
TIIMIN KOKOUS 19.3.2014 klo 16.30  Pj Elina  Luotsikatu 1 A, 3. krs 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
Kokous avattiin 16:33 ja todettiin päätösvaltaisuus 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Elina pj, Riikka sihteeri, paikalla lisäksi Sonja ja Laura sekä työntekijät Pertti ja Eva sekä harjoittelija 
Aija 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisäyksiä: Seurakuntapostitukset kohtaan 12, kohdaksi 13 syksyn viikonloppu 

4. Veroparatiisimatkat-kampanja 
Vetoomusta lanseerataan, kohteina suurimpia suomalaisia yrityksiä, joita lähestytään positiivisella 
hengellä. Tarkoituksena aloittaa Oulun viikonlopussa tempauksella postikorttivetoomuksen kanssa. 
Changemaker aikoo tehdä kouluvierailuja, kouluvierailupakettia työstetään parhaillaan. 

5. Toimintaohjeet paikallisryhmille liite 1 
Kohta 2.2 Paikallisryhmän velvollisuudet verkostoa kohtaan, muutos: toimintasuunnitelma 
toimitetaan toimistolle puolivuosittain 
Kohta 1 Paikallisryhmän perustaminen, muutos: talousvastaavan tehtävä poistettiin 
Muutokset hyväksyttiin esitettäväksi jäsenkokoukselle. 

6. Sääntömuutos: Jäsenyyden yläikärajan lisääminen sääntöihin liite 2 
7. Hyväksyttiin muutosehdotus 36 vuoden ikärajasta sääntöihin, Pertti selvittää jäsenmaksu-kohtaa 
8. Suosituskirjepyynnöt Allianssin ilmastodelegaatiksi  

Tiimi päätti, että kirjoitetaan hyvät suositukset ainoalle suositusten pyytäjälle. 
9. Changemaker Akatemian kuulumiset  
10. Elina on tavannut projektisuunnittelijaa ja he ovat suunnitelleet mm. rekrytointia. Akatemia alkaa 

toukokuussa ja päättyy vuoden lopussa, ja se koostuu viidestä eri koulutusviikonlopusta ja 
kenttämatkasta. Kenttämatkan rahoitus on vielä auki. 

11. 10-vuotissynttäreiden kuulumiset  
Harjoittelijan rekrytoiminen syksyllä synttäreiden järjestelemistä varten mietintään. Sonja ja Elina 
jakavat tehtäviä keskenään.  

12. CM-viikonlopun kuulumiset  
Eva kertoi ohjelmaluonnoksesta, perjantaina keskitytään tutustumiseen ja ryhmäytymiseen. 
Lauantai on varattu koulutukselle, mm. rauha-aiheisia työpajoja, Elina vetää ympäristöaiheisen 
koulutuksen, Annukka on mukana keromassa CM-akatemiasta, kampanjaan liittyen Riikka vetää 
esittelyn ja Kepan Niklas Kaskeala pitää syvemmän koulutuksen. 
Sunnuntaina aamulla on jäsenkokous ja iltapäivällä kampanjatempaus Oulun keskustassa.  

13. Polttavan kysymyksen tukihakemus 
Tiimi päätti tukea kampanjaa x eurolla. 

14. Seurakuntapostitukset 
Kirjeisiin seurakunnille laitetaan virikemateriaali, yleisesitteitä (5 kpl), Globalisti ja yksi juliste. 
Mukaan laitetaan saatekirje, jossa esitellään mm. Changemakeria, kannustetaan seurakuntaa 
tukemaan nuoria ja kerrotaan riparipaketista.  

15. Syksyn koulutusviikonloppu 
Esiteltiin kahta leirikeskusvaihtoehtoa. Päätettiin, että Pertti kysyy vielä ruoista, jonka mukaan 
tehdään päätös. 

16. Tiimin kuulumiset 
Tiimiläiset kertoivat kuulumisiaan. 

17. Työntekijöiden kuulumiset 
Työntekijät kertoivat kuulumisiaan. Aija on suunnitellut mm. koulutuksia ja niitä on kertynyt 
mukavasti. Eva on mm. osallistunut ympäristöryhmän kokoukseen, kampanjan tiimoilta 



suunnitellut koulutuspakettia ja tavannut Haavistoa. Pertti on mm. hoitanut ulkosuhteita ja 
valmistellut lähtöä Kambodzhaan sekä kirjoittanut raporttia ulkoministeriöön.  

18. Muut esille tulevat asiat 
Eva esitteli Facebookissa Changemaker-sivuille tulevaa uutta työkalua, jossa voidaan muovata uusia 
ja mielenkiintoisia välilehtiä. 

19. Ilmoitusasiat 
Pekka Haavistolle on luovutettu Kampanjat kuriin -kampanjan vetoomukset perjantaina 14.3.2014. 
Haavisto oli iloinen tekemästämme kampanjasta.  

20. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin 18:20. 

 
 


