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Ideoita paikalliseen toimintaan 
Kevät 2018 

 
 

 

Tammikuu: 
 
1. Osallistukaa Vegaanihaasteeseen: yhteinen kokkailu- ja dokkari-ilta 
 
Vegaanihaaste on jo monelle tutuksi tullut osa tammikuu-
ta. Haasteen vastaanottajat sitoutuvat vegaaniseen ruo-
kavalioon kuukauden ajaksi. Jos haluatte, voitte yhdessä 
ottaa haasteen vastaan ja tukea toisianne sen edetessä. 
Voitte myös haastaa tuntemianne ihmisiä ja jopa järjestöjä 
osallistumaan. Jos uuden ruokavalion noudattaminen 
koko kuukauden ajan tuntuu liian hankalalta, voitte osallis-
tua tutustumalla vegaaniruokaan, vaikka vain kokkailu- ja 
dokkari-illan avulla.  
 
Kerääntykää yhdessä laittamaan ruokaa ja katsomaan 
jotain aiheeseen liittyvää elokuvaa tai dokumenttia. Esi-
merkiksi tortillat ovat helppo ja maukas vaihtoehto poru-
kan ruokkimiseen ja netistä löytyy paljon ohjeita vegaani-
siin täytteisiin. 
 
Hyviä teemaan sopivia dokkareita ovat esimerkiksi: 

 Cowspiracy 

 Food Inc 

 Forks Over Knives 
 

 
 
 
 

Kannattaa kuitenkin suosiolla syödä ENNEN katselun aloittamista, sillä osa dokumenteissa näky-
vistä asioista voi viedä ruokahalun! 
 
 
2. Kestävän kehityksen timantti 

Oletteko tutustuneet YK:n Agenda 2030 -tavoitteisiin? Tavoitteiden käsittelemiseen hyvä harjoite 

on Changemakerin Rauhan tekijät -oppaastakin löytyvä Timantti.  

Tulostakaa netistä Agenda 2030 -tavoitteet ja leikatkaa ne irti toisistaan korteiksi. Tämän jälkeen 

perehtykää yhdessä kortteihin. Keskustelkaa ja etsikää lisätietoa tavoitteista. Asettakaa ne sitten 
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tärkeysjärjestykseen timantin muotoon. Tämä tapahtuu siten, että ylimmäiseksi tulee tärkein tavoi-

te, sen alle kaksi vähän vähemmän tärkeää, mutta keskenään yhtä tärkeää, niiden alle kolme, 

kolmen alle neljä, neljän alle kolme, kaksi ja lopulta yksi.  

Jos teitä on kovin monta, voitte jakaantua ”joukkueisiin” ja vertailla harjoituksen lopuksi, mihin jär-

jestyksen päädyitte. Harjoitukseen ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, vaan harjoitus edesauttaa 

tavoitteiden pohtimista ja ymmärtämistä. 

Agenda 2030 netissä: http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015 

 

 

 

Helmikuu: 

3. Changemaker-ilta: ruokaturva 

Changemakerin vuoden 2018 kampanjan teemana on ruokaturva, eli se, että kaikkien ihmisten 

puhtaan, laadukkaan ja riittävän ruuan ja veden saanti pitäisi turvata. Mutta miten tämä tavoite 

saavutetaan? Kuinka paljon maailmassa on nälkää, mistä se johtuu ja mitä sille voi tehdä? Mitä 

seurauksia sillä on? 

Pitäkää keskusteluilta, jonka aikana perehdytte ruokaturvaan liittyviin kysymyksiin ja Changemake-

rin uuteen kampanjaan. Aiheesta kertomaan ja keskustelemaan voitte pyytää myös puhujavieraan 

Changemakerin kampanjaryhmästä. 

Lisätietoa ruokaturvasta: http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=237169  

 

 

http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015
http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=237169


 

3 
 

4. Yhteisvastuu-keräys 

Jokavuotinen Yhteisvastuukeräys starttaa 4. 

helmikuuta. Osallistukaa pyytämällä lippaita 

ja liivejä lainaksi seurakunnalta ja ryhtymällä 

kerääjiksi. Yhteisvastuun vuoden 2018 tee-

mana on riittävän ravinnon turvaaminen köy-

hyydessä eläville ihmisille maailman katastro-

fialueilla. Suomessa keräyksellä tuetaan ih-

misiä, joille arkipäivän ruokamenot ovat koh-

tuuttoman suuret. 

Ennen lipaskeräystä kannattaa käydä tutustumassa keräyskohteisiin Yhteisvastuun sivuilla. Useis-

sa seurakunnissa järjestetään myös koulutusta keräykseen liittyen. 

 

Maaliskuu: 

5. Kampanjatempauksen suunnittelu ja valmistelu  

Järjestäkää oma kampanjatempaus osana Changemakerin kampanjaa. Kokoontukaa ensin suun-

nittelemaan, missä ja milloin haluaisitte järjestää kampanjatempauksen. Voisiko se olla esimerkiksi 

kauppakeskuksen edustalla arki-iltana, koulun aulassa ruokavälitunnin aikana vai sittenkin viikon-

loppuna paikallisen tapahtuman yhteydessä? Jos tuntuu hankalalta järjestää kokonaan oma tapah-

tuma, on hyvä idea mennä mukaan johonkin isompaan paikkakunnallanne järjestettävään tapah-

tumaan. Pohtikaa, mitä tarvikkeita tarvitsette, pitääkö kampanjointiin kysyä lupia ja mitä muita val-

misteluita on tehtävä ennen varsinaista tempausta.  

 

Olkaa etukäteen yhteydessä Changemakerin 

toimistoon, sillä verkosto korvaa kampanja-

tempauksen sekä kiitoskahvien kuluja! Tilat-

kaa kampanjamateriaalit Changemakerin 

toimistolta ja mainostakaa tempausta kaikille 

tutuille. Tehkää myös tiedote kampanjatem-

pauksesta ja lähettäkää se paikallislehdelle – 

parhaassa tapauksessa pääsette uutisotsi-

koihin!

Tarkempia kampanjointivinkkejä tulossa Changemakerin nettisivuille. 
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6. Kampanjatempaus 

Valmistelu huipentuu tietenkin itse kampanjatapahtumaan. Käykää ennen tempausta vielä yhdessä 

läpi kaikkien tehtävät ja perehdyttäkää myös uudet innostuneet siihen, mistä on kyse. Ja sitten 

vaan kampanjoimaan! 

Kampanjoinnin jälkeen voi vielä kokoontua kahvi- ja teekuppien kanssa keskustelemaan kokemuk-

sista ja juhlistamaan onnistunutta päivää. Changemaker korvaa kiitoskahvittelut kampanjatempa-

ukseen osallistuneille! 

 

Huhtikuu: 

7. Changemaker-viikonloppu 

Järjestäkää yhteislähtö 13.–15.4.2018 

Toijalassa pidettävään Changemaker-

viikonloppuun ja tulkaa viettämään innos-

tava koulutusviikonloppu muiden maail-

manmuuttajien seurassa!  

Changemaker-viikonloppu on kaikille ver-

koston jäsenille ilmainen ja Changemaker 

korvaa myös osallistujien matkakulut.  
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8. Yhteiskunnallinen levyraati  

Musiikki on hyvä keino nostattaa henkeä ja tsempata itseään ja kavereitaan, kun vaikuttamistyön 

hitaus turhauttaa ja tuntuu vaikealta. Kannattaa siis tutustua kantaaottavaan musiikkiin!  

Sopikaa illanvietto vaikkapa jonkun luona, tai ainakin jossain, missä käytössä on musiikkilaitteet. 

Etsikää kukin tahoillanne jotain mielestänne kantaaottavaa ja/tai yhteiskunnallista musiikkia ja soit-

takaa valintanne yhdessä illanvietossa. Älkää unohtako pikkupurtavaa ja rentoa meininkiä! 

Levyraadissa jokainen soittaa oman kappaleensa vuorollaan ja muut pisteyttävät kappaleet, vaik-

kapa asteikolla yhdestä viiteen. Omaa kappalevalintaansa on suotavaa, muttei pakollista, perus-

teella. Jos haluatte, voitte tehdä voittajabiisistä paikallisryhmänne epävirallisen tunnusbiisin! 

Musiikki on henkilökohtaista ja hyvin monenlaiset kappaleet on mahdollista kokea kantaaottavina. 

Ei ole oikean- ja vääränlaisia artisteja tuoda levyraatiin! Jos kuitenkin kaipaatte inspiraatiota tai 

tahdotte levyraadin merkeissä tutustua kenties uuteen musiikkiin, esimerkiksi seuraavat artistit 

tunnetaan kantaaottavista lyriikoistaan: 

Paleface, Ultra Bra, Bob Dylan, Joan Baez, Tracy Chapman, Hassan Maikal, Kitkerät neitsyet 

 

9. Kouluvierailu Rauhan tekijät -materiaalin avulla 

Opettajat pyytävät joskus järjestöjä vierailemaan kouluissa ja kertomaan toiminnastaan. Myös te 

voitte tarjoutua tulemaan vierailulle esimerkiksi yläkouluun. Kouluvierailu on hieno tapa lisätä nuor-

ten tietoisuutta tärkeistä asioista ja jopa rekrytoida omaan paikallisryhmäänne uusia changemake-

reita! Kouluvierailun suunnitteleminen ja siihen valmistautuminen on helppoa Changemakerin uu-

den Rauhan tekijät -materiaalin avulla! Materiaalista löytyy aikataulut eripituisille oppitunneille har-

joitteiden ja keskustelunaiheiden kera. Rauhan tekijät -materiaali löytyy osoitteesta 

www.changemaker.fi/materiaalit/ ja sitä voi tilata myös paperisena Changemakerin toimistolta. 

 

http://www.changemaker.fi/materiaalit/
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Toukokuu: 

10. Taidepaja 

Taide on hyvä keino vaikuttaa ja tuoda ajatuksia ilmi tavalla, joka kiinnittää huomion ja johon ihmi-

set jaksavat keskittyä. Voitte piirtää vaikkapa sarjakuvia Googlesta löytyvän, lyhyen, Leif Packale-

nin laatiman ”Seinäsarjakuvan perusoppaan” avulla. Sarjakuvien tekeminen on helppoa ja niin on 

myös niiden levittäminen seinille laajan yleisön nähtäville.  

Voitte tehdä muunkinlaista taidetta, vaikkapa ”sissi”-runoja, joita voi tulostaa pienille lapuille ja jät-

tää ihmisten löydettäviksi julkisiin tiloihin.  

 

11. Kauden päätöstapahtuma: piknik tai sisäjuhla (sään mukaan) 

Jos toukokuussa on lämmintä ja sää suosii, on ihana löytää 

hyvä piknikpaikka luonnon helmasta ja kokoontua sinne muiste-

lemaan kulunutta kevättä, saavutuksia ja opittuja asioita. Jos 

sää on huono, etsikää juhlapaikka sisätiloista, esimerkiksi nuo-

risotilasta tai jonkun kotoa. Jakakaa järjestämisvastuut tasaises-

ti nyyttäriperiaatteella! Kiittäkää toisianne hyvästä seurasta ja 

työstä maailman muuttamiseksi ja jos jäätte kesätauolle, sopi-

kaa syksyn ensimmäisen tapaamisen päivämäärä. 

 

 


