Tiimin kokous 12.11.2020 klo 17:30, Teams
Paikalla: Petteri Näreikkö, Essi Kurki ja Joanna Slama (saapui klo 18:27). Paikalla lisäksi
työntekijät Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta.

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17:41.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Essi Kurki. Todetaan
kokouksessa paikalla olevat henkilöt. Todetaan, että kokous ei ole päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.
4. Hallinto ja talous
a. Ashoka Nordic - Etsimme vuoden muutoksentekijää
Ashoka Nordic toivoo, että Changemaker nimeäisi ehdokkaan vuoden
muutoksentekijäksi. Todetaan, että kokouksen osallistujilla ei ole ehdotettavaa
henkilöä, mutta pidetään asia mielessä ensi vuotta silmällä pitäen.
b. Jäsenkokous la 14.11. klo 12-15
i.
Käythän kirjoittamassa omasta vastuualueestasi muutamalla lauseella (vielä
puuttuu tapahtumat ja kv-kuulumiset)
https://docs.google.com/presentation/d/1bUijifUyIBibA_Uf44Oppplhyv1QA4
UoePkOLN6eloE/edit#slide=id.p
ii.
Sovitaan jäsenkokouksen työnjako - kuka esittelee verkoston kuulumiset?
Sovitaan, että yksi tiimiläinen esittelee kuulumiset. Selvitetään kuka tiimissä
olisi kiinnostunut. Mikäli tehtävään ei löydetä henkilöä, koordinaattorit
vastaavat tästä.

5. Vaikuttamistoiminta
a. Lähdetäänkö mukaan Irti turpeesta -kampanjaan ja jos, niin millaisella
näkökulmalla?
- Irti turpeesta -koulutuksessa kerrottiin tarkemmin mitä kaikkea yhteistyöhön
kuuluisi ja mukaan lähteminen vaatisi meiltä mm. säännöllistä
some-viestintää ja blogikirjoituksen.
- Changemakerilta toivotaan nuorten näkökulmaa kampanjaan.
- Kampanjaan lähtemisestä päätetään sähköpostitse.
b. Amnesty Internationalin kutsu kirjoittamaan kirjeitä ihmisoikeuksien puolesta
9.11.-11.12.
- Olemme käynnistämässä Kirjeitä vapaudelle -kampanjaa, jossa miljoonat
ihmiset ympäri maailmaa kirjoittavat viestejä ihmisille, joiden oikeuksia on
loukattu, ja vetoavat päättäjiin heidän puolestaan.

-

Selvitetään, onko jäsenistössämme kiinnostuneita osallistumaan
kampanjaan.
c. Päivitystä 2250-konsultaatiosta Sinituulilta
- -Toimintasuunnitelman viimeisen lausuntokierroksen ajankohtaa ei vielä
tiedetä: ulkoministeriön työntekijä on vaihtunut, eikä ministeriöstä ole vielä
saatu aikatauluja
- 2250:n viisivuotispäivän kunniaksi järjestetään webinaari 9.12. Voin jakaa
tapahtuman Changemakerin FB-ryhmässä heti, kun se julkaistaan. Voin
myös mielelläni olla täällä CM:n Twitter-vastaavana :)
- 2250:sta tehdään infovideoita Allianssi-talolla todennäköisesti tiistaina 24.11.
klo 14 (jos joku on kiinnostunut osallistumaan videoille, kannattaa olla heti
yhteyksissä Allianssin Tuomakseen, tuomas.karvonen@alli.fi)
- Ainakin YMCA, YK-liitto ja Allianssi suunnittelevat Maailma
Kylässä-festareille 2250-aiheista ohjelmaa - tähän he saattavat kysyä
mukaan kiinnostuneita 2250-verkostosta

6. Koulutus ja vierailut
a. Roolikorttien uudistus on käynnissä
i.
Korttien tekstit lähetetään 16.11. kommentoitavaksi Martta Kaskiselle. Taiton
hoitaa Globalisti-lehden taittaja Mikael. Kortit postitetaan seurakuntiin
joulukuussa. Ma 23.11. pidetään kokous, jossa kortteja voi kommentoida.

7. Tapahtumat
a. Erätaukokeskustelu
seuraava suunnittelukokous to 19.11. klo 16
Joulukuun erätaukoviikolla Changemaker järjestää oman dialoginsa aiheesta
“nuorten vaikuttamismahdollisuudet Suomessa”.
b. C-koulutus siirrettiin etäkoulutukseksi - 28.11. ja 5.12.
Koulutus järjestetään kahdessa osassa, kolme tuntia kerrallaan.
c. Paikallistoiminnanpäivä 24.11.2020 klo 17-19
Tiimiläiset vastuussa ohjelman suunnittelusta ja kehittämisestä.

8. Viestintä
a. Somejoulukalenteri
Tiimiläiset varaavat päivät, jolloin vastaavat joulukalenterin sisällöstä. Joanna
koordinoi toteutusta. Joanna tehnyt taulukon, jossa on päivämäärät ja muutamia
valmiita ideoita. Joanna lähettää taulukon tiimiläisille sekä Slackissa että
sähköpostitse.

Keskustelua jatketaan Slackissa. Teemana ekologinen joulu.
9. Globalisti
a. Globalistin haut
Hakemuksia ei ole tullut. Mainostetaan kohdennetusti kiinnostuneille henkilöille.
Tarpeen tullen hakuaikaa pidennetään jäsenkokouksen jälkeen.

10. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Heliltä ja Pauliinalta kysytty jatkavatko keväällä - haku avataan joulukuussa ja jatkuu
tammikuulle
Haetaan viidelle paikkakunnalle paikalliskoordinaattoria (Turku, Jyväskylä, Joensuu,
Oulu, Tampere).

11. Ruotsinkielinen toiminta
a. Changemaker-ilta uskonnoista ja ennakkoluuloista - miten meni?
Kaksikielisyys tuntui luontevalta, ilta meni hyvin. Koulutus oli valmisteltu ruotsiksi ja
osallistujat pystyivät kommunikoimaan joko suomeksi tai ruotsiksi.
Joanna liittyi kokoukseen ajassa 18:27. Todetaan, että kokous ei vielä
päätösvaltainen.

12. Kansainvälinen toiminta
a. Act Alliancella Pariisin sopimuksen viisivuotispäivän takia kampanja jäsenjärjestöjen
ilmastotoiminnasta, jossa Changemaker on mukana.
13. Ilmoitusasiat
a. Varaa loppukeskusteluaika
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NX5dN9Xj5VotpluR53YJOXZf8NG2LvpF
WFSVCGOuLVM/edit#gid=0
b. Camilla Ojala pyysi kommentteja YFJ:n 2250 policy paper:iin
- Petteri kommentoi policy paperia.
c. Slack on käytössä tästä eteenpäin
- Varmistetaan, että informaatio tavoittaa kaikki tiimiläiset käyttämällä Slackia
ja sähköpostia rinnakkain.
d. Tiimin kiitosilta 15.12. Mikael-salissa
e. Changemaker on suositellut Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään
Camilla Ojalaa ja KUA Sinituuli Suomista
f. Changemaker on muiden kristillisten järjestöjen mukana suositellut Katri Malmia
Allianssin hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi
g. Iiris Hynönen on lähestynyt Changemakeria ja pyytänyt tukea Allianssin
varapuheenjohtajaksi

14. Muut esille tulevat asiat
a. YK-liiton MUN kokoussimulaatioon ilmottautuminen
- Tutustuminen teemaan ja YK-järjestelmään
su 22.11. klo 16:00-17:45
- Delegaatioiden valmistautuminen YK-kokoukseen (2-4h itsenäistä työskentelyä
pienryhmissä tai pareittain)
- Mini-MUN-digikokous Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta la 28.11.
klo 10:00-13:00
- Pilotoinnin palaute ja purku (TBA)

Jos kiinnostuit, tule mukaan ja ilmoittaudu tiedotusavustaja@ykliitto.fi 20.11.
mennessä. Tätä viestiä saa jakaa sopiviksi katsomissanne verkostoissa.
b. As part of UNAOC fellowship project, we are kindly requesting a short 20-30 second
video answering the question ‘What is peace?’ and ‘What does peace mean in your
country?’These videos will be used to generate a short documentary that will be shared
on social media platforms and with UNAOC official channels. The video will then be
utilized to generate a domino-effect campaign to hopefully define the meaning of
Peace.
Videos are to be sent to the following email: QuestionOfPeace@gmail.com by Friday,
November 13th 2020. Please ensure your videos are no longer than 30 seconds and
are in landscape view.
c. 3000 nuorta - 300 yhteiskunnallista tekoa! Nuoret haastavat päättäjät uudella rohkeammalla
Suomen mallilla.

Tule ja vaikutu: Gutsy Talk 8.12. klo 14.00
Tennispalatsi 2, Helsinki & Live-stream
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19:00.

