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1 JÄRJESTÖ
Maan ystävät ry:n (myöhemmin MY tai liitto) toiminta oli vuonna 2019 aktiivista
ja monipuolista sekä vapaaehtoistyöhön pohjautuvaa. Paikallisryhmät toimivat
laajasti koko Suomen alueella. Toimintaryhmät jatkoivat työtään eri aihealueiden
parissa. Hiilivapaa Suomi -kampanja keskitti toimintansa valtakunnalliseen
vaikuttamiseen kevään 2019 vaaleissa sekä aloitti syksyllä uuden Fortumiin
kohdistuvan

kampanjan,

jolle

haettiin

onnistuneesti

myös

eurooppalaista

rahoitusta. Jäsenhankintaa, varainhankintaa ja viestintää tehtiin aktiivisesti
monien eri kanavien kautta.
1.1 Liiton toiminta ja hallituksen työ
Hallituksessa

toimi

yhteensä

kymmenen

ihmistä,

joista

kolme

toimi

puheenjohtajistossa ja seitsemän hallituksen rivijäseninä. Hallituksen toiminta
sai hyvän alun tammikuun perehdytysviikonloppuna, jolloin edellisvuodelta
jatkavat hallituslaiset jakoivat tietojaan ja taitojaan järjestöstä ja hallituksessa
toimimisesta.

Jaostot

jatkoivat toimintaansa ja jaostojen perehdytyspäivä

järjestettiin helmikuun puolivälissä. Jaostorakenteeseen tehtiin muutoksia niin,
että viestintä ja varainhankinta erotettiin omiksi jaostoiksiin ja jäsenasiat
sisällytettiin

tehtävien

mukaan

eri

jaostoihin.

Jaostoissa

tehtiin

työtä

talousasioiden, viestinnän, varainhankinnan, jäsenhankinnan, kansainvälisten
asioiden

ja

paikallisryhmätoiminnan

tukemisen

parissa.

Vuoden

mittaan

jaostotoimintaa kehitettiin takaisin kohti hallituksen työryhmiin perustuvaa
mallia. Hallitustöiden jakamiseen kiinnitettiin vuoden mittaan aiempaa enemmän
huomiota ja tästä saatiinkin hyviä kokemuksia. Puheenjohtajisto toimi jaetun
johtajuuden periaatteella jakaen vastuuta koko hallituksen kesken. Hallituksen
ulkopuolisia aktiiveja osallistettiin mahdollisuuksien mukaan hallitustyöhön.
Lisäksi

aktiivitoimijoille

tarjottiin

mahdollisuutta

kouluttautumiseen

siihen

erikseen varatulla koulutusrahalla.
Kevätvuosikokous

päätettiin

järjestää

erillään

kevätväentapaamisesta

jo

maaliskuussa, ja kevätväentapaaminen järjestettiin pidempänä viikonloppuna
27.6-30.6.2019 Helsingin Vartiosaaressa. Kevätväentapaamisessa käytiin paljon
yhteisiä

keskusteluita

järjestön

toiminnan

kehittämiseksi

vastauksena

muuttuneeseen toimintaympäristöön. Syysväentapaaminen ja sen yhteydessä
syysvuosikokous järjestettiin Östersundomin leirikeskuksessa Itä-Helsingissä
8.-10.11. perinteisen mallin mukaisesti. Väentapaamiset houkuttelivat enemmän
vanhoja aktiiveja, mutta mukaan lähti myös uusia toiminnasta kiinnostuneita
ihmisiä.

MY

oli

mukana

toteuttamisessa,

ja

aktiivisesti

toukokuun

Suomen

lopussa

sosiaalifoorumin

osallistuttiin

ohjelman

Maailma

kylässä

-tapahtumaan.
Vuoden aikana osallistuttiin tukija- ja järjestäjäroolissa moniin mielenosoituksiin
ja

kampanjoihin,

kuten

Helsinki

ilman

natseja

-mielenosoitukseen,

Ulkoparlamentaarisen toiminnan verkostoon ja Suomanifestiin. Uusimuotoisten
ruohonjuuritasolta ponnistavien liikkeiden tukeminen ja siten ympäristöliikkeen
vahvistaminen

nousi

vielä

aiempaa

keskeisemmäksi

toimintamuodoksi.

Ympäristöministeriön avustusta saatiin saman verran kuin edellisvuonna, ja
vuoden

loppuun

mennessä

taloustilannetta

onnistuttiin

tasapainottamaan

oletettua paremmin. Hallitus seurasi taloustilanteen kehittymistä kuukausittain
kokouksissaan

talousjaoston

Varainhankinnassa
varainkeruussa.

huolehtiessa

painotettiin

paikallis-

Rahoitushakujen

sekä

talouden

seurannasta.

toimintaryhmien

monipuolisuuteen

ja

roolia

läpinäkyvyyteen

kiinnitettiin tänäkin vuonna huomiota ja uusia rahoituslähteitä etsittiin.
Aktiivinen

jäsenhankinta

jäsenellä.

Uusia

tuotti

jäseniä

tulosta:

jäsenmäärä

hankittiin

ennen

kasvoi

vuodessa

kaikkea
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vaihtuvilla

jäsenhankintakampanjoilla, joista viestitettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa
ja nettisivuilla. Jäsenhankintaa tehtiin myös festareilla ja muissa tapahtumissa.
MY:n

jäsenmäärä

oli

vuoden

lopussa

714

jäsentä.

Vuoden

2019

jäsenmaksukertymä oli suurin tähän mennessä. Tämä on pitkäjänteisen työn
tulosta ja asiaa selittää erityisesti jäsenmäärän kasvu, säännöllinen yhteydenpito
jäseniin sekä säännöllistä tukijäsenmaksua maksavat jäsenet.
Syksyllä panostettiin seuraavan hallituksen rekrytoimiseen. Rekrytointia tehtiin
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja sähköpostilistoilla sekä suorilla
yhteydenotoilla. Hallitushaku toteutettiin hakemusperustaisella käytännöllä, ja
uusi

hallitus

valittiin

syysvuosikokouksessa.

Hallituksen

viimeinen kokous

joulukuussa oli tänäkin vuonna hallituksenvaihtokokous, jonka yhteydessä uudet

hallituslaiset pääsivät tutustumaan ennakolta hallitustyön käytäntöihin sekä
istuviin hallituslaisiin.
1.2. Kansainvälinen toiminta
Maan ystävät on osa kansainvälisiä Maan ystäviä (Friends of the Earth
International, FoEI) sekä Euroopan Maan ystäviä (Friends of the Earth Europe,
FoEE).

MY

on

sitoutunut

FoEI:n

jäsenkriteereihin

ja

jakaa

sen

tulevaisuudenkuvan ja tehtävät. Lisäksi MY on osa Young Friends of the Earth
Europe (YFoEE) -verkostoa.
Suomen

Maan

ystävien

edustajana

FoEE:n

vuosikokouksessa kesäkuussa

(5.-7.6.2019) Bulgariassa toimi Julia Räisänen. Lisäksi MY:n hallitus osallistui
kansainvälisen verkoston yhteisten linjausten luonnosteluihin vuosikokousten
ulkopuolella, millä vahvistettiin MY:n suhteita kansainväliseen FoE-verkostoon.
Aikaisempien

vuosien

tapaan

MY

oli

mukana

FoEI:n

ja

FoEE:n

solidaarisuustoiminnassa erityisesti kansainvälisten vetoomusten kautta.
1.3 Toimisto
MY joutui maaliskuussa 2019 muuttamaan pitkäaikaisesta järjestötilastaan
Pauligin huvilalta, sillä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
päätti luopua huvilasta. Uusi toimisto sijaitsee Suomen Rauhanpuolustajat ry:n
tiloissa Helsingin Sörnäisissä (Hämeentie 48). Muuton myötä MY:n tuli alkaa
maksaa vuokraa tiloistaan, sillä Pauligin huvilan tila oli ollut maksuton. Muutto
toisaalta avasi MY:lle lisää mahdollisuuksia eri järjestöjen ja liikkeiden väliseen
vuoropuheluun ja yhteistyöhön, sillä samoissa tiloissa toimijoita on useita.
Vuoden

aikana

MY:n

Helsingin

toimistolla

työskenteli

kaksi

työntekijää:

järjestökoordinaattori/-sihteeri ja ilmastokampanjakoordinaattori. Pitkäaikainen
järjestökoordinaattori Eveliina Heikkinen irtisanoutui tehtävästään helmikuussa.
Määräaikaiseksi

järjestökoordinaattoriksi

palkattiin

ilman

julkista

hakua

maaliskuusta elokuuhun vastaavia tehtäviä MY:ssä aikaisemmin hoitanut Anders
Backström, jotta voitiin turvata toimiston toiminta. Järjestökoordinaattorin
tehtävä päätettiin muuttaa järjestösihteeriksi, jotta tehtävänimike vastaisi
paremmin työn luonnetta. Kevään aikana järjestettiin julkinen, anonymisoitu

haku järjestösihteerin tehtävään. Haun ja valintaprosessin toteutti nelihenkinen
MY:n kokeneiden aktiivien tiimi. Backström päätettiin valita syyskuun alusta
järjestösihteeriksi toistaiseksi voimassaolevalla

sopimuksella.

Ilmastokampanjakoordinaattorina jatkoi Vera Kauppinen. MY:lle työskenteli
aiempien vuosien tapaan myös taloudenhoitaja Leena Helva omalta toimistoltaan
Turusta käsin.
2 HANKETOIMINTA
2.1 Ilmastokestävyys keittiössä: ruokakulttuurin murroksen arkiset
mahdollisuudet
Helmikuussa 2018 aloittaneessa Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeessa Maan
ystävien

ruokatoiminta

mediakanavissaan

on

osallistunut

hankkeessa

viestintään

julkaistuja

jakamalla

omissa

rekrytointi-ilmoituksia,

uutisia,

somekannanottoja ja tapahtumailmoituksia. Ruokatoiminta on myös avustanut
hankkeessa

kerätyn

Facebook-ryhmässään

reseptiaineiston
ryhmäläisiä

koostamisessa

kertomaan

pyytämällä

hankkeelle

sopivista

kasvisruokaresepteistä.
“Ilmastokestävyys

keittiössä

mahdollisuudet”

Koneen

on

–

ruokakulttuurin

Säätiön

rahoittama

murroksen

hanke,

joka

arkiset

toteutetaan

Helsingin yliopistossa vuosina 2018-2020. Maan ystävät ovat hankkeen virallinen
yhteistyökumppani.
3. KAMPANJAT
3.1. Ilmastokampanja
Ilmastokampanjan

ohjausryhmään

kuuluivat

alkuvuoden

ajan

ilmastokampanjavastaava Leena Kontinen sekä Tove Selin, Elina Hienonen, Aino
Sirén,

Anna

Ikonen

kampanjapäivässä

ja

8.9.,

Ilona
jonka

Mansikka.
jälkeen

Uusi

ohjausryhmä

ohjausryhmään

valittiin
kuuluivat

ilmastokampanjavastaavat Viivi Kaasonen, Maria Tiusanen ja Tove Selin sekä
Aino Sirén, Iina Soininen, Katri-Maija Karvonen ja Katja Ylinen.
Hiilivapaa Suomi -kampanjan palkattuna koordinaattorina toimi Vera Kauppinen.

Ilmastokampanja osallistui vuoden aikana ympäristö- ja kehitysjärjestöjen
yhteistyöhön

ilmastokoordinaatioryhmässä.

säännöllisesti

ja

lisäksi

Ryhmän

osallistuttiin

kokouksissa

järjestöjen

käytiin

yhteiseen

ilmastokokousviestintään.
Keväällä

2019

ilmastokampanja

oli

mukana

vaalivaikuttamisessa

yhtenä

perustajajäsenenä järjestöjen yhteisessä Korvaamaton-ilmastokampanjassa.
Ilmastokampanja on ollut mukana Euroopan Maan ystävien Fossil Free Europe
-kampanjassa, ja sen edustaja osallistui verkoston tapaamiseen Irlannissa
helmikuussa 2019.
3.1.1 Hiilivapaa Suomi -kampanja
Hiilivapaa Suomi -kampanjan vuosi alkoi Sitran maapalloliiga-hankkeen avulla
toteutetun Ilmastokalenterin myynnillä ja levityksellä. Ilmastokalenteri 2019 oli
vapaaehtoisvoimin

toteutettu

seinäkalenteri,

joka

esitteli
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ilmastovaikuttamisen teemaa sekä konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi.

Vapaaehtoiset

myivät

kalenteria

kädestä

käteen.

Lisäksi

toteutettiin lahjoitushaaste, jonka puitteissa kehotimme sosiaalisessa mediassa
ihmisiä

ehdottamaan,

kenelle

ilmastokalenteri

tulisi

lahjoittaa.

Veimme

alkuvuodesta kalenterit myös kaikille eduskuntapuolueille ja keskustelimme
samalla

kevään

vaaleista

ja

ilmastotavoitteista. Paperisen seinäkalenterin

rinnalla kulki myös läpi vuoden sähköinen ilmastokalenteri, joka koostui
kuukauden

teeman

mukaisista

toimintavinkeistä,

asiantuntijablogista

sekä

kalenterista, josta löytyivät ilmastoaiheiset tapahtumat.
Ilmastokalenteri

käynnisti

Ilmastokiltti-vaikuttamiskampanjan,

jonka

tarkoituksena oli kannustaa kansalaisia äänestämään ilmastokilttejä ehdokkaita
vaaleissa. Vaikuttamiskampanjassa Hiilivapaa Suomen nettisivuille rakennettiin
ehdokkaiden vaalikonevastausten perusteella kiltteysmittari, joka kertoi kuinka
ilmastoystävällinen edustaja oli asteikolla ilmastojurosta ilmastosankariin. Lisäksi
kansanedustajaehdokkaille lähetettiin sitoumus, jonka allekirjoittaessaan he
sitoutuivat 1,5 asteen mukaisen politiikan edistämiseen. Sitoutuneet ehdokkaat
saivat lisäpisteitä kiltteysmittarissa.

Kiltteysmittari

lanseerattiin

tulokset

paikalle

ja

27.3.

oli

Oodissa,

kutsuttu

jossa

myös

eri

esiteltiin

kiltteysmittarin

puolueiden

edustajia.

Lanseeraustilaisuus sujui erinomaisesti ja Hiilivapaa Suomi ja kiltteysmittari
saivat mediamainintoja muun muassa Vihreässä langassa (kokonainen juttu),
Hesarissa ja HBL:ssa. Julkaisu sai runsaasti näkyvyyttä myös Facebookissa.
Kampanjavideo julkaistiin maaliskuun lopulla, mikä oli hyvä lisä viestintään.
Myös

eurovaaleja

varten

tehtiin

oma

versio

kiltteysmittarista.

Kuitenkin

kampanjointiaika jäi huomattavasti lyhyemmäksi kuin eduskuntavaaleissa.
Vaalikevääseen

kuului

myös

katukampanjointia,

ja

yhdessä

Korvaamaton-kampanjan kanssa pidettiin ilmastotelttaa ja pop up -kahvilaa.
Lisäksi

viimeisen

viikon

aikana

jaoimme

ilmastokiltti-tarroja

ja

korvaamaton-flyereita eri puolilla Helsinkiä vapaaehtoisten kanssa. Hiilivapaa
Suomi oli mukana myös kevään ilmastomarssilla. Hallitusneuvottelujen aikana
Hiilivapaa Suomi osallistui tempauksiin, jotka oli järjestetty yhdessä muiden
järjestöjen kanssa.
Toukokuussa

osallistuimme

Maailma

Kylässä

-festivaaleille.

Järjestimme

festareilla asiaohjelmaa, jossa keskustelun aiheena oli “Lämmitys - joka kodin
ilmasto-ongelma”. Keskustelemassa aiheesta lavalla olivat tutkija Karoliina
Auvinen ja Lähienergialiiton Tapio Tuomi sekä Greenpeacen Kaisa Kosonen.
Keskustelussa käytiin läpi eri asumismuodoille soveltuvia ratkaisuja vähentää
lämmityksen päästöjä. Pidimme festareilla omaa ständiä, minkä kautta saimme
uutiskirjeen

tilaajia

sekä

reilu

kymmenen

toiminnasta

kiinnostunutta

alkoi

keväällä ja maaliskuun lopussa osallistuimme

vapaaehtoista.
Fortum-vaikuttaminen
Fortumin

yhtiökokoukseen

yhdessä

muiden

ympäristöjärjestöjen

kanssa.

Ilmastonmuutos- ja hiiliaiheiset kysymykset olivat vahvasti esillä. Tämän lisäksi
yhdessä Elokapinan kanssa järjestettiin kesällä Fortum-aiheinen tempaus ja
Greenpeacen kanssa julkaistiin tiedote ennen Uniperin yhtiökokousta.
Vaalikevään

jälkeen

Kampanjapäivässä
kampanjaideaa

kampanjalle

alettiin

pohtia

8.9.

esiteltiin

kaksi

hieman

erilaisilla

painotuksilla.

uutta

yritysvaikuttamiseen
Yksi

keskittyi

suuntaa.
pyrkivää
täysin

Fortum-Uniper-vaikuttamiseen ja toinen laajemmalla tasolla valtio-omisteisten
suuripäästöisten yritysten ohjaamiseen 1,5 asteen polulle (ml. Fortum).
Jälkimmäinen idea äänestettiin kampanjan uudeksi tavoitteeksi.
Fortumin

omistaman

myyntisuunnitelmat

Uniperin

ja

Uniperin

kivihiilivoimalat,
uhkaus

haastaa

niiden

mahdolliset

Alankomaat

oikeuteen

kivihiilikieltolain säätämisen vuoksi toimivat pontimena sille, että Fortum valittiin
kampanjan ensimmäiseksi vaikutuskohteeksi. Tulevan vuoden toimintaa alettiin
suunnittelemaan,

ja

suunnitelmien

toteuttamiseksi

haettiin

rahoitusta

marraskuussa. Rahoitusta haettiin yhteensä 55 000 euroa: 15 000 euroa Europe
Beyond Coal (EBC) -verkostolta ja 40 000 euroa European Climate
Foundationilta (ECF).
Joulukuussa sekä EBC että ECF ilmoittivat myöntävänsä haetun rahoituksen
täysimääräisenä

kampanjalle.

EBC:n

myöntämällä

rahoituksella

tullaan

kattamaan viestinnän kuluja, ja ECF:n myöntämällä rahoituksella varmistettiin
kampanjakoordinaattorin palkkaus koko vuodeksi 2020. ECF:n rahoituksella
kampanjalle

suunniteltiin

palkattavan

myös

korkeakouluharjoittelija

kampanjakoordinaattorin avuksi.
Fortum-kampanjaamme oli syksyn aikana tukemassa moni järjestökentän
toimija.

Yhteistyössä

eurooppalaisten

ja

suomalaisten

järjestöjen

kanssa

Uniperin Alankomaan oikeusuhkailuihin liittyen saatiin mediaan artikkeleita
aiheesta ja herätettyä keskustelua. Lisäksi MY osallistui FoEE:n ja muiden
järjestöjen kirjeeseen EU:n energiaministereille, jossa pyydettiin eroamaan
ECT-sopimuksesta. Fortum joutui enenevissä määrin reagoimaan sosiaalisessa
mediassa

ympäristöjärjestöjen vaatimuksiin. Vastauksissaan Fortum vetosi

oikeudenmukaiseen siirtymään kaikille, myös yrityksille. Uniperin oikeusuhkailu
johti

kansainvälisen

koalition

muodostamiseen,

jossa

on

hiili/ilmastokampanjoitsijoita sekä trade-kampanjoitsijoita (mm. FoEE:sta).
Syksyn aikana kokoustettiin ja luotiin yhteistä lyhyen aikavälin strategiaa.
10.-11.12. Suomessa vieraili kansainvälinen delegaatio Saksan Maan ystävistä
(BUND), saksalaisesta urgewald-järjestöstä sekä hollantilaisesta tutkimus- ja
verkostojärjestö SOMO:sta Maan ystävien ja Greenpeacen kutsumana.

Delegaatio

tapasi

viranhaltijoita

sekä

ministerien
toimittajia.

kansalaisyhteiskunnan

erityisavustajia,
Lisäksi

toimijoille,

joissa

kampanja
vieraat

omistajaohjausyksikön
järjesti

iltatapahtuman

pitivät

alustuksen

ja

keskusteltiin.

3.1.2 Yhteisöenergia
Yhteisöenergia-kampanjan tavoitteena on ollut edistää hajautettua kestävää
uusiutuvaa

energiaa

ja

erityisesti

sen

yhteisöllistä

tuotantoa

Suomessa.

Kampanja on kuulunut itsenäisenä osana FoEE:n Community energy
-kampanjointiin.
Yhteisöenergia-kampanjan yhteistyö Suomen Akatemian yhteydessä toimivan
strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman CORE-hankkeen kanssa
jatkui. Siinä kansalais- ja yhteisöenergia on valittu yhdeksi erityisosa-alueeksi.
”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne
yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) -hanke tutkii ja kehittää
julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa
ja -päätöksenteossa.
Yhteistyötä kampanjan pilottialueeksi valitun Helsingin Arabianrannan kanssa
jatkettiin. Paikallisen asukasyhdistys Artovan Kestävän kehityksen työryhmän
kanssa tehtiin kohdennettua tiedotusta ja kiinnostuksen kartoitusta taloyhtiöiden
oman aurinkosähkön tuotannon mahdollisuuksista. Keväällä 2019 tarjottiin ja
välitettiin

puolueettoman

aurinkoenergia-asiantuntijan

tekemiä

edullisia

kartoituksia asuntoyhtiöille, mitä kautta toivottiin löytyvän myös kampanjan
pilottiprojekti.
Syksyllä 2019 ilmastokampanja päätti laittaa Yhteisöenergia-kampanjan ainakin
toistaiseksi tauolle ja keskittää resurssinsa Hiilivapaa Suomi -kampanjaan.
3.1.3 Lentomaksu
Lentomaksu-kampanjassa on tarjottu lentomatkustajille mahdollisuutta maksaa
vapaaehtoisesti

lentolipun

hintaan

perustuvaa

lentomaksua,

jonka

tuotot

käytetään ilmastonmuutosta torjuvien hankkeiden tukemiseen Sambiassa sekä
ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen Suomessa.
3.1.4 Lentoverokampanja
Lentoverokampanja keskittyi vuonna 2019 kansalaisaloitteeseen lentoveron
puolesta.

Kansalaisaloitekampanja

kannatusilmoitusten

keräys

suunniteltiin

aloitettiin

2.5.2019.

alkuvuonna
Kampanja

ja

onnistui

tavoitteessaan kerätä vähintään aloitteen eduskuntakäsittelyn vaatiman määrän
kannatusilmoituksia: aloitteen allekirjoitti puolen vuoden keräysajan aikana
54018 henkilöä. Kansalaisaloite jätettiin keräysajan päätyttyä tarkistettavaksi
Väestörekisterikeskukseen, mutta sen luovutus eduskuntaan jäi vuoteen 2020.
Kampanjan

keskeisenä

tiedotuskanavana

toimi

nettisivut

osoitteessa:

www.lentovero.fi. Kansalaisaloitekampanjan onnistumisen kannalta keskeistä oli
myös

aktiviinen viestintä sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa,

Twitterissä

ja

Instagramissa.

Kannatusilmoituksia

kerättiin

pääasiallisesti

verkossa, kansalaisaloite.fi -palvelussa. Niitä kerättiin myös paperimuodossa
esimerkiksi

festareilla

ja

tapahtumissa.

Lentoverokampanja

oli

lisäksi

toukokuussa 2019 mukana järjestämässä ohjelmaa Maata pitkin -messuilla
Helsingissä, jossa myös aloitteen julkistamistilaisuus pidettiin.
Lentoverokampanja on itsenäinen kampanja, jossa on mukana MY:n lisäksi
Dodo,

Luonto-liitto,

Greenpeace,

Ympäristökasvatusjärjestö

FEE

Suomi,

Lentolakko.fi, SKEY - Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt, Ilmastoveivi
2019, Ilmastoinfo ja Ilmastovanhemmat. MY toimi vuonna 2019 kampanjan
tilijärjestönä.
3.2. Pelastetaan Amazonin sademetsät
Pelastetaan Amazonin sademetsät -kampanja syntyi 2019. Brazilian poliittinen
tilanne

tuki

valtaannousun
sosiaalisessa

Amazonin
myötä.
mediassa

sademetsän
Kampanja
siihen,

että

tuhoa
pyrki

äärioikeistolaisen
vaikuttamaan

Amazonin

presidentin

suomalaisessa

sademetsän

polttaminen

karjalaitumeksi ja soijantuotantoon vähenisi. Kampanjassa innostimme ihmisiä
lähettämään sähköpostiviestejä päättäjille valmiin viestipohjan avulla, jossa

vaadimme,

että

sademetsien
Lisäksi

Mercosur-vapaakauppasopimusta

ei

tule

ratifioida

ellei

suojelua varmisteta.

vaikutimme

Suomen

Luonnonsuojeluliiton

rinnalla

EU:n

metsäkatolainsäädännön edistämiseksi. Somekampanjoinnillia pyrittiin myös
keräämään varoja Siemenpuusäätiön hankkeeseen, jossa tuettiin Amazonin
sademetsässä asuvia keräilijäyhteisöjä (Conselho Nacional Das Populações
Extrativistas, CNS) ja heidän maa-alueidensa pysymistä heidän hallussaan.
Kampanja pyrki vaikuttamaan brasilialaisen naudanlihan käytön lopettamiseen
Suomessa

ja

kriittisyyteen

niitä

kulutustuotteita

kohtaan,

joiden

kautta

Amazonin sademetsää tuhotaan.
3.3 Yritysvastuulakikampanja
MY oli mukana Finnwatchin koordinoimassa #ykkösketjuun-kampanjassa, jossa
vedottiin

Suomen

päättäjiin

sitovan,

ihmisoikeuksia

kunnioittavan

yritysvastuulain asettamiseksi. Lainsäädäntöprosessiin pyrittiin vaikuttamaan
siten, että yrityksien velvoitteet välttää ja vähentää toimintansa kielteisiä
ihmisoikeusvaikutuksia
maailmalla.

MY

muuttuisivat

osallistui

sitovammiksi

kampanjaan

sekä

tiedottamalla

Suomessa
siitä

että

omissa

viestintäkanavissaan sekä osallistumalla kampanjan kokouksiin aktiivisesti.
Kampanjan luoma paine osaltaan vaikutti hallitusohjelmaan, johon saatiin kirjaus
selvityksestä yritysvastuulain säätämiseksi. Hallitusohjelmassa yritysvastuulain
edistämiseen sitouduttiin myös EU-tasolla.
Vuoden 2019 lopussa MY päätti lähteä mukaan myös uuteen Finnwatchin
koordinoimaan kampanjaan, joka kiinnittää huomion verovälttelyyn ja sen
vaikutuksiin sekä vaatii hallitukselta toimia verovälttelyyn puuttumiseksi.
4 TOIMINTARYHMÄT
4.1 Kaivostoiminta

Kaivosryhmän työ keskittyi vuoden mittaan Valkeakosken Kaapelinkulman
kultakaivoksen seurantaan ja haastamiseen. Tammikuun lopussa ryhmä oli
mukana järjestämässä mielenosoitusmarssia ja keskustelutilaisuutta

Valkeakosken

keskustassa

yhdessä

Pelastetaan

Kaapelinkulma

-liikkeen,

Hyökyaallon ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen kanssa.
Alkuvuoden

mittaan

ryhmä

edisti

Kaivoslaki

nyt!

-kansalaisaloitteen

nimienkeruuta, ja aloite sai kesällä 50 000 nimeä kerättyä määräaikaan
mennessä.

Syksyn

-valokuvanäyttelyn
Näyttely

oli

esillä

alussa
yhdessä

ryhmä

lanseerasi

Pelastetaan

Tampereen

Kaapelinkulman

Kaapelinkulma

Kulttuurikeskus

-liikkeen

Laikussa

kulta
kanssa.

syyskuussa

ja

marraskuussa Maan ystävien väentapaamisessa Helsingissä. Ryhmä jatkoi
tutkimustyötä Kaapelinkulman tiimoilta yhteistyössä Tampereen paikallisryhmän
kanssa ja Talvivaaran tiimoilta paikallisten toimijoiden kanssa. Kaivosryhmä
myös

osallistui

molempien

valtakunnallisten

väentapaamisten

sekä

aktiivitapaamisen toteutukseen.
4.2 Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Maan ystävät allekirjoitti taloudellisen oikeudenmukaisuuden toiminnan osalta
vuonna

2019

vetoomuksia,

jotka

vaativat

sitovia

ihmisoikeusvelvoitteita

yhtiöiden, etenkin ylikansallisten yhtiöiden toiminnalle sekä sijoittaja-valtio
tuomioistuinjärjestelmiin

pohjautuvien

kauppa-

ja

sijoitussopimusten

poistamista. Osallistuimme myös joihinkin näitä asioita koskeviin UN binding
treaty -skypekokouksiin.
Lisäksi osallistuimme syksyllä YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten
ihmisoikeuksien

sopimuksen (TSS-sopimuksen) alaisia Suomen velvoitteita

koskevaan raportointiin YK:n TSS-komitealle kirjoittamalla raportin "On Finland's
responsibility to build for companies regulatory framework which ensures that
their activities globally would not negatively affect economic, social and cultural
human

rights",

jossa

toimme

ilmi,

miten

Suomi

ei

ole

noudattanut

omistajaohjauksessaan eikä muiltakaan osin TSS-velvoitteitaan varmistaa, ettei
sellainen yhtiöiden toiminta, johon Suomi voi eri tavoin vaikuttaa, saa loukata
ihmisoikeuksia eikä heikentää niiden toteutumista
Osallistuimme myös ulkoministeriön Finnfundia koskevaan keskustelutilaisuuteen
1.11.2019 aiheena ”Finnfundin vastuullisuuspolitiikka”. Tilaisuuteen osallistuivat
mm. Ville-Veikko Hirvelä, Kai Vaara ja Tiina Jääskeläinen.

4.3 Vesitoiminta
MY:n vesiryhmän voimavarat kuluivat alkuvuodesta 2019 vesikriisiesitteen
uuden version tuottamiseen. 16-sivuinen esite julkaistiin elokuussa 2019 sekä
paperisena että vesiryhmän verkkosivulla sähköisessä muodossa. Paperiversiota
jaettiin

ahkerasti

erilaisissa

tapahtumissa

sekä

yhteistyökumppaneille

ruohonjuuritason toiminnassa. Julkaisu sai runsaasti myönteistä palautetta.
Ryhmän edustaja osallistui myös Metsäkriisiesitteen tekstien tuottamiseen. Esite
julkaistiin toukokuussa 2019.
Ryhmän

edustaja

lähetyksessä

oli

haastateltavana

13.2.2019.

Ryhmän

Helsingissä

Lähiradion

edustaja

yhdessä

suorassa
MY:n

lentovero-kansalaisaloitteen aktivistin kanssa oli haastateltavana verkkoradio
Radiofiskarsiin kahteen keskusteluohjelmaan, jotka julkaistiin 2.4.2019. Ryhmän
edustajan Maan ystäviä järjestönä käsittelevä haastattelu julkaistiin Maailman
kuvalehdessä

24.6.2019. Touko-kesäkuussa vesiryhmän edustaja osallistui

kolmen muun MY-aktiivin kanssa järjestösihteerin rekrytointiprosessiin. Ryhmän
edustaja osallistui myös MY:n kesäväentapaamisen sisältö- ja puitevalmisteluihin
vastuuryhmässä.
Vesiryhmän edustaja esitelmöi toisena puhujana Tampereen sosiaalifoorumin
tapahtumassa “Miksi maailmaa koettelee metsäkriisi ja makean veden kriisi, ja
miksi ne liittyvät olennaisesti Suomeen?” 14.9.2019. Ryhmän edustaja osallistui
syysväentapaamisen puite- ja sisältövalmisteluihin ja piti väentapaamisessa
työpajassa 9.11.2019 alustuksen “Suomalainen pullovesi globaalin makean
veden kriisin manifestaationa”.
4.4 Yhteys maahan, metsään ja alkuperäiskulttuureihin
Vuoden

aikana

toimintaryhmä

alkuperäiskultttuureihin

ja

maa-

ja

on

järjestänyt

mm.

seuraavia

metsäyhteyteen liittyviä vetoomuksia,

tapahtumia ja toiminut myös ajatushautomona tai tuumapajana:

Vetoomus:
Suomen

Maan

kansainvälisen

ystävät

teki

vetoomuksen

huhtikuussa
siitä,

ettei

2019
Intia

Intialle

häätäisi

ja

YK:n

elimille

alkuperäiskansojen

metsäyhteisöjä, joiden metsäoikeuksia ei ole vielä saatu rekisteröityä Intian
metsäoikeuslain puitteissa. (1) Vetoomuksen allekirjoitti n. 30 järjestöä, mukaan
lukien mm. Friends of the Earth International, World Rainforest Movement,
Global Forest Coalition, GAIA Foundation, Forest Peoples Programme, Global
Justice Ecology Project. (2) Intian korkein oikeus tuomitsi helmikuussa n. 10
miljoonaa alkuperäiskansan jäsentä häädettäviksi, koska heidän lain mukaisia
metsäoikeuksiaan

ei

oltu

vielä

rekisteröity.

Koska

heidän

oikeuksiensa

rekisteröimättä jääminen johtui kuitenkin monin tavoin heistä riippumattomista,
rekisteröintiprosessin puutteellisuuteen liittyvistä syistä, Intian korkein oikeus
myöntyi antamaan uuden tuomion, jonka mukaan osavaltioiden on ensin
selvitettävä rekisteröintiprosessin puutteet. Tämä selvitystyö jatkuu yhä.
Myös YK:n eritysraportoijat, joille olimme vetoomuksemme lähettäneet, antoivat
heinä-elokuussa Intialle asiasta vetoomuksemme suuntaisia lausuntoja. (3)
Maailma.net teki tilanteesta myös 2 artikkelia.(4) Tapahtumat:
#Maapallon biokulttuuriset yhteisölliset elämänperinnöt uhattuina” oli teemana
4.5.2019

Helsingissä

Suomen

Sosiaalifoorumin

yhteydessä

järjestetyssä

tilaisuudessa, jossa puhujina olivat Kai Vaara (My:n yhteys alkuperäiskansoihihn
ja maahan -ryhmä, Siemenpuun biokulttuuriryhmä, Katajamäen ekoyhteisö),
Ville-Veikko Hirvelä (My:n yhteys alkuperäiskansoihihn ja maahan -ryhmä,
Siemenpuun

biokulttuuriryhmä,

Emmaus

Aurinkotehdas,

Uusi

Tuuli

ry.),

Dorothee Cambou, (tutkija, joka on perehtynyt alkuperäiskansojen oikeuksia
koskeviin kysymyksiin) ja Lauri Nio (Siemenpuun biokulttuuriryhmä).
Osallistujia oli 24.
Biokulttuurisiin oikeuksiin ja maayhteyteen liittyviä tilaisuuksia Katajamäen
ekoyhteisössä pidettiin kesän ja syksyn aikana useampia.
●

Perinteinen ns. ”Kasvukauden pyhitys” järjestettiin 14.-16.6. ja siinä oli 18
osallistujaa.

●

Katajamäen kesäpäivillä 1.-4.8. osallistujia oli 32 ja ryhmämme oli yksi
järjestäjistä

ja

sen

edustajia

osallistui

alustajina

seuraaviin

teemakokonaisuuksiin: Yhteisölliset parannusperinnöt (Alustajina Satu
Kangas:
Elämän

Eteläisen

Afrikan Sanien parantajista, Ville-Veikko Hirvelä:

diversiteetistä,

parannuksesta

ja

suomalaisista

saarnaajista

Ambomaalla 1800-luvulla ja Minna Pyhälä: ”Building bridges between
Amazonia and Finland"), Biokulttuuriset oikeudet ja toimeentulotavat

(Puhepiiriä käynnistämässä ainakin Ville-Veikko Hirvelä, Kai Vaara ja
Marko Ulvila), Vihreä jälleenrakentaminen (Climate And Earth Restoration)
ja aloite "kestävistä elämän- & ilmastonsuojeluvyöhykkeistä” (Puhepiiriä
käynnistämässä Kai Vaara, Tiina Kuisma ja Liisa Jääskeläinen).
●

Elo-syyskuun vaihteessa 30.8.-1.9. Katajamäellä pidettiin yhteisöllinen
parannusseremonia, jossa vetäjänä arizonalainen intiaani Rupert Encinas.
Osallistujia oli 33.

●

Kekri-tapahtuma 8.-10.11. kokosi 19 osallistujaa.

4.5 Ydinvoimatoiminta
Ryhmä oli pääosin lepotilassa, mutta osallistui Olkiluodon ydinvoimalan
10-vuotisviivästymisjuhliin Olkiluodossa.
4.6 Maaoikeus- ja metsätoiminta
Ryhmä tuotti toukokuussa julkaistun Metsäkriisiesitteen, joka sai huomattavan
suuren suosion. Esitettä painettiin 600 kpl ja se on ladattavissa myös MY:n
kotisivulta ryhmän alisivulta.
Ryhmä teki aloitteita ja tuki yhteistyössä muiden ympäristötoimijoiden kanssa
keskustelua suomalaisesta megainvestoinnista, UPM yhtiön uudesta
sellutehtaasta ja puuplantaaseista Uruguayhin. Ryhmä oli mukana järjestämässä
uruguaylaisen tutkivan toimittajan Victor L. Baccetan vierailua Suomessa 2.
-3.10.2019.  Baccheta saapui Suomeen puhumaan UPM-yhtiön vaikutuksesta
Uruguayssa. Baccheta tapasi Suomessa poliitikkoja, hänellä oli tapaaminen ulkosekä opetusministeriössä. Aiheena tapaamisissa oli UPM yhtiön toiminnan
tarkastelu sekä yhtiön ja Uruguayn valtion välisen sopimuksen tarkastelu
ihmisoikeusnäkökulmasta, ympäristönäkökulmasta, demokratian toteutumisen
näkökulmasta sekä kansallisen suvereniteetin näkökulmasta. Ryhmä allekirjoitti
ja levitti kahta taustadokumenttia uuden megainvestoinnin vaikutuksista:

1. Objections to the new UPM pulp in Uruguay / Victor L. Bacchetta 

2 . On

UPM-Uruguay mega investment and the responsibility of Finland to secure and
monitor that it respects ESC human rights compliant to ICESCR obligations
Bacchetta osallistui Helsingin yliopistolla pidettyyn julkiseen keskusteluun:
UPM in Uruguay: Investing for Sustainable Future or Colonialism?
https://www.facebook.com/events/2739668016067609 /

4.7 Sosiaalifoorumitoiminta
Suomen sosiaalifoorumi (SSF) järjestettiin 4.-5.5.2019. Liiton eri toimintaryhmät
ovat osallistuneet erilaisten osatapahtumien järjestämiseen SSF:ssa. Lisäksi
Tampereen sosiaalifoorumissa 14.9.2019 oltiin mukana omilla osatapahtumilla.
Näistä voi lukea kyseisten ryhmien toimintakertomuksista.
4.8 Ruokatoiminta
MY:n ruokatoiminta oli vuonna 2019 tekemis- ja tapahtumapainotteista. Uusien
ilta

järjestettiin

31.3.,

ja melko pian tämän jälkeen alettiin suunnitella

kasvimaatoimintaa. Viljelytoimintaa tehtiiin yhteistyössä Helsingin seudun ja
yliopiston Maan ystävien (Hymyhki) kanssa. Viljelyä harrastettiin Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan järjestämillä viljelysäkeillä sekä viljelemällä pientä
maa-aluetta Itä-Helsingissä. Toiminnan tavoitteena oli oppia kaupunkiviljelyä.
Tässä onnistuttiin ja vaikutti, että monille tämä oli hyvä tilaisuus oppia yhdessä.
Lisäksi kun toimintaan osallistui monta ihmistä, pystyttiin viljelemään enemmän
kasveja ja saatiin enemmän satoa. Loppukesästä ja alkusyksystä pidettiinkin
yhteisiä sadonkorjuutalkoita. Viljely toteutettiin noin neljän hengen ydinryhmällä,
jotka koordinoivat talkoita ja kasteluja internetiin luodun alustan avulla. Itse
viljelyyn ja talkoisiin osallistui ydinryhmän lisäksi noin kahdeksan ihmistä.
Viljelyyn hankittiin lapio ja talikko ruokatoiminnan rahoilla. Kesällä oli joitain
kuivia kausia, ja tällöin ongelmaksi muodostui se, miten saatiin kasvien
kastelijoita nopealla aikataululla. Seuraavalle kerralle opittiin, että tämän
suunnitteleminen etukäteen on tärkeää. Muutenkin ensi vuotta silmällä pitäen
todettiin, että suunnittelu voisi alkaa jo kevät-talvella, jotta joitain kasveja
pystyisi esimerkiksi idättämään.

Syksyllä 2019 ruokatoiminnassa aloitettiin kansankeittötoiminnan suunnittelu.
Pian toimintaan löytyi yhteistyökumppaneita. Perustettiinkin Maa-antisokka
-kansankeittiökollektiivi, johon kuului Maan ystävien ruokatoimintalaisten lisäksi
yksityishenkilöitä sekä ihmisiä Earth Strike Suomesta. Kollektiivin ideana oli
tarjota ilmaista hävikkiruokaa ja tarjota samalla ihmisille paikka kokoontua
yhteen. Suunnitelmissa oli, että kansankeittössä olisi taide-esityksiä sekä
luentoja

liittyen

talousjärjestelmiin.

ympäristöön
Samaan

sekä

aikaan

kun

vaihtoehtoisiin
kollektiivia

yhteiskunta-

oltiin

ja

perustamassa,

ruokatoimintalaiset ehtivät pitää joukuussa 2019 yhden kansankeittiön, jonka
nimi oli Kansankeittiö keskustelee: Ekokriisi joulupöydässä. Tämä järjestettiin
yhteistyössä yhteisöjääkaappi Kerun kanssa. Sen teemana oli, miten puhua
ympäristökriisistä läheisten kanssa.
Ruokatoiminta tuki myös Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjaa avustamalla
tiedottamisessa.
5 PAIKALLISRYHMÄT
5.1 Myhki/HYMY (Helsinki)
Helsingin seudun Maan ystävät (Myhki) ja sen opiskelijasiipi Helsingin yliopiston
Maan ystävät (HYMY) jatkoivat ruohonjuuritason toimintaa MY:n tavoitteiden
mukaisesti.

Myhki

joutui

maaliskuussa

2019

luopumaan

pitkäaikaisesta

järjestötilastaan Pauligin huvilalla Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan
toimialan

päätettyä

luopua

rakennuksesta.

Myös

HYMY

joutui

hieman

aikaisemmin, joulukuussa 2018, luopumaan omasta Kupoli-järjestötilastaan
Uudella

ylioppilastalolla.

Kupolin

tilalle

HYMY

sai

yhdessä

muiden

opiskelijajärjestöjen kanssa korvaavaksi tilaksi Ulrika-tilan Domus Gaudeumista
Helsingin Leppäsuolta. Myös Myhkin toiminta keskittyi maaliskuun jälkeen
Ulrikaan.
HYMY:n Attacin kanssa yhteistyössä järjestetty talousaiheinen lukupiiri jatkoi
tapaamisiaan koko vuoden. Lukupiirissä luettiin vuonna 2019 kirjat Niukkuuden
maailmassa, Donitsitaloustiede sekä Elävä talous.

Paikallisryhmän yhteydessä toimiva englanninkielinen ryhmä tapasi vuoden
mittaan

useita

kertoja

muun

muassa

toiminnan

suunnittelun

ja

argumentaatioharjoitusten merkeissä.
Suunnitelmat

keskustatunnelin

rakentamiseksi

Helsinkiin

tulivat

uudelleen

ajankohtaisiksi vuonna 2019. Myhki järjesti yhdessä Kenkää keskustatunnelille
-ryhmän kanssa toimintaa tunnelisuunnitelmia vastaan. Keväällä järjestettiin
keskustelutilaisuus ja syksyllä Myhki luovutti yhdessä muiden järjestöjen kanssa
kaksi

kannanottoa

Helsingin

Kaupunkiympäristölautakunta

päätti

kaupunkiympäristölautakunnalle.
syyskuussa,

ettei

keskustatunnelin

suunnittelua jatketa.
Myhki

viljeli

kesällä

Itä-Helsingissä
laatikkopyörä

yhdessä

sekä

MY:n

viljelysäkkiä

lainattiin

ruokatoiminnan

Kumpulan

kanssa

kampuksella.

Keru-yhteisöjääkaapille

kasvimaata

Paikallisryhmän

hävikkiruoan

kuljettamista

varten.
Myhki tuki Transvallankumous nyt! -mielenosoitusta 14.6. ja Helsinki ilman
natseja! -mielenosoitusta 6.12.
Myhki tuki ruohonjuuritason ilmastotoiminnan uusia ryhmiä (Elokapina, Ende
Gelände Finland ja DA mobilization team) tarjoamalla tiedotusapua, tiloja
tapaamisille

sekä

rahoitusta

suoran

toiminnan

tapahtumiin

liittyvään

tiedotukseen ja matkakuluihin. Myhki oli myös mukana järjestämässä suoran
toiminnan viikonloppukoulutuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja HYMY
järjesti

Helsingin

yliopiston

kampuksilla

keskustelutilaisuuksia

suorasta

toiminnasta. Myhki järjesti myös yhdessä Ende Gelände Finlandin kanssa
Suomen Sosiaalifoorumin osatapahtuman “Ende Gelände: Suoraa toimintaa ja
kansalaistottelemattomuutta ilmastoliikkeessä”. Myhki teki yhteistyötä Maan
ystävät ry:n kanssa Ende Gelände -matkakulujen rahoituksessa.
5.2 Maahinen (Oulu)
Maahinen

-

Oulun

seudun

Maan

ystävät

ry

osallistui

yhdessä

muiden

ympäristöjärjestöjen kanssa tapahtumiin Oulussa ja lähiympäristössä. Maahinen

osallistui Oulussa vuonna 2019 useisiin ilmastolakkoihin ja ilmastonmuutosta
vastustaviin

mielenosoituksiin.

Erätauko-päivänä

Maahinen

29.1.2019
järjesti

SITRA:n
Oulussa

valtakunnallisena
yhdessä

Suomen

luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen, Greenpeace Oulun kanssa keskustelun:
“Mikä

estää

Oulua

hiilineutraaliutta

ryhtymästä

vuoteen

IlmastoAreena-tapahtumassa

HINKU-kunnaksi

2030

mennessä?”

Maahinen

oli

mukana

ja

tavoittelemasta

23.-24.8.2019

Iin

ympäristöjärjestöjen

yhteisessä teltassa. Älä osta mitään -päivänä 29.11.2019 Maahinen oli mukana
mielenosoituksessa Oulun keskustassa.
5.3 Mytty (Tampere)
Maaliskuussa

2019

Tampereen

Huhtikuussa

Mytty

osallistui

Mytty

osallistui

"Laulu

ilmastolakkotapahtumaan.

menetetylle

suolle"

-tapahtuman

järjestämiseen. Tapahtuma järjestettiin Urjalan Kaitasuolla ja siinä protestoitiin
turvetuotantoa ja kestämätöntä ilmastopolitiikkaa. Toukokuussa Mytty toimi
Ende Gelände -aiheisen tilaisuuden rinnakkaisjärjestäjänä yhdessä Tampereen
Elokapinan kanssa. Touko- ja kesäkuussa Mytty osallistui valtakunnallisen Maan
ystävien

järjestösihteerin

rekrytoinnista

vastanneeseen

rekrytointitiimiin.

Syyskuussa Mytty toimi rinnakkaisjärjestäjänä kulttuuritalo Laikussa järjestetylle
Tampereen

Elokapinan

tilaisuudelle,

jossa

esitettiin

mm.

kansainvälinen

sukupuuttopuhe suomeksi, hankki julisteen Kaapelinkulman kulta -näyttelyä
varten ja osallistui Tampereen sosiaalifoorumiin järjestämällä työpajan aiheena
Metsäkriisi ja vesikriisi. Lisäksi Mytty tuki Hirvitalon Ilmastokatto-kampanjaa ja
osallistui vastavirta-klubilla järjestetyn Amazonin sademetsien tukitilaisuuteen.
Lokakuussa

Mytty tuki Tampereella järjestettyä "SEIS! Turkin invaasiolle

Pohjois-Syyriaan!"

-mielenosoitusta.

Loppuvuodesta

Mytty

myös

tuki

Suomanifestin flyereiden painattamista. Vuoden 2019 aikana Mytty osallistui
myös Metsäkriisi ja Vesikriisi -esitteiden tekemiseen ja painattamiseen.
5.4 Porvoonseudun Maan ystävät
Porvoonseudun MY järjesti Gretan kanssa istumisia kaupungintalon portailla
viidesti maalis- ja huhtikuussa. Porvoonseudun MY piti heinäkuussa kaikille

avoimen

piknikin/suunnittelutapaamisen.

Tapaamisessa

hahmoteltiin

runko

Tulevaisuuspuheet-luentotilaisuuksien toiselle kierrokselle. Ensimmäinen
Tulevaisuuspuheet järjestettiin 2018. Porvoon ryhmä antoi oman lausuntonsa
Porvoon ilmasto-ohjelmasta syyskuussa. Lausunnon laativat Mikko Nieminen,
Tiina Ollila ja Tuuli Hirvilammi. Mikko Nieminen valittiin Porvoonseudun MY:n
edustajana

Porvoon

yhdistyskeskuksen

hallitukseen.

Tulevaisuuspuheiden

suunnittelu ja puhujien etsintä jatkui syksyn ajan.
5.5 Posmy (Pori)
Porin seudun Maan ystävillä (Posmy) ei ollut toimikauden aikana montaa omaa
tapahtumaa. Sen sijaan Posmy oli mukana monessa.
Loppukesästä

järjestettiin

kymmenvuotissynttärit”

”OL3

Olkiluodon

kymmenen
ydinvoimalan

vuotta

myöhässä

vierailukeskuksessa,

–

jossa

juhlittiin muun muassa kahvin, kakun (yellow cake) ja serpentiinien kanssa
myöhässä olevaa voimalaa. Juhlinnan pääviestinä oli se, että ydinvoima ei voi
olla

vastaus

ilmastokriisiin.

Tapahtuma

tallennettiin

YouTubeen

https://www.youtube.com/watch?v=yWNy2FGD1Ow. Tämän lisäksi saksalainen
ARTE-kanava teki ohjelman tapahtumasta ja sen valmisteluista.
Syksyllä 2019 Posmy oli mukana järjestämässä ilmastomarssia ja ilmastolakon
tapahtumaa kauppatorilla.
Ilmastomarssin seurauksena perustettiin Satakunnan ilmastoverkosto, jonka
toiminnassa Posmy on ollut mukana.

5.6. Turma (Turku)
Ryhmä järjesti suositut ilmastoaiheiset lukupiiri ja aktivismityöpaja -sarjat
vuoroviikoin torstaisin 10.10. - 12.12.2019 Turun Kirjakahvilassa. Vetäjinä
toimivat Olli Tammilehto ja Lotta Laaksonen.

