Toimi paikallisesti,
vaikuta globaalisti

Jos tiedät muutaman innostuneen
jäsenen, voitte ideoida ja toteuttaa omannäköistä ohjelmaa myös kotipaikkakunnallanne. Tukea saa verkostolta, joka tarjoaa materiaalia ja ideoita
paikalliseen kampanjointiin sekä muuhun toimintaan.
Opi ja innostu Changemaker-viikonlopuissa

Changemaker-viikonloput ovat erinomainen tapa
tulla mukaan verkostoon. Huhti- ja lokakuussa pidettävät koulutusviikonloput kokoavat verkoston jäseniä
ympäri Suomea yhteiselle leirille.
Viikonloput tarjoavat monipuolista
koulutusta kehityskysymyksistä, toiminnallisia työpajoja ja
rentoa yhdessäoloa muiden
maailmanmuuttajien kanssa.
Liity jäseneksi

Voit liittyä Changemakeriin, jos olet
maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä kiinnostunut ja 13–35 -vuotias. Changemakerin
jäsenyys on ilmaista ja tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja olla mukana. Jäsenenä saat
kuukausittaisen uutiskirjeen, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa verkoston tapahtumista.

facebook.com/
ChangemakerFinland

Twitter:
ChangemakerFin

Instagram:
changemakerfin

www.changemaker.fi
Kirkon Ulkomaanapu / Changemaker
Eteläranta 8, PL 210, 00130 Helsinki
toimisto@changemaker.fi
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Mikä Changemaker on?

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto,
joka toimii oikeudenmukaisemman
maailman puolesta. Changemaker tarjoaa sinulle
mahdollisuuden vaikuttaa rauhan, ihmisoikeuksien,
kestävän talouden ja ympäristön puolesta
yhdessä muiden kanssa.
Toimintamme on nuorten ideoimaa ja
toteuttamaa. Verkostossa voit toimia
omalla paikkakunnallasi, osallistua
valtakunnallisiin tapahtumiin ja olla
mukana tekemässä näyttäviä kampanjoita. Et tarvitse ennakkotietoja
tullaksesi mukaan – Changemakerissa
opit uutta yhdessä muiden kanssa
tekemällä!
Suomen Changemaker on perustettu vuonna
2004 ja se on osa kansainvälistä Changemaker-verkostoa.
Vaikuttamistyössä on voimaa

Changemakerin innostavat ja ajankohtaiset kampanjat pyrkivät vaikuttamaan
yksittäisiin ihmisiin, polii-

tikkoihin ja yrityksiin, joiden
tekemät päätökset muokkaavat
yhteiskuntaamme. Kampanjamme lähtevät aina liikkeelle
kehittyvien maiden näkökulmasta,
sillä ajattelemme, että ihmisarvoinen
elämä ja oikeus toimeentuloon kuuluvat kaikille.
Vaikuttamistyömme muita muotoja ovat kouluttautuminen, aktiivinen keskustelu ja kannanotot.
Changemakerin vaikuttamistoimintaa valmistelevat etenkin teemaryhmät, joiden aiheena ovat
rauha, talous ja ympäristö.
Globalisti – maailmanmuuttajan lehti

Vapaaehtoisten tuottama Globalisti-lehti ilmestyy
kahdesti vuodessa ja käsittelee monipuolisesti kehittyviin maihin liittyviä kysymyksiä. Toimituskuntaan
ovat tervetulleita niin kirjoittajat, valokuvaajat kuin
kuvittajatkin. Changemaker järjestää säännöllisesti
koulutuksia, joihin lehden teosta
kiinnostuneet jäsenet
voivat osallistua. Mikäli
lehtityö innostaa, on
Globalisti juuri sinua
varten!

