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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous aloitettiin 16:13, paikalla Elina Tyynelä, Laura Tiitu, Eva Hämäläinen, Pertti Keinänen. Ei
päätösvaltaa.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Elina pj, Pertti sihteeri kunnes Anu saapuu
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta
4. Changemaker-akatemian työntekijä Annukka Kurki esittäytyi
5. Strategia-vklopun kuulumiset
Tulee sähköpostilistalle.
6. Nettisivu-uudistuksen ja uutiskirjeen uudistuksen tilanne
Suomenkieliset sivut ovat auki, mutta kieliversiot ovat vielä työn alla. Toivottavasti saamme ne auki
tulevina viikkoina. Suomenkielisiäkin sivuja kehitetään yhä.
Myös uutiskirje uudistuu visuaaliseksi ja linkkejä nettisivuille sisältäväksi
7. Ilmastolakilausuntopyyntö
Elina referoi muotoilemaansa lausuntoa esityksestä ilmastolaiksi. Changemakerin lausunnon on
halunnut allekirjoittaa myös Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisentyön johtaja.
8. Changemaker sosiaalisessa mediassa
Todettiin some-medioiden tilanne.
Anu saapui paikalle. Tiimi on päätösvaltainen
9. Veroparatiisimatkat
Kampanjatempaus Tampereella 1.3. oli onnistunut ja tuotti 57 allekirjoitettua vetoomusta.
Vetoomusten saatekirje laitettiin menemään Changemakerin nimissä. Kampanja on herättänyt
mielenkiintoa paikallisryhmissä; ainakin Tampereelta ja Oulusta on tullut
kampanjakoulutuspyyntöjä. Kampanjan tulevaisuus on vielä avoinna. Mikäli pilottihanke
maakohtaisesta raportoinnista omistajaohjauksessa oleville yrityksille tulee voimaan, minkä
puolesta Changemaker sitten vetoaa?
10. Kepa ja mosambikilaiset vieraat: vierailijoita Changemakerille 23.4.
Päätettiin kutsua vieraat kylään. Elina ainakin lupasi olla paikalla, kun vierailijat tulevat.
11. Toimintaohjeet paikallisryhmille:
Päätettiin, että toimintaohjeet päivitetään ja pyritään hyväksyttämään uudistettuna
jäsenkokouksessa. Anu, Elina ja Pertti valmistelevat esityksen tiimin seuraavalle kokoukselle.
12. Yläikäraja Changemakerissä:
Syksyn jäsenkokous päätti jäsenyyden ikärajan asettamisesta 35 vuoteen. Tiimin tehtävänä on
muotoilla tätä asiaa koskeva sääntömuutos. Tämäkin asia valmistellaan seuraavalle kokoukselle.
13. Dylan Milkin tarjous
Pohdittiin Dylan Milkin tarjousta, ja todettiin se budjettiimme sopivaksi. Todettiin, että pyydetään
kermakakku Dylan Milkiltä. Keskusteltiin ylipäänsä vastuista ja toiminnoista synttäreihin liittyen.
Elina lupautui myös edistämään synttäreitä.
14. Kepan kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma
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Anu ja Elina menevät Kansalaisvaikuttajaohjelmaan edustamaan Changemakeria
Ympäristötoimintapäivät
Tiimi linjasi, että Changemaker ei osallistu resursseista johtuen.
Tiimin kuulumiset
Työntekijöiden kuulumiset
Ilmoitusasiat
Syksyn Changemaker-viikonlopun paikkaa on jo kartoitettu
Tiimin täydennyshaku käynnissä, kannustakaa hakijoita!
Tiimin kokouksen päättäminen 20.20

