TIIMIN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 22.10.2019 KLO 17.30, ETELÄRANTA 8,
HELSINKI
Paikalla: Petteri Näreikkö, Elsa Pakkasvirta ja Sinituuli Suominen, Angelica
Saari oli paikalla etänä sekä Sara Latvus ja Jonas Biström

1. Kokouksen avaus
Kokous avattu ajassa 17.37. Kokous on päätösvaltainen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimi Sinituuli Suominen ja sihteerinä Elsa
Pakkasvirta.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Hallinto ja talous
a. Vanhan ja uuden tiimin tapaaminen (Sara)
Tapaaminen järjestetään todennäköisesti 3.12. toimistolla.
Petteri tiedottaa asiasta tulevalle tiimille.
b. Wihuri myönsi 15 000 € vuodelle 2020
Tiedoksi: Budjetti tehty 20 000 e perusteella (viime vuonna
saatu tämän verran), puuttuva 5000 pyritään paikkaamaan
muualta tulevalla rahoituksella.
5. Vaikuttamistoiminta
a. 15-vuotiskampanja (Jonas)
Kokous viime viikolla, hommat lähtivät hyvin etenemään.
Tällä viikolla graafikolta huomioita visuaaliseen ilmeeseen. 4
GIF:iä ja 5 tarraa Instagramiin, jotka Helmin veli ja Espoon
paikallisryhmäsuunnittelevat. Haastetaan ihmisiä kertomaan,
mitä he lupaavat ja vaativat (#LupaanVaadinVaikutan),
koululuokkia mukaan. Kuun vaihteessa tarkoitus laittaa
kampanja kunnolla käyntiin. Perjantaina 26.10. Essi ja Mare
kokoustavat 14-16 kouluasiasta Aleksandriassa.
b. Vuoden 2020 kampanja (Jonas)
Joulukuun alussa suunnittelupäivä, jossa alustuksia nuorten
rauhanviikkoon (Sinituuli Suominen), nuorten osallisuuteen ja

vihapuheeseen (KUA) liittyen. Lisäksi menetelmätyöpaja,
jossa työryhmissä suunnitellaan ideoita kampanjaan.
Keskustelua suunnittelupäivän ajankohdasta: pitäisikö päivän
olla arki-ilta tai pitäisikö sitä siirtää joulukuulta marraskuulle
tai tammikuulle? Päädyttiin siihen, että näillä näkymin
suunnittelupäivä pidetään 25.1.2019.
6. Koulutukset
a. Palaute viikonlopusta (Sara)
Viikonlopusta saatiin todella hyvää palautetta, vaikka
koulutuksia peruuntui ja niiden kanssa tapahtui yllättäviä
viime hetken muutoksia.
b. ABC-koulutukset (Sara)
A-koulutuksissa yhteensä 20 osallistujaa, Helsingissä
järjestettiin kaksi koulutusta ja Joensuussa, Jyväskylässä,
Oulu ja Turussa kaikissa yksi. B-koulutuksiin tullut jo hyvin
ilmoittautumisia.
7. Globalisti
a. Haku päätoimittajaksi ja toimitussihteeriksi (Jonas)
Hakemuksia tullut yksi, jatketaan hakua ja mainostetaan
lisää. Kysytään Aarolta, olisiko hänellä tehtävistä
kiinnostuneita tuttuja.
b. Numeron 1/2020 edistyminen (Jonas)
Päätoimittajan mukaan numero edistyy kohtalaisen hyvin,
mutta ruotsinkielisen sisällön ja muutaman arvostelun kanssa
on ollut ongelmia. Tästä syystä Jonas ja Helmi kirjoittavat
molemmat yhden arvostelun.
c. Huomiot VKL:n Globalisti-työskentelystä (Angelica)
Työpajassa keskusteltiin mm. lehden visuaalisesta ilmeestä
(mm. kuvituksesta ja siitä, että olisi hyvä, jos joku olisi
vastuussa valokuvaamisesta ja piirrustuksista) sekä
sisällöstä.
8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikallisryhmien tilannekatsaus (Sara)
Päivitetty paikallisryhmien tietoja nettisivuille. Monet ryhmät,
mm. Jyväskylä, ovat uusien jäsenten myötä aktivoituneet
paljon.
9. Tiedotus

a. Somekalenterin tilanne
Vuorot on olleet nähtävillä kalenterissa ja ne on jaettu n. 4
päivän jaksoihin. Hieman ollut hankaluuksia kalenterin
avaamisen kanssa. Jatkossa voitaisiin listata kuun alussa,
milloin kullakin on vuorot, ja sitä kautta varmistaa kalenterin
toimivuus. Mikäli tarvitsee apua postausaiheisiin tai muuten
ideoihin, niin kannattaa laittaa tiimin WA-ryhmään viestiä, niin
varmasti saa pikaista apua. (Anni)
Tiedottajia pyydetään joka viikolla muistuttamaan muita
tiimiläisiä somekalenterivuoroista.
b. Nettisivut (Helmi)
Helmin tavoitteita: mm. yläpalkkien vähentäminen
seitsemästä viiteen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja
olennaisimpien asioiden korostaminen sekä tuominen
paremmin esiin. Tiimi kannattaa monia ideoita ja asiasta
keskusteltiin. Helmille voi sähköpostitse lähettää
parannusehdotuksia ja ideoita nettisivuihin liittyen.
10.

KV-asiat (Sinituuli)
a. ACT Alliancen Youth CoPissa keskustellaan muun muassa
puheenjohtajavaaleista, hallituksen nuorisoedustajien
asemasta ja EU-vaikuttamisesta. Keskusteltiin näistä
asioista.
b. Changemaker International Networkin kokous pidetään
marraskuussa. Kenia on vastuussa kokouksen vetämisestä.
c. Kansainvälinen toiminta Changemakerin viestinnässä
Keskustelua siitä, voisiko tätä yhdistää 15-v. kampanjaan.
Sinituuli kysyy Changemaker Internationalilta
sometervehdystä 15-v. kampanjan yhteyteen.

11.

Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
a. Fridays for future (Jonas)
FFF-porukalla on marraskuussa koulutuspäivä, eikä juuri nyt
näytä siltä, että tälle vuodelle olisi tulossa yhteistyötä
Changemakerin kanssa. Keskustelua FFF-toiminnan
tukemisesta ja siitä, miten CM voisi olla mukana. Jonas pitää
tiimin ajan tasalla asiassa.
b. Opettajat ilman rajoja (Petteri)
Keskusteltiin mahdollisesta tiiviimmästä yhteistyöstä, jota
Opettajat ilman rajoja -työntekijät ovat toivoneet.

c. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto (Petteri)
Keskustelua, toimittaisiinko työpajan fasilitoijina
tammikuussa. Petteri lähettää sähköpostiviestin tiimin listalle.
d. Haave-verkosto (Sara)
Haave-verkostosta kaivataan Changemakerin nuoria 28.11.
9-10.30 tapahtumaan kertomaan meidän
ympäristökasvatuksesta ja pitämään alustuksen. Sara laittaa
viestin tiimin spostilistalle.
e. Lentovero-kampanja (Sini)
Sinituuli on jakanut kampanjaa somessa ja jatkaa
mainostamista.
f. Rauhanviikon kannanotto on julkaistu (Sini)
g. Rauhanpalkinnon raadin materiaalit (Elsa)
Elsa kysyy tiedotukselta, voisivatko he jakaa materiaaleja, tai
hoitaa asian jos tiedotus ei ehdi.
12.

Tapahtumat
a. Mahdollisuuksien tori, Espoo
Toimistolta lähdössä Sini ja harjoittelija, lisäksi vapaaehtoisia.
b. Maata Näkyvissä, Turku

13.

Ilmoitusasiat
a. Seuraavassa tiimin kokouksessa Sini on palannut!

14.

Muut asiat
Nuorisopoliittinen ohjelma on avoin lausunnoille.
Allianssin syyskokous marraskuun lopussa, toimistolta Sini on
menossa ja Petteri voisi mennä mukaan.

Päätettiin kokous ajassa 19.17.

