TOIMINTASUUNNITELMA 2020
hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2019

1 JOHDANTO
Maan ystävät ry (jäljempänä MY tai liitto) 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 73 maasta ja kaikista maanosista. MY:n toiminta
on paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä.
MY on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. MY toimii avoimesti ja
ehdottoman väkivallattomasti ja huomioi kaikkien elävien olentojen oikeudet. Liiton
kantava voima on vapaaehtoisten omaehtoinen toiminta. MY:llä on paikallisryhmiä ja
valtakunnallisia teema- ja toimintaryhmiä. Lisäksi liitossa toteutetaan kampanjoita ja
hankkeita, joiden ympärille muodostuu usein oma vapaaehtoisten joukko.
Toimintamuodot
ulottuvat
ruohonjuuritasolta
kansainväliseen
poliittiseen
vaikuttamiseen. Toimintaa toteutetaan myös yhteistyössä muiden järjestöjen ja ryhmien
kanssa.
Vaikuttamiskeinoina ovat liiton sääntöjen perusteella esimerkiksi tempaukset,
teemapäivät,
keskustelutilaisuudet,
mielenosoitukset,
kannanotot,
päättäjien
tapaaminen, kansalaistottelemattomuus, katuteatteri, performanssit, ostoboikotit,
globaalikasvatus sekä viestintä ja tiedottaminen.
MY:n toiminta on kohdennettu kaikille ikäluokille. Liiton toiminnassa on mukana monen
ikäisiä vapaaehtoisia, ja sukupolvien välinen yhteistoiminta on rikkaus.
MY rakentaa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja kannustaa ihmisiä aktiiviseen
kansalaisuuteen. 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. Toimintatavoissa ja toiminnan tavoitteissa huomioidaan läpileikkaavan
feminismin sekä turvallisemman tilan periaatteet.

2 PAIKALLISTOIMINTA
2.1 Tampere
Tampereen Maan ystävät ry (Mytty) jatkaa toimintaansa aiemmin valitsemiensa
teemojen parissa. Näitä ovat kaupunkiluonnon puolustamiseen ja kehittämiseen
tähtäävä toiminta, kaivoskriittinen toiminta, lähidemokratian edistäminen, kestävän
energiantuotannon vaatiminen, mukaan lukien ydinvoiman vastustaminen, sekä
solidaarisuustoiminta.
Mytty
jatkaa
talouden
toisinajattelun
pohdintaa
ja
puhetilaisuuksien järjestämistä.
Mytty tukee vapaamuotoisia liikkeitä, kuten Suomanifesti ja Pelastetaan sademetsät.
Mytty
toimii
aktiivisesti
kahdessa
paikallisessa
tapahtumassa,
Tampereen
sosiaalifoorumissa (TSF), jossa Mytty on ollut avaintoimijana vuodesta 2006,
ja
Mahdollisuuksien torilla nostaen esiin edellämainittuja teemoja.
Mytty kampanjoi tasa-arvoisen, vapaan ja epäkaupallisen tilan puolesta.
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.
Myttyn toimistotila sijaitsee Suomen Rauhanpuolustajat ry:n 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 metsätoimintaan ja
edistää tietoutta globaalista vesikriisistä ja metsäkriisistä. Mytty on mukana paikallisessa
vapaakauppasopimuskriittisessä toiminnassa ja siirtolaisten avustusverkostoissa.
Mytty osallistuu tapahtumien suunnitteluun ja järjestää niissä ohjelmaa yhdessä muiden
järjestöjen kanssa.

2.2 Helsinki
Helsingin seudun Maan ystävät (Myhki) ja Helsingin yliopiston Maan ystävät (Hymy)
jatkavat toimintaansa liikenteen, talouden, ruoan sekä muiden yhteiskunnallisten ja
ympäristöteemojen parissa sekä suomeksi että englanniksi.
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. Omalla kaupunkiviljelytoiminnallaan Myhki tuo konkreettisesti esiin kestävän
ruoantuotannon mahdollisuuksia kaupungissa. Myhki myös osallistuu Helsingissä
järjestettäviin mielenosoituksiin ja esittelee toimintansa erilaisilla festivaaleilla.
Festivaaleilla myydään varainhankintatuotteita, kuten kangaskasseja, t-paitoja, kirjoja ja
tarroja. Varainhankintatuotteita myös tuotetaan itse.

Hymy jatkaa lukupiirejä kiinnostavista teemoista sekä osallistuu Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan Ulrika-järjestötilan ylläpitoon ja yhteiseloon. Toimintaa tehdään
hyvässä yhteistyössä MY:n muiden ryhmien sekä muiden järjestöjen ja liikkeiden
kanssa.

2.3 Pori
Porin seudun Maan ystävät (Posmy) jatkaa toimintaansa entiseen tapaan järjestäen sekä
omia tilaisuuksia että tekemällä yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Posmy on mukana syksyllä 2019 perustetun Satakunnan Ilmastoverkoston toiminnassa.
Posmyn toiminnassa on aiemmin painottunut erityisesti kestävän elämäntavan puolesta
puhuminen. Kestävä elämäntapa ja kohtuus -näkökulma näkyvät Posmyn toiminnassa
vuonna 2020 entistä enemmän, samoin paikallinen vaikuttaminen erityisesti
ilmastokriisiin liittyen.

2.4 Porvoo
Porvoossa järjestetään jatko-osa Tulevaisuuspuheet luento- ja keskustelusarjaan.
Kolmiosainen luentosarja järjestetään keväällä yhteistyössä Porvoon kaupunginkirjaston
kanssa. Tavoitteena on tuoda esiin tietoa ja keinoja, joilla tavoitella ekologisesti
kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa ja käsitellä ilmastoahdistusta.

2.5 Oulu
Maahinen järjestää yleisötilaisuuden Oulun pääkirjastolla yhteistyössä Oulun kaupungin
kirjastotoimen kanssa 24.2.2020 aiheesta ”Alkuperäiskansat ja ilmastonmuutos”. Lisäksi
suunnitelmissa on järjestää erikseen yleisötilaisuus aiheesta "Ilmastonmuutos ja
saamelaiset".
Maahinen toimii Oulun Mahdollisuuksien torin koordinaattorina. Tapahtuma järjestetään
mahdollisesti elokuun loppupuolella.
Oulun seudun Maan ystävät
ympäristöjärjestöjen kanssa.

jatkaa

tiivistä

yhteistyötä

muiden

paikallisten

Hankimme näkyvyyttä ja panostamme myös jäsenhankintaan.

2.6 Jyväskylä
Täydennetään kevätvuosikokouksessa 2020.

2.7 Turku
Turun seudun Maan ystävät aloitti lokakuussa 2019 viikottaiset ilmastoopintopiiritapaamiset, joissa joka toinen kerta on erilaisten ilmastotekstien lukupiiriä ja
joka toinen tulevan toiminnan suunnittelua. Vuoden 2020 toiminta - jos on ottaakseen
tulta
selkiytyy
vähin
erin
alkuvuoden
aikana.
Tarkemmin
määritelty
toimintasuunnitelma tulee kevätvuosikokoukseen 2020.

3 TEEMAT JA TOIMINTA
Maan ystävien toiminta on perinteisesti jakautunut erilaisten toimintaryhmien kautta
tapahtuvaksi. MY on kuitenkin avoin uusille, ryhmärakenteen leikkaaville toiminnoille ja
toimintatavoille. MY rohkaisee jäseniään toimimaan ja antaa tilaa uusille aloitteille ja
toimintatavoille, ja pyrkii tukemaan niitä myös taloudellisesti. Paheneva ympäristökriisi
ja muuttuva yhteiskunnallinen toimintakenttä vaativat dynaamisuutta ja joustavuutta
sekä uusien järjestäytymisen tapojen kehittämistä.

3.1 Ilmastokampanjat
Ilmastokampanja toteuttaa aktiivisesti kahta kampanjaa: Hiilivapaa Suomi- ja
Lentovero-kampanjaa. Yhteisöenergia-kampanja on tauolla. Lisäksi ilmastokampanja
seuraa ilmastolain toteutumista ja vaikuttaa siihen usean järjestön yhteisen
ilmastokoordinaatioryhmän kautta.
Ilmastokampanja on yhteydessä Euroopan (FoEE) ja kansainvälisen Maan ystävien
(FoEI) ilmastotoimintaan ja toimii siinä aktiivisesti. Ilmastokampanja on mukana FoEE:n
Euroopan laajuisessa Fossil free Europe -yhteiskampanjassa. Lentovero -kampanja
seuraa Stay Grounded-kampanjaa Euroopassa.
Vaikka MY suhtautuukin kielteisesti lentämiseen, jos kuitenkin on välttämätöntä lentää,
tarjoamme lentomatkustajille mahdollisuutta maksaa vapaaehtoista lentomaksua.
Lentomaksun kautta kerätyt varat käytetään pitkäjänteisten ilmastonmuutosta torjuvien
hankkeiden tukemiseen kehitysmaissa sekä ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen ja
kampanjointiin Suomessa.
Hiilivapaan
Suomi
-kampanjan
tavoitteena
on,
että
suuripäästöisimmät
suomalaisyritykset muuttavat toimintaansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen
mukaista 1,5 asteen polkua. Lentovero-kampanjan tavoitteena on saada Suomen
eduskunta laatimaan laki lentoverosta.

3.1.1 Hiilivapaa Suomi-kampanja
Kampanjan tavoitteena on, että suuripäästöisimmät suomalaiset yritykset muuttavat
liiketoimintamallinsa IPCC:n raportissaan toteaman 1,5 asteen polun mukaisiksi.
Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään valtionyhtiöihin. Ensimmäinen kohdeyritys on
Fortum, joka omistaa Uniperin kautta valtavat määrät hiilivoimaloita.
Myöhemmin mukaan otetaan Fortumin lisäksi muita kohdeyrityksiä pohjatyön perusteella
ja jokaiselle kohdeyritykselle luodaan räätälöidyt vaatimukset, joiden avulla on
mahdollista saavuttaa 1,5 asteen polku. Erilaisia kohdeyrityksiä valitsemalla kampanjaan
voidaan sisällyttää erilaisia teemoja, kuten turve, palmuöljypohjaiset biopolttoaineet,
hiilidioksidipäästöt tai hiilinielukysymykset.
Kampanja tekee yhteistyötä suomalaisten ja saksalaisten ympäristöjärjestöjen sekä
Europe Beyond Coal-verkoston kanssa. Kampanja käyttää monipuolisesti erilaisia
keinoja, kuten ruohonjuuritason mobilisointia, mediavaikuttamista, vaikuttamistyötä
kohdeyrityksiin ja sijoittajiin.

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 -ja Fossil Free Europe -kampanjaa. Vuonna 2020 kampanja on
tauolla. Keväällä pyritään järjestämään tapaaminen, jossa kartoitetaan kiinnostusta
kampanjan uudelleen käynnistämiseksi. Jos aktiivisia vapaaehtoisia vetämään ja
tekemään kampanjaa löytyy, kampanjaa voidaan jatkaa.

3.1.3 Lentoverokampanja
Lentoverokampanja on itsenäinen kampanja, jonka keskeisenä taustajärjestönä Maan
ystävät
toimii.
Muut taustajärjestöt
ovat Dodo, Luonto-liitto,
Greenpeace,
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Lentolakko, SKEY - Suomen kestävän
elämäntavan yhteisöt, Ilmastoveivi 2019, Ilmastoinfo ja Ilmastovanhemmat. Maan
ystävät toimii kampanjan tilijärjestönä. Kampanjan nettisivut toimivat osoitteessa:
www.lentovero.fi Nettisivujen lisäksi kampanja tiedottaa Facebookissa, Twitterissa ja
Instagramissa.
Kampanjan
tavoitteena
on
saada
Suomessa
käyttöön
matkustajakohtainen
päästöperusteinen lentovero. Tätä tavoitetta varten kampanja keräsi vuonna 2019
kannatusilmoituksia
lentoveroa
vaativaan
kansalaisaloitteeseen,
joka
saavutti
eduskuntakäsittelyä varten vaadittavan 50000 kannatusilmoituksen rajan. Aloitteen
eduskuntakäsittely on todennäköisesti keväällä 2020. Lentoverokampanja seuraa
eduskuntakäsittelyä sekä viestii asiasta. Kampanja järjestää myös toimintaa, jolla
edistetään aloitteen hyväksymistä. Tällaista toimintaa on esimerkiksi mielenosoitukset,
keskustelutilaisuudet sekä yhteydenpito kansanedustajiin.
Oman kansalaisaloitteen lisäksi kampanja pitää esillä myös EU-kansalaisaloitetta
kerosiiniveron puolesta.

3.2 Pelastetaan Amazonin sademetsät -kampanja
Amazon-kampanja
edistää
Amazonin
sademetsien
suojelua
ja
metsäkadon
pysäyttämistä Suomen ja EU:n päättäjille sekä yrityksille suunnatun vaikuttamisen
kautta. EU:lla on hyvät mahdollisuudet painostaa Bolsonaroa kauppapolitiikan sekä
metsätuhoa estävän lainsäädännön kautta. Lisäksi voimme vaikuttaa metsäkadon
alkusyihin mikäli onnistumme vakuuttamaan metsätuhoa edistäviä tuotteita käyttävät ja
myyvät yritykset siitä, että se ei ole kannattavaa.
Vuonna 2020 kampanjassa jatketaan päättäjille suunnattujen vetoomusten ja muun
vaikuttamisen merkeissä. Lisäksi yritysvaikuttaminen aloitetaan (alustavat selvittelyt
siitä mitkä yritykset käyttävät metsäkatoa edistäviä tuotteita ovat parhaillaan käynnissä
ja niiden valmistuttua käynnistetään yrityksille suunnattu kampanjointi). Tarkoitus on
myös ideoida muita uusia vaikuttamiskeinoja, mm. mielipidekirjoituksia tullaan
todennäköisesti toteuttamaan.

3.3 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.

3.4 Kaivostoiminta
Kaivosryhmä jatkaa työtään kultakaivosten parissa erityisesti Pirkanmaan alueella.
Tutkimus- ja tiedotustyötä tuetaan omalla varainhankinnalla, ja yhteistyötä paikallisten
asukkaiden ja luonnonsuojelutoimijoiden sekä Tampereen Maan ystävien kanssa
jatketaan. Talvivaaran osalta jatketaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.
Kaapelinkulman kulta -valokuvanäyttelyn esittämistä jatketaan. Näyttelyä tarjotaan
kirjastoille ja muille ilmaisille ja julkisille näyttelypaikoille pääkaupunkiseudulla ja
valikoidusti muilla paikkakunnilla Suomessa.

3.5 Vesitoiminta
Vesiryhmä jatkaa tiedottamista maailman vesikriisistä piilovesi- ja vesijalanjälkinäkökulmasta sekä vesioikeudenmukaisuuskysymyksistä muun muassa pitämällä
yleisötilaisuuksia ja osallistumalla asiantuntijana sellaisiin, jakamalla sekä tuottamalla
verkko- tai painettua materiaalia, järjestämällä ja osallistumalla mielenosoituksiin sekä
harjoittamalla tarvittaessa kansalaistottelemattomuutta.
Vesiryhmä pyrkii jatkamaan yhteistyötä erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten taideja kulttuuritoimijoiden kanssa, milloin näillä on jossain muodossa teemana vesi.

3.6 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 yleisötapahtumien ja
keskustelutilaisuuksien järjestämistä eri paikkakunnilla esimerkiksi biokulttuurisista
oikeuksista ja yhteisömetsänhoidosta sekä muun muassa alkuperäiskansojen edustajien
Suomen
vierailujen
yhteydessä.
Ryhmä
vaikuttaa
myös
alkuperäiskansojen
yhteisöoikeuksien huomioimiseen YK:n neuvotteluissa sitovista ihmisoikeusvelvoitteista
yhtiöille.

3.7 Ruokatoiminta
Ruokatoiminta tukee järjestämillään tapahtumillaan ja muulla toiminnallaan vegaanisen
kasvisruoan edistämistä sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
paikallista ruoantuotantoa. Vuonna 2020 ruokatoiminta keskittyy kaupunkiviljelyyn,
tapahtumien järjestämiseen ja yhteistyöhön erilaisten tahojen kanssa.
Alkuvuodesta kartoitamme Helsingissä erilaisia kaupunki-, sissi- ja yhteisöviljelyn
mahdollisuuksia. Keväällä teemme viljelysuunnitelman ja esikasvatamme myöhemmin
istutettavia taimia. Keväällä ja kesällä viljelemme valitsemassamme paikassa ja
pidämme toimipaikassa yhteisiä talkoita. Loppukesästä ja syksyllä keräämme satoa.
Toimintaa tehdään yhteistyössä Helsingin seudun ja yliopiston Maan ystävien kanssa.
Keväällä
järjestämme
kansankeittiöitä
ja
niiden
osalta
myös
selvitämme
yhteistyömahdollisuuksia
erilaisten
toimijoiden
kanssa.
Kansankeittiöihin
suunnittelemme myös ympäristökysymyksiin painottuvaa ohjelmaa.
Yhteistyö Helsingin yliopiston “Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen
arkiset mahdollisuudet” -tutkimushankkeen kanssa jatkuu vuonna 2020 ainakin
Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan osalta viestinnässä avustamisen merkeissä.
Maan ystävien viestinnässä kannustamme ruokapalveluiden asiakkaita rohkaisemaan
ruokapalveluitaan ottamaan Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjassa julkaistua
reseptiikkaa käyttöönsä ja tarjoamaan sitä päivittäin kaikille asiakkailleen vapaasti
valittavana vaihtoehtona. Kampanja julkaisi lokakuussa 2019 ruokapalveluille suunnatun
reseptipankin, joka sisältää 30 ilmastokestävää ja vegaanista reseptiä. Koneen Säätiön
rahoittama hanke tekee yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja verkostojen kanssa,
yhteistyössä mukana Maan ystävien lisäksi esimerkiksi 350 Suomi, Vegaaniliitto,
Vegaanihaaste ja Ammattikeittiöosaajat ry.

3.8 Maaoikeus- ja metsätoiminta
Ryhmä pyrkii toimimaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.
Maaoikeus- ja metsätoiminta vaikuttaa ekosysteemien suojelun puolesta kansallisesti ja
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa kansainvälisesti. Toimintavuonna ryhmä jatkaa
aktiviivisuuttaan kotimaisen metsäluonnon suojelemiseksi. Suomalaistaustaisten
metsäyritysten toimien seuraamista jatketaan ja tässä toimitaan paikallisen
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyössä ympäristön suojelemiseksi. Lisäksi tehdään
yhteistyötä Amazon-kampanjan kanssa.
Yhteistyökumppaneita ovat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luomutuotantoa
edistävät tahot, kuten La Via Campesina sekä luonnon monimuotoisuutta suojelevat
tahot kuten Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Amazonaksen suojelussa mukana olevat
tahot.

3.9 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 liiton ja sosiaalifoorumien välistä yhteistyötä, tiedottaa tapahtumista ja kerää
sosiaalifoorumitoiminnalle rahoitusta.

3.10 Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toimintaryhmä jatkaa vapaakauppasopimusten
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. Ryhmä osallistuu
myös uuteen kansainväliseen kampanjaan, jossa vaaditaan sitovia velvoitteita yhtiöille
osana vaihtoehtoja niille etuoikeuksille, joita sijoittaja-valtio-riidanratkaisumenettelyt
tarjoavat ylikansallisille yhtiöille.
Ryhmä
seuraa
Suomen
TSS-sopimusvelvoitteiden
käsittelyä
yhtiöiden
ja
globaalitalouden osalta YK:n TSS-komiteassa. Se seuraa myös EU-velvoitteiden
ongelmallista vaikutusta EU:n jäsenmaiden kykyyn ja valmiuteen noudattaa TSS- ym.
YK-pohjaisia ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia kansainvälisiä YK-velvoitteitaan
globaalitalouden
toiminnan
suhteen
ja
pyrkii
edistämään
mahdollisuuksia
kansainväliseen yhteistyöhön tämän suhteen. MY:llä on myös edustus Kehyksen
koordinoimassa järjestöjen yhteisessä Kestävän talouden työryhmässä. Ryhmä myös
seuraa ja tukee kohtuusliikkeen toimintaa Suomessa ja maailmalla.

3.11 Nuoret Maan ystävät ja intersektionaalinen näkökulma muutokseen
Täydennetään toimintasuunnitelmaa kevätvuosikokouksessa 2020.

4 VERKOSTOT JA VIESTINTÄ
4.1 Yhteistyö muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa
MY toimii jäsenenä Fingo ry:ssä, maailma.net:ssä ja Finnwatchissa sekä
perustajajäsenyytensä
kautta
Siemenpuu-säätiössä.
MY
on
aktiivinen
myös
yhteistyöareenoilla kuten Suomen sosiaalifoorumissa, Mahdollisuuksien toreilla ja Fingo
ry:n koordinoimassa Kestävän talouden työryhmässä. MY on myös osakas Into
Kustannus Oy:ssä, Voima Kustannus Oy:ssä, Livonsaaren yhteisökylä Oy:ssä ja
Lumituuli Oy:ssä, joissa vaikuttaminen tapahtuu kunkin yhtiön hallitukseen ehdotettavan
henkilön välityksellä. Lisäksi MY:llä on osuuksia Osuuskunta Noidanlukossa.
Lisäksi MY tekee paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa eri tasoilla paikallisesta
kansainväliseen. Aktiiviset yhteistyösuhteet jatkuvat muun muassa Suomen
Luonnonsuojeluliittoon, Luonto-Liittoon, Suomen Attaciin, Luonto-Liiton Uudenmaan
piiriin,
Joukkovoima-liikkeeseen,
Eettisen
kaupan
puolesta
ry:en,
Suomen
Rauhanpuolustajiin, A-ryhmään ja Suomen Greenpeaceen.
Yhteistyön kautta MY vaikuttaa ja osallistuu liitolle tärkeiden tavoitteiden edistämiseen,
jotka eivät kuitenkaan ole aivan MY:n oman toiminnan painopisteenä. Tällaisia ovat
esimerkiksi soiden suojelu, globaalikasvatus, yritysvastuun edistäminen sekä fasismin ja
rasismin vastainen toiminta. Lisäksi MY tukee ruohonjuuritasolta ponnistavaa uutta
järjestäytymistä esimerkiksi ilmastokriisin torjumiseksi, kuten Earth Strike Suomi,
Suomanifesti ja Elokapina.
Kotimaisten verkostojen lisäksi olennainen tapa osallistua toimintaan MY:n teemojen
ympärillä ovat MY:n kansainväliset verkostot.

4.2 Kansainvälinen toiminta
Suomen MY on osa aktiivista kansainvälistä verkostoa ja jäsen laajassa Friends of the
Earth International (FoEI) -verkostossa, Friends of the Earth Europe (FoEE) -verkostossa
sekä Young Friends of the Earth Europe (YFoEE) -verkostossa. MY:n vapaaehtoistoimijat
ovat mukana näiden verkostojen kampanjoissa ja muussa toiminnassa.
MY osallistuu kaivos-, ydinvoima- ja vapaakauppasopimustoiminnan verkostoihin, FoEI:n
metsäja
biodiversiteettiverkostoon,
rajat
ylittävään
ja
ruohonjuuritason
ilmastotoimintaan esimerkiksi Ende Gelände -aktiossa sekä kansainvälisiin verkostoihin
kuten European Environmental Paper Networkiin ja Treaty Allianceen, joka ajaa sitovia
ihmisoikeussäädöksiä yhtiötoiminnalle. Ilmastokampanja on mukana Euroopan Maan
ystävien Fossil Free Europe -kampanjassa.
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, kuten vuosittaiset
väentapaamiset ja kesäleirit.
MY huomioi toimintansa suunnittelussa myös FoEI:n ja FoEE:n pitkän aikavälin strategiat
ja muut linjaukset, ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan uusien linjausten ja
strategioiden muotoiluun ja päättämiseen.

4.3 Tiedotus- ja julkaisutoiminta
MY:n keskeisin viestintäkanava on liiton omat verkkosivut. Verkkosivujen ohella
ylläpidetään
sähköpostilistoja
ja
toimitetaan
uutiskirjettä,
joilla
tiedotetaan
ajankohtaisista asioista. Näiden avulla eri teemoista kiinnostuneet jäsenet ja
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. Myös sähköpostilistoilla tapahtuvaa viestintää kehitetään.
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
Riittävä määrä jäseniä luo vakaan pohjan liiton työlle, ja jäsenmäärän kasvaessa
pystytään osin jäsenmaksukertymällä omavaraistamaan liiton taloutta. Jäsenmaksut
ovatkin yksi tärkeimmistä liiton tulonlähteistä julkisen rahoituksen rinnalla.
Jäsenhankintaan panostetaan jäsenmäärän kasvattamiseksi entisestään. Jäsenasioita
hallinnoivalla toimiston työntekijällä on merkittävä rooli emojärjestön tekemässä
jäsenhankinnassa, mutta jäsenhankintaa tehdään myös vapaaehtoisten toimesta siellä,

missä konkreettista toimintaakin tehdään. Paikallis- ja toimintaryhmät sekä kampanjat
ja niissä toimivat vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa järjestön jäsenhankinnan
jalkauttamiseksi erilaisten ihmisten pariin ja ympäri Suomen. Aktiiveja kannustetaan yhä
enemmän tekemään itsenäistä jäsenhankintaa esimerkiksi uusien iltoja järjestämällä ja
erilaisissa tapahtumissa mainostamalla.
Emojärjestössä aktiivisesti toimivat hallinnollista työtä tekevät vapaaehtoiset, kuten
hallituksen ja toimintaryhmien jäsenet, toimivat myös 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.
Uusien jäsenten liittyessä järjestöön panostetaan siihen, että osallistuminen järjestön
toimintaan on helppoa ja kynnys siihen on matala. Jäsenelle mm. esitellään erilaiset
viestintäkanavat ja kerrotaan kuluvan vuoden toiminnasta ja ajankohtaisista
osallistumismahdollisuuksista. Tämän lisäksi kehitetään myös uusia tapoja vahvistaa niin
uusien kuin vanhojenkin jäsenten osallisuutta, jotta MY on yhäkin voimakkaammin
jäsentensä järjestö.
Jäseniin ollaan suoraan yhteydessä muun muassa uutiskirjeiden avulla. Uutiskirjeitä
lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja niissä jäsenistölle kerrotaan
viimeaikaisesta paikallisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta ja heitä
kannustetaan mukaan tulevaan toimintaan. Uutiskirjeet toimivat myös kaksi kertaa
vuodessa järjestettävien väentapaamisten mainostuskanavina.

5.2 Varainhankinta
MY:n toiminnan rahoituspohjassa on tapahtunut muutoksia viime vuosina, joten
varainhankintaan on pyritty panostamaan. Varainhankintaa kehitetään edelleen.
Paikallis- ja toimintaryhmiä kannustetaan omaan varainhankintaan ja siihen tarjotaan
koulutusta. Myös FoEI:n ja FoEE:n tarjoamaa varainhankinnan tukea hyödynnetään.
MY:n varainhankinta koostuu pääasiassa lahjoitusten keräämisestä aihepiireittäin.
Pienimuotoisesta tuotemyynnistä vastaavat paikallisryhmät erilaisten tapahtumien
yhteydessä, mutta myös emojärjestöllä on vapaaehtoisten tekemää tuotemyyntiä
mahdollisuuksien mukaan.
MY:n verkkosivuilla keskitytään tavaran myymisen sijaan aineettomien tuotteiden
myyntiin eli lahjoitusten keräämiseen. Avautuvia avustus- ja apurahahakuja seurataan
aktiivisesti, ja sopivissa tapauksissa osallistutaan hakuihin.
Varainhankinnan ja jäsenhankinnan lisäksi MY hakee avustusta ympäristöministeriöltä.

5.3 Hallitus
MY:n hallitus hoitaa liiton asioita vuosikokousten välillä ja kokoontuu noin kerran
kuukaudessa. Hallitus suunnittelee ja osaltaan myös toteuttaa suunniteltua toimintaa.
Liiton hallintoon ja kehittämiseen liittyviä työtehtäviä sekä soveltuvilta osin myös
päätösvaltaa jaetaan mahdollisuuksien mukaan myös hallituksen ulkopuolisille aktiiveille
esimerkiksi jaostojen kautta. Uudelle hallitukselle tarjotaan hyvä perehdytys hallitus- ja
järjestötoimintaan heti vuoden alussa. Tarvittaessa lisäkoulutusta tarjotaan myös
vuoden mittaan.
Hallitus

toimii

esihenkilönä

liiton

työntekijöille

ja

jatkuvasti

kehittää

esihenkilötoimintaansa. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdessä työntekijöiden kanssa
yhden tai kaksi henkilöstövastaavaa, jotka vastaavat henkilöstön työn ohjaamisesta ja
huolehtivat yhdessä muun hallituksen kanssa henkilökunnan työn kehittämisestä ja
työhyvinvoinnin
parantamisesta.
Henkilöstövastaavat
tapaavat
työntekijöitä
säännöllisissä palavereissa ja huolehtivat tiedonkulusta hallituksen ja työntekijöiden
välillä.
Hallituksen työskentelyä kehitetään toimivammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi
tasaisesti koko vuoden mittaan esimerkiksi kouluttamalla hallituksen ja jaostojen jäseniä
sekä järjestämällä niin kutsuttuja metapäiviä. Metakeskusteluissa hallitus keskustelee
muun muassa työnjaosta, tehtävien hoidon sujuvuudesta sekä pohtii yhdessä, miten
hallitustyöskentelyä voisi kehittää. Hallitustyöskentelyssä kiinnitetään huomiota
erityisesti työmäärän kohtuullistamiseen ja luottamushenkilöiden jaksamiseen karsimalla
turhia toimintoja, priorisoimalla olemassa olevia 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. Myös puheenjohtajiston sisällä toimitaan tasavertaisesti. Hallitus kiinnittää
huomiota
päätöksenteon
avoimuuteen
ja
kaikkien
yhdenvertaisiin
osallistumismahdollisuuksiin MY:n toiminnassa, esimerkiksi edistämällä läpileikkaavan
feminismin ja turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista.

5.4 Toimisto ja henkilöstö
MY:n toimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Hämeentie 48, jossa se on Suomen
Rauhanpuolustajien alivuokralaisena. Nykyiseen toimitilaan on tulossa lähivuosien aikana
peruskorjaus, jonka yhteydessä MY joutuu etsimään uuden toimitilan. Liitolle on tärkeää,
että tilat ovat toiminnalle sopivat ja että työntekijöiden työn jatkuvuus varmistetaan.
Tarkoitus on myös varmistaa, ettei synny tilannetta, jossa liitto on ilman toimistoa.
Toimistosta vastaa järjestösihteeri, joka työskentelee yhdessä hallituksen ja
puheenjohtajiston kanssa. Järjestösihteerin työtehtävät ovat suurelta osin hallinnollisia.
Niihin kuuluu liiton yhteyshenkilönä toimiminen, jäsenasiat sisältäen jäsenhankinnan
sekä osallistuminen liiton ja toimistotyön kehittämiseen, mutta osaltaan myös
vapaaehtoisten tukeminen. Vaikka työ on pääosin hallinnollista, emojärjestön ainoana
työntekijänä osa työstä muodostuu myös ryhmien ja projektien kanssa tehtävästä, eli
järjestön toimintaan liittyvästä työstä. Toimintaan liittyvä työ on ryhmien ja niiden
aktiivien auttamista, tukemista ja perehdyttämistä. Järjestösihteeri neuvoo toiminnasta
kiinnostuneita oikean ryhmän tai projektin toiminnan pariin ja auttaa toimintaan
perehtymisessä. Myös uusien ryhmien aloittaessa toimintansa järjestösihteeri on mukana
auttamassa toiminnan käynnistämisessä. Lisäksi hän auttaa viestintään ja tiedotukseen
liittyvissä tehtävissä, kuten sähköpostilistaviestinnässä, nettisivujen päivityksessä,
some-viestinnässä ja materiaalien tuottamisessa sekä niiden levittämisessä.
Toimistolla työskentelee myös Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori.
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.

5.5. Aktiivitapaamiset
Aktiivitapaamisten pilottikokeilu toteutettiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana.
Tapaamisista saatiin hyvää palautetta ja niistä käydyt keskustelut ovat olleet hyödyllisiä
järjestön kehittämisen ja toiminnan suuntaamisen kannalta. Aktiivitapaamisten
mahdollista jatkoa suunnitellaan vuoden 2020 alussa.

