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1 JOHDANTO
Maan ystävät ry (jäljempänä MY) on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille
mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävän, oikeudenmukaisen ja demokraattisen maailman puolesta.
MY on yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, joka etsii syitä seurausten takana ja pyrkii ratkomaan
ongelmia niiden juurilla.
MY on osa kansainvälistä Friends of the Earth International (FoEI) -verkostoa, johon kuuluu
kansalaisyhteiskunnan ryhmiä 76 maasta ja kaikista maanosista. MY toiminta on paikallista,
valtakunnallista ja kansainvälistä.
MY on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. MY toimii avoimesti ja ehdottoman
väkivallattomasti ja huomioi kaikkien elävien olentojen oikeudet. Yhdistyksen kantava voima on
vapaaehtoisten omaehtoinen toiminta. MY:llä on paikallisryhmiä ja valtakunnallisia teema- ja
toimintaryhmiä. Lisäksi yhdistys toteuttaa kampanjoita ja hankkeita, joiden ympärille muodostuu usein
oma vapaaehtoisten joukko. Toimintamuodot ulottuvat ruohonjuuritasolta kansainväliseen poliittiseen
vaikuttamiseen. Toimintaa toteutetaan myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Vaikuttamiskeinoina ovat yhdistyksen sääntöjen perusteella esimerkiksi tempaukset, teemapäivät,
keskustelutilaisuudet, mielenosoitukset, kouluvierailut, päättäjien tapaaminen,
kansalaistottelemattomuus, katuteatteri, performanssit, ostoboikotit sekä viestintä ja tiedottaminen.
MY toiminta on tyypillisesti kohdennettu nuorille ikäluokille. Esimerkiksi globaalikasvatushankkeen
kouluvierailut ja ilmastotoiminta tavoittavat paljon järjestön jäsenistöä suuremman joukon nuoria
ihmisiä. Lisäksi Maan ystävät osallistuu Euroopan Maan ystävien nuorten verkoston Young Friends of the
Earth Europen toimintaan. Yhdistyksen toiminnassa on kuitenkin mukana monenikäisiä vapaaehtoisia.
Sukupolvien välinen yhteistoiminta onkin rikkaus.
MY rakentaa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja kannustaa ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen. Omassa
toiminnassaan MY toteuttaa tasa-arvoisuutta ja välttää hierarkioita. MY suhtautuu myönteisesti sellaiseen
ihmisten omaehtoiseen, rauhanomaiseen ja avoimeen kansalaistoimintaan ja -tottelemattomuuteen, joka
tukee MY:n kannattamia asioita ja arvoja.

2 PAIKALLISTOIMINTA
MY:n paikallisryhmät ovat olennainen osa järjestöä ja sen toimintaa. Paikallisryhmät ovat erikokoisia ja
osa toimii vapaamuotoisempina ryhmittyminä, toiset taas ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä.
Paikallisryhmät määrittelevät itse toimintansa painotukset paikallistason toimijoiden kiinnostuksen
kohteiden mukaan, kuitenkin niin että toiminta tulee yhdistyksen arvoja ja teemoja.
MY tukee paikallisryhmien toimijoita tarjoamalla koulutusta ja tietoa yhdistyksen teemoista, hyvästä
järjestötoiminnasta sekä järjestämällä kahdesti vuodessa väentapaamisen, jossa jäsenistö voi tavata
toisiaan, oppia ja verkostoitua.
Vuonna 2016 MY laati ohjeet paikallisryhmille toiminnan organisoimisen tueksi. Yhdistyksessä toiminut
harjoittelija kiersi polkupyörällä paikallisryhmät Turusta Rovaniemelle jalkauttaen ohjeistusta. Vuonna
2017 ohjeistusta kehitetään saadun palautteen perusteella ja sen käyttöönottoa paikallisryhmissä tuetaan
edelleen.

2.1 Tampere
Tampereen Maan ystävät (Mytty) jatkaa toimintaansa aiemmin valitsemiensa teemojen parissa. Näitä
ovat kaupunkitilan käytön monipuolistaminen ja konkreettisena esimerkkinä tästä kaupunkiviljely,
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, kaivoskriittinen toiminta, lähidemokratian edistäminen, kestävän
energiantuotannon vaatiminen sekä solidaarisuustoiminta. Uudeksi toiminta-alueekseen Mytty ottaa
vuonna 2017 talouden toisinajattelun ja uutena toimintatapana kokeillaan lukupiirejä.
Mytty toimii aktiivisesti kahdessa paikallisessa tapahtumassa, Tampereen sosiaalifoorumissa ja
Mahdollisuuksien torilla, nostaen esiin edellä mainittuja teemoja. Ryhmän toimistotila sijaitsee Suomen
Rauhanpuolustajien Pohjois-Hämeen piirijärjestön toimistolla.

2.2 Helsinki
Helsingin seudun Maan ystävät (Myhki) ja Helsingin yliopiston Maan ystävät (Hymy) jatkavat
toimintaansa liikenteen, kaupunkisuunnittelun, ruoan sekä muiden yhteiskunnallisten ja
ympäristöteemojen parissa.
Myhki järjestää yhdessä Helsingin polkupyöräilijöiden kanssa Kriittinen pyöräretki -mielenosoituksia ja on
mukana Autottomassa päivässä. Ryhmä osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ottamalla
kantaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön Helsingissä.
Myhki jatkaa lukupiirien järjestämistä Maan ystävien teemoista ja järjestää erilaisia retkiä, kuten
sieniretkiä ja tutustumiskäyntejä luomutiloille, osallistujien kiinnostuksen mukaan. Pauligin huvilan
kasvimaalla tuodaan konkreettisesti esiin kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia. Myhki myös osallistuu
Helsingissä järjestettäviin mielenosoituksiin ja jatkaa toimintansa esittelyä erilaisilla festivaaleilla.
Festivaaleilla myydään varainhankintatuotteita, kuten kangaskasseja, t-paitoja, kirjoja ja tarroja.
Hymy osallistuu Kupolin herkku -kansankeittiöiden järjestämiseen Uudella ylioppilastalolla.
Kansankeittiöissä tarjotaan vegaaniruokaa omakustannehintaan ja järjestetään luentoja ja
keskustelutilaisuuksia vaihtuvista aiheista.
Toimintaa tehdään hyvässä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Myhki toimii erityisesti Pauligin
huvilan muiden järjestöjen kanssa ja Hymy Uuden ylioppilastalon Kupoli-tilan järjestöjen kanssa.

2.3 Oulu
Oulun seudun paikallisyhdistys (Maahinen) jatkaa ydinvoimatoimintaryhmän tukemista osallistumalla
tapahtumien järjestämiseen ja varainhankintaan järjestämällä, esim. ravintolapäivinä toimintaa.
Ilmastotoimintaa on alettu virittämään yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, tätä
toimintaa ja yhteistyötä on tarkoitus syventää vuoden aikana.
Jäsenhankintaan panostetaan osallistumalla paikallisiin tapahtumiin tai järjestämällä omia tapahtumia.
Paikallisryhmässä on kiinnostusta selvittää, minkälaista tukea voisi osoittaa saamelaiselle yhteisölle, joka
on tällä hetkellä valitettavan paitsiossa omiin alueisiinsa ja kulttuuriinsa liittyvässä päätöksenteossa.
Selvitetään saamelaisilta aktiiveilta kiinnostusta yhteiseen toimintaan.

2.4 Turku
Turun seudun paikallisryhmä (Turma) herätteli toimintaansa vuoden 2016 alussa ja sai koottua toiminnan
seuraajia ja osallistujia tapahtumiin. Vuoden 2017 tavoitteena on löytää joukko aktiiveja, jotka voisivat
pitää toimintaa yllä säännöllisesti, eikä vuoden 2016 tapaan pelkästään tapahtumavetoisesti. Yhteistyötä
muiden ympäristöjärjestöjen kanssa tullaan vahvistamaan ja uusia jäseniä etsimään. Paikallisryhmän
edustus jatkuu Varsinais-Suomen ympäristökasvatuksen Pyöreässä Pöydässä.

2.5 Rovaniemi
Rovaniemen paikallisryhmä (Roima) osallistuu vuonna 2017 aktiivisesti paikkakunnan kaupunkiviljely- ja
Hiilivapaa Suomi -toimintaan. Tavoitteena on myös innostaa uusia aktiiveja mukaan paikallisryhmän
toimintaan.

2.6 Pori
Porin seudun Maan ystävät (Posmy) kokoontuu vuonna 2017 säännöllisesti keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista. Paikallisryhmä järjestää vuoden aikana luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä
retkiä ja tutustumiskäyntejä edellisten vuosien tapaan. Toiminnan painopisteinä ovat jäsenhankinta ja
mahdollisuuksien ylläpitäminen uusille ideoille.
Posmy osallistuu valtakunnallisiin kampanjoihin ja tapaamisiin ja tekee yhteistyötä paikallisten
toimijoiden kanssa, joilla on yhteneviä arvoja Maan ystävien kanssa.

3 TEEMAT JA TOIMINTA
3.1 Ilmastokampanjointi
Ilmastokampanja toteuttaa vuonna 2017 aktiivisesti kahta pääkampanjaansa: Hiilivapaa Suomi- ja
Yhteisöenergia-kampanjaa. Lisäksi vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin energia- ja
ilmastopoliittisiin kysymyksiin paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Lisäksi ilmastokampanjan toimijat seuraavat ilmastolain toteutumista ja vaikuttaa siihen usean
järjestöjen yhteisen ilmastokoordinaatioryhmän kautta.
Ilmastokampanja on yhteydessä Euroopan ja kansainvälisen Maan ystävien ilmastotoimintaan ja toimii
siinä mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti. Ilmastokampanja on mukana alkavassa Euroopan laajuisessa
yhteiskampanjassa. Ilmastokampanja on myös mukana Euroopan Maan ystävien yhteisessä laajassa
rahoitushaussa; Energy transition, a positive climate for development -hankkeelle on haettu 3-vuotista
EU:n EuropeAid -rahoitusta. Rahoituspäätöstä odotetaan maaliskuussa 2017. Hankkeella voitaisiin
vauhdittaa välttämätöntä energiamurrosta, tehokkaammin edistää yhteisöenergian osuutta sekä lisätä
globaalin etelän näkökulman tiedostamista energiakysymyksissä.
Maan ystävät tarjoaa lentomatkustajille mahdollisuutta maksaa vapaaehtoista lentomaksua.
Lentomaksun kautta kerätyt varat käytetään ilmastonmuutosta torjuvien hankkeiden tukemiseen
kehitysmaissa sekä ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen Suomessa.
Hiilivapaa Suomi -kampanja
Vuonna 2017 Hiilivapaa Suomi -kampanjassa keskitytään kuntavaalivaikuttamiseen. Tavoitteena on
fossiilisista polttoaineista luopumisen ja uusiutuvien energialähteiden potentiaalin selvittämisen
sisällyttäminen vaalien jälkeen tehtäviin valtuustostrategioihin niillä toimintapaikkakunnilla, joissa yhtiöt
ovat kunnallisesa omistuksessa: Vantaalla, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Esimerkiksi Vantaalla
pyydetään kunnallisvaaliehdokkaita sitoutumaan edistämään kivihiilen käytön lopettamista Vantaan
energian tuotannossa tulevalla vaalikaudella. Äänestäjiltä kerätään vastaavasti äänestyssitoumuksia,
joissa sitoudutaan äänestämään kivihiilen käytön lopettamista edistäviä ehdokkaita. Tampereella tehdään
kuntavaalivaikuttamista turpeen ja maakaasun käytöstä luopumiseksi Tampereen Sähkölaitoksen
energiantuotannossa ja biomassaa kestävämpien ja monipuolisempien uusiutuvien energialähteiden
käytön edistämiseksi. Kevään vaalien jälkeen ja myös niitä ennen pyritään vaikuttamaan
valtuustostrategioiden teossa todennäköisesti mukana oleviin poliitikkoihin mm. tapaamisten kautta.
Espoossa, jossa energiantuotannosta ei vastaa kunnallinen energiayhtiö, panostetaan julkisen
keskustelun herättelyyn ja kuntalaisten kannustamiseen suoraan Fortumille viestimiseen. Myös muilla
kampanjapaikkakunnilla keskitytään vaalien jälkeen taas enemmän yleiseen mediavaikuttamiseen.
Aktiivien yhteisiä kampanjatapaamisia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi vuonna 2017 Hiilivapaa
Suomi -kampanja laajenee mahdollisesti uusille paikkakunnille, esimerkiksi Ouluun, ja vakiinnuttamaan
toiminsa nykyisissä kampanjakaupungeissa.
Yhteisöenergia -kampanja
Yhteisöenergia-kampanja edistää yhteisöenergian yleistymistä Suomessa poistamalla sen hallinnollisia ja
muita esteitä. Kampanja on itsenäinen osa Euroopan Maan ystävien Community Power -kampanjaa.
Alkuvuodesta 2017 järjestetään aktiiveille vaikuttamis- ja kampanjakoulutusta. Tapaamisessa
suunnitellaan vaikuttamistyötä ja kansalaiskampanjointia, joka aloitetaan kevättalvella.
Yhteisöenergia-kampanja on toteuttanut yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimusprojektia
yhteisöenergian esteistä ja mahdollisuuksista. Opinnäytetöiden pohjalta järjestetään seminaari ja

tutkimustuloksia käytetään vuonna 2017 hyväksi mm. vaikuttamistyössä, kansalaiskampanjoinnissa sekä
suunniteltaessa mahdollisia pilottiprojekteja. Kampanjan nettisivujen ym. materiaalien tuottamista ja
levittämistä toteutetaan ja kehitetään vuoden aikana.

3.2 Ydinvoimatoiminta
Ydinvoimatoimintaryhmä keskittyy vuonna 2017 Fennovoiman ydinvoimalahankkeen vastaiseen
kamppailuun osana globaalia ydinvoimavastaista liikettä. Ryhmän käyttämiä keinoja ovat
verkostoituminen Fennovoiman vastaisen liikkeen laajentamiseksi ja vahvistamiseksi, ydinvoimaa ja
Fennovoiman hanketta koskeva tiedotus sekä suora toiminta Fennovoiman ja sidosryhmien
painostamiseksi. Ydinvoimatoimintaryhmä tekee omaa varainhankintaa toiminnan rahoittamiseksi.
Rahoituspohjaa vahvistetaan muun muassa joukkorahoituksella.
Fennovoiman vastaisen liikkeen laajentaminen
Ydinvoimatoimintaryhmä etsii uusia yhteistyökumppaneita järjestöistä, ryhmistä, verkostoista ja muita
toimijoista. Ryhmä kehittää kansainvälistä yhteistoimintaa, tiedotusta ja yhteistyötä kansainvälisen
ydinvoiman vastaisen verkoston kanssa.
Ydinvoimaa ja Fennovoimaa koskevan tiedon levittäminen
Ydinvoimatoimintaryhmä levittää muun muassa MY:n viestintäkanavissa itsensä ja muiden toimijoiden
tuottamaa ydinvoima-aiheista sisältöä. Ryhmä kääntää Fennovoimaan liittyviä tekstejä ja tarjoaa niitä
venäläisille ja eurooppalaisille yhteistyökumppaneille. Ryhmä myös tiedottaa toiminnastaan medialle.
Fennovoiman sidosryhmien painostaminen
Ydinvoimatoimintaryhmä osallistuu avoimesti ja rauhanomaisesti erilaisiin tempauksiin, mielenosoituksiin
ja muihin toimintoihin, joilla Fennovoimaa ja sen sidosryhmiä painostetaan.

3.3 Kaivostoiminta
Vuonna 2017 kaivosryhmä jatkaa Talvivaaran vesiongelmat -kaivosnäyttelyn kehittämistä ja
kierrättämistä eri puolilla Suomea. Vuonna 2014 julkaistun julkaistun Kullanhimoinen lohikäärme
-raportin jatkona Suomessa tapahtuvaa kultakaivostoimintaa seurataan aktiivisesti sekä käsitellään
kriittisesti mediassa, paikallisissa tapahtumissa ja viranomaisvuorovaikutuksen kautta. Ryhmä ylläpitää
yhteistyötä muiden kaivoskriittisten liikkeiden ja järjestöjen kanssa eri tasoilla, sekä toisaalta myös
yhteistyötä MY:n sisällä (esim. Tampereen paikallisryhmän kanssa). Tulevana vuonna toteutetaan
kaivosaiheinen valokuva- ja videoprojekti. Ryhmä rahoittaa toimintaansa osin oman varainhankinnan
avulla.

3.4 Vesitoiminta
Vesiryhmä tiedottaa maailman vesikriisistä piilovesi- ja vesijalanjälkinäkökulmasta muun muassa
pitämällä yleisötilaisuuksia, tuottamalla verkko- tai painettua materiaalia, järjestämällä ja osallistumalla
mielenosoituksiin sekä harjoittamalla tarvittaessa kansalaistottelemattomuutta.
Ryhmä kokoontuu vuoden 2017 alussa kaikille avoimen, laajasti tiedotetun ”kickstart” päivän viettoon,
ideoimaan ja keskustelemaan vapaamuotoisesti vesiaktivismista ja maailman vesikriisistä.
Ryhmä jatkaa vesioikeudenmukaisuuteen, globaaliin vesikriisiin ja muihin vesikysymyksiin liittyvän
kirjallisuuden lukupiirejä painottaen piilovesi- ja vesijalanjälkinäkökulmia sekä MY:n piirissä että muissa
yhteyksissä mahdollisuuksiensa mukaan. Ryhmä uudistaa VESIKRIISI-esitteen, luo siihen liittyvän websivuston, sekä etsii toiminnalle uusia rahoitusmahdollisuuksia. Yhdessä Rauhankasvatusinstituutin kanssa
jatketaan vesikriisiin liittyvän opintomateriaalin kehittämistä edelleen, instituutin pyytäessä vesiryhmän
apua.
Ryhmän edustajat osallistuvat erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Maailman
vesipäivään, sosiaalifoorumiin ja tiedetapahtumiin. Vesiryhmä jatkaa yhteydenpitoa kansainvälisiin
vesioikeudenmukaisuuteen liittyviin verkostoihin.

3.5 Alkuperäiskansat, ja yhteys maahan ja metsään
Ryhmä jatkaa työtään alkuperäiskansojen ja yhteisöllisten maata ja metsää koskevien oikeuksien
edistämiseksi. Ryhmän jäsenet osallistuvat näitä oikeuksia edistäviin hankkeisiin sekä

alkuperäiskulttuurien, ekoyhteisöjen, tutkijoiden ja kansanliikkeiden välisen yhteistyön, dialogin ja
tiedotustyön kehittämiseen. Ryhmä edistää myös perinneparannusta ja itsehoitokulttuuria yhteydessä
biodiversiteetin kestävään käyttöön ja sen vahvistamiseen. Toimintaan sisältyy tiedotteiden ja
vetoomusten tekoa sekä yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä eri paikkakunnilla sekä mm.
alkuperäiskansaedustajien Suomen vierailujen yhteydessä.

3.6 Ruokatoiminta
Ruokatoiminta tukee omaehtoista paikallista ruoantuotantoa, ruokapiirejä ja kaikkea sellaista toimintaa,
joka sitoutuu ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään ruuantuotantoon.
Kestävän ruuantuotannon edistämiseksi ryhmä järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa.
Toiminnan pääpaino vuonna 2017 on kestävästi tuotetun kasvisruoan edistämisessä. Ryhmä keskittyy
myös aiempia vuosia aktiivisemmin tiedotustoimintaan ja yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen.

3.7 Globaalikasvatus
Maan ystävät on hakenut Ulkoministeriön Viestintä- ja globaalikasvatustukea kaksivuotiselle viestintä- ja
globaalikasvatushankkeelle. Hanke käsittelee elektroniikan tuotantoa ja erityisesti kaivoksia, ja
suunnitelman mukaan toiminta alkaisi tammikuussa 2017.
Toteutuessaan hanke sisältää muun muassa koulutuksia vapaaehtoisille, opetusmateriaalien päivitystä,
kouluvierailuja sekä osallistavaa viestintää, joka on suunnattu erityisesti nuorille. Toiminta noudattaa
kriittisen globaalikasvatuksen (Critical global citizenship education) periaatteita, ja sen tavoitteena ei ole
niinkään tarjota kohderyhmälle valmiita vastauksia, vaan haastaa osallistujat kriittiseen ajatteluun.
Hankkeen toiminta on valtakunnallista, ja sen on kaksivuotisena tarkoitus tavoittaa entistä laajempi
joukko nuoria.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Eettisen kaupan puolesta ry.:n ja Luonto-Liitto ry.:n kanssa, ja toiminnan
yhtenä tavoitteena on luoda malli usean järjestön voimin toteutettavasta globaalikasvatushankkeesta.
Hankkeen rahoitus varmistuu joulukuussa 2016.

3.8 Maaoikeus- ja metsätoiminta
Maan ystävien metsäryhmä keskittyy toiminnassaan kansainvälisiin metsäkysymyksiin. Maaoikeusryhmä
nostaa esiin esimerkiksi puuplantaasien tuomia ongelmia, kuten maaseudun köyhtyminen ja kuivuus.
Maaoikeus- ja metsätoiminta tekee yhteistyötä ja käy keskustelua La Via Campesina-globaalin
pienviljelijäliikkeen kanssa. Yhteistyön tavoitteita ovat ilmastomyönteisen luomuviljelyn edistäminen sekä
perhe- ja pientuottajien maaoikeuksien toteutuminen ja sitä kautta maaseudun elinvoiman säilyttäminen.

4 VERKOSTOT JA VIESTINTÄ
4.1 Yhteistyö muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa
MY toimii jäsenenä Finnwatchissa, Kepassa, Suomen One World -portaaliyhdistyksessä ja Taksvärkki
ry:ssä sekä perustajajäsenyytensä kautta Siemenpuu-säätiössä. MY on aktiivinen myös
yhteistyöareenoilla kuten Suomen Sosiaalifoorumi sekä Mahdollisuuksien torit.
MY on myös osakas Into Kustannus Oy:ssä ja Voima Kustannus Oy:ssä, joissa vaikuttaminen tapahtuu
kunkin yhtiön hallitukseen ehdotettavan henkilön välityksellä.
Lisäksi MY tekee paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa eri tasoilla paikallisesta kansainväliseen. Aktiiviset
yhteistyösuhteet jatkuvat myös vuonna 2017 muun muassa Greenpeaceen, Suomen
Luonnonsuojeluliittoon, Luonto-Liittoon, Luonto-Liiton Uudenmaan piiriin, Pääkaupunkiseudun 4H
yhdistyksiin ja Eettisen kaupan puolesta ry:en.
Yhteistyön kautta MY vaikuttaa ja osallistuu järjestölle tärkeiden tavoitteiden edistämiseen, jotka eivät
kuitenkaan ole aivan MY:n oman toiminnan painopisteenä. Tällaisia on esimerkiksi taloudellisen
oikeudenmukaisuuden edistäminen, kriittisyys kauppasopimuksia kohtaan, yritysvastuun edistäminen ja

kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien turvaaminen sekä fasismin ja rasismin vastainen
toiminta. Kotimaisten verkostojen lisäksi olennainen tapa osallistua toimintaan MY:n teemojen ympärillä
ovat MY:n kansainväliset verkostot.

4.2 Kansainvälinen toiminta
Suomen Maan ystävät on osa aktiivista kansanvälistä verkostoa ja jäsen laajassa Friends of the Earth
International -verkostossa, Friends of the Earth Europe -verkostossa sekä Young Friends of the Earth
-verkostossa. MY:n vapaaehtoistoimijat ovat mukana näiden verkostojen kampanjoissa ja muussa
toiminnassa.
MY osallistuu kaivos-, ydinvoima- ja vapaakauppasopimustoiminnan verkostoihin, rajat ylittävään
ilmastotoimintaan ja esimerkiksi European Environmental Paper Network -verkostoon sekä Treaty Alliance
-verkostoon, joka ajaa sitovia ihmisoikeussäädöksiä yhtiötoiminnalle. Ilmastokampanja on mukana
Euroopan Maan ystävien Community Power -kampanjassa sekä laajemmassa alkavassa
euroopanlaajuisessa ilmasto- ja energiakampanjassa. Ilmastokampanjalla on edustaja Euroopan Maan
ystävien ilmastokampanjan ohjausryhmässä.
MY osallistuu Euroopan Maan ystävien vuosikokoukseen sekä muihin kansainvälisiin
verkostoitumistapaamisiin mahdollisuuksien mukaan.
Kansainväliset verkostot tarjoavat nuorille myös erityisiä osallistumismahdollisuuksia. Kansainvälinen
toiminta sisältää muun muassa muiden maiden kumppanijärjestöjen leireille ja kampanjatapaamisiin
osallistumista sekä yhteydenpitoa muiden maajärjestöjen aktiiveihin. Young Friends of the Earth tarjoaa
nuorille omia verkostoitumistapaamisia.

4.3 Tiedotus- ja julkaisutoiminta
MY:n keskeisin viestintäkanava ovat verkkosivut. Verkkosivujen ohella ylläpidetään koko jäsenistön
tavoittavaa uutiskirjettä sekä useita sähköpostilistoja, joilla eri teemoista kiinnostuneet vapaaehtoiset
voivat vastaanottaa ja vaihtaa tietoa.
Maan ystävien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa kehitetään vuonna 2017, muun muassa aktivoimalla
Instagramia ja lisäämällä kuvamateriaalin käyttöä entisestään. Paikallis- ja toimintaryhmät sekä
ilmastokampanja jatkavat julkaisutoimintaa ja osallistuvat julkisen keskusteluun.

5 HALLINTO JA VARAINHANKINTA
5.1 Jäsenasiat
Viime vuosina jäsensuhteita on tiivistetty pitämällä yhteyttä suunnitelmallisesti ja laadukkaaseen
jäsenviestintään panostetaan myös vuonna 2017. Jäsenille lähetetään paitsi lakisääteiset
vuosikokouskutsut pari kertaa vuodessa, myös useampi uutiskirje vuoden mittaan. Näin jäsenet saavat
tietoa siitä, mitä toimintaa järjestössä on jo tehty, ja minkälaisia toimintamahdollisuuksia jäsenille
tarjotaan tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tehdään kohdistettua jäsenviestintää tarpeen mukaan.
Viime vuosien ansiokasta jäsenhankintaa jatketaan edelleen kampanjoimalla pitkin vuotta tavoitteena
jäsenmäärän tasainen kasvu. Riittävä määrä jäseniä luo vakaan pohjan järjestön työlle, ja jäsenmäärän
kasvaessa pystytään osin jäsenmaksukertymällä vakauttamaan järjestön taloutta muun rahoituksen
vähennyttyä. Jäsenmaksut ovatkin yksi tärkeimmistä järjestön tulonlähteistä julkisen rahoituksen
rinnalla.
Jäsenasioiden hoidosta päävastuun kuuluu toimiston henkilökunnalle, mutta esimerkiksi jäsenhankintaa
tekevät pääasiassa vapaaehtoisryhmät, ja ryhmiä kannustetaankin itsenäiseen jäsenhankintaan entistä
enemmän. Hallitus seuraa jäsentilanteen kehittymistä kuukausittain.

5.2 Varainhankinta
Maan ystävien toiminnan rahoituspohjassa on tapahtunut muutoksia viime vuosina, joten varainhankintaa

hankintaan on pyritty panostamaan. Vuonna 2017 varainhankintaa kehitetään edelleen. Paikallis- ja
toimintaryhmiä kannustetaan omaan varainhankintaan ja siihen tarjotaan koulutusta.
MY:n varainhankinta koostuu pääasiassa lahjoitusten keräämisestä teemakohtaisesti. Erityisesti tätä
pyritään kehittämään vuonna 2017. Pienimuotoisesta tuotemyynnistä vastaa MY:n toimisto Helsingissä
sekä osa paikallisryhmistä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Pääasiassa MY:n verkkosivuilla keskitytään
materian myymisen sijaan aineettomien tuotteiden myyntiin eli lahjoitusten keräämiseen.

5.3 Hallitus
MY:n hallitus vie järjestön työtä eteenpäin vuosikokousten välillä ja kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Hallitus suunnittelee ja osaltaan myös toteuttaa suunniteltua toimintaa. Yhdistyksen hallintoon ja
kehittämiseen liittyviä työtehtäviä sekä soveltuvilta osin myös päätösvaltaa siirretään itsenäisille
jaostoille, joihin kutsutaan aktiiveja myös hallituksen ulkopuolelta. Uudelle hallitukselle tarjotaan hyvä
perehdytys ja järjestötoiminnan koulutusta heti vuoden alussa.
Hallitus toimii esimiehenä yhdistyksen työntekijöille. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdessä
työntekijöiden kanssa henkilöstövastaavan, joka vastaa henkilöstön työn ohjaamisesta ja huolehtii
yhdessä muun hallituksen kanssa henkilökunnan työhyvinvoinnin säilyttämisestä.
Hallituksen työskentelyä kehitetään toimivammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi tasaisesti koko
vuoden mittaan, esimerkiksi kouluttamalla hallituksen ja jaostojen jäseniä. Vuonna 2017
hallitustyöskentelyssä kiinnitetään huomiota erityisesti työmäärän kohtuullistamiseen ja
luottamushenkilöiden jaksamiseen karsimalla turhia toimintoja ja sujuvoittamalla päätöksentekoa.
Toiminnassa halutaan korostaa paikallis- ja teemaryhmien omaa aktiivisuutta sekä tunnistaa ja purkaa
piileviä hierarkioita. Hallitus kiinnittää huomiota avoimuuteen ja kaikkien yhdenvertaisiin
osallistumismahdollisuuksiin Maan ystävien toiminnassa.

5.4 Toimisto ja henkilöstö
MY:n toimisto sijaitsee Helsingissä samoissa tiloissa Helsingin Maan ystävien toimiston kanssa.
Toimistosta vastaa järjestökoordinaattori, joka työskentelee tiiviisti yhdessä hallituksen ja
puheenjohtajiston kanssa. Järjestökoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat mm. järjestön kehittäminen,
viestintään liittyvät tehtävät ja jäsenasioista vastaaminen. Toimistolla työskentelee myös
ilmastokampanjakoordinaattori. Globaalikasvatushankkeen hankekoordinaattori aloittaa työnsä vuoden
alussa, mikäli hankkeelle saadaan haettu rahoitus.
Toimistolle otetaan pitkin vuotta tarpeen ja tilanteen mukaan myös työharjoittelijoita, joille MY tarjoaa
merkityksellistä työtä, hyvän työnohjauksen sekä tärkeää työkokemusta. Toimisto saa harjoittelijoista
arvokasta lisäresurssia työtuntien muodossa. Harjoittelijoiden tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi
jäsenasioissa, viestintätehtävissä sekä muissa toimiston töissä avustaminen, mutta myös spesifimmät ja
vaativammat tehtäväkokonaisuudet tilanteen mukaan. Työharjoittelukäytäntöjä ollaan muotoiltu ja
vakiinnutettu edellisten vuosien aikana niin, että harjoittelijoiden rekrytointi, työnohjaus ja
työharjoittelujen sisällöt ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja ja toteutettuja.
Vuonna 2017 harjoittelijatoimintaa kehitetään entisestään. Syksyllä 2016 työnsä aloittanut jäsensihteeri
jatkaa toimistolla alkuvuoden 2017. Jäsensihteerin tehtäviin kuuluvat mm. jäsenpalvelu, laskutukset ja
jäsenhankintakampanjointi.
Järjestön työntekijöitä koulutetaan vuonna 2017 ammattitaidon lisäämiseksi ja päivittämiseksi. Myös
työntekijöiden työhyvinvointia edistetään, esimerkiksi toimistoergonomiaa kehittämällä, ja työsuhdeeduin liikuntaan ja työn ulkopuoliseen virkistystoimintaan kannustamalla. Lisäksi työntekijöiden palkkojen
kehitystä seurataan kohtuullisen palkkatason saavuttamiseksi.
MY:llä on lisäksi taloudenhoitaja, joka hoitaa kirjanpidon, laskujen sekä palkkojen maksut ja muut
vastaavat talousasiat.
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