
 Tiimin kokous 3.2.2019 kello 10.00, Hotelli Poukama, Porvoo 

 

1. Kokouksen avaus  

- klo 10.19 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

- Julia M pj, Julia S sihteeri, paikalla: Angelica, Sinituuli, Petteri, Anni, Katariina, 

Sara 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksytty 

4. Hallinto ja talous 

- ei lisättävää 

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät 

a. Yritysvastuukampanja 

- Petteri lähtee kyselemään paikallisryhmiltä yritysvastuukampanjan 

yhtenäisen tempauksien toteuttamisesta.  

- Sinituulilla “Someviikko” hanskassa, Instagramin, twitterin ja 

facebookin päivitykset on suunniteltu. Globalistin artikkeleja 

yritysvastuusta julkaistaan tulevan viikon aikana. Linnea tekee 

ruotsinkielisen videon. Insta storyssa julkaistaan videoita aiheeseen 

liittyen. Sinituuli MA, Julia M TI, Angelica KE, Petteri TO, Linnea? LA. 

Videot postataan n. klo 16-18 välillä. 

- Ideoita; yritysvastuu teemainen video ennen eduskuntavaaleja 

6. Koulutus 

a. A-tason koulutukset 

Koulutuksia sovittu, Jyväskylään ja Tampereelle, 27/8. Espoossa 

keskustellaan ajankohdasta, Turun ja Seinäjoen koulutuksen 

pitäminen on vielä auki, koulutus ruotsiksi laitetaan kyselyyn. 

Helsingin koulutus olisi hyvä pitää erikseen. 

7. Tapahtumat 

a. Vaikuta! -päivät 

- 7.3. kokoustamista Tampereen kaupungin kanssa, itse tapahtuma 

tapahtuu, 29.4., 6.5. ja 9.5. 

Pridet 

- Suunnittelu jatkuu. Yhteyttä on otettu ja vastausta ei kuulunut. Julia M 

ottaa yhteyttä suoraan. 

Viikonloppu 

- Suunnittelu sujuu hyvin, Petteri kysyy Finlaysonilta puhujaa, 

suunnitteluryhmä on koossa ja toimii hyvin, Julia M tekee facebook 

tapahtuman. Käytiin keskustelua viikonlopun järjestämis prosessista ja 

kouluttajien pyytämisestä. 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat 

Tampereen paikallisryhmä 

- Paikallisryhmän toiminta lähtee pyörimään A-tason koulutuksesta. 

9. Tiedotus 

- Tiedotus tiimi on sopinut yhteisen kokouksen skypen kautta 5.2., 

tarkoituksena on kokoustaa noin kerran kuukaudessa kuun alussa. Homma 

on hanskassa. 

10. Globalisti 



- Lehtityökoulutus tapahtui, aikataulut on kondiksessa ja työryhmä vaikuttaa 

hyvältä. KUAlta hyvää palautetta ja mahdollista yhteistyötä ja koulutusta 

ammattilaiselta.  

11. Kansainvälinen toiminta 

Seuraava nuorisoryhmän kokous helmikuussa 

- Youth Cop (ACT), kokous, päivämäärä ei ole vielä selvillä 

Kokous Norjan edustajien kanssa helmikuun alussa 

- Sini kokoustaa + UN Women kokous Norjan edustajan kanssa 

KV teemainen tiiminkokous 14.3. 

- Sinituuli tekee suunnitelman miten voidaan edistää kv työn näkyvyyttä 

Chagemakerissä ja käydään yhteisesti tiimin kanssa.  

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet 

Ilmasto2030 julkilausuma 

- Julkilausuma on valmis, pitäisi päättää allekirjoitetaanko. Vaikuttaa 

hyvältä, mutta on puutteita. Kannatamme kuitenkin tavoitteita. 

Julkilausuma hyväksytään sellaisenaan. 

Yhteistyö Euroopan parlamentin Suomen-toimiston kanssa 

- Julia M kyselee lisätietoja yhteistyön puitteista ja minkälaista oli 

suunnitteilla. 

Yhteistyötapaamisen sopiminen KUA:n kanssa 

- Katariina tiedustelee mahdollisia tapaamisaikoja Maaliskuulle KUAn 

päästä. 

13. Ilmoitusasiat 

Nuorten ilmastokokous 2.3. Helsingissä 

- Sinituuli muistuttelee ja kannustaa osallistumaan mukaan. 

14. Muut esille tulevat asiat 

- Ei esille tulevia asioita. 

15. Kokouksen päättäminen 

- kokous päätetään klo 11.35 
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2) Ilmasto2030 julkilausuma 

https://docs.google.com/document/d/1aK6atibnGqGecuLzwbmLaE_z_EbONY

f-yl4XgkBHpw4/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1aK6atibnGqGecuLzwbmLaE_z_EbONYf-yl4XgkBHpw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aK6atibnGqGecuLzwbmLaE_z_EbONYf-yl4XgkBHpw4/edit?usp=sharing

