
Kooste jäsenkokoukselle 

8.4.2017 

Toimintakertomus 2016 



painopisteet 
• Koulutustoiminnan kehittäminen 

– Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, 

asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, 

kampanjakoulutukset, teemaillat, seurakunta- ja 

kouluvierailut 

• Vaikuttamistoiminnan vahvistaminen 

– Uusi kampanjasuunnittelurytmi, innostava 

kampanjointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

kannanotoilla, mielipidekirjoituksilla, 

medianäkyvyydellä sekä keskusteluun 

osallistuminen etenkin Twitterissä. 

 



Hallinto ja talous 
• Jäsenkokoukset 10.4. ja 29.10 

– Strategia vuoteen 2020, linjaus vegaanisesta 

ruuasta tapahtumissa 

• Työntekijävaihdos ja uusi 

projektikoordinaattori 

• Rahoitus vakaalla pohjalla, olisi ollut 

mahdollisuus järjestää jopa enemmän 

toimintaa mutta ei riittävästi toimijoita 

• Uudet talouslinjaukset 



  

Koulutus 



Koulutus 
• Changemaker-viikonlopput 8.-10.4. Oulussa 

ja 7.-9.10. Mäntsälässä 

• Kampanjakoulutukset paikallisryhmille 

maaliskuussa: Joensuu, Tampere, Turku 

• Globalistin lehtityökoulutukset 13.2. ja 15.10. 

• Kaikkiin koulutuksiin osallistui vähemmän 

ihmisiä, kuin oli odotettu  

• Lisäksi vierailut 6 seurakunnassa sekä 5 

koululla. Vierailuilla tavoitettiin 500 + 150 

nuorta. 
 

 



  

Vaikuttamistoiminta 



Teemaryhmät 
• Rauharyhmä:  

– 8 kokoontumista vuoden aikana 

– Kesäkuusta lähtien pakolaispolitiikkaan 
liittyvänkampanjan suunnittelu 

– Teemailta: 13.10. Työstä pakolaisleireillä 

– 7.12. Pitkittyneet konfliktit -paneelikeskustelu 
 

• Talousryhmä:  
– Kokoontui koko vuonna vain 3 kertaa 

– Haasteena löytää sitoutunut vetäjä ryhmälle, joka 
olisi innostanut mukaan myös uusia toimijoita 

– Teemailta 25.10. vero-oikeudenmukaisuudesta 

– Uusi nimi 



Teemaryhmät 
• Ympäristöryhmä: 

– Pääkampanjavuorossa 

– Kokoontui keväällä lähes viikoittain 

– Teemailta 17.10. kestävästä ruoantuotannosta 

  



Kadonneet eväät 
• Vaati, että Suomen on puututtava liika-

kalastukseen vaatimalla EU:ta kirjaamaan 

kahdenvälisiin kalastussopimuksiinsa 

sitovat enimmäispyyntimäärät.  

• Vetoomuksen       

kerättiin yhteensä                                  

2586 allekirjoitusta. 

 
 



Kadonneet eväät 
• Tempaukset 8.4. Oulussa ja 29.10. 

Tampereella 

• Tyhjenevätkö meret kalasta? -

paneelikeskustelu 12.5.  

• Kampanjaesittelyt tapahtumissa 

• Vetoomuksen luovutus 16.12. ministeri 

Tiilikaiselle 

• Medianäkyvyyttä mielipidekirjoituksilla 



vaikuttamistoiminta 
• Kampanjointi ja haastattelut Lidl-

kauppaketjun alkuperämerkinnoistä  

• Kannanotto: Suomen lopettava asevienti 

Saudi-Arabiaan 

• Kannanotot yhdessä muiden järjestöjen 

kanssa Suomen pakolaiskiintiön 

nostamiseksi sekä paperittomien 

oikeuksien puolesta 

 



  

Paikallisryhmät 



Paikallinen toiminta 
• Osa kokoontui säännöllisesti, osa vain 

harvakseltaan 

• Osallistuivat mm. oman paikkakunnan 

tapahtumiin  

• Raportointi nettilomakkeella, mutta tietoa 

vain joistakin ryhmistä 

• Joulukuussa uusi ryhmä Ylöjärvelle 

• Vuoden aikana päätettiin myös lakkauttaa 

useita ryhmiä 
 



Tuki paikallisryhmille 
• Taloudellinen tuki säännölliseen toimintaan 

ja kampanjointiin 

• Koulutukset, materiaalit, malliohjelmat 

• Paikallisryhmäpäivä 16.1. Kuopiossa 

– Elokuulle suunniteltu toinen 

paikallisryhmäpäivä peruttiin 





Globalisti 
• Ilmestyi kaksi kertaa, teemoina köyhyys 

(1/2016) ja liikakalastus (2/2016) 

• Painos 3500 kpl / lehti, jakelu etenkin 

SubjectAid -palvelun kautta 

• Nettilehti ja -artikkelit 

• Haasteina sitoutuneiden osallistujien 

löytäminen toimituskuntaan sekä 

toimitussihteerin puuttuminen 

 

 



  

TApahtumat 



Tapahtumat 
• Kesäkiertue: 7 tapahtumaa 6 

paikkakunnalla   

– Kadonneet eväät -kampanjointi 

– Kiertuetta päätettiin supistaa aiemmista 
vuosista ja keskittyä parhaiten tavoittaviin 
tapahtumiin 

• Kirkolliset nuorten tapahtumat 

– kampanjointi ja jäsenrekrytointi 

• Globaalikasvatukseen ja työntekijöille 
suunnatut tapahtumat  



  

Jäsenasiat 



Jäsenet 
• Verkostoon liittyi 212 uutta jäsentä 

– Jäseniä vuoden lopussa yht. 2039 

– Tervetuloviestit ja Globalisti uusille jäsenille 

• Uusia jäseniä liittyi etenkin nuorten 

tapahtumista kampanjoinnin innostamana 



  

Kansainvälinen toiminta 



Kansainvälinen toiminta 
• International Changemaker Network 

– Uudet jäsenet: Kambodzha ja Tanska 

• Kansainvälinen kokous 4.-7.10. Mäntsälässä 

– linjattiin yhteistyötä ja keskusteltiin 
mahdollisuudesta toteuttaa yhteistä 
vaikuttamistoimintaa etenkin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin liittyen 

• Koulutusvaihto 

– Kaksi osallistujaa Norjassa SommerSNU-
tapahtumassa 

 

 



  

Omin sanoin -hanke 



Omin sanoin -hanke 
• Tukee turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita 

nuoria kotoutumisessa sekä tarjoaa välineitä 
aktiiviseen osallistumiseen. 

• Keskeinen toimintamuoto videopajat, joita 
järjestettiin Helsingissä, Turussa ja Espoossa 

• Videoiden ensinäytös 19.12. Turussa täydelle 
salille 

• Hankkeen aikana tehty myös erilaisia retkiä 

• Haasteita: osallistujien löytäminen, jotka 
halukkaita sitoutumaan pitkäkestoisiin 
pajoihin 



  

Tiedotus 



Tiedotus 
• www.changemaker.fi 

– Uutiset, tapahtumat, 
blogit, haastattelut, 
Globalisti, kampanja 

– Suomi, ruotsi, englanti 
 

• Uutiskirje 
– Kuukausittain 

– Vuoden lopussa 1288 
tilaajaa (+255) 

 

• Sähköpostilistat 
- Kaikille ryhmille oma 

 

• Facebook 
– 2090 tykkääjää 

(+657) 

– Mainonta 

– Ryhmät  
 

• Twitter  
– 622 seuraajaa (+303) 
 

• Instagram 
– 474 seuraajaa (+270) 

 



Sidosryhmät 
• Kirkon Ulkomaanapu 

 

• Muiden maiden Changemaker-verkostot 

– Yhteydenpito, Pohjoismaiden kesken 

osallistuminen toisten koulutustapahtumiin  
 

• Kirkon kasvatustyö 

– Tapahtumat, ohjelmayhteistyö 

 


