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Kunstenniemen leirikeskus
Paikalla:
Inka Lindroos
Saara Tolvanen
Marjukka Weide
Ilkka Tiensuu
Laura Korhonen
Katja Rössi
Outi Turunen
Mari Uotila
Iina Jokilaakso
Minna Havunen
Tiina Keinänen
Hermanni Riikonen
Leea Lamminpää
Kaisla-Kerttuli Laxenius (kohdat 1-6b)
Liisa Kiuru
Mikael Björkman (kohdat 1-6b)
Raisa Kivelä
Virpi Kivioja
Pilvi Innola (kohdat 1-6a)
Peter Würtz
Elina Törrönen
Hilla Tuominen
Elina Vuori
Kirsi Ahonen
Hanna Romppainen
Tanja Setälä
Juha Kolumäki
Terho Trogen
Mari Mutanen
Markus Nilsen (kohdat 1-6b)
Elisabeth Rotevath (kohdat 1-6b)
Kaarina Määttä
1. Kokouksen avaus
Tiimin edustajana Tiina Keinänen avasi kokouksen klo 8.35.
2. Puheenjohtajan valinta
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Inka Lindroos.
3. Sihteerin valinta
Kokoukselle valittiin sihteeriksi Kaarina Määttä.

4. Päätösmenettely
Päätettiin, että kokouksen päätösmenettelynä käytetään aikaisemminkin käytössä
ollutta, hyväksi koettua konsensus-menettelyä.
5. Esityslistan tarkastaminen ja mahdolliset lisäykset
Tarkastettiin esityslista ja lisättiin listaan kohta 6, varapuheenjohtajan valinta, sekä
kohta 10, vuositeeman valinta.
6. Varapuheenjohtajan valinta
Valittiin kokoukselle varapuheenjohtajaksi Hermanni Riikonen.
7. Toimintasuunnitelma 2007
7a. Laura Korhonen esitteli Changemakerin toimintasuunnitelman 2007.
7b. Keskusteltiin yleisesti toimintasuunnitelmasta. Yleisesti suunnitelman sisältöön
kokouksella ei ollut lisättävää.
1 Yleistavoitteet
ei muutoksia.
2 Hallinto ja talous
Kohdan 2.4 nimi vuosikokous päätettiin muuttaa nimeltään jäsenkokoukseksi, koska
Changemaker pitää kokouksen kaksi kertaa vuodessa.
3 Vuositeemat
ei muutoksia.
4 Koulutus
Keskusteltiin koulutusviikonloppujen ajankohdista: elokuuta pitäisi harkita uudelleen,
koska opiskelijoita vielä lomalla. Muutamat paikallisryhmät mainitsivat, että
vuosisuunnitelman laatiminen jo tässä vaiheessa vuotta on hankalaa. Toisaalta
keskustelussa kävi ilmi, että radikaali muutos ajankohtaan ei myöskään ole suositeltavaa,
koska esimerkiksi lokakuussa jo paljon toimintaa. Mainittiin, että syyskuun aikana voisi olla
parempi ajankohta. Kuitenkin elokuun loppu on ajankohtana tärkeä, koska harjoittelija on
käytettävissä kesällä. Ehdotettiin tarkkojen ajankohtien, kuukausien, poistamista
vuosisuunnitelmasta, ja niiden korvaamista ainoastaan maininnalla koulutusviikonlopuista
keväällä ja syksyllä. Ehdotus hyväksyttiin.
Keskustelussa esitettiin, että myös Norjan tarjoama koulutus lisätään suunnitelmaan.
Ehdotus hyväksyttiin. Keskustelussa korostettiin, että on tärkeää tukea paikallisia
Changemaker-ryhmiä osallistumaan paikallisiin koulutuksiin ympäri Suomea.
5 Kampanjat
Ehdotettiin ja hyväksyttiin, että kampanjoihin lisätään maininnat Yhteisvastuusta ja
Vastuuviikosta.

6 Tiedotus ja markkinointi
Keskusteltiin internetin käyttömahdollisuuksista, jotka eivät ole aina yhtä itsestään
selviä ja päivittäisiä nuoremmille, kuten seurakuntien nuorisotyössä mukana oleville.
Keskustelussa nousi esiin, että myös muu informaation levittämiskanava on tärkeää näille
verkostolaisille. Vaihtoehtoisena viestintämahdollisuutena mainittiin kotiin lähetettävä kirje.
Tiedotuksesta yleensä tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että tiedotuksen luonne on
nopeatempoista ja tapahtuu sykäyksittäin, mikä edellyttää sähköistä tiedottamista.
Esitettiin, että sähköpostitse lähetettävän kuukausittaisen uutiskirjeen avulla
paikallisryhmät voisivat tiedottaa ajankohtaisista asioista ryhmän jäsenille. Päätettiin
suunnitella viestintästrategiaa ja pitää huolta, että myös ne jäsenet, joilla ei ole internetiä
päivittäisessä käytössään, saisivat riittävästi ajankohtaista informaatiota. Jäsenkokous
velvoitti tiimin miettimään asiaa ja strategiaa joko tiimissä tai asialle erikseen perustetussa
työryhmässä.
Päätettiin myös perustaa uusi blogi uudistetuille nettisivuille.
7 Paikallisryhmät ja seurakuntayhteydet
Paikallisryhmien listaan lisättiin Lahti.
8 Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
Päätettiin lisätä Norjan Changemakerin kohdalle kesän SNUn lisäksi maininnat talven
ja syksyn SNUsta, joihin on myös mahdollista osallistua.
Liite eli vuosikalenteri
Päätettiin lisätä joustavuutta kalenteriin koulutusviikonloppujen ja toimintasuunnitelmien
osalta.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2007.
8. Suomen Changemakerin säännöt ja KUA-CM – yhteistyösopimus
8a. Tiimin ehdotuksen säännöistä esitteli Inka Lindroos.
Pidettiin kokouksessa 5 minuutin tauko.
Norjalaiset Changemaker-vieraat Markus Nilsen ja Elisabeth Rotevath esittelivät omat
kantansa ja kommenttinsa Suomen sääntöluonnoksesta omiin kokemuksiinsa perustuen.
Esille kommenteissa nousivat toiminnan korostaminen tiedon lisäämisen ohella,
työntekijöiden valinnassa olevien verkoston jäsenien asema (onko mukana tiimin jäseniä
vai muita verkoston aktiiveja) sekä organisaation jäsenten ikä. Lisäksi vieraat kertoivat,
että Norjassa viestintä paikallisryhmien kesken on joskus ongelmallista, ja siksi
paikallisryhmiä olisi rohkaistava Suomessa osallistumaan valtakunnalliseenkin toimintaan,
kuten jäsenkokoukseen ja koulutusviikonloppuihin.
Keskusteltiin yleisesti Suomen Changemakerin säännöistä.
1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet
Käytiin keskustelua varainhankinta-kohdasta; onko Changemakerilla varsinaista
varainhankintaa? Lisättiin kohtaan selkeyden vuoksi myös varainkäyttö. Keskusteltiin
lyhyesti myös ”elämänkatsomuksellisesti avoin” –ilmaisusta, mutta siihen ei tehty
muutoksia.

Puhuttiin toiminnan ja tiedon suhteesta Changemakerissa. Käsiteltiin myös verkoston
byrokratiaa, hierarkiaa ja jäsenkokouksen asemaa.
2 Organisaatio
Käytiin keskustelua kommentoinnista ja lausunnoista, joita verkoston jäsenet voivat
antaa, ja kenen nimissä. Sovittiin, että tiimi ja jäsenkokous voivat antaa lausuntoja
valtakunnallisesti Changemakerin puolesta. Sovittiin myös, että yksittäinen verkoston
jäsen voi muotoilla kannanottoja omissa nimissään, sekä paikallisryhmän jäsen oman
ryhmänsä nimissä. Paikallisryhmä voi irrottautua yksittäisestä kommentista, jos sellainen
on tarpeen asiattomuuden tai muun syyn takia. Todettiin, että valvontaa ja kontrollia
kommenteista ja lausunnoista on kuitenkin mahdotonta toteuttaa.
Keskusteltiin politiikan ja luottamustoimien suhteesta. Päätettiin lisätä kohtaan, että
jäsenyyttä tai luottamustointa Changemakerissa ei saa käyttää hyödyksi puoluepoliittisesti.
3 Sääntömuutokset
Keskusteltiin paikallisryhmäpaketin nimestä, joka päätettiin muuttaa lopulta muotoon
”Toimintaohjeet paikallisryhmille”.
4 Sääntörikkomukset
Päätettiin lisätä kohtaan tieto, että tarvittaessa jäsen voidaan erottaa Changemakerista
jäsenkokouksen päätöksellä.
5 Hajottaminen
Päätettiin lisätä hajottamisen toteuttamiseen maininta yksimielisyydestä, joka täytyy
jäsenkokouksella olla hajottamispäätöksessä.
Hyväksyttiin Suomen Changemakerin säännöt.
Pidettiin 5 minuutin tauko.
8b. KUA-CM – yhteistyösopimus
Elina Törrönen esitteli tiimin esityksen yhteistyösopimusluonnokseksi.
Jätettiin varaus myynti-pykälään, koska yhteistyö Sacrumin kanssa on vielä auki.
Keskusteltiin lyhyesti yhteistyösopimuksesta yleisesti. Hyväksyttiin sopimus muuten, paitsi
myynnin osalta.
Puheenjohtaja ehdotti, että siirretään esityslistan kohta Tiimin valinta tähän väliin,
hyväksyttiin.
9. Tiimin 2007 valinta
Varapuheenjohtaja Hermanni Riikonen pyysi ehdokkaita esittäytymään lyhyesti ja
kertomaan omat motiivinsa tiimiin hakeutumiselle sekä mielenkiinnon kohteen
vastuualueissa. Ehdokkaat (Elina Törrönen, Minna Havunen, Inka Lindroos, Mari Uotila,
Ilkka Tiensuu, Laura Korhonen sekä Miika Hynnisen puolesta Tiina Keinänen)
esittäytyivät.

Marjukka Weide ilmaisi kiinnostuksensa tiimin varajäsenyydestä ja esitteli itsensä. Myös
Hermanni Riikonen oli kiinnostunut varajäsenyydestä ja esitteli itsensä, joten
puheenjohtajuus siirtyi yhteisellä päätöksellä Leea Lamminmäelle. Ehdokkaat poistuivat
paikalta ja tiimiin hakeneista käytiin lyhyesti avointa keskustelua. Todettiin, että kaikki
hakeneet ovat vastuullisia ja aktiivisia. Kaikki tiimiin hakeneet saivat hyväksynnän, ja
heidät hyväksyttiin yksimielisesti. Myös varajäsenet hyväksyttiin yksimielisesti. Tiimiin
vuodelle 2007 valittiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minna Havunen
Miika Hynninen
Laura Korhonen
Inka Lindroos
Ilkka Tiensuu
Elina Törrönen
Mari Uotila

Lisäksi varajäseniksi valittiin:
8. Hermanni Riikonen
9. Marjukka Weide.
Pidettiin lounastauko alkaen klo 11.39.
Kokous jatkui klo 12.29.
Puheenjohtaja ehdotti esityslistan järjestykseen muutoksen: käsitellään ensin vuositeeman
valinta ja sen jälkeen Paikallisryhmäpaketti. Ehdotus hyväksyttiin.
10. Vuositeeman valinta
Etukäteen, viikonlopun aikana ehdotetut teemat esiteltiin lyhyesti. Laura Korhonen esitteli
teemana ilmaston, Tiina Keinänen ekologisen kuluttamisen, Elina Törrönen Hiv/Aidsin,
Inka Lindroosin ehdottama aihe Vastuullinen kuluttaminen oli läheisesti kytköksissä Tiina
Keinäsen esittelemään teemaa, joten sitä ei erikseen esitelty.
Keskusteltiin avoimesti teemoista. Ekologisen kuluttamisen todettiin sisältyvän ilmastoteemaan. Ehdotettiin ensi vuoden Changemaker-vaellukseen toteutusta yhteistyössä CM
Norjan kanssa, Lapissa rajaseudulla. Ehdotusta kannatettiin. Keskusteltiin ilmastoteemasta. Ilmasto teemana saisi tukea Britanniasta, kun Christian Aid ottaa sen tulevana
vuonna teemakseen.
Hiv/Aids teemana vaikeampi, koska toiminta ja toteuttaminen hankalampaa.
Konsensuksella päätettiin, että ilmastonmuutos parempi kuin Hiv/Aids – Hiv/Aids pidetään
kuitenkin mielissä ja ihmisoikeuksiin liittyvänä teemana, etenkin myöhemmin, kun saadaan
lisää asiantuntemusta Afrikassa vaihdossa olleelta tiimin jäseneltä.
Ehdotettiin teemojen ”ilmasto” ja ”ihmisoikeudet” yhdistämistä ensi vuoden syksynä
aiheena ympäristöpakolaiset. Kannatettiin. Hyväksyttiin uudeksi vuositeemaksi Ilmasto.
11. Paikallisryhmäpaketin käsittely

Inka Lindroos esitteli luonnoksen. Lisäksi liitteeksi on suunniteltu liitettävän ohjeet ja mallit
talousarviosta, vuosisuunnitelmasta, vuosikertomuksesta, rahahakemuksesta ja
kampanjan järjestämisestä.
Keskusteltiin paikallisryhmien määrästä yhdellä paikkakunnalla. Hyväksyttiin, että yhdellä
paikkakunnalla voi olla vain yksi paikallisryhmä. Lukupiirejä ja muunlaisia toiminnan
muotoja voi olla useampia. Käytiin keskustelua myös toimintasuunnitelman
vapaamuotoisuudesta. Keskusteltiin myös vuosisuunnitelman palauttamisen
ajankohdasta. Osa oli sitä mieltä, että elokuu on liian aikainen ajankohta ideoida
seuraavan vuoden toimintaa ja palauttaa toimintasuunnitelma. Muistutettiin, että
vapaamuotoisuus ja löyhyys on hyväksyttävää suunnitelmassa, koska sen laatiminen on
niin varhaisessa vaiheessa.
Hyväksyttiin Toimintaohjeet paikallisryhmille eli paikallisryhmäpaketti.
12. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin viestintästrategiaryhmän perustamisesta myöhemmin. Nettisuunnitteluryhmän
tapaaminen maanantaina 28.8., ideat aiheeseen liittyen voi lähettää sähköpostitse
koordinaattorille.
Tiina Keinänen esitti kanavavinkin: pakolaisuus ja mahdollinen yhteistyö Kanava ry:n
kanssa.
13. Ilmoitusasiat
Kaarina Määttä esitteli NAVI – Kuuluuko nuorten ääni kirkossa –kiertueen, jossa
Changemakerin paikallisryhmät voivat olla mukana, esitellä omaa toimintaansa. CM:lle on
suositeltavaa osallistua kiertueelle, osallistumisen muotoa ideoidaan myöhemmin.
Jäsenasioista päätettiin konsensuksella, että kaikki paikalla olevat liitetään jäsenrekisteriin.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 13.20.

