/

