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1 JÄRJESTÖ
Maan ystävät ry:n (myöhemmin MY tai liitto) toiminta oli vuonna 2020 aktiivista
ja monipuolista sekä vapaaehtoistyöhön pohjautuvaa. Paikallisryhmät toimivat
eri puolilla Suomea. Toimintaryhmät jatkoivat työtään eri aihealueiden parissa.
Hiilivapaa

Suomi

kampanjaan,

-kampanja

jolle

haettiin

keskitti

toimintansa

onnistuneesti

myös

Fortumiin

kohdistuvaan

eurooppalaista

rahoitusta.

Jäsenhankintaa, varainhankintaa ja viestintää tehtiin aktiivisesti monien eri
kanavien kautta. Koronapandemia ja sen rajoittamiseksi asetut rajoitustoimet
vaikuttivat huomattavasti Maan ystävien toimintaan ja toiminta painoittuikin
verkossa tapahtuvaan toimintaan.

1.1 Liiton toiminta ja hallituksen työ
Hallituksessa

toimi

yhteensä

yhdeksän

ihmistä,

joista

kaksi

toimi

puheenjohtajistossa ja seitsemän hallituksen rivijäseninä. Hallituksen toiminta sai
hyvän

alun

hallituslaiset

tammikuun
jakoivat

perehdytysviikonloppuna,

tietojaan

ja

taitojaan

jolloin

edellisen

järjestöstä

ja

vuoden

hallituksessa

toimimisesta. Puheenjohtajisto toimi jaetun johtajuuden periaatteella jakaen
vastuuta koko hallituksen kesken. Hallituksen ulkopuolisia aktiiveja osallistettiin
mahdollisuuksien mukaan hallitustyöhön esimerkiksi viestinnän ja rahoituksen
hakemisen osalta.
Maaliskuulle

suunniteltu

Ulkoparlamentaarinen

toiminta

2020

-tapahtuma

jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi.
Kevätväentapaaminen

peruttiin

sillä

lähitapaamisen

järjestäminen

ei ollut

mahdollista keväällä koronarajoitusten takia ja lisäksi toimiston muuton vuoksi
hallituksella ja aktiiveilla ei riittänyt resursseja väentapaamisen järjestämiseen.
Kevätvuosikokous pidettiin 18.4.2020 hybridimuotoisena, jossa suurin osa
kokoukseen osallistujista osallistui etäyhteyden kautta, mutta jossa tarjottiin
myös mahdollisuus terveysturvalliseen lähiosallistumiseen MY:n toimistolla.
Maan ystävien aktiivit järjestivät etähengailuja keväällä 2020. Etähengailut olivat
tapa pitää yllä yhteisöllisyyttä korona-aikaan. Niissä kokoonnuttiin katsomaan
samaan

aikaan

esimerkiksi

Maan

ystävien

teemoihin

liittyvä

luento

tai

tv-ohjelma, josta keskusteltiin jälkikäteen videopuhelussa.
Syysväentapaaminen ja sen yhteydessä syysvuosikokous järjestettiin Meriharjun
luontotalolla
tarjottiin

Itä-Helsingissä

13.-15.11.2020.

mahdollisuus

Tapaamisessa

huomioitiin

Myös

etäosallistumiseen

syysväentapaamisessa

Koronarajoituksien

aluehallintoviraston

määräykset

sekä

takia.
Helsingin

kaupungin leirikeskusten turvallisuus- ja hygieniaohjeet. Syysväentapaaminen
houkutteli pääasiassa vanhoja aktiiveja, mutta mukaan lähti myös uusia
toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä.
MY oli mukana paneelikeskustelussa, joka pidettiin osana syksyllä verkossa
järjestettyä Suomen sosiaalifoorumia. Vuoden aikana osallistuttiin tukija- ja
järjestäjäroolissa moniin mielenosoituksiin ja kampanjoihin, kuten Turpeeton
tulevaisuus

ja

Suomen

luonnon

puolesta

-mielenosoitukset

syyskuussa,

kansalaisaloitekampanja hävittäjähankintojen pysäyttämiseksi sekä joulukuun
Riittävän paras joulu-kampanja.
Ympäristöministeriön
muodostettu

avustusta

työryhmä

taloustilannetta

saatiin

seurasi

kuukausittain

30000

€.

taloustilanteen
hallituksen

Hallituksen

kehittymistä

kokouksissa.

jäsenistä
ja

esitteli

Rahoitushakujen

monipuolisuuteen ja läpinäkyvyyteen kiinnitettiin tänäkin vuonna huomiota ja
uusia rahoituslähteitä etsittiin.
Koronapandemia ja sen aiheuttamat talousongelmat vaikeuttivat jäsenhankintaa
vuonna

2020.

Talousongelmat

vaikuttivat

myös

vanhojen

jäsenten

mahdollisuuksiin jäsenmaksun maksamiseen. MY:n jäsenmäärä oli vuoden
lopussa 694 jäsentä, mikä on 20 jäsentä vähemmän kuin edellisen vuoden
lopussa.

Uusia

jäseniä

hankittiin

ennen

kaikkea

vaihtuvilla

jäsenhankintakampanjoilla, joista viestittiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa,
sähköpostilistoilla ja nettisivuilla. Vuonna 2020 jäsenhankintaa ei pystytty
tekemään kokoontumisrajoitusten takia festivaaleilla ja muissa tapahtumissa.
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.
Euroopan

Maan

ystävien

(FoEE)

vuosikokous

järjestettiin

etäyhteydellä

3.-4.6.2020. Maan ystävillä ei ollut virallista edustajaa, mutta hallituksen jäsen
osallistui kokoukseen ja teki siitä raportin.
Friends of the Earth International (FoEI) peruutti vuoden 2020 vuosikokouksen
pandemian vuoksi, mutta se korvattiin sähköisellä äänestyksellä.
Hallituksen

jäsen

oli

mukana

uudessa

FoEI

Communications

Forum

-viestintäfoorumissa, jonka tarkoituksena on osallistaa Friends of the Earth
International -verkoston jäsenjärjestöjä FoEI:n viestinnän kehittämiseen. Kolme
henkilöä MY:stä osallistui lisäksi FoEE:n viestintähenkilöiden etätapaamiseen
maaliskuussa.

Aikaisempien

vuosien

tapaan

MY

oli

mukana

FoEI:n

ja

FoEE:n

solidaarisuustoiminnassa erityisesti kansainvälisten vetoomusten kautta.

1.3 Toimisto ja henkilöstö
MY joutui toukokuussa 2020 muuttamaan toimistostaan osoitteesta Hämeentie
48

toimistotilan

remontin

takia.

Uusi

toimisto

sijaitsee

Suomen

Rauhanpuolustajat ry:n tiloissa Helsingin Hermannissa (Vellamonkatu 30 B 3.
krs). Uuden toimitilan on tarkoitus olla pitkäaikainen ja se on parempikuntoinen
kuin Hämeentie 48:n tila.

MY:ssä työskenteli vuoden alusta loppuun kolme työntekijää: järjestösihteeri
Anders Backström, Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori Vera
Kauppinen ja taloudenhoitaja Leena Helva. Hiilivapaa Suomi -kampanjalla oli
lisäksi kolme harjoittelijaa ja yksi määräaikainen projektisuunnittelija vuoden
aikana.
Järjestösihteerin

ja

kampanjakoordinaattorin

työpisteet

sijaitsivat

MY:n

toimistolla ja taloudenhoitaja työskenteli omassa toimistoistossaan Turussa.
Työntekijät työskentelivät etänä suuren osan työajasta maaliskuun puolivälin
jälkeen koronatilanteen takia.
Hallituksen esihenkilötehtävistä vastasivat henkilöstövastaavat Terhi Raikas ja
Heidi

Kuvaja.

Henkilöstövastaavat

ja

työntekijät

pitivät

yhteisiä

toimistokokouksia 1-2 krt. kuukaudessa.

3. KAMPANJAT
3.1. Ilmastokampanja
Ilmastokampanjan

ohjausryhmään

ilmastokampanjavastaavat
Aino

Sirén,

Iina

kuuluivat

alkuvuoden

ajan

Viivi Kaasonen, Maria Tiusanen ja Tove Selin sekä

Soininen,

Katri-Maija

Karvonen

ja

Katja

Ylinen.

Uusi

ohjausryhmä valittiin kampanjapäivässä 4.10., jonka jälkeen ohjausryhmään
kuuluivat Viivi Kaasonen, Maria Tiusanen, Tove Selin, Annukka Tähti, Anni
Piiroinen

ja

Paavo

Ihalainen.

Hiilivapaa

Suomi

-kampanjan

palkattuna

koordinaattorina toimi Vera Kauppinen. Kampanjalla oli myös kaksi avustajaa 3
kuukauden jakson ajan, keväällä (huhti-kesäkuu) Anni Piiroinen ja syksyllä
(syys-marraskuu) Elina Matilainen. Lisäksi Stella Siitonen oli 6 viikon mittaisessa
asiantuntijavaihdossa Pioneers into Practice -ohjelman kautta 22.9.-30.10.
Anna-Kaisa

Koski

työskenteli

kampanjassa

projektisuunnittelijana

kahden

kuukauden ajan loka-joulukuussa toimeksiantona ja valmisteli kampanjalle

rahoitushakemuksen. Kampanja sai rahoitusta European Climate Fundista 40 000
euroa ja Europe Beyond Coalilta 15 000 euroa.
Ilmastokampanja osallistui vuoden aikana ympäristö- ja kehitysjärjestöjen
yhteistyöhön ilmastokoordinaatioryhmässä. Vuonna 2020 ilmastokampanja teki
paljon kansainvälistä yhteistyötä. Kampanjakoordinaattori osallistui säännöllisesti
Europe Beyond Coal -verkoston tapaamisiin sekä verkoston vuositapaamiseen
28.9.-2.10.

Lisäksi

koordinaattori

osallistui

ECT-sopimuksen

parissa

kampanjoivien No ECT-verkoston, Euroopan Maan ystävien sekä suomalaisten ja
kansainvälisten järjestöjen Fortum-koalition tapaamisiin.

3.1.1 Hiilivapaa Suomi -kampanja
Hiilivapaa Suomi keskittyi vuonna 2020 kirittämään valtionyhtiö Fortumia ja sen
tytäryhtiö Uniperia Pariisin sopimuksen mukaiselle 1,5 asteen polulle. Tämä
edellyttäisi yhtiöiltä muun muassa suunnitelmaa hiili- ja kaasuvoimaloiden
alasajolle ilmastotieteen vaatimassa aikataulussa sekä fossiilisista polttoaineista
irtautumista.
Helmikuussa

Suomessa

vieraili

kansainvälinen

delegaatio,

johon

kuului

asiantuntijoita Saksan Maan ystävistä (BUND), saksalaisista urgewaldista ja
Deutsche Umwelthilfestä sekä Corporate Europe Observatorysta. Asiantuntijat
puhuivat

Hiilivapaa

Suomen,

Amnestyn,

Finnwatchin

ja

Greenpeacen

järjestämässä avoimessa seminaarissa "Fortum: valtionyhtiö eurooppalaisen
energiamurroksen hidastajana" pikkuparlamentin infokeskuksessa. Seminaariin
osallistui myös kansanedustajia, jotka antoivat kommenttipuheenvuorot ja myös
Fortumin edustaja oli tilaisuudessa kuuntelemassa. Tämän lisäksi järjestettiin
WWF:n johdolla sijoittajille pyöreän pöydän keskustelu “Requirements for a Paris
Agreement aligned business strategy”, jossa asiantuntijat esittelivät mitä
Fortumin liiketoiminnan sopeuttaminen Pariisin ilmastosopimukseen edellyttäisi.
Lisäksi

kansainväliset

vieraat

kouluttivat

vapaaehtoisia

Fortum-kampanjan

aiheista ja tapasivat toimittajia, omistajaohjausyksikön viranhaltijoita sekä
hallituspuolueiden erityisavustajia.

Helmikuussa

kampanjakoordinaattori

osallistui

myös

What

the

F*rtum-työryhmän sekä BUNDin tiedotustilaisuuteen. What the F*rtum oli
Tampereen

yliopiston

näyttelijäopiskelijoiden

taideprojekti

Fortumin

yhtiökokoukseen ja etänä järjestetty Saksan Maan ystävien tiedotustilaisuus
käsitteli kiistanalaista Uniperin Datteln 4-hiilivoimalan avaamista, jota järjestö oli
pitkään vastustanut. Molemmista tilaisuuksista kirjoitettiin mediassa.
Kevään tärkein tapahtuma oli Fortumin yhtiökokous, johon valmistauduttiin eri
tavoin.

Vapaaehtoisia

webinaarissa

ja

koulutettiin

yhtiökokousaktivismista

yhtiökokouskoulutuksessa

WWF

esitteli

ShareActionin
yhtiökokousten

päätöksentekoa ja lisäksi simuloitiin yhtiökokousta sekä harjoiteltiin kysymysten
esittämistä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokoukseen oli tarkoitus osallistua paikan päällä ja kampanja valmisteli
yhtiökokouksessa
kumottiin

jaettavaksi

Fortumin

lahjakasseja,

argumentteja,

kirje

joissa
Fortumin

oli

Fortum-bingo,

jossa

osakkeenomistajille

ja

"viherpesty hiilenpala" eli omenalakupatukka. Hiilenpalaan oli liimattu tarra, joka
ohjasi Forttumi.fi parodiasivulle. Sivustolta löytyi Äiti Maa vastaa -video, joka oli
vastaus Fortumin julkeaan viherpesuvideoon.
Yhtiökokoukseen

oli

osallistumassa

noin

kahdeksan

Hiilivapaa

Suomen

vapaaehtoista ja lisäksi autoimme ulkomaisia aktivisteja ja kampanjoitsijoita
osallistumaan

hankkimalla

heille

osakkeita

ja

rekisteröimällä

heidät.

Yhtiökokoukseen oli tarkoitus osallistua aktivisteja FFF Saksasta, Ende Gelände,
Handels Anders -koalitiosta (Alankomaat), Milieudefensiestä (Alankomaiden MY),
Saksan Greenpeacesta, urgewaldista sekä venäläisestä Ecodefensestä.
Koronapandemian

edetessä

Euroopassa

suunnitelmat

yhtiökokouksesta

muuttuivat. Aluksi Fortum ei ollut siirtämässä yhtiökokousta, vaan aikoi viime
hetkille asti järjestää kokouksen. Kansainväliset vieraat kuitenkin peruivat
osallistumisensa

koronaan

liittyvien

matkustusrajoitusten

vuoksi.

Tilanteen

edetessä myös järjestöt päättivät boikotoida kokousta, koska osallistumista ei
koettu pandemiatilanteessa vastuullisena. Hallituksen julistettua hätätilan Fortum

lopulta siirsi kokousta huhtikuulle ja järjesti sen etäyhteydellä.
Ennen etäyhtiökokousta vaadimme, että äänestys- ja puheoikeus turvataan
osakkeenomistajille myös etäyhteydellä, mutta tämä ei puheoikeuden osalta
toteutunut. Lähetimme kuitenkin Fortumille ennakkoon kysymyksiä kampanjan
sekä kansainvälisten vieraiden puolesta ja kuvasimme kysymyksistä myös
videoita sosiaaliseen mediaan. Kysymysten lisäksi tuimme WWF:n tekemää
aloitetta

Fortumille,

sisällyttämisestä
version

ja

että

yhtiökokous

yhtiöjärjestykseen.

Fortumin

väitteitä

päättäisi

Teimme

kumottiin

1,5

asteen

Fortum-bingosta

somepostausten

tavoitteen
digitaalisen

sarjassa

ennen

yhtiökokousta. Lisäksi julkaisimme Fortum-vaikuttajan työkalupakin, jossa oli 8
vinkkiä miten kansalaiset voivat vaikuttaa Fortumiin. Julkaisimme myös Äiti Maa
vastaa

Fortumille-videon.

Suomen,

Finnwatchin,

Yhdessä

Amnestyn,

Greenpeacen

ja

SLL:n

Elokapinan,

Fridaysforfuture

Uudenmaan

piirin

kanssa

järjestimme Fortum irti fossiilisista online-mielenosoituksen yhtiökokouspäivänä
23.4.

Mielenosoitus

meni

viraaliksi

ja

keräsi

paljon

osallistujia.

#FortumIrtiFossiilisista-tunnistetta käytettiin yli 4000 kertaa.
Kevään aikana Hiilivapaa Suomi jatkoi myös vaikuttamista muiden järjestöjen
kanssa

sen

eteen,

että

valtion

omistajaohjaukseen

sisällytettäisiin

ilmastonäkökulma. Omistajaohjauksen linjaukset julkaistiin huhtikuussa ja niissä
mainittiin ensimmäistä kertaa ilmastotavoitteet. Tämä oli merkittävä voitto
ympäristöjärjestöille,

vaikka

vaatii

vielä

paljon

työtä

saada

linjaukset

-hiilivoimalan

avaamista

konkreettisiksi toimiksi.
Yhtiökokouksen

jälkeen

kampanjoitiin

Datteln

4

vastaan. Vierasblogissa Dirk Jansen Saksan Maan ystävistä kertoi avattavan
Datteln 4 -voimalan lukuisista ongelmista ja ilmastoliikkeen pitkään jatkuneesta
taistosta

Saksan

vihatuinta

voimalaa

vastaan.

Juuri

ennen

Uniperin

yhtiökokousta julkaistiin Datteln 4 -video, jota oli tukemassa Saksan Maan
ystävät, Klima Allianz, urgewald, Fridays for Future Saksa ja Suomi sekä
paikallisia ruohonjuurijärjestöjä, kuten Bund Jugend NRW, Meistersiedlung
datteln, Netzdatteln ja Aktionsbündnis Münsterland. Videon toteutti saksalainen
freelancer-kuvaaja ja se sai suuren näkyvyyden sosiaalisessa mediassa. Uniperin

yhtiökokouksessa

toukokuussa

Hiilivapaa

Suomi

tuki

Stop

Datteln

4

-mielenosoitusta. Datteln 4 -hiilivoimala avattiin yllättäen kuukauden etuajassa
toukokuussa,

jolloin

osallistuttiin

uudestaan

online-mielenosoitukseen.

Kampanjointi voimalaa vastaan jatkuu kuitenkin Saksassa oikeusistuimessa.
Vaadimme Helsingin Sanomissa 3.6. julkaistussa yleisönosastokirjoituksessa
hallitusta kantamaan vastuuta Fortumin toimista ja varmistamaan, että Datteln 4
-voimala suljetaan mahdollisimman nopeasti. Fortum julkaisi kirjoitukseen
vastineen. Myöhemmin Helsingin Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitus, joka
vastasi myös Fortumin vääriin päästökauppaväitteisiin.
Kesäkuussa

julkaisimme

suomennetun

version

Euroopan

Maan

ystävien

“Ilmastotoimien este – 10 syytä, miksi EU:n ja hallitusten on irtauduttava
ECT-sopimuksesta” -raportista sekä kaksi blogikirjoitusta ECT-sopimuksesta.
Painatimme ja postitimme ECT-raportin kaikille kansanedustajille sekä lähetimme
sen sähköisenä mepeille ja viranhaltijoille. Kampanjan nettisivujen UKK (usein
kysytyt kysymykset) uudistettiin ja valmisteltiin taustatietopakettia kampanjalle.
Kommentoimme myös sijoittajien toimintaa Fortumin suhteen ja toimme esiin
viimeaikaisia
Fortumilta

ulostuloja,

joissa

suunnanmuutosta

lukuisat

ja

selkeää

kansainväliset
irtaantumista

sijoittajat

vaativat

taloudellisesti

ja

ilmastollisesti riskialttiista kivihiilestä.
Fortumin uusi toimitusjohtaja aloitti työnsä 1.7. ja sen kunniaksi Hiilivapaa
Suomi yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa lähetti kirjeen
Fortumin

uudelle

toimitusjohtaja

Markus Rauramolle sekä siihen liittyvän

tiedotteen. Kirjeessä järjestöt vaativat, että Fortum ja tytäryhtiö Uniper luopuvat
hiilivoimasta viipymättä, sulkevat viimeisenkin voimalaitoksen vuoteen 2030
mennessä ja sopeuttavat liiketoimintansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.
Syksyllä kampanja keskittyi vaikuttamaan Fortumin ja Uniperin loppuvuonna
julkaistavaan yhteiseen strategiaan, omistajaohjausten linjausten viemiseen
käytäntöön sekä paljastamaan suomalaisten suursijoittajien huonot hiilipolitiikat.
Syyskuussa kampanja osallistui Finnwatchin, SLL:n ja Greenpeacen kanssa

kirjoitussarjaan,

jossa

pohdittiin

muutaman

valtionyhtiön

kautta,

millaisia

ilmastotekoja puolentoista ilmastotavoite käytännössä edellyttää. Hiilivapaa
Suomi

kirjoitti

blogin

Fortumista

ja

toi

esille,

että

keväällä

annetun

omistajaohjauspäätöksen mukaisesti Fortumin on asetettava verrokkiyhtiöihin
nähden

kunnianhimoiset

tavoitteet,

mikä

edellyttää

paitsi

hiilivoimasta

luopumista myös maakaasun vähentämistä sekä Euroopassa että Venäjällä.
Muut kirjoitukset käsittelivät Finnairia, Vapoa, Kemijoki oy:tä sekä Nestettä.
Kampanjatapaaminen järjestettiin etänä 4.10. ja siinä käytiin läpi kampanjan
nykytilannetta, ideoitiin kampanjan tulevaisuutta sekä suunniteltiin kampanjan
seuraavia konkreettisia toimia. Fortum-kampanjoinnin todettiin jatkuvan, jotta
liiketoiminta saataisiin 1,5 asteen polulle. Oras Tynkkynen oli tapaamisessa
vierailevana

puhujana

ja

käsitteli

vaikuttamista

energiayhtiöihin.

Lisäksi

tapaamisessa hyväksyttiin talousarvio ja valittiin uusi ohjausryhmä.
Marraskuussa järjestimme yhdessä LINGOn (Leave it in the ground initiative) ja
euroedustaja

Michael

Blossin

kanssa

kansainvälisen

webinaarin,

jossa

tarkasteltiin Fortumin joulukuussa julkistettavaa yhtiöstrategiaa ilmastokriisin
näkökulmasta. Webinaarissa kuultiin ympäristöministeri Krista Mikkosta, MEP
Michael Blossia sekä asiantuntijoita mm. Sierra Clubista ja Europe Beyond Coal
-kampanjasta.
Julkaisimme

myös

hiilipolitiikkamittarin,

joka

vertaili

rahoituslaitosten

hiilipolitiikkoja eli hiilisijoituksia rajoittavia käytäntöjä. Mittarissa pisteytettiin 10
suomalaisen suursijoittajan hiilipolitiikat. Suomalaiset saivat mittarissa surkeita
pisteitä

ja

ero

kansainväliseen

kärkeen

oli

suuri.

Hiilipolitiikkamittari oli

ranskalaisen Reclaim Finance-järjestön tekemä ja kampanja käänsi työkalun
suomalaisia sijoittajia tarkastelevan osion suomeksi, julkaisi blogin aiheesta ja
teki

someviestintää.

Mittarin

julkaisun

jälkeen

kävimme

keskustelua

suomalaisten finanssi-instituutioiden kanssa ja tapasimme Varman edustajat.
Joulukuussa

kampanjakoordinaattori

ECT-paneelikeskusteluun

ja

toi

osallistui
esiin

Ympäristötiedon

foorumin

kommenttipuheenvuorossaan

kansalaisjärjestöjen kriittistä näkökulmaa. Kampanja viesti myös ennakkoon

odotuksista Fortumin strategialle. Fortumin strategia julkaistiin 3.12. ja se oli
odotetusti pettymys järjestöille: strategiasta puuttui fossiilisista luopuminen
riittävässä aikataulussa, ja panostus fossiiliseen kaasuun näytti jopa kasvavan.
Kampanja oli mukana järjestöjen yhteistiedotteessa, josta uutisoitiin useassa
mediassa. Lisäksi Hiilivapaa Suomi, Finnwatch, Greenpeace ja WWF tapasivat
Fortumia 4.12. etänä ja keskustelivat yhtiön kanssa sen uudesta strategiasta.

3.1.2 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. Lentomaksukohde oli muutoksessa
vuonna 2020, ja koko vuosi suunniteltiin hakuilmoitusta, jossa etsittiin uutta
kohdetta.

3.1.3 Lentoverokampanja
Lentoverokampanja luovutti helmikuussa edellisenä vuotena saadut yli 55 000
nimeä

saaneen

kansalaisaloitteen

eduskuntaan.

Koronakriisistä

johtuen

eduskunta ei kuitenkaan ehtinyt käsitellä sitä vuoden 2020 aikana, joten
aloitteen eduskuntakäsittely siirtyi vuodelle 2021.

3.2. Pelastetaan Amazonin sademetsät
Pelastetaan

Amazonin

sademetsät

suunnitteli

kaikenlaista

nettipohjaista

facebook-kampanjointia teemalla palaako lautasellasi, mutta sekin nuukahti
koronaan.
Amazon-kampanja toi esiin Amazonin sademetsien suojelua ja metsäkadon
pysäyttämistä osallistumalla kansainvälisiin vetoomuksiin. Kampanja oli mukana
levittämässä tietoa EU:n ja Etelä-Amerikan välisen vapaakauppasopimuksen
vaikutuksista Brasilian Amazonakseen, jos vapaakauppasopimus hyväksytään.

3.3 Yritysvastuulakikampanja
Kampanja toimi YK:n alaisen uuden sitovan yritysvastuusopimuksen puolesta
yhdessä

muiden

järjestöjen

kanssa.

Toimintavuonna

osallistuttiin

eurooppalaisten järjestöjen yhteiskampanjointiin uuden ihmisoikeussopimuksen
puolesta, joka yhdistää liike-elämän ja ihmisoikeudet myös monikansallisten
korporaatioiden kohdalla. Kampanjointia tehtiin erityisesti uuden sopimuksen
YK:n alaisen neuvottelukierroksen alla lokakuussa. Neuvottelukierros uudelle
ihmisoikeusinstrumentille oli viides ja se tapahtui osin Genevassa ja osin etänä.
Uusi ihmisoikeussopimus kuuluu YK:n Open-ended Inter-governmental Working
Group

(OEIGWG)

toiminnan

alle.

Neuvottelukierroksen

alla

järjestettiin

seminaareja ja tapahtumia kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan voimin. Noora
Ojala osallistui 10. syyskuuta olleeseen etäseminaariin: “Business and Human
Righs: How can the current UN Binding Treaty be understood from legal and
feminist

perspectives?”.

Kampanja

tuki

Maan

ystävien

taloudellinen

oikeudenmukaisuus toiminnan lausuntoa YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja
sivistyksellisten (TSS) oikeuksien komitealle, tämä lausunto linkittyi uuden
elinkeinoelämän velvoitteita koskevan kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen
arvopohjaan.

4 TOIMINTARYHMÄT
4.1 Kaivostoiminta
Kaivosryhmän toiminta oli rajallista ymmärrettävistä syistä, mutta vaikka osa
näyttelyistä

jouduttiinkin

Kaapelinkulman

kulta

peruuttamaan,
-valokuvanäyttelyä

osa

saatiin

pidettiin

silti

toteutettua.

esillä

Jyväskylän

kaupunginkirjastossa elokuussa neljä viikkoa ja Hangon kirjastogalleriassa
lokakuussa kolme viikkoa. Esitystä uudeksi kaivoslaiksi ryhmä ei ehtinyt edes
julkisesti vastustaa, ennen kuin se jo vedettiin pikaisesti takaisin valmisteluun.

4.2 Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvässä toimintaryhmässä seurattiin
yhtiövastuulain kehittämisen suuntaviivoja ja ongelmia Suomen ja EU:n osalta ja
tehtiin näitä koskevia lausuntoja.
Keväällä tehtiin lausunto europarlamentin komiteoille EU:n yhtiövastuulain
linjausten ongelmista vaatien ihmisoikeudellisesti toimivaltaista yhtiövastuulain
valmistelua yhtiöiden kaupallisten oikeuksien ohjaaman EU:n linjan sijasta.
Uruguaylaisten kumppanien kanssa seurattiin läpi vuoden maailman suurimman
sellutehtaan rakentamista Uruguayhin koskevan UPM:n ja Uruguayn välisen
sopimuksen ja sen täytäntöönpanon ongelmia.
Vuoden mittaan valmisteltiin lausuntoa YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja
sivistyksellisten (TSS) oikeuksien komitealle siitä miten Suomi on noudattanut tai
laiminlyönyt

etenkin

TSS-velvoitteitaan

ohjaamiseen

ihmisoikeuksia

suhteessa

kunnioittavaksi

etenkin

yhtiöiden
yhtiöiden

toiminnan
globaalin

liiketoiminnan ja vaikutusten osalta.
Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toimintaryhmä oli MY:n osalta vetovastuussa
TSS-komitealle vallimistellun lausunnon tuottamisesta, mutta alkuperäiskansoja
koskevien asioiden osalta toimittiin yhteistyössä Alkuperäiskansat ja yhteys
maahan ryhmän kanssa.
Loppuvuodesta

osallistuttiin

vaihtoehtoisen

talouden

kehittämisen

FoEE-ryhmään.

4.3 Vesitoiminta
Vesiryhmän toimintaa varjosti alkuvuodesta alkanut pandemia sekä toimijoiden
uupuminen.

16.01.2020

julkaistiin

Työväen

sivistysliiton TSL:n verkkolehti Aikamerkin

artikkeli ”Maailma ilman talouskasvua”, johon haastateltiin vesiryhmän O-P
Haavistoa VTT Timo Järvensivun ja SAK:n pääekonomistin Ilkka Kaukorannan
ohella.

Haastattelu

poiki

SSF:n

tilaisuuden

”Oikeudenmukainen

muutos

ympäristökestävyyteen”.
19.01.2020

A-Ryhmän

Häiriöitä-sarjan

luento ”Kamppailut makean veden

katastrofia vastaan”, luennoitsija vesiryhmän O-P Haavisto. Domus Gaudiumilla
Helsingissä. Esitys striimattiin.
Vesiryhmä

osallistui

aktiivisesti

Suomen

sosiaalifoorumi

2020:en,

joka

järjestettiin etänä.
29.08.2020 SSF:iin kuuluvan paneelikeskustelun ”Oikeudenmukainen muutos
ympäristökestävyyteen”

järjesti

Työväen

sivistysliitto

TSL

yhdessä

MY:n

vesiryhmän ja Siemenpuu-säätiön oikeudenmukainen siirtymä -teemaryhmän
kanssa.

Paneelissa

keskustelivat

väitöstutkija

Päivi

Ahonen,

KTT,

degtrowth-aktiivi ja osuuskuntayrittäjä Timo Järvensivu, VTT Sikke Leinikki TJS
Opiontokeskuksesta

sekä

yhteiskuntasuhteiden

asiantuntija

Tiina

Rytky

Ammattiliitto Prosta. Fasilitoijana toimi vesiryhmän OP Haavisto. Tilaisuus
striimattiin ja tallennettiin sosiaaliseen mediaan myöhempien katselujen varalle.
30.08.2020 SSF:iin kuuluvan luennon ”Irti BKT:stä kestävään hyvinvointiin”
järjesti MY:n vesiryhmä yhdessä Siemenpuu-säätiön oikeudenmukainen siirtymä
teemaryhmän kanssa. Luennoitsijana toimi väitös- ja Bhutan-tutkija Päivi
Ahonen.

Tilaisuuden

juonsi

Siemenpuu-säätiön

striimattiin.
Lehtiin vesiryhmän O-P Haavisto kirjoitti seuraavasti:

pj.

Marko

Ulvila.

Luento

07.05.2020 FoEI:n aiemman puheenjohtajan Nnimmo Basseyn ”Virus ei muuta
mitään, mitä emme itse muuta” blogi-kirjoituksen suomennos. Voima.
25.05.2020 ”Maailman haavoittuvimmat kärsivät koronaviruspandemiasta eniten
– Ympäri maailman raportoidaan köyhimpiin kohdistuvia väkivallantekoja”.
Maailma.net.
11.06.2020 ”Etelä-Afrikka oli vesiturvan edelläkävijämaa, mutta nyt se kärsii
sitkeästä vesipulasta – Ilmastonmuutos ei ole ainoa syy”. Maailma.net.
16.08.2020

”Etelä-Afrikka,

vesiturvan

edelläkävijästä

vesipulaan”.

Kansanuutiset.
21.08.2020 ”Pakistan on vesikonfliktien kynnyksellä”. Maailma.net.

4.4 Yhteys maahan, metsään ja alkuperäiskulttuureihin
Korona-pandemian

vuoksi

ei

ryhmän

omissa

nimissä

järjestetty

paljoa

tapahtumia, mutta vaikutettiin nettiseminaarien ja yhteyksien ylläpidon ja
laajentamisen avulla.
Kansainvälisiä

yhteyksiä

ryhmän

tarkoitukseen

liittyen

pidettiin

yllä

Siemenpuu-säätiön Biokulttuuristen oikeuksien Intian, Nepalin, Myanmarin ja
Kenian yhteistyön osapuoliin koskien mm. biokulttuurisia yhteisöprotokollia,
ICCA-alueita sekä Covid-19 vaikutuksia alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen
alueilla. Yhteydenpitoon liittyviä kansainvälisiä verkostoja webinaareineen olivat
mm. FOEI, FOEE, WSF, Global Tapestry of Alternatives.
Alkuperäiskansojen

ihmis-

ja

yhteisöoikeuksien

ja

yhtiövaltaan

liittyvien

kysymysten suhteen käsiteltiin mm. Finnfundin toimia alkuperäiskansojen alueilla
Hondurasissa,

Guatemalassa

ja

raportointia YK:n TSS-komitealle.

Keniassa

ja

valmisteltiin

näitä

koskevaa

Suomessa tiedotustyötä tehtiin myös elonkehän elvytyksen ja tulevaisuuden
tutkimuksen teemoista. Yhteistyötä tehtiin Siemenpuun lisäksi Uuden Tuulen,
Emmaus-Aurinkotehtaan,

Katajamäen,

Ikikaiku-Elämänperintösäätiön

ja

Kestävän elämän kiertokoulun kanssa.
Ryhmän jäsen Ville-Veikko Hirvelä piti Oulussa 24.2. Maahisen järjestämässä
tilaisuudessa esitelmän ”Oikeus elää metsässä - baiga alkuperäiskansa, Intian
metsän elämän monimuotoisuuden oikeudet ja ilmasto”.
10.3. osallistuttiin Ulkoministeriön tilaisuuteen Suomen tulevista maaohjelmista
Afganistanissa, Myanmarissa ja Nepalissa. Ryhmämme jäsen käytti myös
alkuperäiskansojen oikeuksia maahan ja metsään sivunneen puheenvuoron UM:n
järjestämässä

Suomen

ihmisoikeuslinjaa

käsitelleessä

Ulkoministeriön

keskustelutilaisuudessa kesällä.
Toimintaryhmä oli osallisena myös seuraavien tapahtumien järjestelyissä:
24-26.1. Yhteinen Maa-tapahtuma, Tammisaari, mukana Maanpäällisen Paratiisin
perustamisyhdistys ry. Osuuskunta Ehta Raha, Ikikaiku säätiö ja SKEY ry,
osallistujia n. 60
31.1.-2.2. Kiertokoulun laulajaiset, Keuruun ekokylä, n. 20 osallistujaa
3.-5.4.ja 25.-27.9. Kestävän Elämän Kiertokoulut TL Koskella, pääosin etänä:
biohiili-savirappaustalkoot homerakennuksen kunnostamiseksi yms., 14 + 9
osallistujaa
12.-14.6. ns. Kasvukauden Pyhitys Katajamäen yhteisössä, 18 osallistujaa
28.-30.8.

Suomen

järjestämiseen:

Sosiaalifoorumissa

osallistuimme

2

nettitapahtuman

- Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen elämänperinnöt maapallon elämän ja
oikeuksien diversiteetin kantajina, sekä
- Ihmisten oikeus immuniteettia vahvistaviin elinpiireihin ja Maan oikeus
kestävää

elämää

vahvistaviin

yhteisöihin

–

elonkehän

elvytystä

ja

”elämänsuojeluvyöhykkeitä”
-

13.-15.11.

Katajamäen

Kekri-juhla,

myös aktiivien tapaaminen, n. 20

osallistujaa

4.5 Ydinvoimatoiminta
Ei toimintaa vuonna 2020.

4.6 Maaoikeus- ja metsätoiminta
Ryhmän toimintaa leimasi koronavuoden mukana tullut tapahtumien peruminen
ja kokoontumisrajoitusten mukana tullut aktiivien ja toiminnan vähäisyys.
Toiminta

keskittyi

köyhtymisen

somessa

pysäyttämiseksi

vaikuttamiseen
tehtyjen

ja luonnon monimuotoisuuden

vetoomusten

allekirjoittamiseen

ja

levittämiseen yhdessä muiden ympäristötoimijoiden kanssa. Maaoikeus- ja
metsätoiminta

vaikuttaa

ekosysteemien

suojelun

puolesta

kansallisesti

ja

yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa kansainvälisesti. Toimintavuonna ryhmä
jatkoi

työtä

kotimaisen

metsäluonnon

suojelemiseksi

erityisesti

Meidän

metsämme - verkoston kanssa.
Suomalaistaustaisten metsäyritysten toimien seuraamista jatkettiin ja tässä
toimittiin paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyössä ympäristön
suojelemiseksi. Yhteistyötä tehtiin Maan ystävien ryhmistä Pelastetaan Amazonin
sademetsät-kampanjan kanssa sekä taloudellisen oikeudenmukaisuuden kanssa.
Muita yhteistyökumppaneita olivat FoEE ja EPPN - European Environmental Paper
Network.

4.7 Ruokatoiminta

Vuonna 2020 ruokatoiminta jatkui suhteellisen aktiivisesti koronasta huolimatta,
sillä

suurin

osa

toiminnasta

osallistuivat

oli

ulkona

alkuvuodesta
oli

puhujana

Ruokatoimintalaiset

2020

Maa-antisokka-kansankeittiökollektiivin
kansankeittiössä

tapahtuvaa.

Panu

vastaperustetun

toimintaan.
Pihkala

ja

Tammikuun
aiheena

2020

ilmastoahdistus.

Helmikuun kansankeittiössä ei ollut varsinaista ohjelmaa, mutta hävikkiruokaa
tarjottiin

usean

kymmenen

annoksen

edestä.

Ruokien

raaka-aineiden

hankinnassa tehtiin yhteistyötä Keru-yhteisöjääkaappi ryn kanssa. Joulukuussa
2020 kansankeittiökollektiivi teki yhteistyötä Ruokaa ei aseita -ryhmän kanssa,
ja järjesti ulkona ruoanjakoa, koska koronatilanne ei sallinut kansankeittiön
järjestämistä.
Keväällä ruokatoimintalaiset viljelivät kasvimaapalstaa Maunulan Suursuolla
yhdessä

Helsingin

seudun

&

yliopiston

suunnittelukokous,

Maan

ystävien

joissa

kanssa.

keskusteltiin

Keväällä

järjestettiin

muutama

palstasta,

suunniteltiin

ensimmäisiä talkoita sekä käytiin lävitse toimijoiden toiveita

istutettavien kasvien suhteen. Kevään kokouksissa sovittiin myös kasvien
esikasvattamisesta. Kesällä palstalla järjestettiin useat talkoot, ja satoa saatiin
runsaasti. Ruokatoiminnassa oli noin kuusi aktiivia, ja syksyllä mukaan tuli yksi
aktiivi lisää.
Koronan vuoksi yhteistyö Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen ja hankkeessa
toteutettavan

Ilmastokestävä

kasvisruoka

-kampanjan

kanssa

jäi

vähäisemmäksi. Ruokatoiminta jakoi kuitenkin Maan ystävien viestintäkanavien
kautta

kampanjan

viestiä,

jossa kannustettiin ruokapalveluiden asiakkaita

haastamaan ravintolansa tarjoamaan päivittäin ilmastokestävää kasvisruokaa
yhtenä pääruokavaihtoehtona.

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. Koronaepidemia aiheutti sen, että suurin osa toiminnasta jouduttiin
toteuttamaan etänä. Säännölliset, kuukausittain toteutuneet kokoukset pidettiin
myös etänä, ja ne ylläpitivät aktiivista toimintaa. Yksittäisistä tapahtumista
pystyttiin pitämään myös uusien ilta ja aktiivien sieniretki.
Hymyhki järjesti keväällä ja kesällä 2020 englanninkielisen opintopiiriin etänä.
Opintopiirissä luettiin Pablo Solónin artikkelikokelma Systemic Alternatives ja
kuunneltiin englanninkielisiä podcast-jaksoja. Etätoteutus mahdollisti sen, että
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat pääsivät mukaan.
Vuoden 2020 hymyhkiläiset kirjoittivat Poimulehti-julkaisun, jonka paperiversio
tuli

painosta

alkuvuonna

2021.

Lehden

kirjoittajat

valitsivat

aiheensa

kiinnostuksensa mukaan, ja kattoteemaksi jäsentyi järjestelmänmuutos. Useat
muut ihmiset osallistuivat lehden kuvitukseen, tekstien oikolukuun sekä lehden
taittoon.
Hymyhki

viljeli

Suursuolla.

yhdessä

Hymyhkiläisiä

MY:n

ruokatoiminnan

osallistui

myös

kanssa

Maan

palstaa

ystävien

Maunulan

ruokatoiminnan

aloittamaan kansankeittiön toimintaan. Hymyhkin laatikkopyörä pysyi lainassa
Keru-yhteisöjääkaapilla hävikkiruuan hakemista varten.
Myhki

tuki

ilmastotoiminnan

ryhmiä

(Elokapina,

Ende

Gelände

Finland)

tarjoamalla tiedotusapua, tiloja tapaamisille sekä rahoitusta suoran toiminnan
tapahtumiin liittyvään tiedotukseen ja tukemiseen. Myhki järjesti etänä yhdessä
Ende

Gelände

Finlandin

kanssa

Suomen

Sosiaalifoorumin

osatapahtuman

“Ilmastotoimintaa syksyllä - Ende Gelände!” Myhki teki yhteistyötä Maan ystävät
ry:n kanssa Ende Gelände -matkakulujen rahoituksessa.

5.2 Maahinen (Oulu)

Maahinen osallistui Oulun kaupungin kirjaston organisoimaan seminaarisarjaan
”Vihreä kevät” järjestämällä

Maan ystävien tilaisuuden Oulun kaupungin

pääkirjastossa 24.2.2020.
Esitelmöitsijäksi kutsuttiin Ville-Veikko Hirvelä, joka esitti valmistamansa videon
ja kertoi aiheesta ”Oikeus elää metsässä - baiga alkuperäiskansa, Intian metsän
elämän monimuotoisuuden oikeudet ja ilmasto”.
Maahisen Olli-Pekka Siira toimi Oulun Mahdollisuuksien torin koordinaattorina ja
oli yhtenä oululaisten kansalaisjärjestöjen kokoonkutsujana tapaamiseen Oulussa
13.2.2020. Olli-Pekka Siira osallistui myös Fingo ry:n koordinaattoritapahtumaan
Hämeenlinnassa

13.-14.3.2020.

Koronapandemian

takia

Oulussa

Suomen

luonnon

Mahdollisuuksien toria ei pystytty järjestämään vuonna 2020.
Maahinen

osallistui

syyskuussa

2020

mielenosoitukseen

puolesta yhdessä muiden oululaisten ympäristöjärjestöjen kanssa.

5.3 Mytty (Tampere)
Mytty:n

toiminta

jäi

vuonna

2020

tavanomaista

vähäisemmäksi,

koska

tapahtumia jouduttiin peruuttamaan koronaepidemian vuoksi.
Helmikuussa

Mytty

kävi

Suomanifestin

kanssa

Tampereen

yliopiston

normaalikoululla pitämässä luennon ja työpajan kasvu- ja ilmastopolitiikasta ja
turpeenpolton ympäristövaikutuksista.

Mytty teki huhtikuussa valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Dragon Miningin
Sastamalan uudesta ympäristöluvasta.
Kevätvuosikokous järjestettiin pandemiatilanteesta johtuen vasta syyskuussa.
Lokakuussa Mytty osallistui järjestönä kriittiseen pyöräretkeen.
Maan

ystävien

viikonloppuna

seuraava

valtakunnallinen

13.-15.11.2020.Tähän

osallistui

väentapaaminen
Tampereen

järjestettiin

Maan

ystävien

edustajana Maria Kohtala, joka kertoi Mytyn kuulumisia.
Joulukuussa

Mytty

osallistui

rinnakkaisjärjestäjänä

Suomanifestin

joulumyyjäisiin, jonne Mytty kustansi lisäksi tarroja. Syysvuosikokous pidettiin
joulukuussa Tampereella.

5.4 Porvoonseudun Maan ystävät
Koronavuosi vaikutti suuresti toimintaamme.
Kevääksi

olimme

toteuttamassa

neliosaista

’Tulevaisuuspuheet’

-keskustelusarjaa yhteistyössä Porvoon kirjaston kanssa, mutta tilaisuuksista
vain ensimmäinen 4.3. voitiin järjestää ennen valmiuslain käyttöönottoa. Tiina
Ollila toimi vastuuhenkilönä.
Alustuspuheenvuorot 4.3. tilaisuudessa pitivät Ekosäätiön puheenjohtaja Sauli
Rouvinen

ilmastohätätilasta

ja

nuorten

ilmastodelegaatti

Sara

Nyman

sukupolvivastuusta. Yleisömenestys oli hyvä.
Kolmen muun tilaisuuden siirrosta tehtiin alustava päätös 21.10. – 11.11.
väliselle ajalle, mutta terveysturvallisuussyistä tämäkään ajankohta ei sopinut.

Keväällä maaliskuussa toteutettiin uusi Youtube-video edellisen vuoden 2019
’Tulevaisuuspuheista’. Tatu Chanth toimi vastuuhenkilönä.
Osallistuimme

yhdistysjäsenenä

Porvoon

yhdistyskeskuksen

toimintaan

ja

paikallisryhmämme jäsen Mikko Nieminen toimi Porvoon yhdistyskeskuksen
hallituksen jäsenenä.
Syksyllä

1.9.

osallistuimme

Porvoon

kaupungin

roskaamisen

tapahtumaan ’Porvoo siistiksi’. Tiina Ollila toimii vastuuhenkilönä.

5.5 Posmy (Pori)
Ei toimintaa vuonna 2020.

5.6. Turma (Turku)

Ei toimintaa vuonna 2020.

vastaiseen

