Changing Cities, Future Citizens virtuaalikokous 24.-27.1.2022
Maanantai 24.1.2022
Maanantai oli Thienen kokouksemme ensimmäinen päivä. Aloitimme aamun kaikille
osallistujille yhteisellä Teams-puhelulla. Italian Liceo Corradini -koulun rehtori piti
avajaispuheen, jota seurasi kyseisen koulun opiskelijan musiikkiesitys. Tämän jälkeen saimme
nähdä esittelyvideot jokaisesta koulusta ja osallistuvista opiskelijoista. Jokainen maa esitteli
myös lyhyesti oman kaupunkinsa päätöksentekoprosessin. Ennen pienempiin ryhmiin
jakautumista saimme ohjeistusta resoluution tekemisestä, jonka ryhmät sitten valmistelivat
viikon aikana. Lopuksi jakauduimme pienempiin ryhmiin, joissa pääsimme tutustumaan
toisiimme.
Iltapäivällä kuusi resoluutioryhmää aloittivat oman resoluutionsa työstämisen ja
dokumentointiryhmämme aloitti omien tehtäviemme tekemisen. Kuusi resoluutioiden aihetta
olivat: liikatuotanto, ylikulutus ja kierrättäminen; saasteet ja ilmastonmuutos kaupungeissa;
esteettömyys; segregaatio kaupungeissa; työttömyys sekä maahanmuutto ja rasismi.
Dokumentointiryhmän töihin kuului mm. blogipostausten ja artikkeleiden kirjoittaminen sekä
kuvien ottaminen ja videon tekeminen.

Tiistai 25.1.2022
Erasmus+ -projektin toisena päivänä keskityimme omissa ryhmissämme resoluutioiden
työstämiseen ja dokumentointiryhmä artikkelien kirjoittamiseen.

Kysyimme resoluutioryhmiltä, miten heidän työnsä etenee. Osa etsi tietoa ja osa valmisteli
argumentteja väittelyä varten. Ryhmä 2 kertoi jakavansa vastuualueita ryhmän jäsenten kesken ja
aikovansa pian aloittaa resoluution kirjallisen muodon kirjoittamisen.

Keskiviikko 26.1.2022
Keskiviikkoaamu alkoi työskentelyllä omissa ryhmissämme. Päivän agendana oli saada
resoluutiot esittelykuntoon, eli viimeistellä teksti sekä tehdä PowerPoint-esitys.
Tauon jälkeen kokoonnuimme kaikki yhteiseen Teams-kokoukseen, jossa meille näytettiin
mielenkiintoinen video Venetsiasta ja ilmastonmuutoksesta. Videossa kerrottiin, miten
ilmastonmuutos näkyy nyt ja tulevaisuudessa Venetsiassa. Veneton alueen varapuheenjohtaja
Roberto Cambetti piti puheen päätöksenteon näkökulmasta siitä, mitä askeleita voidaan ottaa
ongelmien ratkaisemiseksi. Videolla esiteltiin myös Palazzo Ferro Fini, joka on Veneton alueen
versio Tampereen raatihuoneesta.
Lopun iltapäivästä käytimme resoluutioiden viimeistelyyn, jotta ne saatiin valmiiksi torstain
väittelyä varten.

Torstai 27.1.2022
Torstai oli Thienen kokouksemme viimeinen päivä, eli toisin sanoen väittelypäivä. Aamulla
ryhmillä oli vielä yksi tunti aikaa valmistella palaute toisen ryhmän resoluutiosta, joka
esitettäisiin myöhemmin väittelyssä. Kun palautteet olivat valmiita, kokoonnuimme kaikki taas
yhdessä samaan Teams-huoneeseen aloittamaan resoluutioiden esittämisen. Kaikki esittelyt
seurasivat samaa kaavaa: ensiksi resoluutio, sitten toisen ryhmän antama palaute, alkuperäisen
ryhmän vastaus palautteeseen ja lopuksi äänestys resoluution puolesta tai vastaan. Esittelyitä oli
yhteensä kuusi kappaletta, joten suurimman osan päivästä vietimme niiden parissa. Iltapäivällä
kaikkien esittelyiden jälkeen dokumentointiryhmämme esitteli viikkomme aikaansaannokset ja
tekemämme videon, jossa näytettiin projektin aikana ottamiamme kuvia ja videoita. Lopuksi
Italian koordinaattori Francesca Rodighiero päätti Thienen kokouksemme kiitoksilla kaikille
osallistujille.

