
 
 
 
 
 

Changemakerin jäsenkokous 12.10.2019 

 
 
Paikka: Enä-Sepän leirikeskus 
 
Paikalla: Oona Erkka, Julia Sivonen, Linnea Parkatti, Joanna Slama, Nico Peill, Iida 
Silfverhuth, Sanna Maunu, Aino Saukkokoski, Elli Arvola, Leo Hult, Inka loppukaarre, 
Kia Wallin, Anna Joutsijoki, Petteri Näreikkö, Angelica Saari, Elsa Pakkasvirta, Aarni 
Nuutilainen, Elli Laurinen, Anne Heikkinen, Amin Ali, Marjo-Riitta Alatalo, Antti Lep-
pänen 
  
Paikalla ilman äänioikeutta: Norjan Changemakerista Daniella Visekruna sekä 
Changemakerin työntekijät Helmi Saksholm, Jonas Biström ja Sara Latvus  
 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt 
 
Changemakerin puheenjohtaja Julia Mannin sekä varapuheenjohtaja Sinituuli 
Suomisen puuttuessa vaikuttamistoiminnan vastaava Elsa Pakkasvirta avasi 
kokouksen klo 15.53 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Äänioikeus on 
kaikilla paikalla olevilla jäsenillä, jotka eivät ole vakituisessa työsuhteessa 
Changemaker-verkostoon. Äänioikeutettuja on 22 ja muilla henkilöillä on 
läsnäolo- ja puheoikeus.  
 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elsa Pakkasvirta ja sihteeriksi Sara Lat-
vus. Ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Angelica Saari ja 
Iida Silfverhuth. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset 
 

Tiimin jäsenet esittelivät omia vastuualueitaan verkoston ajankohtaisia kuulu-
misia. 
 
Kansainvälisessä toiminnassa merkittävimpänä uutisena oli Matias Uusisillan 
valinta ACT Alliancen Youth CoPin (nuorten osallisuutta tukeva toiminta-
ryhmä) puheenjohtajaksi. Toiminta vuonna Sinituuli Suominen on käyttänyt 
paljon aikaa ACT Alliancen kanssa toteutettuun yhteistyöhön mm. erilaisiin 



vaalityöskentelyihin. Suomisen aktiivinen, nopeasti reagoiva ja osaava toi-
minta on osaltaan tukenut Matiaksen valintaa. Suominen ja Jonna Sihvonen 
osallistuivat Norjan Chnagemaker-verkoston järjestämälle SommerSNU-lei-
rille. 
 
Vaikuttamistoimintaa on määrittänyt paljon pääkampanja yritysvastuulain pa-
rissa. #Ykkösketjuun –kampanja sujui keväällä odotusten mukaisesti. Nyt seu-
rataan, kuinka lakialoitetta muotoillaan Finnwatcin voimin, jotta lakialoite saa-
daan läpi. Ilmastomarssit ovat olleet osa verkoston vaikuttamistoimintaa ja nii-
hin on osallistuttu verkoston voimin ei kaupungeissa. Rauhan työssä olemme 
olleet mukana syyskuun alussa järjestetyssä Rauhanviikossa sekä nyt syk-
syllä jaettavassa Rauhan palkinnon raadissa Changemaker edustaa. Keväällä 
verkosto oli mukana 2250-työskentelyssä ja prosessin etenemistä seurataan 
yhä aktiivisesti. 
 
Heinäkuussa Elsa Pakkasvirta ja Essi Kurki osallistuivat tapahtumaan EU 
Youth Conference. Verkoston ja erityisesti tiimin jäsenten osallistumista moni-
puolisesti erilaisiin tapahtumiin Changemaker-edustajan mandaatilla voitaisiin 
tukea vieläkin enemmän. 
 
Kouluvierailuille on paljon tarvetta ja kysyntää. Petteri Näreikkö koulutti opetta-
jia Maailman opettajien päivässä ja tämä kokemus osoitti, että Changemakerin 
toimintaperiaatteita kouluttamisesta, nuorilta nuorille on erittäin relevantti. 
 
Tiedotuksessa merkittävimmät muutokset ovat olleet viestinnän tehtävien jako 
tiimissä kahdelle henkilölle: tiedotusvastaava sekä someguru. Lisäksi viestin-
nällistä vastuuta on siirretty kaikille tiimiläisille somekalenterin avulla.  
 
Verkosto on järjestänyt paljon tapahtumia itse ja yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa sekä osallistunut muiden tapahtumiin. Eri paikkakunnilla järjestetyt 
Mahdollisuuksien torit ovat olleet mukavia tapoja tavoittaa ihmisiä pienistä 
sään aiheuttamista haasteista huolimatta. Kevään Changemaker-viikonlopusta 
tuli hyvää palautetta ja viikonloppu oli onnistunut. Changemaker-illat on koettu 
hyväksi konseptiksi ja ovat aina avoimia kaikille vaihtelevilla sisällöillä. Vaikut-
tamistoiminnan ABC-koulutukset ovat tuoneet uusia toimijoita verkostoon mm. 
Joensuussa, Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä. Koulutussarja on kolmi-
osainen ja syventää osaamista koulutus kerrallaan. Koulutuksessa on erityi-
sen hyvää se, että nuoret itse pääsevät kouluttamaan.  
 

5. Keskustelu ja äänestys Globalistin päätoimittajan palkkiosta 
 

Changemaker-koordinaattori oli valmistellut sääntömuutoksen, jossa Change-
makerin sääntöihin lisätään: a) maininta Globalisti-lehdestä Changemakerin 
sääntöihin b) maininta jo olemassa olevasta käytännöstä Globalistin päätoimit-
tajalle ja toimitussihteerille maksettavasta palkkiosta. Koordinaattori Latvus 
valmisteli sääntömuutoksen ja kirjoitti lisättävän kohdan § 2 I) Vuosisuunnitel-
man 2020 pohjalta: 
 
§ 2 ORGANISAATIO 
I) Globalisti 



Globalisti on Changemakerin oma lehti, joka käsittelee verkoston teemoja ja muita ajankohtai-
sia kehityskysymyksiä sekä pitää esillä kestävää elämäntapaa. Kaksi kertaa vuodessa ilmes-
tyvän lehden tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta edellä mainituista aiheista ja innostaa 
heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. 
 
Globalistin sisällön suunnittelee ja tuottaa vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Toimitus-
kunnan työtä johtavat päätoimittaja ja toimitussihteeri. Päätoimittajalle ja toimitussihteerille 
maksetaan pieni lehtikohtainen palkkio yhteisymmärryksessä toimiston kanssa. Koko toimitus-
kuntaa tukee lisäksi Changemakerin työntekijä, joka pitää yhteyttä taittajaan ja painotaloon. 

 
Sääntömuutoksen periaatteet tarkistettiin aluksi säännöistä ja todettiin, että 
sääntömuutos edellyttää 2/3 puoltavia ääniä jäsenkokoukselta. Keskustelu 
avattiin ja puheenvuoroja käytettiin runsaasti. Lisättävässä pykälässä haluttiin 
ennalta ehkäistä mahdollisuudet väärinkäytöksille, jos päätoimittaja tai toimi-
tussihteeri laiminlöisi tehtävänsä ja silti saisivat palkkion. Tämän ehkäise-
miseksi Globalistin toimituksesta vastaava koordinaattori tukee aktiivisesti toi-
mituksen työtä. Pykälästä vaihdettiin muotoilu ” Päätoimittaja ja toimitussihteeri 
jakavat pienen lehtikohtainen palkkion” muotoon ”Päätoimittajalle ja toimitus-
sihteerille maksetaan pieni lehtikohtainen palkkio”.  
 
Sääntömuutoksesta äänestettiin ja puoltavia ääniä tuli 22 eli yli 2/3 äänioikeu-
tetuista. 
 

 
6. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden tiimiläisten valinta vuo-

delle 2020 
 

Puheenjohtajaksi oli hakenut kolme henkilöä. Terhi Raikas, Suldaan Said Ah-
med ja Petteri Näreikkö. Paikalla ollut Näreikkö poistui kokouksesta ja jokai-
sen hakijan hakemus käytiin äänestäjien kesken läpi. Ehdokkaista käytiin lyhyt 
keskustelu. Puheenvuoroissa huomioitiin ehdokkaiden poliittinen aktiivisuus, 
aikaisempi kokemus Changemaker-verkoston toiminnasta ja järjestökentän 
tuntemus. Useassa puheenvuorossa korostettiin aikaisempaa osaamista ja 
toimintaa Changemakerin tiimissä. 
 
Suljetussa lippuäänestyksessä äänestettiin Changemakerin tiimin puheenjoh-
tajaksi 2019 vuoden tiimin vaikuttamistoiminnan vastaava Petteri Näreikkö. 
Äänistä 21 sai Petteri Näreikkö ja yhden Terhi Raikas. 
 
Puheenjohtajan valinnan jälkeen siirryttiin muun tiimin valintaan. Osa haki-
joista oli ilmoittanut hakevansa tiettyyn tehtävään tiimissä ja osa ilmoitti ole-
vansa käytettävissä kaikkiin tehtäviin. Tiimiin oli hakenut ennen Change-
maker-viikonloppua edellä mainittujen puheenjohtajaehdokkaiden lisäksi Essi 
Kurki, Anne Heikkinen, Anna Joutsijoki sekä Linnea Parkatti. Viikonlopun ai-
kana tiimin hakuun ilmoittautuivat vielä Joanna Slama, Elli Laurinen, Amin Ali 
sekä Oona Erkka. Puheenjohtajaehdokkaat Suldaan Said Ahmed ja Terhi Rai-
kas eivät olleet hakeneet tiimiin muihin tehtäviin kuin puheenjohtajaksi. 
 
Varapuheenjohtajan tehtävistä oli kiinnostunut sekä Anne Heikkinen että Anna 
Joutsijoki, mutta molemmat olivat myös kiinnostuneita muista tiimin pesteistä. 
Jäsenkokouksessa keskusteliin tehtävien jakamisesta toimintavuoden 2019 



pohjalta. Vuonna 2019 varapuheenjohtajan tehtävät ovat olleet melko työllistä-
viä ACT Alliancen puolelta ja tämän vuoksi olisi ehkä hyvä jakaa kansainväli-
siä tehtäviä useamman tiimiläisen kesken. Keskustelun päätteeksi Heikkinen 
oli ainoana ehdolla varapuheenjohtajaksi. Jäsenkokous äänesti kaikkien tiimiin 
ehdolle asettuneiden kesken ja äänesti yksimielisesti Anne Heikkisen varapu-
heenjohtajaksi ja Essi Kurki, Linnea Parkatti, Amin Ali, Joanna Slama, Anna 
Joutsijoki, Elli Laurinen ja Oona Erkka jäseniksi tiimiin vuodelle 2020. 
 

 
7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 

 

Koordinaattori Sara Latvus esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. 
 

Vuonna 2020 toiminnan painopisteinä ovat strategian mukaisesti osallisuuden 
vahvistaminen ja ruohonjuuritason vaikuttaminen. Changemakerin toiminta-
ajatuksen mukaan nuoret itse suunnittelevat ja toteuttavat vaikuttamistoimin-
taa. Changemakerin vapaaehtoisista koostuva tiimi on linjannut, että vuonna 
2020 verkoston toimintaa kehitetään niin, että se mahdollistaa yhä useamman 
nuoren näkemysten kuulemisen sekä vaikuttamistoiminnan nuorten arkisessa 
elinpiirissä. 
 
Kirkon Ulkomaanavun Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanver-
koston sihteeristö hakee rahoitusta vuonna 2019 Rauhanakatemia-hankkeelle, 
jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdolli-
suuksia rauhantyössä ja uskontojen välisessä dialogissa. Mikäli hanke toteu-
tuu, Changemaker on mukana tukemassa hanketta mm. kouluttamalla sekä 
mainostamalla hanketta jäsenilleen. 
 
Hyväksyttiin toimintasuunitelma. 
 
[Liite 1: Toimintasuunnitelma 2020] 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei muita asioita. 

 
9. Ilmoitusasiat 

 
Katso kohta 4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Elsa Pakkasvirta päätti kokouksen klo 17:47 
 


