TIIMIN KOKOUS 19.11.2019 KLO 16.00, ETELÄRANTA 8, HELSINKI

1.

Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan 19.11.2019 klo 16:13.

2.

Kokouksen järjestäytyminen
Paikalla Petteri Näreikkö (kokouksen pj), Sini Tyvi, Jonas Biström, Helmi
Saksholm. Skypessä: Anni Valden sihteerinä, Sinituuli Suominen, Julia Manni ja
Elsa Pakkasvirta.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

4.

Hallinto ja talous
a. Talouslinjaukset vuodelle 2020 (Liite1)
 Käytiin läpi uudet talouslinjaukset ja hyväksyttiin ne.
b. Tiimiläisten pidemmistä poissaoloista ilmoittaminen
 Pidemmistä poissaoloista ilmoitetaan koko tiimille.
c. Kokouspalkkio puheenjohtajan sijaistamisesta maksetaan Petteri Näreikölle
hänen sijaistamista kokouksista.
d. Tiimin kokoukset alkavat 3.12. klo 17:00 ja 17.12. klo 16:30.
e. Ehdotus varapuheenjohtajan ja tiimin kansainvälisen toiminnan erottaminen
toisistaan. Kansainvälisen toiminnanvastaava voisi olla tulevaisuudessa oma
pesti tiimissä ja varapuheenjohtaja oma pestinsä.

5.

Vaikuttamistoiminta
a. Humak
 Petteri on esittelemässä toimintaa 15v.-kampanja kärjellä Humakilla.
Todettin, että se vaatii vielä kehittelyä. Humak haluaa tehdä jatkossa
yhteistyötä Changemakerin kanssa.
b. Changemakerin tuleva vuosi (strategia ja “uudelleenbrändäys”)
 Muistetaan, että uuden vuoden alkaessa myös on hyvä muistaa
Changemakerin strategiat ja uudelleenbrändäys. Vanhoja tiimiläisiä
kannustetaan mukaan tähän suunnitteluun ja totetutukseen.
c. Ruokaturva -kampanjan kannatuskortit
 Elsa on ollut yhteydessä ministeriöön kampanjakorttien
luovuttamisesta ja selvittää asiaa lisää.
d. CM15 -kampanja, GIFfit valmiita, ilmestyvät giphy.comiin lähiaikoina, jonka
jälkeen kampanja voidaan julkaista nettisivuilla ja Instagramissa.

6.

Koulutukset
a. Erätauko-viikko
 2.-7.12. Erätauko-viikko, jossa järjestetään keskusteluja. Ideana koota
erilaisia ihmisiä yhteen ja keskustella yhdestä valitusta aiheesta.
Tiimiläiset kiinnostuneita ja siirretään suunnittelua ensi vuoden
puolelle ja seuraavan tiimin hoidettavaksi.
b. Varhaiskasvatusyhteistyö
 Espoon varhaiskasvatusyksikkö pyysi Julia Mannia kertomaan ja
edustamaan Changemakeriä mahdollisesti ensi keväänä.

7.

Globalisti
a. Globalistin jakelu
 Aivovammaliitolle lähetetään muutama lehti.
b. Globalisti 1/2020 on mennyt taittajalla.

8.

Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikalliskoordinaattorit
 Pilottiohjelma vireille jo nyt tän vuoden puolella. Ehdotuksia
pilottipaikkakunniksi olisi Tampere, Oulu ja Turku. Joensuu ja
Jyväskylä jatkaisivat ilman paikalliskoordinaattoria. Rovaniemi
mahdollisesti pilottivaiheen kakkosvaiheessa mukaan, kun ollaan
saatu testattua miten toimii Tampereella, Oulussa ja Turussa.
 Paikalliskoordinaattoreita haetaan puoleksi vuodeksi eli nyt
ensimmäisen kerran kevätkaudelle 2020.
 Paikalliskoordinaattori järjestää vähintään 5 tapahtumaa
paikkakunnallaan.
 Sini Tyvi laittaa esitystä tiimille myöhemmin sähköpostilla.

9.

Tiedotus
a. Somejoulukalenteri
 Kalenterista on tehty vuoronvarauslista Google Sheetsillä. Tiimiläiset
pääsevät varaamaan vuoroja. Jokainen tiimiläinen varaa 3 luukkua ja
ehdoton deadline ti 26.11.
 Paikallisryhmät mukaan kalenterin tekoon ja paikallisryhmät tekevät
yhden luukun per ryhmä. Ideat viimeistään Annille 30.11., mutta
mahdollisimman pian. Anni on vielä uudelleen yhteydessä
paikallisryhmiin koskien kalenterin tekoa.

10.

KV-asiat (Sinituuli)
a. Changemaker International Network
Kenia on lähettänyt kokouksesta Doodlen. Changemaker Internationalin
kokous pidetään marraskuun viimeisellä viikolla. Sinituuli kutsuu Annen
mukaan päivän varmistuttua.
b. ACT Alliance Youth CoP
Tarkempaa tietoa Youth CoPin puheenjohtajavaaleista tai nuorten
hallitusedustajien asemasta ei ole vielä saatu. Seuraava kokous pidetään
20.11. Sinituuli ei pääse paikalle, koska kokous menee päällekkäin Allianssin
syyskokouksen kanssa. Sinituuli kokousti Youth CoPin uuden co-chairin
Amandan kanssa 15.11. Youth CoPin seuraavassa kokouksessa on tarkoitus
jakaa eri tehtävien vetovastuita (strategian kirjoittamisprosessi, edustus
muissa työryhmissä, Youth Assembly) co-chairien kesken.
c. Sinituulin ja Annen tapaaminen 7.11.
Sinituuli perehdytti Annen varapuheenjohtajan tehtäviin. Anne osallistuu
vuonna 2020 Youth CoPin ja Changemaker International Networkin
kokouksiin.

11.

Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
a. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto
 Ens vuoden Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston -kokousta koskien
pidettiin kokous 24.1., johon Petteri tarvitsee mukaan vapaaehtoisia
kanssaan kokoukseen. Ensin pidetään jokaisessa maassa oma
kokous ja sitten Pohjoismaiden yhteinen kokous ja sen lausunnot
viedään suoraa YK:n biodiversiteettisopimusta varten.
b. Euroopan nuorten parlamentti
c. Haave-verkosto
 To 21.11. kokous Haave-verkostosta

12.

Tapahtumat
a. Maata näkyvissä -kuulumiset
 Tilat olivat muuttuneet ja hämäryyden takia kuvien ottaminen oli
hankalaa ja taustamelun vuoksi oli vaikeaa kommunikoida osallistujien
kanssa. 11 uutta jäsentä saatiin tapahtumasta. 100 Globalistia jaettu
ja tärkeä paikka näkyä.
b. 15-vuotisjuhlien tilanne
 Paneeliin panelisteja varmistunut kaksi henkilöä ja moderaattori on
Sinituuli Suominen. Tilavaraus saatiin pidennettyä klo 22:00 asti.
Juontajaksi valittiin Elsa ja toista vielä kysytään. Seuraava kokous
26.11. klo 17:00 toimistolla tai Skypellä mukana. Videot Helmille
mahdollisimman pian.

13.

Ilmoitusasiat
 Allianssin syyskokous, jossa Changemakeria edustaa KUA:n valtakirjalla Sini
Tyvi ja Petteri Näreikkö
 Lähdettiin mukaan Finnwatchin #430-kampanjaan

14.

Muut asiat
Ei muita asioita.

15.

Kokous päätetään ajassa 18:23.

Liite 1:

Changemakerin talouslinjaukset
Hyväksytty tiimin kokouksessa 19.11.2019, voimassa toistaiseksi.

1. Säännöllisen paikallistoiminnan taloudellinen tuki
Vapaaehtoiset voivat hakea verkostolta tukea ryhmän säännöllisestä paikallisesta
Changemaker-toiminnasta aiheutuviin kuluihin suhteutettuna toimintamäärään.
Taloudellista tukea myönnetään toimintaan, joka edistää Changemakerin tavoitteita
ja arvoja.
Taloudellisen tuen hakeminen:
Taloudellista tukea voi hakea säännölliseksi suunnitellulle paikallistoiminnalle
puoleksi vuodeksi (kevät/syksy) kerrallaan seuraavien kategorioiden mukaan:



Kerran kuukaudessa (1 krt/kk) kokoontuva ryhmä voi hakea enintään 50
euroa/toimintakausi.
Kaksi kertaa kuukaudessa (2 krt/kk) tai useammin kokoontuva ryhmä voi
hakea enintään 100 euroa/toimintakausi.

Anomus taloudellisesta tuesta kannattaa lähettää heti toimintakauden alussa, mutta
tukea on mahdollista hake myös kesken kauden.
Vapaamuotoinen anomus lähetetään sähköpostitse Changemakerin työntekijöille
osoitteeseen toimisto@changemaker.fi.
Tukea anottaessa on ilmoitettava toimintakauden (kevät/syksy) suunniteltujen
kokoontumisten tai tapahtumien määrä sekä millaisiin kuluihin tukea aiotaan käyttää.
Mikäli vapaaehtoisilla on jo tiedossa kokoontumisten päivämäärät, ne voidaan
ilmoittaa samalla, jotta paikallista toimintaa voidaan mainostaa Changemakerin
nettisivuilla.
Hyväksyttävät kulut:
Säännöllisen paikallistoiminnan taloudellista tukea voi käyttää esimerkiksi tarjoilujen
hankkimiseen tai sovitusti muuhun toiminnan kannalta perusteltuun kuluun, kuten
pieniin tarvikehankintoihin, toiminnan mainostukseen tai tiloista aiheutuviin kuluihin.
Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:
Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin
työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä.

Säännöllisen paikallistoiminnan tukea maksetaan kokoontumisten jälkeen
kulukorvauksena kuitteja vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden
kuluttua tapahtumasta, johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että (1)
toiminnasta on tiedotettu avoimesti ja siihen on ollut myös uusien jäsenten
mahdollista osallistua, sekä (2) tapahtumasta on täytetty nettilomakkeella tehtävä
raportti, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä osallistujat.
Paikallistoimintaa järjestäviä vapaaehtoisia kannustetaan myös kysymään tukea
esimerkiksi paikallisseurakunnalta tai muulta taustatukijalta.

2. Taloudellinen tuki paikallisiin tapahtumiin ja kampanjatoimintaan
Säännöllisen paikallistoiminnan lisäksi Changemakerin paikallisryhmät sekä myös
yksittäiset paikallisesti toimivat jäsenet voivat anoa verkostolta taloudellista tukea itse
järjestämiinsä tapahtumiin sekä tapahtumiin, joihin jäsenet menevät esittelemään
Changemakerin toimintaa tai verkoston kampanjaa. Tätä tuen muotoa voidaan anoa
myös uusien iltojen tai Changemaker-esittelyjen järjestämiseen paikkakunnilla, joilla
ei vielä ole säännöllistä paikallistoimintaa. Paikallisen tapahtuma- ja
kampanjatoiminnan tukea myönnetään tämän ohjeen perusteella enintään 50
euroa/tapahtuma. Isommista summista on mahdollista tehdä erillinen anomus
perusteluineen tiimissä erikseen hyväksyttäväksi.
Tuen hakeminen:
Anomus taloudellisesta tuesta kannattaa lähettää mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa suunniteltaessa tapahtuman järjestämistä tai sellaiseen osallistumista.
Vapaamuotoinen anomus lähetetään sähköpostitse Changemakerin työntekijöille
osoitteeseen toimisto@changemaker.fi.
Anomuksesta tulee ilmetä tapahtuman ajankohta ja paikka, millaisesta tapahtumasta
on kyse, missä roolissa Changemaker olisi siellä mukana sekä millaisiin kuluihin
tukea anotaan.
Hyväksyttävät kulut:
Tukea paikallisiin tapahtumiin ja kampanjatoimintaan voi käyttää sovitusti esimerkiksi
tapahtuman osallistumis- tai lupamaksuihin, tapahtuman mainostukseen sekä pieniin
tarvikehankintoihin. Changemakerin esittelytilaisuuksien osalta hyväksyttäviä kuluja
voivat olla myös tilavuokrat tai tarjoilukulut.
Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:
Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin
työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä.
Tapahtumaosallistumisesta aiheutuneet kulut maksetaan kulukorvauksena kuitteja
vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta,
johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että paikalliset toimijat ovat
tiedottaneet tapahtumasta etukäteen sekä täyttäneet tapahtumasta nettilomakkeella
tehtävän raportin, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä osallistujat.

3. Toimintaryhmien ja Globalistin toimituskunnan kulut
Erilaisten muiden toiminta- ja työryhmien sekä Globalistin toimituskunnan
säännöllisistä kokoontumisista aiheutuviin kuluihin sovelletaan samoja periaatteita
kuin säännöllisen paikallistoiminnan kuluihin. Vastaavasti toimintaryhmien
itsenäisesti järjestämän kampanjatoiminnan ja tapahtumaosallistumisen osalta
voidaan soveltaa samoja periaatteita kuin paikallisessa tapahtumaosallistumisessa.

4. Vapaaehtoisten kulut tapahtumissa
Changemaker voi korvata toimistolta käsin koordinoiduissa tapahtumissa vähintään
kolme tuntia/päivä päivystäville vapaaehtoisille kiitoksena enintään 15 euroa
maksavan aterian (ruoka ja juoma, ei alkoholia). Tilanteen mukaan ja työntekijöiden
etukäteen tekemällä päätöksellä yli kuusi tuntia/päivä päivystävälle vapaaehtoiselle
voidaan korvata myös toinen enintään 15 euroa maksava ateria tai kahvi. Kuluista ja
laskutuksesta on sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.
Verkosto voi myös tarvittaessa korvata vapaaehtoiselle majoituksesta aiheutuvia
kuluja, mikäli vapaaehtoinen päivystää toimistolta käsin koordinoidussa
tapahtumassa vähintään kolme tuntia/päivä kahtena tai useampana peräkkäisenä
päivänä tai mikäli tapahtuman aikataulujen takia vapaaehtoisen on välttämätöntä
yöpyä tapahtumapaikkakunnalla. Majoituksesta, siihen liittyvistä kuluista sekä
laskutuksesta on sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.
Paikallisesti järjestettyjen tapahtumien osalta vapaaehtoisten ruoka- tai
majoituskuluja ei yleensä korvata, ellei Changemakerin työntekijöiden kanssa ole
asiasta erikseen sovittu.

5. Matkakulujen korvaaminen tapahtumiin
Changemaker korvaa jäsentensä matkakuluja matkaohjeensa mukaisesti.

6. Puheenjohtajan palkkion maksaminen
Tiimin kokousten sekä jäsenkokousten johtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin
kuuluu edustaminen tärkeimmissä sidosryhmätapaamisissa sekä verkoston
keskeisissä kampanjatapahtumissa. Puheenjohtaja on myös Changemakerin
keulakuva ja toimii yhteyshenkilönä median suuntaan.
Puheenjohtajan verkoston hyväksi tekemästä vapaaehtoistyöstä maksetaan
palkkiota. Palkkiota maksetaan kokouspalkkiona, jonka määrä on 75 €/kokous.
Kokouspalkkiota maksetaan 14 tiimin kokouksesta, joista 8 on keväällä ja 6 syksyllä,
sekä jäsenkokouksista, joita järjestetään kahdesti vuodessa. Tilaisuuksia, joista
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota, kertyy vuodessa yhteensä 16, joten palkkio
määrä koko vuodelta on 1200 €. Changemakerin toiminnan kannalta voi olla tarpeen

järjestää vuoden aikana myös useampia tiimin kokouksia, mutta palkkiosumma ei
kuitenkaan kasva ylimääräisistä kokouksista.
Mikäli kokouksia, joista palkkiota maksettaisiin, ei järjestetä edellä mainittua määrää
tai mikäli tilaisuuksia joudutaan perumaan puheenjohtajasta riippumattomista syistä,
voi tiimi sopia erikseen muista tilanteista, joiden perusteella palkkiota maksetaan,
jotta puheenjohtajan palkkio pysyy kuitenkin vuositasolla 1200 eurossa. Mikäli
puheenjohtaja on estynyt saapumasta kokouksiin tai muutoin hoitamaan tehtäviään,
voi hänelle vuodessa maksettava palkkio jäädä alle 1200 euron.
Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään, tehtävät siirtyvät
varapuheenjohtajalle. Tällaisessa tilanteessa tiimin päätöksellä myös puheenjohtajan
palkkiota maksetaan varsinaisen puheenjohtajan sijaan varapuheenjohtajalle.

7. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin palkkion maksaminen
Globalistin sisällön suunnittelee ja tuottaa vapaaehtoisista koostuva toimituskunta.
Toimituskunnan työtä johtavat päätoimittaja ja toimitussihteeri, jotka valitaan tehtäviin
kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuoden aikana päätoimittaja ja toimitussihteeri
huolehtivat, että Globalisti-lehdestä ilmestyy kaksi numeroa.
Päätoimittajalle ja toimitussihteerille maksetaan kummallekin lehtikohtainen 100 €
palkkio, eli yhteensä 200 € vuodessa.

8. Paikalliskoordinaattorien palkkion maksaminen
Paikalliskoordinaattori on vapaaehtoinen, jonka tehtävänä on järjestää omalla
paikkakunnallaan säännöllistä toimintaa ja innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia.
Paikalliskoordinaattorin tehtävästä maksetaan palkkio, joka on 100 €/toimintakausi
(kevät/syksy) eli yhteensä 200 € vuodessa. Palkkionmaksun edellytyksenä on
vähintään viiden ennalta sovitun tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen
toimintakauden (kevät/syksy) aikana. Palkkion lisäksi vapaaehtoistehtävästä saa
myös todistuksen.
Paikalliskoordinaattorit valitaan hakemusten perusteella. Valinnan tekee tiimi.
Palkkionmaksun edellytyksenä olevan toiminnan sisällöstä sekä muista tehtävään
liittyvistä käytännön asioista sovitaan yhdessä Changemakerin työntekijöiden
kanssa. Kaksi vapaaehtoista voi myös yhdessä sopia jakavansa
paikalliskoordinaattorin tehtävän sekä tehtävästä maksettavan palkkion.
Changemakerin valtakunnallisuuden vahvistamiseksi ja säännöllisen paikallisen
toiminnan kehittämiseksi, paikalliskoordinaattoritoimintaa pilotoidaan vuonna 2020
ensin viidellä paikkakunnalla. Mikäli kokeilu on onnistunut, voidaan
paikalliskoordinaattoritoimintaa jatkaa myöhemmin vuosisuunnittelun yhteydessä
määritetyllä laajuudella.

