
Tiimin	  kokous	  18.5.2015	  klo	  15.00	  	   Kirkon	  Ulkomaanavun	  toimisto,	  Eteläranta	  8,	  00130	  Helsinki	  

KOKOUSMUISTIO	  
	  
1. Kokouksen	  avaus	  

Puheenjohtaja	  avasi	  kokouksen	  kello	  15.13.	  
	  

2. Kokouksen	  järjestäytyminen	  	  
Kokouksen	  puheenjohtajana	  toimii	  Elina	  Tyynelä,	  sihteerinä	  toimii	  Anne	  Heikkinen,	  paikalla	  lisäksi	  Laura	  Tiitu	  ja	  
Patrick	  Ahlstrand.	  Skypen	  kautta	  paikalla	  Jaro	  Karkinen	  ja	  Aino	  Tiitta	  (kohtaan	  11	  saakka).	  Lisäksi	  paikalla	  
Globalistin	  päätoimittaja	  Rebekka	  Katko,	  koordinaattorit	  Sini	  Tyvi	  ja	  Pertti	  Keinänen	  sekä	  harjoittelija	  Katri	  
Vihma.	  	  
	  

3. Esityslistan	  hyväksyminen	  
Hyväksyttiin	  esityslista	  ilman	  muutoksia	  kokouksen	  työjärjestykseksi.	  	  	  
	  

4. Globalistin	  kuulumiset	  
Seuraavan	  Globalistin	  suunnitelmista	  oli	  kertomassa	  päätoimittaja	  Rebekka	  Katko.	  Suunnitelmat	  ovat	  lähteneet	  
hyvin	  käyntiin.	  Pohdittiin	  keinoja	  tiimin	  ja	  Globalistin	  yhteistyön	  syventämiseen.	  	  
	  

5. Kampanjaryhmän	  kuulumiset	  
Kampanjaryhmälle	  kuuluu	  hyvää.	  Kampanjaryhmän	  seuraava	  kokous	  on	  keskiviikkona	  20.5.	  klo	  15.30.	  Kirkon	  
kasvatuksen	  alan	  työntekijöille	  lähtevässä	  kirjeessä	  on	  maininta	  Changemakerin	  Rauhanradikaali-‐kampanjasta	  ja	  
rauhanketjusta.	  
	  	  

6. Strategiapäivän	  aika,	  paikka	  ja	  sisällön	  ideointi	  
Pohdittiin	  strategiapäivän	  sisältöä	  ja	  teemoja,	  joita	  tiimi	  voisi	  käsitellä.	  Päätettiin,	  että	  käsitellään	  erityisinä	  
aiheina	  jäsenyyttä	  ja	  viestintää.	  Strategiapäivän	  ajankohta	  on	  19.9.	  ja	  se	  järjestetään	  Helsingissä.	  	  
	  

7. Osallistuminen	  Educa-‐messuille	  
Tiimi	  päätti	  osallistua	  Educa-‐messuille,	  jotka	  järjestetään	  29.–30.1.2016	  Helsingin	  Messukeskuksessa.	  

	  
8. Liittyminen	  Ilmasto.org:n	  taustajärjestöksi	  

Tiimi	  on	  alustavasti	  kiinnostunut	  liittymään	  Ilmasto.org:n	  taustajärjestöksi.	  Ennen	  lopullista	  päätöstä	  selvitetään	  
taustajärjestönä	  toimimisen	  kustannuksia	  Ilmasto.org:ssa.	  	  

	  
9. Talouskatsaus	  

Käytiin	  läpi	  Changemakerin	  budjettitilannetta.	  Seuraava	  talouskatsaus	  päätettiin	  pitää	  syyskuussa.	  	  
	  

10. Uuden	  harjoittelijan	  esittäytyminen	  ja	  kesäkiertuekuulumiset	  
Kesäkiertueesta	  vastaava	  harjoittelija	  Jaana	  Rissanen	  esittäytyi.	  Hän	  aloitti	  harjoittelunsa	  5.5.	  Kesäkiertue	  alkoi	  
Joensuussa	  Mahdollisuuksien	  torilla	  9.5.	  Sen	  jälkeen	  on	  kampanjoitu	  Tampereella	  Mahdollisuuksien	  torilla	  sekä	  
Yhden	  hinnalla	  –tapahtumassa.	  Tulevia	  kesäkiertueen	  tapahtumia	  ovat	  ainakin	  Maailma	  kylässä	  –festivaalit,	  
Herättäjäjuhlat	  ja	  Kipinä-‐suurleirin	  isosten	  ilta.	  	  

	  
11. Tiimin	  palautekysely	  

Avataan	  sähköinen	  tiimin	  palautelomake.	  
	  
Aino	  Tiitta	  poistui	  kokouksesta	  klo	  16.55.	  	  

	  
12. SommerSNU:hun	  lähtevien	  velvoitteet	  verkostoa	  kohtaan.	  

Norjan	  Changemaker	  on	  lähettänyt	  kutsun	  SommerSNU:hun,	  joka	  järjestetään	  21.-‐27.6.2015	  Halsnøyssa.	  Käytiin	  
läpi,	  millaisia	  velvoitteita	  edustajille	  on	  määritelty	  akuilmoituksessa	  ja	  mitä	  tiimi	  toivoo	  heiltä.	  

	  
13. Tiimin	  kuulumiset	  

Käytiin	  läpi	  tiimiläisten	  kuulumiset.	  



	  
14. Työntekijöiden	  kuulumiset	  

Käytiin	  läpi	  työntekijöiden	  kuulumiset	  
	  
15. Ilmoitusasiat	  

-‐ Kevään	  harjoittelijan	  Katri	  Vihman	  harjoittelu	  päättyy	  18.5.	  	  
-‐ Changemakerin	  työntekijät	  ovat	  kesällä	  melko	  paljon	  poissa	  toimistolta.	  Yhteydenottoihin	  vastataan	  heti	  

kuin	  mahdollista.	  
-‐ Uusi	  Changemaker-‐toimintaopas	  taittovaiheessa	  
-‐ Changemaker	  on	  saanut	  ohjelmapaikan	  Kirkon	  kasvatuksen	  päiville	  13.1.2016.	  Kirkon	  kasvatuksen	  päivät	  

järjestetään	  Jyväskylässä.	  
	  
16. Muut	  esille	  tulevat	  asia	  

-‐ Yhden	  hinnalla	  –tapahtuman	  ohjelmatyöryhmään	  osallistuu	  Changemakerin	  ja	  Kirkon	  Ulkomaanavun	  
puolesta	  Anne	  Heikkinen	  ja	  hänen	  ollessaan	  estynyt	  koordinaattori	  Pertti	  Keinänen.	  	  

-‐ Tie	  changemakeriksi	  –kaavion	  läpikäynti	  
-‐ Changemaker	  kannustaa	  jäseniään	  osallistumaan	  Painavaa	  asiaa	  –tapahtumaan.	  	  
-‐ Tiimihaku	  käynnistyy	  pian.	  

	  
17. Kokouksen	  päättäminen	  	  

Kokous	  päätettiin	  kello	  17.48.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


