
1 

 

 

Strategia 2013-2016 
 

Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 

 

Missio 

Changemaker – globaalia oikeudenmukaisuutta 

 

Visio 

Suomi ja suomalaiset tuntevat globaalin vastuunsa ja toimivat sen mukaisesti 

Globaalin vastuuntunnon vahvistamiseksi Changemaker nostaa esille epäkohtia, kouluttautuu ja 

toimii aktiivisesti kolmeen teemaan liittyen: 

 Rauha: Suomi kantaa vastuunsa maailman konflikteista ja edistää rauhan syntymistä muun 

muassa lopettamalla aseviennin sotaa käyviin maihin.  

 Velka: Suomi toimii aktiivisesti kehitysmaiden velkaongelman ratkaisussa.  

 Ympäristö: Suomi toimii vastuullisesti yhteistyössä kehittyvien maiden kanssa huomioiden 

toimintansa ympäristövaikutukset. 

 

Arvot 

Oikeudenmukaisuus 

Changemakerin toiminnan lähtökohtana ovat oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Toiminnassamme korostuu globaali näkökulma.  

 

Vastuullisuus 

Meillä on vastuu vaikuttaa globaaleihin ongelmiin. Tarkastelemme kriittisesti erilaisia vääryyden 

muotoja. Herätämme vastuuntunnon myös muissa kaunistelematta tosiasioita. Changemaker 

perustaa kampanjatoimintansa ajankohtaiseen tutkimustietoon.  

 

Lähimmäisenrakkaus 

Toimintamme keskiössä on jokaisen luovuttamaton ihmisarvo. Tavoitteenamme on edistää 

ihmisarvoisen elämän toteutumista lähellä ja kaukana. 
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Identiteetti 

Nuorisoverkosto Changemaker toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Toiminnassamme 

puutumme epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. Tarjoamme 

konkreettisia keinoja rauhan, ihmisoikeuksien ja luonnon hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Koska 

ongelmat ovat ihmisten aiheuttamia, uskomme, että ihmiset itse voivat muuttaa maailmaa omien 

toimintatapojensa muutoksella.  

 

Changemakerin vaikuttamis- ja kampanjatyön kohteena ovat poliitikot, yksittäiset ihmiset, yritykset 

ja kirkko, joiden tekemät päätökset vaikuttavat yhteiseen maailmaamme.  

 

Verkostomme toiminnan ytimenä ovat vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Toimintamme on 

nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa. Toimimme sekä valtakunnallisesti että 

paikallisesti. 

 

Changemakerillä on kasvatustehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa. Pyrkimyksenämme on lisätä 

tietoisuutta epäoikeudenmukaisuuden syistä.  

 

Changemaker toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä. Suomen Changemaker on perustettu 

vuonna 2004 

ja se on osa kansainvälistä Changemaker -verkostoa.  

 

 

Toimintaperiaatteet 

Avoimuus  

Changemakerin työtä ohjaa avoimuus, joka käsittää elämänkatsomuksellisen avoimuuden ja 

puoluepoliittisen sitoutumattomuuden. Verkostodemokratia ja päätöksenteon läpinäkyvyys ovat 

meille tärkeitä. Verkostomme on kaksikielinen. 

Ekologisuus 

Verkostomme pyrkii kestäviin valintoihin järjestöelämän arjessa. Matkustaessa suosimme julkista 

liikennettä. Tapahtumissamme tarjotaan kasvisruokaa ja kierrätetään. Toimistomme toimii 

GreenOffice-periaatteiden mukaisesti. Jäsenistöä kannustetaan ekologisiin valintoihin osana 

kestävää elämäntapaa. 

Konkreettisuus  

Tuomme monimutkaiset asiat esiin ymmärrettävästi ja pyrimme tuomaan teemamme lähelle 

ihmisten arkea. Luomme konkreettisia vaikuttamistapoja ja tuomme globaalia 

epäoikeudenmukaisuutta esiin luovin keinoin. 

 

Lain kunnioitus 

Kunnioitamme sekä Suomen lakia että kansainvälistä lainsäädäntöä. Toimintatapamme ovat 

väkivallattomia. 
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Strategiset tavoitteet 

1. Aktiiviset ja sitoutuneet jäsenet  

Changemakerin toiminta kumpuaa jäsenistä. Verkostollamme on selkeästi määriteltyjä 

vapaaehtoistehtäviä, jotka antavat jäsenille kanavan toimia omien vahvuuksiensa pohjalta 

innostavassa hengessä. Jäsenet kokevat olevansa verkostolle arvokkaita. Merkityksellinen 

jäsenyys vahvistaa sitoutumista. Sitoutuneet jäsenet tuntevat omistajuutta verkostosta ja haluavat 

kehittää sitä edelleen. 

2. Vahvat paikallisryhmät 

Paikallisryhmiemme toiminta on aktiivista ja tavoitteellista. Paikallisryhmien määrällisen kasvun 

sijaan arvostamme toiminnan laatua. Paikallisryhmät osallistuvat valtakunnalliseen kampanjaan 

sen alusta lähtien. Changemaker on tunnettu ja vakavasti otettava toimija paikallisella tasolla.  

3. Näkyvä ja vaikuttava kampanjointi 

Kehitämme kampanjatiedotustamme, jotta kampanjaviestimme tulevat paremmin kuulluiksi. 

Kasvatamme tunnettavuuttamme suomalaisten keskuudessa. Teemaryhmämme seuraavat 

kampanjoidensa tuloksia, jotta aiheeseen voidaan myöhemminkin puuttua. Changemakerin 

puheenjohtaja on kampanjakasvo, joka edustaa verkostoamme. 

4. Kasvattajaroolin vahvistaminen 

Tavoitteenamme on saada sekä jäsenet että muut ihmiset omaksumaan kestävä elämäntapa. 

Kestävä elämäntapa sisältää muun muassa ihmisten ja luonnon kunnioittamisen sekä arjen 

eettiset valinnat. Verkostomme kouluttaa jäsenistöä ajankohtaisiin aiheisiin Changemaker-

viikonlopuissa ja koulutusilloissa. Tarjoamme globaalikasvatusta rippikouluihin sekä seurakuntien 

nuorisotyöhön. Kouluihin menemme kutsuttaessa. 

 


