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Painopisteet 

• Strategiset tavoitteet 2020: pitkäjänteinen 
kampanjatoiminta, laaja näkyvyys, 
vaikuttava paikallistoiminta sekä 
vapaaehtoisten määrän kasvu. 

• Vuonna 2017 painopisteinä erityisesti 
aktiivisten toimijoiden määrän lisääminen 
ja vaikuttamistoiminnan kehittäminen & 
kampanjointi 
 



Vaikuttamistoiminta 



Vaikuttamistoiminta 

• Teemaryhmien tavoitteena kokoontua 
kuukausittain ja järjestää myös koulutusiltoja. 
Rauharyhmä aktiivinen keväällä kampanjan 
tiimoilta, ympäristöryhmä enemmän syksyllä. 
Talousryhmä ei kokoontunut 

• Kampanjateemana pakolaispolitiikka 
– Koti kunnasta -kampanja ennen kuntavaaleja 

– Pakkomatkat -kampanja pakkopalautusten 
lopettamiseksi 

– Kampanjatapahtumia vain vähän, mutta 
ajankohtaisen aiheen vuoksi nettivetoomus 
kiinnosti. Allekirjoituksia 1985. 



Koulutus                  .                                   



Koulutus 

• Changemaker-viikonloput Seinäjoella ja Kuopiossa. 
Tavoitteena 30 osallistujaa molempiin, tulos: 24 & 
31+4, paljon uusia jäseniä 

• Teemaillat: 22.5. Reilu suklaa ja 1.11. Ruokaturva, 
molemmat ympäristöryhmän iltoja 

• Vaikuttamistyön koulutus: toteutui 2/4 osiota, 
osallistujia vain muutamia. Ensimmäinen nettikoulutus. 

• Globalistin lehtityökoulutuksia kolme, aktivoivat 
toimituskuntaan 

• Seurakunta- ja kouluvierailuja 11+8, tavoittivat 
yhteensä noin 1 200 nuorta 

• Rauhan tekijät -materiaali: tietoa rauhasta, 
toiminnallisia harjoituksia, tuntisuunnitelmia ja 
hartauksia 
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Tapahtumat 

• Osallistuminen yleisötapahtumiin kampanjateemalla: 
Maailma kylässä, SuomiAreena, kaksi 
Mahdollisuuksien toria 

• Opiskelijatapahtumat: yliopiston avajaismessut ja 
kehy-viikko Jyväskylässä, yläkoulujen tapahtumissa 
Haapavedellä ja Jyväskylässä, Taitajat-kilpailut: 300 + 
600 nuorta tavoitettu 

• Kirkolliset nuorten tapahtumat: Yhden hinnalla, Maata 
näkyvissä, Ungdomens kyrkodagar, Höstdagarna: 
päätavoitteena verkoston esittely ja jäsenrekry. MN-
festareilta 50 jäsentä. 

• Nuori2017: verkoston esittely nuorisotyötä tekeville, 
materiaalit kiinnostivat 

• + Säihke-partioleiri: 24 h         
ohjelmaosuus,  roolipeli 

 

 



Globalisti 

• Ilmestyy painettuna ja nettiversiona, 
merkittävin jakelukanava SubjectAid 

• Suunniteltu aikataulu: tammi- ja 
elokuu 

• 1/2017: teemana pakolaisuus, 
ilmestyi toukokuussa, painos 2 000 
kpl 

• 2/2018: teemana naiset ja kehitys, 
ilmestyi syyskuussa, painos 5 000 
kpl, toimituskunta 16 henkilöä 

• Syksyllä alkoi myös lehden 1/2018 
tekeminen, toimituskunnassa 11 
henkilöä 

 



Jäsenasiat 

• Jäsenyyden ikärajat: 13-35 vuotta. 
Jäsenrekrytoinnissa pääkohderyhmiä 15–18-
vuotiaat sekä korkeakouluopiskelijat. 

• Uusia jäseniä 225, mukaan etenkin nuorten 
tapahtumista sekä koulutusten kautta 

• Poistettuja 481, joista 49 yli-ikäisinä, loput 
rekisteriuudistuksen myötä 

• Jäsenrekisterin uudistus syksyn jäsenkokouksen 
päätöksellä 

• Jäseniä yhteensä vuoden lopussa 1745 (v. 2016: 
2001), joista alle 29-vuotiaita 1325 
 



Tiedotus 

• www.changemaker.fi 
– Uutiset, tapahtumat, 

blogit, haastattelut, 
Globalisti, kampanja 

– Suomi, ruotsi, englanti 

• Facebook 
– 3063 tykkääjää (+973) 

– Mainonta 

– Ryhmät  

• Twitter  
– 769 seuraajaa (+147) 

• Instagram 
– 715 seuraajaa (+241) 

 

• Uutiskirje 
– Kuukausittain suomeksi 

– Vuoden lopussa 1752 
tilaajaa (+464)   

– 35 tilaajaa 
ruotsinkieliselle kirjeelle 

• Sähköpostilistat 
- Kaikille ryhmille oma 

- Globalisti 198 tilaajaa 
(+69 ), rauha 264 
(+100), talous 134 (+46) 
ja ympäristö 254 (+109) 
tilaajaa. 

• Graafisen ilmeen 
uudistus 

 

 



Paikallinen toiminta 

• Toimivat ryhmät: Jyväskylä, Haapavesi, Ylöjärvi, 
Espoo 

• Aiemmin toimineet: Iisalmi, Joensuu, Kuopio, 
Oulu, Tampere ja Turku. Näistä useilla 
paikkakunnilla Vuoden aikana verkoston muuta 
toimintaa.  

• Lakkautettuja ryhmiä, joissa ei ollut ollut toimintaa 
yli kahteen vuoteen tai ketään yhteyshenkilöä tänä 
aikana olivat: Kajaani, Laihia, Porvoo ja Vaasa.  

• Paikallisen toiminnan tuki: toimintavinkit 
kevät/syksy sekä taloudellinen tuki  



Kansainvälinen toiminta 

• Yhteydenpito Changemaker-verkostojen kesken 
melko vähäistä, lähinnä uuden hakemuksen takia. 
REJADH Somalia hyväksyttiin koejäseneksi. 
Varsinaiset jäsenet: Islanti, Kambodza, Kenia, 
Norja, Suomi ja Tanska 

• Koulutusvaihto: yksi osallistuja Norjassa Student 
Weekend –tapahtumassa ja kaksi SommerSNU-
leirillä. Suomeen kouluttaja Norjasta. 

• ACT Alliance Community of Practice on Youth 
Participation: edustus ryhmässä siirtyi kv-asioista 
vastaavalle varapuheenjohtajalle, toiminta haki 
vuoden aikana yhä muotoaan  

 



Omin sanoin -hanke 

• Tavoitteena tukea turvapaikanhakijoina Suomeen 
saapuneita nuoria ja rohkaista heitä oman äänensä 
esilletuomiseen videotyöskentelyn avulla. Toteutus 
2016-2017 OKM:n tuella. 

• Videopajoja yhteensä 18 kpl, yhdessä pajassa yleensä 
8-12 kokoontumiskertaa. Muutamia pajoja myös 
leirimuotoisena. 

• Osallistujia yhteensä 164 henkilöä 10 paikkakunnalla 

• Hankkeen aikana valmistui 23 videota, joista 21 
julkisessa levityksessä netissä 

• Videoita näytettiin myös yhteensä 33 näytöksessä eri 
puolilla Suomea, joista monissa katsojilla mahdollisuus 
keskustella tekijöiden kanssa. 

 



Omin sanoin -hanke 


