
Changemakerin jäsenkokous 18.9.2009  

Tampere 

 

Paikalla: Tytti Matsinen, Sini Tyvi, Elina Törrönen (pj.), Iina Jokilaakso, Tiina Karppinen, 

Mimma Jäntti, Rasmus Axelsen, Minna Havunen, Martta Kantele, Marjo Tuovinen, Ella 

Potka, Saara Tolvanen, Ilkka Tiensuu, Karita Heikkinen, Milla Isopuossu, Ulla-Sisko 

Jauhiainen, Elina Tyynelä, Aleksi Räsänen, Anna-Maria Timonen, Veera Tapanainen, Pekko 

Kähkönen, Kaarina Määttä, Leea Lamminpää (siht.) 

1. Avataan kokous 

Kokous avattiin klo 10.25 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien 

valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Elina Törrönen ja sihteeriksi Leea Lamminpää. Yleensä on 

noudatettu konsensusmenettelyä. Päätettiin, että näin toimitaan jälleen. Pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittiin Marjo Tuovinen ja Tytti Matsinen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistasta poistettiin kohta neljä, koska pöytäkirja on jo tarkastettu. 

4. Tiimiläisten ja työntekijöiden kuulumiset 

Koordinaattori: Syksy on alkanut vauhdikkaasti. Ikävänä uutisena jäsenistölle kerrottiin, että 

verkostoassistentin työn jatko on vaakalaudalla. Kirkon Ulkomaanapu ei voi rahoitusta 

jatkaa, vaan koordinaattori etsii muita mahdollisia rahoituslähteitä. 

 

Verkostoassistentti: Assistentin syksy on myös alkanut vauhdikkaasti. Syksyllä isompia 

tapauksia ovat Changemaker-viikonloppu sekä Changemakerin 5-vuotisjuhla, jonka 

yhteydessä kampanja huipentuu. 

 

Harjoittelija: Kesäkiertue on vienyt kesällä aikaa. Harjoittelija on valmistellut cm-

viikonloppua. Harjoittelija tekee Kongo-teemasta virikemateriaalia, jota testataan 

Tikkurilassa. 

 

Tiina Keinänen (rauhakampanja): Kesällä on pohdittu lähinnä tiedotukseen liittyviä asioita. 

Yhteistyöjärjestöjen kanssa on pohdittu Nokian lobbaamista. Tapaaminen sijoittunee 

lokakuulle. Vetoomukseen Changemaker on kerännyt reilut 2500 nimeä, Repu hieman 

vähemmän ja nettivetoomuksessa on noin 600 nimeä. Vetoomus luovutetaan 13.11. 

synttärijuhlien yhteydessä. MakeITfair jatkuu ensi vuonnakin, joten seuraamme teemaa 

vaikka kampanjamme loppuu. 

 

Karita Heikkinen (paikallisryhmät): Heikkinen on pitänyt yhteyttä lähinnä etelä- ja länsi-

Suomen ryhmiin. Työharjoittelun muodossa Heikkinen jatkaa työtä ryhmien kehittämiseksi. 

 



Tytti Matsinen: Keväällä aika kului CM-tuotteiden parissa. Tuotteiden kohtalo on 

neuvotteluiden alla. Kesäkiertue sujui mukavasti. Nyt syksyllä ryhdytään kartoittamaan ensi 

vuoden kiertuetta. 

 

Iina Jokilaakso (CM 5-v.): Juhlat ovat parin kuukauden päästä. Aamupäivällä järjestetään 

Kongo-tempaus, jonka jälkeen on aiheeseen liittyvä seminaari. Alkuillasta on messu, sen 

jälkeen juhlavastaanotto ja loppubileet. Cimo-rahoituksen turvin voidaan jokaisesta 

paikallisryhmästä kustantaa paikalle ainakin 2 edustajaa. 

 

Mimma Jäntti (ilmasto, paikallisryhmät): Jäntti on pitänyt yhteyttä ympäristöjärjestöihin. 

Jarkon lähdettyä armeijaan kesällä, Jäntti on siirtynyt Jarkon tilalle toiseksi 

paikallisryhmävastaavaksi. 

 

Minna Havunen (ruoka): Keväällä ruokaryhmä kirjoitti ruokataustamateriaalin. Nyt syksyllä 

on tarkoitus jatkaa loppukeväästä aloitettua kampanjan suunnittelua. Seuraavassa 

kokouksessa valitaan tuleva kampanjateema kolmesta vaihtoehdosta. 

 

Mirjam Reponen (koulutus): Koulutusvastaava on valitettavasti sairas, eikä päässyt paikalle. 

5. Tiimin sääntömuutosesitys Changemakerin teematyöskentelystä 

 

Jo aiemmissa jäsenkokouksissa on pohdittu sitä, miten teematyöskentelyä voisi kehittää. On 

suunniteltu siirtymistä muutamaan pysyvään teemaan, joista kampanjoidaan 

ajankohtaisimmasta. Malli tukee jatkuvuutta. Tiimi on jäsenkokouksen ohjeen mukaan 

valmistellut ehdotusta sääntömuutokseksi. 

 

Tiimin sääntöehdotus 
 

H) Teematyöskentely 

 

Changemakerilla on samanaikaisesti voimassa 3-5 pysyvää teemaa. Kullakin teemalla on 

tiimissä oma, teematyöskentelyä ohjaava kampanjavastaava. Jokaisella teemalla on oma 

työryhmänsä, jonka toimintaa teemasta vastaava tiimiläinen koordinoi. Jokaisesta teemasta 

tulee laatia taustamateriaali, jota teemaryhmä tarpeen vaatiessa päivittää. 

Teemaryhmät työstävät valtakunnallisia teemakampanjoita ja huolehtivat teemaan liittyvästä 

koulutuksesta yhdessä tiimin koulutusvastaavan kanssa. Changemakerin valtakunnallinen 

vaikuttamistoiminta keskittyy valittuihin teemoihin. Paikallisryhmät voivat vapaasti valita 

toimintaansa aiheita teemojen sisältä, mutta voivat halutessaan 

käsitellä myös teemojen ulkopuolisia aiheita. 

 

Teematyöskentelyn aikataulu (olettaen, että esitys hyväksytään jäsenkokouksessa 

Tampereella): 

 

Jäsenkokous, syksy 2009: Tiimin esitys sääntömuutoksesta jäsenkokoukselle. 

(valitaan kuitenkin uusi vaihtuva vuositeema 2010-2011) Jäsenkokous, kevät 2010: Valitaan 

pysyvät teemat.(Vuoden 2011 toinen teema valittu jäsenkokouksessa syksyllä 2009) 

Jäsenkokouksessa valitaan tiimi kaudelle 2011. Jo tässä tiimissä tulee olla 

teemakampanjavastaavat, jotka valmistelevat teematyöskentelyn aloittamisen. Nämä henkilöt 

kokoavat työryhmät, tarkistavat/laativat taustamateriaalit sekä laativat esityksen 



kampanjateemasta kaudelle 2012. Jäsenkokous, syksy 2011: Ei valita enää uutta vaihtuvaa 

vuositeema kaudelle 2012-2013. Valitaan kampanjateema kaudelle 2012. 

Siirtymäaika: Kevät 2010-2011. Pysyvät vuositeemat voimassa tammikuusta 2012-> 

 

Keskusteltiin aikataulusta. 2011 koulutettava teema voitaisiin valita pysyvien teemojen 

sisältä. Tästä ei kuitenkaan tarvitse päättää vielä. Työryhmät tekisivät ehdotuksia spesifeistä 

kampanjateemoista edellisen vuoden syksyllä. Keskusteltiin siitä, sulkeeko malli osan 

mahdollisista kampanjateemoista ulos. Keskusteltiin siitä, kuinka paljon vapaaehtoisia 

ryhmiin tarvitaan. Kampanjoitavan teeman ryhmään tarvitaan enemmän, mutta muissa 

ryhmissä Norjassa on esim. 5 ihmistä. Jäsenet ovat toki vaihtuvia. Ruokaryhmään on ollut 

haasteita saada porukkaa, joten pitää miettiä onko tällaiseen työskentelyyn rahkeita. Muutos 

vaatii tiimiltäkin aika paljon. Nyt uuteen tiimiin on 6 hakijaa. Keinänen sanoi olevansa sitä 

mieltä, että asiaa ei päätetä vielä. Törrönen ehdotti siirtymäajan pidentämistä. Vanhoja 

teemaryhmiä ei kannata ajaa alas. Pohdittiin sitä, pitääkö teemaryhmien vetäjien olla 

tiimiläisiä. Tiensuu ilmoittautui halukkaaksi vetämään rauharyhmää. Lyykkäämisessä on se 

ongelma, että vanhat ryhmät ehtivät pääsemään rappiolle. Tiimissä voisi olla 1-2 henkilöä, 

jotka pitävät yhteyttä ryhmien vetäjiin, jotta tiimi on riittävän hyvin perillä asioista. Näin 

ollen ryhmien vetäjien ei tarvitsisi olla tiimiläisiä. Tiimiläiset voisivat myös toimia ryhmissä 

rivijäseninä. Yksi teemaryhmävastaava voisi pitää yhteyttä pääkampanjaryhmään ja toinen 

kaikkiin muihin. Kantele ehdotti, että tehdään periaatepäätös muutoksesta. Uusien 

vuositeemojen nostoa pitää muutostilanteessa miettiä. Tuovisen mielestä ehdotus on hyvä, 

eikä lykkäys kannata. Pohdittiin, onko mahdollista muuttaa teemoja. Sääntöjen puitteissa 

niitä voi muuttaa yhden jäsenkokouksen päätöksellä. 

 

Keinänen ehdotti, että tehdään periaatepäätös pysyviin teemoihin siirtymisestä. Teemoja ei 

päätetä vielä keväällä 2010, vaan syksyllä 2010. Jos näin tehdään, muu aikataulu pysyisi 

samana. Keskustelu jatkui. Jos teemoja varten ei ole omia vastaavia tiimissä, ei asia täydy 

olla vielä selvä vielä syksyn 2010 kokoukseen mentäessä. Keskusteltiin siitä, miten valitaan 

tiimin ulkopuoliset teemakampanjavastaavat. Norjassa jäsenkokous valitsee vetäjät. Tyvi 

ehdotti, että vuonna 2010 päätettäisiin tapa valita vetäjät, ei vielä teemoja. Toisaalta teemat 

ovat tärkeämpiä. 

 

Keinänen ehdotti, että hyväksytään alkuperäinen aikatauluesitys ja sääntömuutosesitys, niin 

että teemaryhmän vetäjän ei tarvitse olla tiimissä. Keskustelu aikataulusta jatkui. 

Hahmoteltiin uutta aikajanaa fläpille: 

 

kv. 2010: päätetään 3 alustavaa pysyvää teemaa ja mahdolliset halukkaat vetäjät ryhmille. 

Teemat tulevat virallisesti voimaan. Tiimi valtuutetaan etsimään vetäjiä ryhmille. 

 

sy. 2010: valitaan teemaryhmien vetäjät. 

 

v. 2011: päätettyjä teemoja tunnustellaan ja valmistellaan. Ryhmät ovat virallisia 

teemaryhmiä. 

 

sy. 2011: valitaan kampanjateema vuodelle 2012 kolmen tunnusteltavan teeman joukosta. 

 

2012: Kampanjoidaan valitusta teemasta. Muut teemat jatkavat aiheen seuraamista ja uusien 

kampanjoiden valmistelua. 

 

Ehdotettiin, että toimitaan yllä esitetyn aikataulun mukaisesti. Uusi aikatauluehdotus 



hyväksyttiin. Päätettiin, että muutetaan tiimin sääntöehdotusta siten, että ryhmien vetäjien ei 

tarvitse olla tiimiläisiä. Eli tiimissä ei ole 3-5 kampanjavastaavaa, vaan joku/jotkut, jotka 

pitävät tiiviisti yhteyttä ryhmien vetäjiin. 

 

Päätettiin, että tiimi valmistelee päätöksen mukaisen sääntöehdotuksen jäsenkokoukseen 

keväälle 2010. 

6. Uuden vuositeeman valinta 

Valittavasta teemasta kouluttaudutaan vuonna 2010, ja siitä kampanjoidaan vuonna 2011. 

 

Poristiin hetki mahdollisista ideoista. 

 

Keinänen ehdotti teemaksi Kauppaa. Dohan kierros on jälleen jatkumassa. Taustapaperia ei 

ole olemassa, joten se pitäisi tehdä. Teema on hyvä ehdokas pysyväksi teemaksi, joten sikäli 

teemaa voisi pohjustaa jo nyt. 

 

Kähkönen ehdotti teemaksi turvapaikan hakijoiden oikeuksia. Nyt on keskusteltu 

karkotuksista ja kirkosta turvapaikkana. Laajempana teemana voisi olla 

maahanmuuttopolitiikka. 

 

Matsinen esitti teemaksi taloutta. Maailmantalous on kriisissä, mutta kehitysmaat uhkaavat 

jäädä sivuraiteelle. Talouden voisi liittää kauppaan. 

 

Matsinen ehdotti teemaksi velkaa. Räsänen esitteli teemaa. Velka on yksi suurimmista 

globaalin epäoikeudenmukaisuuden lähteistä. Tausta on 1970-luvun talouspolitiikassa, kun 

kultakannasta luovuttiin, sääntely höllentyi ja samalla öljykriisin myötä rahaa oli 

markkinoilla. 1980-luvun talouskriisin myötä velat räjähtivät. Tämän seurauksena IMF ja 

Maailmanpankki lainasivat rahaa kehitysmailla rakennesopeutusohjelmien vastineeksi. 

Velkakriisi on pitkittynyt, eikä velkoja ole saatu maksettua takaisin. Velanhoitomaksut syövät 

suuren osan monien maiden budjeteista. Nykyinen talouskriisi vain pahentaa tilannetta, kun 

velkaa pitää ottaa lisää. Epäoikeutettu velka on käsitteenä suomalaisessa keskustelussa 

unohtunut, joten sen herättäminen henkiin olisi tervetullutta. Velka on ollut iso teema Norjan 

CM:lle. Norja onkin antanut anteeksi epäoikeutetut velat. Nojan CM:lta saataisiin varmasti 

tukea. Suomella on ollut epäselvyyksiä velkojen kanssa. Attacilla on velkaryhmä, jolta myös 

saa tukea. Kohdemaista voi myös saada yhteistyökumppanin. 

 

Timonen ehdotti teemaksi lasten oikeuksia. Teema on aina ajankohtainen. Lapsissa on 

maailma toivo ja tulevaisuus. Kampanjateemana voisi olla esim. lapsisotilaat, lapsikauppa, 

koulutus etc. 

 

Jäntti ehdotti teemaksi Vettä. Teema olisi konkreettinen ja hyvä jatko ruoalle. Veden voisi 

ottaa nyt, koska se tuskin nousee pysyväksi teemaksi, niin se voisi olla viimeinen vaihtuva 

teema. 

 

Törrönen ehdotti teemaksi terveyttä. HIV/Aids on ollut esillä usein. Teemaa voisi laajentaa. 

Terveys ja erityisesti HIV/Aids on merkittävä kehityksen este ja inhimillinen tragedia, eikä 

sille tehdä mitään. Terveydessä on myös potentiaalia pysyväksi teemaksi. 

 

Avattiin keskustelu. Havusen mukaan kauppa on jollain tavalla mukana ensi vuoden 



ruokakampanjassa. Maahanmuutto kohdistuu tapahtumiin Suomessa, kun taas CM on 

perinteisesti pyrkinyt vaikuttamaan Etelään. Talous on liian laaja. Velka on hyvä, 

ymmärrettävä teema. Lapsen oikeuksista kampanjoivia järjestöjä on paljon, ja CM voisi 

mieluummin keskittyä muihin teemoihin. Vesi on osa ruokakeskustelua, joten ruoan rinnalle 

toiseksi teemaksi sitä ei kannata välttämättä nostaa. Terveyskampanjointi ei ole riittävän 

rakenteellista. 

 

Keinänen myönsi, että ruokakampanja liittyy kauppaan, joten sen voisi tiputtaa nyt pois. 

Teema täytyy kuitenkin pitää mielessä pysyviä vuositeemoja valittaessa. 

Maahanmuuttokeskustelu Suomessa on populistista, eikä Changemakerillä ole välttämättä 

siihen annettavaa. Sen näkokulma on pohjoisessa, eikä etelässä, kuten CM:lla. Talous on liian 

laaja. Keinänen kannattaa velkaa, koska se on ollut pimennossa vuoden 2000 jälkeen. Lapsen 

oikeuksista Keinänen on samaa mieltä Havusen kanssa. Vettä voisi pitää mukana ruoka- ja 

ilmastoryhmissä. Terveydestä ei tule mieleen konkreettista teemaa. Törrönen huomautti, että 

se, että ei tule mieleen, ei tarkoita, ettei teemoja ole. 

 

Tiensuun mielestä kaupan ja velan voisi talouden kanssa yhdistää pysyväksi teemaksi. 

Pohditaan sitä sitten kun sen aika on. Tiensuu kannattaa velkaa. Matsinen kannatti ajatusta 

talousteemojen yhdistämisestä. Kähkönen kommentoi, että maahanmuutto linkittyy vahvasti 

etelään, eikä sitä sillä perusteella voi hylätä. Matsinen kommentoi, että vesi liittyy vahvasti 

myös terveyteen. Tästä näkökulmasta myös terveydestä löytyy paljon kampanjoitavaa. 

Timonen kommentoi, että vaikka muut kampanjoivatkin lasten oikeuksista, ei siitä voi liikaa 

puhua. Timonen kannattaa terveyttä ja veden linkittymistä siitä. Timonen niputtaisi kaupan, 

talouden ja velan yhteen, jotta talous ei painotu liikaa. 

 

Tuovisen mukaan talouspainotteisuus ei haittaa, koska se on kehityksen kannalta keskeistä. 

Yksi iso talousteema on liian suuri kokonaisuus, eikä vaikuta asiantuntevalta. Talousteema on 

lannistavan iso, koska siitä tulee olo, että ei pieni ihminen voi siihen vaikuttaa. Havunen oli 

samaa mieltä. Hänen mukaansa velka ja kauppa samassa ryhmässä syövät toisiltaan tilaa. 

Kantele kannattaa velkaa, koska se on rakenteellinen kysymys. Kantele muistutti ilmaston 

tärkeydestä pysyviä vuositeemoja valittaessa. Isopoussu kannattaa velkaa, koska sen suhteen 

on vaikutusmahdollisuuksia. Pysyviä teemoja valittaessa ei kannata painottaa pelkkää 

rakenteellisuutta, koska se sulkee monia ihmisiä pois epäkonkreettisuutensa takia. Arkipäivän 

muutosta ei pidä väheksyä teemoja valitessa. 

 

Räsäsen mukaan Suomen kahdenvälisistä veloista ei ole kunnolla tietoa, vaan aluksi pitäisi 

tilannetta kartoittaa. Esim. Indonesiaan on ilmeisesti annettu lainaa löysin perustein. 

Ympäristövelka ja ilmastorahoitus liittyvät myös velkaan. Jäntti kannattaa velkaa. Jäntin 

mukaan se, ettei Suomessa ole järkevästi maahanmuutosta keskustelevaa tahoa, ei tarkoita 

sitä, etteikö CM voisi olla ensimmäinen. Havusen mukaan rakenteellisiin kysymyksiin ja 

Etelä-Pohjoinen - dynamiikkaan vaikuttaminen on CM:n säännöissä. Timosen mukaan 

terveys on kaiken lähtökohta, eikä sitä voi unohtaa. Rakenteellisten ja konkreettisempien 

teemojen raja-aitoja ei kannata rakentaa liian korkeiksi. Keinänen sanoi, että rakenteiden 

takana on aina ihmisiä ja arkipäivää. 

 

Törrönen summasi keskustelua toteamalla, että rakenteelliset vs. käytännöllisemmät teemat – 

keskustelu on erittäin rakentavaa. Räsäsen mukaan terveyteen ja ruokaan liittyy rakenteita, 

eikä kysymys ole siitä että vain taloudessa olisi rakenteita. Tyvi muistutti, että koska emme 

tee työtä kehitysmaissa, ainoa mahdollisuus vaikuttaa rakenteiden kautta riippumatta 

teemasta. Keväällä keskustelu jatkuu. 



 

Törrönen esitti velkaa uudeksi teemaksi. Hyväksyttiin. 

7. Toimintasuunnitelma 2010 

 

Toimintasuunnitelma on lähetetty osallistujille etukäteen, joten käytiin se läpi nopeasti. 

Koordinaattori esitteli yleiset asiat ja tiimiläiset omat vastuualueensa. Toimintasuunnitelmaan 

muutetaan sääntömuutokseen liittyvä kohta. Lisättiin Attac kohtaan 16. muut yhteistyötahot 

velka-teemaa silmällä pitäen. Hyväksyttiin suunnitelma. 

8. Uuden tiimin valinta 

Uuteen tiimin hakevat esittelivät itsensä. Vanhasta tiimistä haluavat jatkaa Iina Jokilaakso ja 

Karita Heikkinen. Uusia hakijoita ovat Sini Tyvi, Aleksi Räsänen, Anna-Mari Timonen ja 

Ruut Luukkonen. 

 

Karita Heikkinen: järjestöalan opiskelija, maailmanparantaja ja vanha tiimiläinen. 

Kiinnostunut jäsenvastaavan paikasta 

 

Sini Tyvi: Teologian opiskelija, cm-aktiivi useammalta vuodelta. Kiinnostunut 

koulutusvastaavan paikasta. 

 

Iina Jokilaakso: Teologian opiskelija, cm-aktiivi Tampereelta ja Helsingistä. 

 

Anna-Maria Timonen: kasvatustieteilijä ja teologi, joka on seuraillut verkostoa jonkin aikaa. 

Kiinnostunut koulutuksesta. 

 

Aleksi Räsänen: Yhteiskuntatieteiden maisteri ja ympäristötieteiden opiskelija, 

velkateemavastaavuus kiinnostaa. 

 

Ruut Luukkonen: Lukiolainen, cm-aktiivi Tampereelta. 

 

Tiina Keinänen: teologian opiskelija Helsingistä, vanha tiimiläinen. 

 

Marjo Tuovinen: teologian opiskelija Helsingistä. Perustajajäsen ja vanha tiimiläinen 

muutaman vuoden takaa. Kiinnostunut tiedotuksesta ja markkinoinnista tai ruokakampanjan 

vastaavuudesta. 

 

Matsinen ja Jäntti ilmoittautuivat varajäseniksi. 

 

Ehdokkaat poistuivat ja asiasta keskusteltiin. Esitettiin, että valitaan kaikki hakijat. 

Hyväksyttiin. 

9. Kevään Changemaker-viikonloppu ja jäsenkokouksen ajankohdat ja paikat 

Tällä kertaa vuorossa on ollut Häme. Ensi kerralla vuorossa on Varsinais-Suomi. Jäsenet 

saivat esittää toivomuksia ajankohdasta. Ehdotettiin maaliskuun loppua, 26.–28.3. Ehdotusta 

pidettiin hyvänä. Sovittiin, että jäsenkokous pidetään viikonlopussa. 



10. META 

Ei muita esiin tulevia asioita. 

11. Ilmoitusasiat 

19.9.09 on rauharyhmän kokous. 

12. Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin klo. 13.28. 

 

 

Pöytäkirjan kirjoittanut Leea Lamminpää, tarkastanut Tytti Matsinen ja Marjo Tuovinen  

 

 


