Changemakerin jäsenkokous 7.10.2011 Tampereella
Paikalla: Karita Heikkinen, Sini-Maaria Kauppi, Pertti Keinänen, Tiina Keinänen (kohdat 1-8),
Ronja Kemppainen (kohdat 5-), Jarkko Lievonen, Ruut Luukkonen, Tiia Orpana, Ella Potka (kohdat
8-) Piia Rytilä (kohdat 7-), Riikka Rautiainen, Safiira Shah, Anna-Maria Timonen, Saara Tolvanen,
Heidi Torsti, Hannele Tulkki, Elina Tyynelä, Elina Törrönen, Suvi-Tuulia Vaara, Heta Niemi
(koordinaattori), Sini Tyvi (verkostoassistentti)
1. Avataan kokous
Tiimin edustaja Heidi Torsti toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 13.34.
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sihteeriksi valittiin Sini Tyvi, puheenjohtajaksi Heidi Torsti, pöytäkirjan tarkistajiksi Elina
Törrönen ja Elina Tyynelä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista. Changemaker International -yhteistyötä päätettiin käsitellä vasta, kun
Ella Potka saapuu kokoukseen.
4. Tiimiläisten ja työntekijöiden kuulumiset
Ennen kuulumisia käytiin lyhyt esittelykierros, jotta kaikkien nimet tulisivat tutuiksi.
Heta Niemi, koordinaattori: On aloittanut elokuun puolivälissä Leea Lamminpään sijaisena.
Syksyn aikana koordinaattori on käynyt hiippakuntien kasvatuksen teemaseminaareissa
esittelemässä Changemakeriä, sopinut paikallisryhmävierailuja, osallistunut tiimin kokouksiin ja
strategiaviikonloppuun sekä ollut mukana Kirkon Ulkomaanavussa ensi vuoden toiminnan
suunnittelussa.
Sini Tyvi, verkostoassistentti: On jatkanut kampanjaryhmien työn tukemista ja ollut mukana
ryhmien tapaamisissa. Assistentti on ollut mukana Changemakerin Globalisti-lehden teossa
yhdessä päätoimittajan ja toimituskunnan kanssa. Lisäksi hän on hoitanut verkoston
viestinnällisiä tehtäviä sekä tukenut tiimin työskentelyä.
Anna-Maria Timonen, paikallisryhmävastaava: Vieraili keväällä Leea Lamminpään kanssa jo
joissakin paikallisryhmissä ja syksylle on tiedossa lisää vierailuja. Edustaa Changemakeriä
NAVI-verkostossa. Yhteyshenkilöpäivä tulossa 29.10. Tampereella.
Heidi Torsti, velkakampanjavastaava: Jakaa vastuualueen Sini Nykäsen kanssa.
Kampanjavastaavat ovat olleet aktiivisesti mukana kampanjassa ja velkaryhmän toiminnassa.
Ruut Luukkonen, tiedotusvastaava: On keskittynyt pääasiassa uuden lehden tekoon yhdessä
toimituskunnan kanssa. On ottanut valokuvia verkostolle muun muassa kesäkiertueelta. Toimii
myös velka- ja rauharyhmässä.
Hannele Tulkki, koulutusvastaava: Oli päävastuussa kevään Changemaker-viikonlopusta.
Seuraavaksi varaa paikan ensi kevään viikonlopulle.

Tiimiläisistä puuttuivat toinen velkakampanjavastaava Sini Nykänen, markkinointivastaava Jaro
Karkinen sekä aiemmin varajäsenenä jakamassa markkinointivastaavan tehtäviä ja nyt Kaisan
tilalla rauha- ja ympäristövastaavana toimiva Ronja Kemppainen. Tiimistä ovat jääneet pois
Kaisa Kantele ja Tytti Matsinen.
5. Teemaryhmien kuulumiset
Rauharyhmän yhteyshenkilö Tiina Keinänen kertoi rauharyhmän toiminnasta. Rauha ollut
Changemakerissä vaihtuvana vuositeemana 2008–2009, jolloin kampanjoitiin elektroniikka
teollisuuden vaikutuksista Kongossa osana MakeITfair -kampanjaa. Vuositeeman päätyttyä
ryhmä hetkeksi loppui mutta uusien teemaryhmien myötä toiminta on taas lähtenyt käyntiin.
Keväällä ryhmä teki periaateohjelman ja päivitti taustamateriaalia. Toukokuussa 2011 Ruut
Luukkonen oli Changemakerin edustajana Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisessä
ekumeenisessa rauhankonferenssissa Jamaikalla. Kesällä rauharyhmä oli verkostoitumassa
suomalaisen rauhanliikkeen kanssa Loviisan rauhanfoorumissa. Syksyllä ollut yksi kokous,
jossa valmisteltiin jo aiemmin ideoidun pohjalta kampanjaehdotus.
Ympäristöryhmän kuulumisia kertoi ryhmän yhteyshenkilö Elina Tyynelä. Ympäristöteeman
taustamateriaali on vielä hieman kesken mutta valmistunee jouluksi. Syyskuussa ryhmä vieraili
Olkiluodossa, ja retki oli oikein onnistunut. Retken yhteydessä pidettiin myös kokous, jossa
muotoiltiin periaateohjelma keväällä työstetyn pohjalta.
Kampanjavastaava Heidi Torsti kertoi, että velkaryhmässä kulunut vuosi mennyt on Velan
vangit -kampanjan kanssa. Syksylle on vielä tiedossa Puhetta velasta -tapahtuma marraskuun
lopussa sekä lobbausta. Ryhmä on ollut yhteydessä ulkoasianministeriöön. Velkakampanjan
vetoomus luovutetaan Puhetta velasta -tapahtuman jälkeen.
6. Uudet konseptit: rippikoulupaketti ja Changementor.
Rippikoulupaketti: Alun perin ajatuksena oli Norjan Changemakerin mallin mukaan jäsenten
rekrytoiminen rippikoulujen kautta. Rippikouluja varten on tehty
kansainvälisyyskasvatuspaketti, jota tänä vuonna käyty pilotoimassa noin kymmenellä riparilla.
Rippikoulupaketissa on toiminnallisia harjoitteita, tietoa ja Changemakerin esittelyä.
Jäsenrekrytointiakin on tehty, ja joiltakin leireiltä jäseniä tullut oikein hyvin. Tarkoitus on tehdä
paketista vielä tämän vuoden puolella esite, jolla riparipakettia markkinoidaan seurakuntiin.
Riparipaketin eri osat kootaan loppuvuoden aikana yhdeksi paketiksi, joka lisätään myös
nettisivuille. Pakettia suunniteltu Facebook-ryhmässä, mikä toimi esimerkiksi kesällä hyvin.
Changementor: Uusi konsepti, jonka tavoitteena on saada vanhoja aktiiveja ja Changemakeriä
symppaavia henkilöitä mentoroimaan verkostoa. Changementorit maksavat pienen maksun,
jota vastaan he saavat Globalisti-lehden sekä heille järjestetään vuosittain Changementor tapaamisia. Ensimmäinen tapaaminen oli tarkoitus olla jo alkusyksystä, mutta se ei toteutunut.
Uutta tapaamista suunnitellaan tällä hetkellä vielä loppu vuodelle. Changementor sitoo
verkostoon sellaisia jäseniä, jotka eivät enää esimerkiksi valmistumisen jälkeen aktiivisesti ehdi
osallistua toimintaan. Toivottiin, että jatkossa Changemakerin tapahtumissa nähtäisiin puhujina
enenevissä määrin vanhoja aktiiveja, joilla on asiantuntemusta verkoston teemoista.
Ehdotettiin, että mentoreita voisi pyytää mukaan myös käytännön tehtäviin.

7. Kampanjateeman valinta vuodelle 2012
Pääkampanjavuorossa tänä vuonna ollut velkaryhmä ei esitä jatkoa pääkampanjavuorolle ensi
vuonna. Ympäristöryhmällä ei myöskään ole kampanjaehdotusta, sillä toiminta on vasta
käynnistynyt.
Rauharyhmä on vuoden mittaan työstänyt kampanjaehdotusta, jonka T. Keinänen esitteli
kokoukselle. Rauharyhmässä on ollut keskustelussa kolme mahdollista kampanja-aihetta,
mutta niistä yksi noussut ylitse muiden. Teemoina on keskusteltu Kongo-kampanjan jatkosta,
mutta ryhmä koki, että paras tapa seurata Kongon tilannetta voisi kuitenkin olla panostaa
jatkossa MakeITfair -kampanjassa edustamalla. Toisena teemana on pohdittu kampanjointia
eläkerahastojen sijoitusten eettisyydestä. Kampanjointia tästä aiheesta on ollut
valmistelemassa useampia tahoja, mistä syystä kampanja saattaa levitä laajalle.
Rauharyhmässä on koettu, ettei Changemakerissä ole ehkä riittävästi asiantuntemusta
teemasta. Kolmantena teemana on keskusteltu Suomen aseviennistä ja erityisesti valtion
myöntämistä vientiluvista. Suomessa rauhanjärjestöt ovat kampanjoineet mm.
jalkaväkimiinoista, rypäleaseista ja pienaseista, mutta Suomen näkökulmasta. Kehitysmaiden
näkökulma on jäänyt sivuun ja aseviennistä puhuminen lähinnä tutkimusjärjestöjen harteille.
Asevientikampanjassa voisi olla yhteistyömahdollisuuksia Norjan CM:n kanssa. Asevientiin
liittyy paljon mutkikkaita juttuja, mutta tilastollinen fakta on, että siellä missä on paljon aseita, on
myös paljon aseellista väkivaltaa. Aseelliset konfliktit ylläpitävät myös köyhyyttä kehitysmaissa,
koska konflikti estää kehitystä.
Rauharyhmä ehdottaa siis, että Changemakerin tulevassa kampanjassa teemana olisi Suomen
aseille ja aseiden komponenteille myöntämät vientiluvat. Vientiluvan myöntäminen ei tarkoita,
että kaikki vienti toteutuisi, mutta luvan myöntäminen on selkeä poliittinen näyttö, että Suomen
mielestä kyseinen vienti on hyväksyttävää. Kampanjassa olisi siis selkeä mahdollisuus
poliittiseen vaikuttamiseen. Päävaatimuksia olisivat, että Suomen tulee: 1. lopettaa aseiden ja
niiden komponenttien vientilupien myöntäminen sellaisiin maihin, joissa on meneillään sota tai
konflikti, joissa on korkeat aseväkivaltatilastot tai joissa tapahtuu vakavia
ihmisoikeusloukkauksia. 2. aktiivisesti edistää kansainvälisen, asekauppaa rajoittavan
sopimuksen syntymistä YK:ssa.
Vaatimusten taustalla ovat EU:n määrittelemät kriteerit aseviennille. Perusteena kampanjalle
on myös: Suomi haluaa YK:n turvallisuusneuvostoon, halutaan profiloitua
rauhanneuvottelijoiden maana. Ulkoministeriö, joka valmistelee lupa-asioita
puolustusministeriölle, tekee toisaalla kehityspolitiikkaa. Tästä seuraa ristiriita Suomen vienti
vs. kehitys. Kampanjan kohteena olisi ulkoministeriö, mutta siihen liittyy myös
puolustusministeriö. YK-asiassa kohteena olisi ministeri Tuomioja, vientiluvissa
ulkomaankauppaministeri Stubb sekä puolustusministeri Wallin.
Avattiin keskustelu aiheesta.
Törrönen kommentoi, että Changemakerin tehtävänä on puuttua epäoikeudenmukaisuuden
rakenteellisiin syihin, mitä kampanjointi tästä teemasta todella olisi. Kampanja toisi
asekeskusteluun myös sellaisen näkökulman, jota muut eivät ole tuoneet esille, vaikka
kyseessä on selkeä epäkohta.
P. Keinänen tiedusteli, onko vientiluvista mahdollista saada tietoa kampanjaa varten. T.
Keinänen kertoi, että Suomen rauhanjärjestöt Suomen Sadankomitea ja SaferGlobe ovat

tutkineet Suomen asevientiä ja aiheesta on saatavilla raportteja. Ajatuksena on ollut
keskityttyä lupiin, jotka on myönnetty maihin, joissa on sota tai konflikti. Luukkonen lisäsi vielä,
että kampanjassa nostettaisiin esille todennäköisesti yhden esimerkkimaan sijaan 4-5 maata,
joista on saatavilla tutkittua tietoa. T. Keinänen huomautti lisäksi, että vaikka nyt valittaisiin
kampanjateemaksi tämä rauhanryhmän ehdotus, voidaan verkostossa kampanjoida myös
muista aiheista.
Käytiin läpi päätöksentekoon liittyviä käytäntöjä. Yleensä jäsenkokouksissa päätökset on tehty
konsensuksella. Mielipide päätettävään asiaan ilmaistaan eleillä, jotka verkostoassistentti
esitteli kokoukselle. Päätettiin käyttää tätä menetelmää myös tällä kertaa.
Valittiin rauharyhmän ehdotus yksimielisesti ensi vuoden kampanjateemaksi.
Pidettiin 10 minuutin tauko.
8. Avataan keskustelu Changemaker-puheenjohtajuudesta
Ruut Luukkonen kertoi, että verkostossa on käyty keskustelua puheenjohtajuudesta Norjan
Changemakerin mallin mukaan. Luukkonen ja Tytti Matsinen ovat selvittäneet Norjasta, miten
puheenjohtajuus siellä toimii. Norjan Changemaker-leder: toimii keulakuvana mediassa, on
yhteydessä poliitikkoihin ja edustaa Changemakeriä heidän tapaamisissaan, toimii tiimin
puheenjohtajana, seuraa tehtyjen päätösten toteutumista, voi tiimin mandaatilla tehdä myös
tiettyjä pienempiä päätöksiä itse, on verkoston kasvot. Puheenjohtaja valitaan
jäsenkokouksessa ja hänelle valitaan 1-2 varahenkilöä.
Puheenjohtaja voisi olla alkuun osa-aikainen ja hän saisi jonkinlaista pientä korvausta
tehtävästään. Puheenjohtaja olisi kuitenkin vapaaehtoinen vapaaehtoisten joukosta, ei
työntekijä. Puheenjohtajan tarkoituksena on vahvistaa verkostoa ja olla sen tukena.
Puheenjohtaja voisi olla verkoston edustaja sidosryhmissä, yhteydessä mediaan, toimia
kampanjakasvona sekä tehdä nopeita kannanottoja. Puheenjohtaja myös edistäisi
verkostodemokratiaa, koska hänen kauttaan tiimi olisi paremmin perillä asioista, joita
kokouksissa käsitellään. Tällä hetkellä yhteydenotot Changemakeriin ja tiimissä käsiteltävät
asiat kulkevat työntekijöiden kautta.
Todettiin, että puheenjohtajuudesta päättäminen vaatisi sääntömuutosta, joka puolestaan vaatii
kaksi jäsenkokousta. Avattiin aihe keskustelulle.
Törrönen huomautti, että Changemaker on tähän asti toiminut konsensusperiaatteella, joten
puheenjohtajan, joka voi puhua koko verkoston äänellä, valitseminen on iso juttu. Toisaalta
verkostomme alkaa olla jo niin iso ja myös tunnettu, että puheenjohtajasta, joka voisi edustaa
verkostoa, voisi olla myös hyötyä. T. Keinänen kommentoi, että tällä hetkellä työntekijöillä
valta ja vastuu siinä, mitkä asia tulevat tiimille, mikä sekään ei ongelmatonta demokratian
kannalta. Työntekijät ovat tällä hetkellä usein myös verkoston edustajina sidosryhmiin päin.
CM:n puheenjohtajana toimiminen voi olla hyvä rooli jatkon kannalta. Puheenjohtajaa ei voida
valita pystymetsästä, vaan puheenjohtajan tunnettava Changemakerin toiminta perusteellisesti.
Tätä painottivat myös monet muut keskustelussa.
Luukkonen kertoi, että Norjassa puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa äänestyksellä.
Puheenjohtajaksi on erilliset ehdokkaat ja lippuäänestys, myös paikallisryhmät voivat järjestää
omia äänestyksiään puheenjohtajasta. Puheenjohtajan lisäksi valitaan varapuheenjohtajat,
jotka tuuraavat puheenjohtajaa tarvittaessa. Puheenjohtaja tekee täyttä työviikkoa.

Kemppainen nosti esille kysymyksen, voisiko puheenjohtaja olla pidempiaikainen kuin yhden
vuoden, jotta Changemakerin kasvot eivät vaihdu jatkuvasti. Lievonen puolestaan tiedusteli,
valittaisiinko puheenjohtaja kevään jäsenkokouksessa vai syksyllä yhtä aikaa uuden tiimin
kanssa. T. Keinänen kommentoi, ettei puheenjohtajaa voida velvoittaa vuotta pidemmäksi
ajaksi, mutta tehtävän on oltava motivoiva, jotta puheenjohtaja on halukas jatkamaan. Myös
Timonen totesi, että puheenjohtajan toimikausi olisi hyvä olla vuosi, jonka jälkeen voisi asettua
jatkokaudelle. Hän kommentoi myös, että on oltava varapuheenjohtaja, joka voi tarvittaessa
astua puheenjohtajan rooliin.
P. Keinänen tiedusteli, miten on taloudellisesti ja muuten mahdollista toimia puheenjohtajana,
jos esimerkiksi opiskelee samalla. On ongelmallista, jos vapaaehtoisen pitäisi ottaa velkaa
tehdäkseen vapaaehtoistyötä. Kommentoitiin, että puheenjohtaja voisi saada jotakin pientä
korvausta. Törrönen huomautti, että puheenjohtajuudessa on paljon käytännön asioita
selvitettävänä, kuten palkkioasia, yhteydet tiimiin, verkostoon, työntekijöihin ja sidosryhmiin.
Puheenjohtaja on kuitenkin vapaaehtoinen, joten verkoston profiloituminen häneen on parempi
kuin työntekijöihin.
Kerrattiin, että Changemakerin työntekijät ovat Kirkon Ulkomaanavun työntekijöitä, jolle
Ulkomaanapu maksaa palkan. Koska puheenjohtaja ei ole työntekijä vaan vapaaehtoinen, ei
hänelle voida maksaa palkkaa kyseessä olisi palkkio. Norjan Changemakerissä
puheenjohtajan palkkio on noin opintotuen suuruinen. Palkkioasiaa pitää selvittää
Ulkomaanavun kanssa.
Heikkinen kommentoi, että on mietittävä, ettei puheenjohtajalle kasaudu kuitenkaan liikaa
vastuuta. T. Keinänen huomautti vielä, että on mietittävä myös, miten tiimi säilyttää oman
tärkeän roolinsa, jos puheenjohtaja valitaan. Monissa järjestöissä hallitus on vain
toimitushallitus puheenjohtajan ollessa tärkeimmässä roolissa. Tätä on Keinäsen mukaan
vältettävä viimeiseen asti. Kemppainen puolestaan pohti, voitaisiinko puheenjohtajan pestiä
rajata, ettei siinä olisi niin paljon hommaa vaan kyse olisi tosiaan vain verkoston kasvoista, sillä
tiimi toimii nykyisellään hyvin. Timonen kommentoi tähän, että puheenjohtajalla on oltava hyvät
johtamistaidot, jotka mitataan siinä, miten hyvin hän pystyy kuuntelemaan jäsenistöä vaikka
onkin verkoston kasvot. Timonen myös kertoi, että tiimissä on keskusteltu mahdollisuudesta
saada Changemakerille kolmas työntekijä.
Puheenjohtaja-nimike herätti myös keskustelua. Heikkinen muistutti, että ledare = ohjaaja tai
johtaja, mutta mietittävä halutaanko verkostolle kasvot vai koordinoija. Luukkonen totesi, että
puheenjohtajuus saattaa kuulostaa tosiaan harhaanjohtavalta, ja pohti, voisiko nimike olla jokin
muu, kuten ”pääsihteeri”. Olisi kuitenkin tärkeää, että selkiyttäisi, keneen Changemakerissä
sidosryhmistä otettaisiin yhteyttä.
T. Keinänen kommentoi työnjakokeskustelua, että työntekijöiden toimenkuvasta
puheenjohtajalle siirtyisi vain edustaminen sidosryhmissä. Muilta osin puheenjohtajan tehtävät
olisivat enemmän niitä, joita nyt ei tee kukaan, esimerkiksi nopeat kannanotot. Törrönen
korosti, että korvauskysymys, työtehtävät sekä tiimin keskeisen roolin takaaminen ovat tärkeitä
selvitettäviä asioita. Hän myös huomautti, että tähän asti puheenjohtajan puuttuminen on
toisaalta taannut sen, että vastuu ja valta eivät ole kasaantunut vain yhdelle.
Ehdotettiin, että voitaisiin nimetä työryhmä selvittämään puheenjohtaja-asiaa ja
valmistelemaan sääntömuutosta seuraavalle kokoukselle. Työryhmä on yhteydessä pikimmiten
yhteydessä myös Ulkomaanapuun. Päätettiin, että muodostetaan työryhmä. Työryhmän

koostumukseksi ehdotettiin, että mukana voisi olla yksi työntekijä, kaksi tiimin jäsentä sekä joku
tiimin ulkopuolinen. Vaikka työryhmään nimetään henkilöt, se toimii avoimesti. Hyväksyttiin
ehdotus. Päätettiin, että työryhmä nimetään uuden tiimin valinnan jälkeen.
9. Changemaker International -yhteistyö
Kesällä Norjassa järjestetyssä Changemaker International -kokouksessa mukana ollut Ella
Potka kertoi, että kokouksessa päätettiin työryhmän perustamisesta, jonka tavoitteena on
tehdä ohjeet uusien Changemaker-ryhmien perustamiseen. Suomesta työryhmään on nimetty
Potka.
Luukkonen kommentoi, että on hyvä, että olemassa guidelinet, jotka määrittelevät millaisia CMryhmien tulee olla.
Verkostoassistentti kertasi Changemaker International -yhteistyön taustaa jäsenkokoukselle.
Ensimmäinen kansainvälinen kokous järjestettiin helmikuussa 2010, jolloin luotiin alustavat
guidelinet, mikä Changemaker on. Toinen kokous järjestettiin kesäkuussa 2010, jolloin
guidelineja muokattiin ja tarkennettiin. Näiden kokousten jälkeen on syntynyt uusia kansallisia
Changemaker-ryhmiä ja on herännyt keskustelua, että tarvittaisiin ehkä tarkemmat ohjeet,
miten Changemaker-ryhmät toimivat ja miten uuden ryhmän voi perustaa. Tästä asiasta
keskusteltiin tänä kesänä järjestetyssä kolmannessa kv-kokouksessa, jossa päätettiin perustaa
edellä mainittu työryhmä asiaa pohtimaan. Työryhmän avulla on tarkoitus myös tiivistää
Changemakerin kansainvälistä yhteistyötä, edistää tietoisuutta toisten toiminnasta sekä miettiä,
missä ja miten ryhmät voivat toimia yhdessä.
Tähän asti Changemaker International -yhteistyötä on koordinoinut Norja t ja kokoontumiset on
järjestetty myös siellä. Tiimissä on puhuttu, että Changemaker International -puheenjohtajuus
voisi olla kiertävä. Tiimi on myös keskustellut mitä papereita uusien CM-ryhmien halutaan
toimittavan sekä mahdollisesta vaatimuksesta, että ryhmillä olisi kansainvälisesti tunnustettu
taustataho, esim. olisivat ACT-allianssin jäseniä. Potka kertoi, että seuraava kansainvälinen
kokous on todennäköisesti muualla kuin Norjassa.
10. Toimintasuunnitelma 2012
Koordinaattori esitteli toimintasuunnitelman. Erityisiksi painopisteiksi ensi vuodelle on valittu
koulutustoiminnan kehittäminen ja kampanjatyön vahvistaminen. Tavoitteina on erityisesti
teemaryhmätoiminnan vakiinnuttaminen, sidosryhmätoiminta ja paikallisryhmien integroiminen
valtakunnalliseen toimintaan.
Toimintasuunnitelmassa oli maininta uuden paikallisryhmien tukemisesta vastaavan työntekijän
palkkaamisesta mutta ensi vuoden budjetti ei sitä kuitenkaan salli, joten poistettiin tämä kohta
suunnitelmasta. Työryhmät-kohtaan lisättiin maininta jäsenkokouksessa asetetusta
työryhmästä, joka selvittää verkoston puheenjohtajuus asiaa. Rauhakampanjaan liittyvästä
kohdasta muokattiin kampanjankärjen määrittely hieman avoimemmaksi ja lisättiin, että
paikallisryhmien osallistaminen aktiivisesti kampanjaan. Paikallisryhmiä käsittelevästä
kohdasta todettiin, että tiimi on päättänyt lakkauttaa jo pitkään hiljaiseloa viettäneet Alavuden,
Kauhavan ja Sulkavan ryhmät. Päätöstä kommentoitiin, että on hyvä, jos ryhmiä myös
lakkautetaan, mikäli toimintaa ei oikeasti ole.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

11. Uuden tiimin valinta
Valitsijatoimikunta Elina Tyynelä ja Tuomo Kantele ovat rekrytoineet uusia tiimiläisiä.
Tiimihakua on mainostettu aktiivisesti verkoston tiedotuskanavissa. Kokouksessa paikalla
olleet hakijat esittelivät itsensä:
Sini-Maaria Kauppi: Teologian opiskelija Turusta, aktiivisesti mukana vapaaehtoistyössä.
Changemakerissä lähtenyt mukaan rauha- ja ympäristöryhmien toimintaan. Kiinnostunut
teemaryhmiin yhteyttä pitävän tiimiläisen pestistä.
Ella Potka: Espoosta, kotoisin Laihialta. Opiskelee kemian tekniikkaa. On ollut kiinnostunut
tiimiläisyydestä jo aiemmin mutta osallistuminen olisi ollut tuolloin hankalaa. Kiinnostunut kvasioista ja yhteydenpidosta muiden maiden Changemakereihin.
Heidi Torsti: Tampereelta. On ollut tiimissä kuluvana vuonna velkakampanjavastaavana,
jatkossa kiinnostunut markkinointitehtävistä.
Anna-Maria Timonen: Tiimissä nyt toista vuotta. Koulutukseltaan teologi ja kasvatustieteilijä.
Haluaa jatkaa tiimissä, koska työ on ollut innostavaa ja paikallisryhmävastaavana on ollut
upeaa tutustua eri ryhmien tyyleihin toimia. Omaa hyvät verkostot, koska monessa on mukana
Ruut Luukkonen: tällä hetkellä tiimissä tiedostusvastaavana, aiemmin
paikallisryhmävastaavana. On halukas jatkamaan kolmannelle kaudelle. Haluaa jatkaa
tiedotusvastaavana ja lehden päätoimittajana. On mukana myös velka- ja rauharyhmässä,
Changemakerissä ollut mukana vuodesta 2008.
Kaksi tiimiin hakeneista eivät päässeet paikalle jäsenkokoukseen, joten Elina Tyynelä esitteli
heidät hakemusten perusteella.
Anniina Miettunen: poliittisen historian opiskelija Turusta. Haluaa ottaa vastuuta ja olla mukana
yhdessä parantamassa maailmaa.
Ulla-Sisko Jauhiainen: Ollut mukana Kokkolan ja Kiuruveden paikallisryhmissä. Haluaa tiimiin,
mutta kertoo, että ei voi olla aktiivisesti mukana heti alkuvuodesta. Kiinnostunut
kampanjavastaavuudesta.
Kerrattiin, että sääntöjen mukaan tiimiläisiä valitaan 5-8. Lisäksi valitaan pari varajäsentä.
Varajäsenet kutsutaan tiimin, mikäli joku varsinaisista tiimiläisistä on pidemmän aikaa estynyt
hoitamasta tehtäväänsä.
Elina Tyynelä ilmaisi olevansa käytettävissä varajäseneksi.
Pertti Keinänen ja Hannele Tulkki puolestaan ilmaisivat kiinnostuksensa varsinaisiksi
tiimiläisiksi, joten heitä pyydettiin vielä esittäytymään kokoukselle.
Pertti Keinänen: Joensuusta, mukana Changemakerin riparikampanjassa. Kertoi, että
kansainvälisyyskasvatus on hänelle sydämenasia.
Hannele Tulkki: tällä hetkellä tiimissä koulutusvastaavana. Kertoi tietävänsä, että opiskelut
vievät ensi vuonna aikaa, mutta haluaa kuitenkin jatkaa tiimissä. Tykännyt koulutusvastaavan
pestistä.

Esittelyn jälkeen kaikki ehdokkaat poistuvat salista ja heidän valinnastaan keskusteltiin. Salista
poistuneen Torstin tilalle kokouksen väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin Elina Törrönen.
Todettiin, että hakijoita tiimin varsinaiseksi jäseneksi on yhdeksän, mutta tiimiin voidaan valita
kuitenkin korkeintaan kahdeksan jäsentä. Yhden hakijoista kohdalla ei ollut tietoa hänen
aiemmasta osallistumisestaan Changemakerin toimintaan. Keskusteltiin, voisiko hänet valita
varajäseneksi ja kannustaa sitä kautta aktiiviseen osallistumiseen verkostossa. Ehdotettiin, että
varsinaisiksi tiimiläisiksi valitaan Ulla-Sisko Jauhiainen, Sini-Maaria Kauppi, Pertti Keinänen,
Ruut Luukkonen, Ella Potka, Anna-Maria Timonen, Heidi Torsti ja Hannele Tulkki sekä
varajäseniksi Anniina Miettunen ja Elina Tyynelä. Hyväksyttiin.
Vastavalitut vuoden 2012 tiimiläiset kutsuttiin takaisin saliin ja heitä onniteltiin valinnasta. Torsti
jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
12. Ympäristöryhmän esitys Changemakerin ympäristöteeman periaateohjelmaksi.
Ympäristöryhmän yhteyshenkilö Elina Tyynelä esitteli ehdotuksen. Muutettiin
periaateohjelmasta sana ”huomioimatta” muotoon ”ilman, että huomioidaan”. Törrönen
kommentoi kaipaavansa periaateohjelmaan konkreettisuutta ja sitä, miten Changemaker toimii
esitettyjen periaatteiden saavuttamiseksi. Tyynelä kertoi ympäristöryhmän toiminnan olevan
vielä melko lapsenkengissä, mutta jatkossa periaateohjelmaa voidaan muokata enemmän
tähän suuntaan. Todettiin, että tässä jäsenkokouksessa periaateohjelman laajempaan
muokkaamiseen ei ole aikaa. Hyväksyttiin periaateohjelma edellä mainitulla muutoksella.
13. Kevään Changemaker-viikonlopun ja jäsenkokouksen ajankohdat ja paikat
Keskusteltiin aiheesta. Jäsenkokouksesta todettiin, että viikonlopun keskellä se vie tilaa muulta
ohjelmalta, toisin kuin ennen viikonloppua perjantaina iltapäivällä pidettävä kokous.
Jäsenkokouksen yhdistäminen johonkin toiseen tapahtumaan helpottaa kauempaa tulevien
osallistumista ja on taloudellisempi. Arkipäivänä aikaisin järjestäminen on kuitenkin
ongelmallista työssäkäyville.
Törrönen ehdotti, että Changemaker-viikonloppu voisi olla aina samana ajankohtana, esim.
pääsiäisenä, niin sen voisi merkitä hyvissä ajoin kalenteriin ja myös paikan voisi varata
aiemmin. Rautiainen ja Timonen kommentoivat, että ei pääsiäisenä, koska silloin
joukkoliikenne kulkee harvemmin. Myöskään hiihtoloman tai ylioppilaskirjoitusten kanssa
viikonlopun ei toivottu menevän päällekkäin. Näiden tarkistamisessa on kuitenkin iso homma.
Luukkonen kommentoi, että tapahtuma menee aina jonkin kanssa päällekkäin, mutta
vakituinen ajankohta olisi silti hyvä. Hän ehdotti myös, että toinen CM-viikonloppu olisi aina
samassa paikassa ja vain toinen kiertäisi.
Esitettiin, että tiimin koulutusvastaava selvittää CM-viikonlopulle ajankohdan, joka ei ole
päällekkäin pääsiäisen, hiihtolomien tai yo-kirjoitusten kanssa ja että jäsenkokous pidetään
samaan aikaan. Päätettiin näin.
14. Puheenjohtaja-asiaa selvittävän työryhmän valinta
Työryhmään esitettiin valittavaksi ensi vuoden tiimiläisistä Pertti Keinänen ja Ella Potka. Tiimin
ulkopuoliseksi jäseneksi työryhmässä kiinnostuksensa oli ilmaissut Tytti Matsinen.
Työntekijöistä asian selvittämiseen osallistuu koordinaattori. Valittiin edellä mainitut.

15. Muut esille tulevat asiat
-

Karita Heikkinen on syksyn aikana uudistanut osana opinnäytetyötään Changemakerin
Paikallisryhmän ABC -pakettia. Uudistettu paketti ilmestyy joulukuussa.

-

Ehdotettiin, että uusille jäsenille mainostettaisiin mahdollisuutta osallistua eri työryhmiin.
Lisäksi toivottiin ohjeistusta Kylä-foorumin käyttöön sekä Globalisti-lehden lähettämistä
jäsenille. Tuotteiden myyntiä nollakatteella voisi myös pohtia.

16. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
17. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13.

