
Tiimin kokous 7.5.2019 kello 17.30, Eteläranta 8, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus 

- Kokous avattiin klo 17.37. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

- Puheenjohtajana toimii Julia Manni ja sihteerinä Julia Sivonen. Paikalla oli 

skypen kautta Anni Valden ja Sinituuli Suominen, sekä toimistolta käsin 

Petteri Näreikkö ja työntekijät Katariina Väisänen, Sara Latvus ja Essi Kurki. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisäys Katariinalta kohtaan nro 14 muuta, kauden lopetukseen ja tiimin 

viimeiseen kokoukseen, esityslista hyväksytty näiden lisäyksien kanssa 

4. Hallinto ja talous 

a. Vuoden 2020 painopisteet (Katariina) 

- Käytiin keskustelua Changemakerin strategisten tavoitteiden kautta 

painopisteistä ensi vuotta varten.  

b. Eslin uudelleenjärjestely (Essi) 

https://docs.google.com/document/d/1J5BgLoxSr4HyNEs13RJHoOERZ1XHV

x4zCFiFK-YF130/edit 

- Essi esitteli kompaktimman mallin nykyisestä eslistä, ja tiimi piti ideasta. 

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät 

a. Riikka Hietanen  

- Riikka Hietanen KUA:n hallituksessa olemisesta nuorisoedustajana, sekä 

Changemakerin ja KUA:n suhdetta ja kuinka sitä voitaisiin hyödyntää. 

6. Koulutus 

- Keskusteltiin koulutusten tulevaisuudesta peilaamalla menneisiin ABC-

koulutuksiin. 

7. Tapahtumat 

a. Changemaker-ilta 9.5. (Sini ja Elsa) 

- Sini kertoo tulevasta Kv. teemaisesta Changemaker-illasta. 

b. Turun uusien ilta 15.5. (Sini ja Angelica) 

- Uusien ilta järjestetään Turussa kirjakahvilassa, jonne toivotaan paljon ihmisiä 

:) 

c. Kutsu dialogiin ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämisestä Suomessa 

(Petteri ja Elsa) 

- Changemakeria ollaan pyydetty asiantuntijaksi  

- Anni Valden ja Sara Latvus poistuivat. 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 

Ei asioita. 

9. Tiedotus 

Ei asioita. 

10. Globalisti 

Ei asioita. 

11. Kansainvälinen toiminta (Sini) 

a. Changemaker Internationalin kokous 2.5. 

b. Gender-teemaryhmän kokous 3.5. 

c. Hakukuulutus Youth CoPin co-chairiksi ja ACT Alliancen Governance Boardin 

nuorisojäseneksi ja varajäseneksi 

- Toimisto laatii lyhyellä varoitusajalla haun vapaaehtoisille  

https://docs.google.com/document/d/1J5BgLoxSr4HyNEs13RJHoOERZ1XHVx4zCFiFK-YF130/edit
https://docs.google.com/document/d/1J5BgLoxSr4HyNEs13RJHoOERZ1XHVx4zCFiFK-YF130/edit


d. Seuraava Youth CoPin kokous 22.5. tai 23.5.  

- (a, b, d) Sini päivitti tiimin kertomalla tulevista kv liittyvistä kokouksista 

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 

Ei asioita. 

13. Ilmoitusasiat 

Ei asioita. 

14. Muut esille tulevat asiat 

a. Tiimin viimeinen kokous ja kauden päätös (Katariina) 

- Kokous pidetään kesäkuussa ja mahdollisesti Tampereella. 

15. Kokouksen päättäminen 

- kokous päätettiin ajassa 19.00 

 

 


