
TIIMIN KOKOUS 23.01.14 klo 17:00  

 

Pj Elina 

 

Kirkon Ulkomaanavun toimisto, 

Luotsikatu 1, 4. krs 

KOKOUSMUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

Kokous avattiin: 17.07 Paikalla: Elina Tyynelä, Riikka Piri, Anu Härmä ja koordinaattorit Sini ja Pertti sekä Eeva 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Elina Tyynelä puheenjohtajana, Riikka Piri sihteerinä  

Esliin muutoksia: tiimin palautteet kohtaan 8, kohdaksi 9 Globalisti 

 

3. Veroparatiisimatkat -kampanja   

5.2 seuraava kampanjaverkoston kokous. CM:n oma kampanja/velkakokous kokoontuu ma 27.1. 

 

4. Changemakerin tiimin ja Kirkon Ulkomaanavun johdon tapaaminen  

Viimeksi sovittu päivämäärä vaihtuu, uusi päivämäärä on 6.2. klo 16. Aiheita, joista halutaan keskustella 

tapaamisessa, lähetetään tiimin sähköposti-listalle. 

 

5. Vapaaehtoisille kertyvien kulujen korvaaminen edustustapahtumissa 

Liitteen 1 mukainen ehdotus hyväksyttiin. 

 

6. Yhteyshenkilö kansainväliseen yhteistyöhön 

Riikka valittiin toimimaan facebook-ryhmässä ja edustamaan siellä Suomen Changemakeria. 

 

7. Talouskatsaus 2014  

Käytiin läpi Changemakerin toimintabudjettia. 

 

8. Globalistin kuulumiset 

Tuleva lehti on taitossa. Koska päätoimittaja valitaan jäsenkokouksessa, tämän vuoden toinen lehti alkaa 

muotoutua vasta huhtikuusta.   

Pääsihteeri ehdotti, että toimituskunnan työhön ja koulutukseen voitaisiin suunnata rahaa, takaisi lehden laatua, 

palkinto tekijöille. Raha haluttiin käyttää erityisesti valokuvaukseen tai kielen hiomiseen. 

Käytiin keskustelua summasta ja käytännöstä: päätoimittaja neuvottelee työntekijöiden kanssa jatkossa ja sopii 

heidän kanssaan koulutuksesta. 

Päätettiin korvamerkitä pyydetty summa koulutusta varten. 

 

Lisäksi keskusteltiin Globalistin painomäärästä ja miten kiinnostusta samaan aikaan saadaan herätettyä. 

Päätettiin, että päätoimittaja kutsutaan kokoukseen jossain vaiheessa ja keskustellaan kiinnostuksen ja levikin 

kasvattamisesta. 

Painomääräksi päätettiin 3500 kappaletta. 

SubjetAidiin päätettiin laittaa 1500 kappaletta. 

 

9. Tiimin palautekyselyn esittely 

Käytiin läpi tiimin 2/2013 palautekyselyä. 

 

10. Rekrytointiasia 

 

11. Changemaker Akatemia (aiheeseen liittyvä liite tulee sähköpostissa keskiviikkona) 

Käytiin läpi Akatemian kuulumisia ja missä vaiheessa suunnitelmat ovat.  

 



12. Tiimiläisten kuulumiset 

Tiimiläiset kertoivat kuulumisiaan. Keskusteltiin tulevasta paikallisryhmäpäivästä. ”Friends maker” -idea nousi 

esiin, josta keskustellaan myöhemmin. 

 

13. Työntekijöiden kuulumiset 

Eva kertoi aloittaneensa maanantaina ja tutustuneensa Sinin tehtäviin. Hänen vastuualueiksi tulevat kampanja-

asiat, tapahtumat ja viestintä.  

Sini on osallistunut mm. rekrytointiin, Kirkon lapsi- ja nuorisotyöneuvottelupäiviin, tehnyt uusia nettisivuja ja 

osallistunut Globalistin toimituskunnan palaveriin. 

Pertti on osallistunut paljon rekryyn, sekä mm. Kirkon lapsi- ja nuorisotyöneuvottelupäivän ja Educa-messujen 

suunnitteluun ja Rauharymän kokoukseen. 

 

14. Ilmoitusasiat 

a. Veroparatiisimatkat Matkamessuilla 16.-19.1. 

b. Educa-messut 24.-25.1. 

15. Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtaja avaa Twitter-tilin Changemakerille. 

Tutustuttiin uusiin nettisivuihin. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo. 19:34. 

 


