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1. TAVOITTEET 

Changemakerin tavoite on globaali oikeudenmukaisuus. Changemaker toimii rauhan, ih-
misoikeuksien ja luonnon hyvinvoinnin puolesta. Changemaker tekee tunnetuksi kansain-
välisen vastuun kysymyksiä. Tavoitteena on, että suomalainen yhteiskunta kantaa vas-
tuunsa ja toimii oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Verkoston jäseniä kannuste-
taan osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon ja kansalaisvaikuttamiseen verkoston ta-
voitteiden mukaisesti. 

Changemaker järjestää aktiivista ja näkyvää vaikuttamistoimintaa. Vuoden pääkampanja 
liittyy _________teemaan ja sen aiheena on ___________. Lisäksi vuoden aikana seura-
taan kahta muuta Changemakerin pysyvää teemaa, rauha/velka/ympäristö, joihin liittyen 
tarvittaessa otetaan kantaa ja kampanjoidaan pienimuotoisemmin. 

Changemakerin painopisteitä vuonna 2014 ovat paikallisryhmien toiminnan tukeminen ja 
jäsenyyden vahvistaminen verkostossa. 

Paikallisryhmien toiminnan tukeminen on tärkeää: näin taataan alueellinen jatkuvuus va-
paaehtoisten vaihtuessa ja Changemakerin jäsenet saadaan sitoutettua verkoston valta-
kunnalliseen toimintaan. Tiimi ja työntekijät pitävät paikallisryhmiin tiiviisti yhteyttä ja vierai-
levat niissä säännöllisesti, jotta tukitoimia voidaan suunnitella myös entistä ryhmäkohtai-
semmin. Ryhmien jatkuvuutta edistetään tukemalla niitä muutosvaiheissa, esimerkiksi yh-
teyshenkilön vaihtuessa. Paikallisryhmille tarjotaan koulutusta etenkin vuoden pääkam-
panjaan liittyen ja niitä kannustetaan mukaan kampanjointiin. Paikallisryhmissä toimiville 
vapaaehtoisille järjestetään myös vuosittain kaksi koulutuspäivää, jotka liittyvät toiminnan 
kehittämiseen ja joissa eri ryhmien edustajat voivat jakaa ideoita ja hyväksi havaittuja käy-
täntöjä toistensa kanssa. 

Changemakerin jäsenyyttä vahvistetaan kutsumalla uusia jäseniksi liittyneitä mukaan toi-
mintaan henkilökohtaisesti. Uusille jäsenille lähetetään kirje, jossa kerrotaan konkreettises-
ti verkoston toimintamuodoista, kuten teema- ja työryhmistä, lähimmästä paikallisryhmästä 
sekä Changemaker-viikonlopuista. Uusille jäsenille lähetään myös Globalisti kotiin. Va-
paaehtoisia sitoutetaan toimintaan myös jäsenpalkinnoilla, joita saa muun muassa esitte-
lemällä verkoston toimintaa edelleen tapahtumissa ja rekrytoimalla lisää jäseniä. Verkos-
ton aktiivisesta toiminnasta pois jääneisiin ja muualla yhteiskunnassa vaikuttaviin vanhoi-
hin jäseniin vahvistetaan siteitä Changementor-toiminnan kautta tarjoamalla vanhoille ak-
tiiveille tietoa ajankohtaisista kuulumisista sekä mahdollisuuksia toimia esimerkiksi koulut-
tajana Changemakerissa. 

Vuoden suurin tapahtuma on Changemakerin 10-vuotisjuhlat, jotka ovat tärkeä osa sekä 
jäsenyyden vahvistamista että vapaaehtoisten kiittämistä.  Verkoston kymmentä ikävuotta 
juhlistetaan näyttävästi loppuvuodesta. Juhliin kutsutaan sekä kaikkia nykyisiä että entisiä 
vapaaehtoisia sekä sidosryhmiä.  

Mahdollistaakseen kauempaakin tulevien nuorten osallistumisen valtakunnallisiin kokouk-
siin ja tapahtumiin, Changemaker korvaa matkakulut osittain tai kokonaan. 
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2. HALLINTO JA TALOUS 

2.1. Toimitilat  

Changemakerin toimisto sijaitsee Kirkon Ulkomaanavun toimistossa Helsingissä. Paikallis-
ryhmät etsivät itselleen toimitilat itsenäisesti erilaisten yhteistyöverkostojen (esimerkiksi 
seurakunta, kunta, oppilaitokset, ylioppilaskunta, muut järjestöt) kautta. 

2.2. Henkilöstö 

Verkostolla on kaksi kokopäiväistä työntekijää. Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changema-
kerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. Lisäksi verkostoon rekrytoidaan vuoden 
mittaan 2-3 harjoittelijaa. 

2.5. Jäsenkokous 

Changemakerin jäsenkokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä sääntömääräisesti. 

2.4. Tiimi 

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta, johon kuuluvat puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta varsinaista jäsentä. Tiimi valitaan vuosittain 
syksyn jäsenkokouksessa. Uusi tiimi aloittaa toimintansa kalenterivuoden 2014 alusta 
sääntömääräisesti. Jokainen tiimin jäsen tukee, koordinoi ja organisoi oman vastuualu-
eensa asioissa paikallisryhmiä ja verkoston valtakunnallista toimintaa. Tiimi kokoontuu 
vuoden mittaan noin kaksi kertaa kuukaudessa, paitsi kesällä harvemmin. Tiimille järjeste-
tään kaksi kertaa vuodessa viikonlopun mittainen strategiatyöskentely, jossa verkoston 
suuntaviivoja ja kehittämistä työstetään. 

2.5. Talous 

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanavun säätiötä, joka tarjoaa verkostol-
le toimitilat ja palkkaa työntekijät. Rahoitusta Changemakerin toiminnalle haetaan Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Jenny ja 
Antti Wihurin rahastolta sekä mahdollisuuksien mukaan muilta säätiöiltä ja paikallisseura-
kunnilta. Yksittäiset ihmiset voivat myös tehdä Kirkon Ulkomaanavulle Changemakerille 
kohdistettuja lahjoituksia.  

 

3. KOULUTUS 

3.1. Changemaker-viikonloput 

Changemaker-verkosto järjestää kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisen koulutusviikonlo-
pun. Viikonloput järjestetään alueellisen tasa-arvon nimissä eri puolilla Suomea, kuitenkin 
kaikkien osallistujien kulkuyhteydet huomioiden. Vuonna 2014 viikonloput järjestetään ke-
väällä Oulun seudulla ja syksyllä Pohjanmaalla.  
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Changemaker-viikonloput tukevat verkoston jäsenten toimintaa sekä paikallisella että val-
takunnallisella tasolla. Viikonloppujen ohjelmat ovat monipuolisia ja niissä hyödynnetään 
erilaisia menetelmiä asiantuntijaluennoista luoviin työpajoihin. Koulutuksissa keskitytään 
verkoston kolmeen teemaan (rauha, velka ja ympäristö) mutta esille voidaan nostaa myös 
muita ajankohtaisia aiheita. Etenkin kevään viikonlopussa koulutuksen pääpaino on kui-
tenkin vuoden pääkampanjateemassa. 

Vuoden 2014 aikana koulutusviikonloput painottavat entistä laadukkaampaa koulutusta, 
joka haastaa jäsenet oppimaan ja etsimään aktiivisesti tietoa eri asioista. Koulutuksen tar-
koitus on jättää tilaa myös luovuudelle ja toteuttamiselle. Jokaista jäsentä rohkaistaan ide-
oinnin lisäksi myös tarttumaan visioihin konkreettisin työkaluin. Lisäksi kehitetään jäsenten 
vuorovaikutustaitoja, tuetaan merkityksellistä jäsenyyttä ja ryhmähenkeä sekä rohkeaa 
osallistumista. 

Changemakerin koulutusviikonlopuista tiedotetaan muiden maiden Changemaker-
verkostoille, jotka voivat lähettää niihin osallistujia. Sisarverkostoista tulevat vieraat tuovat 
viikonloppuihin kansainvälisyyttä sekä yhä useammille mahdollisuuden jakaa kokemuksia 
ja tietoa eri maiden Changemaker-aktiivien kanssa. 

3.2. Kampanjakoulutus 

Vaikuttamistoiminta ja kampanjointi ovat tärkeä osa Changemakerin valtakunnallista toi-
mintaa. Verkosto järjestää vuoden pääkampanjaan liittyen koulutusta sekä valtakunnallis-
ten tapahtumien (Changemaker-viikonloput, paikallisryhmäpäivät) yhteydessä että vierai-
lemalla eri puolilla Suomea paikallisryhmissä. Kampanjakoulutusten tavoitteena on roh-
kaista jäsenistöä mukaan verkoston valtakunnalliseen kampanjatoimintaan sekä antaa 
heille valmiuksia toteuttaa vaikuttamistoimintaa myös omalla kotipaikkakunnallaan. Kam-
panjakoulutus koostuu muun muassa feissausharjoituksista, luennoista sekä tietomateri-
aaleista, jotka ovat kaikkien Changemakerin jäsenten käytettävissä. Kampanjakoulutuk-
sesta vastaavat teemaryhmät yhteistyössä tiimin koulutusvastaavan kanssa. Oman asian-
tuntemuksensa vahvistamiseksi teemaryhmien jäsenille tarjotaan myös mahdollisuuksia 
osallistua erilaisiin koulutuksiin kampanjointiin ja kampanjateemoihin liittyen. 

3.3. Globaalikasvatus ja rippikoulutyö 

Changemaker toteuttaa globaalikasvatusta myös tarjoamalla seurakunnille asiantuntemus-
taan kansainvälisen diakonian kysymyksistä sekä mahdollisuuden tilata verkostosta vierai-
lija rippileireille. Tätä tarkoitusta varten verkosto on tuottanut Rippikoulupaketti maailman-
muuttajille -materiaalin, jonka avulla Changemaker kannustaa nuoria aktiiviseen toimin-
taan yhteiskunnassa. Rippikoulupaketti koostuu toiminnallisista harjoituksista, joilla roh-
kaistaan nuoria asettumaan eri puolilla maailmaa olevien ihmisten asemaan. Samalla edis-
tetään suvaitsevaisuutta ja tietoisuutta erilaisista kulttuureista. Lisäksi paketti tarjoaa laa-
jasti tietoa kansainvälisestä diakoniasta sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. 

Rippikoulutyön lisäksi Changemaker kartoittaa mahdollisuuksia olla esillä kouluissa, jotta 
verkosto tavoittaisi paremmin esimerkiksi maahanmuuttajanuoria.  

Globaalikasvatuksen tueksi verkosto on myös tuottanut Globaalin oikeudenmukaisuuden 
puolesta – Opas maailmanmuuttajille -materiaalin, joka tarjoaa virikkeitä Changemakerin 
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teemojen käsittelyyn. Materiaalia voivat käyttää niin globaalikasvatusta tekevät kuin nuoret 
itse.  

3.4. Muut koulutusmahdollisuudet jäsenistölle 

Changemaker seuraa muiden tahojen, kuten Kepan ja Allianssin, tarjoamia koulutuksia ja 
suosittelee tiedostuslistan välityksellä jäseniä osallistumaan heitä ja verkostoa kiinnosta-
viin koulutuksiin. Kaikessa verkoston toiminnassa painotetaan vastavuoroisuutta, jotta 
hyödylliset tiedot ja taidot olisivat kaikkien ulottuvilla. Changemaker tukee jäsentensä kou-
lutusta maksamalla tapahtumien osallistumismaksuja sekä korvaamalla matkakuluja. Vas-
tineena koulutukseen osallistuneet jäsenet välittävät oppimansa tiedot ja taidot myös ver-
koston käyttöön, esimerkiksi laatimalla koulutuksesta raportin tai toimimalla kouluttajana 
paikallis- tai teemaryhmässä. 

3.5. Changemaker Akatemia 

Vuonna 2014 lanseerataan yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa Changemaker Akate-
mia, joka tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille, joilla on jo kokemusta vaikuttamistoiminnasta. 
Akatemiaan hakeminen ei edellytä verkostoon ennestään kuulumista, mutta se katsotaan 
eduksi. Näin Changemakerilla on mahdollisuus saada kyvykkäitä ja motivoituneita jäseniä 
sitoutumaan perustoimintaansa. Akatemia lanseerataan rauhateemalla: osallistujat toteut-
tavat kampanjasuunnitelmaharjoituksia, harjoittelevat konfliktinratkaisumenetelmiä ja tutus-
tuvat johonkin kehitysyhteistyöhankkeeseen Kirkon Ulkomaanavun kohdemaassa. Koh-
demaavierailu toteutetaan koulutuksen loppuvaiheessa, ja sitä edeltää säännölliset ko-
koontumiset ja etätehtävät. Akatemia kestää vähintään vuoden. Jokaisella Akatemian jä-
senellä on myös oma mentor. Akatemian osallistujat sitoutuvat Changemakerin kampanja-
työhön ja toimivat verkostossa kouluttajina.  

 

4. VAIKUTTAMISTOIMINTA 

4.1. Teemaryhmät 

Changemakerin vaikuttamistoiminta keskittyy kolmen pysyvän teeman ympärille. Teemoja 
ovat rauha, velka ja ympäristö. Pysyvien teemojen tarkoituksena on tuoda verkoston kam-
panjatoimintaan pitkäjänteisyyttä. Käytännössä teemaryhmätoiminta tarkoittaa sitä, että 
jokaisen teeman ympärillä toimii aihepiiriä seuraava työryhmä, jonka on mahdollista tarttua 
ajankohtaisiin aiheisiin tarvittaessa nopeastikin. Teemaryhmät kokoontuvat säännöllisesti 
ja koostuvat teemaryhmän yhteyshenkilöstä sekä teemasta kiinnostuneista, sitoutuneista 
verkoston jäsenistä. Teemaryhmillä on omat sähköpostilistansa, joiden avulla niiden yh-
teydenpito toteutuu. Teemaryhmissä pyritään avoimuuteen ja konsensukseen sekä mata-
lan osallistumiskynnyksen luomiseen. 

Teemaryhmät lisäävät tietoutta ja osaamista omaan teemaansa liittyen kouluttautumalla 
sekä tuottamalla teemaan liittyvää tausta- ja koulutusmateriaalia verkostolle. Ryhmät vai-
kuttavat keskeisesti siihen, millaista koulutusta verkoston sisällä tarjotaan. Teemaryhmät 
tarjoavat myös itse muille verkoston jäsenille toiminta- ja kouluttautumismahdollisuuksia 
oman teemansa puitteissa. 
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Teemaryhmät edistävät Changemakerin poliittisia tavoitteita rauha-, velka- ja ympäristö-
kysymyksissä. Ryhmien toimintaa ohjaavat periaateohjelmat, jotka tarkistetaan ja hyväksy-
tään vuosittain kevään jäsenkokouksessa. Teemaryhmät osallistuvat mahdollisuuksien 
mukaan julkiseen keskusteluun omien tavoitteidensa ja näkökantojensa esilletuomiseksi. 
Teemaryhmät myös pitävät yhteyttä ja tekevät yhteistyötä samoista teemoista kiinnostu-
neiden ja samoja tavoitteita edistävien järjestöjen kanssa. 

Kaikki teemaryhmät valmistelevat syksyn 2014 jäsenkokoukselle ehdotuksensa vuoden 
2015 pääkampanjaksi. 

4.2. Pääkampanja 

Vuoden 2014 pääkampanja on ______teemainen. Kampanjan aiheena on _______. Kam-
panja käynnistyy maalis-huhtikuussa 2014 ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 
_______ryhmä, joka tapaa vuoden aikana säännöllisesti.  

Kampanjatyöryhmän toimintaan osallistumisesta tiedotetaan ahkerasti sähköpostilistoilla ja 
netissä. Työryhmää koordinoi tiimin kampanjavastaava ja ympäristöryhmän yhteyshenkilö. 
Kampanjatyöryhmän toiminta on avointa, ja kaikki halukkaat voivat osallistua ryhmän ko-
kouksiin ja kampanjan toteuttamiseen. Kynnystä osallistua kampanjatyöryhmän toimintaan 
madalletaan antamalla ryhmän työskentelystä konkreettista kuvaa ryhmän ulkopuolisille.  

Vuoden pääkampanjalle luodaan tarkka kampanjasuunnitelma, jossa tulevat esiin kam-
panjan tavoitteet, viestit, kohderyhmä, tulosten mittarit, tiedotussuunnitelma, kampanjatoi-
minnot sekä aikataulu. Kampanjan tavoitteet liitetään Changemakerin yleisiin tavoitteisiin. 
Mahdollisuuksien mukaan toimitaan myös yhteistyössä sellaisten järjestöjen kanssa, joilla 
on kampanjatoimintaa samoista teemoista. Kampanjan aihepiiristä kootaan taustamateri-
aali, jonka kautta verkoston jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat aiheeseen perehtyä. 
Kampanjaan liittyvä kouluttautuminen tapahtuu Changemaker-viikonlopuissa sekä paikal-
lisryhmille mahdollisuuksien mukaan järjestettävissä omissa koulutuksissa. 

Kampanjan tavoitteita edistetään lobbaustapaamisissa päättäjien kanssa. Tunnettuutta 
kampanjalle saadaan valtakunnallisilla tapahtumilla, kuten luovilla tempauksilla. Kampanja 
on keskeisesti mukana myös verkoston kesäkiertueella. Changemakerin paikallisryhmät 
osallistuvat aktiivisesti kampanjan suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Paikallisryhmien 
omaa kampanjatoimintaa tuetaan myös rahallisesti. Sekä valtakunnallisen että paikallisen 
kampanjoinnin tavoitteena on herättää keskustelua globaalia epäoikeudenmukaisuutta 
aiheuttavista rakenteista sekä kannustaa ihmisiä vaikuttamaan niiden poistamiseksi. 

Kampanjan päättyessä sen toteutumisesta ja tuloksista tehdään raportti. Raportin tekee 
kampanjavastaava yhdessä kampanjatyöryhmän kanssa. Apuna käytetään myös kampan-
jaan osallistuneilta kerättyä palautetta. Kampanjan seurantaa jatketaan, kunnes sen tavoit-
teet ovat toteutuneet. 
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5. JÄSENASIAT 

5.1. Jäsenrekrytointi ja jäsenten sitouttaminen 

Changemakerin toimintaan kannustetaan mukaan yhä uusia vapaaehtoisia esittelemällä 
toimintaa aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa sekä rippikoululeireillä ja mahdollisuuksien 
mukaan myös kouluissa, jotta tietoisuus verkostosta sekä maailman epäkohdista, joihin 
Changemaker toiminnallaan puuttuu, lisääntyisi. Verkostossa jo mukana olevia vapaaeh-
toisia rohkaistaan kutsumaan mukaan myös ystäviään henkilökohtaisesti. 

Uusille jäsenille lähetään Globalisti-lehti sekä henkilökohtainen kutsukirje, jossa verkoston 
toimintamuodoista kerrotaan konkreettisesti. Uusia jäseniä kannustetaan mukaan etenkin 
Changemaker-viikonloppuihin, jotka ovat hyvä tapa tulla mukaan verkoston toimintaan.  

Vapaaehtoisia sitoutetaan toimintaan myös kiittämällä ja palkitsemalla heitä. Esimerkiksi 
valtakunnallisten kampanjatapahtumiin tai Globalisti-lehden tekoon osallistuneille järjeste-
tään kiitostilaisuuksia, kuten yhteisiä illanviettoja tai kiitoskahveja. Myös paikallisryhmissä 
voidaan järjestää omia kiitostapahtumia. Verkostoa erilaisissa tapahtumissa tai vierailuilla 
(esimerkiksi rippikoululeireillä) esitelleet sekä uusia jäseniä rekrytoineet vapaaehtoiset voi-
vat kerätä myös pisteitä jäsenpalkintojärjestelmään ja hankkia niillä Changemaker-
tuotepalkintoja. 

Lisäksi jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua paitsi Changemakerin omiin myös 
muiden tahojen, kuten Kepan, järjestämiin koulutuksiin. Näihin koulutuksiin sekä verkoston 
valtakunnallisiin kokouksiin ja tapahtumiin osallistumista mahdollistetaan korvaamalla va-
paaehtoisten matkakuluja. 

Changemakerissa aktiivisesta toimineiden (esimerkiksi tiimiläiset, kampanjaryhmässä toi-
mineet, paikallisryhmässä yhteyshenkilöt, Globalisti-lehteen kirjoittaneet) on mahdollista 
saada vapaaehtoistyöstään myös todistus. 

5.2. Työryhmät 

Työryhmien kautta etenkin ne Changemakerin jäsenet, jotka eivät kuulu paikallisryhmiin, 
voivat löytää oman tapansa toimia ja vaikuttaa verkostossa. Verkostossa toimivia työryh-
miä ovat muun muassa teemaryhmät, Globalisti-lehden toimituskunta sekä yhteydenpidos-
ta Changemakerin sisarverkostoihin vastaava kansainvälisten asioiden työryhmä. Työryh-
miä perustetaan tarpeen mukaan myös kehittämään toimintoja tai toteuttamaan uusia pro-
jekteja. Tällaisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi Changemaker-viikonlopun suunnitteluryhmä 
ja rippikoulukonseptin kehittämisryhmä. 

Paikallisryhmien ja valtakunnallisen verkoston yhteyden vahvistamiseksi myös paikallis-
ryhmien edustajia kannustetaan osallistumaan työryhmien toimintaan. Jokaisessa työryh-
mässä on vähintään yksi tiimin jäsen, joka tukee ryhmän toimintaa. 

5.3. Changementor 

Changementor-toiminnalla kootaan yhteen ja vahvistetaan verkoston siteitä muualla yh-
teiskunnassa jo vaikuttaviin vanhoihin aktiiveihin, jotka haluavat tukea verkoston toimintaa 
ja saada tietoa ajankohtaisista kuulumisista. Changementorit voivat tarjota asiantuntemus-
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taan esimerkiksi teema- ja paikallisryhmille tai toimia verkostossa kouluttajana. Tätä tarkoi-
tusta varten kouluttamisesta kiinnostuneista changementoreista kootaan kouluttajapankki, 
josta esimerkiksi paikallisryhmät voivat etsiä ja pyytää kouluttajia omiin iltoihinsa.  

Changementoreille järjestetään kerran vuodessa kokoontuminen, jossa he voivat tavata 
sekä muita entisiä että nykyisiä aktiiveja. Changementorit saavat myös Globalisti-lehden 
kotiin kannettuna. Changementorit lahjoittavat verkostolle vuosittain haluamansa summan. 
Lahjoituksilla toteutetaan verkoston ydintoimintaa: kampanjoita ja koulutusviikonlopun kal-
taisia vapaaehtoisille tärkeitä tapahtumia. 

5.4. 10-synttärit 

Changemaker-verkosto aloitti toimintansa Suomessa syksyllä 2004, mistä tulee syksyllä 
2014 kuluneeksi jo kymmenen vuotta. Changemaker-verkostoa sekä toiminnassa vuosien 
varrella mukana olleita vapaaehtoisia juhlitaan näyttävästi loppuvuodesta 2014, jolloin jär-
jestetään verkoston 10-vuotisjuhla. Juhla on verkoston vuoden suurin tapahtuma, jonka 
tavoitteena on vahvistaa jäsenyyttä verkostossa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta eri puolilla 
Suomea toimivien vapaaehtoisten välillä. Juhliin kutsutaan kaikkia verkoston jäseniä. Li-
säksi juhliin kutsutaan changementoreita sekä sidosryhmien edustajia ja päättäjiä.  

 

6. PAIKALLISRYHMÄT 

6.1. Paikallinen toiminta 

Vuonna 2014 Changemakerin paikallisryhmät Espoossa, Haapajärvellä, Helsingissä, Hä-
meenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kajaanissa, Kokkolassa, Kirk-
konummella, Kiuruvedellä, Kotkassa, Kuopiossa, Kuusamossa, Laihialla, Mikkelissä, Ou-
lussa, Porvoossa, Sotkamossa, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Vihdissä jatkavat toi-
mintaansa.  

Paikallisryhmille asetetaan vuosittaisia tavoitteita, mutta ne saavat suunnitella ja toteuttaa 
toimintansa itsenäisesti. Kukin ryhmä laatii puolivuosittain toimintasuunnitelman ja -
kertomuksen Changemakerin toimistolle. Changemakerin toiminnan ytimenä on jäsenten 
kouluttautuminen ja valveutuminen niistä ongelmista, joihin verkosto pyrkii vaikuttamaan. 
Kaikkia jäseniä ja paikallisryhmiä rohkaistaan jatkuvasti kouluttautumaan myös omaehtoi-
sesti verkoston teemoista sekä muista tärkeistä aiheista. Paikallisryhmät voivat esimerkiksi 
katsella informatiivisia elokuvia, järjestää lukupiirejä tai tehdä vierailuja erilaisiin paikkoihin. 
Ryhmät voivat pyytää iltoihinsa myös verkoston sisältä tai ulkopuolelta haluamaansa asi-
antuntijaa kouluttamaan heitä kiinnostavasta aiheesta. Tiimin koulutus- ja paikallisryhmä-
vastaavat auttavat koulutusiltojen järjestämisessä. 

Paikallisryhmät osallistuvat aktiivisesti Changemakerin pääkampanjaan jo sen suunnitte-
lusta lähtien. Kampanjaryhmä toimittaa laatimaansa taustamateriaalia ryhmille luettavaksi, 
ja ryhmät antavat siitä palautetta. Paikallisryhmät osallistuvat kampanjointiin järjestämällä 
omia kampanjatapahtumia, esittelemällä kampanjaa oman alueensa tapahtumissa sekä ja 
laatimalla mielipidekirjoituksia.  
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Paikallisryhmätoiminnassa tärkeää on ryhmän hyvä yhteishenki ja tiiviys. Ryhmän toiminta 
on luovaa ja aktiivista, kun kaikki nauttivat yhteisestä olosta. Tiiviydestä huolimatta ryhmät 
ovat avoimia ja ottavat uudet jäsenet innolla vastaan. Ryhmät esittelevät toimintaansa ja 
rekrytoivat uusia jäseniä sekä omissa tapahtumissaan että osallistumalla lähialueensa jär-
jestötapahtumiin, kuten Mahdollisuuksien toreille ja Changemakerin kesäkiertueelle.  

6.2. Uudet paikallisryhmät 

Changemaker-toiminnasta kiinnostuneet voivat perustaa oman paikallisryhmän kokoamal-
la yhteen vähintään kolme kiinnostunutta nuorta, valitsemalla keskuudestaan yhteyshenki-
lön ja ilmoittamalla tarvittavat tiedot Changemakerin toimistolle.  

Uusien paikallisryhmien syntymistä tuetaan saattamalla yhteen samalla paikkakunnalla 
olevia toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä esimerkiksi uutiskirjeen, sosiaalisen median ja 
paikkakunnalla tapahtuvien esittelytilaisuuksien avulla.  Toimintaa levitetään etenkin sellai-
sille alueille, missä Changemaker-ryhmiä ei vielä ole. Tiimin paikallisryhmävastaava tai 
verkoston työntekijät vierailevat uudessa ryhmässä sen alkutaipaleella, jotta toiminta saa-
daan kunnolla käyntiin. Ryhmiä autetaan esimerkiksi toiminnan suunnittelussa sekä uusien 
jäsenien hankkimisessa.  

6.3. Paikallisryhmätoiminnan tukeminen 

Paikallisryhmätoiminnassa panostetaan etenkin nykyisten ryhmien toiminnan laatuun ja 
jatkuvuuteen. Ryhmille asetetaan selkeät vuositavoitteet ja niitä tuetaan toiminnan suunnit-
telussa ja markkinoinnissa, jotta myös uudet kiinnostuneet vapaaehtoiset voisivat löytää 
mukaan toimintaan. Changemakerin teemaryhmät tarjoavat paikallisryhmille koulutusta ja 
etenkin vuoden pääkampanjasta käydään kouluttamassa eri paikkakunnilla.  

Changemakerin tiimi ja työntekijät seuraavat ryhmien toimintaa ja pitävät säännöllisesti 
yhteyttä ryhmiin. Paikallisryhmissä vieraillaan myös säännöllisesti. Paikallisryhmiä tuetaan 
lisäksi materiaaleilla, kuten paikallisryhmätoimijoiden oppaalla. Changemaker tukee paikal-
lisryhmien toimintaa myös rahallisilla avustuksilla esimerkiksi tempausten tai kiitosjuhlien 
järjestämiseksi sekä korvaamalla kouluttajien matkakuluja. 

6.4. Yhteydenpito paikallisen ja valtakunnallisen toiminnan välillä 

Paikallisryhmillä on keskinäiseen viestintään käytössä kullakin omat sähköpostilistansa. 
Lisäksi ryhmillä on omia Facebook-sivuja, joilla ne tiedottavat toiminnastaan. Paikallisryh-
missä toimivia kannustetaan osallistumaan verkoston kampanjatyöryhmiin ja muuhun yh-
teiseen toimintaan tiedottamalla niistä aktiivisesti myös paikallisryhmien sähköpostilistoilla.  

Paikallisryhmiä kehotetaan tekemään yhteistyötä keskenään Ryhmien edustajat tapaavat 
kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä paikallisryhmäpäivässä. Tapahtumassa pohditaan 
yhdessä kehitysideoita paikallisryhmien toimintaan. Ne järjestetään eri puolilla Suomea, 
jotta kaikilla olisi tasapuolisesti mahdollisuuksia osallistua. Toisia paikallisryhmätoimijoita 
tapaa lisäksi Changemakerin valtakunnallisissa koulutusviikonlopuissa ja jäsenko-
kouksissa, joihin toivotaan vapaaehtoisia kaikista paikallisryhmistä. 
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7. TIEDOTUS 

7.1. Internet  

Verkoston pääasiallinen tiedotuskanava on www.changemaker.fi -sivusto. Nettisivut sisäl-
tävät muun muassa uutisia, tietoa verkoston toiminnasta, kampanjoista, pysyvistä teemois-
ta ja paikallisryhmistä, verkoston tuottamaa materiaalia sekä yhteystiedot. Sivuston ylläpi-
dosta vastaavat Changemakerin työntekijät mutta sisällöntuottajina toimivat myös verkos-
ton vapaaehtoiset, jotka kirjoittavat sivustolle muun muassa blogitekstejä.  

Changemaker tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Verkos-
tolla on oma Facebook-sivu (www.facebook.com/ChangemakerFinland), mihin verkoston 
työntekijät ja tiimin tiedotusvastaava päivittävät säännöllisesti tietoa verkoston ajankohtai-
sesta toiminnasta. 

Lisäksi vuoden 2014 aikana kartoitetaan uusien sosiaalisen median kanavien (kuten Twit-
ter ja Instagram) käyttöä nuorten tavoittamiseksi yhä laajemmin. 

7.2. Sähköpostilistat  

Verkostolla on käytössään sähköpostilistoja, jotka toimivat verkoston keskeisenä yhtey-
denpitovälineenä ja apuna vapaaehtoisten rekrytoinnissa.  Sähköpostilistoja ovat varsinai-
nen tiedotuslista (tiedotus@changemaker.fi), teema- ja paikallisryhmien sähköpostilistat 
sekä Globalisti-lehden toimituskunnan ja kansainvälisten asioiden työryhmän sähköposti-
listat. Tiedotuslistan kautta jaetaan tietoa valtakunnallisista tapahtumista, välitetään esi-
merkiksi jäsenkokouskutsut sekä lähetetään kuukausittainen uutiskirje. Tiedotuslistan tilaa-
jia ovat kaikki Changemakerin jäsenet. Muille listoille liittyminen on mahdollista Change-
makerin nettisivuilla jäsenten oman kiinnostuksen mukaan. 

7.3. Uutiskirje  

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan kuukausittain tiedotuslistalla julkaistavassa uu-
tiskirjeessä. Uutiskirjeen laatii viestinnästä vastaava Changemaker-koordinaattori, jolle 
jäsenet ja paikallisryhmät voivat etukäteen ilmoittaa uutiskirjeeseen tulevia asioita, kuten 
paikallisia tapahtumia ja koulutuksia. Uutiskirje julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi.  

7.4. Globalisti  

Globalisti käsittelee Changemakerin arvojen mukaisesti globaalia oikeudenmukaisuutta ja 
pitää esillä kestävää elämäntapaa. Lehdellä on vuosittain yksi teemanumero, joka määräy-
tyy Changemakerin pääkampanjan mukaan. Muiden numeroiden aiheet määrittyvät toimi-
tuskunnan kiinnostuksen mukaan. Teemajuttujen lisäksi lehdessä kerrotaan verkoston 
ajankohtaisista kuulumisista sekä annetaan vinkkejä paikalliseen toimintaan. Vuonna 2014 
Globalisti ilmestyy kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Lehden sisällön tuottaa vapaaehtoi-
sista koostuva toimituskunta. Toimituskunnan työtä ohjaa päätoimittaja, joka vastaa lehden 
linjan ja sisällön valvonnasta. Globalistin päätoimittajana toimii jäsenkokouksen valitsema 
henkilö, jolla on journalistista osaamista ja kokemusta toimitustyöstä. Tiimi valvoo päätoi-
mittajan työtä. 

http://www.changemaker.fi/
http://www.facebook.com/ChangemakerFinland
mailto:tiedotus@changemaker.fi
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Globalistia lähetetään paikallisryhmiin, mistä sitä jaetaan eteenpäin verkoston jäsenille. 
Henkilökohtaisesti lehti lähetetään kiitoksena kaikille Changemakeria lahjoituksella tuke-
neille. Lehteä jaetaan myös erilaisissa tapahtumissa, joissa Changemaker on esillä. muun 
muassa opettajat ja muut globaalikasvatuksen parissa työskentelevät voivat tilata lehteä 
SubjectAid -palvelun kautta.  

7.5. Kampanjatiedotus 

Kullekin valtakunnalliselle kampanjalle laaditaan oma tiedotussuunnitelma. Kampanjoille 
nimetään mediasuhteita hoitava tiedotusvastaava, joka yhdessä kampanjatyöryhmän 
kanssa huolehtii ulkoisesta tiedotuksesta, esim. lehdistötiedotteiden kirjoittamisesta. Sosi-
aalisen median roolia kampanjatiedotuksessa vahvistetaan. Kampanjan aikana painetaan 
myös kampanjaan liittyviä materiaaleja, joiden yhteneväisyydestä Changemakerin muun 
materiaalin kanssa pidetään huolta.  

 

8. MARKKINOINTI 

8.1. Graafinen ulkoasu  

Verkostolla on graafinen ohjeistus, jonka tarkoituksena on yhtenäistää tiedotuksessa ja 
markkinoinnissa käytetyn materiaalin ilmettä siten, että Changemaker on helppo tunnistaa. 
Graafisen ohjeistuksen mukaista ilmettä käytetään aina, kun Changemaker tuottaa uutta 
materiaalia tai päivittää vanhaa.  

8.2. Esitteet 

Changemakerin esittelyssä ja markkinoinnissa hyödynnetään vuonna 2013 uudistettua 
yleisesitettä, joka antaa tietoa verkoston toiminnasta sekä luo tiiviin katsauksen globaalin 
oikeudenmukaisuuden puolesta toimimiseen. Esitteitä jaetaan erilaisissa tapahtumissa, 
kesäkiertueella ja kampanjoiden yhteydessä. Lisäpainoksia esitteestä otetaan tarpeen 
mukaan. Paikallisryhmät, seurakunnat ja muut yhteistyökumppanit voivat tilata esitettä 
maksutta Changemakerin toimistolta. Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Kampanjaesitteitä painetaan kunkin kampanjasuunnitelman mukaan. Esitteitä jaetaan 
kampanjatapahtumissa ja niitä toimitetaan paikallisryhmiin kampanjan alkaessa. Paikallis-
ryhmillä on myös mahdollisuus anoa verkostolta taloudellista tukea omien tiedotusmate-
riaaliensa painamiseen.  

8.3. Mainonta  

Changemakeria ja verkoston vuoden pääkampanjaa mainostetaan erilaisissa julkaisuissa 
sekä printtimediassa että internetissä. Mainontakanavia mietittäessä otetaan huomioon, 
miten ne vastaavat paitsi Changemakerin arvomaailmaa, myös niiden mahdollisuus tavoit-
taa Changemakerin toiminnan kannalta avainasemassa olevat kohderyhmät. Vuonna 2014 
kehitetään etenkin netissä tapahtuvaa mainontaa. 
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8.4. Changemaker-esittelyt  

Changemakerin vapaaehtoiset käyvät vuoden mittaan esittelemässä verkoston toimintaa 
erilaisissa tapahtumissa, joissa on mahdollista tavoittaa nuoria ja nuoria aikuisia. Tapah-
tumissa jaetaan verkoston materiaaleja sekä rekrytoidaan uusia jäseniä.  

Seurakunnissa Changemaker pyrkii näkymään etenkin rippikouluvierailujen kautta. Seura-
kuntien työntekijöille verkostoa tehdään tutuksi muun muassa kirkon nuorisotyön neuvotte-
lupäivillä ja hiippakunnallisissa kasvatustyön painopisteseminaareissa.  

Paikallisryhmiä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti oman alueensa tapahtumiin sekä 
esittelemään toimintaa kouluilla ja seurakuntien nuorten illoissa.  

8.5. Kesäkiertue 

Touko-elokuussa toteutettavalla valtakunnallisella kesäkiertueella markkinoidaan Chan-
gemakerin toimintaa sekä esitellään verkoston pääkampanjaa. Kesäkiertueen tarkka aika-
taulu päätetään keväällä 2014. Tavoitteena on koota monipuolinen, toimiva ja toteuttamis-
kelpoinen kiertueohjelma, johon Changemakerin jäsenet ja paikallisryhmät eri puolilla 
Suomea osallistuvat.  

 

9. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT  

9.1. Kirkon Ulkomaanapu  

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto nuorille ja nuorille 
aikuisille, ja sen toiminta on pääasiassa vaikuttamistoimintaa kotimaassa. Ulkomaanavun 
kanssa toteutetaan yhteistyösopimuksen mukaista toimintaa. 

9.2. Muiden maiden Changemaker-verkostot ja kansainvälinen yhteistyö 

Pidetään säännöllistä yhteyttä eri maiden (Norja, Islanti, Unkari, Kenia, Pakistan, Alanko-
maat) kansallisten Changemaker-verkostojen kanssa. Työstetään Changemakerin kan-
sainvälisiä suuntaviivoja ja kehitetään yhteistyötä.  

Lähetetään osallistujia Islannin Changemakerin koulutustapahtumaan keväällä 2014 ja 
Norjan Changemakerin koulutustapahtumaan kesällä 2014. Lisäksi kutsutaan muista 
Changemaker-verkostoista vieraita Suomen Changemakerin valtakunnallisiin koulutusvii-
konloppuihin.  

9.3. Kepa ry  

Kepan asiantuntijuus on tukena ja järjestöverkosto yhteistyössä etenkin kampanjoissa. 
Toimitaan yhdessä suurissa, valtakunnallisissa kansalaisjärjestöjen vetoomuksissa ja 
tempauksissa. Yhteistyötä tehdään myös Kepan vaikuttamisverkosto Globbarien kanssa. 
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9.4. Rauhanjärjestöt 

Changemaker tukee SaferGlobe Finlandin tekemää tutkimustyötä. Vastineena verkosto voi 
hyödyntää tutkimuksia vaikuttamistyössään. Suomen Kristillisen Rauhanliiton kanssa teh-
dään yhteistyötä Loviisan Rauhanfoorumiin liittyen. Muiden rauhanjärjestöjen (esimerkiksi 
Sadankomitea, Rauhanliitto, Amnesty International – Suomen osasto) kanssa tehdään 
yhteistyötä eri kampanjoihin ja yhteisiin teemoihin liittyen mahdollisuuksien mukaan. 

9.5. Velkateemaan liittyvät järjestöt 

Changemaker jatkaa yhteistyön kehittämistä Attacin kanssa ja kartoittaa myös mahdollisia 
muita yhteistyökumppaneita velka-, vero- ja talouskysymyksiin liittyen. 

9.6. Ympäristöjärjestöt 

Changemaker on mukana Maan ystävien koordinoimassa Polttava kysymys -
kampanjaverkostossa. Yhteistyötä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa tehdään kampan-
joihin ja yhteisiin teemoihin liittyen mahdollisuuksien mukaan tai osallistumalla ympäristö-
aiheisiin tapahtumiin. 

9.7. Hiippakunnat ja valtakunnallinen kirkon nuorisotyö  

Changemaker-verkoston koordinaattori osallistuu hiippakuntien kasvatustyön painopiste-
seminaareihin syksyllä. Lisäksi Changemaker osallistuu valtakunnallisiin kirkon nuoriso-
työn neuvottelupäiviin tammikuussa ja mahdollisuuksien mukaan tuottaa päivillä ohjelmaa. 

9.8. Kirkon ruotsinkielinen työ ja Porvoon hiippakunta  

Changemaker osallistuu mahdollisuuksien mukaan Porvoon hiippakunnan järjestämiin ta-
pahtumiin, joissa on mahdollista tavoittaa ruotsinkielisiä nuoria.  

9.9. Yhteisvastuu  

Changemaker kannustaa paikallisryhmiään olemaan mukana Yhteisvastuukeräyksen to-
teuttamisessa. Yhteisvastuun kanssa tehdään yhteistyötä myös hiippakunnallisissa kasva-
tustyön painopisteseminaareissa. 

9.10. Oppilaitokset  

Rekrytoidaan harjoittelijoita korkeakouluista. Changemaker esittelee toimintaansa oppilai-
toksissa kutsuttaessa.  

9.11. Nuorisoyhteistyö Allianssi 

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun kautta Allianssin jäsen, ja verkoston koordinaatto-
ri osallistuu Allianssin jäsenkokouksiin. Verkosto myös lähettää kiinnostuksen mukaan jä-
seniään Allianssin järjestämiin koulutuksiin ja mainostaa Allianssin kautta haettavia luot-
tamustoimia, kuten YK-nuorisodelegaatin ja ilmastodelegaatin paikkoja. 
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9.12. Paikallisryhmien yhteistyötahot   

Paikallisryhmät voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi muiden järjestöjen, oppilaitosten tai 
seurakuntien kanssa sopimalla asiasta paikallisesti. 
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LIITE 1: CHANGEMAKERIN VUOSIKALENTERI  

 

Tammikuu – helmikuu    

 Uusi tiimi aloittaa kautensa, vastuualueiden jako 

 Tiimin strategiaviikonloppu  

 Paikallisryhmäpäivä (helmi-maaliskuu) 

 Yhteisvastuukeräys (helmi-huhtikuu, paikallisryhmiä kannustetaan osallistumaan) 

Maaliskuu – huhtikuu  

 Changemaker-viikonloppu  

 Jäsenkokous 
o edellisen vuoden toimintakertomuksen käsittely 
o Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyösopimuksen (mahdollisten 

muutosten) hyväksyminen 
o uuden tiimin vaalitoimikunnan nimeäminen 

 Raportti vuoden 2013 rahoituksen käytöstä Opetus- ja kulttuuriministeriöön 

 Vuoden pääkampanja alkaa 

 Globalisti-lehti ilmestyy 

Toukokuu  

 Apurahahakemus Kirkkohallitukselle (vuodelle 2015)  

 Rahoitushakemus Jenny ja Antti Wihurin säätiölle (vuodelle 2015) 

 Kesäkiertue alkaa  

 Changementor-tapaaminen 

Kesäkuu – heinäkuu  

 Rippikouluvierailut 

 Kesäkiertue  

 Kaksi harjoittelijaa Changemakerissa 

Elokuu – syyskuu  

 Kesäkiertue päättyy 

 Tiimin strategiaviikonloppu 

 Valtakunnallisen toimintasuunnitelman valmistelu seuraavalle vuodelle 

 Talousarvion laatiminen seuraavalle kalenterivuodelle  

 Paikallisryhmäpäivä 
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Lokakuu – marraskuu  

 Changemaker-viikonloppu 

 Jäsenkokous  
o uuden tiimin valinta  
o valtakunnallisen verkoston sekä teema- ja paikallisryhmien vuoden 2015 toi-

mintasuunnitelmien hyväksyminen 
o uuden pääkampanjan valinta  

 Vuosisuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 hyväksytään Kirkon Ulkomaanavus-
sa  

 Globalisti-lehti ilmestyy 

 Vastuuviikko (paikallisryhmiä kannustetaan pitämään teemaa esillä toiminnassaan) 

 Rahoitushakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön 

 Changemakerin 10-vuotisjuhlat 

Joulukuu   

 Vuoden 2015 tiimin perehdytyskoulutus  

 Raportointi Jenny ja Antti Wihurin rahastolle vuoden 2014 rahoituksen käytöstä 
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LIITE 2: TEEMARYHMIEN TOIMINTASUUNNITELMAT 

 

Rauharyhmä 

1. Yleistavoitteet 

Rauharyhmän yleistavoitteet ovat linjassa Changemaker-verkoston tavoitteiden kanssa. 
Rauharyhmän tavoite on edistää nuorten tietoisuutta rauhaan ja sen edistämiseen liittyvis-
sä kysymyksissä niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Ryhmä nostaa esille etenkin 
Suomen valtion ja suomalaisten yritysten päätösten ja tekojen kauaskantoiset vaikutukset 
kehitysmaissa.  

Ryhmän tarkoituksena on suunnitella ja valmistella teemaansa liittyvää vaikuttamistoimin-
taa sekä tuottaa koulutusmateriaalia verkoston käyttöön. Rauharyhmän toimintaa ohjaa 
verkoston jäsenkokouksen vahvistama periaateohjelma. 

2. Hallinto ja talous 

Rauharyhmä toimii vapaaehtoisvoimin, ja sen toiminta on kaikille avointa. Ryhmä kokoon-
tuu pääasiassa Helsingissä, mutta jäsenten toiveesta kokoontumisia voidaan järjestää 
myös muualla Suomessa. Rauharyhmän taloudesta ja toiminnan tuesta huolehtivat Chan-
gemakerin työntekijät.  

3. Teemaryhmän toiminta 

Rauharyhmän viimeisimmän kampanjan, Rauhantekijän teemana oli Suomen asevienti.  
Vuonna 2014 Rauharyhmä seuraa edelleen Rauhantekijä-kampanjan pohjalta nousevaa ja 
Suomen asevientiin liittyvää keskustelua, ja asekauppaan liittyviä kysymyksiä pidetään 
Rauharyhmässä esillä. 

Vuonna 2014 rauharyhmän erityisen kiinnostuksen kohteena ovat eläkerahastot, etenkin 
kirkon eläkerahastot ja niiden vastuullinen sijoitustoiminta. Kirkon eläkerahastojen osalta 
Rauharyhmä aikoo selvittää, kulkeutuuko kirkon rahoja aseteollisuutta harjoittaville tahoil-
le; ryhmä haluaa kiinnittää kirkon huomion eettiseen sijoittamiseen ja sen tärkeyteen.  

Vuoden 2014 kuluessa Rauharyhmä tutustuu paremmin maahanmuuttajataustaisten nuor-
ten verkostoihin ja tiedottaa toiminnastaan laajemmalle kohderyhmälle. Haluamme tarjota 
erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille innostavan mahdollisuuden osallistua rau-
hantyöhön. Samalla Rauharyhmän toimintakenttää laajennetaan. Ryhmän toimintaan etsi-
tään uusia aktiiveja ja osallistujakuntaa laajennetaan, jotta osallistujien tausta olisi entistä 
monipuolisempi. 

4. Koulutus 

Ryhmä kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti Changemaker-viikonloppuihin sekä 
muihin valtakunnallisen verkoston ja ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin. Tarvit-
taessa Rauharyhmä järjestää myös omia koulutusiltoja. 
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5. Markkinointi ja tiedotus sekä sidosryhmät 

Rauharyhmä tiedottaa toiminnastaan pääasiassa omalla sähköpostilistallaan. Lisäksi 
isoimpia tapahtumia mainostetaan verkoston uutiskirjeessä, internetkotisivuilla ja Face-
bookissa. Changemakerin  

Rauharyhmä tekee tiivistä yhteistyötä SaferGlobe Finlandin kanssa. 
 
 

Velkaryhmä 

1. Yleistavoitteet 

Velkaryhmän yleistavoitteet ovat linjassa Changemaker-verkoston tavoitteiden kanssa. 
Ryhmän tavoitteena on edistää nuorten tietoisuutta kehitysmaiden velkakysymyksistä sekä 
maailmantalouden rakenteista. Ryhmän tarkoituksena on suunnitella ja valmistella omaan 
teemaansa liittyvää vaikuttamistoimintaa sekä tuottaa koulutusmateriaalia verkoston käyt-
töön. Velkaryhmän toimintaa ohjaava verkoston jäsenkokouksen vahvistama periaateoh-
jelma. 

2. Hallinto ja talous 

Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin ja se on kaikille avointa. Ryhmä kokoontuu jä-
senten toiveiden mukaisesti eri puolilla Suomessa. Velkaryhmän taloudesta sekä tuesta 
toiminnalle huolehtivat Changemakerin työntekijät.  

3. Teemaryhmän toiminta 

Velkaryhmän toimintaa aktivoidaan vuonna 2014. Ryhmä kouluttautuu verokysymyksiin, 
etenkin veroparatiiseihin liittyen. Ryhmä perehtyy myös yhä enenevissä määrin tavallisiin 
talousilmiöihin.  Ryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja ottaa kantaa ajankohtaisiin ta-
lousaiheisiin, mikäli ryhmä katsoo sen tarpeelliseksi. Velkaryhmä kartoittaa mahdollisia 
yhteistyökumppaneita, jotta velka-teeman ympärillä kampanjointi olisi tulevaisuudessa en-
tistä dynaamisempaa.  

4. Koulutus 

Velkaryhmä pitää opintopiiriä sitä kiinnostavista teemoista ja järjestävää koulutustilaisuuk-
sia.  Ryhmä kannustaa jäseniään kouluttautumaan velka- ja talouskysymyksiin liittyen 
myös osallistumalla Changemaker-viikonloppuihin sekä muihin valtakunnallisen verkoston 
ja ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin.   

5. Markkinointi ja tiedotus 

Velkaryhmä tiedottaa toiminnastaan pääasiassa omalla sähköpostilistallaan. Lisäksi 
isoimpia tapahtumia mainostetaan verkoston uutiskirjeessä ja nettisivuilla. 
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Ympäristöryhmä 

1. Yleistavoitteet 

Ympäristöryhmän yleistavoitteet ovat linjassa Changemaker-verkoston tavoitteiden kans-
sa. Ryhmän tavoitteena on edistää nuorten tietoisuutta ympäristöstä, sen muutoksista ja 
erityisesti siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Ryhmä haluaa nostaa esille 
etenkin Suomen päätösten ja tekojen vaikutukset kehitysmaiden ympäristöön ja sitä kautta 
kehitysmaiden asukkaisiin. Ympäristöryhmä rohkaisee jäseniään sekä muita ihmisiä kes-
tävään elämäntapaan sekä arjen valinnoissa että poliittisessa päätöksenteossa. 

Ryhmän tarkoituksena on suunnitella ja valmistella omaan teemaansa liittyvää vaikutta-
mistoimintaa sekä tuottaa koulutusmateriaalia verkoston käyttöön. Ympäristöryhmän toi-
mintaa ohjaava verkoston jäsenkokouksen vahvistama periaateohjelma. 

2. Hallinto ja talous 

Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin ja se on kaikille avointa. Ryhmä kokoontuu pää-
asiassa Helsingissä tai Tampereella, mutta jäsenten toiveiden mukaisesti kokoontumisia 
voidaan pitää myös muualla Suomessa. Ympäristöryhmän taloudesta sekä tuesta toimin-
nalle huolehtivat Changemakerin työntekijät. 
 
3. Teemaryhmän toiminta 

Ympäristöryhmä on tuottanut kampanjaehdotuksen vuodelle 2014. Kampanjaehdotus on 
jatkokampanja vuoden 2013 Kaapparit kuriin -maakaappauskampanjaan. 
 
Jos ympäristöryhmä on kampanjavuorossa, käyttää ympäristöryhmä tammi-helmikuun 
kampanjan valmisteluun. Maalis-huhtikuussa kampanja käynnistetään joko omana tapah-
tumanaan tai Changemaker-viikonlopun yhteydessä. Keväällä kampanjan tiimoilta koulute-
taan aktiivisesti muitakin kuin ympäristöryhmän aktiiveja esimerkiksi paikallisryhmävierailu-
jen ja Changemaker-viikonlopun yhteydessä. Kesällä kampanja lähtee kesäkiertueelle. 
Syksyllä kampanjaa jatketaan kouluttaen sekä kampanjoiden. Marras-joulukuussa kam-
panja päätetään sopivaksi katsotulla tavalla, ja kampanjointikohteeseen ollaan yhteydessä 
asian tiimoilta. 
 
Kampanjavuoden aikana ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kampanjan aikana tavataan 
aktiivisesti asianomaisia tahoja, kuten yritystoimijoita ja päättäjiä, kampanjan vaikuttavuu-
den takaamiseksi. Tämän lisäksi ryhmä kirjoittaa kannanottoja lehtiin ja nettipalstoille ih-
misten tietoisuuden lisäämiseksi. 
 
Mikäli pääkampanjavuoro ei ole ympäristöryhmällä, seuraa ryhmä aktiivisesti 2013 kam-
panjan tuloksia median ja poliitikkojen sekä heidän avustajiensa välityksellä. Ryhmä kou-
luttautuu erityisesti maakaappauksista hakien asiantuntemusta esimerkiksi muiden järjes-
töjen toimijoista ja toiminnoista.  
 
Ryhmä selvittää mahdollisuuksia laajentaa keskustelua muidenkin kuin ulkoministeriön 
puoleen ja ryhmä tapaa aktiivisesti esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön avainhenkilöitä 
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aiheen tiimoilta.  Vuoden 2013 Kaapparit kuriin -kampanja jatkuu siis pienempänä lob-
baamistoimintana koko vuoden 2014.  
 
Ryhmä kartoittaa vuoden aikana mahdollisia kampanja-aiheita ja tuottaa ehdotuksen 
Changemakerin vuoden 2015 pääkampanjaksi. 
Ympäristöryhmä osallistuu edelleen aktiivisesti Polttava kysymys -kampanjaverkoston toi-
mintaan. Ilmastolaki tulee eduskunnan käsittelyyn vuoden 2014 alkupuolella ja ympäristö-
ryhmä on valmiina ottamaan kantaa käsittelystä kuuluviin tiedonmurusiin aktiivisesti ja roh-
keasti. 
 
4. Koulutus 

Ryhmä kannustaa jäseniään kouluttautumaan ympäristöön liittyvistä teemoista osallistu-
malla Changemaker-viikonloppuihin sekä muihin valtakunnallisen verkoston ja ulkopuolis-
ten tahojen järjestämiin koulutuksiin. Ryhmä kouluttautuu myös itse aktiivisesti ympäris-
töön sekä sen alateemoihin huomioiden erityisesti yhteydet globaaleihin ongelmiin ja pää-
töksenteon eri tasoihin. 
 
5. Markkinointi ja tiedotus 

Ympäristöryhmä tiedottaa toiminnastaan pääasiassa omalla sähköpostilistallaan. Lisäksi 
isoimpia tapahtumia mainostetaan verkoston uutiskirjeessä ja nettisivuilla. Ryhmä kehittää 
ja jatkaa yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, sidosryhmiin sekä päättäjiin. 
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LIITE 3: PAIKALLISRYHMIEN TOIMINTASUUNNITELMAT   

 

Borgå 

Porvoon ruotsinkieliselle paikallisryhmälle etsitään uusi yhteyshenkilö, ja ryhmän toiminta 
aktivoidaan järjestämällä uusien ilta alkuvuodesta 2014. Changemaker-verkosto tukee 
ryhmän toimintaa yhdessä Porvoon ruotsinkielisen seurakunnan kanssa tavoitteena saada 
ryhmän toiminnasta säännöllistä ja itseohjautuvaa.  

 

Espoo 

1. Yleistavoitteet 

Espoon ryhmä ”EkoEgot” on sitoutunut Changemakerin yleiseen aatemaailmaan ja tavoit-
teisiin. Tavoitteena on toimiva ja toiminnanhaluinen ryhmä, jonka jatkuvuutta pyritään vah-
vistamaan. Osallistumme lähialueiden tapahtumiin ja kerromme ryhmämme toiminnasta ja 
ajatusmaailmasta muillekin. 

2. Hallinto ja talous 

Toimintaa ohjaa seurakunnan nuorisotyönohjaaja. Ryhmä kokoontuu Espoonlahden seu-
rakunnan nuorisotilalla Sodessa. Ryhmän toiminta on osa seurakunnan nuorisotoiminnan 
viikko-ohjelmaa, ja on avoin kaikille nuorille. Seurakunta tarjoaa ryhmälle toimitilat sekä 
tarjoiluja ryhmän tapaamisiin. 

3. Paikallisryhmän toiminta 

Tapaamisia järjestetään lukukausien aikana säännöllisesti joka viikko torstaisin n. klo 
18:30–20. Toiminta ja keskustelu on kokoontumisissa varsin vapaamuotoista. Ryhmän 
toimintaan kuuluu myös erilaisten tempausten järjestäminen ja lähialueiden ja seurakun-
nan järjestämiin tapahtumiin osallistuminen: yleensä paikkana on läheinen Soukan kaup-
pakeskittymä. Tempauksista ja tapahtumista tullaan päättämään erikseen myöhemmin.  

4. Koulutus 

Ryhmä kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti Changemaker-viikonloppuihin sekä 
muihin valtakunnallisen verkoston tilaisuuksiin. Tilanteesta riippuen ryhmä saattaa myös 
osallistua lähikuntien ryhmien järjestämiin teemailtoihin. Ryhmä tutustuu vuositeemoihin, 
apuna saatamme käyttää elokuvia ym. aiheeseen liittyvää materiaalia. 

5. Markkinointi ja tiedotus 

Ryhmällä on käytössä tekstiviestisysteemi, jolla ryhmän jäsenet saavat tietoa tapaamisis-
ta. Ryhmä pyrkii myös näkymään muutamissa paikallisissa seurakuntajulkaisuissa sekä 
yläasteiden ja lukioiden ilmoitustauluilla.  
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Haapajärvi 

1. Yleistavoitteet 

Haapajärven ryhmä on sitoutunut Changemakerin yleiseen aatemaailmaan ja tavoitteisiin. 
Ryhmä pyrkii kasvattamaan ryhmän kokoa ja saada lisättyä tietoisuutta verkostosta Haa-
pajärvellä. Tavoitteena on vahvistaa jatkuvana pysyvä ryhmä, joka on toimiva ja aktiivinen. 

2. Hallinto ja talous 

Toiminta pidetään yllä vapaaehtoisvoimin. Ryhmä kokoontuu Haapajärven seurakunnan 
Pikkupappilassa tai jonkun ryhmäläisen kotona. Haapajärven seurakunta tukee rahallisesti 
ryhmän toimintaa aina tarpeen vaatiessa. Ryhmäläiset tuovat itse tasapuolisesti tarjoiluja 
ryhmän tapaamisiin. 

3. Paikallisryhmän toiminta 

Toiminta ryhmässä on vaihtelevaa ja vapaamuotoista. Ryhmä tapaa säännöllisesti joka 
toinen viikko torstaisin noin klo 16:sta eteenpäin. Ryhmä voi kokoontua useammin tarpeen 
vaatiessa. Tapaamisia järjestetään tasaisesti ympäri vuoden, paitsi kesällä pidetään ta-
paamisia harvemmin. Ryhmän toimintaan kuuluu keskusteleminen verkoston ajankohtai-
sista asioista ja kampanjasta. Ryhmässä käsitellään ajankohtaiset ja meneillään olevat 
valtakunnalliset tapahtumat. Ryhmä järjestää teemailtoja, kuten leffa- ja kokkausiltoja. Pai-
kallisryhmä järjestää tempauksia ja gallupeja erilaisten kylätapahtumien, kuten joulua-
vajaisten, ohella. Tapahtumien järjestämisestä tullaan päättämään erikseen myöhemmin. 
Yhteistyötä tehdään paikallisen nuorisovaltuuston kanssa. Tarkoituksena on kouluttautua 
Changemakerin teemoihin, joista pidetään aamunavauksia, luentoja ja esitelmiä yläkoulul-
la ja lukiolla. Haapajärven seurakunnan järjestämissä Nuortenilloissa ryhmä pyrkii kerto-
maan Changemakerin toiminnasta. Ryhmän jäsenet kirjoittavat paikallislehteen kolumneja 
järjestön toimintaan liittyen. Paikallisryhmä osallistuu myös Kirkon Ulkomaanavun organi-
soimiin katastrofiapukeräyksiin. Aikomuksena on järjestää opintomatka ja tavata muita jär-
jestön paikallisryhmiä. 

4. Koulutus 

Ryhmä kannustaa jäseniään osallistumaan Changemaker-viikonloppuihin sekä muihin jär-
jestön valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Ryhmä yrittää saada mielenkiintoista puhujavierasta 
vierailemaan tapaamisiinsa. Tarkoituksena on kouluttautua järjestön teemoihin ja kertoa 
niistä paikallisissa kouluissa. Vuositeemoihin kouluttaudutaan teemailtojen ja leffojen avul-
la. 

5. Markkinointi ja tiedotus 

Ryhmällä on oma Facebook-sivu, jossa ryhmän jäsenet saavat tietoa kokouksista ja muis-
ta ajankohtaisista asioista. Sähköpostilista yritetään saada toimivaksi. Ryhmä pyrkii näky-
mään tekemällä lehtijuttuja paikalliseen lehteen ja lukion omaan lehteen. Ryhmä esittelee 
yläasteella ja lukiolla järjestön toimintaa aamunavauksien ja esitelmien avulla. Koulujen ja 
kirjaston ilmoitustauluille viedään järjestön materiaalia. Ryhmä järjestää pisteitä Haapajär-
ven tapahtumiin, joissa se kertoo Changemakerin toiminnasta. 
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Helsinki 

1. Yleistavoitteet  

Helsingin paikallisryhmä on toiminnassaan sitoutunut valtakunnallisen Changemakerin 
arvoihin ja teemoihin. Toiminta kokoaa yhteen globaalista oikeudenmukaisuudesta kiin-
nostuneita nuoria aikuisia. Helsingin paikallisryhmä on Helsingin Yliopiston Ylioppilaskun-
nan (HYY) jäsen. 

2. Hallinto ja talous 

Toimintaa järjestetään vapaaehtoisvoimin. Ryhmä kokoontuu vapaaehtoisten kodeissa, 
mutta tarvittaessa saamme käyttöömme tilat Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalta. Paikal-
lisryhmällä on oma tili, jolla olevista varoista kokoontumisten kulut katetaan. Paikallisryhmä 
voi halutessaan hakea toimintaansa tukea HYY:lta.  

3. Paikallisryhmän toiminta 

Paikallisryhmä järjestää lukukausien aikana muutamia teemailtoja jäseniä kiinnostavista 
teemoista. Uuden kampanjan alettua järjestetään kampanjakoulutusta keväällä 2014. 
Syyskuun alussa ryhmä osallistuu yliopiston avajaiskarnevaaleille. Toiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi paikallisryhmälle etsitään uusi yhteyshenkilö. 

4. Koulutus 

Ryhmän jäseniä osallistuu verkoston valtakunnallisiin koulutusviikonloppuihin. Keväällä 
2014 järjestetään kampanjakoulutus. 

5. Markkinointi ja tiedotus 

Paikallisryhmä tiedottaa toiminnastaan Facebookin ja sähköpostilistan kautta. 

 

Hämeenlinna 

Hämeenlinnan paikallisryhmän toiminta aktivoidaan uudestaan alkuvuodesta 2014 järjes-
tämällä paikkakunnalla uusien ilta. Ryhmälle etsitään myös uusi yhteyshenkilö sekä ko-
koontumistilat säännöllisille tapaamisille. Ryhmä osallistuu elokuussa Elomessujen yhtey-
dessä järjestettävälle Hämeenlinnan Mahdollisuuksien torille. Toiminnasta tiedotetaan seu-
rakunnan nuorisotyön kautta sekä alueen oppilaitoksissa.  

 

Joensuu 

Joensuun ryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2014 järjestämällä kuukausittaisia tapaami-
sia ryhmän jäseniä kiinnostavista teemoista.  Ryhmä kokoontuu Joensuun pääkirjaston 
maksuttomassa Muikkunen-salissa. Ryhmä osallistuu Changemakerin vuoden pääkam-
panjaan järjestämällä keväällä koulutusta kampanjateemasta sekä esittelemällä kampan-
jaa ja omaa toimintaansa Joensuun Mahdollisuuksien torilla.  
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Jyväskylä 

Jyväskylän paikallisryhmä jatkaa toimintaansa uusien innokkaiden jäsenten voimin. Ryh-
mä kokoontuu säännöllisesti Jyväskylän pääkirjaston kerhotilassa tai kahviloissa. Teemail-
loissa käsitellään ryhmäläisiä kiinnostavia aiheita. Ryhmä osallistuu myös Changemakerin 
uuteen kampanjaan, josta järjestetään koulutusta keväällä 2014. Uusia aktiiveja etsitään 
esittelemällä toimintaa Jyväskylän Mahdollisuuksien torilla, yliopistolla sekä muissa alueen 
tapahtumissa.  

 

Järvenpää 

Järvenpään paikallisryhmälle etsitään uusi yhteyshenkilö ja ryhmää aktivoidaan uudelleen 
vuoden 2014 aikana. 

 

Kajaani 

Kajaanin changemakerit sitoutuvat Changemakerin yleisiin aatteisiin ja arvoihin. Pyrimme 
edistämään ja pitämään yllä Kajaanin Changemaker-toimintaa. Ryhmä toteuttaa erilaisia 
projekteja tavoitteena edistää nuorten tietoisuutta globaalikysymyksistä sekä omista vai-
kuttamismahdollisuuksistaan. Kajaanin ryhmä toimii ja näkyy Kajaanin lukiolla mahdolli-
simman paljon, ja tiedottaa itsestään esim. aamunavauksissa ja erilaisissa järjestämissään 
tempauksissa sekä tietysti ilmoitustauluilla, joista voi saada Changemaker-toiminnasta 
kertovan pienen vihkosen. 

 

Karleby / Kokkola 

Kokkolan paikallisryhmälle etsitään uusi yhteyshenkilö ja ryhmää aktivoidaan uudelleen 
vuoden 2014 aikana. 

 

Kirkkonummi 

Kirkkonummen paikallisryhmälle etsitään uusi yhteyshenkilö ja ryhmää aktivoidaan uudel-
leen vuoden 2014 aikana. 

 

Kiuruvesi 

1. Yleistavoitteet 

Kiuruveden ryhmä on sitoutunut Changemakerin yleiseen aatemaailmaan ja tavoitteisiin. 
Ryhmä pyrkii kehittämään Changemaker-toimintaa Kiuruvedellä sekä levittämään tietoi-
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suutta verkostosta. Tavoitteena on toimiva ja toiminnanhaluinen ryhmä, jonka jatkuvuutta 
pyritään vahvistamaan. 

2. Hallinto ja talous 

Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Ryhmä kokoontuu Kiuruveden evankelisluteri-
laisen seurakunnan nuortentilassa tai ryhmäläisten kotona. Kokoontumistilat saadaan il-
maiseksi ja tarjoilut hoidamme yhdessä. 

3. Paikallisryhmän toiminta 

Ryhmä pyrkii keräämään allekirjoituksia kotipaikkakunnalta vuoden kampanjaan ja pyrkii 
kokoontumaan kerran kuukaudessa. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan tempauksia 
ja infotilaisuuksia paikkakunnan lukiolla.  

4. Koulutus 

Ryhmä kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti Changemaker-viikonloppuihin sekä 
muihin valtakunnallisen verkoston tilaisuuksiin.  Ryhmä kouluttautuu etenkin vuositeemoi-
hin, myös teemailtojen ja elokuvien avulla. 

5. Markkinointi ja tiedotus 

Ryhmän tiedotus tapahtuu Facebookin avulla, jossa ryhmällä on avoimet sivut. Niiden 
kautta perustamme tapahtumia ja kutsumme niihin väkeä sen avulla. Markkinoimme ryh-
mää infotilaisuuksissa lukiolla ja mahdollisesti myös yläasteella. Markkinoimme ryhmää 
myös kaikkien rippikoulujen yhteydessä. Olemme näkyvillä seurakunnan tiloissa julistein ja 
esitteiden muodossa. 

 

Kotka 

Kotkan paikallisryhmän toiminta aktivoidaan uudestaan alkuvuodesta 2014 järjestämällä 
paikkakunnalla uusien ilta yhdessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa. Ryhmän 
toiminta pyritään vakiinnuttamaan seurakunnan yhteyteen. Ryhmälle etsitään myös uusi 
yhteyshenkilö. Ryhmän toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti myös alueen oppilaitoksissa.  

 

Kuopio 

Kuopion paikallisryhmä jatkaa toimintaansa uuden yhteyshenkilön ja uusien aktiivien voi-
min. Ryhmä järjestää lukukausien aikana muutamia teemailtoja Changemakerin teemoihin 
tai muihin ryhmän jäseniä kiinnostaviin aiheisiin liittyen. Kuopion ryhmä osallistuu myös 
verkoston uuteen kampanjaan, jota ryhmä esittelee esimerkiksi Mahdollisuuksien torilla.  
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Kuusamo 

1. Yleistavoitteet 

Ryhmä kehittää Changemaker-toimintaa Kuusamossa ja jakaa tietoa verkoston olemassa-
olosta myös ryhmän ulkopuolisille jäsenille.  

2. Hallinto ja talous 

Ryhmämme jäsenet ovat vapaaehtoisia ja kokoonnumme Kuusamon seurakunnan omis-
tuksessa olevassa vanhassa pappilassa.  

3. Paikallisryhmän toiminta 

Pohdimme kokoontumisissamme sekä tapetilla olevia asioita että sitä, miten voisimme 
yksilötason valinnoillamme vaikuttaa. 

Kokoonnumme pappilassa yleisesti ottaen lähes viikoittain maanantaisin klo 18-20, poik-
keuksena esimerkiksi, syys-, joulu- ja kesälomat jne. sekä muutamat poikkeustapaukset 
kuten koeviikot. Väkimäärä kokouksissa on hyvin vaihteleva ja ilmapiiri on aika rento.  

4. Koulutus 

Kannustamme jäseniämme osallistumaan Changemakerin järjestämiin koulutustilaisuuk-
siin. 

5. Markkinointi ja tiedotus 

Ryhmämme tiedottaa tapaamisistaan pääasiallisesti Facebookissa. Kerromme toiminnas-
tamme myös lukiolla, ammattikoululla sekä yläasteilla. 

 

Laihia 

1. Yleistavoitteet 

Laihian Changemakerissa pyrimme lisäämään nuorten ja aikuisten tietoisuutta maailman 
tilanteesta. Tahdomme kannustaa ja ohjata nuoria uskomaan henkilökohtaisiin vaikuttami-
sen mahdollisuuksiin, toimimaan luonnon, ihmisoikeuksien ja rauhan puolesta. Tahdomme 
näyttää omalla asenteellamme ja tempauksillamme esimerkkiä, mitä maailmalla tapahtuu. 

Paikallisryhmän tavoitteissa on saada lisää nuoria innostumaan mukaan Changemaker -
toimintaan ja lisätä tietoisuutta maailman tilanteesta. Pyrimme myös säilyttämään aktiivi-
sen toiminnan Laihialla ja osallistua järjestön yhteiseen toimintaan. Jatkamme myös yh-
teistyötä Laihian seurakunnan nuorisotoiminnan kanssa. 

2. Hallinto ja talous 

Laihian Changemaker-aktiivit vastaavat itse toiminnastaan ja sen kehittämisestä.  
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Laihian Changemakerit kokoontuvat ja toimivat Laihian seurakunnan nuorisotiloissa, van-
han meijerin vintillä. 

Laihian Changemakerit ovat saaneet Laihian seurakunnalta pientä avustusta paikallisryh-
män iltojen järjestämiseen. Omaa rahastoa ryhmällä ei ole. 

3. Paikallisryhmän toiminta 

Aloitamme kevään 2014 toiminnan koulujen alettua tammikuussa. Toiminta jatkuu samoilla 
peri-aatteilla kuin aiemminkin. Tarkoitus on järjestää joka toinen perjantai Changemaker-
teemailta. Illat pidetään pääsääntöisesti klo 18.00 vanhan meijerin vintillä. Iltoihin kuuluu 
elokuvia, koulutusta, keskustelua, syömistä ja yhdessäoloa. Aiomme järjestää myös erilai-
sia tempauksia. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme myös muiden järjestöjen lähialu-
eella järjestämiin tempauksiin ja tapahtumiin tai keräyksiin. Yritämme myös etsiä ja koulut-
taa ryhmällemme uuden yhteyshenkilön kevään aikana. 

Teemailloissamme käsittelemme ajankohtaisia asioita, kuten ihmisoikeuksia, rauhaa, kehi-
tysmaiden tilannetta, ympäristökysymyksiä jne. Olemme aktiivisesti tempauksissa mukana 
sekä järjestämme aina vähintään kerran vuodessa tempauksen Laihian lukiolla. Teemail-
toihin voimme pyytää puhujavierailijoita eri järjestöistä. 

Olemme mukana keväällä järjestettävällä Mahdollisuuksien Torilla Vaasassa. Toripäivästä 
on muodostunut Laihian Changemakereille perinne.  

Aiomme jatkaa Changemaker-toiminnan esittelemistä rippikoulujen etukäteiskokoontumi-
sissa tai nuortenilloissa, jotta saisimme yläasteikäisiä innostumaan toiminnasta. Myös 
muissa seurakuntien järjestämissä tapahtumissa tulemme käymään esittelemässä toimin-
taamme. 

Kesällä ryhmämme elää hiljaiseloa, mutta syksyllä 2014 toiminta alkaa koulujen alettua. 
Aiomme järjestää säännöllisesti kokoontumisia ja työstää vuosikampanjaa. Aiomme osal-
listua paikallisiin ja valtakunnallisiin kampanjoihin sekä kehittää aktiivisesti toimintamahdol-
lisuuksiamme.  

Tulemme jatkamaan vierailujamme muille paikkakunnille ja järjestämään teemailtojen li-
säksi myös erityisiä iltoja, kuten paikallisryhmämme syntymäpäivät marraskuussa ja pikku-
joulut joulukuussa. 

4. Koulutus 

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin tapahtumiin sekä Changemaker- 
viikon-loppuihin syksyllä ja keväällä.  Kouluttaudumme etenkin vuositeemoihin myös tee-
mailtojen ja elo-kuvien avulla. 

5. Tiedotus ja markkinointi 

Käytämme aktiivisesti Facebook-ryhmäämme tulevien teemailtojen sopimisessa sekä tie-
dottamisessa. Jokainen halukas aktiivi on ryhmässä. Changemaker-teemailloista teemme 
aina mainokset Laihian lukioon ja ylä-asteelle, sekä kuulutamme aamunavauksien yhtey-
dessä tulevasta illasta. 
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Mikkeli 

Mikkelin paikallisryhmälle etsitään uusi yhteyshenkilö ja ryhmää aktivoidaan uudelleen 
vuoden 2014 aikana. 

 

Oulu 

1. Yleistavoitteet 

 Changemakerin Oulun paikallisryhmä on itsenäinen ryhmä, joka on sitoutunut Change-
makerin yleisiin tavoitteisiin oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Valtakunnallinen 
strategia kulkee toiminnansuunnittelussa mukana.  

Ryhmä pyrkii ylläpitämään Changemakerin toimintaa Oulussa ja tuomaan Changemakeria 
ja verkoston teemoja esille kaupungissamme. Pyrimme mahdollisuuksiemme ja resurs-
siemme mukaan näkymään Oulunseudulla ja sitä kautta tuomaan Changemakeria näky-
vämmäksi toimijaksi sekä saamaan uusia jäseniä toimintamme jatkuvuuden takaamiseksi. 
Pyrimme myös oppimaan uutta Changemakerin teemoihin liittyen. Tavoittelemme, että 
kaikki saavat ottaa vastuulleen sopivan kokoisia tehtäviä. Pyrimme pysymään avoimina ja 
pitämään hauskaa harrastuksemme parissa. 

2. Hallinto ja talous 

Ryhmä toimii vapaaehtoisvoimin. Ryhmä kokoontuu Oulun evankelis-luterilaisen seura-
kunnan tiloissa. Tarvittaessa ja halutessamme kokoonnumme myös kodeissa. 

Osallistumme Oulun evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa työyhteydessä olevien 
järjestöjen yhteistyöpalavereihin (yhteyshenkilö tai tarvittaessa varahenkilö ryhmästä). Tar-
joiluja hoidamme vuorotellen tai hyödynnämme jo hankittuja tarjoamisia, kuten teetä. Li-
säksi tarvittaessa haemme tiimiltä avustusta esimerkiksi joulujuhliin tai kampanjatapahtu-
mien yhteydessä. 

3. Paikallisryhmän toiminta 

Ryhmä pyrkii tarttumaan verkostossa valtakunnallisesti esillä oleviin teemoihin. Muuten 
seuraamme ajan-kohtaisia aiheita ja vuodenkulkua, tartumme meitä kiinnostaviin aiheisiin. 
Otamme ideat vastaan ja teemme sitä, mikä ryhmäämme erityisesti kiinnostaa CM:lle tär-
keistä teemoista. Otamme huomioon, mitä asiantuntijoita paikkakunnallamme on valmiiksi. 

Tapaamiset pyrimme pitämään vapaamuotoisina. Suunniteltujen tapaamisten ohella saa-
tamme myös kokoontua vapaammin ja nopealla aikajänteellä. Tapaamisissa pyrimme 
tuomaan kuulumisia teemaryhmistä tai valtakunnallisista tapahtumista, jos joku ryhmä-
läisistämme on niihin osallistunut. 

Tavoitteenamme on järjestää yksi suunniteltu ilta kuukautta kohti. Säännöllistä tapaamis-
aikaa tai paikkaa meillä ei voi olla ryhmän jäsentemme liikkuvuudesta ynnä muista syistä 
johtuen, mutta kauden alussa sovimme koko kauden tapaamiset ja käytännön asiat ja vas-
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tuut. Tapaamiset ovat usein esim. klo 18–21 ja tapahtuvat Oulun kaupungin alueella, 
yleensä seurakunnan tiloissa. 

Ryhmän toimintaa ovat mm. teema-illat, kampanjakoulutus ja oma tempaus, elokuvaillat, 
jouluaskartelut ja vieraiden kutsuminen. Lisäksi keskustelemme mahdollisuudesta tehdä 
kouluvierailuja ja osallistumme tapahtumiin, mm. Mahdollisuuksien torit (Oulu, mahdolli-
sesti lähiseutu) ja Oulugospel. Lisäksi varaamme mahdollisuuden suunnitella toimintaa ja 
markkinointia varsinaisten tapaamisten ulkopuolella. Ryhmän toimintaan kuuluu myös 
omien tempausten järjestäminen, yleensä valtakunnallisen kampanjan tempaus-viikolla. 

4. Koulutus 

Ryhmä kannustaa jäseniään aktiivisesti ottamaan osaa koulutusviikonloppuihin sekä mui-
hin Changemakerin valtakunnallisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Huolehdimme myös, että 
kaikki paikallisryhmän jäsenet ovat koulutettuja vuotuisesta kampanjateemasta. Muuten 
kouluttaudumme itsenäisesti meitä kiinnostavista teemoista teemailtojen muodossa. 

Pyrimme myös tiedottamaan jäseniämme muiden yhteisöjen järjestämistä koulutuksista, 
joiden sisältö sopii Changemakerin aatteisiin (kuten Reiluun kauppaan liittyvät koulutuk-
set). 

5. Tiedotus ja markkinointi 

Toimintakaudella pyrimme viemään markkinointia ja tiedotusta yhä eteenpäin. Pyrimme 
viestimään niin, että uudet mahdolliset jäsenet saavat mahdollisimman hyvin tietoa ja pää-
sevät helposti mukaan toimintaan. Meillä on käytössämme sähköpostilista sekä oma Fa-
cebook-ryhmä (Changemaker Oulu). Mahdollisuuksien mukaan pyrimme jakamaan tietoja 
toiminnastamme myös valtakunnallisen Changemakerin Facebookissa. Teemme ilmoituk-
sia ja flyereita, joita jaamme mm. yliopistolle ja Diakille sekä järjestöpalaverissa kerromme 
muiden järjestöjen edustajille toiminnoistamme. Teemme Facebook-tapahtumia ainakin 
kauden aloituksista, jotka on suunnattu erityisesti uusille. Pidämme yhteyttä mm. seura-
kunnan työntekijöihin, jotta he osaavat myös kertoa Changemakerista. 

 

Sotkamo 

Sotkamon paikallisryhmälle etsitään uusi yhteyshenkilö ja ryhmää aktivoidaan uudelleen 
vuoden 2014 aikana. 

 

Tampere 

1. Yleistavoitteet 

Tampereen ryhmä on sitoutunut noudattamaan Changemakerin tavoitteita ja yleisiä toimin-
taperi-aatteita sekä strategiaa. Ryhmä pyrkii kasvattamaan Changemakerin toimintaa 
Tampereella ja levittämään tietoisuutta verkostosta paikallisissa tapahtumissa. Tavoitteena 
on vakiinnuttaa ryhmän toiminta. 
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2. Hallinto ja talous 

Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Ryhmä kokoontuu yleensä Tampereen Tamme-
lassa kahvila Kahvillassa. 

3. Paikallisryhmän toiminta 

Ryhmä pyrkii järjestämään muun muassa lukupiirejä ja elokuvailtoja liittyen eri aiheisiin. 
Ryhmä kokoontuu lukukausien aikana. Kokouksia pyritään pitämään joka toinen viikko 
torstaisin klo. 17 alkaen. Ryhmässä käsitellään myös valtakunnallisen verkoston ajankoh-
taisia asioita ja tapahtumia. Ryhmä pyrkii myös osallistumaan paikallisiin tapahtumiin. 

4. Koulutus 

Ryhmä kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti Changemaker-viikonloppuihin sekä 
muihin valtakunnallisen verkoston tilaisuuksiin. Ryhmä kouluttautuu etenkin vuositeemoi-
hin. 

5. Markkinointi ja tiedotus 

Ryhmän tapaamisista ja muista asioista tiedotetaan muun muassa sähköpostilistan kautta 
ja eri ilmoitustauluilla, esimerkiksi Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakou-
lun sekä kirjastojen ilmoitustauluilla. 

 

Turku / Åbo 

Turun paikallisryhmä jatkaa säännöllisiä tapaamisia järjestäen monipuolista ohjelmaa (lef-
faillat, kokkausillat, teemaillat jne.). Keväällä 2014 ryhmässä järjestetään kampanjakoulu-
tusta Changemakerin uudesta kampanjasta. Ryhmä esittelee kampanjaa ja omaa toimin-
taansa aktiivisesti osallistumalla muun muassa Turun Mahdollisuuksien torille sekä muihin 
alueen tapahtumiin. Ryhmä toimii kaksikielisesti.  

 

Vaasa  

Vaasan paikallisryhmä jatkaa toimintaansa järjestämällä säännöllisiä kokoontumisia, esim. 
teema- tai leffailtoja. Ryhmä käy esittelemässä toimintaansa muun muassa seurakunnan 
nuorten ja nuorten aikuisten illoissa sekä Vaasan Mahdollisuuksien torilla. Ryhmä osallis-
tuu myös Changemakerin valtakunnalliseen kampanjaan sekä kannustaa jäseniään mu-
kaan Changemaker-viikonloppuihin.  

 

Vihti 

Vihdin paikallisryhmän toiminta aktivoidaan uudestaan alkuvuodesta 2014 järjestämällä 
uusien ilta yhteistyössä Vihdin seurakunnan kanssa. Ryhmän toiminta pyritään vakiinnut-
tamaan seurakunnan yhteyteen. Toimintaa mainostetaan myös kouluilla.  


