Tiimin kokous 13.9. klo 17 Teamsissa
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Helmi sihteerinä.
Paikalla Iida Silfverhuth, Emil Kusnetsoff, Pirjo Mäkelä ja koordinaattorit Helmi
Saksholm ja Matias Uusisilta. Kokous ei ole päätösvaltainen.
2. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kuulumiskierros kokouksen loppuun

3. Hallinto ja talous
a. Syksyn kokoukset ja sihteerivuorot
i.
Pidetäänkö syksy etänä?
1. Sovittiin, että jatketaan kokouksia etänä
ii.
Sovitaan tapaaminen Tapio Laakson kanssa johonkin tiimin
kokoukseen
iii.
ti 28.9., to 14.10., ti 26.10., ti 9.11., ti 23.11., 10.12. (7.12.?)
1. viimeisen kokouksen lopuksi olisi kiva mennä yhdessä
syömään, joten toivottavasti moni pääsisi 10.12.
2. ehdotetaan seuraavia sihteerivuoroja: 28.9. Pirjo, 14.10. Emil
3. Ehdotettiin pikkujouluja tiimin kiitoksen yhteyteen tai sen lisäksi
b. Strategiapäivä 18.9. klo 10-16
i.
Kuinka moni pääsee?
1. Emil pääsee etänä ja Pirjo livenä
ii.
Käsiteltäviä asioita: Viestintä (some liittyen tiimihakuun,
cm-viikonloppuun), Varainhankinta, Tiimi + toimisto,
Vaikuttamistoiminta ja tempaukset.
iii.
Toteutus livenä vai etänä
1. Varataan KUA:n toimistolta kokoustila
c. Jäsenkokous
i.
Jäsenkokouksen kutsu lähti 10.9.
ii.
Sääntömuutosehdotus: vaalitoimikunta SLACK
1. Vaalitoimikuntaa on ollut vaikea kasata ja vaalitoimikunnan
jäsenet eivät voi hakea tiimiin. Toimisto ehdottaa, että
jäsenkokouksessa ehdotettaisiin vaalitoimikunnasta
luopumista. Tulevaisuudessa tiimihaun mainostamista
hoitaisivat toimisto ja tiimi yhdessä.
2. Tällä hetkellä vaalitoimikunnan kasaamisessa haasteita
3. Sääntömuutosehdotus laitetaan vielä Slackiin tiimille
hyväksyttäväksi
iii.
Tiimihaku on auki!
1. Haluavatko tämän vuoden tiimiläiset hakea ensi vuoden
tiimiin?
a. Emil ei, Pirjo ei vielä varma

b. Myös Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin
haku on auki
i.
Terhi ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan
päätoimittajana
iv.
Jäsenkokouksen esityslistan kokoaminen
1. Onko ehdotuksia käsiteltävistä asioista?
2. Ei tullut ehdotuksia
d. Vuosisuunnittelu
i.
Toimintasuunnitelman luonnos tiimille kommentoitavaksi 16.9.
ii.
Budjetointi on käynnissä, valmistuu 8.10. mennessä
e. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitushaku on käynnissä
i.
Changemaker hakee OKM:ltä 30 000 - 35 000 e
f. Linjaukset ensi vuodesta SLACK
i.
Strategisten tavoitteiden edistäminen
1. Miten strategisia tavoitteita (näkyvä vaikuttamistoiminta &
ruohonjuuritason toiminta) halutaan edistää vuonna 2022?
a. Medianäkyvyys (kampanja), tempaukset,
jäsenrekrytointi, kouluttaminen
b. koronan jälkeinen jälleenrakentaminen
c. paikallistoiminta - miten paikallistoimintaa lähdetään
jälleenrakentamaan? Yritetäänkö tehdä samaa kuin
ennen koronaa vai halutaanko lähteä uudistamaan?
ii.
Varainhankinta
1. Oman varainhankinnan kehittäminen 2022
2. Koulutusta KUA:lta varainhankinnan kehittämisestä
a. tälle tiimille vai uudelle tiimille vai yhteistyössä?
i.
Ehdotus: lähtökohtaisesti yhteistyönä
esimerkiksi uuden tiimin strategiapäivässä
ii.
palataan asiaan
iii.
Paikalliskoordinaattorit
1. Halutaanko paikalliskoordinaattoritoimintaa jatkaa? Millä
paikkakunnilla? Maksetaanko paikalliskoordinaattoreille
palkkio? Pidetäänkö nimike, miten paikalliskoordinaattorit
suhtautuvat yhteyshenkilöihin?
a. Joko yhteyshenkilöille maksetaan myös palkkio ja
vaihdetaanko nimike paikalliskoordinaattoriksi
b. Tai palkkio poistetaan kaikilta ja yhteyshenkilöt ja
paikalliskoordinaattorit tuodaan enemmän samalle
linjalle
4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset
i.
Joka kuussa yksi toiminta:
1. syyskuussa rauhanviikon tapahtuma ja mielipidekirjoitus
2. lokakuussa twitter-tempaus
3. marraskuussa
4. joulukuussa seminaari, jonne voitaisiin yrittää saada
puheenvuoro

ii.

Kampanjaan saatu lisää allekirjoituksia Joensuun mahdollisuuksien
torilta
iii.
Turussa tulossa mahdollisuuksien tori, jonne Matias on yhteyksissä
b. Vaikuttamisryhmä whatsappissa: Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi
ilmastolaiksi
i.
Somen ja vaikuttamistoiminnan yhteistyökanava
c. Seurakuntavaalikampanja
i.
Seurakuntavaalit marraskuussa 2022. Allianssi on suunnittelemassa
kampanjaa nuorten äänestysaktiivisuuden ja ehdolle asettumisen
puolesta. Haluaako Changemaker olla mukana?
ii.
Seurakuntavaalikampanjasta tulee webinaari 28.9. klo 13-15,
lisätietoja täällä.
1. Kirkollisen vaikuttamisen ryhmälle ensisijaisesti
2. Helmi kysyy mitä mukana oleminen tarkoittaisi verkostolle
5. Koulutus ja vierailut
a. Nuoret vaikuttajat -koulutus 14.9.
i.
Helmi ja Iida mukana
b. A-koulutukset
i.
vetäjiä?
1. Koulutukset to 17.9. ja ma 20.9. klo 17-19
2. B-koulutukset 19.10. ja 21.10.
3. C-koulutus la 27.11.
6. Tapahtumat
a. CM-viikonloppu
i.
Ilmoittautuminen päättyy 24.9.
ii.
Joanna & Otto kertovat ohjelmasta
b. Changemaker-ilta: Hävikkiruokailta 15.9.
c. Nuorten rauhanviikko 21.9.
i.
Pidetään etänä
ii.
Mukaan tulee Allianssin Vaikuttamisrauhaa -kampanjan koordinaattori
Sera Savolainen
7. Viestintä ja Globalisti
a. Globalisti 2/2021 on myöhässä toimituskunnasta riippumattomien tekijöiden
vuoksi.
b. Globalisti 1/2022 työstäminen on aloitettu. Mukaan mahtuu vielä!
c. Globaalikasvatusmateriaali
i.
Viimeistelyä vaille valmis, luonnos on luettavissa ja kommentoitavana
Slackissa.
d. Pirjo tehnyt somea viikonloppuun liittyen
8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Espoon paikallisryhmän syksyn tapaamiset sovittu joka toiselle torstaille
9. Kansainvälinen toiminta

a. Youth CoPin seuraava tapaaminen syyskuun lopulla
b. Norjan CM:stä mahdollisesti tulossa kaksi osallistujaa
Changemaker-viikonloppuun. Osallistuminen varmistuu 15.9.
10. Kuulumiset
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.27

