Tiimin kokous 14.10. klo 17 Teamsissa
Paikalla: Iida Silfverhuth, Pirjo Mäkelä, koordinaattori Matias Uusisilta, Emil Kusnetsoff,
Terhi Raikas (liittyi mukaan klo 17.11, minkä jälkeen kokous on päätösvaltainen).
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07. Emil toimii sihteerinä
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Hallinto ja talous
a. Tiimin haku
i.
Ensi vuoden tiimiin on jäsenkokouksessa valittu puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Jäsenkokous valtuutti tämän vuoden tiimin
valitsemaan ensi vuoden muut tiimiläiset pidennetyllä tiimihaulla.
Päätetään hakuaika.
1. Jäsenkokouksen ehdotuksessa ehdotukseksi nousi 23.11.
mennessä. Lyötiin tämä lukkoon, eli tiimi tekee päätöksen
kokouksessaan 23.11.
2. Päätetään, että haku on auki 15.11. asti.
3. Miten mainostetaan tiimiin hakemista? Sekä Pirjo että Terhi
voisivat olla hakemassa tiimiin uudestaan. Mainosmateriaalia:
Tiimin jäsenet kuvaavat lyhyen videon itsestään (1. Kuka olet
ja mitä teet Changemakerissa. 2. Mikä sai sinut kiinnostumaan
Changemakerista?). Seuraavaan kokoukseen 26.10.
mennessä jokainen kuvaa itsestään videon. Mainostetaan
myös tiimihakua perus somefeedissä.
4. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset
i.
Kampanjatempaus suunnitteilla Turkuun marraskuun alkuun. Joanna
koordinoi tätä ja Matias hoitaa käytännön järjestelyjä.
ii.
Uuden kampanjan suunnittelu aloitettiin CM-viikonlopussa. Uuden
kampanjan teema on “Ylikulutus ja taloudellinen epätasa-arvo”.
Ideana olisi toteuttaa kalenteri vuodelle 2023.
iii.
Seuraava kampanjakokous on ma 18.10. klo 17.

5. Koulutus ja vierailut
a. B-koulutukset lokakuussa
i.
19.10 etänä ja 21.10. livenä toimistolla. Mainostetaan tiimiin
hakemista osallistujille. Tuodaan Changemakerin
kampanjaesimerkkejä esille ja esitellään ensi vuoden kampanjaa
(Lähde siis mukaan!).
b. C-koulutus marraskuussa 27.11.
i.
Hiilivapaa Suomi -kampanjasta voisi tulla henkilö esittelemään
kampanjaa.

c. Vierailupyyntö Lahden Lyseoon
i.
Toiveena etävierailu uskonnon tunnille, jossa voisi kertoa
Changemakerista ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta ja omista
syistään olla mukana. Opiskelijat saisivat tämän jälkeen esittää
kysymyksiä. Ajankohta marraskuun alussa ti ja to 8.30-9.45 tai pe
13.15-14.30. Katsotaan, kuka kouluttajista voisi päästä.
6. Tapahtumat
a. Ei mitään uutta ideoitu kokousten välissä
7. Viestintä ja Globalisti
a. Globalistin journalismikoulutus 11.11.
i.
Kouluttamassa Sanna Raita-Aho
ii.
Seuraava Globalisti on hyvällä mallilla ja juttuja luvassa niin Suomesta
kuin ulkomailtakin.
8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikallistoiminnan tempaukset? Matias ei ole vielä ehtinyt olla yhteydessä
paikallisryhmiin. Turussa tempaus marraskuun alussa.
9. Kansainvälinen toiminta
a. Ei uutta informoitavaa.
10. Ilmoitusasiat
a. Ei ilmoitusasioita.
11. Muut esille tulevat asiat
a. Tapaaminen 8.11. Uskontodialogi-hankkeesta Nuorten muslimien ja Al amana
-keskuksen kanssa. Matias on yhteydessä Siniin.
12. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.52.

