
Changemakerin jäsenkokous 21.1.2007  

Vahojärven leirikeskus, Parkano 

 

Paikalla: 
1. Katja Rössi 

2. Minna Havunen 

3. Miia Kerokoski 

4. Johanna Paajanen 

5. Liisa Karvonen 

6. Mirjami Heikkinen 

7. Mirjam Reponen 

8. Tatu Kekkonen 

9. Johanna Tyynelä 

10. Minna Nurminen 

11. Katariina Köykkä 

12. Anna Hytönen 

13. Laura Korhonen 

14. Silje M. Ander 

15. Marjukka Weide 

16. Maja Garnaas 

17. Milla Hillberg 

18. Jarkko Lievonen 

19. Hermanni Riikonen 

20. Elina Törrönen 

21. Iina Jokilaakso 

22. Ilkka Tiensuu 

23. Anni Kiviniemi 

24. Jenni Pakarinen 

25. Saara Tolvanen 

26. Peter Würtz 

27. Raisa Kivelä 

28. Pilvi Innola 

29. Inka Lindroos 

30. Kaarina Määttä 

1. Kokouksen avaus 

Edellisen jäsenkokouksen puheenjohtaja Inka Lindroos avasi kokouksen klo 08.50. 

2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen osallistujat sekä päätösvaltaisuus. 

3. Sihteerin ja puheenjohtajan valitseminen 

Valittiin sihteeriksi Kaarina Määttä ja puheenjohtajaksi Pilvi Innola. 



4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että strategia käsitellään ennen muita asioita. 

Sovittiin päätöksenteko-menettelystä: ehdotettiin konsensus-menettelyä. Päätettiin noudattaa 

konsensus-menettelyä. 

5. Changemakerin strategia vuodelle 2007-2008 

Inka Lindroos esitteli Changemakerin tiimin joulukuussa hahmotteleman strategian. 

Käsiteltiin strategiapaperi kohta kohdalta läpi. 

 

Kohderyhmän esittely-kohdassa kristillisen taustan määrittelyä muokattiin. "Keinot verkoston 

laajenemiseen" –kohdassa "maalliset toimijat" korvattiin termillä "muut toimijat". CM ja 

KUA –kohdassa käsiteltiin myös verkoston myyntituote-asiaa. Jäsenkokouksen osallistujat 

vaativat tiimiä selvittämään tuoteasiaa sekä delegoimaan mahdollisimman paljon asioita 

muille verkoston jäsenille Tatu Kekkonen valittiin vastaamaan tuoteasiasta ja selvittämään 

tuotteiden hankinnan mahdollisuuksia. Tuotteet päätettiin lisätä osaksi strategiaa, visio-

kohtaan. 

 

Päätettiin hyväksyä strategiapaperi tehdyin muutoksin. 

6. Syksyn jäsenkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen, 20.8.2006 pidetyn jäsenkokouksen pöytäkirja. 

7. Vuoden 2006 toimintakertomuksen lyhyt esittely 

Kaarina Määttä esitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen valtakunnallisen osion. Hermanni 

Riikonen esitteli Jyväskylän, Laura Korhonen Helsingin, Minna Nurminen Laihian, Elina 

Törrönen Nurmijärven, Saara Tolvanen Oulun, Katja Rössi Tampereen sekä Kaarina Määttä 

Turun paikallisryhmän osalta. Hyväksyttiin vuoden 2006 toimintakertomus. 

8. Vuoden 2006 tiimin kootut selitykset 

Tiimin jäsen Inka Lindroos pyysi jäsenkokousta antamaan palautetta tiimille toiminnastaan 

viime vuodelta sekä kertomaan toiveita tulevalle vuodelle: mitä tiimi voisi tehdä paremmin. 

Tiimin toiminnan avoimuuden toivottiin lisääntyvän, minkä todettiin toivottavasti 

mahdollistuvan uusien nettisivujen keskustelufoorumin ja yleisemmin verkkodemokratian 

avulla. 

 

Keskusteltiin tiimin kokousten avoimuudesta; siitä, ovatko kokoukset avoimia tiimin 

ulkopuolisille verkoston jäsenille. Keskusteltiin kokouksiin pääsevien jäsenten epätasa-

arvoisesta asemasta, koska osa asuu pohjoisessa ja kokoukset pidetään pääosin Etelä-

Suomessa. Korostettiin verkoston rakennetta ja demokratiaa, jonka mukaan olisi tärkeää pitää 

kokouskäytäntö mahdollisimman avoimena. Päätettiin, että tiimin kokoukset ovat avoimia: 

nettisivuilla ilmoitetaan etukäteen kokousajankohdat sekä kokousten esityslistat. 

Tiedotuksessa otetaan huomioon tiimin toiminnan dynaaminen luonne. Päätettiin myös 

kehittää verkkodemokratiaa. 



 

Pidettiin kokouksessa 10 minuutin tauko. 

9. Paikallisryhmäpaketin esittely ja hyväksyminen 

Elina Törrönen esitteli paikallisryhmäpaketin, jonka pohjalta on tarkoitus koota vihkonen 

toiminnasta sekä tietoa Changemakerin organisaatiorakenteesta. Paketti tukisi myös 

Changemaker-toiminnan esittelyä paikallisella tasolla. Jokainen verkoston jäsen saa 

mahdollisuuden kirjoittaa pakettiin omasta, paikallisesta näkökulmastaan. Tiimin 

paikallisryhmävastaavat Elina Törrönen ja Mari Uotila keräävät kiinnostuneiden jäsenten 

porukan, joka yhdessä kokoaa tekstin paikallisryhmäpakettiin. 

 

Lisäksi Inka Lindroos esitteli lyhyesti paikallisryhmäpakettiin tulevat liitteet: esimerkki 

paikallisryhmän toimintasuunnitelmasta, esimerkki paikallisryhmän toimintakertomuksesta, 

esimerkki rahahakemuksesta sekä kampanjan järjestämisen ohjeita (lupa-anomus kaupungin 

alueen käytöstä, turvallisuussuunnitelma, esimerkki lehdistötiedotteesta). Ehdotettiin, että 

paketti esitellään seuraavassa, syksyn jäsenkokouksessa, eli valmis paketti toimitetaan 

verkoston jäsenille muiden seuraavassa jäsenkokouksessa käsiteltävien asiakirjojen kera 

kaksi viikkoa ennen jäsenkokousta. Päätettiin käydä valmis paketti läpi seuraavassa 

jäsenkokouksessa. 

10. Changemaker -KUA -yhteistyösopimuksen muuttaminen ja hyväksyminen 

Esitys: poistetaan kohta CM-tuotteiden myynnistä Putiikissa ja lisätään 

kohta "Changemaker ei tee kannanottoja KUA:n nimissä ja toimittaa tiedot kampanjoistaan ja 

tiedotteensa KUA:n viestintäyksikölle." 

 

Minna Havunen esitteli sopimuksen muutokset. Päätettiin poistaa myyntiä koskevat 

sopimuksen kohdat 1e) ja 2h). Päätettiin hyväksyä lisäys kannanotto-kohtaan kampanja- ja 

tiedotetiedoista KUA:n viestintäyksikölle, annetun esityksen mukaan. 

11. Ilmasto-"policy paperin" käsittely 

Laura Korhonen esitteli ilmastonmuutos-teemaan liittyvän kannanoton, jota oli käsitelty ja 

muokattu koulutusviikonlopun kanavassa lauantaina 20.1.2007. 

 

Keskusteltiin kannanotosta; käytiin muokattua kannanottoa läpi kappale kappaleelta. 

Muokattiin yksittäisiä sanamuotoja kannanotossa. Keskusteltiin kasvihuonekaasupäästö-

termin käytöstä: käytetäänkö termiä pitemmässä, vai lyhyemmässä (kasvihuonepäästö) 

muodossa. Päätettiin käyttää kannanotossa pitempää muotoa kasvihuonekaasupäästöt; 

myöhemmin kirjoituksissa verkosto voi käyttää lyhyempää muotoa. 

 

Päätettiin hyväksyä kannanotto tehdyin muutoksin. 

12. Matkakorvauspolitiikka koulutusviikonlopuissa 

Esitys: Matkakustannuksista korvataan 50 euron ylimenevältä osalta 100 prosenttia. 

Inka Lindroos esitteli tiimin esityksen jäsenkokoukselle. Esitys koskee koulutusviikonloppuja 

ja muiden järjestämiä koulutuksia (esimerkiksi KEPA ry:n järjestämät koulutukset 



Helsingissä). Tasapuolisuutta pyritään edistämään koulutusviikonloppujen paikan 

muutoksilla eli järjestämällä viikonloppuja tasapuolisesti ympäri Suomea. 

 

Keskusteltiin matkakustannuksista ja korvauksen kattavuudesta. Keskusteltiin summan 

rajasta eli siitä, onko 50 euroa liian korkea taso. Kommentoitiin korvausten laskennan 

vaikeutta, kun koulutusviikonloppujen osallistujamäärä on kasvanut nopeasti. Perusteltiin 

korkeaa korvaussummaa verkoston jäsenmäärän nopealla kasvulla; verkoston 

kokonaisbudjetti ei ehdi kasvaa samassa tahdissa. 

 

Kritiikkiä esitystä kohtaan esitettiin: Hermanni Riikonen esitti, että korvauskynnyksen pitäisi 

olla matalampi, jotta Changemakerin periaate huolellisesta kouluttautumisesta ennen 

kampanjointia toteutuisi; priorisoimalla budjettia voitaisiin korvauksia maksaa enemmänkin 

kuin tiimi esitti. Todettiin, että esitys voidaan hyväksyä, mutta korvauksista voidaan jatkossa 

keskustella ja korvauspolitiikan käytännöllisyyttä seurataan aktiivisesti. 

 

Päätettiin hyväksyä annettu esitys. 

13. META 

Vaalitoimikunnan valitseminen 
Ehdotettiin vaalitoimikuntaan Tatu Kekkosta, Milla Hillbergia, Anni Kiviniemeä, Pilvi 

Innolaa ja Minna Nurmista. Päätettiin hyväksyä ehdotetut vaalitoimikunnan jäsenet. 

Päätettiin valtuuttaa vaalitoimikunta laatimaan mahdollisimman kattava ja laaja esitys tulevan 

tiimin jäsenistä syksyn jäsenkokoukselle sekä valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan. 

14. Ilmoitusasiat 

Kepan koulutukset vuonna 2007 + hakuinfo 
Ilkka Tiensuu esitteli Kepan koulutuksen Onnistuneen yleisötapahtuman aakkoset, joka 

järjestetään 16. helmikuuta. Verkosto tarjoaa osallistumismahdollisuuden kahdelle 

jäsenelleen. Koordinaattori ilmoittaa asiasta vielä uutiskirjeessä, hakemukset pyydetään 

toimittamaan Ilkka Tiensuulle helmikuun alkupäivinä. 

 

EYCE:n tapahtumat vuonna 2007 
Inka Lindroos esitteli osallistumismahdollisuuksia EYCE:n (Ecumenical Youth Council in 

Europe) tapahtumiin. Seuraavan kurssin haku päättyy jo 5.2.2007. Tapahtumasta on ilmoitus 

helmikuun uutiskirjeessä. Inka Lindroosilta saa lisätietoa kaikista tapahtumista ja niihin 

hakemisen prosesseista. 

 

Nuorten keskuksen Rauhaleiri elokuussa 
Inka Lindroos ilmoitti, että Nuorten Keskuksen leiri on elokuussa, Lindroosilta saa lisätietoja 

asiasta. 

 

LML:n koulutus Suomessa syksyllä 2007 
Ilmoitettiin, että koulutus on siirtynyt kesälle 2008. 

 

Syksyn koulutusviikonlopun ajankohta 
Ilkka Tiensuu ilmoitti, että koulutusviikonloppu järjestetään todennäköisesti viikonloppuna 

viikolla 35 tai 36. Koulutuspaikkaa etsitään Oulun seudulta. 



 

Rippikouluvierailut 
Inka Lindroos ilmoitti, että rippikouluista on tullut kyselyjä Changemaker-vierailuista. 

Verkoston toimintaa mielellään esittelevät verkoston jäsenet voivat ottaa yhteyttä 

koordinaattoriin ja saada esittelyn tueksi powerpoint –esityksen. 

 

Changemakerin Ilmasto –teemavierailu Kirkon Ulkomaanavussa 
Laura Korhonen ilmoitti, että ryhmä Changemakerin jäseniä tekee KUA:n pyynnöstä 

vierailun Kirkon Ulkomaanapuun, ja kertoo uudesta vuositeemasta, ilmastonmuutoksesta. 

Vierailuun osallistumisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Laura Korhoseen. 

 

Maan Ystävien Lumiukko-tempaus 20.2. 
Lumiukot ilmastonmuutosta vastaan –tempaus järjestetään useilla paikkakunnilla 

helmikuussa. Koordinaattori jakaa helmikuun uutiskirjeessä enemmän tietoa asiasta. 

15. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja Pilvi Innola päätti kokouksen klo 12.08.  

 

 


