Tiimin kokous 21.1.2016 klo 16:00 ! Kirkon ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki!

!
Kokousmuistio!
!
1. Kokouksen avaus !
!
Kokous avattiin klo 16.20.!
!
2. Kokouksen järjestäytyminen !
!
Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Patrick Ahlstrand. !
!

Paikalla myös Noora Mattila (kohdat 1-13), Laura Tiitu (1-12), Jaana Rissanen, Pertti Keinänen ja
Sini Tyvi, skypessä Jaro Karkinen ja Aino Tiitta. !

!
3. Esityslistan hyväksyminen!
!

Esityslistaan lisättiin kohdat nettisivujen päivittäminen, mitä kansainvälisyydeltä halutaan, Maailma
kylässä –ohjelma sekä tiimin vastuualuejako.!

!
Esityslista hyväksyttiin muutoksineen. !
!
4. Liikakalastuskampajan kuulumiset!
!
Jaro on ollut yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön, josta on ehdotettu tapaamista.!
!
5. Tiimin vastuualuejako!
!
Paikallisryhmävastaavan vastuualueen tehtävät siirrettiin puheenjohtajalle.!
!
6. Tiimin edustajan valinta Changemaker-harjoittelijan rekryprosessiin!
!
Edustajaksi valittiin Laura.!
!
7. Changemaker ja Ekopaasto!
!

Päätettiin että Changemaker on mukana Ekopaastossa tuottamalla viikottaisia päivityksiä, kuten
blogitekstejä. !

!
8. Paikallisryhmäpäivän kuulumiset!
!
Paikallisryhmäpäivä todettiin onnistuneeksi, vaikka osallistujia ei ollutkaan kovin paljon. !
!
9. Paikallisryhmien tilanteet!
!

Käytiin läpi eri paikallisryhmien tilanteita. Sovittiin että perustetaan paikallisryhmien toimintaan
keskittyvä työryhmä.!

!
10. Edustajat Changemaker International Cooperation Team:ssa!
!

Kansainvälisessä kokouksessa on päätetty, että ryhmässä voi olla maittain vain kaksi edustajaa.
Päätettiin vaihtaa toinen ryhmän yhteyshenkilöistä tiimin vastuualueen mukaan. Jatkossa edustajat
ovat Anne Heikkinen ja Riikka Piri. !

!
11. Mitä kansainvälisyydeltä halutaan!
!

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.!

!
!
!
12. Nettisivujen päivittäminen!
!

Käytiin läpi miten nettisivuille voidaan lisätä tapahtumia. Tiimiläiset saavat tarvittaessa tunnuksen
ja ohjeen Siniltä.!

!
13. Maailma kylässä -ohjelmayhteistyö!
!
Päädyimme siihen, että Changemaker ei osallistu Maailma kylässä –ohjelmayhteistyöhön.!
!
14. Tiimiläisten kuulumiset!
!
Kuultiin kuulumiset.!
!
15. Toimiston kuulumiset!
!
Kuultiin kuulumiset.!
!
16. Ilmoitusasiat!
!
Sini osallistuu 23.1.2016 tapahtumaan Ungdomens kyrkodagar ja lähtee Educa-messuille
29.-30.1.2016 .!

!
17. Muut esille tulevat asiat !
!
Ei muita esille tulevia asioita.!
!
18. Kokouksen päättäminen!
!
Kokous päätettiin 18.09.!
!
!
!
!

