Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00
Poukaman leirikeskus, Kuopio
Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna
Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo, Terhi Niitti, Sanna Nissinen, Johanna
Rissanen, Tuomas Seppänen, Aino Tiitta, Anna-Maria Timonen, Saara Tolvanen, Elina
Tyynelä sekä työntekijät Pertti Keinänen ja Sini Tyvi.
1.

Kokouksen avaus
Tiimin edustaja Elina Tyynelä avasi kokouksen klo 9.00. Kokouskutsu sekä
esityslista ja sen liitteet on lähetetty jäsenistölle sääntömääräisesti ja
jäsenistöä on saapunut paikalle, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2.

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tiina Keinänen ja sihteeriksi Sini Tyvi.
Ääntenlaskijoiksi, jotka toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina, valittiin Elina
Tyynelä ja Saara Tolvanen.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4.

Uuden tiimin esittely ja kuulumiset
Tiimiläiset esittäytyivät ja kertoivat oman vastuualueensa keskeisiä
kuulumisia.
Ulla-Sisko Jauhiainen: On toista vuotta tiimissä. Toimi viime vuonna
kampanjavastaavana, nyt koulutusvastaavana. Kevään iso juttu on ollut
Changemaker-viikonlopun järjestelyt, seuraavaksi tiedossa
kampanjakoulutusta paikallisryhmille. Aloittaa pian myös syksyn viikonlopun
suunnittelun.
Marika Latva-Kyyny: Tiimissä paikallisryhmä- ja jäsenvastaava. Tehtävänä
kiertää eri paikallisryhmiä ja tukea niiden toimintaa. Koska kaikki verkoston
jäsenet eivät kuulu paikallisryhmiin, vastuualueeseen kuuluu jäsenasioita
myös laajemmin. On uusi tiimissä.
Johanna Rissanen: On ensimmäistä vuotta tiimissä, vastuualueena tiedotus.
On suunnitellut tiedotusta ja ollut mukana ympäristöryhmässä, sillä vastaa
kampanjatiedotuksesta. Tehnyt muun muassa tällä viikolla
kampanjatiedotteen. Seuraavaksi paneutuu enemmän verkoston sisäiseen
tiedotukseen.
Elina Tyynelä: Toimii tiimissä kampanjavastaava. Kevät on kulunut
intensiivisesti kampanjaa valmistellessa ja etenkin viime viikot tausta- ja
koulutusmateriaaleja viimeistellessä.
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Tytti Matsinen: ei päässyt paikalle jäsenkokoukseen. Toimii tiimissä
sidosryhmävastaavana, vastaten yhteydenpidosta teemaryhmiin,
Changementoreihin ja yhteistyötahoihin.
Jäsenistöä muistutettiin, että tiimin kokoukset oivat avoimia ja niitä saa tulla
seuraamaan. Jäsenillä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Tiimin
kokouksista ilmoitetaan uutiskirjeessä ja nettisivuilla.
Lisäksi todettiin, että Changemakerilla on uusi työntekijä Pertti Keinänen.
Toisena työntekijänä jatkaa Sini Tyvi. Molempien työntekijöiden nimike
nykyisin Changemaker-koordinaattori.
Ennen siirtymistä seuraavaan asiaan, keskusteltiin päätöksentekotavasta kokouksessa.
Päätettiin, että pyritään konsensukseen.
5.

Tiimin täydennysvaali
Edellisen syksyn jäsenkokouksessa päätettiin järjestää täydennysvaali, koska
silloin valittu tiimi on pieni, eikä tiimillä ole varajäseniä. Tällä hetkellä, jos joku
tiimiläisistä olisi estynyt hoitamaan tehtäväänsä, ei nykyinen tiimi voisi
sääntöjen puitteissa toimia. Varajäsenet kutsutaan tiimiin, jos varsinainen
tiimiläinen poissa pidemmän aikaa. Esiteltiin ehdokkaat tiimiin ja
varajäseneksi.
Tiimin hakenut: Hannele Tulkki. Päätettiin valita Hannele Tulkki tämän vuoden
tiimin uudeksi jäseneksi 7.4.2013 alkaen.
Varajäseneksi hakenut: Ronja Kemppainen, joka on hakemuksessaan
ilmaissut olevansa käytettävissä varajäsenenä kuitenkin vasta kesäkuun
alusta lähtien. Valittiin Ronja Kemppainen varajäseneksi alkaen 1.6.2013.
Vaalin jälkeen heräsi kysymys, tarvittaisiinko tiimiläisiä vielä enemmän.
Nykyiset tiimiläiset eivät pitäneet tiimin koon kasvattamista välttämättömänä.
Sääntömääräisesti ei myöskään ole tarvetta. Kokouksessa paikalla olevia
kannustettiin kuitenkin miettimään tiimiläisyyttä, jos tehtävä kiinnostaa.

6.

Toimintakertomus 2012
Käytiin läpi toimintakertomus. Todettiin, että toimintaa ollut paljon ja
monipuolisesti. Marraskuussa järjestetty sijaisnälkälakko oli näkyvä
tapahtuma, joka sai paljon huomiota.
Toimintakertomukseen ei esitetty täydennyksiä tai korjauksia. Hyväksyttiin
toimintakertomus.

7.

Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyösopimus
Tarkastettiin sääntömääräisesti Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun
yhteistyösopimus. Ehdotettiin kahta muutosta sanamuotoihin: 2 C) Tiimi
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vaihdettiin Changemakeriksi. Näin ollen lause kuuluu: Lisäksi Changemaker
voi käyttää Ulkomaanavun tiloja omaan kokoustoimintaansa. 2 H)
koordinaattorin vaihdettiin muotoon verkoston työntekijöiden. Muutoksen
jälkeen lause kuuluu: Mikäli Kirkon Ulkomaanavun johdolla on
huomautettavaa Changemakerin toimintaan liittyen, tuo se huolensa tiimin ja
verkoston työntekijöiden tietoon.
Hyväksyttiin yhteistyösopimus näillä muutoksilla ja esitetään sitä
hyväksyttäväksi myös Kirkon Ulkomaanavulle.
8.

Teemaryhmien periaateohjelmien hyväksyminen
Teemaryhmien periaateohjelma kertovat, miten ryhmät toimivat ja mitä
tavoitteita ne ovat asettaneet työlleen. Periaateohjelmia oli ehdotettu
toimintakertomuksessa käsiteltäväksi kevään jäsenkokouksissa, jotta ne tulee
tarkistetuksi ja tarpeen mukaan päivitetyksi säännöllisesti.
Velka- ja ympäristöryhmä eivät esittäneet muutoksia omiin periaateohjelmiinsa
tällä hetkellä. Rauharyhmän periaateohjelma on vuodelta 2011 ja sen
päivittämiselle on tarvetta, mutta ryhmä ei ehtinyt tehdä muutosesitystä tälle
jäsenkokoukselle.
Päätettiin antaa rauharyhmälle toimeksianto jäsenkokoukselta uudistaa
periaateohjelma ja esittää se syksyn jäsenkokoukselle.
Päätettiin käydä läpi myös muut periaateohjelmat.
Aloitettiin ympäristöteeman periaateohjelmasta: Nissinen pohti, mitä
tarkoitetaan viittauksella uusimpaan ympäristötieteeseen. Jauhiainen
kommentoi, että periaateohjelmassa korostuu melko paljon Polttava kysymys kampanja. Hän pohti myös, voisiko muoto olla sama, kuin rauharyhmän
periaateohjelmalla. Tyynelä totesi, että ympäristöryhmällä ei tänä vuona ole
resursseja uudistukseen, sillä ryhmän voimavarat menevät kampanjaan. T.
Keinänen kommentoi, että ilmastomuutos on vakava uhka, joten se saa ja
pitää näkyä ohjelmassa. Timonen huomautti, että on hyvä, jos
periaateohjelma on melko yleisellä tasolla, jotta kestää hieman aikaa.
Hyväksyttiin ympäristöryhmän periaateohjelma nykyisessä muodossaan,
mutta todettiin, että tulevaisuudessa sen muokkaamiselle on tarvetta.
Velkateeman periaateohjelma: päivitetty viime ja hyväksytty viime syksyn
jäsenkokouksessa. Ei tarvetta muutoksille tällä hetkellä, joten hyväksyttiin
nykyisessä muodossaan.

Klo 10.33 puheenjohtaja ilmoittaa 10 minuutin kokoustauosta. Klo 10.43 kokous jatkuu.
9.

Palkkioiden maksaminen verkostossa
Taustatietona kohdan käsittelyyn kerrotaan, että edellinen jäsenkokous päätti,
että verkostolle tulee puheenjohtaja, jolle tullaan maksamaan tehtävästä
palkkiota, koska tehtävä vaatii paljon aikaa. Verkostossa ei ole aiemmin
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maksettu palkkioita vapaaehtoistehtävistä eikä muista palkkioista ole päätetty.
Tiimissä on joskus keskusteltu kokouspalkkioista, mutta sellaisia ei ole haluttu
eikä siksi maksettu. Globalistiin liittyen on kuitenkin noussut esille kysymys
palkkioiden maksamisesta lehden teon jouduttamiseksi. Tiimi on keskustellut
asiasta, mutta haluaa kuulla jäsenistön ajatuksia aiheesta. Näiden ajatusten
kuulemiseksi päätettiin avata aiheesta keskustelu.
T. Keinänen totesi, että joissakin järjestöissä hallituksen jäsenet saavat pieniä
palkkioita. Järjestölehtien päätoimittajat saavat usein myös palkkiota, koska
tehtävä vie aikaa. Tiitta kommentoi, että Globalistin päätoimittajan pitäisi
saada joko vuosittainen tai lehtikohtainen palkkio. Rissanen kommentoi, ettei
koe tarpeelliseksi, että tiimiläisille maksettaisiin palkkiota. Vaikka olisi hienoa,
että päätoimittajalle ja toimitussihteerille voitaisiin maksaa, tehtävät ovat
toisaalta tiimiläisyyteen verrattavia. Rissanen totesi myös, että verkoston
budjetti asettaa myös rajoituksia palkkioille. Nykyisessä tilanteessa tuntuviin
palkkioihin ei ole resursseja.
Tyynelä pohtii, jos palkkio voisi olla hyvin pieni, vain ”karkkirahaa”,
kannustaisiko sittenkään nykymallia enempää. Tiimi on mahtava
oppimispaikka, samoin Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin paikat
voivat olla kasvukokemus ja oppimispaikka. Jauhiainen kommentoi, että jos
jostakin tehtävästä aletaan maksaa palkkiota, niin sitten helposti pitää maksaa
useammillekin. Palkkiota verrattaisiin todennäköisesti myös palkkaan, jolloin
se tuntuisi helposti kohtuuttoman pieneltä. Jauhiainen muistutti myös, että
vapaaehtoistyön on pytyttävä vapaaehtoistyön rajoissa. Toisaalta on myös
ymmärrettävää, että ammattilainen miettii, mihin haluaa antaa
ammattiosaamistaan ilmaiseksi. Jauhiainen kysyi, voisiko päätoimittajalle
korvata työmäärää palkkion sijaan muilla etuisuuksilla. Myös P. Keinänen
muistutti muista palkitsemistavoista, joita verkostossa on mahdollista
hyödyntää. Timonen kannatti ei-rahallista palkitsemista. Timonen kommentoi
myös, että hänen ollessaan tiimissä puhuttiin palkkioista tiimiläisille, mutta
niitä päätettiin olla maksamatta. Raha ei kuitenkaan ole motiivi toiminnalle,
vaan tehtävävään on oltava kutsumus.
P. Keinänen kertoi, että Globalistin palkkiokeskustelun yhteydessä on pohdittu
pieniä, muutaman kympin, palkkioita juttujen kirjoittajille. Kysymyksiä on
kuitenkin herättänyt, kannustaisivatko ne kuitenkaan lehden tekoon, kun verot
veisivät pienestä palkkiosta ison osan. Se, että vapaaehtoisilta ei voi vaatia
tekstejä, lisää päätoimittajan ja toimitussihteerin työtä. Toisaalta tämä on osa
vapaaehtoisverkoston toimintaa. Rissanen huomautti, että mikäli palkkiota
aletaan maksaa päätoimittajalle, pitää sitä maksaa myös toimitussihteerille,
koska he puolittavat tällä hetkellä tehtävät. Jos palkkioita aletaan maksaa, on
etsittävä lisää ulkopuolista rahoitusta verkostolle. Rissanen ehdotti myös, että
palkitsemista voisi olla myös esimerkiksi tehtävissä toimiville tarjottu
kouluttautumismahdollisuus. Tyynelä kommentoi, että Globalisti on hyvin
kiitelty lehti, josta on saatu paljon hyvää palautetta. Myös hän kannattaa
muuta kuin tekijöiden rahallista kiittämistä. Mikäli halutaan kuitenkin rahallisia
palkkioita, on niille hankittava rahoitus. Ilman sitä palkkiot olisivat todella
pienet, eivätkä sellaisina välttämättä kuitenkaan motivoivat.
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Jauhiainen kommentoi, että Globalisti toimii myös työnäytteenä, ja pohtii, että
mikäli lehden päätoimittaja ei ole ammattilainen, saattaa lehti huonontua.
Timonen kommentoi, että verkostolla on kaksi työntekijää ja muut ovat
vapaaehtoisia, joten erottelua ammattilaisiin ei pidä tehdä. Tästä syystä
Timonen ei myöskään kannata palkkiota. T. Keinänen huomauttaa, että
pienikin palkkio silloin tällin voi olla paljon vapaaehtoistyötä tekevälle ja
verkostolle aikaa antavalla todella kannustava ja joskus myös taloudellisesti
merkittävä. Esimerkiksi parin sadan euron vuosipalkkio voisi olla kannustin.
Lehden yksittäisille kirjoittajille maksamista hän ei kuitenkaan kannata, vaan
aikatauluongelmiin, jotka ovat johtuneet siitä, ettei jutut ole tulleet ajoissa
vapaaehtoisilta kirjoittajilta, pitäisi keksiä jokin toinen ratkaisu. P. Keinänen
huomauttaa, että lehti on nykyisellään todella laaja, mutta sen ei tarvitse olla
sitä, jos työmäärää halutaan vähentää.
Kesti kommentoi, että palkkioista on tässä kokouksessa vaikea päättää ja että
päätös kannattaisi tehdä vasta toimintasuunnitelman ja talousarvion teon
yhteydessä.
Päätetään, että keskustelua palkkioista jatketaan syksyn jäsenkokouksessa,
kun keskustellaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta. Päätetään
myös, että tänä vuonna ei vielä makseta palkkioita.

10.

Kylä-foorumin lakkauttaminen
Changemakerin nettisivuilla on ollut verkoston oma keskustelufoorumi Kylä.
Foorumille ei kuitenkaan enää tunnu olevan käyttöä, joten edellisessä
jäsenkokouksessa foorumin tulevaisuutta pohtimaan asetettu työryhmä
esittää, että foorumilla olevat tiedot tallennetaan ja foorumi lakkautetaan.
Koska foorumilla on ollut kuitenkin merkitystä verkostolle, on tiimissä ideoitu
Kylä-foorumin hautajaisia, joita vietetään Changementor tapaamisen
yhteydessä toukokuussa.
Koska Kylä-foorumi on aiemmin toiminut myös verkostodemokratian
mahdollistajana ja sitä kautta on tiedotettu muun muassa tiimin toiminnasta,
työryhmä esittää, että jatkossa tiimin kokouksista ilmoitetaan nettisivujen
tapahtumakalenterissa ja muistiot lisätään kokouksen jälkeen sivujen
materiaalit-osioon.
Päätettiin esityksen mukaisesti, että Kylä-foorumin sisältö tallennetaan ja
foorumista luovutaan.
Lisäksi ehdotettiin, että tiimi ja työntekijät pohtisivat, miten Changemaker voisi
kehittää verkkoaktiivisuuttaan. Esimerkiksi Facebookissa päivittäiset julkaisut
lisäisivät seuraajamäärää. Toivottiin myös, että Changemakerin Facebooksivulla voitaisiin tiedottaa paikallisryhmien toiminnasta. Todettiin, että
työntekijöiden ei ole mahdollista aktiivisesti seurata kaikkien ryhmien
toimintaa, mutta mikäli ryhmät tiedottava toiminnastaan toimistolle päin,
voidaan tietoa jakaa eteenpäin verkoston eri kanavissa. Ehdotettiin, että
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jatkossa myös teemaryhmien toiminnasta, muun muassa tulevista
kokouksista, kerrottaisiin verkoston Facebook-sivulla.
11.

Vaalitoimikunnan valinta

Uusien tiimiläisten rekrytoimiseksi vuoden 2013 tiimiin tarvitaan
vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on mainostaa hakua ja huolehtia
ehdokkaiden etsimisestä. Nyt valittavan toimikunnan tehtävänä on hoitaa
myös verkoston ensimmäisen puheenjohtajan haku. Vaalitoimikuntaan
tarvitaan 2-3 jäsentä, jotka etsivät ehdokkaat ja esittelevät heidän syksyn
jäsenkokoukselle. Vaalitoimikunnassa toimivat ei voi hakea tiimiin tai
puheenjohtajaksi Changemakerin työntekijät ovat toimikunnan tukena.
Vaalitoimikuntaan käytettävyytensä ilmaisivat Ulla-Sisko Jauhiainen ja Saara
Tolvanen. Valittiin heidät.
12.

Syksyn jäsenkokouksen ja Changemaker-viikonlopun ajankohdan ja
paikan sopiminen

Tiimi esitti Changemaker-viikonlopun ajankohdaksi viikkoa 40 ja
jäsenkokouksen pitämistä viikonlopun yhteydessä. Valittiin viikko 40. Siltä
varalta, että viikolle 40 ei löydy vapaata paikkaa, vaihtoehtoisiksi ajankohdiksi,
valittiin viikot 39 ja 41.
Paikaksi tiimiläiset kertoivat etukäteen pohditun Tampereen seutua, mihin eri
puolilta Suomea on kohtalaisen helppo tulla ja missä on aiemmin mukavaksi
havaittu leirikeskus. Vaihtoehtona esitettiin Oulun seutua, mistä on ollut viime
aikoina paljon osallistujia. Verkostolla on myös ollut käytössä
kiertojärjestelmä, jonka mukaan alueet viikonloppujen järjestämiseen on
yleensä valikoitu.
Hytönen kommentoi, että kiertojärjestelmä on kyseenalainen, sillä sen
perusteella viikonloput on järjestetty nyt useita kertoja peräkkäin joko Itä- tai
Etelä-Suomessa. Tyvi vastasi, että kiertojärjestystä voidaan myös muuttaa ja
mennä sinne, missä verkostolla on aktiivisia ryhmiä. Rissanen kommentoi,
että paikkaa päätettäessä toivotaan, että lähiseuduilta tulisi osallistujia, mutta
aina tämä ei kuitenkaan toteudu. Siihen, keitä viikonloppuihin tulee, ei voida
etukäteen vaikuttaa. T. Keinänen kannatti ajatusta viikonloppujen pitämisestä
aktiivisten ryhmien lähellä. Tyynelä totesi, että tiimi voisi miettiä, miten
kiertojärjestystä voisi uudistaa.
Päätettiin valita syksyn Changemaker-viikonlopun ja jäsenkokouksen paikaksi
Tampere. Sen jälkeen vuorossa voisi olla mahdollisesti Oulu. Tiimille annettiin
tehtäväksi miettiä kiertojärjestyksen uudistusta siten, että se olisi
tasapuolisempi kaikille ryhmille.
Ehdotettiin lisäksi, että syksyn Changemaker-viikonlopun ajankohdaksi voisi
vakiinnuttaa lokakuun ensimmäisen viikonlopun. Kevään viikonloppu voitaisiin
vastaavasti vakiinnuttaa pääsiäisen jälkeiseen viikonloppuun.
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13.

Muut esille tulevat asiat


14.

Ilmoitusasiat







15.

Pidempään toiminnassa mukana olleet kertoivat iloitsevansa siitä, että
Changemaker-viikonlopussa ja jäsenkokouksessa oli tällä kertaa niin
paljon uusia ihmisiä.

Verkoston uusi Kaapparit kuriin! –kampanja alkaa 7.4.
Ympäristöryhmän kokous 18.4. klo 17 Helsingissä
Kampanja mukana Suomen Sosiaalifoorumissa 21.4.
Globalistin toimituskunta kokoontuu 23.4. klo 12 Helsingissä
Changementor-tapaaminen 24.5. klo 18.30 Helsingissä
Verkosto on saanut kutsun Norjan Changemakerin SommerSNUtapahtumaan, joka järjestetään juhannuksen jälkeen

Kokous päättyy
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.44.
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