
TIIMIN KOKOUS 23.4.2014 klo 15.30 Pj Elina       Luotsikatu 1, 3. kerros  

 

MUISTIO 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  

Kokous alkoi klo 15.40. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Paikalla Elina (pj) Laura (sihteeri) Anu, Riikka, Anne, Reetta 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

4. Veroparatiisimatkat-kampanja 

Changemaker-viikonlopussa 11.-13.4. Oulussa oli kampanjakoulutusta ja sen jälkeisessä tempauksessa 

allekirjoitettiin 145 korttia. Tulevana viikonloppuna 26.-27.4. Changemaker  on mukana sosiaalifoorumissa 

postikorttikampanjan kanssa.  Riikka osallistuu vaalipaaneeliin 5.5. Paikallisryhmistä on tullut hyvin 

yhteydenottoja kampanjaa koskien. Riikka tekee myös kouluvierailuja.  Kampanjan telttaseinä on 

valmistunut, Jyväskylässä tempaistaan 29.4. 

5. Changemaker Akatemian kuulumiset 

Hakemuksia Akatemiaan tuli 80kpl, haastattelut 26.4. 

6. 10-vuotissynttäreiden kuulumiset 

Käsiteltiin saatuja tarjouksia juhlapaikan vuokrasta ja tarjoilukustannuksista. Ongelmana on saada sopivat 

tilat seminaarille ja tilasta koituva vuokra. Keskusteltiin myös hartauden pitopaikasta. Eva ehdotti, että 

kymppisynttäreiden työryhmää laajennettaisiin muitakin kuin tiimiläisiä koskevaksi. 

7. 10-vuotissynttäreiden harjoittelijan rekrytointi 

Tehtiin hakuilmoitukseen pieniä korjauksia. Haastatteluihin osallistuu tiimiläisistä Anu. 

8. Tiimin vastuualuejako 

Jaettiin tiimin tehtäviä uudelleen. Elina jatkaa pj:na, Riikka kampanjavastaavana ja varapj:na, Laura 

tiedotusvastaavana ja Sonja  jäsenvastaavana. Muita tehtäviä jaettiin uudelleen. Reetta on koulutusvastaava, 

Anne paikallisryhmävastaava, Anu tapahtumavastaava. 

9. Kevään kokousajankohdat 

ti 6.5. klo 17-19.30 sihteerinä Anu, ke  21.5. klo 15-17.30 sihteerinä Riikka, la 7.6. 10-15 kokous ja 

virkistäytyminen Suomenlinnassa, sihteerinä Laura, ti 17.6. klo 15-17.30 sihteerinä Reetta 

10. Changemakerin edustajien valinta kansainväliseen kokoukseen 

2 haki, Jaro Karkinen ja Aino Tiitta. Valittiin molemmat. Lähtijät kirjoittavat kokemuksistaan raportin ja 

kertovat matkasta syksyn jäsenkokouksessa. 

11. Uutiskirjeuudistuksen tilannekatsaus 

Uutiskirjeuudistus menossa, uusia tilaajia otetaan kun uudistus on valmistunut. 

12. Kesäkiertueen tilannekatsaus 

Startti 10.5. Joensuussa. Kesällä on luvassa useita mahdollisuuksien toreja eri paikkakunnilla. 

Kesäkiertueharjoittelija aloittaa 5.5. 

13. Poikien ja tyttöjen keskuksen Kipinä-leiri 

Changemaker on mukana toteuttamassa isosten ohjelmaa kahtena iltana. Leiri järjestetään 22.-27.7.2015. 

14. Haaste seurakunnille metsien suojelusta 

Panu Pihkala pyytää Changemakeria mukaan haastamaan Suomen seurakuntia metsien suojeluun. 

Changemaker on kiinnostunut olemaan mukana, mutta kaipaa lisätietoa aiheesta. 

15. Tiimiläisten kuulumiset 

16. Työntekijöiden kuulumiset 

17. Ilmoitusasiat 

Elina, Eva ja Pertti ovat tavanneet Kepan mosambikilaisia vieraita. 

18. Muut esille tulevat asiat 



Changemakerint.org uudet nettisivut, joille tulee erikielisiä twiittejä. Pertti pyytää kaikkia tiimiläisiä käymään 

nettisivuilla tämän viikon aikana ja laittamaan palautetta riikka.piri@changemaker.fi. 

19. Kokouksen päättäminen Kokous päättyi klo 17:52. 
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