Tiimin kokous 20.10.2017

Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin Klo 15:41
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja Matias Uusisilta
Sihteeri Noora Mattila
Sini Tyvi
Jonas Biström
Veera Planting
Ei päätösvaltaa, käsitellään päätösasiat sähköpostilistalla
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista
4. Hallinto ja talous
Ei uutta tiedotettavaa
5. Vaikuttamistoiminta
Teemaryhmät:
Teemaryhmät kokoontuivat Changemaker-viikonlopussa, ja suunniteltiin tulevia kampanjoita.
6. Koulutus
Changemaker-viikonloppu 6.-8.10. Kuopiossa
Osallistujia yhteensä 35 henkilöä, joista jäseniä 25. Muut työntekijöitä, kouluttajia jne. Palaute kaiken
kaikkiaan erittäin positiivista. Kehitysehdotuksia kaksikielisyyteen liittyen.
•

Rauhateemainen globaalikasvatusmateriaali

Edistyy hyvin. Vapaaehtoisryhmä toimii.
7. Tapahtumat
• Maata näkyvissä -festarit 17.-19.11.
Changemaker osallistuu koko viikonlopuksi. Ständillä toiminnallinen idea, jossa kerätään lupauskortteja.
Ilmoittautuminen vapaaehtoisille on avattu.
•

Höstdagarna 4.11

Jonas menossa Höstdagarna-tapahtumaan järjestötorille
8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
Espoon paikallisryhmä osallistuu 2.11 Luojan kiitos-tapahtumaan.
•

Yhdenvertaisuusohje

Changemakerille on valmisteltu tiivis yhdenvertaisuusohje, johon tiimiläisiltä tarvitaan kommentteja. Käsitellään
yhdenvertaisuusohje seuraavassa kokouksessa.
9. Jäsenrekisterin päivittäminen
Jäsenkokouksessa tehtiin päätös sääntömuutoksesta, jonka mukaan jäsenistölle lähetetään viiden vuoden välein
kysely jäsenyyden jatkamisesta. Ehdotus kolmivaiheisesta jäsenten kontaktoinnista (1. uutiskirje, 2.
jäsenrekisteristä löytyvät sähköpostiosoitteet, 3. kirjeposti).
10. Tiedotus
Changemakerin Instagramia päivittävää tiimiä yritetään saada aktivoitua.
11. Globalisti
• Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin valinta
Hakemuksia ei ole saatu toivottua määrää. Lähetetään hakuilmoitus vielä eri ainejärjestöille ja kartoitetaan
muita mahdollisia henkilöitä kutsumalla henkilökohtaisesti. Jatketaan hakua 15.11. saakka. Pidetään
mahdollisena, että toimitussihteereitä otetaan kaksi. 21.10 olevaan editointikoulutukseen on ilmoittautunut
6 ihmistä. Ensi vuoden ensimmäisen lehden tekeminen on aloitettu, tekstien deadline on loka-marraskuun
vaihteessa.
12. Kansainvälinen toiminta
Kv- toiminnan työryhmän kokous pidettävä lähiaikoina.
13. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
• Kannanotto oikeudenmukaisen turvapaikkapolitiikan puolesta
Changemakeria pyydettiin mukaan kannanottoon paremman turvapaikkapolitiikan puolesta.
Käsiteltiin asia sähköpostilistalla ja päätettiin osallistua kannanottoon.
14. Mobiilivideohanke
22.11. Helsingissä on mobiilivideohankkeen virallinen lopputapahtuma. Tapahtumaan toivottaisiin changemakervapaaehtoisia päivittämään somea, sekä käytännön järjestelyihin avuksi.
15. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
16. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita
17. Kokouksen päättäminen
Kokouksen päätös Klo 16:47

