TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Hyväksytty liiton syysvuosikokouksessa 22.10.2017 ja päivitetty kevätvuosikokouksessa
15.4.2018.

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 ilmastotoiminta
tavoittaa 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 monen ikäisiä
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

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. Jatketaan talouden toisinajattelun pohdintaa ja lukupiirejä.
Mytty
toimii
aktiivisesti
kahdessa
paikallisessa
tapahtumassa,
Tampereen
sosiaalifoorumissa ja Mahdollisuuksien torilla, nostaen esiin edellä mainittuja teemoja.
Mytty kampanjoi tasa-arvoisen, vapaan ja epäkaupallisen tilan puolesta. Mytty selvittää
kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia ja tukee aloittelevia kaupunkiviljelijöitä. Mytty seuraa
myös kaupungin puistojen ja viheralueiden uudistamista ja antaa kaupungin hallinnolle
uusia ideoita niiden kehittämiseen. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on tärkeä Mytyn
tapa osallistua keskusteluun ilmastonmuutoksesta ja kestävästä elämäntavasta.
Mytty jatkaa vuonna 2013 aloitettua Pirkanmaan kaivoshankkeiden seurantaa, herättää
aiheesta
keskustelua
ja
pyrkii vaikuttamaan mm. viranomaisiin kaivosten
ympäristöhaittojen estämiseksi. Mytty seuraa ja kommentoi Pirkanmaan alueen
erikokoisia infrastruktuurihankkeita ja erityisesti niiden ympäristövaikutusten arviointia.
Mytyn toimistotila sijaitsee Suomen Rauhanpuolustajien Pirkanmaan piirijärjestön
toimistolla. Mytty tekee yhteistyötä mm. Maattomien ystävät ry:n, Greenpeacen ja
Amnestyn Tampereen osastojen, Pispalan nykytaiteen keskuksen ja Suomen
Rauhanpuolustajain Pirkanmaan piirijärjestön kanssa.
Mytty osallistuu Maan ystävien valtakunnalliseen vesitoimintaan ja edistää tietoutta
globaalista vesikriisistä. Mytty on mukana paikallisessa TTIP-toiminnassa ja siirtolaisten
avustusverkostoissa.
Mytty
seuraa
erityisesti
Meksikon
ihmisoikeustilannetta.
Tavoitteena on myös esitellä meksikolaisten alkuperäiskansojen kulttuuria Tampereella.
Mytty osallistuu tapahtumien suunnitteluun ja järjestää niissä ohjelmaa yhdessä muiden
järjestöjen kanssa. Mytty osallistuu aktiivisesti myös sosiaalifoorumin toiminnan
kehittämiseen, sillä Mytty ollut avaintoimijana tapahtumassa jo vuodesta 2006. Mytty
tukee yhteiskunnallista keskustelua talouden uudelleenmäärittelystä sekä toimintaa
talouden vaihtoehtojen mahdollistamiseksi.

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 osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ottamalla kantaa esimerkiksi
kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön Helsingissä. Myhki järjestää myös erilaisia
retkiä, kuten sieniretkiä ja tutustumiskäyntejä luomutiloille, osallistujien kiinnostuksen
mukaan. Pauligin huvilan kasvimaalla tuomme 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.
Varainhankintatuotteita myös tuotetaan itse.
Hymy jatkaa lukupiirejä kiinnostavista teemoista sekä osallistuu Uuden ylioppilastalon
Kupoli-tilan ylläpitoon ja yhteiseloon.
Toimintaa tehdään hyvässä yhteistyössä MY:n muiden ryhmien sekä muiden järjestöjen
kanssa. Myhki toimii erityisesti Pauligin huvilan muiden järjestöjen kanssa (mm. huvilan
oman laatikkopyörän lainaustoiminnan kautta) ja Hymy Kupolin järjestöjen sekä
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.

2.3 Oulu
Toimintasuunnitelma toimitetaan kevätvuosikokoukseen 2018.

2.4 Pori
Vuonna 2018 Porin seudun Maan ystävien (Posmyn) toiminnassa on entiseen tapaan
punaisena lankana kestävämpi elämäntapa. Paikallisryhmä järjestää vuoden aikana
luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkiä ja tutustumiskäyntejä edellisten vuosien
tapaan. Posmy osallistuu valtakunnallisiin kampanjoihin ja tapaamisiin ja tekee
yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, joilla on yhteneviä arvoja MY:n kanssa.

2.5 Porvoo
Vuonna 2017 toimintansa aloittanut Porvoon seudun Maan ystävät kokoontuu vuonna
2018 säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista aiheista muun muassa lukupiirissä.
Paikallisryhmä järjestää kolmiosaisen luentosarjan, jonka aiheina ovat ilmasto, energia
ja liikenne. Järjestämme myös kohtuus-piknikkejä ja osallistumme ravintolapäivään.
Toiminnan painopisteinä ovat uuden paikallisryhmän näkyvyyden lisääminen ja
säännölliset tapaamiset.

3 TEEMAT JA TOIMINTA

3.1 Ilmastokampanjointi
Ilmastokampanja toteuttaa vuonna 2018 edelleen aktiivisesti kahta pääkampanjaansa:
Hiilivapaa Suomi- ja Yhteisöenergia-kampanjaa. Lisäksi vaikutetaan mahdollisuuksien
mukaan
erilaisiin
energiaja
ilmastopoliittisiin
kysymyksiin
paikallisella,
valtakunnallisella
ja
kansainvälisellä
tasolla.
Muun
muassa
vuoden
2019
vaalivaikuttamiseen valmistaudutaan hyvissä ajoin.
Lisäksi ilmastokampanja seuraa ilmastolain toteutumista ja vaikuttaa siihen usean
järjestön yhteisen ilmastokoordinaatioryhmän kautta.
Ilmastokampanja osallistuu Kepan koordinoiman Agenda 2030 -raportin kirjoittamiseen.
Agenda 2030 -raportti on vaikuttamistyön väline, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa
kestävän kehityksen tilasta Suomessa ja tarjoaa suosituksia päätöksentekijöille. Raportti
toimitetaan mm. kaikille kansanedustajille. Se julkaistaan sekä suomeksi että
englanniksi.
Ilmastokampanja on yhteydessä Euroopan (FoEE) ja kansainvälisen Maan ystävien
(FoEI) ilmastotoimintaan ja toimii siinä mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti.
Ilmastokampanja on mukana FoEE:n Euroopan laajuisessa Fossilfree Europe
-yhteiskampanjassa.
Maan ystävät tarjoaa lentomatkustajille mahdollisuutta maksaa vapaaehtoista
lentomaksua. Lentomaksun kautta kerätyt varat käytetään ilmastonmuutosta torjuvien
hankkeiden tukemiseen kehitysmaissa sekä ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen
Suomessa.
Maan ystävien ilmastokampanjat tukevat selkeästi tavoitetta vähähiiliseen ja
energiatehokkaaseen Suomeen siirtymisestä. Hiilivapaa Suomi -kampanja keskittyy
vaikuttamisessaan suurten kaupunkien kaukolämpöjärjestelmiin. Fossiilisilla polttoaineilla
ja turpeella tuotetaan edelleen valtaosa Suomen kaukolämmöstä. Kampanjassa
kaupunkeja kannustetaan fossiilisista polttoaineista luopumiseen, uusiutuvan energian
käytön lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Suurilla voimalaitoksilla on
suuret päästöt, joten yksittäisenkin fossiilivoimalan sulkemisella voi olla huomattava
vaikutus Suomen kasvihuonepäästöihin. Yhteisöenergia -kampanjan tavoitteena on
puolestaan raivata esteitä yhteisöjen itsensä omistaman uusiutuvan energian tieltä.
Kampanjassa
myös
toteutetaan
konkreettisia
hankkeita
pilotoimalla
yhteisöenergiahankkeita.
Ilmastonmuutos on todella monella tapaa yhteydessä ympäristön tilaan. Tästä seuraa,
että ilmastokampanjointi on samalla muun muassa luonnon monimuotoisuuden ja
maailman vesivarojen suojelua sekä toimivien ekosysteemipalveluiden turvaamista.

3.1.1 Hiilivapaa Suomi -kampanja
Vuonna 2018 Hiilivapaa Suomi -kampanja jatkaa vaikuttamistyötä kuntatasolla.
Toimintaa on ainakin nykyisissä kampanjakaupungeissa Helsingissä, Espoossa,
Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Myös muissa kaupungeissa herätetään
kiinnostusta fossiilien ja turpeen polttoa vastustavaan toimintaan, ja kampanjaa
laajennetaan uusille paikkakunnille.
Vuoden 2018 alussa monessa kaupungissa - esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa laaditaan ilmastotoimenpideohjelmat jatkona syksyn 2017 valtuustostrategioille.
Kampanjan tavoitteena on, että toimenpideohjelmat sisältävät konkreettisia ja
kunnianhimoisia tavoitteita liittyen fossiilisista polttoaineista luopumiseen, uusiutuvan
energian käytön lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ohjelmiin
vaikutetaan keskeisten poliitikkojen ja virkamiesten tapaamisten ja muun yhteydenpidon
kautta.
Vuoden alussa järjestetään eri paikallisryhmien yhteinen kampanjatapaaminen, jossa
visioidaan kampanjan jatkoa kuntavaalivuoden 2017 jälkeen ja suunnitellaan
yksityiskohtaisempaa strategiaa vuodelle 2018.
Kampanjapaikkakunnilla keskitytään esimerkiksi yleiseen mielipiteeseen vaikuttamiseen
median ja tapahtumien kautta. Yksi vuoden 2018 isoista tapahtumista on yhteistyössä
muiden järjestöjen ja Vallilan tango -orkesterin kanssa toukokuussa järjestettävä
taidetta ja aktivismia yhdistävä Hiilitanssit-tapahtuma. Vuoden edetessä ja vuoden 2019
eduskuntavaalien lähestyessä painopiste siirtyy paikallistason vaikuttamisesta enemmän
valtakunnan tason vaikuttamiseen. Lisäksi tehdään suoraan energiayhtiöihin kohdistuvaa
vaikuttamista, johon on aikaisemmin panostettu vain Espoossa.
Hiilivapaa Suomi -kampanja on osa yhteiseurooppalaista Climate Action Networkin
koordinoimaa Europe Beyond Coal -kampanjaa, jonka tavoite on, että kivihiilen poltto
loppuu Euroopassa vuoteen 2030 mennessä.

3.1.2 Yhteisöenergia-kampanja
Yhteisöenergia-kampanja edistää yhteisöenergian yleistymistä Suomessa poistamalla sen
hallinnollisia ja muita esteitä. Kampanja on itsenäinen osa Euroopan Maan ystävien
Community Power -kampanjaa.
Vuonna 2018 kampanja jatkaa pilottiprojektitoiminnan kehittämistä pilottialueenaan
Helsingin Arabianranta yhteistyössä paikallisen asukasyhdistys Artovan Kestävän
kehityksen ryhmän kanssa. Mahdollisia muitakin pilottialueita ja -kohteita kartoitetaan.
Yhteisöenergia-kampanja on toteuttanut yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa
tutkimusprojektin yhteisöenergian esteistä ja mahdollisuuksista. Opinnäytetöitä ja muuta
tutkimusta hyödynnetään ja esitellään myös vuonna 2018.
Kesäkuussa
2018
kampanja
osallistuu
yhteisöenergiakampanjoitsijoiden
ja
yhteistyöprojektien edustajien euroopanlaajuiseen kokoukseen, European Energy

Democracy
Gonvergenceen,
yhteisöenergia-liikettä.

joka

järjestetään

toista

kertaa

vahvistamaan

Aktiiveille järjestetään kampanja- ja muuta koulutusta sekä säännöllisiä tapaamisia.
Kansalaiskampanjaa sekä poliittista vaikutustyötä tehostetaan. Yhteisöenergia-kampanja
laajenee ja tulee näkyvämmäksi vuonna 2018.

3.2 Ydinvoimatoiminta
Ydinvoimatoimintaryhmä keskittyy Fennovoiman ydinvoimalahankkeen vastaiseen
kamppailuun osana globaalia ydinvoimanvastaista liikettä. Ryhmän käyttämiä keinoja
ovat
verkostoituminen
Fennovoiman
vastaisen
liikkeen
laajentamiseksi
ja
vahvistamiseksi, tiedotustoiminta ydinvoimaa ja Fennovoiman hanketta koskevan tiedon
levittämiseksi, varainhankinta toiminnan rahoittamiseksi sekä suora toiminta
Fennovoiman ja sidosryhmien painostamiseksi.
Ydinvoimatoimintaryhmä etsii uusia yhteistyökumppaneita järjestöistä, ryhmistä,
verkostoista ja muista toimijoista. Ryhmä kehittää kansainvälistä yhteistoimintaa,
tiedotusta ja yhteistyötä kansainvälisen ydinvoiman vastaisen verkoston kanssa.
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. Toimintaryhmä seuraa ajankohtaisia ydinvoimaa koskevia
asioita, tiedottaa niistä ja toimii aloitteen tekijänä resurssien salliessa.
Fennovoiman sidosryhmien painostaminen: Ydinvoimatoimintaryhmä osallistuu avoimesti
ja rauhanomaisesti erilaisiin tempauksiin, mielenosoituksiin ja muihin aktioihin
Fennovoimaa ja sen sidosryhmiä vastaan.

3.3 Kaivostoiminta
Kaivosryhmä jatkaa työtään kultakaivosten parissa erityisesti Pirkanmaan alueella.
Tutkimus- ja tiedotustyötä tuetaan omalla varainhankinnalla ja yhteistyötä paikallisten
asukkaiden ja luonnonsuojelutoimijoiden sekä Tampereen seudun Maan ystävien kanssa
jatketaan. Kultakaivosten tiimoilta toteutetaan mm. kiertävä valokuvanäyttely.
Talvivaaran osalta jatketaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

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

jatkaa

vesioikeudenmukaisuuteen,

globaaliin

vesikriisiin

ja

muihin

vesikysymyksiin
liittyvän
kirjallisuuden
lukupiirejä
painottaen
piilovesija
vesijalanjälkinäkökulmia sekä MY:n piirissä että muissa yhteyksissä mahdollisuuksiensa
mukaan.
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, kuten alkuvuodesta
baiga-adivasi Phool Singhin vierailun yhteydessä yhteistyössä Emmaus Aurinkotehdas
ry:n
kanssa.
Ryhmä
vaikuttaa
myös
alkuperäiskansojen
yhteisöoikeuksien
huomioimiseen YK:n neuvotteluissa sitovista ihmisoikeusvelvoitteista yhtiöille.

3.6 Ruokatoiminta
Ruokatoiminta painottuu vuonna 2018 Vegelupaus-kampanjaan. Vegelupaus edistää
ilmastokestävän kasvisruuan saatavuutta sekä kulttuurista muutosta yhteiskunnallisiin
rakenteisiin vaikuttamalla. Vuonna 2018 kampanjan toiminnan pääpaino on kuntiin ja
ruoka-alan yrityksiin vaikuttamisessa sekä vaikuttavien ohjauskeinojen vaatimisessa
ruokapolitiikkaan. Lisäksi kampanja tukee kuntien ruokapalveluita ilmastokestävään
kasvisruokaan siirtymisessä kuntapolitiikkaan vaikuttamalla sekä tekemällä selvitystyötä
ja tuottamalla viestintämateriaaleja. Kampanjan tiivistää yhteistyötä taustajärjestöjensä
sekä muiden ruokakysymyksistä kiinnostuneiden järjestöjen ja muiden tahojen kanssa.
Kampanja järjestää tapahtumia sekä tavoitteidensa edistämiseksi että uusien toimijoiden
tavoittamiseksi.
Ruokatoiminta on mukana “Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen
arkiset mahdollisuudet” -rahanhakuhankkeessa, jonka puitteissa on haettu monivuotista
rahoitusta muun muassa Koneen säätiöltä. Tavoitteena on saada rahoitusta hankkeelle,
jossa yhdistetään akateemista tutkimusta ja järjestötoimintaa ilmastokestävien
kasvisruokavaihtoehtojen edistämiseksi arkiruokavaliossa. Hankkeessa tehtäisiin
yhteistyötä tutkijoiden sekä eri järjestöjen, muun muassa ympäristö- ja
ilmastojärjestöjen sekä Ammattikeittiöosaajat ry:n kanssa.

3.7 Maaoikeus- ja metsätoiminta
Maaoikeus- ja metsätoiminta pyrkii toimimaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen
pysäyttämiseksi. Maaoikeus- ja metsätoiminta vaikuttaa ekosysteemien suojelun
puolesta kansallisesti ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa kansainvälisesti.
Yhteistyökumppaneita ovat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luomutuotantoa
edistävät tahot, kuten La Via Campesina sekä luonnon monimuotoisuutta suojelevat
tahot kuten Suomen Luonnonsuojeluliitto.

3.8 Sosiaalifoorumi
MY on mukana Suomen ja Tampereen sosiaalifoorumeissa. Yhteistyötä tehdään myös
Euroopan
(ESF)
ja
Maailman
(WSF)
tasolla.
MY:n
osallistuminen
sosiaalifoorumiverkostoissa on vuosittain muotoutuvaa toiminnan sisältöjen kautta, joten
varsinaista edustajaa niihin ei ole määrätty. MY:n aktiivisuus on kuitenkin ollut jatkuvaa
ja monipuolista niin kotimaassa kuin maailmalla. MY:n Sosiaalifoorumi-toimintaryhmä
koordinoi yhdistyksen ja sosiaalifoorumien välistä yhteistyötä, tiedottaa tapahtumista ja
kerää sosiaalifoorumitoiminnalle rahoitusta.

3.9 Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Taloudellisen
oikeudenmukaisuuden
toimintaryhmä
jatkaa
vuonna
2018
vapaakauppasopimusten, erityisesti ajankohtaisen CETA-sopimuksen kriittistä seurantaa
ja siihen liittyvää toimintaa. Lisäksi ryhmän puitteissa osallistutaan YK:n yrityksiä sitovan
ihmisoikeussopimuksen laadintaprosessiin ja toimintaan sen ympärillä yhdessä mm.
Friends of the Earth Internationalin kanssa. Maan ystävillä on myös edustus Kehyksen
koordinoimassa järjestöjen yhteisessä Kestävän talouden työryhmässä.

3.10 Nuorten Maan ystävien toimintaryhmä
Euroopan nuorten Maan ystävien (Young Friends of the Earth Europe, YFoEE:n)
kevätvuosikokouksessa 2018 syntyi ajatus Suomen Maan ystävien sisälle
muodostettavasta Nuorten Maan ystävien nimellä toimivasta ryhmästä, jonka tekeminen
keskittyy YFoEE:ssakin toimivan toimintaryhmän Equality & Interculturalism tavoin
tasa-arvon ja intersektionaalisuuden ympärille. Suunnitelmana onkin käynnistää
työryhmän sekä YFoE-ryhmän toiminta kevään ja kesän 2018 aikana.
Toimintaryhmän tavoitteena on kääntää YFoEE:n Equality & Interculturalism manifesto,
jonka teemojen ympärille tullaan järjestämään erilaista toimintaa, kuten koulutuksia ja
työpajoja toimijoiden kiinnostuksen mukaan. Intersektionaalisuuden näkökulmaa

halutaan tuoda myös enemmissä määrin MY:n sisälle parantamalla jo olemassa olevaa
toimintakulttuuria. Haluamme kiinnittää myös huomiota aktivistien jaksamiseen.

3.11 Ilmastokestävyys keittiössä: ruokakulttuurin muutoksen arkiset
mahdollisuudet -hanke
Joulukuussa 2017 Koneen Säätiöltä rahoituksen saanut "Ilmastokestävyys keittiössä:
ruokakulttuurin muutoksen arkiset mahdollisuudet" -hanke toimii aktiivisesti
parantaakseen ilmastokestävän kasvisruoan saatavuutta. Helsingin yliopistolta
johdettavassa hankkeen toiminnallisessa osuudessa järjestetään yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Maan ystävien ruokatoiminta, erilaisia
tapahtumia ja suunnitellaan suurkeittiöihin kohdistuvaa kampanjointia, missä
rohkaistaan keittiöitä tarjoamaan ilmastokestävää kasvisruokaa asiakaskunnalleen.

4 VERKOSTOT JA VIESTINTÄ

4.1 Yhteistyö muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa
MY toimii jäsenenä Finnwatchissa, Kepassa ja Suomen OneWorld-portaaliyhdistyksessä
sekä perustajajäsenyytensä kautta Siemenpuu-säätiössä. MY on aktiivinen myös
yhteistyöareenoilla kuten Suomen sosiaalifoorumissa, Mahdollisuuksien toreilla ja
Kehyksen koordinoimassa Kestävän talouden työryhmässä.
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 2018 muun muassa
Suomen Luonnonsuojeluliittoon, Luonto-Liittoon, Suomen Attaciin, Luonto-Liiton
Uudenmaan piiriin, Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksiin, Joukkovoima-liikkeeseen 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 ovat esimerkiksi globaalikasvatus, yritysvastuun edistäminen 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 kansainvälistä 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.
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 on järjestön omat verkkosivut. Verkkosivujen ohella
ylläpidetään
sähköpostilistoja
ja
toimitetaan
uutiskirjettä,
joilla
tiedotetaan
ajankohtaisista asioista. Näiden avulla eri teemoista kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat
vastaanottaa ja vaihtaa tietoa. Instagramista sekä Facebookista on tullut myös
vaikuttava kanava jäsenistön ja muiden kiinnostuneiden yhteydenpidossa.
MY pyrkii edelleen kehittämään sosiaalisen median kanavien viestintää lisäämällä
kuvallista viestintää Instagramissa, sekä uutisointia blogin ja facebook-kanavien lisäksi
myös twitterissä. Eri paikallis- ja toimintaryhmät sekä ilmastokampanja osallistuvat
aktiivisesti julkiseen keskusteluun muun muassa laatimalla julkisia kannanottoja ja
tekemällä omaa ulkoista viestintää.

5 HALLINTO JA VARAINHANKINTA

5.1 Jäsenasiat
Vuonna 2018 jäsenhankintaa pyritään parantamaan entisestään. 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. Tavoitteena on vuoden 2018 aikana kasvattaa jäsenmäärää.

Järjestökoordinaattorin osuutta jäsenhankinnassa kasvatetaan. Vapaaehtoiset toimivat
jäsenhankinnan
saralla
erityisesti
ideointiroolissa,
suunnitellen
jäsenhankintakampanjointia ja jäsenetujen parantamista. Jäsenhankintakampanjoita
järjestetään useita kertoja vuodessa, ja jäsenlahjoina tarjotaan erilaisia tuotteita, jotka
vahvistavat jäsenen MY-identiteettiä ja leviävät jäsenen mukana mainoksiksi katukuvaan
MY-logoineen. Toiminta- ja paikallisryhmiä kannustetaan yhä enemmän itsenäiseen
jäsenhankintaan esimerkiksi uusien iltoja järjestämällä ja erilaisissa tapahtumissa
mainostamalla.
Jäseniin ollaan yhteydessä mm. uutiskirjeiden avulla. Uutiskirjeitä lähetetään vähintään
kaksi kertaa vuodessa, ja niissä jäsenistölle esitellään MY:n viimeaikaista toimintaa ja
tapahtumia. Uutiskirjeet toimivat myös kaksi kertaa vuodessa järjestettävien
väentapaamisten mainostuskanavina.

5.2 Varainhankinta
Maan ystävien toiminnan rahoituspohjassa on tapahtunut muutoksia viime vuosina, joten
varainhankintaan on pyritty panostamaan. Vuonna 2018 varainhankintaa kehitetään
edelleen. Paikallis- ja toimintaryhmiä kannustetaan omaan varainhankintaan ja siihen
tarjotaan koulutusta.
MY:n varainhankinta koostuu pääasiassa lahjoitusten keräämisestä aihepiireittäin.
Pienimuotoisesta tuotemyynnistä vastaa MY:n toimisto Helsingissä sekä paikallisryhmät
erilaisten tapahtumien yhteydessä. MY:n verkkosivuilla keskitytään tavaran myymisen
sijaan aineettomien tuotteiden myyntiin eli lahjoitusten keräämiseen.
Avautuvia avustus- ja apurahahakuja seurataan aktiivisesti, ja sopivissa tapauksissa
osallistutaan hakuihin.

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. Tarvittaessa lisäkoulutusta tarjotaan
myös vuoden mittaan.
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 2018 hallitustyöskentelyssä kiinnitetään huomiota erityisesti työmäärän

kohtuullistamiseen ja luottamushenkilöiden jaksamiseen karsimalla turhia toimintoja,
priorisoimalla olemassaolevia toimintoja sekä sujuvoittamalla päätöksentekoa.
Erityishuomiota kiinnitetään myös hallituksen virkistäytymiseen, jolla pyritään
parantamaan jaksamista ja lisäämään hallituslaisten keskinäistä ryhmäytymistä.
Toiminnassa halutaan korostaa paikallis- ja toimintaryhmien omaa aktiivisuutta sekä
tunnistaa ja purkaa piileviä hierarkioita. Hallitus toteuttaa toiminnassaan jaetun
johtajuuden periaatetta, ja puheenjohtajisto toimii tasavertaisena muun hallituksen
kanssa. Hallitus kiinnittää huomiota päätöksenteon avoimuuteen ja kaikkien
yhdenvertaisiin osallistumismahdollisuuksiin MY:n toiminnassa.

5.4 Toimisto ja henkilöstö
MY:n toimisto sijaitsee Helsingissä samoissa tiloissa Helsingin Maan ystävien toimiston
kanssa. Toimistosta vastaa järjestökoordinaattori, joka työskentelee yhdessä hallituksen
ja puheenjohtajiston kanssa. Järjestökoordinaattorin työtehtäviin kuuluu järjestön
yhteyshenkilönä toimiminen, osallistuminen järjestön kehittämistyöhön sekä jäsenasiat,
kuten jäsenpalvelu ja jäsenhankinnasta vastaaminen, mutta osaltaan myös
vapaaehtoisten
kouluttaminen
ja
tukeminen. Toimistolla työskentelee myös
ilmastokampanjakoordinaattori.
Järjestön työntekijöitä koulutetaan ammattitaidon lisäämiseksi ja päivittämiseksi. Myös
työntekijöiden työhyvinvointia edistetään esimerkiksi työssä jaksamista tukemalla,
toimistoergonomiaa kehittämällä ja työsuhde-eduin liikuntaan ja työn ulkopuoliseen
virkistystoimintaan kannustamalla. Lisäksi työntekijöiden palkkojen kehitystä seurataan
kohtuullisen palkkatason saavuttamiseksi. MY:llä on myös taloudenhoitaja, joka hoitaa
kirjanpidon, laskujen sekä palkkojen maksut ja muut vastaavat talousasiat.

