Tiimin kokous 9.11. klo 17 Teamsissa
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokous avattu 17.10. Kokous on päätösvaltainen. Paikalla ovat Iida Silfverhuth,
koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta, Otto Europaeus, Terhi Raikas,
Joanna Slama, Emil Kusnetsoff ja Pirjo Mäkelä.

Emil poistui 17.56, Pirjo 18.03.

Otto toimii sihteerinä, Iida puheenjohtajana.

2.

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on hyväksytty
3.

Hallinto ja talous

a.

Sihteerivuorot viimeisiin kokouksiin

Joanna on sihteeri seuraavalla kerralla, Helmi viimeisessä kokouksessa
b.

Siirretäänkö 10.12. kokous 11.12. pikkujouluja ennen?

Alustava päätös kyllä.
c.

Koordinaattoreiden yhteistyö DiversCity -hankkeen kanssa

Toimeksianto, jossa selvitetään uusia kanavia vapaaehtoisten rekrytointiin erityisesti
ammattikorkeakouluissa.
d.

Tiimihaku

i. Aino Saukkokoski on ilmoittanut halukkuutensa tiimiin 2022.
ii. Sini Al-Fraidawi on ilmoittautunut hakevansa tiimiin 2022.
iii. Aino Vihonen on hakenut tiimiin 2022.
Tiimivalinnat tehdään ensisijaisesti seuraavassa kokouksessa. Koordinaattorit
laittavat Slackissa viestiä, jos päätöksentekoa pitää aikaistaa.

4.

Vaikuttamistoiminta

a. Kampanjakuulumiset
Kampanjakoulutus PEN:in Joy Hyvärisen kanssa 18.11 klo 17.30. PEN on tehnyt
vihapuhetyökalupakin, tapahtumailmoitus mahdollisimman pian pystyyn.
i. FOC-kuulumiset
Changemaker on saanut kutsun joulukuun konferenssiin. Halukkaat voivat
ilmoittautua.
ii. Kampanjakokous?
Kampanjakokouksessa valmistellaan FOC seminaarin osallistumismahdollisuudet.
Mitä Changemaker haluaa sanoa tilaisuudessa?
iii. Kampanjatyöpaja 30.11.
Työpajasta tiedotetaan kaikille Changemaker-viikonlopun osallistujille.
b.

Yritysvastuuvaikuttaminen

i. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kirje Urpilaiselle tällä hetkellä Allianssilla.
ii. Finnwatch kerää nimiä myös järjestöjen yhteiseen kirjeeseen Urpilaiselle.
Changemaker allekirjoittaa Finnwatchin kirjeen.

c.

KUA:n podcast

KUA:n tuottamaan podcastiin toivottiin vierailijoita Changemakerin vapaaehtoisista.
Jaksot käsittelevät koronan vaikutuksia tyttöjen koulutukseen ja ilmastonmuutoksen
sosiaalisia vaikutuksia erityisesti ruokaturvaan.
Kahta Changemaker-tiimin jäsentä on pyydetty mukaan. Iida ja Pirjo sopivat, kumpi
osallistuu vai osallistuvatko molemmat.

5.

Koulutus ja vierailut

a.

Höstdagar kuulumiset

Tapahtuma onnistui hyvin, Joanna ja Linnea olivat paikalla.

b.

Vierailupyynnöt

i. Vierailu Matinkylän IB-lukioon 23.11, klo 13.15 – 14.30.
Helmi on menossa.
ii. Kutsu Diakonia-ammattikorkeakoulun järjestötorille 29.11.
Matias on menossa.
iii. Vierailupyyntö Ruoveden seurakunnan nuorten iltaan alkuvuodesta.
Iida on menossa alustavasti.
iv. Pyyntö vetää vaikuttamiskoulutusta Turun ja Kaarinan seurakuntien
vaikuttajaryhmille alkuvuodesta.
Joanna lupasi alustavasti mennä.
v. Vierailu Meri-Porin seurakuntaan ja Ulvilan seurakuntaan 3.3.
Katsotaan lähempänä ensi vuonna.
Mahdollisesti vierailu Porin SAMK:iin samalla viikolla.

c.

Maata Näkyvissä -festarit Turussa 20.11.

Helmi menossa ständille.
d.

Vaikuttamistoiminnan C-koulutus 27.11.

6.

Tapahtumat

a.

Pikkujoulut ja tempaus

Tempauksen suunnitelmat: jaetaan ohikulkijoille someopasta vihaisille aikuisille,
positiivisten someviestien kirjoittaminen taululle tai lapuille (käytettyä kartonkia ja
ylijäämäpaperia), sekä Changemakerin toiminnasta kertomista ja esitteiden
jakamista. Osa jakaa oppaita ja osa kerää viestejä.
7.

Viestintä ja Globalisti

a.

Globalistin journalismikoulutus 11.11.

b.

Otto on hakenut toimitussihteerin paikkaa.

c.

Globaalikasvatusopas valmistuu arviolta joulukuun alkupuolella.

8.

Paikallisryhmät ja jäsenasiat.
a. Paikalliskoordinaattorit

Avataan paikalliskoordinaattorien haku kevätkaudelle.

b. Turun tempauksen kuulumiset
Sunnuntaina satoi, minkä vuoksi Turun tempaukseen osallistuivat vain Joanna ja
Linnea. Tapahtuman voisi toistaa keväällä. Joanna ideoi, että tempauksiin olisi hyvä
olla ilmoittautumislinkki.

9.

Kansainvälinen toiminta
a. ACT Alliance Youth Pre-Assembly 16.-17.11.

Ilmoittautuminen auki 10.11 asti. Ohjelmaa klo 15-17 molempina päivinä.
Tapahtumaan on pyydetty englanninkielistä videotervehdystä, jossa kerrotaan
Changemakerin toiminnasta viiteen kysymykseen vastaten. Deadline 17.11. Iida
lupautui tekemään videon.
10.

Ilmoitusasiat

Iida oli 4.11 Kirkon Ulkomaanavun järjestämässä paneelissa keskustelemassa kirkon
edustajien ja kansanedustajan kanssa sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyen.
11.

Muut esille tulevat asiat

Koordinaattorin haku sisäisen rekrytoinnin kautta on avattu ja sulkeutuu 14.11. Pirjo
on tiimin edustajana mukana rekrytoinnissa.

Changemaker avasi tilin Commu –sovellukseen kokeiluna tavoittaa uusia
vapaaehtoisia.

12.

Kokouksen päättäminen

Kokous on päätetty 18.19.

