Changemakerin jäsenkokous 4.10.2013 klo 15.00
Paikka: Tampereen yliopiston kappeli (Kanslerinrinne 1, rakennus Pinni B)
Paikalla: Janne Eronen, Anne Heikkinen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Jaro Karkinen, Ronja Kemppainen,
Ruut Luukkonen, Lotta Maijala, Terhi Niitti, Tuomas Seppänen, Aino Tiitta, Laura Tiitu, Heidi Torsti,
Hannele Tulkki ja Elina Tyynelä sekä Changemakerin työntekijät Sini Tyvi ja Pertti Keinänen. Kohdasta
6 eteenpäin myös: Osama Alaloulou, Sara Junnila, Eija Keinänen, Johanna Kesti, Iida Knaappila, Jenni
Myllylä, Jahkob Tjäder.
1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt
Tiimin edustaja Elina Tyynelä toivotti jäsenet tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 15.34.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouskäytännöistä sovittiin, että äänestystilanteissa
käytetään käsiäänestystä.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Tyynelä ja varapuheenjohtajaksi Jaro Karkinen
kohtiin, joissa puheenjohtaja on estynyt osallistumaan. Sihteeriksi valittiin Sini Tyvi.
Ääntenlaskijoiksi, jotka toimivat myös pöytäkirjantarkastajina, valittiin Ronja Kemppainen ja
Janne Eronen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Pertti Keinänen ehdotti, että kokouksessa keskustellaan myös ikärajasta Changemakerissa.
Asia lisättiin esityslistalle paikallisryhmiä koskevan kohdan jälkeen kohdaksi 11. Vastaavasti
toimintasuunnitelman käsittelyä ja kaikkia sitä seuranneita kohtia siirrettiin yhdellä
eteenpäin.
4. Tiimiläisten ja työntekijöiden kuulumiset
Kokouksessa paikalla olleet vuoden 2013 tiimiläiset esittäytyivät ja kertoivat oman
vastuualueensa kuulumisia sekä tulevista asioista. Elina Tyynelä kertoi tiimiläisten yhteisiä
kuulumisia: tiimin on järjestänyt vuoden mittaan säännöllisesti kokouksia kesätaukoa lukuun
ottamatta joka toinen viikko. Lisäksi syyskuun alussa pidettiin strategiaviikonloppu, jossa
alettiin työstää viestintästrategiaa. Kampanjakoulutuksia on pidetty ahkerasti ja kampanjan
lopputempaus on suunnitteilla. Ulla-Sisko Jauhiainen ja Aino Tiitta ovat lähdössä Suomen
Changemakerin edustajaksi Changemaker-verkostojen kansainväliseen kokoukseen Keniaan.
5. Rauhateeman periaateohjelman hyväksyminen
Rauharyhmän aiempi periaateohjelma oli vuodelta 2011, joten kevään jäsenkokouksen
toimeksiannon perusteella ryhmä teki uuden periaateohjelman, joka toimitettu

jäsenkokoukselle. Uusi periaateohjelma hyväksyttiin ilman muutoksia.
6. Kampanjateeman valinta vuodelle 2014
Velkaryhmässä on oltu kiinnostuneita veroparatiiseista. Yhteiskampanjaan lähtemisen etuna
on laaja rintama. Toisaalta Changemakerissa voitaisiin myös lähteä kehittämään omaa
verokampanjaa. Veroparatiisit ovat myös teemana kiinnostava ja ajankohtainen:
suomalaisten yritysten kytköksistä veroparatiiseihin uutisoitu paljon.
Ympäristöryhmän ehdotus oli jatkokampanja maakaappauksiin liittyen. Idea kampanjan
jatkamiseen on tullut tapaamisessa ministeri Hautalan kanssa. Kampanjoinnin kohteena voisi
olla esimerkiksi ulkomaankauppaministeri.
Rauharyhmässä on oltu kiinnostuneita kirkon sijoitusten ohjautumisesta aseteollisuuteen.
Asekauppa on myös Vastuuviikon teemana, joten kampanjassa voisi mahdollisesti tehdä
yhteistyötä. Rauharyhmässä on ideoitu, että aiheesta voisi tehdä fanituskampanjan, jossa
kirkkoa kannustetaan eettiseksi sijoittajaksi.
Rauharyhmän vastaava Jauhiainen kertoi, että sijoituskysymykset liittyvät myös
veroparatiiseihin. Eettisestä sijoittamisesta voisi siis tehdä myös kaikkia teemaryhmiä
koskevan kampanjan.
Avattiin keskustelu kampanjateemasta:
Kirkon sijoitusten ohjautuminen aseteollisuuteen nähtiin uutena ja erilaisena kampanjaaiheena. Mahdollisuudet saada näkyvyyttä kirkossa ja kirkollisessa mediassa ovat suuret,
minkä lisäksi yhteistyötä voitaisiin tehdä Vastuuviikon kanssa. Kampanjaan on jo paljon
valmista materiaalia ja sitä voisi laajentaa koskemaan muitakin teemoja. Maakaappaukset
kampanjan aiheena herätti myös positiivisia ajatuksia, sillä aiheesta on jo paljon tietotaitoa
ja siitä olisi helppo jatkaa ja syventää uusiin suuntiin. Veroparatiisikampanjassa saataisiin
valtava määrä yhteistyökumppaneita. Kampanjasta tulisi suuri, mutta voitaisiin tehdä myös
omaa pientä kampanjaa sen sisällä. Veroparatiisi on myös käsitteenä jo tuttu, ja kampanjaan
voitaisiin saada eväitä Norjan kampanjoinnista.
Kampanjateemasta äänestettiin. Velkaryhmän ehdotusta kannattivat 11 henkilöä,
ympäristöryhmän ehdotusta 1 henkilö ja rauharyhmän ehdotusta 6 henkilöä, minkä lisäksi
yksi henkilö äänesti tyhjää. Kampanja-aiheeksi valittiin veroparatiisit.
7. Globalistin palkkioista sekä vastuuhenkilöiden valinnasta päättäminen
Keskusteltiin, tulisiko Globalistin päätoimittajalle maksaa lehtikohtainen palkkio. Perusteita
puolesta oli, että työ vie paljon aikaa, ja kukaan alan opiskelija tai muuten ammattitaitoinen
ei lähde päätoimittamaan lehteä ilman palkkiota. Palkkionmaksua vastustettiin sillä
perusteella, että halutaan aktiivisuuden olevan vapaaehtoisperustaista , ja Globalistin lehti,

jonka teossa voi oppia. Ei haluta vaatia ennakko-osaamista päätoimittajaksi hakijoilta ja
toisaalta halutaan kohdistaa resurssit aktiivisten tekijöiden kouluttamiseen.
Ensiksi äänestettiin, päätetäänkö palkkion jakamisesta nyt, vai viedäänkö esitys
jatkovalmisteluun. Välittömästi päättämisen puolesta äänesti 10 henkilöä, jatkokäsittelyn
puolesta 2 henkilöä ja tyhjää 4 henkilöä. Äänestyksessä palkkiosta palkkion puolesta äänesti
11 henkilöä, palkkiota vastaa 3 henkilöä ja tyhjää 3 henkilöä. Annettiin valtuudet päättää
palkkiosumman suuruus tiimille äänin 13-0. Tiimiläiset jääväsivät itsensä tästä
äänestyksestä.
Esityksenä oli myös, että Globalistin vastuuhenkilöt valittaisiin jäsenkokouksessa.
Kokouksessa äänestettiin, että tiimi saa ratkoa, valitaanko Globalistin toimituskunta jollain
tavalla, vai onko se avoin kaikille äänin 12-0.
8. Changemaker-viikonloppujen alueellisen kiertojärjestyksen sekä ajankohtien
vakiinnuttaminen
Hyväksyttiin ehdotus liitteen mukaisesta Changemaker-viikonloppujen alueellisesta
kiertojärjestyksestä äänin 11-0. Viikonloput kiertävät jatkossa seuraavien viiden alueen
välillä:
Alue 1 Oulun seutu ja Kainuu
Alue 2 Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Kymenlaakso
Alue 3 Satakunta ja Pohjanmaa
Alue 4 Savo ja Karjala
Alue 5 Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi
Ajankohdat päätettiin vakiinnuttaa esityksen mukaisiksi äänin 12-0. Jatkossa Changemakerviikonloppuja vietettäisiin aina lokakuun toisena sekä huhtikuun toisena viikonloppuna.
Mikäli pääsiäinen osuu huhtikuun toiselle viikonlopulle, Changemaker-viikonloppua
vietetään viikkoa aiemmin.
9. Kevään Changemaker-viikonlopun ja jäsenkokouksen ajankohdat ja paikat
Ajankohta on valittu, paikka Oulun seudulla. Hyväksyttiin.
10. Paikallisryhmien lakkauttaminen
Keskustellaan kriteereistä, joilla toimimattomia paikallisryhmiä voidaan lakkauttaa. Tiimi
ehdottaa, että muutamia ryhmiä lakkautettaisiin, koska niillä ei ole lainkaan toimintaa
vuosiin. Tarkemmista kriteereistä, miten jatkossa ryhmiä voidaan lakkauttaa, voidaan
keskustella kevään jäsenkokouksessa. Esitys hyväksyttiin ja tiimi valmistelee aiheesta
esitystä kevään jäsenkokoukselle.
11. Changemakerin jäsenten ikäraja

Jäsenrekisterissä 1600 ihmistä, joista muutamat ovat syntyneet 40-luvulla. CM:n ikärakenne
vinoutuu. Tiimin ehdotti, että virallisen jäsenrekisterin ikäraja asetettaisiin 35 vuoteen. Sitä
vanhemmat poistetaan jäsenrekisterissä, ja toimintaa voi jatkaa mentorrekisterin puolella.
Asetetaan ikäraja 35 vuoteen, tiimi muokkaa säännöt tämän kanssa yhteneviksi.
12. Toimintasuunnitelma 2014
Sini esitteli toimintasuunnitelman. Lisättiin toimintasuunnitelmaan vuoden kampanjateema
Veroparatiisit.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
13. Tiimin ja puheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Puheenjohtajaksi on hakenut Elina Tyynelä ja tiimiin Terhi Niitti, Sonja Heikkinen, Laura Tiitu,
Anu Härmä, Riikka Piri ja Iida Knaapila. Hakijat esittelivät itsensä
Yksimielisesti valittiin puheenjohtajaksi Elina Tyynelä ja tiimin jäseniksi kaikki muut hakijat.
Tiimi nimittää keskuudestaan väliaikaisen varapuheenjohtajan ja virallisesti
varapuheenjohtaja valitaan kevään jäsenkokouksessa.
14. Muut esille tulevat asiat
15. Ilmoitusasiat
Hannele Tulkki on valittu Suomen YK-ilmastodelegaatiksi ja näin ollen delegaattipaikoilla on
kaksi Changemaker-aktiivia Tytti Matsisen ollessa YK-nuorisodelegaatti.
16. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.59.

