
Tiimin kokous 23.11. klo 16.30 Teamsissa

Paikalla Iida Silfverhuth, Otto Europaeus, Emil Kusnetsoff, Pirjo Mäkelä, Joanna
Slama, koordinaattori Helmi Saksholm

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokous avattiin klo 16.31

Puheenjohtajana toimi Iida Silfverhuth ja sihteerinä Joanna Slama

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

2. Hallinto ja talous
a. Tiimin jäsenet valittu vuodelle 2022

i. Liselle Härm hakenut vielä hakuajan päätyttyä

Liselle Härm valittiin tiimiin 2022.

b. Toimitussihteerin valinta

Yksi hakija (Otto Europaeus) toimitussihteeriksi 2022. Tiimi keskusteli
hakemuksesta ja Otto siirtyi pois kokouksesta keskustelun ajaksi. Otto valittiin
toimitussihteeriksi vuodelle 2022 tiimin kannatuksella.

c. Opetushallituksen rahoitushaku
i. Haettu rahoitusta globaalikasvatushankkeeseen 2022-2023

3. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanjakuulumiset
b. Yritysvastuulakivaikuttaminen

i. Finnwatch aloittamassa IG-kampanjaa 29.11. hallituksen
painostamiseksi yritysvastuulain läpiviemiseen. Changemakerin
oletetaan jakavan somessaan kampanjaan liittyviä postauksia.

ii. Järjestöjen yhteinen kirje lähetetty Urpilaiselle.
iii. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kirje on lähetetty Allianssille, mutta

sieltä ei ole tullut vastausta.
1. Päätettiin  kysyä Allianssilta uudelleen reagointia Urpilaisen

kirjeeseen. Jos ei saada vastausta, lähetetään kirje itse.

4. Koulutus ja vierailut
a. MNF

i. Festareilla kohdattiin noin 50 nuorta ja seurakuntien työntekijää.
Changemakerin pisteellä pidettiin Verkko vapaaksi -tempaus, jossa
kerättiin 33 allekirjoitusta vetoomukseen.

b. Terveiset Matinkylän lukion vierailulta



i. Vierailulla tavoitettiin 83 IB-linjan opiskelijaa, joille kerrottiin
Changemakerin toiminnasta ja mahdollisuuksista suorittaa CAS
-diplomi osallistumalla Changemakerin toimintaan.

5. Tapahtumat
a. 27.11. C-koulutus
b. 30.11. Kampanjatyöpaja
c. 11.12. Pikkujoulut & tempaus

6. Viestintä ja Globalisti

Globalistin taittajaan ei ole saatu yhteyttä, joten kordinaattorit päättivät lähettää
viestin ja mikäli hän ei vastaa haetaan uutta taittajaa. Hän vastasi, mutta nyt on taas
ollut hiljaista.

7. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
Espoon paikallisryhmän kanssa on tulossa tapaaminen.

8. Kansainvälinen toiminta
a. YouthCoPin PreAssemblyssa olivat mukana Joanna Slama ja Matias Uusisilta

9. Ilmoitusasiat

10. Muut esille tulevat asiat
a. Päätettiin, että ei tehdä joulukalenteria tänä vuonna.
b. Globaalikasvatusmateriaali on taitossa ja menossa painoon ensi viikolla

11. Kokouksen päättäminen
a. Kokous päätettiin ajassa 17.09


