Jäsenkokous 10.4.2021 klo 12
Paikalla jäseniä : Iida Silfverhuth, Emil Kusnetsoff, Otto Europaeus, Aino Vihonen,
Katariina Tikka, Essi Kurki, Joanna Slama, Petteri Näreikkö, Pirjo Mäkelä, Terhi
Raikas, Linnea Parkatti, Anne Heikkinen (kohdasta 3 eteenpäin).
Paikalla ilman ääniokeutta: koordinaattorit Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm
1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt
Puheenjohtaja Iida Silfverhuth avasi kokouksen klo 12.25 Verkko
vapaaksi-kampanjaan liittyneen työskentelyn jälkeen.
Jäsenkokouksen todettiin olevan päätösvaltainen, sillä kokouskutsu oli lähetetty
jäsenille sääntöjen mukaisesti kuukautta ennen kokousta ja esityslista liitteineen oli
julkaistu kahta viikkoa ennen kokousta.
Todettiin, että paikalla oli 11 äänivaltaista jäsentä (kohdassa kolme mukaan tuli vielä
yksi äänioikeudellinen jäsen, yhteensä äänioikeudellisia oli paikalla siis 12). Lisäksi
todettiin, että verkoston kahdella koordinaattorilla on kokouksessa puhe- ja
ehdotusoikeus.
Todettiin, että etäkokouksessa mikrofonit pidetään kiinni, kun ei puhuta, mutta chatti
on auki läpi kokouksen. Puheenvuoroja pyydettiin nostamalla kättä.
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien
valinta
Ehdotettiin, että verkoston puheenjohtaja Iida Silfverhuth toimii kokouksen
puheenjohtajana ja koordinaattori Helmi Saksholm sihteerinä. Ehdotusta
kannatettiin.
Kokoukselle valittiin kaksi ääntenlaskijaa, jotka toimivat myös pöytäkirjan
tarkastajina.Vapaaehtoisiksi ilmoittautuivat Linnea Parkatti, Joanna Slama ja Pirjo
Mäkelä. Linnea Parkatti vetäytyi valinnasta ja puheenjohtaja ehdotti valittaviksi
Joanna Slamaa ja Pirjo Mäkelää. Heidän valintaansa kannatettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Anne Heikkinen tuli mukaan kohdassa 3. Äänioikeudellisia jäseniä oli kokouksessa
mukana 12.
Esityslistaa ehdotettiin hyväksyttäväksi. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset
Essi ja Emil esittelivät verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Verkostossa toimivat tällä hetkellä aktiivisesti globaalikasvatuksen materiaaliryhmä,
Globalisti-lehden ja Globalisti-podcastin toimituskunnat, Changemaker-iltojen
työryhmä sekä Kampanjatyöryhmä.
Vaikuttamistoiminnassa on aloitettu verkoston vuoden pääkampanja Verkko
vapaaksi, joka keskittyy yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kohtaaman
verkkohäirinnän kitkemiseen. Kampanjaa toteutetaan sosiaalisessa mediassa ja
kampanjalla on tulossa some-viikkoja kevään aikana. Kampanjassa kerätään
vetoomusta, joka luovutetaan Freedom Online Coalitionin seminaarissa joulukuussa.
Verkosto on osallistunut YK:n päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus
työryhmään ja jättänyt omia kommenttejaan Suomen kokoamaan toimintaohjelmaan.
Lisäksi verkosto on järjestämässä kuntavaalipaneelia toukokuussa teemalla
ilmastonmuutos. Verkosto julkaisi kannanoton yritysvastuulain puolesta ja työstää
koronarokotteiden oikeudenmukaiseen jakamiseen liittyvää kannanottoa.
Paikallistoiminta on ollut suhteellisen hiljaista koronatilanteen vuoksi. Turussa ja
Jyväskylässä toimivat paikalliskoordinaattorit ovat kuitenkin suunnitelleet ja
järjestäneet tapahtumia verkossa. Espoon paikallisryhmän tapaamiset ovat olleet
tauolla.
Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutukset ovat olleet käynnissä ja kevään
koulutussarjasta jäljellä on vielä kaksiosainen C-koulutus. Changemaker-viikonlopun
peruunnuttua viikonloppuun suunnitellut koulutukset on muutettu
Changemaker-illoiksi keväälle. Sananvapaus-teemainen ilta pidettiin ja tulossa ovat
illat teemoilla Luonnon monimuotoisuus ja Minimalismi. Lisäksi verkosto on
järjestämässä Erätaukokeskustelun.
Globalisti-lehti teemalla vapaa internet julkaistiin maaliskuussa. Tulevien lehtien
teemoiksi on valittu sananvapaus ja oikeusvaltio.
Kansainvälisessä toiminnassa verkosto on ollut mukana ACT Alliansin YouthCopin
ilmastokampanjan suunnittelussa. YouthCopin kautta on tehty myös kansainvälistä
yhteistyöstä Verkko vapaaksi -kampanjan osalta. Lisäksi verkosto on esittänyt ACT
Allianssin governing boardiin nuorisoedustajaa.

5. Toimintakertomus 2020
Verkoston koordinaattori Helmi esitteli toimintakertomuksen pääpiirteet.
Vuonna 2020 verkoston strategiset painopisteet olivat osallisuuden vahvistaminen ja
ruohonjuuritason vaikuttaminen. Painopisteitä toteutettiin vuoden aikana
kouluttamalla verkoston jäseniä vaikuttamisesta, madaltamalla tapahtumien ja
koulutusten osallistumiskynnystä tarjoamalla etäosallistumismahdollisuuksia sekä
pilotoimalla paikalliskoordinaattoritoimintaa.
Verkosto järjesti vuoden aikana 132 erilaista tapahtumaa ja toiminnan
suunnittelukokousta 13 paikkakunnalla sekä etänä. Verkostoon liittyi vuoden aikana
128 uutta jäsentä, joista 35 % osallistui toimintaan vähintään kahdesti. Yhteensä

toimintaan osallistui vuoden aikana 183 henkilöä. Verkoston jäsenkokoukset
järjestettiin verkossa 18.4.2020 ja 14.11.2020.
Vuoden aikana järjestettiin yhdeksän Changemaker-iltaa eri ajankohtaisista aiheista.
Kampanja-aihe muuttui vuoden aikana, mutta alkusyksystä 2020 verkosto aloitti
Kehyä, kiitos -kampanjan, jossa vaadittiin, että Suomi jatkaa laadukkaan ja
tehokkaan kehitysyhteistyön tekemistä globaalissa etelässä ja pitää kiinni
tavoitteestaan nostaa kehitysyhteistyörahoitus YK:n suosittelemaan 0,7 prosenttiin
bruttokansantuotteesta. Kampanjan osalta tehtiin yhteistyötä Fingon ja KUA:n
vaikuttamistoiminnan kanssa, tavattiin päättäjiä, kerättiin vetoomusta ja kampanjoitiin
somessa. Verkoston puheenjohtajan mielipidekirjoitus aiheesta julkaistiin Helsingin
Sanomissa. Vaikuttamistoiminnassaan verkosto osallistui lisäksi Irti turpeesta
-kampanjaan ja osallistui kannanottoon yritysvastuulain puolesta.
Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutuksia järjestettiin livenä ja etänä ja koulutukset
keräsivät vuoden aikana yhteensä 161 osallistujaa. Kevään
Changemaker-viikonloppu peruttiin, mutta syksyn viikonloppu pidettiin pienellä
osallistujamäärällä ja turvatoimin Orivedellä. Vuoden aikana tehtiin muutamia
seurakunta-ja kouluvierailuja. Verkosto osallistui NUORI2020-, Ungdomens
Kyrkodagar- ja Sanailua -tapahtumiin.
Globalisti-lehti ilmestyi vuonna 2020 kahdesti ja lehtien teemoina olivat vihapuhe ja
koti. Toimituskunta koostui vapaaehtoisista, joille järjestettiin kaksi lehtityökoulutusta
ja kaksi journalismikoulutusta. Lehteä painettiin yhteensä 8000 kpl.
Verkoston sosiaalisen median seuranta kasvoi vuoden aikana seuraavasti:
Instagram 1240 (+71), Twitter 1242 (+99), Facebook (3326). Uutiskirje lähetettiin
jäsenille ja muille sen tilanneille kuukausittain. Lisäksi ruotsinkielinen uutiskirje ja
changementorien uutiskirje lähetettiin pari kertaa vuoden aikana. Sisäisessä
viestinnässä verkosto otti käyttöön Slack-kanavan, jonne siirrettiin tiimin ja
myöhemmin työryhmien yhteydenpito.
Koronatilanteen vuoksi paikallistoiminnan tapaamiset ovat olleet pitkälti tauolla.
Syksyllä 2020 aloitettiin paikalliskoordinaattorikokeilu, jossa Turkuun ja Jyväskylään
rekrytoitiin paikalliskoordinaattorit paikallista toimintaa aktivoimaan.
Paikalliskoordinaattorit järjestivät paikkakunnillaan koulutuksia sekä
Changemaker-illan.
Verkosto teki kansainvälistä yhteistyötä ACT Allianssin YouthCopissa.

Toimintakertomuksen esittelyn jälkeen siitä avattiin keskustelu. Kommentteja tai
kysymyksiä ei tullut. Puheenjohtaja esitti toimintakertomusta hyväksyttäväksi.
Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

6.

Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Tiimi keskusteli yhteistyöperiaatteista KUA:n edustajien kanssa maaliskuussa
pidetyssä tapaamisessa Tiimi ei esittänyt muutoksia dokumenttiin. Koordinaattori
Helmi Saksholm esitteli dokumentin pääpiirteet jäsenkokoukselle.
Yhteistyöperiaatteiden mukaan Changemaker sitoutuu KUA:n periaatteisiin ja
verkoston sääntöjen on oltava linjassa säätiön sääntöjen kanssa. Changemakerin
tulee 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 toimitilat ja
tarjoaa mahdollisuuksien mukaan viestinnällistä sekä asiantuntija-tukea.
Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanaavun yhteistyöperiaatteet esitettiin
hyväksyttäväksi sellaisenaan. Ehdotusta kannatettiin ja yhteistyöperiaatteet
hyväksyttiin sellaisenaan.
7. Kampanjateeman valinta vuodelle 2022
Ehdotuksia verkoston pääkampanjaksi vuodelle 2022 kerättiin ennen kokousta
lomakkeella. Lomakkeella saatiin kampanjaehdotuksina seuraavat kuusi ehdotusta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taloudellinen tasa-arvo
Tehotuotannon vähentäminen
Mikromuovit
Urheilukilpailujen ihmisoikeuskysymykset
Koronakriisistä toipuminen ja mielenterveys
Ylikulutus

Puheenjohtaja kertoi, että kampanja-aiheista äänestetään kahdella kierroksella.
Ensimmäisellä kierroksella pisteitä voi antaa kolmelle eri ehdotukselle (3 - 2 - 1
pistettä) ja toiselle äänestyskierrokselle karsiutuu kaksi tai kolme suosituinta
ehdotusta. Puheenjohtaja avasi keskustelun kampanja-aiheista.
Terhi Raikas kommentoi, että ehdotuksia voisi myös yhdistellä. Esimerkiksi
mikromuovit ja ylikulutus voisivat sopia luontevasti yhteen. Anne Heikkinen muistutti,
että verkoston tarkoitus on pitää yllä globaalin etelän näkökulmaa. Erityisesti
ehdotusten 2 ja 5 kohdalla globaali näkökulma tulisi pitää mielessä. Iida Silfverhuth
vastasi oman tehotuotantoa koskevan ehdotuksensa puolesta, että aiheen kohdalla
esillä voitaisiin pitää tehotuotannon vaikutuksia globaaliin etelään. Petteri Näreikkö
kommentoi, että mielenterveysongelmat eivät ole vain globaalin pohjoisen ongelma,
mutta aiheen voisi liittää myös yleisemmin koronan jälkeiseen jälleenrakentamiseen.
Anne Heikkinen kommentoi, että koronateema tulee todennäköisesti olemaan esillä
ensi vuonna myös muiden järjestöjen vaikuttamistoiminnassa.
Terhi Raikas kommentoi, että ylikulutus voisi olla kampanjan kattoteema ja siihen
voisi liittää esimerkkeinä muita aiheita, kuten mikromuovit, taloudellinen tasa-arvo ja
ylikulutus. Essi Kurki, Otto Europaeus ja Pirjo Mäkelä kommentoivat, että toisaalta
kampanjan suunnittelu voi olla haastavaa, jos mukaan otetaan liian monta

näkökulmaa. Pirjo Mäkelä kommentoi, että taloudellinen tasa-arvo ja ylikulutus
voitaisiin yhdistää yhdeksi teemaksi niin, että tarkasteltaisiin globaalin pohjoisen
ylikulutusta, joka tapahtuu globaalin etelän kustannuksella.
Päätettiin yhdistää ylikulutus ja taloudellinen tasa-arvo yhdeksi ehdotukseksi.
Ensimmäiselle äänestyskierrokselle päätyivät siis aiheet:
1.
2.
3.
4.
5.

Ylikulutus ja taloudellinen tasa-arvo
Tehotuotanto
Mikromuovit
Urheilukilpailujen ihmisoikeuskysymykset
Koronan jälleenrakennus

Äänestyksessä jokainen sai antaa yhdelle aiheelle 3 pistettä, yhdelle 2 pistettä ja
yhdelle 1 pisteen. Pisteitä sai antaa vähemmän, mutta ei enempää. Äänestys
tapahtui Google forms -lomakkeella.
Äänestyksen päätyttyä koordinaattori Helmi Saksholm jakoi äänestystulokset
nähtäville. Äänestyksessä ylikulutus sai pisteitä 21, mikromuovit 19, urheilukilpailut
10, tehotuotanto 9, koronan jälleenrakennus 8. Pisteitä antoivat kaikki 12
äänioikeutettua osallistujaa. Toiselle äänestyskierrokselle valittiin ylikulutus ja
mikromuovit.
Toisella äänestyskierroksella sai antaa vain yhden äänen. Ääniä annettiin 11
kappaletta, joista mikromuovit sai 4 ja ylikulutus 7 ääntä.
Vuoden 2022 kampanjateemaksi valittiin ylikulutus ja taloudellinen tasa-arvo.

8.

Vaalitoimikunnan valinta

Puheenjohtaja selitti vaalitoimikunnan tarkoituksen.
Sääntöjen mukaisesti Changemakerin kevään jäsenkokous valitsee
vaalitoimikuntaan 2-5 jäsentä. Toimikunta kerää ehdokkaita seuraavan vuoden
tiimiin, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä valmistelee heistä esittelyn
syksyn jäsenkokoukselle. Toimikunnan jäsen ei voi asettua ehdolle tiimiin tai
puheenjohtajaksi.
Puheenjohtaja kysyi onko kokouksessa vapaaehtoisia vaalitoimikuntaan.
Koordinaattori Helmi Saksholm kysyi Anne Heikkistä ja Petteri Näreikköä
vaalitoimikuntaan. Anne ei ollut varma vielä tiimiin hausta eikä halunnut lähteä
vaalitoimikuntaan. Petteri ilmoitti olevansa valmis vaalitoimikuntaan.

Puheenjohtaja ehdotti, että Petteri valitaan ja lisäksi tiimi valtuutetaan etsimään muut
vaalitoimikunnan jäsenet.
Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin. Tiimi siis jatkaa vaalitoimikunnan jäsenten
etsimistä.

9.

Tiimin täydennyshaku

Tiimiin avattiin täydennyshaku, jossa haettiin erityisesti sosiaalisen median ja
globaalikasvatuksen vastaavia. Tiimiin on voinut hakea myös yleisesti muita tehtäviä.
Jäsenkokoukseen mennessä oli saatu yksi hakemus sosiaalisen median
viestintävastaan tehtävään Pirjo Mäkelältä.
Puheenjohtaja kysyi, oliko paikalla muita tiimistä kiinnostuneita. Paikalla ei ollut
muita kiinnostuneita.
Hakija Pirjo Mäkelä siirrettiin toiseen huoneeseen (breakout room) ja hakemus
luettiin yhdessä läpi. Puheenjohtaja ehdotti, että Pirjo hyväksytään tiimin sosiaalisen
median viestintävastaavaksi. Ehdotus hyväksyttiin ja Pirjo valittiin tiimiin.
Iida pyysi tiimille valtuutta jatkaa tiimin hakua globaalikasvatuksen vastaavan osalta.
Ehdotus hyväksyttiin.
10. Muut esille tulevat asiat
Terhi Raikas pyysi jäsenkokouksen osallistujilta valokuvia paikkakuntiensa
oikeuslaitoksista tulevan Globalisti-lehden kanteen.

11. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja kertoi verkoston tulevista tapahtumista.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.32.

