Changemakerin jäsenkokous 6.9.2008
Tampereen yliopiston kappeli, Tampere
Paikalla:
Elina Törrönen (pj.)
Leea Lamminpää (siht.)
Ilona Tuomi
Tiina Keinänen
Jarkko Lievonen
Ilkka Tiensuu
Saara Tolvanen
Iina Jokilaakso
Tytti Matsinen (kohtaan 6. asti)
Pilvi Innola
Katja Rössi
Juho Lipponen
Tiina Karppinen
Minna Jäntti
Anna-Maria Timonen
Minna Havunen
Heli Isotalus
Olli Eronen (kohtaan 7. asti)
Iiro Tuovinen (kohtaan 7. asti)
Marjo Tuovinen
Juha Kolumäki
Mirjam Reponen
Marjukka Weide
Peter Würtz
Kaarina Määttä

1. Edellisen jäsenkokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen
Edellisen jäsenkokouksen puheenjohtajana toiminut Pilvi Innola avasi kokouksen klo. 13.31.

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja ääntenlaskijat
Ehdotettiin puheenjohtajaksi Elina Törröstä. Valittiin Törrönen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi
ehdotettiin Leea Lamminpäätä. Hyväksyttiin. Pohdittiin, tarvitaanko ääntenlaskijoita, koska
ennen on käytetty konsensusmenetelmää. Tiimiläisten mahdollista äänestysvalintaa varten
saatetaan tarvita laskijat. Valittiin Pilvi Innola ja Katja Rössi. Muissa asioissa käytetään
edelleen konsensusmenetelmää.

3. Hyväksytään esityslista
Hyväksyttiin esityslista.

4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkasteltiin edellisen kokouksen pöytäkirjaa. Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

5. Tiimiläisten kuulumiset omilta vastuualueiltaan
Tiina Keinänen (jäsenet ja paikallisryhmät): Keinänen kertoi Uotilan kokoamasta
lähettipaketista. Changemaker-vierailuja varten luodaan paketti, joka sisältää toimintaideoita,
materiaaleja yms. Keinänen on vieraillut n. 7-8 paikallisryhmässä tämän vuoden aikana.
Lisäksi hän on kannustanut paikallisryhmiä muutenkin toiminnassaan. Keinänen muistutti
paikallisryhmiä niiden velvollisuudesta kirjoittaa toimintasuunnitelma vuodelle 2009.
Suunnitelman oli palauttanut vain Joensuun ja Helsingin ryhmät. Keväällä paikallisryhmien
suhteen tärkeä tapahtuma oli yhteyshenkilöiden tapaaminen. Tapaamisessa oli edustajat
kymmenestä (10) eri paikallisryhmistä.
Ilkka Tiensuu (koulutus): Viime huhtikuussa ilmestyi tämän vuoden vuositeemamateriaali.
Materiaali löytyy nettisivuiltamme. Tiensuu kehotti ottamaan yhteyttä, jos on asian suhteen
kysyttävää. Syksyllä rauha-teemasta on tarkoitus aloittaa lukupiiri nettisivujen Kyläfoorumilla.
Saara Tolvanen (kampanjat): Tolvanen kertoi kuulumisia kesäkiertueelta, jonka
ilmastotyöryhmä keväällä suunnitteli. Syksyn alussa molemmat temaattiset
kampanjatyöryhmät ovat kokoontuneet. Asiasta enemmän kohdassa 11.
Minna Havunen (tiedotus): Uusia esitteitä ei ole ilmestynyt. Kesäkiertueella Changemaker
osallistui lähes kymmeneen eri tapahtumaan, joissa verkostoa markkinoitiin. Keinänen
kommentoi, että tiimin toinen tiedotusvastaava Mikael Björkman on päivittämässä nettisivuja
uuteen uskoon. Myös sähköpostilistat ovat palaamassa käyttöön vanhan järjestelmän mukaan.
Koordinaattori kertoi, että ruskea esite on käännätetty englanniksi. Verkostoassistentti kertoi,
että juliste painatetaan myös ruotsiksi.
Heli Isotalus (koulutus): Isotalus on suunnitellut syksyn koulutusviikonloppua.
Viikonloppuun on tulossa useita asiantuntijavieraita. Lisäksi on luvassa kampanjoiden
suunnittelua, saunomista ym. Kylä-foorumilla on käynnissä keskustelu, jossa voi edelleen
vaikuttaa viikonlopun sisältöön. Isotalus suunnittelee myös ensi kevään viikonloppua.
Puheenjohtaja kysyi tiimiläisiltä, mistä he mielessään ovat onnistuneet. Paikallisryhmien
tukemiseen on panostettu aiempaa enemmän. Erityisesti paikallisryhmävierailuja on tehty
paljon. Myös yhteyshenkilötapaaminen onnistui hyvin. Kampanjatyö on myös vahvistunut
viime vuodesta. Työryhmät ovat toimineet hyvin ja osallistujat ovat olleet ahkeria. Todettiin,
että verkostoon liittynyt alkukankeus on häviämässä. Tiimiltä kysyttiin, miten he ovat
huoltaneet omaa jaksamistaan. Tiimillä piti olla virkistäytymisviikonloppu kesällä, mutta
aikataulusyistä se muutettiin virkistyslounaaksi. Pyritään panostamaan jaksamiseen
enemmän.

6. Valitaan vuositeema vuodelle 2009–2010
Todettiin, että Changemakerilla on kaksi vuositeemaa, ja ne vaihtuvat lomittain. Nyt ilmasto
on väistyvä teema. On sääli, että ilmasto ajankohtaisuutensa vuoksi väistyy. Kommentoitiin,
että ilmastosta ei luovuta kokonaan, vaan voidaan edelleen kampanjoida myös siitä.
Paikallisryhmien itsenäisyys myös takaa sen, että ne voivat edelleen jatkaa ilmastoteemaa.

Lisäksi todettiin, että Suomen Changemaker kampanjoi ensi vuonna pohjoismaisten
yhteystyökumppaneidensa kanssa ilmastopakolaisuudesta. Olisi myös hyvä pohtia sitä,
voitaisiinko ottaa käyttöön Norjan mallin mukainen teemaryhmäjärjestely. Norjassa on siis
viisi poliittista ryhmää (HIV/Aids, kauppa, ilmasto, velka ja rauha), jotka työstävät aiheeseen
liittyvää koulutusta ja kampanjointia. Norjan Changemakerilla on monta kampanjaa
käynnissä päällekkäin. Puheenjohtaja ehdotti, että keskustellaan mahdollisesta uudesta
järjestelmästä vuositeeman valinnan jälkeen.
Tiensuu ehdotti vuositeemaksi Nälkää. Teema on konkreettinen, ymmärrettävä ja toisaalta se
linkittyy moneen Changemakerin jo kampanjoimiin aiheisiin, kuten kauppaan, ilmastoon ja
rauhaan. Nälänhätään ja perustoimeentuloon liittyvä teema on myös Kirkon Ulkomaanavun
yksi painopiste, joten sieltä olisi mahdollista saada merkittävää tukea teeman suhteen. Nälkä
on teemana helposti lähestyttävä ja riittävän kompakti, mikä helpottaa teeman työstöä. Nälkä
on myös usein hieman unohdettu ongelma, ja sellaisten esiin nostaminen on Changemakerille
tärkeää. Todettiin, että kohtalaisen pienenä joukkona, verkoston olisi hyvä erikoistua tiettyyn
aspektiin teemasta.
Weide ehdotti teemaksi Urbaania köyhyyttä. Weide totesi, että teeman ei tarvitse olla kovin
kapea, koska työryhmät voivat sitten rajata sitä. Köyhyys on siirtymässä kaupunkeihin, joten
teema on tärkeä. Kampanjan voisi liittää esimerkiksi kuntien yhteistyö. Linkit globaalin
Etelän ja Pohjoisen välillä ovat selkeitä, koska monet ongelmat ovat samantyylisiä. Kepa ja
Kuntaliitto kampanjoivat yhteistyöohjelmasta, jossa Suomen kunnat ottavat yhteistyökunnan
esimerkiksi Afrikasta. Kuntaliiton ohjelma on kuitenkin ainakin tällä hetkellä täynnä.
Kaupunkiteemasta on kuitenkin mahdollista valita myös muu kampanjateema. Pohdittiin,
millä tavalla voidaan vaikuttaa suuriin massoihin, jotka eivät vielä ole tietoisia kyseisistä
ongelmista. Aihe on laaja. Todettiin, että teemaan liittyvä kampanjatyöryhmä työstää
teemasta selkeän ja koherentin paketin.
Elina Törrönen ehdotti teemaksi HIV/Aidsia. Ongelma on akuutti ja uhkaa todella monia,
vaikka se ei suomalaisessa keskustelussa paljoa näy. Ongelma ei ole enää vain Afrikan vaan
myös Aasian ja Venäjän ongelma. Länsimaat eivät piittaa asiasta, vaan sen annetaan
tapahtua. Teemaan liittyy mm. lääkepatentit, joista Norjan Changemaker kampanjoi ensi
vuonna. HIV/Aids ei ole vain terveysongelma vaan yhteiskunnallinen ongelma. Koska
Suomessa HIV/Aids-tilanne ei ole dramaattinen, muodostuu ongelma siitä, mistä asioista
teeman suhteen oikein kampanjoitaisiin. Lääkepatentit olisivat yksi konkreettinen tapa
vaikuttaa asiaan. Norjasta olisi myös varmasti saatavilla apua teeman suhteen. Todettiin, että
myös Suomessa on asenneongelmia asian suhteen. Jos ajatellaan, että me emme voi tehdä
asialle mitään, on se meidän asenneongelmamme. Siihen me voimme vaikuttaa. Kuitenkin on
vaikea poliittisella tasolla kampanjoida asiasta. Changemaker on kuitenkin ensisijaisesti
vaikuttamisverkosto. Patentit nähtiin potentiaalisena näkökulmana. Myös genderproblematiikka on mahdollinen puuttumiskohta ja kampanjamahdollisuus. HIV/Aids on
tiedostettu aihe, ja Suomikin huomioi sen kehitysohjelmissaan. Koordinaattori totesi, että
Kirkon Ulkomaanavun painopisteissä HIV/Aids ei näy. Painopisteitä ovat oikeudet,
toimeentuloja rauha. Ilmasto ja gender toimivat läpileikkaavina teemoina. Norjalle
patenttiasiat ovat helpompia, koska se voi vaikuttaa poliittisissa instituutioissa suoraan, kun
taas Suomi toimii EU:n kautta. Toisaalta Suomi voi vaikuttaa EU:n kantoihin ja sitä kautta
laajemmalle.
Keinänen ehdotti uudeksi teemaksi Velkaa. Keinänen kouluttautui ja kampanjoi asian suhteen
Norjan Snu:ssa. Norjan Changemaker on kampanjoinut teemasta ennenkin

menestyksekkäästi. Suomen tilannetta suhteessa kehitysmaiden velkoihin ei ole enempää
tietoa. Velka on merkittävä kehityksen este, koska korkojen ja velkojen maksu aiheuttaa
suuret kustannukset. Velkateema on Suomessa hankala, koska esimerkiksi vientiluotoista on
vaikea saada tietoa. Toisaalta Suomi voisi puhua asian puolesta kansainvälisissä yhteyksissä.
Attacilta saisi varmasti asiantuntemusta. V. 2010 tulee täyteen 10v. velkahelpotusten
sopimisesta. Silloin asia voisi olla ajankohtainen. Teemasta varmasti löytyy merkittäviä
tartuntakohtia.
Keskusteltiin teemoista. Todettiin, että velkateema vaatisi enemmän pureskelua ja tietoa
ennen valintaa. HIV/Aidsin suhteen pitäisi miettiä konkreettista kampanjointia. Vaikka teema
on ehkä vaikea, sen ei pidä tarkoittaa sitä, etteikö Changemaker voisi siitä kampanjoida.
Myös muita tauteja voisi käsitellä. Teemana voisi olla esimerkiksi Terveys. Nälkä-teema olisi
luonnollinen jatkumo Rauha-teemalle. Nälkä on myös helppotajuisuutensa takia hyvä, ja siitä
on helppo nostaa yksittäisiä ongelmia. Ruoanhinnan nousun takia teema on myös
ajankohtainen. Elämänpatentit (esim. siemenet) olisi myös mielenkiintoinen
kampanjointiaihe. Aihe olisi mielenkiintoinen myös siksi, että se toisi Changemakerille
takaisin myös talouskysymykset, jotka ovat olleet viime vuosina paitsiossa. Urbaaniongelmat
voisivat sisältyä johonkin toiseen teemaan läpileikkaavana teemana. Nälkäteemaan liittyisi
myös biopolttoaineet ja sitä kautta ilmasto. Maatalous olisi mielenkiintoinen myös siksi, että
nykyinen hallitus ajaa erilaista linjaa kuin Changemaker todennäköisesti ajaisi. Pohdittiin
sitä, pitäisikö Nälkä-teema muuttaa nimeltään Ruoaksi. Sana olisi positiivinen, mutta
pitää myös miettiä sitä, tuoko se esiin siihen liittyvän problematiikan.
Nälkä/Ruoka valittiin teemaksi. Valtuutettiin työryhmä miettimään teeman nimi. Ehdotettiin,
että ensi vuodeksi perustettaisiin työryhmät selvittämään teemoja HIV/Aids ja Velka.
Hyväksyttiin.
Keskusteltiin Norjan työryhmämallista. Malli parantaa nopeaa reagoimista
ajankohtaisuuksiin. Lisäksi teemoista olisi parempaa asiantuntemusta. Vaikka teemoja olisi
viisi, voitaisiin silti kampanjoida selkeämmin yhdestä tai muutamista aiheista. Muutos vaatii
sääntömuutoksen, joten asiaa ei voi muuttaa tänään, vaan se vaatii pidemmän prosessin.
Toisaalta viiden ryhmän perustaminen kerralla olisi vaikeaa. Parempi tapa olisi jättää teemoja
voimaan ja siten pikkuhiljaa siirtyä pysyvien teemojen malliin. Velvoitetaan tiimi
selvittämään mahdollisuutta tällaiseen sääntömuutokseen seuraavaa jäsenkokousta varten.

7. Toimintasuunnitelma 2009
Jokainen teemasta vastaava henkilö esitteli osuutensa toimintasuunnitelmansa. Ei muutoksia
sisältöön. Annettiin suullisesti tiedoksi paikallisryhmien toimintasuunnitelmat vuodelle 2009.
Espoo tähtää useiden ryhmien perustamiseen. Helsingin painopisteenä on tiedotus. Oulu
pyrkii vakiinnuttamaan toimintansa. Jyväskylä aikoo pitää Polttavaa Kysymystä esillä.
Sotkamon tavoite on vakiinnuttaa toimintaa ja tempaista. Joensuu pyrkii rekrytoimaan lisää
ihmisiä, mm. lukiolaisia. Tampere jatkaa tapaamisia 3krt/kk.

8. Valitaan 5-8 tiimin jäsentä ja 2 varajäsentä vuodelle 2009
Marjo Tuovinen esitteli valitsijatoimikunnan edustajana uuden tiimin hakijat. Varsinaisiksi
tiimin jäseniksi on hakenut 7 ihmistä, varajäseniksi 2. Hakijat esittelivät itsensä. Jarkko
Lievonen Joensuusta on kiinnostunut jäsen- ja paikallisryhmävastaavan tehtävistä tai

teologisen perustan pohtimisesta. Tiedoksi: Jarkko lähtee heinäkuussa armeijaan. Iina
Jokilaakso Helsingistä on kiinnostunut erityisesti koulutusvastaavan tehtävät. Minna
Havunen on kiinnostunut nälkäkampanjavastaavan tehtävistä. Tiina Keinänen on
kiinnostunut rauhakampanjavastaavan tehtävistä. Mirjam Reposta Jyväskylästä kiinnostaa
erityisesti viestintä- ja markkinointivastaavan tehtävät. Tuovinen esitteli hakijat, jotka eivät
olleet paikalla. Karita Heikkinen Helsingistä on kiinnostunut viestinnästä. Tytti Matsinen
Tampereelta on kiinnostunut useammasta tehtävästä tiimin puitteissa. Mimma Jäntti
Helsingistä ilmoittautui myös hakijaksi tiimiin. Mimma olisi tiimin toiminnassa koko
vuoden, mutta ottaisi vastuualueen hoidettavakseen Jarkon lähtiessä armeijaan.
Varajäsenet: Maksim Purovaara Helsingistä. Paikalla oleva Anna-Maria Timonen
ilmoittautui myös kiinnostuksensa varajäsenyydestä.
Valittiin kaikki hakeneet tiimiin yksimielisesti.

9. Kevään Changemaker-viikonlopun ajankohta
Ehdotettiin, että kevään viikonloppu pidettäisiin keväämmällä (maalis-huhtikuulla), koska
syksyn viikonloppukin on myöhään. Ylioppilaskirjoitukset pitää ottaa huomioon. Huhtikuun
lopussa yliopistolaiset lopettelevat jo lukuvuottansa. Päätettiin, että viikonloppu on
maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa.

10. Paikallisryhmien määrä paikkakunnilla
Käytäntönä on ollut, että yhdellä paikkakunnalla toimii yksi paikallisryhmä. On kuitenkin
tullut ilmi, että tietyillä paikkakunnilla olisi kenties hedelmällisempää maantieteen, iän tai
kielen takia olla useampi ryhmä. Norjassa voi olla useampi ryhmä paikkakunnalla,
esimerkiksi Oslossa on kolme ryhmää. Perustelut ryhmälle pitäisi kuitenkin olla selvät;
esimerkiksi oppilaitokseen ei voisi perustaa omaa ryhmää. Ehdotettiin, että edelleen kuitenkin
olisi yksi ryhmä jokaisella paikkakunnalla, koska jäseniä on käytännössä vähän. Kyseisen
ryhmän alla voisi järjestää erilaisten ryhmien toimintaa, esim. useampaa eri lukupiirejä. Yksi
paikallisryhmä/paikkakunta vähentää byrokratiaa. Taataan mahdollisuus kielivähemmistöjen
ryhmille toimia omalla kielellään. Miten tämä käytännössä toteutetaan, päätetään sitten, kun
asia on ajankohtainen. Pohdittiin sitä, miten järjestetään valtakunnallinen toiminta
ruotsinkielisille. Sovittiin, että sitten kun ruotsinkielinen ryhmä on olemassa, pohditaan asiaa
heidän kanssaan.

11. Rauha-työryhmän kuulumiset
Tolvanen lyhyesti esitteli rauharyhmän työtä. Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran
Cmviikonlopussa.

12. Ilmasto-työryhmän kuulumiset
Ilmastotyöryhmä on suunnitellut tempausta. Suunnitelmat esitellään koulutusviikonlopussa.

13. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

14. Ilmoitusasiat
Jäseniä kehotettiin mainostamaan Cm-viikonloppua.

15. Kokous päättyy
Kokous päätettiin klo. 16.28.

