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KOKOUSMUISTIO
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous avattiin klo 16:07. Paikalla: Elina Tyynelä, Riikka Piri, Anu Härmä, Laura Tiitu sekä koordinaattori Pertti
Keinänen ja assistentti Eeva Hämäläinen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Elina Tyynelä puheenjohtajana, Laura Tiitu sihteerinä
3. Esityslistan hyväksyminen
Uutena kohtana 10 kevään jäsenkokouksen aika ja paikka.
4. Koulutusharjoittelijan esittäytyminen
Koulutusharjoittelija Aija-Riina Ojala Joensuusta esittäytyi.
5. Veroparatiisimatkat-kampanja
Ensimmäinen koulutus veroparatiisimatkoista järjestetään paikallisryhmäpäivässä Iisalmessa 15.2. Kampanjan
suunnittelu on käynnissä, lopullinen muoto selviää, kun valtion omistamien yritysten omistusohjaushankkeen
toteutuminen selviää.
6. Rekrytointiasia
7. Kesäkiertue
Päätettiin, että Changemaker voi käydä puoluekokouksissa. Käytännön toteutus siirretään kesäkiertueharjoittelijalle.
Tarkoituksena on käydä vähintään kahden isomman puolueen kokouksissa.
8. Kymmenvuotissynttäreiden aika ja paikka
Järjestetään marraskuun lopulla tai joulukuun alussa lauantai-päivänä. Paikaksi ehdotetaan Ostrobotnian juhlasalia.
9. Globalisti-lehden kuulumiset
Tytti Matsinen kävi kertomassa kuulumiset. Keskusteltiin Globalistin roolista Changemaker-kiinnostuksen
herättäjänä. Jäsenillä on mahdollisuus tilata Globalisti kotiin. Nettisivuille tulee paikallisryhmille ja seurakunnille
mahdollisuus materiaalin tilaamiseen. Globalisti halutaan kesällä mahdollisuuksien toreille jakoon. Harkitaan lehden
keskellä olevan niitatun lappusen siirtämistä takakanteen korkeiden kustannusten vuoksi. Päätöksen tekee lehden
uusi toimituskunta.
10. Jäsenkokouksen aika ja paikka
Changemaker-viikonloppu 11.-13.4. Oulussa, jäsenkokous sunnuntai-aamuna. Tiimin täydennysvaalin
hakuilmoituksesta poistetaan tiimissä olijoiden nimet ja ”varajäseniä ei ole” -lause.
11. Changementor
Poistetaan lahjoitusvelvollisuus changementoreilta. Changementoria markkinoidaan yli 35-vuotiaille
mahdollisuudeksi liittyä Changemakeriin.
12. Puheenjohtajan palkkion maksu
Puheenjohtaja poistui kokoustilasta asian käsittelemisen ajaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
13. Tiimin blogi
Päätettiin, että tiimi ei pidä nettisivuilla omaa blogia vaan tiimiläiset voivat kirjoittaa Muutosvoimaa -blogiin.
14. Nuorten Keskus
Ei osteta mainospaikkaa Nuorten keskuksen multimediaesitteeseen korkean hinnan takia.
15. Jyväskylän paikallisryhmän kahvikulut
Ei osallistuta kuluihin, koska ei voida tukea vain Jyväskylää eikä budjettiin ole varattu rahaa kaikkien paikallisryhmien
kahvikuluihin.
16. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun johdon tapaamisen purku
17. Changemaker Akatemia
Elina lähettää sähköpostitse tietoa.
18. Tiimiläisten kuulumiset
19. Työntekijöiden kuulumiset
20. Ilmoitusasiat

Kaapparit kuriin -kampanjasivut poistuvat käytöstä nettisivujen uudistuksen myötä.
21. Muut esille tulevat asiat
22. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17:54.

