
Jäsenkokous 9.10.2020 klo 15.30 
 
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt 

Paikalla Iida Silfverhuth, Emil Kusnetsoff, Pirjo Mäkelä, Joanna Slama, Iida Mäki, Aaro 
Immonen, Linnea Parkatti, Aarni Nuutilainen, Liselle Härm, Aino Saukkokoski, Petteri 
Näreikkö, koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta 

Mohamed Mohamud saapui klo 15.57. Poistui 17.03 
 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.34 

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse sääntöjen mukaisesti 
kuukautta ennen kokousta ja esityslista julkaistu nettisivuilla liitteineen kaksi viikkoa ennen 
kokousta, joten kokous on päätösvaltainen. 

Todetaan, että kokouksessa on paikalla 11 jäsentä. Todetaan, että jäsenkokouksessa puhe- 
ja äänioikeutettuja ovat kaikki paikalla olevat jäsenet. Verkoston työntekijöillä on puhe- ja 
ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta.  

Kokouksessa pyritään löytämään yhteisymmärrys keskustellen. Puheenvuoroja pyydetään 
nostamalla kättä. Äänestys toteutetaan nostamalla kättä. Henkilövalinnoista järjestetään 
suljettu lippuäänestys erillisen lomakkeen avulla.  

 
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja 
pöytäkirjantarkastajien valinta 

Ehdotettiin, että verkoston puheenjohtaja Iida Silfverhuth toimii kokouksen puheenjohtajana 
ja koordinaattori Helmi Saksholm sihteerinä. Ehdotusta kannatettiin.  

Valittiin kaksi ääntenlaskijaa, jotka toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina. Kysyttiin 
vapaaehtoisia ja Emil Kusnetsoff sekä Linnea Parkatti ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. 
Valintoja kannatettiin.   

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 
4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset 

Verkoston ajankohtaisista kuulumisista kertoivat koordinaattorit Matias Uusisilta ja 
Helmi Saksholm sekä vaikuttamistoiminnan vastaava Emil Kusnetsoff sekä 
paikallistoiminnan vastaava Joanna Slama.  



 
 

Korona-aikana Changemakerin vaikuttamistoimintaa on toteutettu etänä. 
Mielipidekirjoitukset on kirjoitettu koronarokotteiden oikeudenmukaisesta 
levittämisestä (julkaistiin Helsingin Sanomissa) sekä nuorten oikeudesta turvalliseen 
nettiin.  
 

Verkosto julkaisi Sosiaalisen median käyttöoppaan vihaisille aikuisille ja 
puheenjohtajaa haastateltiin lehdissä ja radiossa. Verkko vapaaksi kampanjassa 
tulossa on somekampanjaviikkoja sekä yksittäisiä, pienimuotoisia tempauksia. 
FOCin kanssa yritetään saada tapaamista ja päästä mukaan FOC:n seminaariin 
joulukuussa.  
Kuntavaalien yhteydessä järjestettiin #luonnonpuolesta -kampanja 

Ministerien haastattelu Maailma kylässä -festareilla oli yksi festarien katsotuimpia 
ohjelmia. Kirkollisen vaikuttamisen ryhmä evankelis-luterilaisen kirkon sisällä otti 
kantaa Israel-Palestiinan tilanteeseen.  
 

Syksyn ABC-koulutukset ovat käynnistyneet ja alkusyksystä pidettiin 
kouluttajakoulutus. Syksyllä järjestettiin Changemaker-ilta hävikkiruoasta ja nuorten 
rauhanviikolla järjestettiin keskustelu teemalla vihapuhe uhkaa demokratiaa. Verkko 
vapaaksi -tempaukset järjestettiin Joensuussa Mahdollisuuksien torilla ja HuHu 
partioleirillä. Turussa suunnitteilla on Verkko vapaaksi -tempaus kampanjaviikolla.  
Tulossa vierailut ainakin Höstdagariin, MNF:ään ja Kirkon kasvatuksen päiville. 
Lisäksi nostettiin esille kutsu kertoa Changemakerista oppikirjaan.    
 

Espoon paikallisryhmää vetävät Aino Saukkokoski ja Liselle Härm. Ryhmä 
kokoontuu joka toinen viikko Espoonlahden seurakunnan tiloissa. Suunnitteilla on  
kiertäviä tapaamisia eri Espoon seurakuntien tiloissa.  
 

Kansainvälistä yhteistyötä on tehty ACT Alliancen YouthCop -ryhmässä, jossa 

Changemakerilla on paikka puheenjohtajistossa. Paikkaa pitää tällä hetkellä 
varapuheenjohtaja Essi Kurki. 
Kesällä suunniteltiin Erasmus-hakua yhdessä kolmen eurooppalaisen järjestön 
kanssa, mutta haku kaatui liian tiukkaan aikatauluun. Tulevia hakuja pidetään 
silmällä.  
 

Vuoden toinen lehti on myöhästynyt taiton vuoksi. Ensi vuoden ensimmäinen lehti on 
työn alla. Globalisti-podcastin ensimmäinen jakso julkaistiin ja toinen on suunnitteilla. 
Pirjo Mäkelä valittiin somevastaavaksi keväällä.  
 

 

5. Tiedote 

Koordinaattori Matias Uusisilta alusti tiedotuksen.  

Jäsenkokoukselle tiedotettiin, että tiimissä on vuonna 2021 toiminut henkilö, joka on 
saanut palkkaa puoluepoliittisesta organisaatiosta. Changemakerin sääntöjen 
mukaan "Puoluepoliittisissa organisaatioissa palkkaa saavien ei ole mahdollista 
toimia luottamustehtävissä Changemakerissä." 



Tämä sääntö on jäänyt toimistolta huomaamatta ja asiaan ei ole siksi puututtu. 

Asiasta on keskusteltu tiimin kanssa ja päätetty jatkaa kuten olemme tähänkin asti 
tänä vuonna toimineet. Perusteina on, että Changemakerissa saavat kuitenkin toimia 
puoluepoliittisesti aktiiviset henkilöt ja rajanveto puoluepoliittisesti aktiivisten ja 
puoluepoliittisissa järjestöissä palkkaa saavien henkilöiden toimimisessa verkostossa 
on haastava.  Tiimi on pohtinut sääntömuutosehdotusta seuraavaa jäsenkokousta 
varten  

Puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta.  
 
Joanna Slama kannatti ehdotusta, että asiasta aloitetaan keskustelu ja pohditaan 
mahdollista sääntömuutosta seuraavassa jäsenkokouksessa.  

Muita kommentteja ei tullut.  

 
 
 
6. Sääntömuutosehdotus: Vaalitoimikunnasta luopuminen  

Koordinaattori Matias esitteli kohdan. 
 
Vaalitoimikunta esitetään verkoston säännöissä seuraavasti:  
Verkoston kevätkokous valitsee vaalitoimikuntaan 2-5 jäsentä. Toimikunta kerää ehdokkaita 
seuraavan vuoden tiimiin ja valmistelee heistä esittelyn syyskokoukselle. Toimikunta etsii 
myös puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat. Toimikunnan jäsen ei voi asettua 
ehdolle tiimiin tai puheenjohtajaksi. 
 
Viime vuosina vaalitoimikuntaan on ollut haastavaa löytää riittävästi jäseniä. Tiimihaun 
mainostaminen on ollut pääasiassa koordinaattorien ja tiimiläisten tehtävä. Tiimi ehdottaa, 
että vaalitoimikunnasta luovutaan.  
 
Petteri Näreikkö on toiminut vaalitoimikunnasta. Tehtävänä ollut rekrytoida jäseniä tiimiin, 
mutta vaalitoimikunnan jäsenet eivät ole voineet hakea tiimiin.   
Tiimi ehdotti luopumista vaalitoimikunnasta ja tulevaisuudessa tiimihakua hoitaisivat 
koordinaattorit yhdessä tiimin kanssa.  

 
Ehdotusta kannatettiin ja vaalitoimikunta päätettiin lopettaa.  
 
 

7. Varainhankinta 

Koordinaattori Helmi esitteli kohdan  
 
Changemakerin rahoituspohja on muuttunut, kun Wihurin säätiö ei myöntänyt verkostolle 
rahoitusta vuosille 2021 ja 2022. Koordinaattorit ovat tutkineet mahdollisuuksia muulle 
rahoitukselle ja ehdottavat, että verkosto pilotoi omaa varainhankintaa vuonna 2022. 
Varainhankintaa toteutettaisiin verkossa ja kampanjoinnin yhteydessä ja rahaa kerättäisiin 
tilanteesta riippuen esimerkiksi kampanjatoimintoihin, Changemaker-viikonloppuihin tai 
materiaalin tuottamiseen. Vapaaehtoisia osallistetaan varainhankinnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Varainhankintaan on budjetoitu maltillinen summa ja varainhankintaa 
lähdetään alkuun edistämään kokeilumielessä.  



 
Puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta.  

Esitettiin kysymys Changemakerin rahoittajista, koordinaattori Helmi Saksholm vastasi 
kertoen rahoittajat suuruusjärjestyksessä. Esille nostettiin myös omien tuotteiden, kuten 
kampanjamateriaalien myyminen tuottoa vastaan sekä Allianssin varainhankintakoulutukset.  

 
 
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 

Koordinaattori Helmi esitteli toimintasuunnitelman pääpiirteissään.  

Puheenjohtaja avasi keskustelun toimintasuunnitelmasta.  

Joanna Slama nosti esille kouluvierailut ja kysyi, mainitaanko niitä toimintasuunnitelmassa. 
Aarni Nuutilainen kommentoi, että vierailuja voisi tehdä enemmän myös muualla kuin 
seurakunnissa. Puheenjohtaja vastasi kommenttiin, että yhteistyö seurakuntien kanssa on 
tiivistä ja seurakunnat usein pyytävät vierailuja. Keskustelussa nostettiin esille 
kouluvierailuihin panostaminen ja vierailujen tarjoaminen esimerkiksi Prometheus-leireille 
rippileirien lisäksi. Keskustelussa nostettiin esille myös verkoston uskonnollinen ja poliittinen 
sitoutumattomuus sekä monipuolisuus paikoissa, joissa verkosto näkyy ja ikäryhmissä, joita 
tavoitetaan.   

Keskustelu siirtyi koskemaan sitä, onko verkostolla resursseja tarjota vierailuja, vai 
tehdäänkö vierailuja vain kun kutsuja tulee. Päätettiin, että toimintasuunnitelmassa asia 
jätetään avoimeksi.  

Koordinaattori Helmi Saksholm ehdotti seuraavia lisäyksiä vierailuja koskevaan osioon: 

”Verkostoa vahvistetaan etsimällä uusia tapoja tavoittaa entistä enemmän vaikuttamisesta 
kiinnostuneita nuoria. Verkostoa vahvistetaan esimerkiksi tekemällä vierailuja kouluissa 
oppilaitoksissa, seurakunnissa ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vierailuja järjestäessä ja 
tarjottaessa huomioidaan erityisesti katsomuksellinen avoimuus ja uskonnollinen ja 
poliittinen sitoutumattomuus sekä laaja ikähaarukka.” 

Lisäystä kannatettiin.  

Keskustelussa nousi esille kommentti myös monikielisestä toiminnasta. Ehdotettiin, että 
sosiaalisen median postauksiin lisättäisiin tekstit myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Kommenteissa korostettiin, että ruotsinkielisten tekstien tulisi olla kielellisesti oikeita etenkin 
nettisivuilla. Ehdotettiin, että sosiaaliseen mediaan tärkeimmät postaukset tehtäisiin kolmella 
kielellä ja tarvittaessa käännökset voitaisiin tehdä myöhemmin.  

Koordinaattori Helmi ehdotti seuraavaa lisäystä viestintää koskevaan kohtaan: 
 
“Changemakerin viestinnässä ja tapahtumissa otetaan huomioon myös kielellinen 
monimuotoisuus ja keskeisin informaatio toiminnasta pyritään välittämään myös ruotsiksi ja 
englanniksi.”  
 

 

Ehdotusta kannatettiin.  

Puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi oheisilla muutoksilla. 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.  

 
Puheenjohtaja ehdotti kokoustaukoa. Kokous lähti tauolle klo 17.05.  



 
Tauolta palattiin klo 17.17. 

 

 
 
9. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden tiimiläisten 
valinta vuodelle 2022 

 
Tiimiin ei tullut kirjallisia hakemuksia etukäteen.  
 
Puheenjohtaja kysyi onko paikalla henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita puheenjohtajan 
tehtävistä. 
 
Joanna Slama ilmoitti olevansa kiinnostunut puheenjohtajan tehtävästä. 
Joanna esittäytyi jäsenkokoukselle ja kertoi olleensa Changemakerissa mukana kolme 
vuotta ja toimineensa tiimissä tapahtumavastaavana ja paikallistoiminnan vastaavana. 
 

 
Joanna kertoi, että Changemakerin toiminta on hänelle tuttua ja hänellä on uusia ideoita 
toiminnan kehittämiseksi sekä kokemusta myös muista järjestöistä. Ensi vuoden 
ylikulutukseen liittyvä kampanja kiinnostaa paljon. Joanna on mukana myös Turun 
nuorisovaltuustossa. Puheenjohtajana hän haluaa nopeuttaa ja keventää kokoustamista ja 
erottaa selkeämmin tiimityöskentelyn ja vapaamman hengailun tiimin kesken 
  
Puheenjohtaja kysyi onko vastaehdokkaita. Vastaehdokkaita ei ilmoittautunut.  
Joanna ja Matias poistuivat tilasta jäsenkokouksen keskustellessa valinnasta. 
 
Puheenjohtaja avasi keskustelun Joannan hakemuksesta puheenjohtajaksi ja piti ensin 
puheenvuoron, jossa totesi, että on hienoa että on nuorempia hakijoita, jotta verkoston 
vastuutehtävät ovat aidosti saatavilla kaikille ja myös nuoremmille ehdokkaille. 
 
Linnea Parkatti piti kannatuspuheenvuoron Joannalle ja totesi, että Joannalla on paljon 
kehitysehdotuksia ja ideoita, ja mahdollisuus luoda paljon uutta. Emil Kusnetsoff totesi, että 
Joanna tuntee verkoston ja sen toimintatavat hyvin. 
 
Puheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja kysyi jäsenkokoukselta kannatusta Joanna Slamalle 
puheenjohtajan tehtävään. Jäsenkokous kannatti yksimielisesti Joannan valintaa 
puheenjohtajaksi 
 
Ensi vuoden tiimin puheenjohtajan valinnan jälkeen puheenjohtaja avasi haun 
varapuheenjohtajasta. Linnea Parkatti ilmoitti kiinnostuksesta varapuheenjohtajan pestiin. 
Linnea ilmoitti hakevansa varapuheenjohtajaksi, koska tehtävässä on hyvät mahdollisuudet 
tukea puheenjohtajaa ja koska kv-toiminta kiinnostaa häntä myös. 
  
Puheenjohtaja kysyi muita ehdokkaita varapuheenjohtajaksi. Ehdokkaita ei ilmoittautunut, 
joten Matias poistui kokouksesta Linnean kanssa ulos, jotta kokous voi keskustella 
valinnasta.  
 
Puheenjohtaja avasi keskustelun ehdokkaasta omalla puheenvuorollaan ja totesi, että on 
hienoa, että vastuutehtäviä hakevat myös nuoremmat jäsenet, joista molemmilla paljon 
kokemusta. 



 
Jäsenkokous kannatti ehdokasta yksimielisesti. 
 
Tiimin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisen jälkeen puheenjohtaja avasi haun 
muiden tiimiläisten paikoista ja kysyttiin kiinnostuneita. Aino Saukkokoski ja Liselle Härm 
ilmoittivat kiinnostuksesta, mutta totesivat, että aikataulut voivat rajoittaa mahdollisuuksia 
osallistua tiimin kokouksiin. 
 
Puheenjohtaja esitti, että lopun tiimin valinta voidaan valtuuttaa nykyiselle tiimille ja tiimi 
tekee lopulliset valinnat vuoden loppuun mennessä tiimin kokouksessa. Ehdotusta 
kannatettiin, joten tiimihaku jatkuu nykyisen tiimin kanssa. 
 
 
 

 

10. Globalistin toimituskunnan valinta 

Globalistin toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja ja toimitussihteeri, jotka valitaan 
aina kalenterivuodeksi. Terhi Raikas on hakenut jatkokautta Globalistin 
päätoimittajaksi. 

Esiteltiin Terhin hakemus jäsenkokoukselle ja esitettiin valintaa jatkokaudelle. 
Jäsenkokous kannatti ehdotusta yksimielisesti.  

Puheenjohtaja kysyi, onko kiinnostuneita toimitussihteerin tehtävästä. Kiinnostuneita 
ei ollut paikalla, joten puheenjohtaja ehdotti, että tiimi valtuutetaan hakemaan ja 
valitsemaan myös Globalistin toimitussihteeri ensi vuodelle. Jäsenkokous kannatti 
ehdotusta.  

 
11. Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtaja kysyi kokoukselta, nouseeko esille muita asioita. 

Muistutettiin jäsenkokousta Changemakerin uusista tuotteista, joita pystyi kokeilemaan 
viikonlopun aikana. 

Kokouksessa nousi esiin kysymys mitä tapahtuu, jos tiimiä ei saada kasaan vuoden loppuun 
mennessä. Koordinaattorit kertoivat, että hakua jatketaan ja tiimi aloittaa toimintansa joka 
tapauksessa vuoden alussa vaikka vajaamiehityksellä. 

 

12. Ilmoitusasiat 

Changemakerin koordinaattorina pitkään toiminut Sini Tyvi on siirtynyt Kirkon 
Ulkomaanavussa muihin tehtäviin. Helmi Saksholm jatkaa koordinaattorina vuoden 
loppuun ja paikka tulee hakuun syksyn aikana.  

 

Vuodelle 2022 valittu puheenjohtaja kiitti kannatuksesta.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

 



Kokous päätettiin ajassa 17.59. 
 


