Tiimin kokous 16.11.2015 klo 17.00

Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO
1.Kokouksen avaus.
Kokous avattiin kello 17.03.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii Elina Tyynelä ja sihteerinä Sinituuli Suominen. Paikalla myös Laura Tiitu, Riikka Piri ja Anne
Heikkinen (kohdasta 5 lähtien) sekä Skypen kautta Patrick Ahlstrand, Jaro Karkinen ja Aino Tiitta. Paikalla myös
työntekijät Pertti Keinänen ja Sini Tyvi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
4. UNOY-jäsenyys
Tiimi päätti elokuun lopussa pidetyssä kokouksessa liittyä osaksi UNOY-verkostoa. Liittymistä varten tarvitaan vielä
kuitenkin kaksi yhteyshenkilöä. Tiimi päätti, että yhteyshenkilöksi haetaan kahta vapaaehtoista. Vapaaehtoisten
toimintaa tukee työntekijä. Lähtökohtaisesti toisen vapaaehtoisista tulisi olla tiimiläinen, toisen Changemakerin
aktiivinen vapaaehtoinen. Eduksi katsotaan, jos yhteyshenkilö on ollut mukana rauharyhmän toiminnassa. Haku
käynnistyy mahdollisimman pian, ja edustajat valitaan tiimin kokouksessa 30.11.2015.
5. Changemaker-viikonlopun kuulumiset ja palaute
Changemaker-viikonloppuun osallistui 34 henkilöä. Changemaker-viikonlopusta annettiin pääasiassa hyvää
palautetta. Ongelmallista oli, että paljon peruuntumisia tuli viime tipassa ja leirikeskuksen sijainti kaukana julkisesta
liikenteestä johti siihen, että työntekijän oli monesti haettava tai vietävä viikonlopun kouluttajia tai osallistujia
Tampereelle.
6. Kampanjaryhmän kuulumiset
Kampanjaryhmä suunnittelee lauantain 28.11. tempausta.
7. Ympäristöryhmän kuulumiset - miten kampanjasuunnittelu käynnistyy
Kampanjan aiheeksi valittiin jäsenkokouksessa liikakalastus. Kampanjaa suunnitellaan seuraavan kerran Helsingissä
sunnuntaina 13.12.
8. Globalistin päätoimittajan valinta
Hakemuksia ei olla saatu, ja siirrämme päätöksen tulevalle tiimille. Globalistin tilanne arvioidaan ensi vuoden alussa.
9. YK-nuorisodelegaattipaikka - mahdolliset suosituspyynnöt Changemakerilta
Suosituspyyntöjä ei ole tullut.
10. Yhteistyöpyyntö: Change Your Shoes
Tiimi päätti, että kampanjaa voidaan tukea jakamalla sisältöä sosiaalisessa mediassa sekä julkaisemalla
blogikirjoituksen aiheesta Muutosvoimaa-blogissa.
11. Puheenjohtajan palkkion maksaminen
Puheenjohtaja Elina Tyynelä poistui kokoustilasta kohdan 11 ajaksi. Puhetta johti kohdan aikana varapuheenjohtaja
Riikka Piri.
Tiimi päätti, että puheenjohtajalle voidaan maksaa puheenjohtajapalkkiota tiimin strategiapäivistä 19.9. ja 12.12.
sekä kampanjan päätöstapahtumasta 28.11.
Päätöksen jälkeen puheenjohtaja palasi kokoukseen.
12. Tiimiläisten kuulumiset

13. Työntekijöiden kuulumiset
14. Ilmoitusasiat
- Tiimien 2015 ja 2016 yhteinen strategiatapaaminen pidetään lauantaina 12.12. Helsingissä.
- Tiimi kokoontuu vielä 30.11. sekä 14.12. kokouksen merkeissä.
- Kampanjatempaus järjestetään lauantaina 28.11. Kampanjatempaukseen ja vuoden päätöstapahtumaan
ehtii ilmoittautua vielä tämän viikon ajan.
- Jäsenkysely on käynnissä, ja toivomme verkoston jäseniltä vastauksia. Jäsenkysely sulkeutuu 22.11.
- Changemaker-koordinaattori Pertti Keinänen edustaa Kirkon Ulkomaanapua Allianssin syyskokouksessa
17.11.2015.
16. Muut esille tulevat asiat
Pertti Keinänen kertoi viikonloppuna järjestetystä Maata Näkyvissä -festivaaleista, joissa myös Changemaker oli
esittelypisteellään mukana. Tapahtumaa pidettiin Changemakerin toiminnan esittelyn ja jäsenrekrytoinnin kannalta
oivallisena paikkana.
17. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18.55.

