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KOKOUSMUISTIO 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 17.11. 

2.  Kokouksen järjestäytyminen 

Paikalla Jaro Karkinen (pj) Iida Silfverhuth (sihteeri), Julia Manni, Helmi Nevalainen, 

Hanna Ylikangas,  

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 

4. Hallinto ja talous 

a. Kameran hankinta.  

Iida on ollut yhteydessä Julia Sivoseen, jonka kanssa on päätetty ostaa Canon Powershot-

mallinen kamera, jossa on Bluetooth- ja WiFi-yhteys. Toimistolla konsultoidaan vielä 

kuvaaja-ammattilaisia, minkä jälkeen toimistolta työntekijä käy ostamassa kameran. 

5.   Vaikuttamistoiminta ja teemaryhmät 

Tempaus hyvällä mallilla, menossa Maata näkyvissä- festareille.  

2250-toimintaa, rauharyhmästä mukana ollut Matias Uusisilta ja Kreeta Koskijoki. Teema 

jatkuu ensi vuonna ja seurakunnillakin rauhateema vielä vuonna 2019, joten 

rauhankasvatusta jatketaan. 

Sisäministeriön radikalisaation vastaisessa koulutuksessa muutamia Changemakereita: 

radikalisaation ehkäisy somessa, poliisi ja sosiaalityöntekijöitä kouluttamassa 

6. Koulutus 

Vaikuttamiskoulutuksessa ollut kivasti ihmisiä, koulutukset jatkuvat 1.12. 

DCA-koulutusalusta: koulutusten jakaminen netissä eri kielillä; selvitetään KUAn Antti 

Laineelta lisäapua. 

Journalismikoulutus 21.11.; ilmoittautumisia muutamia, hyvät kouluttajat.  

7. Tapahtumat 

Kampanjan päätöstempaus 15.12. 

WeFood-excursio 14.11. 

Yritysvastuukampanjassa mukana oleva Eettisen kaupan Lotta Stefansson otti yhteyttä, 

että CM tulisi mukaan tempaukseen eduskuntatalon portailla 10.12. (ihmisoikeuksien 

päivä), mm. HYYn kanssa. Ehdotuksena cheerleadausta, mutta mieluiten jotain muuta. Ei 

ole pakko mennä, ollaan yhteydessä Lottaan. 



Maata näkyvissä-festarit 16.-18.11.; Espoosta tulossa ainakin 5 henkeä, vapaaehtoisiksi 

standille. 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 

Pakallisryhmäpäivä 24.11. vanhassa pappilassa Jyväskylässä. Ruokailu hoidetaan 

Jyväskylässä. Jyväsylän paikallisryhmä järjestää hedelmää yms. 

9. Tiedotus 

Somen käyttö tapahtumissa. Jarolta juttu Uppsalasta, kansainvälinen juttu tulossa?  

23.11. Älä osta mitään-päivä, some-juttu. 

Jaetaan some-kalenteri tiimiläisille. 

10. Globalisti 

Lehti yritetään saada ulos jo joulukuun lopussa, että ehtii SubjectAidiin. Iida perehdyttää 

Virven kanssa uuden päätoimittajan.  

a. Toimitussihteerin haku. Kirjoitetaan uutinen, suorarekrytointi? Iida kysyy Aarolta.  

11. Kansainvälinen toiminta  

a. Kuulumiset ACT GA:sta ja Youth CoP:n pre-assemblysta.  

Pre-assemblyssa valmisteltiin agenda kokoukseen. Tulevaisuudessa neljä Youth 

Coacheria, alueellisesti: 1 Aasiasta, 1 Afrikasta, 1 Etelä-Amerikasta ja 1 Euroopasta 

/Yhdysvalloista. Coacherit johtavat YouthCoPia ja järjestävät kokouksia. Toivotaan 

vakinaista työntekijää YouthCoPlle. YouthCoPissa päätettiin, että esitettäisiin nuorison 

saavan 2 paikkaa 30sta. Asia otettiin GA-kokouksessa hyvin vastaan, mutta 

proseduraalisesti ei onnistunut. Yksi piirikunta ei ollut täyttänyt paikkaansa, joten nuoret 

saivat paikan. Tanska valmistelee sääntöjenmukaista pyyntöä, jotta nuori saa paikan. 

Uusia sääntöjä, uusi hallinto. Parasta tavata nuoria. Osa nuorista tuli järjestönsä 

nuorisosiivestä, nuoria työntekijöitä, Changemakereita. Vilpitön halu kuulla nuoria, 

ensimmäistä kertaa yleiskokouksessa nuoria mukana. Nuoret keskustelivat omista 

asioistaan lähinnä keskenään, halutaan ottaa nuoret paremmin mukaan. KUAn Youth in 

the Move-raportti oli esillä.  Tarvitaan sääntömuutos YouthCoPissa, sillä istuntokausi on 2 

vuotta, mutta monessa kotijärjestössä vuodenpituinen, halutaan vaihtaa 

henkilökohtaisesta pestistä järjestökohtaiseksi. KUA ollut tyytyväinen nuorisoteemaan, 

tiimi tyytyväinen CMn ja KUAn kierrättämisestä. 

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 

a. YK-nuorisodelegaatin haku.  

Suosittelemme Sinituuli Suomista tehtävään yksimielisesti.  

13. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita 

14. Muut esille tulevat asiat 



Ei muita esille tulevia asioita 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 18.27 

 

 


