Tiimin kokous 16.11.2017

Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 18:04
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii Matias Uusisilta, sihteerinä Jaana Rissanen. Skypellä Noora Mattila, Anni Valden ja Sini
Savolainen. Paikalla toimistolla Laura Tiitu, harjoittelija Veera Planting sekä työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.
4. Hallinto ja talous
5. Vaikuttamistoiminta ja teemaryhmät
a) Ympäristöryhmä valmistelee aktiivisesti kampanjaa, joka käynnistyy ensi vuoden alussa. Tähän toivotaan
vielä lisää vapaaehtoisia mukaan.
b) Talousryhmällä on tulossa koulutuspäivä talousvaikuttamisesta kolmen muun järjestön kanssa.
c) Rauharyhmä suunnittelee teemailtaa aseviennistä.
6. Koulutus
a) 5.12. klo 17 aloitetaan kevään Changemaker-viikonlopun suunnittelu. Suunnitteluun toivotaan vapaaehtoisia
mukaan.
b) Sini Tyvi oli 16.11. Helsingin Luonnontiedelukiossa esittelemässä Changemakeriä.
c) 5.12 klo 17.30 järjestetään nettikoulutus vaikuttamisesta. Koulutuksen voi kuunnella myös myöhemmin
netistä.
d) Rauhantekijät materiaali julkaistaan pian ja sen jälkeen on tulossa kaksi koulutusta 2.12 Jyväskylässä ja 9.12.
Helsingissä, molemmat 12-16.
7.

Tapahtumat
a) Maata Näkyvissä -tapahtuma on tulevana viikonloppuna ja Changemaker on mukana toiminnallisella
harjoitteella.
b) Jonas oli Höstdagarna-tapahtumassa esittelemässä Changemakeriä ja rekrytoi seitsemän uutta jäsentä.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a) Jäsenrekisterin päivityksen tilanne:
Päivitys on aloitettu. Jäsenien toivotaan päivittävän tietonsa jäsenrekisteriin.
b) Sini Tyvi ja Jaro Karkinen kävivät Ylöjärvellä tapaamassa paikallisryhmää ja keskustelemassa ryhmä tulevista
suunnitelmista. Tapaaminen sujui hyvin.
9. Tiedotus
Uudet yleisesitteet ovat tulleet painosta ja ne saadaan mukaan Maata Näkyvissä-festareille.
10. Globalisti
Globalistin uudet päätoimittaja ja toimitussihteeri ovat aloittaneet. Seuraavan Globalistin tekstit menevät
taittajalle joulukuun alussa ja siitä kahden viikon päästä painoon.
11. Kansainvälinen toiminta
7.12. klo 17 on KV-työryhmän kokous toimistolla, johon kaikki vapaaehtoiset ovat tervetulleita.
12. Sidoryhmät ja yhteistyöhankkeet
a.
NAVIn edustajan valinta:
Avataan avoin haku Changemakerin NAVI-edustajan tehtävään.

b.

Sinituuli Suomisen suosittelu Allianssin kv-ryhmään:
Päätettiin suositella Sinituulia.
c.
Kirkon Ulkomaanavun Youth on the Move -selvitystä varten haastatellaan nuoria 20.11. klo 16-20
Kirkon Ulkomaanavun toimistolla liikkumisesta maan sisällä ja maasta toiseen. Changemaker-vapaaehtoisia
toivotaan mukaan.
13. Omin sanoin -hanke
Omin sanoin -hankkeen päätöstapahtuma järjestetään 22.11. Helsingissä.
14. Ilmoitusasiat
Seuraavassa tiimin kokouksessa Sini Tyvi ei ole paikalla ja Jonas skypellä. Veera on tomistolla.
15. Muut esille tulevat asiat
Seuraavassa kokouksessa keskustellaan tiimin kokousten kehittämisestä. Tiimiläiset miettivät etukäteen
mahdollisia kehitysideoita.
16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19:33.

