Tiimin kokous 19.11.2014 klo 17.00

Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.03.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina, sihteerinä toimii Sonja, läsnä tiimistä Laura, Anu, Skypellä mukana
Riikka. Työntekijät Virva, Pertti, Sini sekä ensi vuoden tiimiläinen Johanna.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.
4. 10-vuotissynttäreiden kuulumiset
Virva on vahvistanut ruokajärjestelyt Hotel Arthurissa ja asiat ovat hyvässä tilanteessa, ilmoittautuneita noin 80.
Synttärikokous 20.11.2014 – sovitaan tilaisuuden logistiikasta, aikataulusta ja vastuualueista.
Hotel Arthuriin tarvitaan järjestelyapua klo 13:00 - 18:00.
Kansainväliset vieraat Norjasta, Kambodzha, Islannista – erillinen isäntä/emäntä kampanjapäiväksi.
Seminaariin on 57 ilmoittautunutta.
5. Veroparatiisimatkat-kampanja
Viimeiset kampanjakokoukset tulossa, Riikka valmistelee kampanjaraporttia.
Synttäreiden tempaus on kampanjan tämän vuoden viimeinen.
Velkaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 25.11.2014 klo 16.30. Uuden vuoden suunnittelukokous pidetään
9.12.2014.
6. T-paita- ja hupparivaraston täydennystilaus
Changemakerilla on kahdenvärisiä t-paitoja (vihreät ja harmaat). Vihreitä paitoja on käytetty lähinnä
promopaitoina, tosin useat alkavat olla jo kuluneita. Harmaata Ladyfit, miesten ja naisten suoraa mallia on vielä
varastossa – osa koista on kuitenkin lopussa. Huppareita on vain S-, M- ja L-kokoa. Isompia kokoja ei ole, esim.
Kokoa XL voitaisiin tilata, harkitaan myös uusien t-paitavärien tilaamista. Hupparit maksavat Changemakerille
n.30 e/kpl ja t-paidat n. 20 e/kpl. Kysymys: hankitaanko huppareita? Täydennetäänkö t-paitavarastoja vai
tuodaanko kokonaan uusi väri valikoimaan?
Päätös:
Hupparit – tilaamme XL-kokoisia huppareita.
T-paidat – tilamme uusia t-paitoja uudessa värissä ja eri kokoisina.
Täydennystä tilataan myös vihreisiin promopaitoihin.
Suosikkivärit ovat sininen ja keltainen Changemakerin graafisesta ohjeistuksesta.
Sini selvittää saatavilla olevina värisävyjä, hinnastoja ja tuo tarjoukset seuraavaan tiimin kokoukseen.
7. Vuoden 2015 harjoittelijat
Verkostolle on varattu vuodelle 2015 6 kk:n harjoittelijapalkan suuruinen harjoittelubudjetti – tiimin tehtävänä
on päättää, miten ensi vuoden harjoittelijoiden kanssa toimitaan.
Pertti ehdotti, että verkostolle vuonna 2015 tulisi kolme harjoittelijaa: yksi keväällä, toinen kesällä ja kolmas
talvella. Kevään harjoittelija tulisi avustamaan työntekijöitä toimistotyötehtävissä. Rekrytointi on tarkoitus
käynnistää joulukuun 2014 aikana. Harjoittelija aloittaisi helmikuun puolivälin tienoilla.
Päätettiin, että Pertti alkaa työstää kevätharjoittelijan työpaikkailmoitusta. Työpaikkailmoitus lähetetään tiimin
listalle, jossa asiaa viedään eteenpäin.
8. Tiimiläisten kuulumiset
9. Työntekijöiden kuulumiset

Anu poistui klo 18.12
10. Ilmoitusasiat
2.12.2014 – Changemaker-esittely Kotkassa.
17.1.2015 – Globalistin lehtityöpajakoulutus.
8.12.2014 klo 17.00 – Globalistin toimituskunnan kokous.
8.12.2014 klo 19.00 – Globalistin radikalisaatioteemaryhmä.
Toimitettu 400 kpl Opas maailmanmuuttajille -materiaalia SubjectAidille.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.28.

