Changemakerin jäsenkokous 28.3.2009
Kukkaroniemen leirikeskus, Pieksämäki

Paikalla: Kaarina Määttä, Jarkko Lievonen, Martta Kantele, Kaisa Kantele, Leea Lamminpää
(siht.), Minna Havunen, Iina Jokilaakso, Rasmus Axelsen, Saara Tolvanen, Mimma Jäntti,
Mirjam Reponen, Maria Kaijankangas, Sanna Vuolle, Minna Nurminen (pj.), Anna Hytönen,
Ella Potka, Katariina Köykkä, Pekko Kähkönen, Outi Salo, Karita Heikkinen, Elina
Törrönen, Tiina Keinänen, Marjukka Weide

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.40.

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Minna Nurmista. Nurminen valittiin. Sihteeriksi valittiin
Lamminpää. Päätettiin konsensusperiaatteesta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tolvanen ja
Kähkönen.

3. Hyväksytään esityslista
Esityslista hyväksyttiin.

4.Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut nettisivuilla viimeiset puoli vuotta. Pöytäkirja
hyväksyttiin.

5. Uuden tiimin esittely ja kuulumiset
Mirjam Reponen, koulutusvastaava: Reponen on suunnitellut viikonlopun ohjelmaa ja
hoitanut käytännön järjestelyjä. Hän on myös seuraillut muiden järjestöjen koulutustarjontaa.
Nyt Reponen on alkamassa suunnittelemaan ensi syksyn viikonloppua. Reposen mukaan
viikonlopun järjestäminen on ollut helppoa, koska vanhaa runkoa on voinut käyttää hyväksi.
Reponen on tykännyt tiimissä olemisesta.
Iina Jokilaakso, synttärivastaava: Jokilaakso on vastuussa CM:n 5-vuotiasyntymäpäivistä.
13.11.09 järjestetään tempaus, seminaari, hartaushetki, juhlavastaanotto ja iltabileet.
Työryhmä on alkanut suunnittelemaan juhlia. Työryhmään kaivataan lisää ihmisiä. Ideoita
otetaan vastaan myös Kylässä. Päivän tapahtumat vaativat paljon työvoimaa, joten olisi hyvä
että vapaaehtoisia olisi paljon mukana, jotta vastuuta voidaan jakaa. Jokilaakso odottaa juhlia
innolla. Seuraava kokous sovitaan tänään.
Mimma Jäntti, Ilmasto: Ilmasto oli viime vuoden teema, mutta vuoden jälkeen päätettiin, että
teeman ei anneta kuolla. Jäntti on pitänyt yhteyttä muihin järjestöihin, tiedottanut
ilmastoasioista ja pohtinut mitä CM voisi itse tehdä. Kesällä Jäntti siirtyy Lievosen tilalle,
kun Lievonen lähtee armeijaan.

Jarkko Lievonen, paikallisryhmävastaava: Lievonen vastaa Itä- ja Pohjois-Suomen
paikallisryhmistä sekä Jyväskylästä ja Tampereesta. Lievonen on vieraillut useammassa
paikallisryhmässä. 9.5.09 järjestetään paikallisryhmien yhteyshenkilöiden tapaaminen
Tampereella.
Karita Heikkinen, paikallisryhmävastaava: Heikkinen vastaa Länsi- ja Etelä-Suomen
paikallisryhmistä. Heikkinen on vieraillut muutamissa ryhmissä. Heikkien vastaa myös
uusista ryhmistä, joten hänen yhteystietonsa voi antaa ihmisille, joita CM-toiminta
kiinnostaa.
Tiina Keinänen, rauhakampanjavastaava: Keinänen on vetänyt rauhakampanjan työryhmää.
Työryhmä on kiivaasti suunnitellut ja valmistellut Kännykkäsi todellinen hinta? – kampanjaa.
Keinänen on pitänyt myös yhteyttä muihin samasta teemasta kampanjoiviin järjestöihin
Suomessa ja kansainvälisesti.
Minna Havunen, ruokakampanjavastaava: Havunen on vetänyt ruokaryhmää, joka on tehnyt
vuositeemalle taustapaperia, joka esitellään verkostolle huomenna. Seuraava kokous on
28.4.09 ja silloin pohditaan kampanjointia konkreettisemmalla tasolla.
Tytti Matsinen, markkinointi- ja viestintävastaava: Matsinen ei ole paikalla.

6. Kaksikielisyysstrategian sisällyttäminen sääntöihin
CM:llä oli vuoden vaihteessa ruotsinkielinen harjoittelija, jonka työnkuvaan kuului
ruotsinkielisen toiminnan lanseeraaminen. Harjoittelija teki verkostolle myös
kaksikielisyysstrategian. Tiimi on käsitellyt strategiaa ja ehdottaa sen pohjalta muutoksia
sääntöihin.
Käsiteltiin sääntöjä. Säännöissä todetaan, että "CM tahtoo toimia..." Nyt ehdotetussa
lisäyksessä on "CM toimii..." Nykyinen ehdotus kuulostaa siltä, että meidän kampanjamme
edistäisivät nimenomaan monikulttuurisuutta ja kaksikielisyyttä. Ehdotettiin: Changemakerin
toimintaperiaatteisiin kuuluvat kaksikielisyys ja monikulttuurisuus. Muutettiin kohdan 1B
alkua "CM toimii oikeudenmukaisemman maailman...".
Kohta 2C Tiimi: ehdotettu muutosta "valinnassa otettava huomioon alueellinen ja kielellinen
tasa-arvoisuus". Hyväksyttiin. Muutetut säännöt löytyvät verkoston nettisivuilta.

7. Tiimin tiedoksianto sääntömuutoksesta teematyöskentelyyn liittyen
Syksyllä jäsenkokous valtuutti tiimin pohtimaan siirtymistä pysyviin teemoihin
kaksivuotisten teemojen sijaan. Tiimissä on tahtoa siirtyä pysyviin teemoihin. Teemojen
määrästä ei ole päätetty. Tiimi on pohtinut asiaa, mutta valmistelu vaatii enemmän aikaa.
Tästä syystä sääntömuutosta ei vielä esitetä, vaan asiaa lykätään syksyn kokoukseen.

8. Toimintakertomus 2008
Toimintakertomus heijastettiin seinälle. Koordinaattori ja assistentti kävivät pääasiat läpi.
Jäntti kertoi lyhyesti sarjakuvakurssista, jolla oli käynyt. Sarjakuvametodia käytetään tänä

vuonna myös kansainvälisyyskasvatuksen välineenä hankkeessa, jossa Changemaker on
mukana. Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä. Kertomus hyväksyttiin.

9. CM & KUA – yhteistyösopimus
Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään yhteistyösopimus.
Yhteistyösopimus tarkistetaan ja hyväksytään joka kevätkokouksessa. Muutoksia ei ole tullut.
Sopimus hyväksyttiin.

10. Vaalitoimikunnan valinta
Verkoston pitää valita vaalitoimikunta, joka kokoaa seuraavaa jäsenkokousta varten
ehdokkaat ensi vuoden tiimiläisiksi. Vaalitoimikuntaan voitaisiin valita useampia henkilöitä
kuin viimeksi ja työntekijät voivat informoida toimikuntaa tiimin toiminnasta. Keskusteltiin
siitä, mitä toimikunta tekee. Toimikunta kirjoittaa innostusviestin sähköpostilistoilla ja
soittelee ihmisille, joita tehtävät voisi kiinnostaa. Anna Hytönen Laihialta lupautui
toimikuntaan. Sanna Vuolle Alavudelta lupautui myös.

11. Muut esille tulevat asiat
Heikkinen oli kerännyt palautetta draamatyöpajasta. Osallistujat kaipasivat lisää luovaa
toimintaa.
Törrönen kommentoi, että verkoston pitäisi kehittää suhteitaan poliitikkoihin. Tämän voisi
ottaa yhdeksi painopisteeksi. Keinänen sanoi, että tiimi on syksyllä strategiatyössään luonut
strategiaa erityisesti kampanjoihin liittyen. Sidosryhmiin on kaivattu enemmän panostusta.
Havunen rohkaisi paikallisryhmiä ottamaan yhteyttä oman vaalipiirinsä kansanedustajiin.
Heikkinen halusi kannustaa ryhmiä paikalliseen aktiivisuuteen. Törrönen sanoi, että
ruokakampanjan metatavoitteena voisi olla verkostointi ja suhteiden kehittäminen
politiikkaan. Yhteistyötä olisi syytä kehittää myös mediaan. Ulkoministeri Alexander Stubb
voisi olla henkilö, jota nuorten toiminta kiinnostaa. Stubbin voisi kutsua kesän
ilmastopyöräilyyn.

12. Ilmoitusasiat
Seuraava koulutusviikonloppu on Tampereella syyskuun lopussa, koska syntymäpäiväjuhlat
ovat marraskuussa. Jäsenkokous järjestetään viikonloppua ennen, perjantaina päivällä.

13. Kokous päättyy
Kokous päättyi klo. 19.58.

