
Changemakerin jäsenkokous Rautavaaralla 9.4.2011 

Paikalla: Anni Haapalainen, Karita Heikkinen, Kaisa Kantele, Tuomo Kantele, Pertti Keinänen, 

Noora Kinnunen, Mia Korhonen, Anu Kyllönen, Jarkko Lievonen, Ruut Luukkonen, Tytti Matsinen, 

Sini Nykänen, Riikka Rautiainen, Anna-Maria Timonen, Saara Tolvanen, Heidi Torsti, Eveliina 

Tulkki, Hannele Tulkki, Elina Tyynelä, Leea Lamminpää (Changemaker-koordinaattori) ja Sini Tyvi 

(verkostoassistentti).  

1. Kokouksen avaus 

 

Tiimin edustaja Hannele Tulkki avasi kokouksen klo 12.20. 

 

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat 

 

Valittiin puheenjohtajaksi Hannele Tulkki, sihteeriksi Sini Tyvi, ääntenlaskijoiksi Kaisa 

Kantele ja Heidi Torsti sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jarkko Lievonen ja Tuomo Kantele. 

 

3. Hyväksytään esityslista 

 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Uuden tiimin esittely ja kuulumiset 

 

Uusi tiimi aloittanut on vuoden alussa. Paikalla olleet tiimiläiset esittäytyivät. 

 

Hannele Tulkki: koulutusvastaava. On järjestellyt kevään viikonloppua. Ensi viikolla alkaa 

syksyn Changemaker-viikonlopun suunnittelu.  

 

Ruut Luukkonen: mukana tiimissä toista vuotta, nyt tiedotusvastaavana. Tehtävänä mm. 

verkoston näkyvyydestä huolehtiminen sosiaalisessa mediassa. On myös Changemaker-

lehden päätoimittaja. Lähdössä Changemakerin edustajana Kingstoniin 

rauhankonferenssiin. 

 

Heidi Torsti: velkakampanjavastaava ja aktiivi velkaryhmässä. Ensimmäistä vuotta tiimissä. 

 

Kaisa Kantele: esimmäistä kertaa tiimissä. Vastaa yhteydenpidosta rauha- ja 

ympäristöryhmiin. Rauha ryhmä toimii hienosti, ympäristöryhmän toimintaa käynnistellään 

edelleen. Asuu Kuopiossa ja on osallistunut tiimin paljon Skypen kautta. 

 

Tytti Matsinen: kolmatta vuotta tiimissä, nyt paikallisryhmävastaavana. Kevään 

yhteyshenkilöpäivä pidetty Kuopiossa, puhetta mm. paikallisryhmien yhteistoiminnasta. 

Käynyt esittelemässä toimintaa Changemaker-toimintaa. Kiuruvedelle on syntynyt uusi 

ryhmä. 

 

Sini Nykänen: ensimmäistä vuotta tiimissä. Toimii velkakampanjavastaavana. 

 



Anna-Maria Timonen: toinen paikallisryhmävastaavista. Vieraillut jo joissakin ryhmissä, 

lopuissa vieraillaan myöhemmin tänä vuonna. Syksyllä järjestetään toinen 

yhteyshenkilöpäivä Etelä-Suomessa.  

 

Kokouksesta olivat poissa tiimin markkinointivastaava Jaro Karkinen, joka puolittaa 

pestiään varajäsen Ronja Kemppaisen kanssa. Tiimin toinen varajäsen on Tuomo Kantele. 

 

5. Toimintakertomus 2010 

 

Koordinaattori esitteli viime vuoden toimintakertomuksen pääpiirteissään. Toimintakertomus 

on luettavissa verkoston nettisivuilla, missä siihen voi tutustua tarkemmin. Viime vuonna 

painopisteinä olivat paikallisryhmien ja kampanjatoiminnan vahvistaminen. Vahvistettiin 

myös kansainvälisiä yhteyksiä. Paikallisryhmiä on tuettu vierailuilla ja 

yhteyshenkilöpäivissä. Lisäksi kerättiin laaja palaute yhteyshenkilöiltä. Tunnettuutta on 

hankittu valtakunnallisilla tempauksilla. Uusia paikallisryhmiä syntyi kaksi: Kotka ja Vaasa. 

Rahoitus vuonna 2010 tuli pääasiassa Kirkkohallitukselta ja Opetusministeriöltä. Myös 

Helsingin seurakuntayhtymältä ja Kirkkonummen seurakunnalta saatiin rahoitusta. 

 

Valtakunnallista koulutusta tarjosivat kaksi Changemaker-viikonloppua, 

kampanjakoulutukset ja erilaiset vierailut. Viime vuoden aikana tuotettiin uusi 

virikemateriaali. Verkoston jäsenet ovat myös osallistuneet muiden järjestämiin 

koulutuksiin. Opintomatkoja tehtiin kahteen Norjan Changemakerin SNU-tapahtumaan. 

Ruut Luukkonen edusti Changemakeria Berliinissä MakeITfair –youth round table –

tapaamisessa. 

 

Pääkampanjana oli vientitukikampanja, jolla vaadittiin EU:n maatalouden vientitukien 

lakkauttamista. Kampanja oli esillä tempauksissa ja kesäkiertueella. Sen aikana vierailtiin 

myös ministeriössä ja lopuksi kampanjan aikana allekirjoitetut 2128 vetoomusta luovutettiin 

maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Lisäksi Changemaker oli vuoden 2010 

aikana mukana Puhtaat vaatteet – kampanjassa, johon erityisesti jotkin paikallisryhmät 

osallistuivat, sekä MakeITfair -kampanjassa. 

 

Tiedotuksessa tärkein kanava oli edelleen sähköpostilistat. Verkoston nettisivut uudistettiin 

marraskuussa, jolloin niille tuli myös uusia elementtejä. Vuoden aikana panostettiin lisäksi 

näkyvyyteen Facebookissa. Lehdissä mainostettiin myös jonkin verran. Changemakerin 

markkinoimiseksi hankittiin uusia tuotteita: roll-upeja, banderolleja, t-paitoja, 

kangasmerkkejä ja tarroja. 

 

Vuoden 2011 painopisteeksi valittiin merkityksellisen jäsenyyden vahvistaminen, mitä 

pohjustettiin viime vuonna aloittamalla jäsenrekrypalkintojärjestelmä, Changemaker-lehti 

sekä Changementor -toiminto.  Jäsenkasvua vuonna 2010 oli noin 16 % ja jäseniä on nyt 

vähän yli 1200.  

 

Opetusministeriö myönsi vuonna 2010 Changemakerille nuorisotyön tunnustuspalkinnon. 

 

Lisäksi toimintakertomus sisältää paikallisryhmien toimintakertomukset. 

 

Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti. 



 

6. CM & KUA –yhteistyösopimus. Tiimin esitys yhdenmukaistamiseksi Changemakerin 

sääntöjen kanssa 

 

Anna-Maria Timonen esitteli tiimin esityksen, että yhteistyösopimuksen työntekijöitä 

käsittelevä kohta 2b) muutettaisiin yhteneväksi sääntöjen kanssa. Lisäksi KUA-lyhenne 

muutetaan muotoon Kirkon Ulkomaanapu tai Ulkomaanapu. Korjattiin myös kaksi 

virheellistä verbimuotoa.  

 

Hyväksyttiin muutos yksimielisesti. [Hyvätty asiakirja liitteessä 1] 

 

7. Vaalitoimikunnan valinta 

 

Keskusteltiin ensin vaalitoimikunnan toiminnasta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on tiedottaa 

tiimin valinnasta ja rekrytoida hakijoita syksyn jäsenkokoukseen, jossa seuraava tiimi 

valitaan. Vaalitoimikunta ei kuitenkaan yksin vastaa uuden tiimin rekrytoinnista, vaan myös 

istuva tiimi on osallistunut. Käytännössä vaalitoimikunta on yhteydessä sähköpostitse ja 

tekee ilmoituksen, jolla etsitään hakijoita. Toimikunta nimeää keskuudestaan yhden 

yhteyshenkilöksi, jolle hakemukset toimitetaan. Ilmoitusta on välitetty työntekijöiden ja 

tiimiläisten kautta tiedotuslistoille. Jos hakijoita ei ole löytynyt suoraan ilmoituksella, on 

yhdessä istuvan tiimin kanssa pohdittu rekrytointia. Vaalitoimikunta esittelee hakemukset 

syksyn jäsenkokouksessa. Vaalitoimikunta on hyvä paikka olla mukana esim., jos tuntee 

verkostoa mutta tietää, että ei voi seuraavana vuonna itse hakea tiimiin. Toimikunnassa voi 

hyödyntää omia verkostojaan ja olisi hyvä, että tiimiin saadaan ihmisiä eripuolilta Suomea. 

Jos sittenkin päättää hakea tiimiin, voi vaalitoimikunnasta myös jäävätä itsensä. Jos joku 

jää pois, tiimi ja työntekijät tukevat toimikuntaa. Toimikunnassa on hyvä olla joku, joka 

pystyy rekrytoimaan myös ruotsiksi. 

 

Valittiin vaalitoimikuntaan: Tuomo Kantele, Eveliina Tulkki ja Elina Tyynelä. 

 

8. Ympäristöryhmän esitys Changemakerin ympäristön periaateohjelmaksi 

 

Yhteyshenkilö Tuomo Kantele totesi, että periaateohjelman viimeistely on vielä kesken, 

joten ryhmä esittää, että asian käsittely siirretään syksyn jäsenkokoukselle. 

Taustamateriaali ja periaateohjelma tehdään loppuun kevään aikana. Päätettiin, siirtää asia 

seuraavaan kokoukseen. 

 

9. Rauharyhmän esitys Changemakerin uudeksi rauhan periaateohjelmaksi 

 

Rauharyhmä on päivittänyt edellistä periaateohjelmaa. Esitys uudeksi periaateohjelmaksi 

on lähetetty jäsenille etukäteen tiedoksi. Samoin taustamateriaalia vuodelta 2008 on 

päivitetty. Keskusteltiin siitä, mikä tarkoitus on periaateohjelmilla. Todettiin, että kyseessä 

on koko verkoston yhteinen asiakirja, joka ohjaa toimintaa ja kampanjointia teemojen 

osalta. Vuosiluvuista todettiin, että ne eivät ole välttämättömiä mutta toisaalta kannustavat 

tarkistamaan ohjelmaa säännöllisesti.  

 

Päätettiin käydä periaateohjelma yhdessä systemaattisesti läpi ja muokata epäselviksi 

koetut kohdat. Ehdotettiin, että asiakirjasta poistetaan vuosiluvut 2011-2012 ja sen sijaan 



merkitään loppuun päivämäärä, koska asiakirja on hyväksytty. Todettiin, että 

periaateohjelman päivittämisestä huolehtiminen on teemaryhmän asia.  Keskusteltiin, 

pitäisikö ohjelma sittenkin palauttaa rauharyhmälle vai muokata jäsenkokouksessa. Jos 

ohjelma palautetaan rauharyhmälle, siirtyy asiakirjan käsittely vasta syksyn 

jäsenkokoukseen. Päätettiin, että valmistellaan asiakirja ja hyväksytään nyt, ja jos 

rauharyhmä jäsenkokoukseen jälkeen haluaa sitä muokata, asiakirja otetaan uudelleen 

käsiteltäväksi syksyllä. Periaatteiden kohdasta neljä toivottiin, että rauharyhmä pohtisi 

jatkossa sen muotoilua ja erityisesti vaihtoehtoa sanoille ”kestävä kehitys”.  

  

Hyväksyttiin yksimielisesti rauhantyönperiaateohjelma kokouksessa tehdyin muutoksin. 

[Hyväksytty asiakirja liitteessä 2] 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

Kaisa Kantele nosti esille kysymyksen Changemakerin järjestäytymismuodosta ja siitä, 

pitäisikö verkostolla olla puheenjohtaja.  Perusteluina: puheenjohtaja voisi olla hyvä 

hallinnon keventämisen kannalta; kaikkien päätösten tekemiseen ei tarvittaisi koko tiimiä, 

vaan puheenjohtaja voisi päättää kiireellisistä asioista, esim. kannanotoista. Tiimi on myös 

kannanottajana persoonaton. Puheenjohtajan valinta ei kuitenkaan poistaisi tiimin valtaa, 

vaan antaisi vain kasvot Changemakerille. Asiaa tullaan esittämään syksyn 

jäsenkokoukselle. 

 

11. Ilmoitusasiat 

 

Ei ilmoitusasioita 

 

12. Kokous päättyy 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38. 

  



Liite 1: 

Changemaker-verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun säätiön välinen 

yhteistyösopimus  

 

Muokattu ja hyväksytty Changemakerin jäsenkokouksessa 9.4.2011. 

 

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on määritellä Kirkon Ulkomaanavun ja Changemakerin 

toimijoiden oikeudet, vastuut ja päätösvaltuudet toisiinsa nähden. 

 

1. Verkoston velvollisuudet Kirkon Ulkomaanapua kohtaan 

 

a) Changemaker sitoutuu Kirkon Ulkomaanavun tavoin kestävän ja humanitaarisen 

kehitysyhteistyön sekä vastuullisen varainharkinnan periaatteisiin. 

b) Changemaker ilmoittaa sääntömuutoksistaan viipymättä Kirkon Ulkomaanavulle. 

c) Changemaker-verkoston vuosisuunnittelu ja budjetointi tapahtuvat samassa aikataulussa Kirkon 

Ulkomaanavun kotimaan toimiston kanssa 

d) Changemaker tarjoaa Kirkon Ulkomaanavun käyttöön asiantuntemuksensa nuoriin ja nuoriin 

aikuisiin liittyvissä asioissa 

e) Changemaker ei tee kannanottoja Kirkon Ulkomaanavun nimissä ja toimittaa tiedot 

kampanjoistaan ja tiedotteensa Ulkomaanavun viestintäyksikölle. 

 

2. Kirkon Ulkomaanavun velvollisuudet Changemakeria kohtaan 

 

a) Kirkon Ulkomaanapu kunnioittaa Changemakerin jäsenkokouksessa hyväksyttyjä sääntöjä. 

b) Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. 

Työntekijöitä rekrytoitaessa tiimi valtuuttaa 1-2 verkoston edustajaa osallistumaan koko 

rekrytointiprosessiin. 

c) Verkoston työntekijöiden työtilat ja institutionaalinen tuki sijaitsevat Kirkon Ulkomaanavun 

toimiston yhteydessä. Tiloista ei makseta sisäistä vuokraa. Lisäksi Tiimi voi käyttää Ulkomaanavun 

kokoustiloja omaan kokoustoimintaansa. 

d) Kirkon Ulkomaanavun tiedottajat ovat käytettävissä kampanjatyön tukena mahdollisuuksiensa 

mukaan 

e) Kirkon Ulkomaanavun kouluttajat ja vaikuttamistiimin työntekijät tarjoutuvat mahdollisuuksiensa 

mukaan kouluttamaan verkostoa ja tukemaan kampanjoiden suunnittelua ja tiedottavat omista 

koulutuksistaan verkostolle. 

f) Kirkon Ulkomaanavun edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tiimin kokouksissa, kun siitä 

ilmoitetaan etukäteen. 

g) Kirkon Ulkomaanavun johtoryhmä tapaa tiimin vähintään kerran vuodessa. 

h) Mikäli Kirkon Ulkomaanavun johdolla on huomautettavaa Changemakerin toimintaan liittyen, tuo 

se huolensa tiimin ja koordinaattorin tietoon. Asiasta keskustellaan tiimin kokouksessa ja 

tarvittaessa jäsenkokouksessa. 

i) Kirkon Ulkomaanapu kuulee verkostoa nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvissä asioissa. Kannanotot 

ja yhteistyöaloitteet Changemakerin nimissä tekee verkosto itse. 

  



Liite 2: 

Changemakerin rauhantyön periaateohjelma 
 

Changemaker haluaa nostaa esille Suomen ja suomalaisten vastuun maailman konflikteissa. Ilman 
läpinäkyvyyttä ja eettisesti kestäviä valintoja taloudelliset kytköksemme voivat pitkittää ja 
vaikeuttaa konflikteja. Eettiset kriteerit ovat olennaisia myös ulko- ja turvallisuuspoliittisissa 
kysymyksissä. Tällaisia ovat esimerkiksi rauhan rakentaminen siviilikriisinhallinnan ja 
kehitysyhteistyön keinoin sekä asejärjestelmien ja rauhanturvatehtävien kohteiden vastuulliset 
valinnat. Valinnoillamme voimme edistää turvallisemman maailman rakentumista. Suomella on 
mahdollisuus vaikuttaa paitsi itsenäisenä valtiona, myös merkittävien kansainvälisten 
instituutioiden, kuten Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien jäsenenä.  
 
Changemaker vaatii, että: 
 
-  Suomen valtion on osallistuttava aktiivisesti siviilikriisinhallintaan puolueettomista lähtökohdista 
ja edistettävä inhimillistä turvallisuutta kehitysyhteistyön keinoin.  

- Rauhanturva- ja siviilikriisinhallintatehtäviin osallistuttaessa Suomen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota unohdettuihin konflikteihin ja kannustettava muita maita tekemään samoin. 

- Suomen on liityttävä epäinhimilliset aseet kieltäviin kansainvälisiin sopimuksiin. 
 
- Suomen tulee huolehtia, että aseiden, niiden osien ja ammusten vieminen maihin, joissa on 
käynnissä väkivaltainen konflikti, lopetetaan viipymättä. Ulkoministeriön tulee vientilupia 
myöntäessään ottaa huomioon eettiset perusteet ja huolehtia, ettei suomalainen asevienti luo 
esteitä kestävälle kehitykselle. 

- Suomen tulee edistää asekaupan valvontaa sekä kansainvälistä ja alueellista pienaseriisuntaa.  

- Suomen on pidettävä huolta siitä, että sen omistamat yhtiöt eivät hyödy esimerkiksi taloudellisesti 
meneillään olevista konflikteista tai niiden pitkittymisestä.  

- Sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden on varmistuttava siitä, että niiden varoja ei 
sijoiteta sellaisiin yhtiöihin tai rahastoihin, joilla on suoria tai epäsuoria kytköksiä konflikteihin. 
Sijoituskohteiden ja rahavirtojen on oltava läpinäkyviä ja eettisesti kestäviä. 

- Yksityistä kansalaista on kannustettava vastuulliseen kuluttamiseen, joka ei edistä maailman 
konflikteja. Kansalaisjärjestöjen ja julkisten tahojen tulee parantaa tiedon saatavuutta 
kulutusvalintojen vaikutuksista. Yritysten tulee selvittää tuotteidensa ja raaka-aineidensa alkuperän 
mahdolliset vaikutukset konflikteihin ja puuttua ongelmatapauksiin. 

- Suomalaisessa yhteiskunnassa on edistettävä rauhankasvatusta.  

Hyväksytty jäsenkokouksessa 9.4.2011. 

 

 


