
  Tiimin kokous 21.8.2017 kello 18:00 Allianssi-talolla 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajana Matias Uusisilta, sihteerinä Sini Tyvi. PaikallaJaana Rissanen, Noora 
Mattila, Laura Tiitu.sekä Jonas Biström. Laura Tiitu kutsuttu tiimiin mukaan varajäsenen 
paikalta syksyn ajaksi. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla 4/7 tiimiläistä. 

 
3 Esityslistan hyväksyminen 

Käsitellään vain päätösasiat eli kohdat:4, 5c ja 11. Muut asiat siirretään seuraavaan 
kokoukseen. 

 
4. Hallinto ja talous 

a. Syksyn kokousten sopiminen 
to 7.9. klo 16-18 sihteeri: Jaana 
ma 18.9. klo 16-18 sihteeri: Anni 
ke 4.10. klo 17-19 sihteeri: Sini 
pe 20.10. klo 15-17 sihteeri: Laura 
pe 3.11. klo 17:30-19:30 sihteeri: Noora 
to 16.11. klo 18-20 sihteeri: Jaana 
pe 1.12. klo 17:30-19:30 sihteeri: Sini 
ti 12.12. klo 16-18 sihteeri: Noora + illanvietto kokouksen jälkeen 

 
b. Tiimin vastuutehtävien uudelleenjako 

Keskustellaan vastuujaosta seuraavassa kokouksessa. 
 

c. Syksyn jäsenkokous 
Jäsenkokous 7.10. Kuopiossa Changemaker-viikonlopun yhteydessä. Kutsu 
lähetettävä 7.9. mennessä. Kutsun yhteydessä on hyvä olla alustava esityslista, 
josta siis päätettävä mielellään jo ennen seuraavaa kokousta. Päätettiin siirtää 
keskustelu aiheesta käytäväksi sähköpostin välityksellä. 

 
5. Vaikuttamistoiminta 

a. Kampanja: Pakkomatkat -kampanjan tilanne ja kampanjan päätös 
b. Teemaryhmät: Ympäristöryhmän kampanjasuunnittelun tilanne sekä Talousryhmän 

tuleva toiminta 
c. Changemaker mukaan järjestöjen yhteiseen kirjeeseen ministereille liittyen 

ihmisoikeuskysymyksiin ja yritysten vastuuseen  
Päätettiin allekirjoittaa. Matias ilmoittaa asiasta Kepaan ja lähettää 

Changemakerin logon. 
 

6. Koulutus 
a.  Changemaker-viikonloppu 6.-8.10. Kuopiossa 
b. Kuulumiset kesän vierailuilta: Tampereen eteläinen seurakunta, Vaasan 

suomalainen seurakunta 
 

7. Tapahtumat 
 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 
 

9. Tiedotus 
 

10. Globalisti 



 
11. Kansainvälinen toiminta 

a. Jäsenhakemus kansainväliseen verkostoon: REJADH Somalia (liite)  
Päätettiin, että Suomen Changemaker ei puolla REJADH Somalia -järjestön 
hyväksymistä osaksi kansainvälistä verkostoa, mutta järjestön kanssa 
voitaisiin tehdä muuta yhteistyötä. Perusteluja päätökselle: hakemuksesta 
jää epäselväksi, miksi REJADH Somalia haluaa olla osa Changemaker-
verkostoa mutta silti pysyä eri nimellä toimivana järjestönä. Todettiin, että 
yhteistyön kautta voisi ensin tutustua tarkemmin järjestön toimintaan ja 
mahdollisesti myöhemmin hyväksytä järjestön sitten osaksi kansainvälistä 
Changemkaer-verkostoa. 

b. Edustaja kansainvälisen verkoston Skype-kokoukseen 
Anni Valden edustaa. Jos Anni ei pääse osallistumaan, etsitään toinen 
edustaja. 

 
12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 

 
13. Mobiilivideohanke 

 
14. Ilmoitusasiat 

 
15. Muut esille tulevat asiat 

 
16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 18:48. 
	


