Tiimin kokous - tavoitteet 23.4.2019 kello 17.30, Eteläranta 8, Helsinki
1. Kokouksen avaus klo 17:32
2. Kokouksen järjestäytyminen:
Paikalla puheenjohtaja Julia Manni, sihteerinä Anni Valden (Skype), Julia Sivonen,
Petteri Näreikkö (Skype), Sinituuli Suominen (Skype), Elsa Pakkasvirta (Skype),
toimistolta Katariina Väisänen ja Sara Latvus
3. Esityslistan hyväksyttiin sellaisenaan
4. Hallinto ja talous
a. Vuoden 2019 toiminnan tavoitteiden toteutuminen
Käydään läpi vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja mikä on tilanne tällä hetkellä.
Päätetään, miten tavoitteita edistetään touko-elokuussa.
- Paneelitapahtuma yritysvastuu-kampanjasta syksylle Tampereella(?)
- Osallistutaan Prideille Helsinkiin nuorten blockkiin la 30.6.
- Mediaosumia Prideilta, Rauhanviikolta
5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät
a. Ykkösketjuun-somekampanja
i.
Ehdokaskuvia ei loppujen lopuksi saatu kovin paljon, mutta erityisesti
tviittejä jaettiijn aktiivisesti. Kampanjointikuvat Tampereelta, Helsingistä,
Turusta ja Jyväskylästä saivat paljon näkyvyyttä somessa. Viimeiset viikot
Ykkösketjuun-kampanjan näkyi hyvin Changemakerin some-kanavilla, ja
koko kevään postauksia on tullut säännöllisesti. Pidetään Ykkösketjuunkampanjaa yllä somessa. Kysellään eurovaaliehdokkailta Ykkösketjuunkampanjasta. Anni ja Julia S. ottaa vastuun Ykkösketjuun somesta.
6. Koulutus
Ei ollut esille tulevia asioita.
7. Tapahtumat
a. Nuorten rauhanviikko etenee - miten haluamme olla mukana? Toteutettaisiin
pienempi tapahtuma Changemakerin puolesta esim. “Rauhanillallinen”. Sini ja
Elsa tekee tässä yhteistyötä.
b. Uusien ilta Turussa toukokuussa. Päivämäärä vahvistuu myöhemmin. Illassa
tulee olemaan kansainvälinen painotus.
c. Changemaker-viikonlopun tunnelmat ja palaute ollut positiivista. Koulutuksista on
saatu hyvää palautetta osallistujilta.
d. Toukofest ke 29.5. klo 9-15 Jyväskylässä. Tapahtumassa mukana yläasteelta ja
2.asteen opiskelijoita, Julia S. mahdollisesti pääsemässä paikalle ja haetaan
vielä toista vapaaehtoista mukaan tapahtumaan.
8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
Ei ollut esille tulevia asioita.

9. Tiedotus
- Somekalenteri vuorot jakoon kaikille tiimiläisille, jonka ottaa hoitaakseen Julia S.
10. Globalisti
- Tällä viikolla menee lehti taittoon.
11. Kansainvälinen toiminta
a. Youth CoP: Huhtikuun viimeisellä viikolla Sini vetää kokouksen gender-teemasta
kiinnostuneille Youth CoPin jäsenille. Kokoukseen osallistuu myös ACT Alliancen
työntekijä, jonka kanssa keskustelemme yhteistyömahdollisuuksista. Youth
CoPin seuraava kokous pidetään toukokuun alussa.
b. Changemaker International Network: Changemaker-verkostojen kokous pidetään
2.5. klo 17-18. Changemakerin kv-työryhmän kokouksessa päätettiin, että
kokouksessa pyritään keskustelemaan erityisesti siitä, millaista yhteistyötä
verkostot voisivat tulevaisuudessa tehdä.
c. Osallistuminen #FutureofWork -somekampanjaan ACT Alliance:n pyynnöstä.
Tästä oli kiinnostunut Angelica.
12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
a. Navin toivomat videot ja Julia M. alkaa hoitamaan tätä.
13. Ilmoitusasiat
Ei mitään ilmoitusasioita.
14. Muut esille tulevat asiat
a. Rauhanvinkki toteutetaan mahdollisesti Espoon paikallisryhmässä. Julia M. ottaa
asian esille torstaina 25.4.
15. Kokouksen päättäminen klo 19:17

