Changemakerin jäsenkokous 2.10.2010 Jyväskylässä
Paikalla: Karita Heikkinen, Iina Jokilaakso, Mimma Jäntti, Kaisa Kantele, Tuomo Kantele, Tiina
Keinänen, Ruut Luukkonen, Tytti Matsinen, Timo Nerkko, Sini Nykänen, Anna-Liisa Punto, Riikka
Rautiainen, Mirjam Reponen, Piia Rytilä, Aleksi Räsänen, Johanna Saukkonen, Anna-Maria
Timonen, Hannele Tulkki, Mari Kettunen, Leea Lamminpää ja Sini Tyvi.
1. Avataan kokous
Aleksi Räsänen tiimistä avasi kokouksen klo 11.20.
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kokouskäytännöstä todettiin, että päätöksenteossa käytetään konsensusmenetelmää.
Päätettävien asioiden suhteen mielipide osoitetaan sovituin elein, jotka esiteltiin osallistujille.
Valittiin puheenjohtajaksi Aleksi Räsänen ja sihteeriksi Sini Tyvi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mimma
Jäntti ja Mirjam Reponen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Nerkko ja Hannele Tulkki.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Tiimiläisten ja työntekijöiden kuulumiset
Aleksi Räsänen, velkakampanjavastaava: Velkaryhmässä on kuluneen vuoden aikana
kouluttauduttu teemasta. Ensi vuoden kampanjalle on valittu kärjeksi Costa Rican
sairaalalaitetapaus, jota Räsänen selitti lyhyesti. Kampanjan suunnittelu jatkuu jäsenkokoukseen
jälkeen alkavassa teemaryhmien aloitustapahtumassa.
Tytti Matsinen, koulutusvastaava: Syksyn koulutusviikonloppu meni ja nyt etsitään sopivaa paikkaa
Kainuusta kevään viikonloppua varten. Vuosi koulutusvastaavan pestissä on ollut kiva.
Iina Jokilaakso, ruokakampanjavastaava: Tänä vuonna on kampanjoitu EU:n vientitukien
lakkauttamiseksi. Vientitukikampanjassa on järjestetty kaksi tomaattitempausta, huhtikuussa
Helsingissä ja syyskuussa Vaasassa. Kampanja on käynnissä vuoden loppuun. Allekirjoituksia on
kerätty 1740. Ruokaryhmästä on ollut osallistujia Kepan järjestämässä tilaisuudessa
eduskunnassa puhumassa kehitysmaiden ruokaturvasta. Kampanja on esillä vielä lokakuussa
Helsingissä ekumeenisessa kokkisodassa sekä Kirkon Ulkomaanavun ruokaturvaseminaarissa.
Tarkoituksena on myös vierailla maa- ja metsätalousministeriössä.
Karita Heikkinen, paikallisryhmävastaava: Paikallisryhmien suhteen hyviä uutisia ovat esimerkiksi
se, että Turussa toiminta käynnistynyt uudestaan. Tänä vuonna on syntynyt uudet ryhmät Vaasaan
ja Kotkaan. Loppuvuonna on paikallisryhmävierailuja niissä ryhmissä, joissa ei vielä ole käyty.
11.12. pidetään yhteyshenkilöpäivä.
Ruut Luukkonen, paikallisryhmävastaava: Tekee vielä ryhmien tilanteiden kartoitusta ja vierailuja.
Tiedossa on myös yhteyshenkilöpäivän ja uusien iltojen suunnittelua.

Tiina Keinänen, tiedotus- ja markkinointivastaava: Kesäkiertue meni. Harjoittelija Outi hoiti
kesäkiertuejärjestelyt ja Tiina oli lopulta vain vähän mukana. Paljon uutta on tulossa: verkostolle on
tekeillä uusi esite. Ensi vuonna ilmestyy Changemakerin oma lehti ja pian on sen toimituskunnan
ensimmäinen kokous. Nettisivuja ollaan myös uudistamassa ja uudet sivut aukeavat
marraskuussa.
Anna-Maria Timonen, koulutusvastaava: Koulutusvastaavat ovat suunnitelleet jäsenkyselyä, joka
tehdään lokakuun puolivälissä. Marraskuussa Changemaker on mukana Järvenpään
seurakuntaopiston ympäristöviikolla rastityöskentelyssä. Anna-Maria etsii vapaaehtoisia
tapahtumaan.
Tiimiläisistä toinen ruokakampanjavastaava Marjo Tuovinen ei päässyt paikalle.
Leea Lamminpää, koordinaattori: Edellä mainittujen lisäksi verkostossa on alkamassa
riparikampanjan suunnittelu. Tiimissä on ajateltu, että Changemakerin olisi hyvä näkyä enemmän
rippikouluissa. Kampanjaa pilotoidaan ensi vuonna ja kehitetään sitten edelleen. Verkostolta on
ilmestymässä loppuvuoden aikana uusi virikemateriaali, jota on tekemässä harjoittelija. Materiaalin
on tarkoitus palvella paikallisryhmiä ja se sisältää toiminnallisia vinkkejä.
Sini Tyvi, verkostoassistentti: Jäsenkokouksen jälkeen on teemaryhmien aloitustapahtuma, jossa
käynnistetään uusien ryhmien toiminta.
Mari Kettunen, harjoittelija: Virikemateriaali etenee hyvin ja toimituskunta on jo koossa.
Toiminnallisia ideoita materiaalia varten otetaan mielellään vastaan paikallisryhmiltä.
5. Sääntöjen yhdenmukaistaminen teemaryhmiin liittyen
Keinänen esitteli sääntömuutosehdotuksen. Koska Kirkon Ulkomaanavusta ei käytetä enää
lyhennettä KUA, muutettiin säännöissä esiintyvät lyhenteet muotoon Kirkon Ulkomaanapu.
Varsinainen muutosehdotus koski kuitenkin teemaryhmätyöskentelyä. Kevään jäsenkokouksessa
hyväksyttiin asiaa käsittelevä §2 H mutta unohdettiin korjata toisaalta kohta, jossa edelleen
puhutaan vuositeemoista. Esitettiin, että tämä kohta poistetaan. Hyväksyttiin. Todettiin, että enää
ei valita vuositeemaa, mutta käytännössä jatkossakin tullaan valitsemaan yksi teema
pääkampanjavuoroon. Sääntöjä muuttamalla on myös myöhemmin mahdollista määritellä
tarkemmin, miten kampanjateema valitaan tai vaihtaa pysyviä teemoja.
6. Sääntömuutosehdotus työntekijöiden valintaan liittyen
Luukkonen esitteli työntekijöiden valintaan §2 D liittyvän sääntömuutosehdotuksen, jonka tiimi oli
valmistellut yhdessä Kirkon Ulkomaanavun edustajan kanssa.
Sääntömuutosehdotus:
Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa.
Työntekijöitä rekrytoitaessa tiimi valtuuttaa 1-2 verkoston edustajaa osallistumaan koko
rekrytointiprosessiin. Valtuutetut edustajat eivät voi hakea tai tulla valituksi kyseiseen tehtävään.
Valtuutettu edustaja on velvollinen tarvittaessa jääväämään itsensä. Työntekijöillä on kokouksissa

puhe- ja ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta. Heiltä voidaan poistaa puhe- ja ehdotusoikeus
niissä asioissa, joissa kokous näkee tarpeelliseksi. Verkoston työntekijöillä on velvollisuus
osallistua jäsenkokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan tiimikokouksiin. Työntekijöillä on
kokouksissa puhe- ja ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta. Heiltä voidaan poistaa puhe- ja
ehdotusoikeus niissä asioissa, joissa kokous näkee tarpeelliseksi.
Oleellista muutosehdotuksessa on, että Kirkon Ulkomaanapu rekrytoi Changemakerin työntekijät
yhteistyössä Changemakerin kanssa sekä se, että tiimi valitsee rekrytointiprosessiin edustajan.
Koska rekrytoinnissa on kyse luottamuksellisesta prosessista, ei esimerkiksi hakijoiden
henkilöllisyyttä voi kertoa tiimille. Koska Changemaker haluaa kuitenkin olla mukana verkoston
työntekijöiden valinnassa, haluttiin että säännöissä on kohta, joka antaa verkostolle
mahdollisuuden valita prosessiin mukaan oman edustajansa.
Esittelyn jälkeen keskusteltiin jääviydestä. Todettiin, että verkoston edustajaksi valittu henkilö ei
voi kesken rekrytointiprosessin hakea tehtävää. Verkosta edustavat 1-2 henkilöä ovat mukana
rekrytointiprosessi jo toimenkuvan koostamisessa ja hakuprosessin alussa.
Keskustelua herättivät sääntöjen kohta, että työntekijöiltä voidaan poistaa puheoikeus verkoston
kokouksissa, sekä maininta, että työntekijöillä on velvollisuus osallistua verkoston jäsenkokouksiin
sekä tiimikokouksiin. Pohdittiin ovatko nämä kohdat tarpeellisia säännöissä. Keskustelun jälkeen
muutettiin loppuosa muotoon ”Verkoston työntekijät osallistuvat jäsenkokouksiin sekä
mahdollisuuksien mukaan tiimin kokouksiin. Työntekijä voi olla poissa jäsenkokouksesta vain
erityisellä syyllä. Työntekijöillä on kokouksissa puhe- ja ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta.”
Hyväksyttiin tämä muotoilu. Hyväksyttiin sääntömuutos.
7. Toimintasuunnitelma 2011
Toimintasuunnitelma oli lähetetty jäsenistölle tiedoksi jo etukäteen, joten se käytiin läpi nopeasti.
Koordinaattori esitteli yleiset asiat ja verkostoassistentti ja tiimiläiset omat vastuualueensa.
Painopisteiksi vuodelle 2011 on valittu merkityksellinen jäsenyys ja kampanjatyön laajentaminen.
Yhteistyökumppaneihin lisättiin Suomen Partiolaiset. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.
8. Uuden tiimin valinta
Uuden tiimin rekrytointia koordinoinut Jokilaakso kertoi tiimihausta ja tiimin valinnasta. Tiimiin
valitaan 5-8 varsinaista jäsentä sekä pari varajäsentä. Tämän jälkeen hakijat esiteltiin kokoukselle.
Kaisa Kantele: Kuopion paikallisryhmästä, ollut mukaan myös velkaryhmässä. Tiimin
vastuualueista, mikä tahansa voisi sopia mutta on erityisesti velkateema kiinnostaa.
Tytti Matsinen: teologian opiskelija ja tekniikan kandidaatti Helsingistä. Oli tänä vuonna aluksi
varajäsen mutta nyt koulutusvastaava. Oli viime vuonna tiedotus- ja markkinointivastaava. Tiimissä
kiinnostavat paikallisryhmä- tai koulutusvastaavan pesti. On mahdollisesti käytettävissä vain
kevään.
Hannele Tulkki: 19-vuotias, kotoisin Miehikkälästä. Toimii Kotkan paikallisryhmän yhteyshenkilönä.
Pitää välivuotta mutta opiskelee Helsingin avoimessa yliopistossa valtio-oppia ja psykologiaa ja

tekee useampaa työtä. Tuli mukaan Changemakeriin koska arvot kohtasivat ja halusi vaikuttaa.
Kiinnostunut paikallisryhmävastaavuudesta mutta motivaatiota riittäisi varmasti muihinkin tehtäviin.
Sini Nykänen: Vantaalta. On ollut mukana kampanjassa. On kiinnostunut koulutusvastaavuudesta,
kska on työskennellyt koulutussihteerinä. Tekee tällä hetkellä gradua. On myös sairaanhoitaja.
Ruut Luukkonen: On nyt tiimissä paikallisryhmävastaavana. Tuntee koulu- ja seurakuntapuolta ja
ollut mukana nuorisovaltuustossa. Asuu tällä hetkellä Tampereella mutta hakee opiskelupaikkaa.
Mukana Tampereen Changemakerissä. Tiimin vastuualuista on kiinnostavat
paikallisryhmävastaavuus tai viestintä ja markkinointi.
Anna-Maria Timonen: On tiimissä koulutusvastaavana. Kotoisin Espoosta, asuu nyt Helsingissä.
Mukana TYT:ssä, Nuorten akatemiassa, Rauhankoulussa ja YK-liitossa. Opiskelee teologiaa ja on
osa-aikatyössä. Kiinnostavat vastuualueet ovat koulutus ja paikallisryhmät.
Heidi Torsti: Tampereelta. Mukana velkaryhmässä. Vastuualueista tiedotus ja koulutus
kiinnostavat.
Lisäksi on tullut yhteishakemus Ronja Kemppaiselta ja Jaro Karkiselta, jotka haluaisivat puolittaa
tiimiläisen tehtävän.
Jaro Karkinen: Kirkkonummelta, lukion 2. luokalla. Hakee tiimiin varsinaiseksi jäseneksi.
Ronja Kemppainen: Kirkkonummelta, lukion 2. luokalla. Hakee varajäseneksi mutta voi tehdä
tehtäviä tiimin puolesta.
Keskusteltiin tiimitehtävän jakamisesta. Ei nähty ongelmana omaan vastuualueeseen liittyvien
tehtävien delegoimista jollekin muulle. Varajäsenyys ei kuitenkaan normaalisti tarkoita varallaoloa
aina jonkun ollessa estyneenä, vaan varalla oloa jonkun ollessa pidempään poissa.
Keskustelussa nostettiin esille kysymys tiimin koon kasvattamisesta. Toisaalta uusi
teematyöskentelymalli muuttaa tiimin vastuualueita, joten asia ei vielä ajankohtainen. Tavoitteena
on, että tiimi olisi entistä enemmän koordinoiva elin.
Varajäseneksi halukkuutensa ilmaisi lisäksi Tuomo Kantele.
Tuomo Kantele: Kuopiosta. Toimii paikallisryhmän yhteyshenkilönä.
Valittava tiimi aloittaa 2011 alussa. Siirtymävaihe alkaa kuitenkin jo vuoden lopussa, jolloin uusi
tiimi kutsutaan tutustumaan tiimityöskentelyyn. Esittelyn jälkeen hakijat poistuvat salista ja heidän
valinnastaan keskusteltiin.
Esitettiin, että hyväksytään kaikkien hakijoiden valinta. Nerkko kommentoi, että ensin pitäisi
päättää, montako jäsentä aiotaan tiimiin valita. Toiseksi hän huomautti, että hakijoissa varsin
monta kirkon virkaan opiskelevaa tai työssä olevaa. Tiimin koon kasvattamisen lisäksi pitäisi myös
pohtia, että tiimin vaihto tapahtuisi kahdessa erässä, niin ettei koko tiimi vaihdu kerralla. Nerkko
kysyikin, voisiko tiimissä olla kahden vuoden kaudet? Myös sukupuolijakaumaan pitäisi kiinnittää
huomiota.

Näihin huomioihin vastattiin, että jos halutaan velvoittaa tiimiin kahdeksi kaudeksi, siitä pitäisi
päättää ensin. Yleensä on myös ollut niitä, jotka haluavat jatkaa tiimissä. Rekrytoinnista todettiin,
että se on tänä vuonna onnistunut. Ruotsinkielistä hakijaa ei kuitenkaan ole saatu tänäkään
vuonna.
Esitettiin edelleen, että kaikki hakijat valitaan. Hyväksyttiin.
9. Kevään Changemaker-viikonlopun ja jäsenkokouksen ajankohdat ja paikat
Maantieteellinen suunta viikonlopulle on Kainuu. Keskusteltiin mahdollisista paikoista sekä niiden
hinnoista. Ajankohdaksi ehdotettiin huhtikuun alkupuolta, jotta viikonloppu ei olisi päällekkäin
ylioppilaskirjoitusten kanssa. Eduskuntavaalit ovat 17.4. Pohdittiin myös kevään jäsenkokouksen
ajankohtaa. Päätettiin, että jäsenkokous järjestetään koulutusviikonlopun yhteydessä, joka
pidetään mahdollisuuksien mukaan huhtikuussa. Ensisijalla ajankohdaksi ovat huhtikuun alun
viikonloput.
10. Changemakerin hengellinen tausta
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto, jonka taustayhteisönä on
näin ollen Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Verkoston arvopohjana on lähimmäisen rakkaus.
Samaan aikaan Changemaker on kuitenkin avoin myös muille katsomuksille ja verkostossa on
tehty yhteistyötä myös esimerkiksi musliminuorten kanssa. Aiemmin linja on ollut, että
Changemakerillä ei ole hengellistä toimintaa (tarkoittaen rukoilemista, Raamatun lukemisesta jne.).
Välillä on kuitenkin toivottu, että verkosto voisi tarjota myös hengellistä toimintaa. Todettiin, että
paikallisryhmillä on ollut mahdollisuus toimia omien kiinnostustensa mukaan. Valtakunnallisissa
koulutusviikonlopuissa puolestaan on ollut vapaaehtoisia iltahartauksia. Avattiin keskustelu
Changemakerin kristillisen arvopohjan vaikutuksesta hengellisen toiminnan harjoittamiseen.
Punto kommentoi, että Changemakerin toiminta laajasti ei näyttäydy muille välttämättä kristillisenä.
Timonen puolestaan sanoi, että verkoston tulisi tarjota koko jäsenistölle neutraali suhtautumistapa
hengellisyyteen ja että iltahartaudet yms. tulisi pitää edelleen vapaaehtoisina. Nerkko puolestaan
kommentoi aihetta yleisesti, että olisi parempi puhua Changemakerin arvopohjasta kuin
hengellisestä taustasta.
Koska keskustelijoiden joukossa oli epäselvyyttä, mitä Changemakerin säännöissä aiheesta
sanotaan, kerrattiin säännöissä mainitut Changemakerin tavoite ja yleiset toimintaperiaatteet.
Säännöissä mainitaan mm. että Changemaker on elämänkatsomuksellisesti avoin. Matsinen
kommentoi, että säännöissä YK:n ihmisoikeusjulistus voisi olla mainittuna ennen Jeesuksen
kehotusta lähimmäisenrakkauteen. Heikkinen pohti painotuseroja, kerrottaessa verkoston
toiminnasta: Painotetaanko sitä, että Changemaker toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä vai
vaikuttamistoimintaa? Keinänen, Saukkonen ja Timonen kommentoivat, että yhteyttä
Ulkomaanapuun ja kristillistä arvopohjaa ei pidä peitellä. He totesivat myös, että
ihmisoikeusjulistusta voisi avata hieman enemmän. Saukkonen piti kristillistä arvopohjaa myös
lisänä ja mahdollisuutena verkostolle. Tulkki puolestaan kommentoi, että monet ihmiset Suomessa
allekirjoittavat kristilliset arvot, vaikka eivät kuuluisi kirkkoon, että lähimmäisen rakkaus on
globaalia. Matsinen korosti vielä, että viime aikoina Changemakerin viestinnässä tapahtunut
muutos siirtää esittelyteksteissä toiminta-ajatus etusijalle ja Changemakerin itsenäisyyden

korostaminen suhteessa Ulkomaanapuun eivät ole olleet kannanottoja arvopohjaan. Ehdotettiin,
että tiimi perustaisi työryhmän sääntöjen uudistamiseksi, teemojen ja yleismaailmallisen
ihmisoikeusjulistuksen avaamiseksi.
Hengellisen toiminnan järjestämisestä todettiin, että sen suhteen pitää olla sensitiivinen, ja
hartauksiin osallistumisen pitää olla aidosti vapaaehtoista. Tätä kommentoitiin mm. että
hengellisessä toiminnassa on otettava huomioon tilajärjestelyt ja toiminnan kesto, jotta ne jotka
jäävät pois hartauksista eivät tuntisi jäävänsä ulkopuolisiksi. Hartauden väliin jättäville toivottiin
myös vaihtoehtoista toimintaa.
Keskustelussa pidettiin tärkeänä avoimuutta. Punto kommentoi, että elämänkatsomuksellisen
avoimuuden on toimittava joka suuntaan. Ketään ei pakoteta mutta kenenkään ei myöskään
tarvitse kätkeä arvojaan. T. Kantele totesi, että jokaisen arvopohjaa tulee kunnioittaa ja jokainen
voi toimia omien arvojensa mukaisesti. Luukkonen lisäsi tähän, että toivoisi Changemakerin
pysyvän verkostona, johon kaikkien olisi helppo tulla, arvopohjasta riippumatta.
T. Kanteleen kysymykseen, onko jäsenkokous oikea paikka tällaiselle keskustelulle, Keinänen
vastasi, että tiimi on kokenut aiheen liian isoksi asiaksi tiimin päättää ja siksi halusi kuulla
jäsenkokouksen ajatuksia. Jokilaakso kommentoi, että verkostossa halutaan kuitenkin, että
mahdollisimmat monet kokisivat esim. koulutusviikonloppujen hengellisen sisällön omasta
näkökulmastaan mielekkääksi. Keinänen totesi, että toisaalta joskus verkosto on saanut palautetta
myös liiallisesta hengellisyydestä, joskaan ei viime aikoina.
Räsänen piti nykyistä mallia toimivana ja totesi, että verkoston tulee jollakin tavalla luovia
hengellisyyttä koskevien eriävien mielipiteiden välillä. Hän toivoi myös, että tässä asiassa
löydettäisiin kaikkia miellyttävä linja, joka ei olisi kuitenkaan liikaa kompromissi. Nerkko puolestaan
muistutti, että hartauden voi pitää myös humaanista näkökulmasta. Hän nosti esille myös
kysymyksen, kuka hengellisestä toiminnasta vastaa ja piti tärkeänä, ettei tehtävä kaadu jollekin.
Punto kommentoi tähän, että hartauden voi pitää myös joku muu kuin teologi. Tämän jälkeen
ehdotettiin, että hartaudet voisivat olla itseohjautuvia ja että niiden pitämiseen voisi ilmaista
kiinnostuksensa etukäteen. Pohdittiin myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä arvopohjakysymysten
suhteen. Esitettiin, että tiimi ottaisi vuonna 2011 asian käsiteltäväkseen ja esimerkiksi perustaisi
työryhmän. Hyväksyttiin esitys.
11. Muut esille tulevat asiat
Vaasan paikallisryhmä on aloittamassa lukupiirin, jossa käsiteltäväksi 12 myyttiä maailman nälästä
-kirjaa. Ryhmä tiedustelee, olisiko heidän mahdollista saada muissa ryhmissä olevia kirjoja
käyttöönsä. Tampereen ryhmästä luvattiin lähettää kirjoja lähiaikoina.
12. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
13. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

