Tiimin kokous 26.11.2020 klo 17:30, Teams

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17.35
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii vpj Anne Heikkinen. Kokouksen sihteerinä on Oona Erkka.
Todetaan kokouksessa paikalla oleviksi henkilöt Anne Heikkinen, Linnea Parkatti, Essi
Kurki, Oona Erkkä sekä koordinaattorit Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm. Todetaan, että
kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Mikäli kenelläkään ei ole lisättävää esityslistalle, hyväksytään se kokouksen
työjärjestykseksi sellaisenaan.
Hyväksytään esityslista.
4. Hallinto ja talous
a. Päivitetyt osoitteet tiimin todistuksia varten
Lähetetään 29.11 mennessä osoitteet Helmille.
5. Vaikuttamistoiminta
a. Onko Changemaker mukana Irti turpeesta -kampanjassa? Petteri on
luvannut kirjoittaa blogikirjoituksen kampanjan nettisivuille. Tämän lisäksi
mukana olo vaatisi myös somepostausten jakamista. Asiasta on keskusteltu
kahdessa aiemmassa kokouksessa, mutta päätös on vielä tekemättä.
Päätetään lähteä mukaan kampanjaan.
6. Koulutus ja vierailut
a. Nuoret vaikuttajat -koulutus 27.1. - Changemakerista edustusta
Lähetetään Changemakerilta edustusta koulutukseen. Essi ilmaisi mielenkiintoa,
kysytään myös vuoden 2021 tiimiltä halukkuutta.
b. Roolikorttiharjoite - paljonko tilataan? suomeksi ja ruotsiksi
Tilataan harjoitetta 2500 kappaletta.

7. Tapahtumat
a. Erätaukokeskustelu Erätaukoviikolla 2.12.
Mukaan on kutsuttu eri järjestöjä. Mainostetaan vielä somessa.
b. Tiimin virkistys 15.12.
Koronatilanteen takia ei voida kokoontua livenä, joten siirretään tapaaminen
etätapaamiseksi.
KUA:n hallituksen Hanna Ylikangas tulee heti tapaamisen alkuun kertomaan
toiminnasta.

Mikäli tilanne sallii, nähdään tiimin kesken vielä keväämmällä. Mikäli tapaamista ei
ole toukokuun loppuun mennessä saatu järjestettyä, unohdetaan se.
8. Viestintä
a. Mikä tilanne somejoulukalenterin kanssa?
Tiimiläiset käyvät varaamassa omat vuorot ja laitetaan myös paikallisryhmille
viestiä.
9. Globalisti
a. toimitussihteerin ja päätoimittajan hakua jatkettu sunnuntaihin 29.11. Sovitaan,
miten päätös saadaan tehtyä mahdollisimman pian sunnuntain jälkeen.
Toimisto lähettää hakemukset maanantaina Slackiin, jossa tiimiläiset valitsevat
toimitussihteerin ja päätoimittajan.
10. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. paikalliskoordinaattoreiden haku auki joulukuussa

11. Ruotsinkielinen toiminta
a. Roolikortit on käännetty ruotsiksi ja lähetetään ruotsinkielisiin seurakuntiin

12. Kansainvälinen toiminta

13. Ilmoitusasiat

14. Muut esille tulevat asiat
a. KUA etsii puhujia YLE:n radiohartauksiin

15. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.21.

