
Tiimin kokous 22.1.2019  

Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, Helsinki 

 

KOKOUSMUISTIO 

 

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 17:16. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Julia Manni ja sihteeriksi Anni Valden. Paikalla 

lisäksi Petteri Näreikkö, Elsa Pakkasvirta (Skype), Angelica Saari (Skype), Julia 

Sivonen, Sinituuli Suominen (Skype) sekä työntekijät Sara Latvus ja Katariina 

Väisänen 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Hallinto ja talous  

a. Tiimin toiminta 

Pidetään huoli toistamme jaksamisesta  

b. Tiimin kokousten ajankohdat, paikat ja sihteerivuorot 

Päätettiin, että Julia tekee kokousten ajankohdista Doodlen, jonka jälkeen 

sovitaan paikat, esimerkiksi Tampere, ja Julia jakaa sihteerivuorot.  

c. Puheenjohtajan kokouspalkkio. 

Päätettiin maksaa vuodelle 2019 vahvistetun budjetin mukaisesti 

puheenjohtajalle 2500 euroa kokouspalkkioiden muodossa 2500e. 

d. Globalistin päätoimittajan palkkio  

Päätettiin, että tänä vuonna mennään vahvistetun budjetin mukaan. Sara 

varmistaa sopiiko päätoimittajalle ja sihteerille tasajako palkkiosta. 

Seuraavassa kokouksessa jatketaan keskustelua palkkion korottamisesta 

vuonna 2020. 

 

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät 

a. 2250 YK:n päätöslauselma nuoret, rauha ja turvallisuus 

Vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä Allianssin johdolla eri 

nuorisojärjestöjen kanssa. Interaktiiviset nettisivut tulossa, josta löytää tietoa. 

Tarkoituksena on saada nuorten ääni kuuluviin. Symposium järjestetään 4.3.-

7.3.2019. Sinne haetaan konferenssiavustajia. Elsa seuraa tiedotusta ja 

infoaa kun lisätietoa tästä tulee.  

b. Changemaker vastuussa Ykkösketjuun-kampanjan somesta 4.-10.2.2019 

Paikallisryhmät Espoossa (Juliat), Turussa (Katariina ja Linnea), Tampereella 

(Petteri), Jyväskylässä (Anni) ja tekevät videohaastatteluja nuorille. Toimisto 

hoitaa yhden videon. Esitetään kaksi kysymystä koskien tuotteita. Julia 

lähettää tästä vielä kirjalliset ohjeet. Videot pitää tehdä mieluiten jo tällä ja 

viimeistään ensi viikolla. Julia editoi ne noin minuutin mittaisiksi. 

c. Yritysvastuu -kampanja 

Videohaastattelujen tekemistä jatketaan myös someviikon jälkeen eri 

tapahtumissa ympäri. Suunnitellaan vielä mitä kysymyksiä näissä 



jatkovideoissa kysytään. Petteri on sopinut jo joitakin kouluvierailuja 

yritysvastuu-kärjellä. Kouluvierailukoulutuksesta ja vierailijaverkoston 

rakentamisesta sekä vastuunjaosta Annin ja Petterin kesken jatketaan 

keskustelua strategiaviikonlopussa. 

d. Yhteisvastuu -keräys  

Keräyksessä on aiempina vuosina oltu paikallisryhmätasolla mukana. 

Keräyksen ssivulta löytyy lisätietoa keräysluvista. Keräys on helppo tapa 

aktivoitua paikallisryhmässä, joten kannustetaan mukaan muitakin 

kaupunkeja kuin pääkaupunkiseutu. 

 

6. Koulutus 

a. Lehtityökoulutus 26.1.  

Koulutukseen on ilmoittautunut 10 osallistujaa, ja vielä ehtii mukaan. Sen 

lisäksi on yleensä tullut muutama kirjoittaja lehdentekoon mukaan. 

 

7. Tapahtumat 

a. Educa-messut, 25.-26.1. 

Järjestetään Helsingissä Messukeskuksessa. Perjantaina mukana Sinituuli, 

TET-harjoittelija Kiira Kemppainen ja Katariina. Lauantaina Julia M. ja ehkä 

Julia S. Ilmoittautumiset Katariinalle viimeistään torstaina kulkulupien 

saamiseksi. 

b. Changemaker-ilta, 30.1.  

Teemana on Globalistin julkkaribileet. 

c. Changemaker-viikonloppu, 5.-7.4.2019  

Angelica laittaa doodlen seuraavasta suunnittelukokouksesta. 

Ilmoittautuminen alkaa 4.2. Viikonloppu kannattaa merkitä jo kalenteriin.  

d. Nuorten tulevaisuusseminaari - kirkko2025, 5.-7.4. Tampereella 

Seminaari on Nuoren kirkon NAVI-ryhmän koordinoima. Menee päällekkäin 

Changemaker-viikonlopun kanssa, joten ei päästä mukaan. 

e. Vaikuta! -päivät  

Järjestetään Tampereella 29.4., 6.5., 9.5. Päiville tarvittaisiin toiminnallisia 

työpisteitä. Petteri koordinoi osallistumista.  

f. Helsinki Pride, 30.6.  

Päätettiin mennä mukaan. Julia ja Julia selvittävät, mihin blockiin kulkueessa 

mennään ja haetaanko paikkaa torilta. 

g. Vappu 

Vappu-päivänä voitaisiin järjestää siivouskamppanja, jossa herätellään 

sotkemista vastaan. Tähän otetaan mallia Turusta, jossa on jo ollut aiemmin 

käynnissä vastaava somekampanja. 

h. Maailma kylässä 25.-26.5. 

Ollaan mukana festareilla kuten yleensä, suunnitellaan lähempänä enemmän. 

i. Vaikuttamo Espoossa 1.4. 

Saman tyyppinen yläasteikäisille suunnattu tapahtuma kuin Vaikuta! Julia ja 

Julia selvittävät voiko vielä osallistua. 

 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 

Puhutaan tästä lisää strategiaviikonlopussa. 

 



9. Tiedotus 

a. Uusien tiimiläisten esittelyt 

Strategiaviikonlopussa tehdään pienet instastoorit 

b. Viestintäkokouksen sopiminen  

Sara sopii Angelican ja Julian kanssa. 

c. Globalisti 

Julkkaribileet tulossa 30.1., uusi lehti näyttää hyvältä ja ne postitetaan tällä 

viikolla 

 

10. Kansainvälinen toiminta 

a. Youth CoPin kokous 17.1. 

Keskustelu jatkui syksyn teemojen parissa (puheenjohtajien valintaprosessien 

muuttaminen, nuorisoedustajan paikan rahoitus). Lisäksi keskusteltiin 

pidemmin siitä, että ACT Allianceen tulisi saada nuorisoedustaja. 

Hakuprosessin olisi tarkoitus avautua keväällä, ja myös Suomella on 

mahdollisuus asettaa oma ehdokas. Seuraava kokous pidetään helmikuun 

loppupuolella.  

b. Changemaker Internationalin kokous 

Järjestetään skypeitse huhtikuussa 2019. Suomi on vetovastuussa 

kokouksesta. Sinituulin johdolla tätä suunnitellaan vielä tarkemmin 

tuonnempana. 

Päätettiin käydä kansainvälisiä asioita laajemmin läpi strategiaviikonlopussa. 

 

11. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 

a. Keskustelu NAVI-yhteistyöstä  

NAVI on Nuoren kirkon koordinoima nuorten osallisuutta kirkon asioissa 

tukeva ryhmä. Pohditaan yhteistyötä tämän ja muiden sidosryhmien kanssa 

strategiaviikonlopussa. 

 

12. Ilmoitusasiat 

a. Harjoittelija 

Korkeakouluharjoittelijaa haetaan kolmen kuukauden ajaksi ja haastattelut 

pidetään ensi viikolla.  

 

13. Muut esille tulevat asiat 

a. Ilmastoveivi-kampanja 

Sinituuli selvittää lisää mitä mukanaoloon vaaditaan ja palataan asiaan 

strategiaviikonlopussa. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19:23. 

 

Liitteet: 

Yritysvastuu -somekampanjan alku- ja loppukuvat: 

https://www.canva.com/design/DADO2bMMQxQ/JjsO7FHMpHRMjq51PwhMSQ/view?utm_c

ontent=DADO2bMMQxQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sha

rebutton 

https://www.canva.com/design/DADO2bMMQxQ/JjsO7FHMpHRMjq51PwhMSQ/view?utm_content=DADO2bMMQxQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DADO2bMMQxQ/JjsO7FHMpHRMjq51PwhMSQ/view?utm_content=DADO2bMMQxQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DADO2bMMQxQ/JjsO7FHMpHRMjq51PwhMSQ/view?utm_content=DADO2bMMQxQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

