Tietoa Maan ystävät ry:stä ja vuoden 2018 toiminnasta
Suomen Maan ystävät ry (MY) on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteiskunnallinen
ympäristöjärjestö, jonka tavoitteena on ekologisesti kestävä, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen
maailma. MY on toiminut ympäristönsuojelun, kehityskysymysten, ihmisoikeuksien, sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta jo yli kahdenkymmenen vuoden
ajan. MY on osa vuonna 1971 perustettua kansainvälistä MY:n verkostoa (Friends of the Earth
International), johon kuuluu jäsenjärjestöjä kaikista maanosista, ja näissä miljoonia jäseniä ja tukijoita.
Toimintamme Suomessa on tänäkin vuonna aktiivista ja monipuolista.
Toimintaa on Helsingistä Ouluun. Paikallisryhmät ovat omaehtoisia ja toimivat paikallisten aktiivien
lähtökohdista: ne voivat vaikkapa kerätä nimiä vetoomuksiin, järjestää yleisötilaisuuksia, ottaa kantaa
paikallisiin asioihin, järjestää mielenosoituksia tai vain viettää mukavaa aikaa yhdessä samanhenkisessä
seurassa. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä ryhmäsi yhteyshenkilöön. Jos paikkakunnallasi ei ole
ryhmää, mutta olisit kiinnostunut toimimaan, ota yhteyttä (ryhmat@maanystavat.fi) niin autamme
mielellämme.
Paikallistoiminnan lisäksi MY:ssä toimitaan erilaisten teemojen ympärillä toimintaryhmissä.
Ilmastoasioissa toimitaan Hiilivapaa Suomi- ja Yhteisöenergia-kampanjoissa ja vaikutetaan erilaisiin
energia- ja ilmastopoliittisiin kysymyksiin paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla, sekä
valmistaudutaan vuoden 2019 vaalivaikuttamiseen. Ydinvoimatoimintaryhmä keskittyy Fennovoiman
ydinvoimalahankkeen vastaiseen kamppailuun osana globaalia ydinvoimanvastaista liikettä.
Kaivoskriittinen ryhmä jatkaa tutkimus- ja tiedotustyötään kultakaivosten parissa erityisesti
Pirkanmaan alueella, jatkaen myös Talvivaaran parissa toimimista. Vesiryhmä tiedottaa vesikriisistä
piilovesi- ja vesijalanjälkinäkökulmasta niin paikallisella tasolla, osallistuen myös kansainväliseen
toimintaan. Alkuperäiskansat ja yhteys maahan ja metsään -toimijat työskentelevät
alkuperäiskansojen ja yhteisöllisten maata ja metsää koskevien oikeuksien edistämiseksi toimien sekä
paikallisesti että kansainvälisesti. Ruokaryhmä painottaa Vegelupaus-kampanjaa, edistäen
ilmastokestävän kasvisruuan saatavuutta sekä kulttuurista muutosta yhteiskunnallisiin rakenteisiin
vaikuttamalla. Ruokatoiminta on mukana myös “Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen
arkiset mahdollisuudet” -hankkeessa, jossa yhdistetään akateemista tutkimusta ja järjestötoimintaa
ilmastokestävien kasvisruokavaihtoehtojen edistämiseksi arkiruokavaliossa. Maaoikeus- ja
metsätoiminta toimii luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.
Sosiaalifoorumitoiminnanssa mukana ollaan Suomen ja Tampereen sosiaalifoorumeissa. Yhteistyötä
tehdään myös Euroopan (ESF) ja Maailman (WSF) tasolla. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden
toimintaryhmä jatkaa vapaakauppasopimusten, erityisesti ajankohtaisen CETA-sopimuksen kriittistä
seurantaa ja siihen liittyvää toimintaa ja osallistuu mm. YK:n yrityksiä sitovan ihmisoikeussopimuksen
laadintaprosessiin.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kampanjoihimme, sekä paikallis- ja toimintaryhmiimme!
Ryhmien yhteystiedot löydät verkkosivultamme: maanystavat.fi/paikallisryhmat &
maanystavat.fi/toimintaryhmat. Ryhmätoimintaa tukeva jaostomme auttaa toimintaamme liittyvissä
kysymyksissä. Ole yhteydessä (ryhmat@maanystavat.fi), mikäli sinulla on kysyttävää ryhmätoiminnasta.
Myös uudet toimintaideat ovat tervetulleita!
Sähköpostilistamme on tarkoitettu tiedottamiseen ja keskusteluun. Valtakunnalliselle tiedotuslistalle
liitytään lähettämällä viesti osoitteeseen my-lista-subscribe@maanystavat.fi. Kampanjoilla ja ryhmillä on
omia sähköpostilistoja. Paikallisryhmillä seuraavasti: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Porvoo, Pori,
Pohjois-Karjala ja Jyväskylä. Toimintaryhmillä ja kampanjoilla seuraavasti: taloudellinen
oikeudenmukaisuus, ruoka, kaivostoiminta, ilmasto,, vesitoiminta, Hiilivapaa Suomi, vihreä sähkö (eli
Vaihda virtaa -kampanja) ja ydinvoima. Lisäksi on teemalista: talous ja kulutus. Jos haluat osoitteesi
listallemme, ilmoittele mille! (Liittymispyynnöt: viestinta@maanystavat.fi) Verkkosivustojamme ovat
www.maanystavat.fi, www.hiilivapaasuomi.fi, www.yhteisoenergia.fi, www.vegelupaus.fi ja
www.lentomaksu.fi.

Jäsenet, aktiivit ja toiminnasta kiinnostuneet tapaavat toisiaan keväisin ja syksyisin järjestettävissä
valtakunnallisissa väentapaamisissa yhdessäolon, toiminnan suunnittelun ja muun hauskan ja
ajankohtaisen tekemisen merkeissä. Seuraava tapaaminen järjestetään 7.-10.6. Pyhäjoella. Järjestön
seuraava vuosikokous on 15.4. Helsingissä, siellä äänivaltaisia ovat jäsenet. Jäsenemme käyttävät
äänivaltaa myös ilmastokampanjatapaamisessa, jossa tehdään päätökset ilmastokampanjointimme
isoista linjoista sekä valitaan ohjausryhmä ja ilmastokampanjavastaavat: seuraava kampanjatapaaminen
on 8.9. Helsingissä.
Vuosittain valittavan hallituksen ohella MY:n asioita hoitavat jaostot, joissa keskitytään viestintään,
varainhankintaan, jäsenasioihin, kansainvälisiin verkostoihin, taloudenseurantaan, vapaaehtoistoiminnan
tukemiseen ja muihin järjestötoimintamme perusasioihin. Myös jaostotoimintaan ovat kiinnostuneet
tervetulleita mukaan missä vaiheessa vuotta tahansa.
Maailma kaipaa kipeästi muutosta eikä aikaa ole hukattavaksi. Sinua tarvitaan, tule siis mukaan
levittämään paremman huomisen siemeniä!
Jäsenten ja lahjoittajien tuen avulla jatkamme toimimista paremman maailman puolesta
tänäkin vuonna.
JÄSENMAKSUOHJEET:
Tilinumero: FI51 4713 3020 0222 36
Saaja: Maan ystävät ry
Maksun viesti: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi
Summa: 30€ / 10€ vähävaraisilta
Halutessasi voit tukea järjestöä isommalla summalla ja maksaa esim. 60€ tai 120€.
Jos olet jo jäsen, vinkkaathan myös kaverillesikin: www.maanystavat.fi/lomake/liity-jaseneksi !
LAHJOITUSOHJEET:
Tilinumero: FI92 4726 5020 0324 33
Saaja: Maan ystävät ry
Viesti: Lahjoitus
Summa: (valitse itsellesi sopiva summa)
(http://www.maanystavat.fi/lahjoita)
Jäsenmaksun ja yleislahjoitusten lisäksi voit tukea toimintaamme myös lahjoittamalla suoraan tiettyyn
toimintaamme. Voit lahjoittaa ydinvoiman vastaiselle toiminnalle, kaivoskriittiselle toiminnalle,
ruokatoiminnalle, vesikriisiesitteen uudistamiseksi, sosiaalifoorumitoimintaan, ilmastotoiminnalle:
Hiilivapaa Suomi tai Yhteisöenergia-kampanjalle. Muista myös lentäessäsi vapaaehtoinen lentomaksu.
Tarjoamme lisäksi mahdollisuuden antaa krääsän sijaan merkityksellisen merkkipäivälahjan läheiselle.
Kun lahjoitat yleisesti MY:n toimintaan, käytämme rahan siihen toimintaan, mihin kulloinkin sitä
kipeimmin tarvitsemme. Lahjoita kätevästi nettisivuillamme:
www.maanystavat.fi/verkkokauppa/tuotekategoriat/lahjoitukset
Kuukausitukijaksi voit ryhtyä niin, että maksaessasi jäsenmaksun MY:lle, merkitset maksun
toistuvaksi maksuksi omassa verkkopankissasi. Valitse jäsenmaksua maksaessasi omasta
verkkopankistasi "Maksun toistuvuus" -> "Kerran kuukaudessa" . "Toistuvuus jatkuu" -kohdasta voit
valita, miten kauan haluat toimia kuukausitukijana (esim. 31.12.2018 asti). Voit päättää toistuvan
maksun milloin tahansa omasta verkkopankistasi, eikä sinun tarvitse ilmoittaa siitä meille erikseen.
(Keräyslupa RA/2017/613)
Lämmin kiitos tuestasi <3

MUUTOS ei tapahdu itsestään, SE ON TEHTÄVÄ!
Maan ystävät ry * Mechelininkatu 36 b, 00260 Helsinki * 045 886 3958* toimisto@maanystavat.fi *
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