
Changemakerin jäsenkokous 1.4.2012  
 
Puhjonrannan kurssikeskus, Kouvola 
 
Paikalla: Noora Hytönen, Katja Ikonen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Kaisa Kantele, Eija Keinänen, Pertti 
Keinänen, Marika Latva-Kyyny, Matine Ligiér, Jarkko Lievonen, Ruut Luukkonen, Sini Nykänen, Tiia 
Orpana, Riikka Piri, Ella Potka, Hermanni Riikonen, Johanna Rissanen, Anna-Maria Timonen, Saara 
Tolvanen, Sini Tornberg, Heidi Torsti, Hannele Tulkki, Elina Tyynelä, Inkeri Utriainen, Suvi-Tuulia Vaara 
sekä verkoston työntekijät Heta Niemi ja Sini Tyvi. 
  

1. Kokouksen avaus 
 
Tiimin edustaja Ella Potka toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 9.32. Jäsenkokouksen 
kutsu oli lähetetty sääntöjen mukaisesti kuukautta ja esityslista liitteineen kaksi viikkoa ennen 
kokousta, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  
 

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Ruut Luukkonen. Sihteeriksi valittiin Sini Tyvi. 
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sini Nykänen ja Hermanni Riikonen. 
 
Valittiin kokoukselle äänestyskäytäntö. Aiemmin Changemakerin jäsenkokouksissa on ollut 
käytössä konsensusmenetelmä, jossa mielipidettä on ilmaistu sovituilla eleillä. Koska tämä 
menetelmä koettiin sekavaksi, päätettiin, että tässä kokouksessa käytetään käsiäänestystä ja että 
päätökset voidaan hyväksyä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 

3. Hyväksytään esityslista 
 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Uuden tiimin esittely ja kuulumiset 
 
Ella Potka, paikallisryhmävastaava: kemiantekniikan opiskelija Espoosta, kotoisin Laihialta. 
Paikallisryhmävastaavana on pitänyt yhteyttä paikallisryhmiin ja vieraillut Helsingin ryhmässä sekä 
yhdessä verkoston koordinaattorin kanssa Kiuruveden ryhmässä. Lisäksi Potka on toiminut 
edellisen jäsenkokouksen asettamassa työryhmässä, joka on valmistellut verkoston 
puheenjohtajaan liittyvää esitystä.  
  
Pertti Keinänen, Changemaker International -vastaava: kemian ja teologian opiskelija Joensuusta. 
Tiimissä vastaa verkoston suhteista ja yhteydenpidosta muiden maiden Changemaker verkostoihin. 
Tänä vuonna järjestetään Suomessa kansainvälinen Changemaker-kokous, jonka järjestelyistä ja 
sisällön suunnittelusta Keinänen vastaa yhdessä työryhmän kanssa. Changemaker International –
verkostossa on puhuttu kansainvälisen kattojärjestön perustamisesta sekä tiiviimmistä yhteyksistä 
ACT-allianssiin. Näistä asioista on tarkoitus keskustella myös tulevassa kansainvälisessä 
kokouksessa. Lisäksi Keinänen on toiminut puheenjohtaja-asiaa valmistelleessa työryhmässä sekä 
ollut tekemässä Changemakerin rippikoulupakettia. 

 
Heidi Torsti, velka- ja ympäristöryhmistä vastaava: valtio-opin opiskelija Tampereelta. Vastaa 
tiimissä ei-kampanjavuorossa olevista teemaryhmistä. Velkaryhmä on hengähtänyt kampanjan 
jälkeen, mutta on nyt aloittamassa toimintaansa uudelleen. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita 
mukaan. Ympäristöryhmä toimii myös. Molemmat ryhmät ovat tänä vuonna aktivoitumassa entistä 
enemmän. 
 
Hannele Tulkki, koulutusvastaava: valtio-opin opiskelija Helsingistä, tiimissä toista vuotta. Kevät on 
mennyt koulutusviikonlopun järjestelyissä. On myös aktiivinen rauharyhmässä ja on tehnyt 
kampanjan koulutusmateriaalia. Lisäksi Tulkki toimii velkaryhmän yhteyshenkilönä ja on myös 
järjestämässä syksylle kansainvälistä kokousta ja sen yhteydessä olevaa koulutusviikonloppua. 
 
Anna-Maria Timonen, paikallisryhmävastaava: kasvatustiede, teologia. Vieraillut koordinaattorin 
kanssa Kajaanin ryhmässä sekä Kuusamossa, minne syntyi uusi paikallisryhmä. 



Paikallisryhmävastaavat ovat käyneet yhdessä koordinaattorin ja Changemakeriin liityen 
opinnäytetyötään tekevän Karita Heikkisen kanssa kevään aikana läpi kaikkien ryhmien tilannetta. 
Helmikuussa järjestettiin paikallisryhmäpäivä. Lisäksi Timonen on aktiivinen rauharyhmässä. 

 
Ulla-Sisko Jauhiainen: pääkampanjavastaava. Tehnyt kevään aikana kampanjasuunnitelmaa ja 
taustamateriaalia sekä muuta kampanjan valmisteluihin liittyvää. Kampanjan videota on 
kommentoitu ja työstetty tiimissä, biisiä rauharyhmässä. Kampanja alkaa pääsiäisen jälkeen.  
 
Toinen kampanjavastaava, Sini-Maaria Kauppi, ei päässyt kokoukseen.  
 
Ruut Luukkonen, tiedotusvastaava: On kolmatta vuotta tiimissä, opiskelee journalismia, on kotoisin 
Orivedeltä, mistä on tullut Tampereen kautta Helsinkiin. Tänä vuonna keskittyy Globalistiin, jonka 
päätoimittajana toimii. On työskennellyt lehden parissa tiiviisti helmikuusta asti, lehti ilmestyy 
huhtikuun lopussa. Sen ilme myös uudistuu. Luukkonen vastaa myös kampanjatiedotuksesta 
yhdessä kampanjatyön koordinaattorin kanssa. Rauharyhmässä hän hän on vastannut kampanjan 
ostopalveluista (biisi, video). Luukkonen on ollut myös Changemakerin edustajana 
reggaemessussa.  
 
Lisäksi tiimissä on työstetty uutta nelivuotista strategiaa vuosille 2013-2016, sillä edellinen 
strategiakausi loppuu tämän vuoden lopussa. Strategiaprosessiin halutaan osallistaa verkostoa 
laajemminkin ja siihen liittyen on tulossa jäsenkysely. 
 
Elina Tyynelä, ympäristöryhmän yhteyshenkilö, kertoi lisäksi kuulumisia ympäristöryhmästä, missä 
aletaan seuraavaksi koota kampanjaideoita.  

 

5. Työryhmän ehdotus Changemakerin puheenjohtajan tehtäviksi, palkkioksi ja aikatauluksi  
 

Esitys: Keskustellaan ehdotuksesta, tehdään tarvittavat muutokset ja hyväksytään ehdotus. 
 
Syksyn 2011 jäsenkokous asetti työryhmän pohtimaan pitkään keskusteltua asiaa, pitäisikö 
Changemakerillä olla puheenjohtaja. Työryhmässä olleet: Heta Niemi, tiimiläiset Pertti Keinänen ja 
Ella Potka sekä Tytti Matsinen. Työryhmä on tehnyt luonnoksen, jossa on listattu muun muassa 
puheenjohtajan mahdolliset tehtävät.  

 
Työryhmän edustaja P. Keinänen kertasi jäsenkokoukselle puheenjohtajuudesta aiemmin käytyä 
keskustelua ja esitteli työryhmän luonnoksen. Tämän jälkeen avattiin keskustelu siitä halutaanko 
puheenjohtaja.  

 
Riikonen kommentoi, että Changemakerillä ei ole aiemmin ollut puheenjohtajaa, koska verkoston 
perustamiskokous on halunnut tehdä asiat uudella tavalla, eikä luoda jähmeitä rakenteita. Koska 
verkoston on kahdeksan vuotta toiminut hyvin ilman puheenjohtajaa, puheenjohtaja ei ole 
välttämätön. Jos puheenjohtaja valitaan, Changemaker saattaa sen myötä menettää osan 
omaleimaisuudestaan.  

 
Kantele ja Timonen nostivat esille, että nykyisin tiimillä on paljon tehtävää ja päätettävää, mistä 
johtuen puheenjohtajuus on koettu tarpeelliseksi. Puheenjohtajan kaltainen, kevyellä mandaatilla 
toimiva henkilö voisi helpottaa työtä, olla tukena ja myös tehostaa toimintaa. Toiminnan kasvaessa 
nykyisellä järjestelmällä kaikki asiat eivät suju kovin joustavasti. Puheenjohtaja, joka voisi tehdä 
joitakin päätöksiä itsenäisesti, voisi lisätä tätä joustavuutta. Myös Jauhiainen perusteli tarvetta 
puheenjohtajalle, joka olisi osa tiimiä, mutta ottaisi joistakin asioista enemmän vastuuta mutta 
muistutti, että isot, verkostoa koskevat päätökset tehtäisiin kuitenkin edelleen tiimissä tai 
jäsenkokouksessa.  
 
Tulkki oli myös sitä mieltä, että vapaaehtoisuus on yksi Changemakerin omaleimaisuuden merkki. 
Toiminnan kasvaessa on puhuttu tarpeesta lisätä työntekijöiden määrää. Koska toiminnan ei 
kuitenkaan pitäisi olla työntekijävetoista, puheenjohtaja voisi olla ratkaisu. Koska puheenjohtajan 
tehtävä olisi iso, siitä maksettaisiin pieni palkkio, mutta siitä huolimatta myös puheenjohtajan 
toimimisella olisi vapaaehtoispohja. Tulkki kommentoi myös, että vaikka joskus muutos voi olla 
myös välttämätöntä, vaikka Changemakerin organisaatiorakenne sen myötä muuttuisikin. Hytönen 



puolestaan nosti esille, että perusaktiivin näkökulmasta puheenjohtaja ei enää ole samanlainen 
vapaaehtoinen ja lisäksi puheenjohtaja tuo virallisuutta. Hytönen ehdotti myös, että nimike voisi olla 
jokin muu kuin puheenjohtaja. 
 
Kantele huomautti, että tiimissä päätetään paljon asioista, jotka eivät näy ulospäin jäsenille, ja että 
toisaalta on myös paljon tehtäviä, joita hoitavat tällä hetkellä työntekijät, koska tiimiläiset eivät ehdi 
eikä lyhyellä aikataululla ehditä kysyä myöskään muita vapaaehtoisia edustajiksi. Luukkonen 
puolestaan kommentoi, että työntekijöille tiimin kiireiden takia tulevien tehtävien siirtyminen selkeästi 
jollekin, poistaisi ne myös kokousten asialistalta.  

 
Niemi totesi, että työntekijöiden näkökulmasta kyse olisi vallan siirtymisestä enemminkin takaisin 
jäsenistölle. Työntekijät eivät itse päätä, missä Changemaker on tai ei ole mukana, vaan 
työntekijöille tulevat yhteydenotot tuodaan kuitenkin tiimiin päätettäväksi. 
 
E. Keinänen kommentoi, että puheenjohtaja-asian vasta-argumentit ovat verkoston olemukseen 
liittyviä, puolesta-argumenttina on, että asioita halutaan käytännöllistää. Puheenjohtaja-nimitys 
puolestaan on selkeä, jos halutaan että kaikki tietävät, kehen verkostossa olla yhteydessä. Jos 
nimellä aletaan kikkailla, tarkoituksenmukaisuus voi hukkua. 
 
Päätettiin äänestää halutaanko puheenjohtaja. Äänestys toimitettiin suljetulla lippuäänestyksellä. 
Ääntenlaskun aikana pidettiin 5 minuutin tauko. 
 
Äänestyksen tulos: annettuja ääniä yhteensä 22, joista 19 kyllä, 2 ei, 1 tyhjä. Näin ollen päätettiin, 
että Changemakerille tulee puheenjohtaja. 
 
Jatkettiin asian käsittelyä käymällä läpi työryhmän ehdotusta. Kirkon Ulkomaanavun hallitusta 
koskeva kohta muutettiin muotoon ”Edustaa verkostoa Kirkon Ulkomaanavun suuntaan”. Ehdotettiin 
myös, että Ulkomaanavun hallituksen nimittävälle kirkon ulkoasiain neuvostolle voisi esittää 
Changemakerin edustajaa Ulkomaanavun hallitukseen. 

 
Kampanjakokouksiin osallistumisesta todettiin, että kaikkiin kokouksiin osallistuminen ei ole 
välttämätöntä, vaan pääkampanjan tärkeimpiin tapahtumiin osallistuminen. Puheenjohtajan on 
kuitenkin oltava perillä teemaryhmien toiminnasta, joten päätettiin lisätä puheenjohtajan tehtäviin 
”seurata teemaryhmien työskentelyä”. 
 
Kannanottoja koskevassa keskustelussa nostettiin esille, että puheenjohtajan on tunnettava 
verkosto ja sen arvopohja niin hyvin, että voi tehdä kannanottoja verkoston nimissä. Puheenjohtajan 
tehtäviä sääntöihin tai sopimukseen määriteltäessä voidaan tehdä tarkennuksia puheenjohtajan 
valtuuksiin esimerkiksi kannanottojen tekemisessä. 

 
Keskusteltiin myös puheenjohtajalle mahdollisesti maksettavasta palkkiosta. Palkkiokeskustelun 
pohjaksi Niemi kertoi opiskelijayhdistysten puheenjohtajien saamia palkkioita. Vaikka 
puheenjohtajuus on myös vapaaehtoisuuteen perustuvaa, kannatettiin jonkinlaisen palkkion 
maksamista. Palkkiossa on kuitenkin otettava huomioon verkoston rahoitus. Jatkoselvityksissä 
ehdotettiin selvitettäväksi myös muiden järjestöjen kuin ylioppilasoppilaskuntien palkkiokäytäntöjä.  
 
Lisäksi nostettiin esille kysymykset, oletetaanko puheenjohtajan toimivan Helsingistä käsin sekä 
pitäisikö puheenjohtajan lisäksi valita myös varapuheenjohtaja. Päätettiin, että työryhmä selvittää 
myös varapuheenjohtaja-asiaa.  

 
Hyväksyttiin työryhmän ehdotus edellä mainituin muutoksin. [liite 1] 

 

6. Toimintakertomus 2011  
 

Toimintakertomus oli toimitettu verkoston jäsenten nähtäväksi esityslistan liitteenä, joten Niemi kävi 

toimintakertomuksen läpi lyhyesti. Uusia asioita Changemakerissä olivat vuonna 2011 Globalisti-

lehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi syksyllä, rippikoulupaketti sekä Changementor-konsepti. 

Teemaryhmien vuoden 2010 lopussa laajentunut toiminta vakiintui. Pääkampanjavuorossa vuonna 

2011 oli velkaryhmä ja Velan vangit –kampanja. Uusia paikallisryhmiä syntyi kolme: Järvenpää, 



Kiuruvesi ja Hämeenlinna. Vastaavasti kolme ryhmää jouduttiin lakkauttamaan: Alavus, Kauhava ja 

Sulkava.  

  

Lisättiin toimintakertomukseen yhteistyökampanjoiden kohdalle Polttava kysymys -kampanja. 

Hyväksyttiin toimintakertomus muutoksin. [liite 2: hyväksytty toimintakertomus] 

7. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyösopimus 
 
Esitys: Tarkistetaan ja todetaan, että yhteistyösopimus ei vaadi päivittämistä. Hyväksytään 
yhteistyösopimus. 
 

Hyväksyttiin yhteistyösopimus esityksen mukaisesti. [liite 3] 

8. Vaalitoimikunnan valinta 
 

Verkostolle valitaan vuosittain vaalitoimikunta, jonka tehtävä on etsiä sopivia ehdokkaita seuraavan 

vuoden tiimiin, joka valitaan syksyn jäsenkokouksessa. Vaalitoimikunta tekee tiimihausta 

mainoksen, antaa kiinnostuneille lisätietoa tiimin toiminnasta sekä kokoaa hakemuksen syksyn 

jäsenkokousta varten. Vaalitoimikuntaan on valittu yleensä kolme henkilöä, jotka sopivat työnjaosta 

keskenään. Viime vuosina tavoitteena on ollut myös ruotsinkielisen tiimin jäsenen  

 

Elina Tyynelä, Heidi Torsti ja Suvi-Tuulia Vaara ilmoittivat olevansa käytettävissä toimikuntaan. 

Valittiin heidät.  

9. Muut esille tulevat asiat 
 

Syksyn jäsenkokouksen ajankohta: Changemaker International -kokous on ajateltu pidettäväksi 

syksyn koulutusviikonlopun yhteydessä elo-syyskuun vaihteessa. Jäsenkokouksessa käsiteltävien 

asioiden kannalta myöhäisempi ajankohta olisi kuitenkin parempi. Koska kansainvälinen kokous ja 

jäsenkokous samassa yhteydessä voisi olla melko raskasta, ja koska jäsenkokous ei ole 

kansainvälisten vieraiden kannalta ehkä mielekkäintä ohjelmaa, jäsenkokouksen järjestäminen 

myöhemmin sai kannatusta. Ehdotettiin, että jäsenkokouksen kanssa samassa yhteydessä voisi 

järjestää jotakin muuta, esimerkiksi teemaryhmätapahtuman. Ajankohdaksi kannatettiin lokakuuta. 

Valittiin päivämääräksi 6.10. Paikaksi ehdotettiin Tamperetta, mutta se saattaa vielä muuttua.  

10. Ilmoitusasiat 
 
Changemakerin verkostoassistentin nimike on muuttunut kampanjatyön koordinaattoriksi 1.3.2012. 
 

11. Kokous päättyy 
 
Puheenjohtajana toiminut Luukkonen päätti kokouksen klo 11.34. 

 
 


