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Ideoita paikalliseen toimintaan 
Syksy 2018 

 
 

Elokuu:  
 

1. Toiminnansuunnittelu piknik 
 
Kokoontukaa porukalla piknikille puistoon, tehkää retki läheiselle luontopolulle tai sateen 
sattuessa kokoontukaa vaikkapa jonkun kotiin, ja sopikaa yhdessä syksyn kokoontumisten 
päivämäärät ja teille sopiva ohjelma. Pohjana voitte käyttää joko näitä vinkkejä tai muokata 
itse juuri teitä innostavan toimintasuunnitelman. 
 
Muistakaa ilmoittaa kokoontumisten ajankohdat ja teemat toimistolle 
(toimisto@changemaker.fi), niin ne tulevat näkyviin nettisivuille ja uutiskirjeeseen. Tehkää 
ja jakakaa mainoksia tulevasta toiminnasta myös kouluille, kirjastoihin ja nuorisotiloihin. 
Suunnittelukerran jälkeen kannattaa myös lähettää hakemus Changemakerin 
taloudellisesta tuesta paikallisryhmän toiminnalle. 

 

 
 

 
  

mailto:toimisto@changemaker.fi
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2. Mikä Changemaker? Uusien ilta ja kauden avajaiset 

 
Kauden avajaiset toimivat samalla hyvin uusien iltana. Illan ohjelmaan kuuluu rentoa 
yhdessäoloa ja tietoa Changemakerista ja erityisesti kuluvan vuoden pääkampanjasta. 
Toimistolta saa tarvittavia materiaaleja, kuten Globalisteja ja muuta jaettavaa. Tervetulleita 
ovat tietysti niin uudet kuin vanhat Changemakerin toiminnasta kiinnostuneet, mutta tätä 
iltaa kannattaa mainostaa ja mukaan kutsua erityisesti uusia ihmisiä! 

 

 
 

Nälkä kasvaa syömättä kampanjavetoomusta kerättiin kesällä 2018 mm. Maailma kylässä -
festivaalilla. Kampanjamateriaaleja on saatavilla toimistolta myös paikallisiin tempauksiin. 

 
 
Syyskuu:  
 

3. Ruokaturvatempaus 
 
Pitäkää esillä Changemakerin Nälkä kasvaa syömättä -kampanjaa järjestämällä oma 
kampanjatempaus esim. paikallisen kauppakeskuksen edustalla, osallistumalla lähialueen 
Mahdollisuuksien torille tai yliopiston avajaiskarnevaaleille. 
 
Tempaus kannattaa suunnitella huolellisesti ja miettiä tarkkaan, minkälaisia materiaaleja 
sen toteuttamiseen tarvitsette. Rohkeus ja luovuus kannattaa – mitä omaperäisempi 
tempaus, sitä enemmän huomiota se herättää! 
 
Toimistolta voi tilata kampanjamateriaaleja ja muutkin asianmukaiset kulut verkosto korvaa 
ohjeidensa mukaisesti. Olkaa siis etukäteen yhteydessä toimistoon. Muistakaa myös kysyä 
hyvissä ajoin lupa tempauksen järjestämiseen taholta, jonka tiloissa tai yhteydessä 
tempauksen järjestätte. 
 
Tehkää myös tiedote kampanjatempauksesta ja lähettäkää se paikallislehdelle – parhaassa 
tapauksessa pääsette uutisotsikoihin!  
 
Kampanjoinnin jälkeen voitte vielä kokoontua teekuppien kanssa keskustelemaan 
kokemuksista ja juhlistamaan onnistunutta päivää. 
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4. Changemaker-ilta: teemana rauha 
 
21.9. vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Tämän vuoden rauhanpäivä juhlistaa 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70. vuosipäivää.  
 
Miettikää keinoja, joilla nuoret voivat vaikuttaa rauhaan niin Suomessa kuin maailmallakin. 
Halutessanne voitte kansainvälisen rauhanpäivän teemojen lisäksi perehtyä esimerkiksi 
Suomen asevientiin, 2250-päätöslauselmaan Nuoret, rauha ja turvallisuus tai siihen, miten 
rauhateema on esillä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteissa.   

 

 
 

Kirkon Ulkomaanavun tuottama Peli elämästä sopii hyvin myös rauhateemailtaan pelattavaksi. 

  
Tämän illan jälkeen on hyvä ottaa myös yhteyttä johonkin paikalliseen kouluun tai 
seurakuntaan ja sopia ajankohta marraskuun rauhateemaiselle vierailulle! 

 
 

Lokakuu: 
 

5. Changemaker-ilta: teemana ympäristö 
 

Perehtykää ympäristöteemaan katsomalla yhdessä esim. leffaa ja keskustelemalla sen 

jälkeen ajatuksista, joita leffa herätti. Hyviä vaihtoehtoja katseltavaksi ovat mm. A Plastic 

Ocean, Before the Flood tai Rotten, jotka kaikki löytyvät Netflixistä. 

 

Mainostettaessa tapahtumaa ei kuitenkaan tekijänoikeudellisista syistä saa käyttää 

elokuvan kaupallista nimeä. Leffailtaa varten on hyvä muistaa varata myös sopivia 

tarjoiluja! 

 

 

 

https://www.tekojakampanja.fi/wp-content/uploads/2015/06/Peli-elamasta.pdf
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6. Changemaker-viikonloppu  
 
Järjestäkää yhteislähtö Kajaanissa  
12.-14.10. pidettävään Changemaker-
viikonloppuun ja tulkaa viettämään 
innostava koulutusviikonloppu muiden 
maailmanmuuttajien seurassa!  
 
Koulutusleiri on kaikille osallistujille 
ilmainen ja Changemaker korvaa 
verkoston jäsenten matkakulut. 

 

 

7. Koulu- / seurakuntavierailun valmistelu 
 
Opettajat pyytävät joskus järjestöjä vierailemaan kouluissa ja kertomaan toiminnastaan. 
Myös te voitte tarjoutua tulemaan vierailulle esimerkiksi paikalliseen yläkouluun tai lukioon. 
Vaihtoehtoisesti koulutusvierailun voi toteuttaa myös lähiseurakunnan nuorten illassa. 
Vierailu on hieno tapa lisätä nuorten tietoisuutta tärkeistä asioista ja jopa rekrytoida omaan 
paikallisryhmäänne uusia changemakereita! 
 
Kouluvierailun suunnitteleminen rauhateemalla ja siihen valmistautuminen on helppoa 
Changemakerin Rauhan tekijät -materiaalin avulla! Materiaalista löytyy aikataulut 
eripituisille oppitunneille harjoitteiden ja keskustelunaiheiden kera. Rauhan tekijät -
materiaali löytyy osoitteesta www.changemaker.fi/materiaalit/ ja sitä voi tilata myös 
paperisena Changemakerin toimistolta. 
 

 
 
 

Tällä yhteisellä 
valmistelukerralla 
kannattaa sopia 
selkeästi juuri teidän 
vierailukerrallenne 
sopiva ohjelmarunko, 
jakaa vastuut, kuka 
valmistelee ja puhuu 
mistäkin sekä miettiä 
vielä, mitä materiaaleja 
tarvitsette mukaanne 
ohjelman 
toteuttamiseksi.  

 
 

 
  

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

8. Koulu- / seurakuntavierailu rauhateemalla 
 
Varsinaisella vierailukerralla voitte tavata ohjelmaa toteuttavalla porukalla jo hieman 
aiemmin ja käydä vielä yhdessä läpi työnjaon ja aikataulun. Myös vierailupaikalle kannattaa 
mennä hyvissä ajoin, jotta ehditte varmistaa esim. laitteiden toimivuuden ja millainen tila 
teillä on käytössä. 

 

 
 
Vierailulla on hyvä hyödyntää toiminnallisuutta ja kuvia, kertoa konkreettisilla esimerkeillä 
Changemakerin toiminnasta ja vaikkapa meneillään olevasta kampanjasta sekä omista 
kokemuksistanne verkostossa – juuri omista kokemuksista kertominen on usein kaikkein 
innostavinta kuulijoille! Lopuksi voitte vielä kannustaa kaikki mukaan verkoston toimintaan 
ja/tai allekirjoittamaan kampanjavetoomuksen. Voitte myös jakaa osallistujille esimerkiksi 
Globalisti-lehtiä tai Changemaker-esitteitä tai jättää niitä koulun/seurakunnan tiloihin 
muiden selattavaksi. 

 
9. Changemaker-ilta: teemana talous 

 

Perehtykää talousteemaan pyytämällä aiheesta teitä kiinnostava puhujavieras tai 

tutustumalla aiheeseen yhdessä toinen toisianne kouluttaen. Alateemat: yritysvastuu, vero-

oikeudenmukaisuus, kehitysyhteistyörahat jne. ja niille valmiiksi mietityt apukysymykset: 

 

Mitä XX on? 

Miten XX tuottaa oikeudenmukaisemman maailman/ estää oikeudenmukaisen maailman 

saavuttamisen? 

Mitä esteitä XX kohtaa politiikassa? 

Miten voin itse edistää/estää XX:n toteutumisen? 

  

Muistakaa myös vinkata kerran lopuksi lukupiirikokoontumisesta, jotta kaikki ehtivät lukea 

valitut artikkelit etukäteen! 
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Joulukuu:  
 

10.  Lukupiiri: teemana talous 
 
Lukekaa talousteemaista kirjaa esimerkiksi luku tai kaksi ennen kokoontumista ja 
keskustelkaa sitten kirjan herättämistä ajatuksista. Luettava osuus kannattaa sopia 
etukäteen siten, että kaikki lukevat saman osuuden tai vaihtoehtoisesti voitte jakaa sisältöä 
niin, että eri henkilöt perehtyvät hieman eri aiheisiin. 
 
Hyviä vaihtoehtoja lukupiirin pohjaksi ovat mm. 

 Antti Alaja: Mikä ihmeen degrowth? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon  

 Teppo Eskelinen, Ville-Pekka Sorsa: Hyvä talous 

 Jani Kaaro: Kauniimpi maailma 
 

Muutamana apukysymyksenä 
keskusteluun voisi olla: 
 

 Mikä on luetun pätkän tärkein 
sanoma?  

 Miten talous esitetään 
kirjassa? 

 Onko aihe ymmärrettävä? 

 Mitä voisi tehdä, että tällaista 
talousajattelua ryhdyttäisiin 
toteuttamaan? 

 
Muistakaa mainostaa ja tiedottaa tapahtumasta tarpeeksi ajoissa, jotta kaikki osallistujat 
ehtivät lukemaan sovitun tekstin! 

 
11. Changemaker-ilta: Eettinen joulu & kauden päättäjäiset
 

  

Päättäkää kausi joulutunnelmissa, teemalla 

eettinen joulu. Mitä se on? Keskustelkaa 

aiheesta esimerkiksi eettisiä lahjoja 

askarrellen tai vegaanista jouluruokaa 

suunnitellen ja kokaten. Millaisia eettisiä 

asioita voit itse tehdä varmistaaksesi 

itsellesi ja muille juhlan, joka ei kuormita 

ympäristöä ja on tasa-arvoinen? 

 


