
Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007  

Umpimähkän leirikeskus, Oulunsalo 

 

Paikalla: 

Jarkko Lievonen 

Matleena Ikola 

Elina Törrönen 

Veera Värtelä 

Maria Vilja 

Minna Havunen 

Katja Rössi 

Johanna Paajanen 

Ilkka Tiensuu 

Hermanni Riikonen 

Arto Leinonen 

Anna Hytönen 

Marjo Tuovinen 

Minna Nurminen 

Tiina Keinänen 

Sanna Rönkkö 

Niina Pekkala 

Saara Tolvanen 

Liisa Kiuru 

Pilvi Innola 

Mikael Björkman 

Juha Kolumäki 

Antti Elo 

Kaarina Määttä 

1. Kokouksen avaus 

Edellisen kokouksen puheenjohtaja Pilvi Innola avasi kokouksen klo 8.04. 

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin puheenjohtajaksi Liisa Kiuru, sihteeriksi Kaarina Määttä, ääntenlaskijoiksi Matleena 

Ikola ja Elina Törrönen. Puheenjohtaja Liisa Kiuru jatkoi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohta 11, Eilisen paneelikeskustelun teemat, kohta 12 Yhteisvastuu-keräys, kohtaan 

13, muihin esille tuleviin asioihin, keskustelu tiimin valintaprosessista sekä Changemaker-

ryhmä Kipinästä. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 



5. Kanavien kuulumiset 

Esitys: Paikallisryhmien ja tiimin välistä yhteistyötä tulee parantaa. Keino tähän on 

työryhmätoiminnan tehostaminen. Työryhmän tarkoituksena on tehdä yhdessä tiimiläisen 

kanssa töitä vastuualueen puitteissa. Tiimiläinen vie tarvittaessa työryhmän ehdotukset 

tiimikokouksen hyväksyttäviksi. Työryhmät päättävät itsenäisesti toimintatavoistaan. 

Työryhmiin voi jokainen verkoston jäsen ilmoittautua. Jotta tiedonkulku koordinaattorin ja 

tiimin sekä paikallisen tason välillä toimisi, on toivottavaa, että jokaisesta paikallisryhmästä 

olisi joku ainakin yhdessä työryhmässä mukana. 

 

Keskusteltiin asiasta. Huolenaiheena oli, että työryhmä jää kauniin puheen tasolle eikä toimi 

kunnolla. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

6. Koulutusviikonlopun ja jäsenkokousviikonlopun tulevaisuus 

Esitys: Tiimi esittää, että syksyllä pidetään erikseen koulutus-viikonloppu ja jäsenkokous; 

keväällä jäsenkokous olisi Changemaker-viikonlopun yhteydessä. 

 

Keskusteltiin asiasta. Uhkana koettiin, että jos jäsenkokous on erillään viikonlopusta, 

kokoukseen ei tule paljon muita jäseniä kuin tiimin jäsenet. Toivottiin, että Changemaker-

viikonlopun tapaan myös jäsenkokous järjestettäisiin valtakunnallisesti tasa-arvoisesti, 

ympäri Suomea. Jäsenten matkakustannuksia olisi tuettava paremmin. Ajankohtana syksyn 

viikonloppu ja jäsenkokous koettiin parempana erillään, koska silloin on useampia uusia 

ihmisiä tulossa mukaan, ja heitä ei olisi hyvä puuduttaa kokouksella Changemaker-

viikonlopussa. Syksyllä täytyisi olla kuitenkin järkevä aikaväli viikonlopun ja kokouksen 

välillä, jotta asiat ehdittäisiin työstää kokoukseen. Jäsenkokous olisi yksi päivä, esimerkiksi 

sunnuntai, kokonaisen viikonlopun sijaan. Mietittiin, mitä muuta toimintaa kokouspäivän 

yhteydessä voitaisiin järjestää. Ehdotettiin esimerkiksi tempausta tai vapaaehtoisten 

kiitosjuhlaa. Todettiin, että uutta järjestelmää voi kokeilla, ja jos se ei osoittaudu toimivaksi, 

voidaan muuttaa. 

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

7. Toimintasuunnitelma 2008 

Luettiin toimintasuunnitelma luku luvulta, ja keskusteltiin sisällöstä. 

 

Tavoitteet 
Poistettiin kohta uusien jäsenten hankinnasta, koska se on olennainen verkoston perustehtävä. 

 

Hallinto ja talous 
Lisättiin yhteistyöverkostoiksi esimerkkejä. 

Päätettiin käsitellä vuositeemat -kohta uuden vuositeeman valinnan jälkeen. 

 

Koulutus 
Keskusteltiin kampanjakoulutuksesta, jota paikallisryhmät tarvitsisivat. Ehdotettiin 



konkreettisia tempausideoita, jotka olisivat netissä verkoston sivuilla. Materiaalin toivottiin 

olevan suuntaa antavaa, ei liian holhoavaa tai velvoittavaa. 

 

Kampanjat ja tempaukset 
Tempaajat-sähköpostilistan maininnan oheen lisättiin maininta Kylä-foorumista. 

 

Tiedotus ja markkinointi 
Nettifoorumin sijaan päätettiin käyttää muotoa keskustelufoorumi. Muutettiin maininta tiimin 

kokousten pöytäkirjatiivistelmistä: tiivistelmät laitetaan materiaalipankkiin, ei Kylään. 

Keskusteltiin esitteistä ja kohderyhmistä, joille esitteitä suunnataan. Toive oli, että esite olisi 

sopiva kaikille Changemakerin kohderyhmille. 

 

Jäsenet ja paikallisryhmät 
Yhteyshenkilöiden tapaamiseen osallistuvat koordinaattorin ja paikallisryhmävastaavan 

lisäksi koko tiimi. 

 

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät 
Keskusteltiin tiedekunnista ja Diakonia-ammattikorkeakoulusta sekä harjoittelijapolitiikasta. 

Muutettiin kohta yleisempään muotoon. Pohjoismainen Changemaker-verkosto –kohtaan 

lisättiin keskeisimmät asiat 15.9. pidetystä pohjoismaisesta tapaamisesta. 

 

Kalenteri 
Keskusteltiin Changemaker-viikonlopun ajankohdasta. 

 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2008. 

 

**** Pidettiin 10 minuutin tauko. **** 

8. Vuositeema vuodelle 2008 

Hermanni Riikonen esitteli tehdyt vuositeemaehdotukset. Ehdotukset oli esitelty etukäteen 

Kylä-foorumilla. Teemaehdotuksina ovat HIV/Aids, Rauha, Kaupungit ja Vähemmistöt. 

Lisäksi oli ehdotettu teemaa Vesi. Marjo Tuovinen esitteli tarkemmin HIV/Aids-teemaa, 

Ilkka Tiensuu ja Tiina Keinänen teemaa Rauha, Minna Havunen Vähemmistöt –teemaa. 

Koordinaattori esitteli Marjukka Weiden ehdottaman Kaupungit –teeman sekä Liisa Kiuru 

Vesi-teeman. 

 

Keskusteltiin teema kerrallaan ehdotukset läpi: 

 

HIV/Aids 
Poliittisen kampanjan toteuttaminen teemasta koettiin vaikeana. Toisaalta teeman 

olennaisuuden tunnustaminen koettiin tärkeäksi. 

 

Rauha 
Nostettiin esille esimerkiksi Vastuuviikko ja resurssisodat, jotka esimerkiksi kattaisivat muita 

ehdotettuja teemoja, kuten vesi ja vähemmistöt. 

 

Kaupungit 
Mainittiin, että esimerkiksi Dodo ry tekee kaupungeista paljon työtä jo nyt. Changemakerin 

kontekstissa vielä hahmottumaton teema, mahdollinen konkreettinen teema tulevaisuudessa. 



 

Vähemmistöt 
Puhuttiin teeman globaalista ja kotimaisesta tasosta; kotimaiset vähemmistöt eivät ole 

Changemakerin ydintä. 

 

Vesi 
Hyvinä puolina kytkeytyminen esimerkiksi ilmasto-teemaan ja muiden järjestöjen esillä 

pitämiin aiheisiin. Vedelle ei kuitenkaan välttämättä tarvetta omana teemanaan, koska sitä voi 

pitää esillä ilmaston yhteydessä. 

 

Keskusteltiin yleisemmin teemoista ja Norjan esimerkistä. 

 

Vähemmistöt-teema päätettiin siirtää Rauha-teeman alle. HIV/Aids päätettiin pitää erityisenä 

aihealueena, johon kiinnitetään huomiota, mutta sitä ei valita vuositeemaksi. Jäljelle jääneistä 

teemoista, Rauhasta ja Kaupungeista keskusteltiin. Kaupungit-teema koettiin keskeneräiseksi, 

joten ehdotettiin sen esittämistä uudeksi teemaksi vuoden päästä. 

 

Päätettiin valita Rauha vuositeemaksi 2008-2009. Tiimin vastuulle annettiin 

taustamateriaalityöryhmän kokoaminen. 

 

Lisättiin toimintasuunnitelmaan maininta uudesta, valitusta teemasta. 

9. Tiimin valinta vuodelle 2008 

Vaalitoimikunnan edustaja Pilvi Innola esitteli tiimin jäsenyyttä ja varajäsenyyttä hakeneet 

henkilöt. Paikalla olevat hakijat esittelivät lyhyesti itsensä: Mikael Björkman, Minna 

Havunen, Tiina Keinänen, Inka Linroos (varajäseneksi), Ilkka Tiensuu ja Saara Tolvanen 

(varajäseneksi). Innola esitteli hakeneet, jotka eivät olleet kokouksessa läsnä: Leea 

Lamminpää, Heli Mikkonen ja Mari Uotila. 

 

Yhteensä tiimiin oli seitsemän varsinaiseksi jäseneksi hakenutta ja kaksi varajäseneksi 

hakenutta. 

 

Paikalla olleet tiimiin hakeneet poistuivat kokouksesta ja puheenjohtaja avasi keskustelun 

tiimiin hakeneista. Keskusteltiin lyhyesti varajäsenyydestä. Valtakunnallinen, alueellinen 

monipuolisuus koettiin tiimin hakijoissa erinomaisena. 

 

Hyväksyttiin kaikki varsinaisiksi jäseniksi hakeneet tiimin jäseniksi 2008. Hyväksyttiin 

varajäseniksi hakeneet tiimiin 2008. 

 

Tiimiin vuodelle 2008 varsinaisiksi jäseniksi valittiin siis: 
Mikael Björkman 

Minna Havunen 

Tiina Keinänen 

Leea Lamminpää 

Heli Mikkonen 

Ilkka Tiensuu 

Mari Uotila 

Varajäseniksi: 
Inka Lindroos 



Saara Tolvanen 

10. Kevään 2008 Changemaker-viikonlopun ajankohta 

Esitys: Tiimi ja Changemaker Jyväskylä esittää, että seuraava viikonloppu pidetään 

Jyväskylässä 1.-3.2.2008. 

 

Päätettiin viikonlopun ajankohdaksi 1.-3.2.2008, paikaksi päätettiin Jyväskylän seutu. 

11. Paneelikeskustelun 15.9. tuloksien pohdinta 

Jäsenvastaavan toimenkuva 
Keskusteltiin tiimin jäsenten vastuista ja jaksamisesta. Päätettiin, että uusi ja vanha tiimi 

laativat tarkan listan jäsenvastaavan toimenkuvasta. 

 

Kampanjatyöryhmän toiminta 
Keskusteltiin työryhmän toiminnan esillä pitämisestä ja sen mainostamisesta. 

 

Hengellisyys/teologinen työskentely ja sen jatko 
Keskusteltiin teologisten asioiden työstämisestä: teologisista asioista vastaavan ei tarvitse olla 

tiimin jäsen, vaan tiimi voi valtuuttaa siihen jonkun jäsenistä. Suomen Changemaker hakee 

edelleen omaa hengellistä identiteettiään teologisen työryhmän johdolla. Ehdotettiin 

teologisen työskentelyn jatkajaksi Miika Hynnisen kanssa Jarkko Lievosta. Hynninen ja 

Lievonen voivat jatkossa yhdessä jatkaa työskentelyä. Työskentely on kaikille avointa. 

Hyväksyttiin. 

12. Yhteisvastuu-keräys 

Minna Havunen esitteli Yhteisvastuun ja Petra Teittisen ehdotuksen yhteistyöstä 

Changemakerin ja Yhteisvastuun välillä. Keskusteltiin asiasta. Valtakunnallisena verkostona 

päätettiin olla osallistumatta yhteiseen projektiin. Sen sijaan paikallisella tasolla, 

paikallisryhmissä, osallistumista Yhteisvastuuseen tuettiin ja kannustettiin. Yhteisvastuun 

pitäminen esillä Changemakerin viikonlopuissa koettiin keinona jakaa tietoa paikallisryhmille 

ajankohtaisesta Yhteisvastuun kohteesta. Päätettiin olla myöhemmin mukana 

valtakunnallisena verkostona teemakohtaisesti yksittäisissä kampanjoissa. 

13. Muut esille tulevat asiat 

Tiimin valintaprosessi 
Ehdotettiin avoimen äänestyksen tilalle lippuäänestystä. Ehdotettiin myös, että tiimin 

vaalilautakuntaa valittaessa valittaisiin myös lautakunnalle vastaava, sekä sille avustava taho, 

tiimi tai koordinaattori. 

 

Keskusteltiin lippuäänestyksestä ja sen käytännön järjestelystä. Päätettiin valtuuttaa tiimi 

laatimaan sääntömuutos ja tarkempi suunnitelma. 

 

Changemaker Kipinä –ryhmä 
Keskusteltiin vakaumukseen perustuvista ryhmistä Changemakerin sisällä. 

Keskustelu jäi kesken. Asian ratkaiseminen siirrettiin tiimille. 



14. Ilmoitusasiat 

Tiedoksi Kepan koulutukset syksyllä: marraskuussa kampanjasuunnittelukoulutusta ja 

lobbauksen perusteita. 

 

Annettiin tiedoksi Paikallisryhmän ABC. 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.51.  

 

 


