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1 JÄRJESTÖ
Maan ystävät ry:n (myöhemmin MY) 20. toimintavuosi painottui aiheiden osalta ilmastonmuutokseen,
kaivoksiin, ydinvoimaan ja ympäristökasvatukseen. Järjestötoiminnan osalta keskeisiä kysymyksiä olivat
ns. skenaariotyön ja nettisivu-uudistuksen läpivieminen, toimiston kehittäminen, varainhankinta ja
hallinnolliset uudistukset.
Ilmastokampanjassa saavutettiin vuosien ahkeran kampanjoinnin jälkeen merkittäviä voittoja, kun sekä
vuodesta 2008 asti toiminut Polttava Kysymys -ilmastolakikampanja että vuonna 2013 aloitettu Hiilivapaa
Helsinki -kampanja saavuttivat tavoitteensa. Globaalia ympäristökasvatusta -hanke vietiin päätökseen,
minkä jälkeen kaivostoiminta ja globaalikasvatus yhdistyivät uudessa Meidän kaikkien kaivokset
-hankkeessa. Fennovoiman ydinvoimalahankkeen eteneminen aktivoi ydinvoimatoimintaryhmän
aktiiviseen vastarintaan, jonka näkyvin ilmentymä oli Pyhäjoella järjestetty Parempaa virtaa
-toimintaleiri.
Kaiken kaikkiaan järjestössä oli erittäin monipuolista ja aktiivista toimintaa. Toiminta
perustuu edelleen pääosin vapaaehtoistyöhön. Vuonna 2015 jälleen kymmenet ihmiset ovat oppineet ja
kehittäneet monia tietoja ja taitoja sekä saaneet hyviä eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Vuoden lopussa järjestöön kuului 693 jäsentä.
1.1 Toimisto
Vuoden aikana MY:n Helsingin toimistolla työskenteli järjestökoordinaattorin ja
ilmastokampanjakoordinaattorin lisäksi Globaalia ympäristökasvatusta -hankkeen koordinaattori
toukokuun loppuun asti sekä kesäkuusta alkaen Meidän kaikkien kaivokset -hankkeen koordinaattori.
Hankkeella oli myös syksyllä harjoittelija, joka suoritti harjoittelunsa etätöin. MY:lle työskenteli aiempien
vuosien tapaan myös taloudenhoitaja omalta toimistoltaan Turusta käsin.
Helsingin toimistolla työskenteli kesään asti myös järjestösihteeri siviilipalveluksen kautta. Sivarin
työpanos jakautui Globaalia ympäristökasvatusta -hankkeen ja toimiston kesken. Valtion yleisavustuksen
leikkauksen vuoksi MY:llä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta palkata uutta sivaria, toisin kuin
suunniteltiin. Syksyllä järjestösihteerin pestiä hoiti työkokeilija kolmen kuukauden ajan. Erityisesti sivari,
mutta myös työkokeilun kautta oleva järjestösihteeri toivat toimistolle kaivattuja lisäresursseja ja
toivottua jatkuvuutta verrattuna lyhyisiin, parin kuukauden toimistoharjoittelijoihin.
Toimistolta käsin hoidettiin edellisten vuosien tapaan mm. jäsenasiat, nettisivujen päivityksiä,
pienimuotoinen verkkokauppamyynti sekä sisäistä ja ulkoista viestintää. MY julkaisi vuoden aikana
seitsemän sähköistä uutiskirjettä, jotka sisälsivät uutisia kampanjoista, ilmoituksia järjestön
tapahtumista ja tietoa toimintamahdollisuuksista. Kirje postitettiin kaikille jäsenille sähköpostitse ja
julkaistiin MY:n sähköpostilistoilla, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Uutiskirje lähetettiin
paperikirjeenä, mikäli jäsenellä ei ollut sähköpostia käytössään.
Jäsenhankintaan panostettiin vuoden mittaan erilaisin kampanjoin, jotka tuottivat tulosta. Jäsenhankintaa
tehtiin toimistolta käsin koko vuoden ajan, mutta huhti-elokuussa ilman erillistä
jäsenhankintakampanjaa. Keväällä ja kesällä jäsenhankintaa tehtiin festareilla vapaaehtoisten toimesta.
Vaikka jäsenmaksukertymää kasvatettiin reilusti jo kahden edellisen vuoden ajan, saatiin kertymää silti
yhäkin kasvatettua yli tonnilla. Jäsenmäärää saatiin kasvatettua tasaisesti koko vuoden ajan, ja vuoden
2015 lopussa jäseniä oli jo melkein 700.
1.2 Hallituksen työ
Hallituksen perehdytykseen panostettiin edellisvuoden tapaan kolmen viikonlopun ajan. Hallituksen
kunnollinen kouluttaminen oli tänäkin vuonna erityisen tärkeää, sillä hallituksen jäsenten vaihtuvuus on
ollut viime vuosina suurta. Aiempaa enemmän huomiota kiinnitettiin myös hallitustyössä jaksamiseen,
hyvin kokemuksin.
Suomen sosiaalifoorumiin panostettiin tälläkin kertaa paljon, ja Maan ystävät olivatkin tuottamassa
tapahtumaan sisältöä jopa seitsemän eri ohjelmaosuuden verran. MY:n kevätväentapaaminen ja
kevätvuosikokous järjestettiin Porissa. MY:n kesäfestivaalikiertue kattoi Maailma kylässä -tapahtuman
lisäksi vain yhdet festarit, Ilosaarirockin.
Taloudenhoidon puolella tapahtui vuoden mittaan paljon. Yleisavustuskäytäntöjä yhtenäistettiin edellisenä
vuonna ministeriöiden aloitteesta siten, että tästä vuodesta alkaen kaikki MY:n yleisavustukset kuuluvat
Ympäristöministeriön toimivallan alle, ja Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyötä tekevän järjestön

yleisavustus jäi historiaan. Yllättävästä (MY:stä riippumattomasta) valtion yleisavustuksen eli
Ympäristöministeriön toiminta-avustuksen leikkauksesta johtuen MY päätyi tästä huolimatta hakemaan
erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätöstä tästä rahasta ei kuitenkaan vuoden 2015
aikana ehditty saada. Rahoitushakujen monipuolisuuteen ja läpinäkyvyyteen kiinnitettiin tänäkin vuonna
huomiota. Hankerahoitushakujen valmistelun avoimuuteen panostettiin tänäkin vuonna ja uusia
rahoituslähteitä etsittiin. Järjestön varainhankintaa, erityisesti lahjoituskeräyksien kehittämistä ja niihin
panostamista suunniteltiin, mutta osaaminen ja resurssit eivät riittäneet oman varainhankinnan
kunnolliseen käynnistämiseen. Uusien rahoituslähteiden etsimisestä huolimatta isojakin
budjettileikkauksia jouduttiin suunnittelemaan, mutta onneksi vain pienehköjä leikkauksia jouduttiin
tekemään. Mm. tästä syystä MY päätyi eroamaan Suomen liikenneliitto SuLi ry:stä. Yksittäisten isojen
lahjoitusten ansiosta isoilta leikkauksilta säästyttiin. Vuoden aikana myös talousseurantaa kehitettiin
toimivammaksi, ja loppuvuodesta vielä uudistettiin paikallis- ja toimintaryhmien rahoitusmalli.
Viestinnän kannalta merkittävin tapaus oli edellisenä vuonna liikkeelle laitettu nettisivu-uudistus. Uusille
nettisivuille oli ollut tarvetta jo jonkin aikaa, ja uusien sivujen myötä uudistettiin myös verkkokauppa ja
uutiskirje. Pitkäjänteinen kehittämistyö saatiin päätökseen vuoden lopulla. Myös edellisvuonna
käynnistetty itsereflektiivinen visiointiprosessi kulki paljon eteenpäin vuoden aikana. Kesällä aloitettiin
strateginen työ, jolla yhtäältä pyrittiin vastaamaan kollektiivisesti taloudellisen tilanteen heikentymiseen,
sekä toisaalta kiteyttämään yhteisten pohdintojen kautta, mitkä ovat Maan ystävien vahvuudet järjestönä
ja miten niitä voisi paremmin hyödyntää. Useita kokoontumisia ja nettikeskustelua käsittänyt strateginen
työ kulminoitui syysvuosikokoukseen sekä vaikutti paljon talousarvion ja toimintasuunnitelman sisältöön.
Syksyllä panostettiin seuraavan hallituksen rekrytoimiseen ja jatkettiin edellisenä vuonna toimivaksi
osoittautunutta hakemusperustaista käytäntöä. Syysväentapaaminen ja syysvuosikokous järjestettiin
Helsingissä, ja ne keräsivät poikkeuksellisen suuren osallistujamäärän. Syysvuosikokouksessa päätettiin
siirtyä hallituksen työryhmistä uuteen työnjakomalliin, jonka myötä perustettavat jaostot kattaisivat MY:n
hallinnollisen toiminnan paremmin ja olisivat avoimia myös hallituksen ulkopuolisille aktiiveille. Joulun alla
MY lahjoitti aiempien vuosien tapaan yhdessä muiden ympäristö- ja eläinsuojelujärjestön kanssa
presidenttiparille jouluisen kasviskorin.
1.3 Kansainvälinen toiminta
Friends of the Earth Europe (FoEE) ja Friends of the Earth International (FoEI) sekä Euroopan nuorten
Maan ystävien (Young Friends of the Earth Europe, YFoEE) toimintaan osallistuttiin mm. erilaisten
tapahtumien kautta. MY:n edustajia osallistui mm. YFoEEn kesäleirille Ranskassa ja FoEEn niin ikään
Ranskassa järjestämään Treaty Alliance -tapaamiseen, jonka toiminnan kohteena on YK:n yrityksiä
sitovaan ihmisoikeussopimukseen tähtäävä prosessi, sekä moniin erilaisiin euroopanlaajuisiin
ilmastotapaamisiin. Joulukuussa Euroopan Maan ystävät oli näkyvästi mukana Pariisin
ilmastomobilisaatiossa, ja vaikkei MY virallisesti ollutkaan mukana järjestelyissä, lähti Pariisiin myös
Suomesta paljon maan ystäviä. Lisäksi MY:n toimijoita osallistui Maailman sosiaalifoorumiin (World Social
Forum) Tunisian Tunisissa keväällä. MY:n kansainväliseen yhteistyöhön liittyy tyypillisesti myös paljon
solidaarisuusviestejä, vetoomuksia ja yhteisiä avoimia kirjeitä, ja niin myös vuonna 2015.

2 HANKKEET JA YHTEISTYÖ
Maan ystävillä oli vuonna 2015 kaksi omaa globaalikasvatushanketta. Niiden kautta tavoitettiin noin tuhat
nuorta sekä noin sata opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa. Lisäksi MY oli mukana useissa erilaisissa
yhteistyöhankkeissa. (Hankkeet 2.1 ja 2.2 ovat VGK-hankkeita, joista on erilliset omat kattavat ja
yksityiskohtaiset raporttinsa. Nämä ovat saatavilla Maan ystävien toimistolta.)
2.1 Globaalia ympäristökasvatusta -hanke
Vuonna 2014 alkanut Globaalia ympäristökasvatusta -hanke jatkui toukokuun loppuun. Hankkeessa
järjestettiin globaalikasvatuksen opintopiirejä ja globaaleja ympäristökysymyksiä käsitteleviä teemapäiviä
kouluilla eri puolilla Suomea. Hankkeessa työskenteli hankekoordinaattori.
2.2 Meidän kaikkien kaivokset -hanke
Kesäkuussa alkoi vuoden 2016 puolelle jatkuva Meidän kaikkien kaivokset -globaalikasvatushanke, jossa
tuotettiin kaivosaiheinen opetusmateriaali opettajien ja kouluvierailijoiden käyttöön. Lisäksi järjestettiin
koulutuksia vapaaehtoisille kouluvierailijoille ja opettajaksi opiskeleville sekä tehtiin kouluvierailuja.

Hankkeessa työskenteli hankekoordinaattorin lisäksi hankeharjoittelijoita.
2.3 Muu yhteistyö
Omien hankkeiden lisäksi MY on ollut hankekumppanina myös yhteistyöjärjestöjen hankkeissa sekä
kampanjoissa. Näitä olivat Ilmari-ilmastokasvatushanke (yhteistyössä Dodon, Luonto-Liiton ja Nuorten
Akatemian kanssa), Maailman kuvat -sarjakuvakasvatushanke (Eettisen kaupan puolesta ry:n, Maailman
sarjakuvien ja Solay Somaliland Nuoret -järjestön kanssa), Change Your Shoes -hanke (Eettisen kaupan
puolesta ry:n ja SASK:n kanssa), ympäristöystävällistä sähköntuotantoa edistävä Vaihda virtaa
-kampanja sekä kahdeksan järjestön yhteinen Veroparatiisit-kampanja.
Vuonna 2015 MY myös teki monenlaista vähemmän muodollista yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan eri
toimijoiden kanssa. MY mm. osallistui turkistarhauksen vastaiseen mielenosoitukseen ja vetoomukseen
eläinoikeus- ja -suojelujärjestöjen kanssa sekä vetosi susien suojelun puolesta yhdessä Suomen susi ry:n
kanssa. Lisäksi MY oli mukana vastustamassa hallituksen budjettileikkauksia mm. yhdessä Kepan kanssa
kehitysyhteistyön osalta ja osana laajempaa rintamaa Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan -liikkeessä.
MY:n edustajia liittyi myös Kuluttajaliiton kestävän kulutuksen toimikuntaan.

3. TOIMINTARYHMÄT JA ILMASTOKAMPANJA
3.1 Ilmastokampanja
Vuonna 2015 ilmastokampanjan tärkeimmät toimintamuodot olivat Polttava Kysymys
-ilmastolakikampanja sekä Hiilivapaa Helsinki -kampanja. Ilmastokampanjassa käynnisteltiin myös kahta
uutta kampanjaa: yhteisöenergiakampanjaa sekä Hiilivapaa Suomi -kampanjaa.
3.1.1 Polttava Kysymys
Polttava Kysymys oli 34 tahon yhteiskampanja laillisesti sitovan ja kunnianhimoisen ilmastolain puolesta.
Kampanja ilmastolain puolesta käynnistyi Suomessa vuonna 2008, ja siihen osallistui suuri määrä
järjestöjä, yhteisöjä ja kansalaisia. Kampanjan aikana suomalaiset lähettivät päättäjille yli 40 000
ilmastolakia vaativaa postikorttia. Taloustutkimuksen tutkimuksessa vuonna 2014 neljä viidestä
suomalaisesta yli puoluerajojen ilmoitti kannattavansa ilmastolakia.
Kesällä 2014 maan hallitus oli julkaissut esityksensä ilmastolaiksi, ja syksyn 2014 ja alkuvuoden 2015
ilmastolaki oli eduskunnassa valiokuntakäsittelyvaiheessa. Alkuvuoden aikana kampanjan aktiivit kävivät
tapaamassa ilmastolakia käsittelevien valiokuntien kansanedustajia ja tällä tavalla edistivät viimeisiä
parannusehdotuksia ilmastolakiin. Helmikuuhun mennessä kaikki lausuntovaliokunnat saivat lausuntonsa
valmiiksi, ja mietintövaliokuntana toiminut ympäristövaliokunta pystyi valmistelemaan oman mietintönsä.
Ympäristövaliokunta asettui mietinnössään ilmastolain taakse, ja ilmastolakiesitys oli valmis etenemään
kohti eduskunnan täysistunnon käsittelyä.
25.2.2015 ilmastolaki tuli täysistunnon ensimmäiseen käsittelyyn. Polttava Kysymys -kampanjalla oli
pitkä perinne järjestää tempauksia eduskuntatalolla, ja tuona keskiviikkona tempaistiin viimeisen kerran
eduskuntatalolla ilmastolain puolesta. Kampanja ilmastolain puolesta saavutti tavoitteensa 6.3.2015,
jolloin eduskunta päätti äänestyksessään hyväksyä lain säätämisen. Ilmastolaki sai eduskunnan selvän
enemmistön puolelleen, ja se hyväksyttiin äänin 150-33.
Kampanjan päättymisen jälkeen kampanjasta koottiin loppuraportti, jossa esitellään kampanjan
käynnistystä, johtamista ja toimintatapoja.
3.1.2 Hiilivapaa Helsinki
Hiilivapaa Helsinki oli Maan ystävien ja Greenpeacen yhteinen, vuonna 2013 alkanut kampanja, jonka
tarkoituksena oli sulkea Helenin (ent. Helsingin Energia) kivihiilivoimala Hanasaaressa.
Maaliskuussa kampanja järjesti kaupungin päätöksentekijöille seminaarin, jossa keskusteltiin tulevista
energiaratkaisuista. Paikalla oli edustajia lähes kaikista valtuustoryhmistä. Tilaisuudessa kuultiin
alustukset Helenin ympäristöjohtaja Maiju Westergreniltä, Sitran johtavalta asiantuntijalta Jaana
Pelkoselta, Turun kehittämispäällikkö Risto Veivolta, Aalto-yliopiston professori Peter Lundilta ja
Greenpeacen kampanjoitsija Kaisa Kososelta.
Huhtikuussa kampanja järjesti keskustelutilaisuuden Suomen Sosiaalifoorumissa. Tilaisuuden aiheena oli
kansalaisvaikuttaminen kuntien energiapäätöksissä. Tilaisuudessa kuultiin alustus Helsingin

kaupunginvaltuutettu Kaarin Taipaleelta (sd.)
Kansainvälisenä ilmastotoimintapäivänä 30.5. kampanja järjesti mielenilmauksen Hanasaaren hiilikasan
edustalla.
Vuoden aikana julkaistiin Pete Veijalaisen ohjaama kampanjavideo, jota esitettiin Internetissä sekä
elokuussa Taiteiden yössä ja syyskuussa Rakkautta&Anarkiaa-elokuvafestivaaleilla.Mainittujen
tapahtumien lisäksi vuonna 2015 kampanjan toimintoihin kuului kaupungin päättäjien tapaaminen sekä
vetoomuksen kerääminen niin netin kautta kuin paperisena erilaisissa tapahtumissa. Yhteensä
vetoomuksia kerättiin yli 14 000. Vetoomukset luovutettiin kaupunginvaltuustolle marraskuussa.
Vetoomuksen luovutuksen lisäksi valtuutetuille viestittiin muun muassa kaupungintalolla ennen
energiaratkaisua käsitteleviä kaupunginhallituksen kokouksia. Kampanjan aktiivit myös kirjoittivat
viestejä valtuutetuille läpi vuoden. Helsingin energiaratkaisua pidettiin esillä myös median suuntaan
muun muassa toimittajille järjestetyssä aamiaistilaisuudessa.
Hiilivapaa Helsinki -kampanjan työ palkittiin 2.12.2015, kun kaupunginvaltuusto päätti Hanasaaren
hiilivoimalan sulkemisesta. Valtuusto päätti kokouksessaan selvin luvuin, että Hanasaaren hiilivoimala
suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Hiilenpoltto korvataan rakentamalla kaksi biolämpölaitosta.
Myös muita hajautettuja uusiutuvia ratkaisuja kehitetään. Lisäksi valtuusto alkaa valmistella tavoitteita
ilmastopäästöjen vähentämiseksi, fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja energiansäästön
edistämiseksi.
3.1.3 Hiilivapaa Suomi -kampanja ja yhteisöenergiakampanja
Ilmastokampanjan ylin päättävä elin on keväisin järjestettävä kampanjatapaaminen.
Kampanjatapaaminen päätti, että käynnistetään kaksi uutta kampanjaa: Hiilivapaa Suomi -kampanja ja
yhteisöenergiakampanja.
Hiilivapaa Suomi -kampanjan tavoitteena on, että Suomen kuntien energiantuotannossa fossiilisten
polttoaineiden käyttö lopetetaan ja panostetaan sen sijaan kestäviin uusiutuviin energianlähteisiin ja
energiansäästöön. Vuoden 2015 aikana kampanjan osalta tehtiin taustatyötä ja rekrytoitiin aktiiveja,
mutta varsinainen kampanjan aloitus oli tammikuussa 2016.
Yhteisöenergia-kampanjan tavoitteena on edistää hajautetun uusiutuvan energian yhteisöllistä tuotantoa
Suomessa. Kampanja on itsenäinen osa FoEE:n Community Power - kampanjaa. Kampanjassa tehtiin
taustatyötä, aloitettiin vapaaehtoisryhmän kokoaminen sekä tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston
kanssa: opinnäytetyöt yhteisöenergian esteistä ja kannusteista valmistuvat kevään 2016 aikana.
3.1.4 Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
Kampanja osallistui vuoden aikana ympäristö- ja kehitysjärjestöjen yhteistyöhön ilmastokoordinaatioryhmässä. Tehtiin järjestöyhteistyötä myös muun muassa vaalivaikuttamisessa ja ympäristöministeriön
säilyttämisessä. Kampanjalla oli edustaja Ilmasto.org-sivuston ohjausryhmässä.
Ilmastokampanja on myös ollut edustettuna Euroopan Maan ystävien ilmastokampanjan ohjausryhmässä
(FoEE Cje Steering group). Ilmastokampanjan edustaja seurasi FoEI:n ryhmässä Pariisin ilmastokousta,
COP 21 joulukuussa 2015. Tehtiin myös kansallisesti laajemmassa koalitiossa COP 21-vaikutustyötä.
3.1.5 Lentomaksusivusto
Lentoliikenteen ympäristöhaitoista tietoa jakavan lentomaksusivuston (www.lentomaksu.fi) toiminta
jatkui vuonna 2015. Lentomaksusivustolla tiedotetaan lentämisen ilmastovaikutuksista ja päästöjen
kompensoinnin ongelmista. Sivuston kautta voi myös maksaa vapaaehtoisen lentomaksun kampanjalle.
Lentomaksukampanjan tuotto käytetään ilmastonmuutoksen torjuntatyön tukemiseen. Vuosina 2011–
2015 lentomaksuilla on tuettu Green Living Movementin (GLM) kautta pienpuuistututuksien perustamista
Sambiaan. Pienpuuistutukset vähentävät alueen metsiin kohdistuvaa painetta vahvistaen myös paikallista
taloutta ja ruokaturvaa. Vuonna 2015 lentomaksutuloilla tuettiin myös ilmastokampanjan toimintaa
Suomessa.
3.1.6 Ohjausryhmä ja kampanjakoordinaattori
Kampanjan ohjausryhmä valitaan vuosittain kampanjatapaamisessa. Vuonna 2015 ilmastokampanjan
ohjausryhmään kuuluivat toukokuuhun asti Katja Hintikainen, Anni Kiviranta, Leena Kontinen ja Eija
Kärkkäinen, ja toukokuusta alkaen Anni Kiviranta, Leena Kontinen ja Eija Kärkkäinen.
Ilmastokampanjavastaavina toimivat toukokuuhun asti Leena Kontinen ja Katja Hintikainen, ja
toukokuusta alkaen Leena Kontinen ja Eija Kärkkäinen. Palkattuna kampanjakoordinaattorina toimi Hanna
Hakko.

3.2 Kaivosryhmä
Suurin osa Maan ystävien kaivosaiheisesta toiminnasta vuonna 2015 tapahtui Meidän kaikkien kaivokset
-globaalikasvatushankkeen muodossa (ks. sitä käsittelevä kohta). Muutakin toimintaa oli pitkin vuotta.
Vuonna 2014 lanseerattu, Maan ystävien aiemmassa From Global Injustice to Sustainability -hankkeessa
toteutettu Talvivaaran vesiongelmat -valokuvanäyttelykiertue jatkoi Suomen kiertämistä vuonna 2015.
Näyttely oli vuoden aikana esillä ainakin yhdeksällä paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Iisalmessa,
Imatralla, Kuopiossa, Nilsiällä, Porissa, Rautavaaralla ja Rovaniemellä.
Maan ystävien edustaja osallistui Kestävän kaivostoiminnan verkoston yhteiskuntavastuutyöryhmään,
joka toteutti Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu 2014 -raportin. Kaivosryhmässä annettiin myös
muistutus Dragon Miningin Kaapelinkulman kultakaivoshankkeen ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistamisesta. Näytteenoton osalta kerättiin varoja Talvivaara-aiheiseen näytteenottoon.
3.3 Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toimintaryhmä keskittyi TTIP- ja CETA-sopimusten vastaiseen työhön
yhdessä muiden samalla asialla olleiden toimijoiden kanssa. Toiminta keskittyi Ouluun, jossa myös tietoa
jaettiin oman Facebook-sivun kautta. Esimerkiksi Kepa ry:n Painavaa asiaa -kampanjaa mainostettiin,
mitä kautta Helsingissä järjestettyyn tapahtumaan saatiin edustajia keskustelemaan TTIP-sopimuksesta
kansanedustajien kanssa.
Ryhmä osallistui aktiivisesti epävirallisen eurooppalaisen Stop TTIP -kansalaisaloitteen nimienkeruuseen.
Kaiken kaikkiaan aloite keräsi yli kaksi miljoonaa nimeä. Vuoden aikana toteutettiin useita ”kotivierailuja”,
joissa yksityiset ihmiset saivat kutsua vierailijan kotiinsa kertomaan ja keskustelemaan TTIPsopimuksesta.
Ryhmä osallistui yhteensä kymmeneen keskustelutilaisuuteen pitkin vuotta eri puolilla Suomea, joko
järjestäjänä tai kutsuttuna. Lisäksi osallistuttiin erilaisiin mielenosoituksiin, Suomen Sosiaalifoorumiin ja
Maailma kylässä -festivaalille sekä annettiin lehtihaastattelu Vastavalkea-lehdelle. Eräänlaisena
kohokohtana voidaan pitää kahdeksanmetrisen puhallettavan Troijan hevosen tuomista Maailma kylässä
-festivaalille toukokuussa yhdessä Helsingin paikallisryhmän ja Euroopan Maan ystävien kanssa.
Installaation yhteydessä jaettiin lentolehtisiä, juteltiin ohikulkijoiden kanssa ja kerättiin nimiä yllä
mainittuun aloitteeseen.
3.4 Ruokatoiminta
Maan ystävien ruokaryhmä lähti uudestaan käyntiin vuonna 2015. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
maaliskuussa. Ryhmän aktiivit järjestivät Suomen Sosiaalifoorumiin yhdessä ympäristö- ja
eläinoikeusjärjestöjen kanssa Cowspiracy-elokuvanäytöksen sekä keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin
eri järjestöjen edustajia alustamaan eläintuotannon vaikutuksista eri näkökulmista (eläinten oikeudet,
ympäristö). Ruokaryhmä myös rahoitti osittain OMG-GMO-elokuvan näytöstilaisuutta. Kevään
ravintolapäivänä ruokaryhmä järjesti vegaanisen ravintolan Pauligin huvilalla. Syksyllä osallistuttiin Power
Shift -ilmastotapahtuman ruokailun järjestämiseen ja kerättiin myös ryhmälle rahaa.
3.5 Vesioikeudenmukaisuus
Vesioikeudenmukaisuusryhmän edustaja osallistui Tunisian Tunisissa 24. - 28.3.2015 järjestettyyn
Maailman sosiaalifoorumiin Siemenpuu-säätiön delegaatiossa ja esitteli Maailman
sosiaalifoorumiprosessia MY:n kevätväentapaamisessa 8.5. Porissa sekä Tampereen sosiaalifoorumissa
14.5. Lisäksi edustusta oli erilaisissa kansainvälisten vieraiden kohtaamisissa yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.
Ryhmän edustaja osallistui varsin aktiivisesti heinäkuussa ja elokuussa 22.8. toteutuneen ”Joukkovoima
hallituspolitiikkaa vastaan” -suurmielenosoituksen järjestämiseen. Mielenosoitukseen osallistui kymmeniä
järjestöjä nimellään, kymmenet tutkijat ja julkisuuden henkilöt kannattivat mielenosoitusta nimellään ja
paikalle Helsinkiin saapui yli 12 000 henkilöä.
Syksyllä ryhmä järjesti HYMYn kansankeittiöön luennon otsikolla “Globaali vesikriisi, maailmantalous ja
metsähallituslain ‘uudistus’”. Alustuksen myötä ryhmä kasvoi ensin viiteen ja sitten yhdeksään jäseneen,
joista yksi on meksikolainen ja yksi portugalilainen. Uusi ryhmä käynnisti toimintansa loppuvuodesta
lukupiirin muodossa.

Ryhmä järjesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa myös useita muita lukupiirejä pitkin vuotta. Lukupiiri
perustui MY:n taannoisen viestintähankkeen puitteissa suomennettuun Maude Barlow’n Veden varassa
-kirjaan. Lukupiirejä pidettiin Tampereella ja Helsingissä (ml. kolmessa kaupunginkirjastossa).
3.6 Yhteys maahan, metsään ja alkuperäiskulttuureihin
Maaliskuussa ryhmä järjesti mm. Katajamäki ry:n parannusperintöhankkeen kanssa kolme
yleisötilaisuutta Helsingissä terveyteen, ympäristöön, ravintoon, mielenterveyteen ja klassisiin (intialaisiin
ja kiinalaisiin) parannusperintöihin liittyen. Tilaisuuksiin otti osaa yhteensä lähes sata ihmistä. Suomen
Sosiaalifoorumissa ryhmä oli mukana kahden tilaisuuden järjestämisessä yleisteemasta ”kestävän elämän
yhteyttä, oppia ja oikeutta maahan” ja alaotsikkoina ”yhteisöllisyyden ja permakulttuurin opinteitä” sekä
”yhteys ja oikeus maahan” . Kumpaankin tilaisuuteen otti osaa kolmisenkymmentä ihmistä. Toukokuun
alussa ryhmä oli mukana järjestämässä Sysmässä, ”Luvattulan luostarissa” 8.-10.5. pidettyä tilaisuutta
aiheesta ”Maan omuutta ja yhteisöllisyyttä – Kestävän elämän opinteiden ja maayhteyksiä edistävän
säätiöaloitteen keräjät”.
Touko- kesäkuussa intialaisten vieraiden adivasiedustaja Indu Netamin ja kansalaisaktivistii Jagdish
Purohitin Suomen vierailun aikana alkuperäiskansat ja yhteys maahan -ryhmä järjesti yhteistyössä
Siemenpuu-säätiön, Emmaus Aurinkotehdas ry:n ja Katajamäki ry:n kanssa useita yleisö- ja
keskustelutilaisuuksia Intian alkuperäiskansojen kestävän elämän ja yhteisöoikeuksien tilanteesta.
Tilaisuudet järjestettiin eri paikkakunnilla, mm. Helsingissä, Tampereella, Vilppulassa, Tuusulassa ja
Turussa Koroisilla, Livonsaaressa sekä Turun Kirjakahvilassa.
Kesällä 1.-5.7. järjestettiin Jyväskylän Hangasjärven erämajalla leiri teemalla ”Yhteisöllisyystaitoja
alkuperäiskulttuureista” yhdessä Katajamäen parannusperintöhankkeen ja ns. metsäperhepiirin kanssa.
Opettajina olivat intiaani-isoisä Manitonquat ja isoäiti Ellika Lindén.
Ville-Veikko Hirvelä ja Kai Vaara osallistuivat lisäksi syyskuussa Durbanissa, Etelä-Afrikassa FAO:n
metsäkongressin yhteydessä yhteisöoikeuksia koskeviin tilaisuuksiin ja niiden järjestämiseen yhteistyössä
Siemenpuu-säätiön ja Emmaus Aurinkotehdas ry:n, Katajamäki ry:n, Global Forest Coalitionin ja Intian
adivasi kumppanien ja useiden muiden Etelän kumppanien kanssa.
3.7 Ydinvoima
Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmän toiminta keskittyi Fennovoiman ydinvoimalahankkeen
vastaiseen kamppailuun osana laajempaa ydinvoiman vastaista liikettä. Ryhmä harjoitti vuoden aikana
verkostoitumista, tiedotustoimintaa, varainhankintaa, tapahtumien ja tempausten järjestämistä sekä
väkivallatonta suoraa toimintaa ja kansalaistottelemattomuutta.
Keväällä toimintaryhmä järjesti infotilaisuuksia Helsingissä, joihin lukeutuvat Kupolin herkku
-kansankeittiö 22.3. otsikolla ”Stop ydinvoimalle– kohti kestävämpää energiantuotantoa” sekä seminaari
Suomen sosiaalifoorumissa 25.4. otsikolla ”Talous ja demokratia Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa”.
Keväällä ryhmä harjoitti myös mediaviestintää, tavoitteenaan vedota Fennovoiman osakkaisiin ja tuoda
esiin demokratiaongelmia hankkeen ympärillä.
Toimintaryhmä järjesti "Parempaa virtaa" -leirin yhteistyössä Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kanssa
Pyhäjoella 8.-21.6. Leiriin sisältyi seminaareja, keskusteluja, työpajoja, mielenosoituksia, blokkausta ja
taidetta. Sekä puhujavieraissa että osallistujissa oli ihmisiä useista eri maista. Leiri järjestettiin
samanaikaisesti Hyökyaalto-verkoston "Joukkovoima vastaan ydinvoima"-toimintaleirin kanssa. Parempaa
virtaa -leirin yhteydessä järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa
Eurooppatiedotuksen hankerahoituksella rahoitettu Energiakäänne Pyhäjoella -seminaari 13.6.
Toimintaleiriä varten perustettiin blogisivu www.parempaavirtaa.com.
Ydinvoimatoimintaryhmä oli mukana mielenosoitustempauksessa Fortumin pääkonttorilla 17.7. sekä
järjestöjen ja liikkeiden yhteisessä, noin 200 osallistujaa keränneessä "Fennovoiman hanke haudattava nyt" -mielenosoituksessa Helsingissä 6.8. Ryhmä osoitti tukea Pyhäjoen protestileirin häätöyritystä
seurannutta nälkälakossa olevaa aktivistia kohtaan syyskuussa.
Syksyllä ydinvoimatoimintaryhmä järjesti joukkorahoituksen Hetkonen-lehden paino- ja toimituskulujen
kattamiseksi. Fennovoiman Fennonen-tiedotelehden vastajulkaisu postitettiin Raahen ja Pyhäjoen
kotitalouksiin. Marraskuussa toimintaryhmä järjesti osana Ydinvoimakriittistä verkostoa "Parempaa virtaa
- Ydinvoima- ja kaivoskriittinen tapahtumaviikonloppu"-tapahtumasarjan Raahessa 6.-8.11.
Viikonloppuun kuului seminaari ja työpaja Raahen työväentalolla sekä yhteistyössä Pyhäjoen protestileirin
kanssa järjestetty mielenosoitus valtatie 8:lla, jonka yhteydessä tie myös blokattiin.

3.8 Maa- ja metsäoikeudet
Maa- ja metsäoikeustoimintaryhmä toimi vuonna 2015 aktiivisesti maakysymysten ja
ihmisoikeuskysymysten parissa. Yhdessä Maattomien ystävien ja Suomen Sosiaalifoorumin kanssa Maan
ystävien maa- ja metsäoikeusryhmä toi suomeen Brasilian Maattomien maatyöläisten (MST) edustajan,
Edi Carlos da Silvan. Suomen Sosiaalifoorumissa ryhmä oli järjestämässä kahta sessiota, joissa da Silva
oli mukana: “Agroekologia – kestävää ruoantuotantoa teollisen tuotannon tilalle” sekä “Luonnovaroja
rosvoamassa” -seminaarit. Da Silva tuli Brasilian Bahiasta, jossa maattomat talonpojat ja Stora Enson
puoliksi omistama Veracelin sellutehdas ovat vuosia kiistelleet maaoikeuksista. Sosiaalifoorumin
seminaarien lisäksi da Silva nosti maattomien näkökulmaa esiin keskiviikkona 22.4.2015 Stora Enson
yhtiökokouksessa Marina Congress Centerissä.
Maa- ja metsäoikeusryhmän yhteyshenkilö Noora Ojala osallistui 4.-6.9.2015 Euroopan Maan ystävien
koollekutsumaan kokoukseen: "UN Treaty on Business and Human Rights" Ranskan Marseillessa.
Kokouksessa edistettiin ja kehitettiin YK:n alaisuudessa olevaa ihmisoikeussopimusprosessia. Lukuisat
järjestöt ovat lähteneet kehittämään ja vaatimaan uuden ihmisoikeussopimuksen tekoa, sopimuksen on
tarkoitus kattaa erityisesti monikansallisesti toimivien yritysten ihmisoikeusrikkomukset. Ojala seuraa
prosessia ja osallistuu sopimuksen edistämiseen ja suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan.

4 PAIKALLISRYHMÄT
MY:n paikallistoiminta oli vuonna 2015 monipuolista ja vaihtelevan aktiivista. Alla kuvatun varsinaisen
paikallisryhmätoiminnan lisäksi toimintaryhmien, hankkeiden ja ilmastokampanjan puitteissa nähtiin
toimintaa monilla muillakin paikkakunnilla.
4.1. HYMY/MyHki (Helsinki)
Helsingin seudun Maan ystävät jatkoi ruohonjuuritason toimintaa MY:n tavoitteiden mukaisesti. Helsingin
Polkupyöräilijöiden kanssa järjestettiin kerran kuussa Kriittinen pyöräretki -mielenosoituksia, joissa
pyöräillään Helsingin keskustan ympäristössä vaatien pyöräilyn parempaa huomioimista. Pauligin huvilan
tavarapyörää lainattiin halukkaille kesällä.
Kasvisruoka-aiheista toimintaa oli paljon. Vuoden aikana järjestettiin Uudella ylioppilastalolla kahdeksan
kansankeittiötapahtumaa, joissa tarjottiin edullista vegaaniruokaa. Kansankeittiöissä oli esitelmiä ja
keskustelua muun muassa energiasta, TTIP-sopimuksesta, globaalista vesikriisistä ja
solidaarisuustaloudesta. Pauligin huvilan takapihalla viljeltiin ruokakasveja luomumenetelmin. Joulun
aikaan tuotettiin gluteenipohjaisia kasviskinkkuaineksia.
Vuoden aikana toimitettiin Poimulehden toinen numero, jonka teemana oli energia. "Ympäristö, talous ja
politiikka" -lukupiiriä järjestettiin kaksi kertaa. Syksyllä toteutettiin sieniretki Sipoonkorpeen.
4.2 JyMy (Jyväskylä)
Vuonna 2015 Jyväskylän Maan ystävät oli mukana erinäisissä tapahtumissa: perinteinen
lumiukkotapahtuma toteutettiin alkuvuodesta kampusalueella muiden tahojen kanssa ja vuoden aikana
osallistuttiin mm. Sotkutonta päivää -tapahtumaan, Mahdollisuuksien torille ja Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnan (JYY) avajaisiin. Syksyllä pystytettiin JYYn ympäristöviikolle näyttely, jossa materiaalina
käytettiin FGITS-projektin julisteita. Marraskuussa osallistuttiin järjestäjänä muiden paikallisjärjestöjen
kanssa Ilmastomarssiin Jyväskylässä. Lisäksi ryhmä jakoi flyereita ja piti vuoden mittaan muutaman
pienimuotoisen kokouksen.
4.3 KaMu (Pohjois-Karjala)
Pohjois-Karjalan Maan ystävät vietti hiljaiseloa koko vuoden 2015 eikä siis varsinaista
paikallisryhmätoimintaa ollut ollenkaan. Heinäkuussa kuitenkin järjestettiin ydinvoiman vastainen
mielenosoitus Pohjois-Karjalan Maan ystävien nimellä.
4.4 KuoMa (Kuopio)
Huhtikuussa KuoMa ideoi tulevaa toimintaa teen ja keksien kera. Toukokuussa Kuopion Maan ystävät

järjesti vegaanisen ravintolapäivän ravintolan yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen
ympäristöklubin kanssa. Tarjolla oli tempe-hampurilaisia ja mokkapaloja, jotka katosivat pöydiltä
erityisen hyvää vauhtia. Aktiiveja osallistui myös Kuopiossa järjestettyihin pyöräkulkueisiin.
4.5 Maahinen (Oulu)
Keväällä 2015 Maahinen piti infopöytää ja mainosti Parempaa virtaa -leiriä Biologian ja maantieteen
opettajien liiton valtakunnallisilla kevätpäivillä ja pystytti toukokuun Ravintolapäivänä ravintolan
hankkiakseen leirille varoja. Ryhmä osallistui aktiivisesti leirin toteuttamiseen yhdessä
ydinvoimatoimintaryhmän kanssa. Syksyllä Pyhäjoella järjestetyssä Runon luonto -tapahtumassa
Maahinen piti pöytää ja sen edustaja osallistui paneelikeskusteluun. Syksyyn mahtui myös ilmastomarssi
28.11. ja pikkujoulut. Lisäksi vuoden mittaan järjestettiin taloudellisen oikeudenmukaisuuden
toimintaryhmän kanssa TTIP-aiheisia tilaisuuksia mm. Oulussa ja Iissä.
4.6 Mytty (Tampere)
Tampereen Maan ystävät eli Mytty toimi vuonna 2015 aktiivisesti mm. ydinvoiman vastustamisen,
globaaliin ympäristömuutokseen liittyvien aiheiden sekä järjestöjen yhteisten tapahtumien parissa.
Lisäksi huomiota kiinnitettiin erityisesti viestintään ja taloudenpitoon.
Mytty järjesti vuonna 2015 toimistollaan avoimia tapaamisia, joissa suunniteltiin tulevaa toimintaa sekä
paikallisesti että ydinvoiman vastustamisen osalta myös valtakunnallisesti. Mytyn toimistotila sijaitsee
Suomen Rauhanpuolustajain Pohjois-Hämeen piirijärjestön toimistolla.
Pitkin vuotta Mytty osallistui aktiivisesti Tampereen sosiaalifoorumi ja Mahdollisuuksien tori –tapahtumien
järjestelyihin ja toteutukseen, jotka pidettiin Finlaysonilla 14.5.2015, sekä Talvifoorumin järjestämiseen,
joka oli 28.11.2015. Lisäksi Mytty teki yhteistyötä muiden paikallisjärjestöjen kanssa esimerkiksi
osallistumalla useiden mielenosoitusten ja muiden yhteistilaisuuksien järjestämiseen.
Mytty aktivoitui ydinvoiman vastaisten tapahtumien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa
Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen myötä. Vaikka hanke on käynnissä Mytyn varsinaisen
toiminta-alueen ulkopuolella, se on kansallisesti ja jopa kansainvälisesti niin merkittävä uhka ympäristölle
ja myös yhteiskunnallisesti, että Mytyn osallistuminen hankkeen vastustamiseen yhdessä Maan ystävien
ydinvoimatoimintaryhmän kanssa on perusteltua.
Vuonna 2015 Mytty lähentyi myös paikallisten ruoantuottajien kanssa järjestämällä retken
biodynaamiselle tilalle ja yhteisökylään Vesilahdelle. Lisäksi Mytty pyrki vaikuttamaan Teiskon alueelle
suunniteltuun kivenmurskaamohankkeeseen jättämällä siitä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.
Mytty seuraa edelleen tamperelaisen ihmisoikeusaktivisti Jyri Jaakkolan murhaoikeudenkäyntiä yhdessä
Friends of Jyri Jaakkola -järjestön kanssa. Murhan tutkinta on edelleen kesken.
Mytty jakoi vuonna 2015 jäsenilleen matka-avustuksia, joiden turvin toimijat voivat käydä osallistumassa
muilla paikkakunnilla järjestettyihin tilaisuuksiin. Apurahoja käytettiin mm. matkoihin Helsinkiin Kepa
työpajaan sekä Pyhäjoelle Parempaa virtaa -leirille. Lisäksi Mytyn toimijat verkostoituivat Suomen
sosiaalifoorumissa Helsingissä sekä Pariisissa ilmastokokouksen yhteydessä järjestetyssä
kansalaisfoorumissa.
4.7 Porvoo
Porvoon ryhmä osallistui Mahdollisuuksien torin järjestämiseen, jonka teemana oli yhteisöllisyys.
Tilaisuudessa oli monenlaisia työpajoja, musiikkia, tanssia ja ruokaa. Porvoon ryhmä oli mukana
toteuttamassa kompostityöpajaa.
4.8 Posmy (Pori)
Vuonna 2015 Porin seudun Maan ystävät eli Posmy järjesti monenlaista toimintaa. Vuosi käynnistyi
varsinaisesti vasta maaliskuussa, jolloin pidettiin yhdessä Satakunnan Rauhanpuolustajien kanssa
Utopajan ilta, jossa pohdittiin Utopajan käyttöä ja Posmyn ja RaPun yhteistoimintaa laajemminkin. Tästä
illasta poiki ajatus Utopajan kunnostamisesta. Talkoovoimin Utopajan seinät maalattiin, lattiamateriaali
vaihdettiin ja yhdelle seinälle saatiin kantaaottava graffiti. Utopajan remontti valmistui sopivasti hieman
ennen kevätväentapaamista, mutta varsinaiset avajaiset vietettiin vasta toukokuun lopussa.

Maan ystävien valtakunnallinen kevätväentapaaminen järjestettiin Porissa Utopajalla ja Anniksen tiloissa.
Väentapaamisen monipuolisesta ohjelmasta Posmyn järjestämiä olivat villiyrttiretki ja Kokemäenjokikävely nikkelipäästön hengessä.
Kokemäenjoen tilaa ja vuonna 2014 tapahtuneen nikkelipäästön seurauksia pidettiin esillä muutenkin.
Heinäkuussa Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan 66 tonnin nikkelipäästöstä tuli kuluneeksi vuosi, ja sen
kunniaksi Posmy lanseerasi uudet ympäristöpalkinnot Helmi- ja Kelmisimpukan. Kelmisimpukka
myönnettiin Porin ympäristöjohtaja Matti Lankiniemelle huonosta tiedottamisesta ja nikkelipäästön
vaarojen vähättelystä. Helmisimpukan saivat Mun Kokemäenjoki on tärkeä -yhteisön perustajat MinnaLiisa Salonsaari ja Elina Fager.
Utopajan illan ja remontin lisäksi Posmy järjesti vuonna 2015 kaksi tapahtumaa yhdessä Satakunnan
Rauhanpuolustajien kanssa. Maaliskuussa pidettiin leijamielenosoitus (”ilmarauhaharjoitus”)
vastavoimana Suomen Nato -yhteistyölle. Elokuussa vietettiin Kokemäenjoen rannassa Hiroshiman
muistopäivää. Japanilainen shamisen -muusikko Tota Imai esiintyi ja lopuksi laskettiin kukkia virran
vietäväksi.
Posmy osallistui omalta osaltaan myös Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan -kansanliikkeen
toimintaan. Kansanliike järjesti elokuussa suurmielenosoituksen Helsingissä, ja ennen sinne lähtöä
Porissa oli oma mielenilmaus, jossa Posmyllakin oli puheenvuoro.
Syksyn aikana Utopajalla pidettiin Docventures -leffakerhoa, joka oli varsinainen yleisömenestys. Posmy
piti yllä myös omaa kulttuuritoimintaansa: Posmyn bändi Vompatti esiintyi vuoden mittaan useita kertoja.
4.9 Turma (Turku)
Turun Maan ystävät eli Turma käynnisteli vuoden lopulla toimintaansa pitkän hiljaiselon jälkeen.
Sähköpostilista sekä Facebook-sivu heräteltiin eloon ja uusien ilta pidettiin "Älä Osta Mitään" - päivänä
askartelun merkeissä. Alumiiniset tuikkukupit, mehutölkit ja paperirullien hylsyt askartuivat talvisiksi
koristeiksi. Illan aikana kartoitettiin tapahtumaan osallistuneiden kiinnostuksen kohteita ja suunniteltiin
tulevan vuoden toimintaa.

