Tiimin kokous 1.10.2020 klo 17:30, Mikael-sali, Eteläranta 8

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17.35
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Linnea Parkatti. Paikalla
Oona Erkka, Petteri Näreikkö, Linnea Parkatti, Essi Kurki (18.02 eteenpäin), Anne
Heikkinen, Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta. Todetaan, että kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään.
4. Hallinto ja talous
a.Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on valmis ja se on lisätty jäsenkokouksen liitteeksi. Käy
tutustumassa toimintasuunnitelmaan täällä.
Kommentit 8.10 mennessä.
a. Wihurin säätiön rahoitus
Wihurin säätiö ei myöntänyt Changemakerille rahoitusta vuodelle 2021. Wihurin säätiöltä
on saatu rahoitusta vuodesta 2010. Vuodelle 2021 haettiin rahoitusta 20 000e. Toimisto
alkaa työstämään Changemakerille uutta budjettia vuodelle 2021 ja alkaa etsiä uutta
rahoitusta.
b. Tiimin hakua jatkettu 9.10. saakka
Tiimiin on tullut hakemuksia, mutta vielä mahtuu mukaan.
c. Opetus- ja kulttuuriministeriön apurahahakemus jätetään 5.10.
d. Jäsenkokous
Jokaisen tiimiläisen tulisi käydä päivittämässä oman pestinsä ajankohtaiset kuulumiset
yhteiseen powerpointiin:
https://docs.google.com/presentation/d/1bUijifUyIBibA_Uf44Oppplhyv1QA4UoePkOLN6elo
E/edit#slide=id.p
TAI: lähetä Helmille, joka lisää powerpointiin
Kuulumiset 7.10 mennessä!
Jos ei itse pääse viikonloppuun paikalle, sopii jonkun muun esittämään oman osuuden.

5. Vaikuttamistoiminta
a. Kommentit nuorten lausunto ilmastolaista 4.10., allekirjoitus 25.10 mennessä
Kommentit Petterille 3.10 mennessä.
b. Kommentit 2250-toimenpideohjelmaan
Kommentit Petterille 7.10 mennessä.
c. Changemaker on mukana Sisäministeriön järjestämässä Pyöreän pöydän keskustelussa
väkivaltaisesta äärioikeistosta Suomessa. Changemakerin kommenttipuheenvuoron pitää
Sini Al-Fraidawi. Kutsu tapahtumaan on jaettu tiimiläisille, ja he voivat halutessaan
osallistua siihen.

6. Koulutus ja vierailut
a. Vierailupyyntö
Nokialainen koulu pyysi Changemakerilta vierailijaa ykkösten tiimijaksolle, jossa aiheena
eriarvoisuus, riskit (GE) ja lähi- idän uskonnot. Kyseessä olisi Changemakerin toiminnan
esittely, erityisenä painopisteenä globaalin etelän näkökulmat. Esittely olisi joko 5 eri
luokalle tai kaikille 120 oppilaalle kerralla auditoriossa. Syyslomaviikon 42 jälkeen.
Kysytään ensin Idan ja Camillan kiinnostusta.

7. Tapahtumat
a. Changemaker-viikonloppu
Viikonloppuun on ilmoittautunut 19 hlö. Koordinaattorit seuraavat tiiviisti koronaviruksen
leviämistä ja turvallisuusohjeistuksia. Leirin turvallisuusjärjestelyihin kuuluvat turvavälit,
mahdollisesti maskien käyttäminen sisätiloissa, tuuletustauot sekä omat huoneet. Leirin
järjestämisestä yritetään tehdä lopullinen päätös pe 2.10.
-

kasvomaskit (Changemaker kustantaa ja ottaa mukaan leiriin)
osallistujista suurin määrä pääkaupunkiseudulla, yksi Tamperelainen, pari Turusta.
Kaksi ulkopuolista kouluttajaa (tulee oman koulutuksensa ajaksi)
leirikirjeessä painotetaan että kipeänä ei saa tulla ja että peruutusmaksua ei peritä.
vaihtoehtona koulutuspäivä ja jäsenkokous etänä?
Äänestetään järjestetäänkö viikonloppu. Äänet 4-1 viikonlopun pitämisen puolesta.
Viikonloppu perutaan jos tulee suositus että tämänkaltaisia tapahtumia ei pitäisi
pitää.

b. A-koulutukset

A-koulutuksia pidettiin yhteensä 5 (3 peruuntui). A-koulutuksiin osallistui yhteensä 19
osallistujaa. Määrä jäi hieman alle tavoitteiden peruutusten vuoksi.
c. B-koulutukset
B-koulutusten ilmoittautuminen on alkanut. Koulutuksia pidetään neljä - Turussa,
Helsingissä, Tampereella sekä etänä.
d. Muut koulutukset:
-

Kohti vastuullista vaatetuotantoa: 17.10.
Globalistin journalismikoulutus: 29.10

8. Viestintä
a.Somekalenteri löytyy Drivesta. Käy varaamassa itsellesi somepäivitysviikko!

9.
a.
-

Globalisti
Globalisti-podcast
Nuorelta nuorelle globaaleista kysymyksistä/globaalivastuusta puoluesitoutumattomasti.
Podcast-koulutus vapaaehtoisille tammi-/helmikuussa.
Toimii samalla tavalla kuin Globalisti-lehti toimituskunnan puolesta (vapaaehtoisista
koostuva toimikunta).
ensi vuoden tiimi voi päättää millaista yhteyttä haluaa pitää podcast-toimikuntaan.

10. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Jyväskylän paikallistoiminta
Jyväskylässä siirryttiin koronavirustilanteen vuoksi järjestämään etätapahtumia. Jyväskylän
ja Turun paikalliskoordinaattorit ovat suunnitelleet yhteistä etätapahtumaa.
b. Turussa Tyttöjen päivän jatkot 14.10.

11. Ruotsinkielinen toiminta
a. Kaksikielinen CM-ilta tulossa marraskuussa

12. Kansainvälinen toiminta
a. Koordinaattorit kokoustavat 5.10. Kambodzan Changemaker-koordinaattorin kanssa
Pohditaan mahdollisia tulevaisuuden yhteistyökuvioita.

13. Ilmoitusasiat

a. Päivitykset jäsenkokoukselle omista vastuualueista
b. Some-varauskalenteri on nyt drivessa
c. Norjan Changemaker suunnittelee Pohjoismaiden Changemakerverkostojen
yhteistyötä.
d. Helmi Changemaker-edustajaksi Ekumenisen neuvoston nuorisojaostoon Sinin
sijaksi.

14. Muut esille tulevat asiat
a. Pyöreän pöydän keskustelu

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 19.03.

