
Tiimin kokous 2.4. kello 17.30, Eteläranta 8, Helsinki 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Kokous avattiin ajassa 17.31.  
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
Puheenjohtajana toimi Sinituuli Suominen (Skype) ja sihteerinä Elsa Pakkasvirta (Skype). Paikalla olivat 
lisäksi Angelica Saari (Skype), Anni Valden (Skype) sekä työntekijät Essi Kurki, Sara Latvus ja Katariina 
Väisänen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Kohtaan 7. lisättiin kohdat a) Changemaker-viikonloppu ja b) Kesän tapahtumat. Esityslista hyväksyttiin 
edellä mainituilla lisäyksillä. 
  
4. Hallinto ja talous 
 
a) Jäsenkokouksen kulku 
Kerrattiin Julia M:n tekemän diaesityksen vastuualueet. Sovittiin, että ne tiimiläiset, jotka eivät olleet 
paikalla tässä kokouksessa käyvät tarkistamassa oman vastuualueensa diat diaesityksestä ennen 
viikonloppua, jotta ne ovat kunnossa lauantain 6.4. jäsenkokouksessa. Kysytään Petteriltä, voiko hän 
esitellä Kampanjateeman valinta vuodelle 2019 -kohdan diaesityksestä. 
 
5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät 
 
a) Ykkösketjuun -kampanjan some-tempaus  
Kampanjaan sitoutuneiden ehdokkaiden perusteluja ja kuvia jaetaan Twitterissä ja Instagramissa. 
Ehdokkaita on tähän mennessä saatu vihreiltä ja eläinoikeuspuolueelta. Vasemmistoliiton ehdokas laittaa 
meille kuvan myöhemmin. Sovittiin, että viikonlopussa tehdään kampanjavideoita jaettavaksi 
Changemakerin someen. Toimisto tulostaa ja laminoi Ykkösketjuun-kyltin tätä varten. 
 
b) Helsingissä järjestetään 3.4. Ykkösketjuun -tempaus, jossa jututetaan ja haastetaan 
eduskuntavaaliehdokkaita vaaliteltoilla kampanjan tiimoilta. Vastaavat tempaukset järjestetään Turussa 
11.4. ja Jyväskylässä 10. tai 12.4. Näihin tempauksiin houkutellaan Changemaker-viikonlopussa osallistujia. 
 
c) Ilmasto(marssi)vaikuttaminen somessa  
Elsa kertoi tekemästään ilmastoaiheisesta some-vaikuttamisesta. 
 
6. Koulutus 
 
Ei asioita. 
 
7. Tapahtumat 
 
a) Changemaker-viikonloppu 
Changemaker-viikonloppuun on ilmoittautunut 23 osallistujaa (+ 3 työntekijää), minkä lisäksi 3 osallistujaa 
on jonossa. Katariina ottaa Juliaan ja Petteriin yhteyttä vierailijakoulutukseen liittyen. Sini ideoi rauha-
aiheisen koulutuksen. 
 
b) Kesän tapahtumat 



Petteri on menossa Vaikuta-päiville Tampereelle, Anni pääsee ehkä Petterin seuraksi 6.5. Katariina on 
menossa kirkkopäiville Jyväskylään 17.-19.5., Anni pääsee ehkä seuraksi lauantain koulutukseen. Anni 
varmistaa nämä. 25.-26.5. järjestettäville Maailma kylässä -festareille pyritään houkuttelemaan 
mahdollisimman paljon vapaaehtoispäivystäjiä ständille. Tapahtumaan tarvitaan paljon apukäsiä, joten 
tiimiläisten olisi hyvä päästä osallistumaan. Keskustellaan lisäksi siitä, miten saadaan houkuteltua ihmisiä 
festariständille avuksi, ja mainostaa tapahtumaa ainakin vaikuttamistoiminnan koulutuksiin osallistuneita. 
Myös Herättäjäjuhlille Nivalaan 5.-7.7. tarvitaan vapaaehtoisia avuksi.  
 
8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 
 
Turussa Ykkösketjuun-tempaus vaaliteltoilla 11.4 ja toukokuussa vaikuttamistoiminnan kurssin B-koulutus. 
 
9. Tiedotus 
 
Torstaina 4.4. pidetään viestintätiimin kokous. Sovittiin, että Anni laittaa tiimiläisille jälkikäteen sähköpostia 
kokouksen pääsisällöstä. Keskustelua somekalenterin käytöstä: on tärkeää, että tiimiläiset muistavat 
käyttää sitä ja lisäksi toimiva idea voisi olla, että tiimin kokouksissa jaetaan vastuualueet somekalenteriin 
seuraavalle kuukaudelle. Anni vie idean viestintätiimin torstain kokoukseen. 
 
10. Globalisti 
 
Ei asioita. 
 
11. Kansainvälinen toiminta  
 
a) Youth CoPin gender-teemasta kiinnostuneet jäsenet kokoustivat Sinin johdolla 13.3. Kokouksessa valittiin 
edustajat UN Women Youth Forcen ja Gender CoPin kokouksiin. 
 
b) Youth CoPin kokous pidettiin 18.3. Skypessä. Kokouksessa päätettiin, että uudet puheenjohtajat pyritään 
valitsemaan kesäkuussa. Jäsenjärjestöt saavat ehdottaa ehdokkaita ACT Alliancen hallituksen 
(nuoriso)jäseneksi. Sini esitteli kokouksessa Gender -työryhmän toimintaa. Päätetty, että Changemaker ei 
tee ACT Alliancen allituksen nuorisojäsenen hausta julkista, vaan potentiaalisia ihmisiä lähestytään 
henkilökohtaisesti. Sini pitää tiimin ajan tasalla saatuaan hakukriteerit ym. Myös YouthCoPin 
puheenjohtajuus auki, Sini tiedottaa myös tästä. 
 
c) Sini osallistui 27.3. pidettyyn ACT:n Advisory Group on Advocacyn kokoukseen. 
 
d) Kv-työryhmän kokous pidettiin 28.3. Skypessä. Kokouksessa keskusteltiin huhtikuussa järjestettävästä 
Changemaker International Networkin kokouksesta. Kokous pidetään huhtikuun viimeisellä viikolla, ja siellä 
keskustellaan verkoston yhteistyöstä, painotuksista ja some-yhteistyöstä. Lisäksi kokouksessa painotetaan 
sitä, että kokouksiin tulee tehokkuuden varmistamiseksi valmistautua etukäteen. 
 
e) Rauhankonferenssi: Yhteistyökumppaneiden kanssa on keskusteltu, että päivän voisi laajentaa 
kokonaiseksi rauhan viikoksi, johon voisi liittää TAYKin Peace Day -seminaarin, 2250-työpajoja kouluissa, 
KUA:n Peace United -jalkapallo-ottelun ja muuta ohjelmaa. Viikko päättyisi lauantaina Helsingissä 21.9. 
järjestettävään Nuoret, rauha ja turvallisuus -seminaariin. Uusia yhteistyökumppaneita ja useita tapahtumia 
on lyöty jo lukkoon. Huomenna kesiviikkona 3.4. Skype-kokous rauhan konferenssista. Seminaari pidetään 
näillä näkymin Oodissa.  
 
12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 
 
a) Nuorten rauhanvinkki rauhamaassa.fi -sivustolle 15.4.  



Sivuston pitäjät kaipaisivat seuraavaksi nuorten omaa toiminnallista rauhan vinkkiä. Kysellään 
Changemaker-viikonlopussa Espoon paikallisryhmäläisiltä, haluaisivatko he ideoida vinkin, jos ei, niin Elsa 
hoitaa asian.  
 
b) Esittelyvideon tekeminen Shout out from NAVI -kampanjaan 
Katariina ehdotti, että Changemaker lähtisi mukaan NAVI:n somekampanjaan, jossa esitellään erilaisia 
vapaaehtoistyön muotoja. Tarkoitus olisi tehdä kuvaesitys tai video Changemakerin toiminnasta, jota NAVI 
jakaisi somekanavissaan. Päätettiin tehdä esittely. Kysytään Julia Sivoselta, että voisiko hän hoitaa tämän. 
Yritetään saada tehtyä viikonlopussa.  
 
13. Ilmoitusasiat 
 
Ei ilmoitusasioita 
 
14. Muut esille tulevat asiat 
 
Anni kertoi, että Julius Karanja Keniasta olisi kiinnostunut tulemaan vierailulle ja kertomaan aiheesta Youth 
in Climate Advocacy. Olisi hienoa, jos tämän voisi liittää elokuun rauhan konferenssiin. Anni selvittää 
aikataulua ja rahoitusta, infoaa Juliusta 16.-21.8. rauhan viikosta sekä järjestää tiimin ja Juliuksen välille 
keskusteluyhteyden. 
SommerSnu: keskustelua tapahtumasta ja siihen hakemisesta. 
Lyhyt keskustelu Youth Climate Caravanista, lisää tietoa asiasta myöhemmin.  
 
15. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätetty ajassa 19.03. 
 


