
Kooste jäsenkokoukselle 

29.10.2016 

Toimintasuunnitelma 2017 



Strategiset tavoitteet 

• Toimijoiden määrän kasvu 

• Verkoston laaja näkyvyys 

• Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja 
teemaryhmien asiantuntemuksen 
lisääminen 

• Vaikuttava paikallistoiminta ja toiminnan 
alueellinen kattavuus 

• Mittareita: jäsen-, osallistuja- ja 
tapahtumamäärät, mediaosumat, 
somenäkyvyys 



Hallinto ja talous 

• Jäsenkokoukset sääntömääräisesti 

• Tiimi: toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen 

• Muut vastuuhenkilöt ja työryhmät: 
joustavuutta vastuutehtäviin, uusien 
osallistaminen, mm. Globalisti & 
teemaryhmät 

• Taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanapua 

• Rahoittajat: Kirkkohallitus,Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Jenny ja Antti Wihurin 
rahasto, Ulkoasianministeriö (Kirkon 
Ulkomaanavun kautta) 

 



  

Vaikuttamistoiminta 



Teemaryhmät 

• Rauha, talous ja ympäristö 

• Kokoontuvat 1-2 kertaa kuukaudessa 

• Toimintaa myös muualle kuin Helsinkiin 

• Kouluttautumista            

sekä vaikuttamis-           

toiminnan             

suunnittelua ja             

valmistelua 

 



Pääkampanja 

• Kampanjan aiheena 

pakolaisuus  

• Kampanja-aika: tammi-

lokakuu 

• Aloitustapahtuma 

Helsingissä, vuoden 

aikana koulutusta ja 

tapahtumia eri puolilla 

Suomea 

• Näyttävä ja näkyvä 

 



Muu vaikuttamistoiminta 

• Kannanotot ja 

kirjeet 

• Yhteistyö muiden 

järjestöjen 

kanssa, mm. 

Verovaikuttajat ja 

Ilmasto.org 



  

Koulutus 



Changemaker-viikonloput 

• 7.-9.4. Seinäjoella ja        

6.-8.10. Kuopiossa   

• Painopiste koulutuksessa, 

kehitetään mm. tarjoamalla 

eri tasoisia koulutuksia 

• Puhujavieraita ja 

käytännöllisiä työpajoja 

• 30 osallistujaa/tapahtuma 



Muu koulutustoiminta 

• Teemaillat ja asiantuntijavieraat  

– Teemaryhmien järjestämät koulutusillat lukukausien, 

yhteensä 7 kertaa 

• Vaikuttamistyön verkkokoulutus 

– Tavoitteena innostaa uusia toimijoita mukaan 

vaikuttamistyöhön eri puolilla Suomea 

• Globalistin lehtityökoulutukset helmi- ja 

syyskuussa 

• Globaalikasvatus 

– Työpajat tapahtumissa, vierailut seurakunnissa ja 

kouluissa kutsusta 



  

Tapahtumat 



Tapahtumat 

• Tavoitteena: Changemakerin tunnettuuden 
lisääminen, jäsenrekrytointi, kampanjointi 
ja vetoomuksen kerääminen 

• Yleisötapahtumat: mm. Maailma kylässä, 
Herättäjäjuhlat, SuomiAreena 

• Oppilaitosten tapahtumat 

• Kirkolliset nuorten tapahtumat 

• Työntekijätapahutmat: Nuori2017 ja 
Kirkkopäivät 

 





Globalisti 

• Tavoitteena lisätä nuorten tietoisuutta 
kehityskysymyksistä ja innostaa 
vaikuttamaan 

• Ilmestyy kaksi kerta vuodessa: tammi- ja 
elokuussa   

• Toimituskunta avoin kiinnostuneille. Lehden 
teko ajoittuu helmi-toukokuulle ja syys-
joulukuulle 

• Painosmäärä 3500 kpl/lehti, jakelu 
tapahtumissa, uusille jäsenille, seurakuntiin ja 
SubjectAid -palvelun kautta 

• Nettilehti ja -artikkelit, somejakaminen 

 



  

Jäsenasiat 



Jäsenasiat 

• 200 uutta jäsentä, pääkohderyhmät: 

– 15-18-vuotiaat, tavoitetaan etenkin kristillisissä 
tapahtumissa ja seurakuntien kautta 

– Korkeakouluopiskelijat, tavoitetaan oppilaitosten 
tapahtumissa ja kohdennetulla viestinnällä 

• Tervetuloviestit ja henk.koht. kutsut, jotta uudet 
jäsenet sitoutuisivat alusta asti mukaan toimintaan 

• Jäsenten sitouttaminen  

– kiittämällä ja palkitsemalla (Changemaker-tuotteet) 
sekä osallistamalla arviointi- ja kehitystyöhön 

• Changementor: työntekijät vapaaehtoisten tukena 



  

Tiedotus 



Tiedotus 

• www.changemaker.fi 

– Uutiset, tapahtumat, 

blogit, haastattelut, 

Globalisti, kampanja 

– Suomi, ruotsi, englanti 

• Uutiskirje 

– Kuukausittain 

suomeksi 

– 2-4 krt/vuosi ruotsiksi 

• Sähköpostilistat 

- Kaikille ryhmille oma 

 

• Facebook 

– Sivu ja ryhmät 

– Tunnettuuden lisääminen 

– Mainonta 

• Twitter  

– Yhteiskunnallinen 

keskustelu 

• Instagram 

• Somepäivyksistä 

vastaavat vapaaehtoiset 

 



  

Paikallinen toiminta 



Paikallinen toiminta 

• Toimintaa ainakin Joensuussa, Jyväskylässä, 
Oulussa, Tampereella ja Turussa 
– Opiskelijaryhmät, jotka järjestävät toimintaa ja 

kampanjointia myös itsenäisesti  

• Muualla päin Suomea etenkin yhteistyössä 
seurakuntien kanssa 

• Samalla paikkakunnalla voi toimia myös useita 
ryhmiä 

• Paikallinen toiminta voi olla säännöllistä tai 
projektiluontoista, pop up –toiminta ja 
osallistuminen tapahtumiin 

• Toiminnalle mahdollista saada tukea verkostolta: 
koulutukset, materiaalit, kulukorvaukset 



  

Kansainvälinen toiminta 



Kansainvälinen toiminta 

• International Changemaker Network 
– Yhteydenpito eri maiden Changemaker-

verkostojen kesken  

• Koulutusvaihto 
– Vapaaehtoisten lähettäminen Norjan 

Changemakerin SommerSNU-tapahtumaan 

– Kansainväliset vieraat Changemaker-
viikonlopuissa 

– Kartoitaan mahdollisuutta koulutusohjelmaan 
yhdessä Kambodzhan Changemakerin kanssa 

• ACT Alliance Community of Practice on Youth 
Participation 

 



Mobiilivideohanke 

• Videopajat turvapaikanhakijoina Suomeen 
saapuneiden nuorten kanssa 

– pajoja ainakin 5 paikkakunnalla, vähintää 10 
osallistujaa/paikkakunta 

• Hankkeen tavoitteena edistää 
kotoutumista ja tuoda turvapaikanhakijoita 
yhteen suomalaisten nuorten kanssa 

• Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun 
projektityöntekijän johdolla 

 


