
Tiimin kokous 16.12.2016 kello 14 Helsinki

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 14:07.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja Ronja Karkinen
Sihteeri Noora Mattila
Paikalla Jaro Karkinen
              Laura Tiitu
              Jaana Rissanen
              Aino Tiitta (Skypessä)
              Sini Savolainen (Skypessä)
              Lauri Lind
              Sini Tyvi
             Jonas Biström (saapui kohdan 14. käsittelyn aikana)

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Puheenjohtajan palkkioiden maksaminen

Jaana Rissanen siirtyi kokouksen puheejohtajaksi kohdan 4. käsittelyn ajaksi, Ronja ja Jaro 
poistuivat käsittelyn ajaksi. Koska kesäkuun tiimin kokous peruuntui puheejohtajasta 
riippumattomista syistä, tammikuun kokouksen päätösten perusteella päätettiin maksaa 
puheenjohtajalle palkkio 4.-7.10. pidetystä kansainvälisestä kokouksesta. 

5. Ympäristö

Kadonneet eväät -kampanja päättyi tänään, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle 
luovutettiin vetoomus. Ympäristöryhmän ensivuoden toiminta on suunnitteilla. 

6. Rauha (Jaana Rissanen siirtyi kokouksen puheejohtajaksi kohdan käsittelyn ajaksi, Ronja joutui 
hetkellisesti poistumaan kokouksesta)

Kampanjasuunnittelun eteneminen:

Kiinnostuneita on, mutta tarvitaan vielä enemmän aktiiveja tekemään kampanjaa. 

Kuulumiset Pitkittyneet konfliktit -tilaisuudesta sekä PAX-klubilta:

PAX-klubi pidettiin Rauhanasemalla 15.12. Changemakeria tapahtuman keskustelussa edusti 
Julianna Huttu aiheena nuorten ja kansalaisjärjestöjen rooli rauhan edistämisessä. 7.12 pidettyssä 
Pitkittyneet konfliktit-tilaisuudessa oli n. 30 osallistujaa.

7. Talous

EU:n veronkiertokoulutus:

Verovaikuttajat-listalle on tullut tieto koulutuksesta, jonka aiheena on verovälttelyn kitkeminen 
Euroopassa. Changemakerista haetaan kiinnostunutta osallistujaa, kysytään onko Johanna Kesti 
kiinnostunut hoitamaan asiaa. 



8. Jäsenet

Tällä hetkellä ei lisättävää jäsenasioihin. 

9. Paikallisryhmät

Changementorin tarjous:

Changemaker on saanut changementorilta koulutustarjouksen. Sini Tyvi kartoittaa, onko koulutus 
mahdollista järjestää tammikuun aikana. Pohditaan myös, voisiko changemanetorilta saada jutun 
Globalistiin, tai voitaisiinko häntä haastatella lehteen.

Ylöjärvelle on perustettu uusi paikallisryhmä.

10. Tapahtumat

Vuoden 2017 tapahtumat:

Yhden hinnalla-tapahtuman järjestelyt etenevät, Changemaker-osallistuu tapahtumaan perjantai-
iltana. Maailma kylässä-festareille on ilmoittauduttu ja varattu telttapaikka, tammikuussa pitää 
ilmoittaa, jos halutaan Changemakerilta jotakin asiaohjelmaa. Osallistutaan Nilsiässä pidettäville 
Herättäjäjuhlille heinäkuussa. 

11. Tiedotus

Changemakerin uuden esitteen vedokset ovat valmiina lähtemään painoon. Olisiko mahdollista 
tehdä Changemaker-joulukalenteri ensi jouluksi? 

12. Koulutus

Ei uutta lisättävää. 
 
13. Globalisti

Viikko aikaa kerätä materiaalia Globalistiin. Lehden on tarkoitus ilmestyä tammikuun aikana. 

14. Kansainvälisyys

Kansainvälisessä kokouksessa suunniteltuja Skypekokouksia ei ole tapahtunut. Jonas selvittää 
asiaa. 
 
15. Toimiston kuulumiset

Kuultiin toimiston kuulumiset. 

16. Ilmoitusasiat

Ilmasto.org on lopetettu järjestöjen yhteisenä ilmastosivustona.

17. Muut esille tulevat asiat

Ensi vuoden tiimin ja Globalistin vetäjien kanssa toiminta alkaa tammikuussa. Vuodenvaihteen 
jälkeen siirrytään kokonaan sähköiseen matkalasku- ja kulukorvausjärjestelmään. 

18. Kokouksen päättäminen 



Kokous päättyy klo 15:15.


