Tiimin kokous 11.6.2019 kello 18-19.30
Ravintola Cup & Pintin alakerta, Humalistonkatu 17B, 20100 Turku
Paikalla: Julia Manni, Petteri Näreikkö, Elsa Pakkasvirta, Angelica Saari, Julia Sivonen,
Sinituuli Suominen sekä Sara Latvus ja Katariina Väisänen
1. Kokouksen avaus: Kokous avattiin ajassa 18:18, puheenjohtana Julia Manni ja sihteerinä
Angelica Saari.
2. Kokouksen järjestäytyminen: Hyväksytään sellaisenaan
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Hallinto ja talous
a. Rahoitushaut (Katariina):
Changemakerille on haettu rahaa Kirkkohallitukselta ja Jenny ja Antti Wihurin
rahastolta sekä seurakunnilta.
b. Tiimin strategiapäivä (Katariina)
Strategiapäivä pidetään elokuussa. Sen pohjalta kirjoitetaan toimintasuunnitelma
vuodelle 2020. Keskustellaan toiveista strategiapäivän sisällön ja ajankohdan
suhteen. Tiimiläiset voi laittaa Katariinalle sähköpostiin ehdotuksia sisällöstä ja
miljööstä.
5.
Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät (Sara) Yritysvastuulaki kirjattu hallitusohjelmaan.
6.
Koulutus
a.
Kouluttajakoulutus (Katariina)
Pidetään 24.08. klo 10.00-16.00 toimistolla. Puhuttiin kouluttajan valinnasta.
7.

Tapahtumat
CM-viikonloppu (Angelica)
Pidetään 11.-13.10. Enäsepän leirikeskuksessa Vihdissä. Ensimmäinen
suunnittelukokous 10.6.
Kokous käytiin ja sovittiin, että Angelica ottaa yhteyttä zerowasten tiimoilta. Rauhan
näkökulmasta voisi olla koulutuksena hieman pidempi työskentely, joka tukisi 2020
kampanjaa. Tärkeää saada ennen lomia jo muutama puhuja. Viime viikonlopun
palautteissa nousi esiin mm. yhteisöllisyys ja uusiin ihmisiin tutustuminen.
Jäsenkokous sai myös hyvää palautetta. Ensimmäisessä suunnittelussa olivat
mukana Essi, Petteri ja Katariina. Suunnittelupalaverin kokousmuistio on drivessa.
Julia Manni mukaan suunnitteluun. Angelica tekee Doodlen seuraavan kokouksen
ajankohdasta.

b.

c.
Pride Helsingissä (Julia M.) Osallistutaan vapaammin ja joku ottaa mukaan CM-kyltin.
Sovitaan myöhemmin kuka ottaa somevastuun. Julia Manni, Julia Sivonen osallistuu
vähintään.
8.
Paikallisryhmät ja jäsenasiat. Käydään läpi, onko syksyllä tulossa tapahtumia, joihin
täytyy nyt ilmoittautua, esimerkiksi Mahdollisuuksien Toreja.
Espoossa mennään Mahdollisuuksien Torille, Julia hoitaa ilmoittautumista. Turun ryhmä on
tavannut kerran. Ollaan mietitty tapaamista kesällä, mutta ei ole varmaa ehditäänkö.
Mahdollisuuksien Tori on 15.9. Angelica selvittää ilmoittautumisen.
Tampereella Vaikuta!-päivät, nuoria oli molmempinä päivinä 140 nuorta, häirintä nousi esiin ja
vedenalainen elämä, mikromuovi. Petteri muuttanut Vantaalle, eli Tampereen paikallisryhmä
tauolle. Tampereen mahdollisuuksien torille ilmoittautumisen hoitaa Petteri.
Tiimiläisten syytä muistaa somekalenterin päivitys omilla vuoroilla.
9.

Tiedotus
Muistakaa katsoa omat Some-vuoronne ja laittakaa myös muistiin meidän tunnukset
(IG, Twitter, Facebook)Tiimiläisten syytä muistaa somekalenterin päivitys omilla
vuoroilla.
Tiimiläisten syytä muistaa somekalenterin päivitys omilla vuoroilla.






Jos Katariina voisi kokouksessa kertoa kaikille tunnukset & salasanat

10.
Globalisti (S. ara) Globalisti edelleen taitossa. Kansikuva puuttuu. Seuraava
Globalisti (2/2019) painoksia 5000 sijaan 4000. Sara hoitaa loput Globalistiin liittyvät asiat.
11.
Kansainvälinen toiminta (Sini)
a.
Kv-työryhmän kokous 13.6. klo 17-18.
Kokouksessa valmistaudutaan SommerSNU-leirille. Sini vetäjänä.
b. ACT Alliancen Youth CoPin kokoukset 23.5. ja 12.6.
Uudet puheenjohtajat ja Youth CoPin valitsemat nuorisoedustaja ja
varanuorisoedustaja ACT Alliancen hallitukseen vahvistetaan 12.6. pidettävässä
kokouksessa. 12.6. pidettävässä kokouksessa vahvistetaan Youth CoPin
puheenjohtajat ja ACT Alliancen hallituksen nuorisoedustajat.
c. ACT Alliance Youth Strategy -kokous 12.6.
d.
Chagemaker International -verkoston kokous pidetään 24.6.
4.
Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet.
a.
Rauhanakatemia-yhteistyöhanke (Katariina)
Changemaker on mukana yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa rauhantyön
verkoston kanssa valmistelemassa nuorille suunnattua rauhankoulutushanketta,
johon haetaan parhaillaan rahoitusta. Rauhanakatemiaan haku syksyllä.
13.
Ilmoitusasiat: Changemaker harjoittelijan haku auki, syksy 2019. Ei määritelty aikaa
tarkemmin, sillä luvassa työntekijävaihdoksia. Harjoittelija voi vaikuttaa itse aikatauluun. Saa jakaa!
Haku päättyy 23.6.2019.
a.
Saran sijaisuus loppuu 31.7. joten tämä on viimeinen kokous, jossa hän on mukana
ja Jonas palaa 1.8. Kiitokset Saralle menneestä vuodesta.
14.
Muut esille tulevat asiat
15.
Kokouksen päättäminen ajassa 19:24.

