
Tiimin kokous 21.5.2019 kello 18.00, Eteläranta 8, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 18.04.  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajana toimii Juhlia Manni ja sihteerinä Sinituuli Suominen (Skype). 

Paikalla ovat lisäksi Petteri Näreikkö (Skype), Julia Sivonen, Elsa Pakkasvirta sekä 

työntekijät Essi Kurki, Sara Latvus ja Katariina Väisänen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Kohtaan 9) Tiedotus lisätään kohta a) some-kalenteri. 

 

4. Hallinto ja talous 

a. Syksyn harjoittelijan rekrytointi. Keskustelu tarpeesta ja sopivasta sisällöstä 

harjoittelulle. 

Päätetään, että Changemaker rekrytoi harjoittelijan syyskuussa. Harjoittelijan 

tehtäviin kuuluu ainakin englanninkielisten verkkosivujen päivittäminen. 

b. 11.6. pidettävän kokouksen paikan päättäminen.  

Päätetään pitää kokous Tampereella noin kello 18. Tarkka aika päätetään 

myöhemmin. 

 

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät 

a. Suomen Lähetysseuran asiantuntijakeskustelu  

Lähetysseura kutsui Changemakerin keskustelemaan nepalilaisten ja 

tansanialaisten kumppaneiden kanssa siitä, miten Suomessa voitaisiin saada 

lisänäkyvyyttä ilmasto-oikeudenmukaisuudelle ja sille, miten torjumishankkeet 

tulisivat osaksi Suomen kehitysyhteistyötä. Katariina tai Sara osallistuu 

tilaisuuteen. 

b. London King’s Collegen tutkijan tapaaminen  

Suomessa vieraileva King’s Collegen tutkija on kiinnostunut keskustelemaan 

Ykkösketjuun-kampanjasta Changemakerin kanssa. Tapaaminen järjestetään 

todennäköisesti toimistolla torstaina. Ainakin Petteri pääsee osallistumaan. 

 

6. Koulutus 

a. Ei uutta tiedotettavaa. 

 

7. Tapahtumat 

a. Changemaker-ilta 9.5. 

Changemaker-ilta sujui hyvin ja monet osallistujat olivat kiinnostuneita 

Changemakerin kansainvälisestä toiminnasta. 

b. Turun uusien ilta, seuraava kokoontuminen, tempaus-idea, muistiinpanojen 

esilletuomista. 15.5. 

Uusien ilta sujui onnistuneesti, vaikka osallistujia olikin vähän. Kesälle ja 

syksylle suunniteltiin Onnenpyörä-tempauksia. 

c. Helsinki Pride  

Changemaker osallistuu Pridelle ainakin epävirallisesti. Julia M. selvittää, 

voisiko Changemaker olla virallisemmin mukana tapahtumassa. 



d. Syksyn Changemaker-leiri  

Changemaker-viikonlopun suunnittelu aloitetaan pian. Katariina tekee 

Doodlen, jonka perusteella päätetään ensimmäisen suunnittelukokouksen 

ajankohta. 

e. Changemakerin 15-vuotisjuhla 

Julia M. vetää ryhmää, joka suunnittelee 15-vuotispäivän juhlistamista. 

Merkkipäivää voisi juhlistaa joko juhlatilaisuudella tai esimerkiksi some-

kampanjalla. 

f. Nuorten rooli ja mahdollisuudet väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisaation 

ennaltaehkäisyssä  

Useita changemakereita on kutsuttu sisäministeriön väkivaltaista 

ekstremismiä käsittelevään tilaisuuteen. Ainakin Petteri pääsee 

osallistumaan. 

 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 

a. Keskustelu paikallisryhmien syksyn ohjelman suunnittelusta. Jotta ryhmät 

käynnistäisivät toimintansa, niille olisi hyvä koostaa valmis ohjelmaehdotus, 

jota ne voivat halutessaan seurata. 

Katariina tekee Google Docsin, johon koostetaan yhdessä ideoita 

ohjelmaehdotukseksi. 

b. Jäsenrekisterin karsiminen. Toukokuun lopussa lähetetään vuosina 2006-

2008 liittyneille sähköpostitiedustelu siitä, haluavatko he jatkaa jäsenyyttään. 

Katariina lähettää tiedustelun ja kannustaa jäseniä mukaan Changemakerin 

tapahtumiin. 

 

9. Tiedotus 

a. Some-kalenteri 

Julia on merkinnyt some-kalenteriin päivitysvuorot kaikille koko vuoden ajaksi. 

Omia some-vuorojaan voi myös delegoida muille. 

 

10. Globalisti 

a. Uusi Globalisti ei valitettavasti ehdi Maailma kylässä -festareille. 

 

11. Kansainvälinen toiminta 

a. Gender-työryhmän kokous pidettiin 17.5. Youth CoP lähettää edustajan 

Gender CoPin kokoukseen. 

b. Seuraava Youth CoPin kokous pidetään 23.5. Asialistalla ovat muun muassa 

vaalikomitean suositukset ja ACT Advocacy Academy. 

c. Seuraava Changemaker International Networkin kokous pidetään 24.6. 

 

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

13. Ilmoitusasiat 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

a. SommerSNU-haku 



Päätimme ehdottaa Changemakerin edustajiksi Jonna Sihvosta ja Sinituuli 

Suomista. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin ajassa 19.10. 


