Tiimin kokous 27.10.2020 klo 17:30, Teams

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitettiin ajassa 17.35

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Linnea Parkatti. Paikalla
ovat Petteri Näreikkö, Joanna Slama, Anne Heikkinen sekä koordinaattorit Matias Uusisilta
ja Helmi Saksholm. Todetaan, että kokous päätösvaltainen.
Oona Erkka mukana kohdasta 5 lähtien.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään.
4. Hallinto ja talous
a. Slackin käyttöönotto
Keskusteltiin tasapainosta Slackin ja sähköpostin välillä. Slacki luotiin vahingossa
chsallianciin Changemakerin sijasta. Matias luo uuden Slackin Changemakerin nimiin.

5. Vaikuttamistoiminta
a. terveiset Afrikka-strategian nuorten työpajasta
Petteri ja Helmi osallistuivat työpajan Rauha ja osallisuus - sektioon. Muita teemoja
oli koulutus, yritykset… Työpajassa keskusteltiin siitä, miten nuoret voivat vaikuttaa
rauhan luomiseen/ylläpitämiseen ja pakolaisuudesta maiden sisällä.
Allianssi on tehnyt koosteen työpajasta, jonka voi käydä lukemassa.
Matiakseen voi olla yhteydessä jos haluaa osallistua seuraavaan työpajaan.
6. Koulutus ja vierailut
a. Camilla Ojala vierailee Nokian lukiossa 28.10.
b. b-koulutuksiin ilmoittautunut 20 hlö, viimeinen etänä huomenna keskiviikkona

7. Tapahtumat
a. Journalismikoulutus 29.10.
b. Erätaukokeskustelun suunnittelu Erätaukoviikolle 1.-7.12.
Erätaukokeskustelu pidetään verkossa. Matias ja Petteri sopii ajan.

CM-viikonlopussa kysyttiin ihmisten kiinnostusta järjestää keskustelu, mutta
kiinnostusta oli aika vähän. Petter mainostaa tapahtumaa somessa, yritetään siten
saada lisää ihmisiä työryhmään.

8. Viestintä
a. somekalententerivaraukset
Muistakaa varata vuorot! Someen saa tehdä myös kevyempää sisältöä, esim.
reseptejä, “päivän hyvä teko”... Toimisto laittaa tapahtumat someen.
Someviikkonaan ei tarvitse laittaa joka päivä postauksia.
b. onko kiinnostusta tehdä somejoulukalenteria?
Joanna tekee marraskuun puoliväliin taulukon, josta voi käydä varaamassa itselleen
luukkupäivät. Teemana laajasti ekologinen joulu: ruoka, paketit… Oona kysyy
paikalliskoordinaattoreilta kiinnostusta osallistua joulukalenterin tekoon ryhmineen.
9. Globalisti
a. toimitussihteerin ja päätoimittajan haku auki
Kannattaa mainostaa kaikille jotka voisivat olla kiinnostuneita!
10. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. suunnitellaan tiimin ja paikalliskoordinaattorien etätapaamista
Tapaamisessa voidaan tutustua ja ideoida tulevaa toimintaa, mahdollisesti myös
pelata jotakin online-peliä. Helmi lähettää kaikille Doodlen jonka pohjalta voidaan
sopia aika joka sopii kaikille.

11. Ruotsinkielinen toiminta
a. Cm-kväll: fördomar om religion
Haluaako Linnea, että toimistolta on joku hoitamassa etätapahtuman tekniikkaa?
Toimisto tulee tekniikka-avuksi ja tekee someen tapahtumailmoitukset.
12. Kansainvälinen toiminta

13. Ilmoitusasiat
a. Varaa loppukeskusteluaika
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NX5dN9Xj5VotpluR53YJOXZf8NG2LvpF
WFSVCGOuLVM/edit#gid=0
b. Rooliharjoite
Työryhmä on aloittaneet työnsä rooliharjoitteen parissa, mukaan työryhmään ehtii
vielä! Ensi kokoontuminen torstaina.

c. Kotimaahaastattelu etenee

14. Muut esille tulevat asiat
a. Rahoitusasiat
Etsitään mahdollisia rahoittajia ja tarkastellaan ensi vuoden budjettia.

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.59.

