Jäsenkokous 9.4.2022 klo 15
1.

Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Paikalla: Aino Saukkokoski, Aarni Nuutilainen, Anni Malen, Joanna Slama, Heikki
Mustakallio, Liselle Härm, Pyry Mikkonen, Kukka Lindholm, Otto Europaeus (etäyhteydellä),
Pirjo Mäkelä, Linnea Parkatti, koordinaattorit Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm.
Paikalla myös: Hanne Thomassen Inderhaug Norjan Changemakerista, poistui klo 15.20.
Puheenjohtaja Joanna Slama avasi kokouksen klo 15.10
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse sääntöjen
mukaisesti kuukautta ennen kokousta ja esityslista julkaistu nettisivuilla liitteineen kaksi
viikkoa ennen kokousta, joten kokous on päätösvaltainen.
Todettiin, että paikalla on 11 jäsentä. Todettiin, että jäsenkokouksessa puhe- ja
äänioikeutettuja ovat kaikki paikalla olevat jäsenet. Verkoston työntekijöillä on puhe- ja
ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jos paikalla on muita henkilöitä, heillä on läsnäolooikeus mutta ei puhe- ja äänioikeutta.
Puheenjohtaja kertoi, että kokouksessa pyritään löytämään yhteisymmärrys keskustellen.
Puheenvuoroja pyydetään nostamalla kättä tai pyytämällä puheenvuoroa chatissa. Äänestys
toteutetaan nostamalla kättä. Jos halutaan pitää salainen äänestys, se tehdään nostamalla
kättä silmät kiinni.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja
pöytäkirjantarkastajien valinta
Joanna Slama ehdotti, että verkoston puheenjohtaja Joanna Slama toimii kokouksen
puheenjohtajana ja koordinaattori Helmi Saksholm sihteerinä. Ehdotukset saivat
kannatusta.
Kokouksessa valittiin kaksi ääntenlaskijaa, jotka toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina.
Vapaaehtoisiksi ilmoittautuivat Linnea ja Parkatti ja Aarni Nuutilainen. Valintoja kannatettiin.

3. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli kokouksen alustavan esityslistan, joka on toimitettu jäsenkokoukselle
etukäteen.
1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt,
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset
5. Toimintakertomus 2021
6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet
7. Kampanjateeman valinta vuodelle 2023

• tiimi esittää ylikulutuskampanjan jatkamista kevään 2023 ajan
8. Keskustelu verkoston vuosikierrosta
9. Sääntömuutosehdotus: kohta §2 C
10. Muut esille tulevat asiat
11. Ilmoitusasiat
12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kysyi lisäyksiä tai muutoksia esityslistaan. Lisäyksiä ei tullut ja esityslista
hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset
Tiimiläiset esittelivät verkoston ajankohtaiset kuulumiset
Vaikuttamistoiminnan vastaava Pirjo Mäkelä esitteli kampanjatiimin valmistelevan
ylikulutuskampanjan Ei kestä! Mäkelä kertoi, että viikonlopun työpajat tuovat kampanjan
sisältöihin paljon uusia näkökulmia.
Mäkelä kertoi, että keväällä on tehty kannanotto liittyen yhdenvertaisuuden toteutumiseen
Ukrainan sodassa, etenkin rasismiin Ukrainan rajoilla ja venäläisten kohtaamaan syrjintään
Suomessa. Somepostaus kannanotosta on Changemakerin tykätyin somepostaus
koskaan. Viime viikolla tehtiin kannanotto liittyen kehitysyhteistyön rahoitukseen
kehysriihessä, jossa vedottiin kehitysyhteistyön leikkausten torjumiseen. Kannanotto
julkaistiin Changemakerin sosiaalisessa mediassa ja lähetettiin kansanedustajille, joita
verkosto tapasi Kehyä, kiitos! -kampanjan tiimoilta. Koordinaattori Matias Uusisilta mainitsi,
että kehysriihessä tuli torjuntavoitto kun leikkaukset pienenivät runsaasti ennakoidusta.
Liselle Härm kertoi työryhmästä, joka on suunnitellut Changemaker-viikonloppua ja että
työryhmä aloittaa pian syksyn viikonlopun suunnittelun.
Pyry Mikkonen kertoi paikallistoiminnan kuulumiset. Jyväskylän ja Espoon ryhmät ovat olleet
keväällä aktiivisimmat. Espoon ryhmä on järjestänyt tapaamisia Sodessa Liselle Härmin ja
Aino Saukkokosken johdolla, lisäksi ryhmä osallistui Espoonlahden seurakunnan Ukrainakeräykseen ja Tapiolan seurakunnan leffailtaan. Jyväskylässä Pyry Mikkonen on kutsunut
mukaan uusia ja aktivoinut ryhmää, joka on suunnitellut kampanjatempausta ja tavannut
kerran livenä. Paikallistoiminnassa on myös muotoiltu popup-vapaaehtoistehtäviä. Uusille
jäsenille on tehty alkuhaastatteluita, joiden tarkoituksena on ohjata heidät sopivan ja
kiinnostavan toiminnan pariin.
Matias Uusisilta kertoi kansainvälisistä kuulumisista. Changemakerilla YouthCopin
puheenjohtajuus, joka on jaettu Pirjo Mäkelän ja Lauri Heikkisen kesken. Changemakerviikonloppuun kutsuttiin kansainvälisiä vieraita Norjan Changemakerista ja Ruotsin Agera verkostosta. Norjan kesäleirille on saatu kutsu, jota tullaan jakamaan vapaaehtoisille.
Globalisti-lehden ensimmäinen numero on myöhästynyt, arvioitu ilmestymisaika on huhti- tai
toukokuussa. Toinen numero ilmestyy kesällä.
Changemaker on viestinyt kannanotoista nettisivuilla ja somessa. Englanninkieliset nettisivut
on päivitetty saavutettavammaksi ja toimivimmiksi esimerkiksi lisäämällä
tapahtumakalenteri.

5. Toimintakertomus 2021
Koordinaattori Helmi Saksholm esitteli verkoston toimintakertomuksen pääpiirteissään.
Vuonna 2021 verkoston toiminnan painopisteinä olivat innostava globaalikasvatus ja
matalan kynnyksen toiminta.
Vaikuttamistoiminnan osalta pääpaino oli Verkko vapaaksi -kampanjassa, jolla verkosto
kampanjoi nuorten verkossa kohtaamaa häirintää vastaan. Kampanja toteutettiin pääosin
sosiaalisessa mediassa, jossa jaettiin faktoja nuorten kohtaamasta verkkohäirinnästä ja
nuorten aktivistien kokemuksia. Kampanjan vetoomukseen kerättiin 83 allekirjoitusta ja
ulkoministeri Pekka Haavisto nosti teeman esille puheenvuorossaan Freedom Online
Coalitionin seminaarissa joulukuussa. Kampanjassa koottiin myös Someopas vihaisille
aikuisille, jonka kautta verkosto sai näkyvyyttä mediassa Kotimaa -lehdessä ja Ylen
Horisontti -radio-ohjelmassa. Lisäksi kampanjan mielipidekirjoitus julkaistiin Aamulehdessä.
Verkko vapaaksi -kampanjan lisäksi verkosto jatkoi vaikuttamista yritysvastuulain puolesta,
julkaisi kannanoton Israel-Palestiinan sekä Afghanistanin tilanteisiin liittyen, sai
koronarokotteiden oikeudenmukaista jakautumista vaatineen mielipidekirjoituksen Helsingin
Sanomiin ja osallistui Kirkkojen maailmanneuvoston Torstait mustissa -kampanjan
webinaariin.
Changemaker järjesti vuonna 2021 10 vaikuttamistoiminnan ABC-koulutusta, joihin
osallistuttiin yhteensä 73 kertaa. Yhteensä verkosto järjesti vuoden aikana 16 koulutusta,
joihin osallistuttiin 174 kertaa. Changemaker-viikonloppu järjestettiin syksyllä Anjalan
nuorisokeskuksessa. Lisäksi verkosto osallistui Maata Näkyvissä -festareille, Höstdagariin ja
Joensuun Mahdollisuuksien torille. Maailma kylässä -festivaaleilla verkoston puheenjohtaja
Iida Silfverhuth ja tiimin jäsen Joanna Slama järjestivät yhdessä Ulkoministeriön kanssa
striimitapahtuman, jossa he grillasivat ulkoministeri Pekka Haavistoa ja
kehitysyhteistyöministeri Ville Skinnaria.
Globalisti-lehdestä julkaistiin 2 numeroa, joiden teemoina oli vapaa internet ja sananvapaus.
Lisäksi verkosto pilotoi Globalisti-podcastia kahden jakson verran.
Verkostoon liittyi 94 uutta jäsentä, joista 13% osallistui toimintaan vähintään kahdesti.
Yhteensä vuoden aikana toimintaan osallistui 170 henkilöä, joista 35% osallistui toimintaan
vähintään kahdesti
Viestinnässä käytössä olivat nettisivut, uutiskirje, sähköpostilistat, Slack sekä sosiaalinen
media. Somekanavilla seuraajamäärät kasvoivat Instagramissa 101 seuraajalla ja
Twitterissä 75 seuraajalla.
Paikallistoiminta oli koronapandemian vuoksi hieman haastavaa. Espoon paikallisryhmä
tapasi neljä kertaa, Joensuussa vapaaehtoiset osallistuivat Mahdollisuuksien torille,
Jyväskylässä ja Turussa oli verkoston paikalliskoordinaattoreita, jotka järjestivät
Changemaker-iltoja verkossa ja Turussa järjestettiin lisäksi livetapaaminen ja
kampanjatempaus.
Vuonna 2021 Changemaker-verkosto sai ACT Alliancen YouthCoPin yhden
puheenjohtajapaikan.
Yhteinen pallo – opas kriittiseen globaalikasvatukseen kirjoitettiin ja julkaistiin. Oppaan
kirjoitti 7 vapaaehtoisesta koostunut työryhmä. Opasta painettiin 2000kpl, joista 1000kpl
lähetettiin opettajien Subjectaid -tilauspalveluun, josta se tilattiin lähes välittömästi loppuun.
Opas lähetettiin myös kaikille Suomen evankelisluterilaisille seurakunnille.
Puheenjohtaja avasi keskustelun toimintakertomuksesta. Koordinaattori Helmi Saksholm
esitti toimintakertomukseen seuraavia lisäyksiä:

Globalisti-podcast lisätään kohta 6.4.
•

Globalisti-podcastia pilotoitiin kahden jakson verran. Ensimmäinen niin sanottu
introjakso käsitteli globaalin etelän käsitettä ja toinen täysipitkä jakso internetissä
tapahtuvaa radikalisaatiota. Jaksoja on kuunneltu eri palveluissa yhteensä 96 kertaa.

Yhteinen pallo -oppaasta 3.3. kohtaan
•

Opasta painettiin 2000kpl suomeksi ja 200 ruotsiksi. 1000 suomenkielistä opasta
toimitettiin opettajien tilauspalvelu Subjectaidille, josta ne tilattiin loppuun lähes
välittömästi. Materiaali lähetettiin myös kaikkiin evankelisluterilaisiin seurakuntiin ja
sitä voi tilata Changemakerin verkkosivuilta.

Koulutusten kokonaiskatsaus 5-luvun johdantoon
•

Changemaker järjesti vuoden aikana yhteensä 16 koulutusta, joihin osallistui 174
osallistujaa.

Lisäysehdotukset hyväksyttiin. Muita kommentteja ei tullut ja puheenjohtaja esitti
toimintakertomusta hyväksyttäväksi. Toimintakertomus hyväksyttiin tehdyillä muutoksilla.

6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet
Tiimi on keskustellut yhteistyöperiaatteista KUA:n edustajien kanssa maaliskuussa pidetyssä
tapaamisessa.Tiimi ei esitä muutoksia dokumenttiin. Koordinaattori esitteli dokumentin
pääpiirteet.
Changemaker sitoutuu KUA:n periaatteisiin ja verkoston sääntöjen on oltava linjassa säätiön
sääntöjen kanssa. Changemaker tiedottaa verkoston muutoksista ja ajankohtaisista asioista
KUA:lle. Verkosto tekee kannanottoja vain omissa nimissään. KUA kunnioittaa verkoston
itsenäisyyttä ja jäsenkokouksen päätöksiä. KUA palkkaa verkoston työntekijät, tarjoaa tilat
ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan viestinnällistä tukea.
Tapaamisessa keskusteltiin KUA:n ja Changemakerin yhteistyön tiivistämisestä esimerkiksi
Rauhanviikon ja KUA:n globaalistrategian uudistamisen yhteydessä.
Puheenjohtaja kysyi kommentteja dokumenttiin ja esitti yhteistyöperiaatteita hyväksyttäviksi.
Yhteistyöperiaatteet hyväksyttiin.

7. Kampanjateeman valinta vuodelle 2023
Changemaker kampanjoi, jotta Suomi ja suomalaiset tuntisivat globaalin vastuunsa ja
toimisivat sen mukaisesti. Verkosto nostaa esiin maailmanlaajuisia epäkohtia, vaatii
päättäjiltä vastuullista politiikkaa ja lisää ihmisten tietoisuutta epäoikeudenmukaisuuden
syistä.
Puheenjohtaja kertoi tiimin esittäneen, että ylikulutuskampanjaa jatkettaisiin vielä kevään
2023 ajan, koska silloin voidaan tehdä vaalivaikuttamista aiheesta. Puheenjohtaja avasi
aiheesta keskustelun.

Ehdotus sai jäsenkokoukselta kannatusta. Puheenjohtaja esitti esitystä hyväksyttäväksi.
Jäsenkokous hyväksyi esityksen ja päätti, että Changemaker jatkaa ylikulutuskampanjaa
vielä kevään 2023 ajan.
Puheenjohtaja ehdotti kokouksessa 10 minuutin taukoa.
Tauolta palattiin klo 15.50

8. Keskustelu verkoston vuosikierrosta
Puheenjohtaja Joanna Slama alusti keskustelun esittelemällä mitä kokouksissa vuosikierron
muutoksesta on aikaisemmin keskusteltu.
Perusteina vuosikierron muutokselle on pidetty esimerkiksi sitä, että nykyisessä
vuosikierrossa kampanjan valinnan ja aloituksen välissä on pitkä aika, minkä vuoksi usein
kampanjaa valinneet vapaaehtoiset eivät ole olleet enää mukana sitä toteuttamassa.
Kampanjarytmin tiivistämisen lisäksi tiimin omistajuutta kampanjasta halutaan lisätä.
Puheenjohtaja esitteli ideoita ja vaihtoehtoja, joita kokouksissa on koottu. On ehdotettu
esimerkiksi, että kampanja-aihe valitaan vasta syksyllä samassa kokouksessa jossa tiimi
valitaan, kampanja-aiheen sijaan valittaisiin laajempi vaikuttamistoiminnan teema,
jäsenkokoukselle tuotavia kampanjateemoja valmisteltaisiin pidemmälle, tai kampanjan ja
tiimin valinnan ajankohtia muutettaisiin.
Puheenjohtaja kutsui jäsenkokouksen osallistujia mukaan vuosikierron kokouksiin ja avasi
aiheesta keskustelun.
Aarni Nuutilainen kysyi, kuinka pitkä tiimin kausi on. Puheenjohtaja vastasi, että tällä hetkellä
tiimin kausi on vuosi vuoden alusta vuoden loppuun.
Pirjo Mäkelä pyysi visuaalisia esityksiä erilaisista malleista. Puheenjohtaja vastasi, että
malleja on tehty, mutta niitä ei haluta esittää valmiita vaihtoehtoja vaan alustavina ideoina.
Heikki Mustakallio kysyi, onko suurin haaste nyt ollut kampanjan valinnan ja tiimin valinnan
välinen väli. Puheenjohtaja vastasi, että se on ollut osa haastetta.
Aarni Nuutilainen esitti voisiko tiimin kausi olla syksystä syksyyn. Myös Heikki Mustakallio
ehdotti, että tiimi olisi syksyn kokouksesta syksyn kokoukseen. Nykyään tiimi valitaan
syyskokouksessa, mutta tiimi aloittaa vasta vuoden alussa.
Puheenjohtaja kertoi, että seuraava vuosikierron kokous pidetään jäsenkokouksen jälkeen ja
siitä ilmoitetaan. Kokous pidetään verkossa.
Pirjo Mäkelä kysyi, miksi tiimin valintaa pitäisi vaihtaa ja ehdotti sen sijaan, että vain
kampanjan valinnan ajankohta muutettaisiin. Linnea Parkatti vastasi, että haluttaisiin että
tiimi saisi omistajuutta kampanjasta ja saisi vaikuttaa enemmän siihen, millaista kampanjaa
tiimi lähtee tekemään. Mäkelä ehdotti, että tiimin valinnan pitäisi ennallaan, mutta nykyisen
kampanjan loputtua kevään 2023 kokouksessa valitaan kampanja, jonka valmistelu alkaisi
välittömästi.
Jäsenkokous pyysi saada nähdä valmiiksi suunnitellut ehdotukset. Jäsenkokoukselle jaettiin
ideoita siitä, millaisista muutoksista on puhuttu. Puheenjohtaja jakoi erilaisia malleja ja

ideoita, joissa esimerkiksi tiimin tai kampanjan valinnan ajankohtaa siirretään. Esitettiin myös
erilaisia ongelmia, joita erilaisissa suunnitelmissa on tunnistettu.
Heikki Mustakallio kysyi, miksi tiimi ei voisi valita kampanjaa. Puheenjohtaja vastasi, että
toiminta ei saisi pyöriä pelkästään tiimin ympärillä. Koordinaattori Saksholm kommentoi, että
säännöissä myös lukee, että jäsenkokous valitsee kampanjan ja verkostossa jäsenten
päätösvalta on nostettu tärkeysjärjestyksessä korkealle.
Keskustelu päätettiin, kun kommentteja ei enää tullut.

9. Sääntömuutosehdotus
Syksyn 2021 jäsenkokouksessa keskusteltiin Changemakerin sääntöjen kohdasta §2 C,
koska vuoden 2021 tiimissä oli henkilö, joka oli töissä puoluepoliittisessa organisaatiossa
kesken tiimikauden. Hänen kohdallaan päätettiin, että hän sai jatkaa tehtävässään vuoden
loppuun.
Puheenjohtaja kertoi tiimin ehdottavan jäsenkokoukselle sääntömuutosta, jossa poistettaisiin
säännöistä kohta
•

Puoluepoliittisissa organisaatioissa palkkaa saavien ei ole mahdollista toimia
luottamustehtävissä Changemakerissä.

Ja sääntöihin jätettäisiin puolupoliittisesta sitoutumattomuudesta kohta
•

Changemakerin jäsenyyttä tai luottamustehtävissä toimimista ei saa käyttää hyödyksi
puoluepoliittisesti siten, että Changemakerin sitoutumattomuus kyseenalaistuisi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun sääntömuutosehdotuksesta.
Aarni Nuutilainen kommentoi, että pitäisikö poliittisen organisaatioiden luottamustehtävissä
toimivien pystyä toimimaan Changemakerissa.
Pirjo Mäkelä kommentoi, että poliittiset sitoumukset voisi pyytää ilmoittamaan tiimiin
hakiessa esimerkiksi tiimihakemuksen yhteydessä tai kun tulee valituksi tiimiin.
Nuutilainen ehdotti, että sääntöihin lisättäisiin maininta siitä, että toimiminen tahoissa, joilla
voisi olla merkitystä verkoston puoluepoliittisen sitoutumattomuuden puolesta, on este
Changemakerin luottamustehtävissä toimimiselle. Saukkokoski kysyi, voisiko tällainen
toiminta vaikuttaa siihen ketä äänestetään ja kenet valitaan.
Mustakallio kommentoi, että luottamustehtävät voisi ilmoittaa, kun tulee valituksi tiimiin, ettei
puoluepoliittinen linja vaikuttaisi siihen kuka tulee valituksi tiimiin. Parkatti kommentoi
samaa.
Mäkelä kommentoi, että valituksi tullessa voisi ilmoittaa toimistolle omista
luottamustehtävistä.

Uusisilta kommentoi, että sääntöihin ei tarvitse välttämättä tehdä muutosta tai lisäystä, vaan
nykyinen linja sallii esimerkiksi kyselyjen tekemisen valinnan yhteydessä tai sen jälkeen.
Puheenjohtaja kommentoi, että ihmisille voisi olla kiusallista joutua ilmoittamaan
luottamustehtävät. Mäkelä kommentoi, että tarkoituksena ei ole pakottaa henkilöä jakamaan
puoluepoliittista ideologiaansa, vaan kyse olisi vain luottamustehtävien tai sitoumusten
jakamisesta. Pointti on se, että verkoston puoluepoliittinen sitoutumattomuus ei vaarannu.
Asiaan voidaan tarttua myös vasta, jos asiasta tulee ongelma.
Todettiin, että sääntöihin ei tarvitse tehdä lisäystä, mutta asiasta voi keskustella seuraavan
tiimin valinnan yhteydessä.
Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti käsiäänestyksellä.

10. Muut esille tulevat asiat
Esille ei noussut muita asioita.

11. Ilmoitusasiat
Helmi Saksholm valittu verkoston koordinaattoriksi vuoden alusta. Helmi toimi
koordinaattorin sijaisena syksystä 2020 loppuvuoteen 2021.
Ylikulutuskampanja starttaa toukokuussa. Puheenjohtaja kannusti jäsenkokouksen
osallistujia tekemään omalla paikkakunnallaan tempauksen.
Pääsiäisen jälkeen verkostolla on tulossa 20.4. Lobbauskoulutus ja 22.4.
Vaikuttamiskoulutus, joka sisältää kampanjaperehdytyksen.

12. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.33

