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1. YLEISTÄ

Helsingin YK-nuorten tavoitteena on edistää YK:n päämäärien ja periaatteiden toteutumista
ja tunnetuksi tekemistä toimimalla erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa
Helsingin seudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja
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valistustoimintaa järjestämällä kokouksia, seminaareja, vierailuja, keskustelutilaisuuksia ja
muuta toimintaa.
Yhdistyksellä oli viisi toiminnan painopistettä vuonna 2014:
1. Nostaa jäsenmäärää ja tietoutta HYKY ry:stä opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa.
2. Panostaa viestintään sosiaalisen median välityksellä.
3. Aktiivinen toiminta, joka keskittyy YK-tietouden lisäämiseen ja levittämiseen
pääsääntöisesti ajankohtaisten teemojen, kuten POST 2015 kehitystavoitteiden
kautta.
4.

Vahvistaa yhteistyötä Suomen YK-nuorten ja muiden paikallisten YK-yhdistysten
kanssa.

5. Yhteisten

YK-tavoitteiden

vaaliminen

osallistumalla

YK-liiton

toimintaan

ja

kampanjoihin.
Toimintavuosi 2014 oli erittäin onnistunut ja yhdistyksen päämäärät toteutuivat
hyvin. Vuoden aikana yhdistyksen toimintakalenteriin kertyi x tapahtuman lista
erilaisia kokouksia, tempauksia, seminaareja tai muita tapahtumia, joita HYKY
järjesti tai johon HYKYläiset osallistuivat. Jäsenille näistä tapahtumista oli
suunnattuja x. Jäsenmäärä kasvoi vuonna 2014 yli 100 jäsenellä ja sosiaalisessa
mediassa yhdistys sai reilusti yli 100 uutta seuraajaa. Yhdistyksen toiminta laajentui
niin jäsenistön kuin yhteistyökumppanien osalta toimivuonna 2014.

2. TOIMIHENKILÖT

2.1 HALLITUS
Puheenjohtaja Anne Pauna
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Varapuheenjohtaja Lotte Fredriksson
Sihteeri Joonas Aitonurmi
Taloudenhoitaja ja ympäristövastaava Rosa-Mari Levola
Tiedottaja Sara Mähönen
Järjestösuhdevastaava Elena Sipola
Kansainvälisten projektien vastaava Mari Matsuzaki/Sofia Vakkila
Kotimaan projektivastaava Pauliina Sillfors

2.2 HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Heidi Gran/Saara Räsänen
Ida Uusikylä
Kerttu Auvinen
Pinja Parkkonen

2.3 VIRKAILIJAT

Järjestösuhdevirkailija Josefin Gustafsson
Kansainvälisten projektien virkailija Sofia Vakkila/Leila Rikabi
Eurooppa-tiedotusvirkailija Josi Seilonen
Kotimaanprojektivirkailija Ida Uusikylä
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Verkkoviestintävirkailija Tatu Virta/Rosa Lampela

2.4 POST 2015 VALIOKUNTA

Puheenjohtaja Andrina Schroderus-Nevalainen
Varapuheenjohtaja Sandra Väärikkälä
3. JÄSENISTÖ

Vuonna 2014 jäsenistön määrä kasvoi huomattavasti ja uudet jäsenet on lisätty
sähköpostilistalle ja pyritty toivottamaan tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan mukaan.
Vuoden 2014 lopulla jäseniksi oli hyväksyttyjä 300. Jäsenistöä pyrittiin kartuttamaan
lahjoittamalla uusille jäsenille haalarimerkkejä. Jäseneksi liittymisestä pyrittiin tekemään
mahdollisimman vaivatonta. Nettisivuille lisättiin sähköinen jäsenlomake ja tapahtumissa oli
jaossa Liity jäseneksi- lomakkeita sekä mahdollisuus täyttää internetissä oleva
jäsenlomake avulla.
HYKY on jatkanut merkittävänä YK-paikallisyhdistyksenä ja aktiivinen ja laadukas toiminta
on näkynyt suoraan jäsenmäärän kasvussa ja ennen kaikkea kiinnostuksena monipuolisiin
YK-asioihin ja -toimintaan. Toimintaa järjestettiin myös yliopiston eri kampuksilla, jotta eri
alan opiskelijoilla olisi matala kynnys liittyä mukaan toimintaan. Tämä toteutettiin
lounastamalla eri kampuksilla ja järjestämällä After Library Coffee- kahvitteluhetkiä
Tiedekulmassa.
Jäsenistöä myös kannustettiin avustamaan toimintaa. Tämä konkretisoitui mm.
blogikirjoituksina sekä tapahtumien järjestämisenä. Jäsenistöä osallistui aktiivisesti
hallituksen kokouksiin.
Sosiaalista mediaa hyödynnettiin aikaista enemmän jäsenistön aktivoimisessa ja
tiedottamisessa. Facebookissa tykkääjiä saatiin lisää reilut 150, eli vuoden lopussa
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tykkääjiä oli 452. Twitter-tili otettiin kunnolla käyttöön vasta vuonna 2014 ja siellä seuraajia
on 62. Vuoden lopussa HYKY perusti myös instagramtiliin. Erityisesti nuoret käyttävät
paljon sosiaalista mediaa tiedotuskanavanaan, joten HYKY pyrki tavoittamaan nuoria heille
luontevassa tiedotusympäristössä.

4. TALOUS

Vuoden 2014 toiminta rahoitettiin
1) Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toiminta-avustuksella
2) Suomen YK-nuoret ry:n paikallisyhdistysavustuksella
3) Helsingin yliopiston opintomatka-avustuksella
4) yleisövierailupalkkioilla.
Avustukset ja yleisöpalkkiot (Uutisvuoto- ja Enbuske & Linnanahde Crew -ohjelmista)
käytettiin tämän toimintakertomuksen mukaiseen toimintaan kotimaassa, Kööpenhaminanopintomatkaan, kokous- ja seminaaritarjoiluihin, operatiiviseen toimintaan (mm. pankki- ja
monistuskuluihin), kattojärjestö Suomen YK-nuoret ry:n jäsenmaksuun sekä
markkinointimateriaaleihin. Yhdistyksen nimenmuutoksen vuoksi kaikki
markkinointimateriaalit täytyi uusia, joten niihin kului tavallista enemmän rahaa.
Toimintasuunnitelmasta huolimatta kirjanpitoa ei sähköistetty vielä tänä vuonna.
5. TOIMINTA

5.1. POST-2015-VALIOKUNTA
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Yhdistyksen syyskokouksessa 2013 perustettiin Post-2015-valiokunta, joka on keskittynyt
työssään nuorisonäkökulman esiintuomiseen suunniteltaessa Yhdistyneiden Kansakuntien
vuoden

2015

jälkeistä

kehitysagendaa.

Hykyn

Post-2015

–valiokunta

koostui

puheenjohtajasta Andrina Schroderus-Nevalaisesta ja valiokunnan varapuheenjohtajasta
Sandra Väärikkälästä. Vuoden aikana useampi Hykyn aktiivi oli kuitenkin jossain roolissa
mukana valiokunnan toimintaa. Hyky on tehnyt tiivistä yhteistyötä Suomen YK-nuorten
kanssa, joilla oli oma Post-2015 –projektinsa. Yhteistyötä on tiivistänyt Suomen YK-nuorten
puheenjohtajan Pinja Parkkosen rooli Helsingin YK-nuorissa varajäsenenä sekä Suomen
YK-nuorten Post-2015 –projektikoordinaattorin Andrina Schroderus-Nevalaisen rooli myös
Helsingin YK-nuorten Post-2015 –valiokunnan puheenjohtajana. Suomen YK-nuorten
projekti onkin toteutunut pitkälti yhteistyössä sen paikallisjärjestöjen kanssa, Helsingin
lisäksi myös Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun YK-yhdistysten sekä Finnish Model
United Nations (FinMUN Society) ry:n kanssa. Suomen YK-nuorten Post-2015 –projektilla
oli kolme päätavoitetta. Ensinnäkin, kerätä nuorten mielipiteitä uusista Post-2015 –
kehitystavoitteista eli kestävän kehityksen tavoitteista. Toiseksi, tiedottaa suomalaisia
nuoria käynnissä olevasta

maailmanlaajuisesta Post-2015 –prosessista. Kolmanneksi,

välittää Suomen päättäjille nuorten näkemyksiä uusista kehitystavoitteista. Hyky on ollut
tiiviisti mukana kaikissa näissä projektin vaiheissa.

Alkuvuoden suurin urakka oli Post-2015 -kyselylomakkeen suunnitteleminen. Kyselyssä
haluttiin kysyä suomalaisilta nuorilta (15-29 –vuotiailta) heidän mielipiteitään siitä, mitä
uudessa maailmanlaajuisessa kehitysagendassa tulisi olla. Kyselyn tekemiseen osallistui
Hykyn lisäksi myös muita aktiiveja Suomen YK-nuorten paikallisjärjestöistä. Kyselyn
työstövaiheessa konsultoitiin myös Allianssia ja Suomen YK-liittoa. Valmistunutta sähköistä
kyselylomaketta levitettiin sosiaalisen median ja koulujen sähköpostilistojen kautta ympäri
Suomea. Kysely oli suurmenestys; kuuden viikon aikana kyselyyn vastasi 1008 nuorta.
Ulkoasiainministeriö kutsui Suomen YK-nuoret esittelemään kyselyn tuloksia nuoriso9

teemaiseen

sidosryhmätilaisuuteen,

jossa

edustamassa

oli

Suomen

YK-nuorten

puheenjohtaja ja Post-2015-projektin projektikoordinaattori. Kesäkuussa valmistui myös
10-sivuinen kyselyraportti, jota Hyky oli mukana kirjoittamassa. Raportissa esiteltiin ja
analysoitiin kyselyn keskeiset tulokset. Raporttia on välitetty aktiivisesti eteenpäin Suomen
päättäjille (presidentti, ministerit ja ministeriöt) sekä kansalaisjärjestöille. Raportti on saanut
erittäin hyvän vastaanoton, esimerkiksi kehitysministeri Paatero kiitteli Suomen YK-nuorten
tekemää ansioitunutta työtä nuorten äänen esiintuomiseksi Post-2015 – kehitysagendaa
koskettavissa

keskusteluissa

Suomen

YL-liiton

60-vuotisjuhlan

keynote

puheenvuorossaan.

Kyselyn lisäksi Suomen YK-nuoret kirjoittivat yhteistyössä Hykyn kanssa oman
kantapaperinsa Post-2015 agendasta ja kommentoivat Suomen kansalaisjärjestöistä
koostuvan Post2015 Task Forcen yhteisiä kantapapereita. Hykyn valiokuntalaiset
osallistuivat aktiivisesti myös kansalaisjärjestöjen Post2015 Task Forcen kokouksiin. Hyky
osallistui myös säännöllisesti Ulkoasianministeriön järjestämiin sidosryhmätilaisuuksiin,
joissa käsiteltiin uuteen kehitysagendaan liittyviä teemoja.

Hykyn aktiivit kouluttautuivat Suomen YK-liiton kouluvierailijoiksi tekemään kouluvierailuja
vuosituhattavoitteista ja Post-2015 –kehitysagendasta. Hykyn aktiivit myös tekivät useita
kouluvierailuja vuoden aikana. Kesällä Hyky oli mukana toteuttamassa nuorille suunnattua
työpajaa ”Maailma vuoden 2015 jälkeen” Ulkoministeriön Globaalikoulussa Suomi
Areenassa. Syksyllä Suomen YK-nuorten puheenjohtaja Pinja Parkkonen yhdessä Hykyn
Post-2015

–valiokunnan

varapuheenjohtajan

Sandra

Väärikkälän

kanssa

toimivat

kouluttajina Nuorisovaltuustojen liiton NUVA ry:n Aktiivipäivillä Joensuussa. Koulutus kesti
1,5 tuntia ja sen teemoina olivat Suomen YK-nuorten toiminta ja Post-2015 –kyselyn ja –
projektin tulokset.
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Hyky ja Suomen YK-nuoret ovat saaneet julkisuutta Post-2015 -projektilleen ja useita
artikkeleita

on

julkaistu

liittyen

tähän.

Yhdistyneiden

kansakuntien

alueellinen

tiedotuskeskus UNRIC julkaisi artikkelin Suomen YK-nuorten Post-2015 – projektista, " YKnuorten Post2015-raportti: suomalaisnuoria huolettavat ympäristö ja eriarvoisuus". Suomen
YK-liitto julkaisi nettisivuillaan haastattelun Suomen YK-nuorten Post 2015 -projektista,
”Suomen YK-nuoret antaneet suomalaisille nuorille äänen Post-2015 – prosessissa”.
Haastattelussa puheenjohtaja Pinja Parkkonen ja Helsingin YK-nuorten Post-2015 valiokunnan varapuheenjohtaja Sandra Väärikkälä kertoivat projektin eri vaiheista.
Maailmalle.net – verkkosivusto julkaisi artikkelin Suomen YK-nuorten Post-2015 –
raportista, ”Suomalaisnuoret huolissaan ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuudesta” .
5.1.1 Toiminnot :

•

Suomen YK-nuoret yhteistyössä Hykyn kanssa kirjoittivat oman kantapaperinsa
Post-2015 kehitystavoitteista ja toimittivat sen Ulkoasianministeriöön. 21.3.2014

•

Hyky osallistui säännöllisesti Ulkoasianministeriön järjestämiin Post-2015 –
kehitysagendaa käsitteleviin sidosryhmätilaisuuksiin.

•

Ulkoministeriön keskustelutilaisuus koskien Post-2015 –kehitystavoitteita: Nuoriso.
Alivaltiosihteeri Anne Sipiläisen kutsumana Suomen YK-nuorten puheenjohtaja
(Hykyn varajäsen) Pinja Parkkonen ja Post2015 –projektikoordinaattori (Hykyn Post2015 –valiokunnan puheenjohtaja) Andrina Schroderus-Nevalainen esittelivät
Suomen YK-nuorten tekemän kyselyn tuloksia ja analyysiä. Tilaisuuteen osallistui
myös useita Helsingin YK-nuorten edustajia. 23.4.2014

•

Kehitysministeri Paatero kiitti Suomen YK-nuoria ansioituneesta työstä nuorten
äänen esiintuomiseen Post 2015 – kehitysagendaa koskettavissa keskusteluissa
Suomen YL-liiton 60-vuotisjuhlan keynote puheenvuorossaan.
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5.1.2 Verkostot :

•

Hykyn Post-2015 – valiokunnan puheenjohtaja sekä varapuheejohtaja yhdessä
Suomen YK-nuorten puheenjohtajan kanssa ovat osallistuneet kansalaisjärjestöjen
Post2015 Task Forcen kokouksiin ja ryhmän koostamien kantapapereiden
työstämiseen, erityisesti nuoria käsittelevistä teemoista.

5.1.3 Aineistot ja julkaisut

•

Suomen YK-nuorten Post-2015 -raportti julkaistiin. Kirjoittajina olivat Suomen YKnuorten puheenjohtaja Pinja Parkkonen,

Suomen YK-nuorten Post-2015 –

projektikoordinaattori Andrina Schroderus-Nevalainen sekä Helsingin YK-nuorten
post-2015 –valiokunnan varapuheenjohtaja Sandra Väärikkälä. 18.6.2014
•

Yhdistyneiden kansakuntien alueellinen tiedotuskeskus UNRIC julkaisi artikkelin
Suomen YK-nuorten Post-2015 – projektista, " YK-nuorten Post2015-raportti:
suomalaisnuoria huolettavat ympäristö ja eriarvoisuus". (16.7.2014)

•

Suomen YK-liitto julkaisi nettisivuillaan haastattelun Suomen YK-nuorten Post 2015
-projektista, ”Suomen YK-nuoret antaneet suomalaisille nuorille äänen Post-2015 –
prosessissa” (16.7.2014). Haastattelussa puheenjohtaja Pinja Parkkonen ja
Helsingin YK-nuorten Post 2015 valiokunnan varapuheenjohtaja Sandra Väärikkälä
kertoivat projektin eri vaiheista.

•

Maailmalle.net – verkkosivusto julkaisi artikkelin Suomen YK-nuorten Post-2015 –
raportista, ”Suomalaisnuoret huolissaan ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuudesta”
(18.7.2014).

5.1.4 Tapahtumat

•

Post -2015 –asiantuntijavierailu Kepaan
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•

Hykyn aktiivit kouluttautuivat tekemään kouluvierailuja liittyen vuosituhattavoitteisiin
ja

Post-2015

–kehitysagendaan

Suomen

YK-liiton

järjestämässä

kouluvierailukoulutuksessa. 9.3.2014
•

Suomen

YK-nuoret

yhteistyössä

Hykyn

ja

Turun

YK-yhdistyksen

kanssa

suunnittelivat ja toteuttivat nuorille suunnatut työpajan ”Maailma vuoden 2015
jälkeen” osana Ulkoministeriön Globaalikoulua Suomi Areenassa 16.7.2014
•

Suomen YK-nuorten puheenjohtaja Pinja Parkkonen yhdessä Hykyn Post-2015 –
valiokunnan varapuheenjohtajan Sandra Väärikkälä kanssa toimivat kouluttajina
Nuorisovaltuustojen liiton NUVA ry:n Aktiivipäivillä 4.10.2014. Koulutus kesti 1,5
tuntia ja sen teemoina olivat Suomen YK-nuorten toiminta ja Post-2015 –kyselyn ja
–projektin tulokset.

5.2

KOTIMAANTOIMINTA

Kotimaan toimintaan osallistumisen kynnys haluttiin pitää matalana ja toimintaan
tutustuminen vaivattomana. Hyky ry järjesti perinteisiä seminaareja ja UN Edutainmentteja
mutta tänä vuonna toimintaan tuotiin paljon erilaisia tapahtumia, jotta eri asioista
kiinnostuneet ihmiset löytäisivät tiensä hykyyn. Toimintaa parannettiin järjestämällä
tapahtumia eri kampuksilla.
5.2.1 SEMINAARIT

Hyky ry järjesti kaksi isoa seminaaria liittyen ihmiskauppaan. Tilaisuudet olivat
menestyksiä. Molemmat järjestettiin Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa, joka on hyvin
keskeisellä sijainnilla yliopistokampuksella. Kevään ihmiskauppa seminaari sai niin suuren
suosion, että yleisön pyynnöstä järjestimme toisen seminaarin syksyllä.
Hyky ry pyrki järjestämään seminaareja myös nuoria koskettavista ajankohtaisista aiheista.
Syksyllä 2014 Suomen mediassa keskusteltiin laajasti nuorisojengien väkivaltaisesta
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käyttäytymisestä pääkaupunkiseudulla. Hyky ry järjesti teeillan yhteistyössä
Sadankomitean kanssa Rauhanasemalla, jossa puitiin syitä nuorten väkivaltaiseen
käyttäytymiseen ja keskusteltiin median levittämän uhkakuvan todenperäisyydestä.
5.2.2 UN EDUTAINMENT

Finnish Model United Nations ry:n, FinMUN:in, kanssa järjestettäviä kuukausittaisia UN
Edutainment-seminaareja järjestettiin tänäkin toimivuonna. Puhujien taustat ja seminaarien
teemat vaihtelivat. Teemoja olivat muun muassa:
•

YK:n kestävän kehityksen periaatteet käytännössä
Puhujana asiantuntija Stora Ensolta

•

YK:lla työskenteleminen
Entinen suurlähettiläs Marjatta Rasi kertoi kokemuksistaan työvuosistaan YK:lla

•

YK:n merkitys ihmisoikeuksien edistäjänä
Puhujana Suomen Ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari

•

YK:n tasa-arvojärjestön kampanja naisten suojelemiseksi väkivallalta
Suomen UN Womenin työntekijä Maria Jain kertoi uudesta maailmanlaajuisesta
HeForShe –solidaarisuusliikkeestä

5.2.3 LOUNASTREFFIT JA AFTER LIBRARY COFFEE-KAHVITTELUTUOKIOT

Hyky ry halusi luoda mahdollisimman matalan kynnyksen tapahtumia, jotta uudet jäsenet
kokisivat järjestön helpommin lähestyttäväksi. Kevään aikana järjestettiin lounastreffejä
kolmella eri kampuksella keskustassa, Meilahdessa sekä Kumpulassa. After Library
Coffee.kahvitteluhetken ajatuksena oli, että opiskelijat kirjastosta lähtiessään voisivat tulla
vapaamuotoisesti keskustelemaan kahvikupposen äärelle. Kahvittelutuokiot järjestettiin
Helsingin Yliopiston keskustakampuksen Tiedekulmassa tämän keskeisen sijainnin ja
rennon ilmapiirin vuoksi.
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5.2.4 URHEILUTAPAHTUMAT

Hyky ry järjesti myös urheilutapahtumia. Näissä tapahtumissa tarkoituksena oli tuoda esiin
urheilun terveysvaikutukset mutta samalla tiedotettiin globaaleista mm. ruokaturvaan
liittyvistä ongelmista jäsenille. Urheilutapahtumat järjestettiin ulkona, sillä suurin osan Hyky
ry:n jäsenistä on aktiivisia opiskelijoita, jotka istuvat luennoilla ja kirjastossa sisätiloissa.
Jäseniä haluttiin innostaa liikkumaan raikkaassa ulkoilmassa pitkien opiskelupäivien
jälkeen.
5.2.5 SOSIAALISEN MEDIAN KAMPANJAT

Hyky ry panosti erityisesti näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Tämä tapahtui
tiedottamalla tapahtumista ja tapahtumiin linkittyvistä uutisista niin facebookissa kuin
twitterissä. Hyky ry osallistui suomalaisiin sosiaalisen median kampanjoihin, joissa
edistettiin ja puolustettiin Hyky ry:lle tärkeitä arvoja. Sosiaalisessa mediassa tapahtuviin
kampanjoihin liitytään postaamalla kuva tai teksti ja lisäämällä siihen hashtag (#), jolloin
muut näkevät julkaisun seuraamalla hashtagiin liitettyjä kuvia tai tekstejä. Kaksi isointa
sosiaalisen median kampanjaa, joihin Hyky ry osallistui olivat #kutsumua ja #tahdon2014.
#kutsumua-kampanjassa tarkoituksena oli levittää tietoisuutta koulukiusaamisesta ja sen
vääryydestä. #tahdon2014 oli kansanliike, jonka tarkoituksena oli saada homojen avioliittooikeus osaksi Suomen lainsäädäntöä. Kyseessä oli Suomen isoin kansalaisaktivismiin
perustuva tapahtuma, jonka päätteeksi homojen avioliitto-oikeus meni läpi eduskunnassa.
Hyky ry aloitti myös oman sosiaalisen median kampanjan HeForShesolidaarisuuskampanjaan liittyvän tempauksen aikana. Hyky ry haastoi eduskunnassa
työskentelevät ja sinne ensi vuonna eduskuntavaaleissa pyrkivät miehet nostamaan tasaarvon agendalleen liittymällä UN Womenin HeForShe-solidaarisuusliikkeeseen. Hyky ry:n
haastamista edustajista otettiin kuva #HeForShe-plagaatti kädessä eduskuntatalolla ja
tämä kuva julkaistiin sosiaalisessa mediassa hastagillä #hykyhaastaa. Haaste levisi
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sosiaalisessa mediassa ja toi paljon näkyvyyttä Hyky ry:lle, kun monet tarttuivat
haasteeseen.
5.3 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

5.3.1RUOKATURVA

Ruokaturvan parantaminen on myös yksi YK:n tavoitteista. Maaliskuussa viikolla 12 (1723.3) 2014 Hyky ry kantoi oman kortensa kekoon käynnistämällä Hyvää Kahvia –
kampanjan, jonka tarkoituksena oli lisätä ihmisten tietoisuutta ruokaturvasta ja ruoan
kestävästä kulutuksesta osallistamalla paikallisia kahvilayrittäjiä sekä heidän asiakkaitaan.
Kampanja toteutettiin yhteistyössä neljän helsinkiläiskahvilan (Good Life Coffee, Espresso
Edge, Crema sekä Caffi) kanssa, jotka sitoutuivat lahjoittamaan osan kyseisen viikon
kahvimyynnistä syntyvistä tuotoistaan Maailman ruokaohjelmalle (World Food
Programme), joka taistelee ruokaturvan puolesta. Kahvilat saivat itse valita
osallistumisajankohtansa kyseisen viikon sisällä, sekä sen, kuinka paljon he halusivat
lahjoittaa (10-20 senttiä) jokaista myytyä kahvikuppia kohden. Osa kahviloista valitsi olla
mukana kampanjassa koko viikon ajan, kun taas toiset halusivat osallistua yhden päivän
ajan. Kampanjan hengessä he myös jakoivat Hykyn painamia Ruokaturva –lehtisiä
asiakkaille ja kannustivat asiakkaita näin pohtimaan ruokaturvaan liittyviä asioita
nauttiessaan jokapäiväistä kahviaan.
Kampanjasta tiedotettiin Maailman Ruokaohjelman Kööpenhaminan toimistoa, ja toimisto
tiedotti sosiaalisessa mediassa HYKYn kampanjasta. HYKY pääsi myös tapaamaan
Maailman ruokaohjelman toimiston työntekijää Kööpenhaminan opintomatkan aikana.
Kaiken kaikkiaan kampanjan avulla kerättiin yli 120 euroa Maailman ruokaohjelman
tärkeään työhön.
Hyky ry järjesti urheilutapahtumia, joissa kerättiin varoja Maailman Ruokaohjelmalle.
Jäsenet ja aktiiviset hallituslaiset kävivät kävelyillä ja latasivat puhelimiinsa sovelluksen,
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jonka kautta jokaista käveltyä kilometriä kohden kansainväliset lahjoittajat lahjoittivat tietyn
summan Maailman Ruokaohjelman toimintaan. Kävelyjen aikana keskusteltiin
ruokaturvasta ja urheilun terveysvaikutuksista.
Hyvää kahvia – viikon aikana Hyky ry järjesti myös keskustelutilaisuuden liittyen
ruokaturvaan. Tilaisuudessa yleisö sai kuulla asiantuntijapuheenvuoron Reilun kaupan
toiminnanjohtajalta Janne Sivoselta sekä pääsi kysymään, kommentoimaan ja
keskustelemaan ruokaturvaan liittyvien aihealueiden parissa.

5.3.2 KANSAINVÄLISET YK-PÄIVÄT

Hyky ry järjesti toimintaa useampana kansainvälisenä YK-päivänä. Toiminnoissa pyrittiin
olemaan monipuolisia. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin jokaisen päivän mainostamisen
yhteydessä.
•

8.3 Kansainvälinen naisten päivä
Hyky ry kampanjoi päivästä sosiaalisessa mediassa.

•

6.4 Kainsainvälinen urheilun ja kehityksen päivä:
Kansainvälinen urheilun ja kehityksen päivä oli uusi vuonna 2014 lanseerattu YKpäivä. Päivään liittyen YK-liitto yhdessä muutaman urheilujärjestön kanssa järjesti
4.4 seminaarin, jossa aktiiviset hykyläiset olivat kuulemassa urheilun merkityksestä
kehitysprojekteissa. Hyky ry järjesti 6.4 kävelyretken Töölönlahden ympärillä keräten
samalla mobiilisovelluksen avulla Maailman Ruokaohjelmalle rahaa. Hykyn
kotimaanprojektivastaava Pauliina Sillfors osallistui myös samana päivänä
järjestetyn Kehy ry:n kävelyretkelle Seurasaareen.

•

7.4 Kansainvälinen terveyspäivä

Kansainvälisenä terveyspäivänä Hyky ry järjesti leikkimielisen kyykkäyskisan Kampin
Narinkkatorilla. Kyykkäyskisassa kyykättiin 2 minuutin ajan ja voittajaksi valittiin eniten
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kyykkäyksiä tehnyt henkilö. Kilpailuun osallistui joukko satunnaisia ohikulkijoita.
Palkintona oli Ruohonjuuren lahjoittama 100 euron arvoinen lahjakori.
•

20.3 Kansainvälinen onnellisuuden päivä

Hyky ry kampanjoi päivästä sosiaalisessa mediassa.
•

21.3 Kansainvälinen Rasismin vastainen päivä

Kansainvälisenä rasismin vastaisena päivänä osallistuttiin Suomen Punaisen Ristin Ei
rasismille!- hankkeen rasisminvastaisen päivän tapahtumista tiedottamiseen.
•

24.10 Kansainvälinen YK-päivä

Kansainvälisenä YK-päivänä Hyky ry jakoi Hyvät Uutiset- flyereita Tuomiokirkon
edustalla ennen Suomen YK-liiton järjestämää YK-messua. Hyvissä Uutisissa tiedotettiin
YK:n saavutuksista vuosituhattavoitteisiin liittyen.
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•

25.11 Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivä

Kansainvälisenä naisiiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivänä Hyky ry järjesti
tasa-arvoon liittyvän tempauksen Suomen eduskuntatalolla. Hyky ry haastoi kaikki
mieskansanedustajat ja tulevat eduskuntavaaliehdokkaat liittymään UN Womenin
#HeForShe-solidaarisuusliikkeeseen, jossa miehet nostetaan keskiöön tasa-arvon
saavuttamisen mahdollistamiseksi. Hyky ry järjesti tukitapahtuman eduskuntatalolla,
jossa miespuolisilla kansanedustajilla oli mahdollisuus tulla kuvauttamaan itsensä
#HeForShe-plagaatin kanssa ja näin sitoutua työskentelemään tasa-arvon toteutumisen
puolesta. Paikalle saapui useita kansanedustajia, joista mm. Suomen YK-liiton entinen
puheenjohtaja Antti Kaikkonen piti paikalla olijoille puheen. Kampanja levisi
sosiaalisessa mediassa laajasti, ja sen ansiosta Hyky ry sai paljon näkyvyyttä niin
järjestökentällä Suomessa kuin uusien aktiivien ja jäsenten keskuudessa.
5.3.3 OPINTOMATKA KÖÖPENHAMINAAN

HYKY ry järjesti 7.-9.5.2014 opintomatkan Kööpenhaminaan. Matka rahoitettiin Helsingin
Ylioppilaskunnan,

HYY:n,

projektituella

(1200

euroa),

Suomen

YK-nuorten

projektiapurahalla (500 euroa) sekä osallistumalla tv-ohjelmien kuvauksiin (370 euroa).
Matkalle osallistui 10 aktiivista hykyläistä sekä kaksi omakustanteista hykyintoilijaa.
Matkan aikana tutustuttiin Kööpenhaminassa sijaitsevaan Pohjoismaiden YK-päämajaan ja
tavattiin eri alojen asiantuntijoita kuten UN Womenin, Maailman Ruokaohjelman, UNDP:n,
UNFPA:n ja tapasi vastikään YK:n Teknologiakeskuksen johtajaksi nimitetyn Jukka
Uosukaisen.
Kolmipäiväisen

vierailun

aikana

hykyläiset

kerkesivät

vierailla

myös

Suomen

Suurlähetystössä ja Tanskan YK-liitossa. Tanskan YK-liitto oli erittäin innostunut Post2015-raportistamme sekä Suomen YK-liiton kehittelemästä Pallonkutistajat-kampanjasta.
Hyky ry lisäsi myös pohjoismaisten nuorten välistä yhteistyötä. Hykyläiset tutustuivat
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Danish Model United Nations- yhdistyksen aktiiveihin ja viettivät rennon illan heidän
kanssaan. Matka huipentui siihen kun Hyky ry sai toimia äitihahmona Tanskan YK-nuorten
synnyssä. Hykyn varajäsen Pinja Parkkonen sai kunnian olla läsnä Tanskan YK-nuorten
perustamiskokouksessa.
Vierailun jälkeen UNDP toi toukokuussa ”Too Young To Wed”-näyttelyn Helsingin
päärautatieasemalle. Kuvanäyttely kertoo lapsiavioliitoista. Hykyläiset saivat kutsun
näyttelyn julkistamistilaisuuteen ja tapasivat tuttuja UNDP:n työntekijöitä.
5.3.4 HYKY RY:N EDUSTUSTEHTÄVISSÄ MAAILMALLA

5.3.4.1EU-AKATEMIA

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto
järjestivät kaksipäiväisen matkan Brysseliin (21.-23.1.2014). Matkan tarkoituksen oli koota
puolueiden nuorisojärjestöjen ja muiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen edustajia yhteen
syventämään tietoja Euroopan Unionista sekä keskustelemaan ajankohtaisista EUaiheista. Matkalla YK-nuorista edustamassa olivat puheenjohtaja Pinja Parkkonen ja
Eurooppa-vastaava Mari Tuokko, joka osallistui matkalle ensisijaisesti Erasmus Student
NEeork Jyväskylän edustajana.
5.3.4.2 EUROPEAN YOUTH EVENT

European Youth Event järjestettiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 9.-11.5.2014.
Tapahtuma toimi keskustelualustana, jossa vaihdettiin ideoita ja mielipiteitä aiheista kuten
nuorisotyöttömyys, digitaalinen vallankumous ja eurooppalaiset arvot. Yli 5000 16-30vuotiasta nuorta osallistui tapahtumaan.
Nuoret osallistuivat työryhmiin ja paneelikeskusteluihin toimittajien, poliitikkojen ja muiden
päättäjien kanssa, ja keskustelivat Euroopan tulevaisuudesta. Työpajoja järjestettiin yli 200,
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puhujia ja meppejä oli 180. Kolmen päivän keskusteluiden jälkeen ihmiset ehdottivat muun
muassa harjoittelijoita paremmin suojaavia lakeja, yhtenäisiä EU-vaalisääntöjä ja
parempaa opetusta EU-asioissa.

5.3.4.3 IHMISOIKEUSKOULUTUS

Kansainvälinen YK-liittojen kattojärjestö WFUNA (World Federation of United Nations
Associations) järjesti vuotuisen So you want to be the next High Commissioner? –
koulutuksen Gevenessä 21.–25.7. Viisi päivänen koulutusviikko koostui kahdesta eri
osasta. Koulutuksen ensimmäisessä osassa tutustuttiin ihmisoikeusneuvoston toimintaan
ja toisessa osassa kehitettiin projektin hallintataitoja. Koulutuksessa simuloitiin
ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelun tapahtumista kuvitteellisen valtion osalta ja
opittiin YK:n ihmisoikeuksien puolustuskeinoja. Koulutuksen aikana osallistujat pääsivät
osallistumaan ihmisoikeusneuvoston kriisikokoukseen, kun tilanne Gazan alueella
kulminoitui.
Koulutuksen toinen osa koostui projektinjohtamistaitojen kehittämisestä. Ryhmätyönä
suunniteltu kuvitteellinen projekti tehtiin liittyen kotiväkivaltaan. Ryhmätyöhön osallistuneet
päättivät viedä projektinsa kotimaihinsa ja jatkaa yhteydenpitoa. Näin syntyi yhteistyö
Belgian, Espanjan, Georgian ja Mauritiuksen YK-liittojen kanssa. Yhteydenpito jatkui tiiviinä
kaikilla osapuolilla kotiin palaamisen jälkeen ja jokainen pyrki tekemään ja tiedottamaan
lähisuhdeväkivallasta omassa maassaan. Hyky ry osallistui aktiivisesti Naisten Linjan
tapahtumiin ja aloitti nuorille suunnatun lähisuhdeväkivaltaan pureutuvan videoprojektin.
Lähisuhdeväkivalta tulee näkymään Hykyn toiminnassa myös seuraavalla kaudella.
Koulutukseen osallistui myös Tanskan YK-nuorten puheenjohtaja, johon Hyky ry:n
puheenjohtaja Anne oli tutustunut aiemmin opintomatkalla Kööpenhaminassa. Yhteistyö
kuviot pohjoismaalaisten YK-nuorten välillä syveni, kun Tanskan ja Ruotsin YK-nuoret
alkoivat suunnitella yhteistä opintomatkaa Haagiin ja Brysseliin. Valitettavasti matkaa ei
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taloudellisista syistä pystytty ajoittamaan toimivuodelle 2014, mutta suunnitelmat ja
rahoitushakemukset laitettiin käyntiin ja matkan tulisi tapahtua vuonna 2015.

5.4.JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

5.4.1

SUOMEN YK-NUORET

5.4.1.1. TERVEYSPROJEKTI

Suomen YK-nuoret otti vuoden 2014 teemakseen terveyden ja kehotti jäsenjärjestöjään
nostamaan esiin terveyteen liittyviä aihealueita toiminnassaan. Vuosi alkoi elokuvaillalla
yhteistyössä Suomen YK-nuorten kanssa. Elokuva Fire in the Blod esitettiin
Tiedekulmassa. Dokumentti käsitteli aids-lääkkeiden epätasa-arvoista jakelua ja myyntiä
maailmassa. Asiantuntijapuhujana oli infektiotautien erikoislääkäri Risto Mattila ja Hivtukikeskuksen asiantuntija kertoi tilanteesta Suomessa.
Terveys nostettiin esiin myös sosiaalisessa mediassa. Hyky ry jakoi terveyteen liittyviä
artikkeleita sekä kannusti terveystietoisuuteen.
Hyky ry järjesti aktiivisesti urheilutapahtumia, jotta urheilun merkitys terveydenedistäjänä
nousisi nuorten tietoisuuteen. -Kansainvälisenä urheilun ja kehityksen päivänä Hyky ry
organisoi kävelyn, jonka tarkoituksena oli kerätä varoja maailman ruokaturvalle.
Kansainvälisenä terveyden päivänä Hyky ry järjesti leikkimielisen kyykkykisan, jonka
tarkoituksena oli kannustaa nuoria liikkumaan.
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Hyky ry osallistui kesällä Suomen Punaisen Ristin järjestämään Ketjureaktio-kampanjaan
pyöräilemällä. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä varoja ?.
Koko vuoden Hyky ry pyrki kokoustarjoilut terveellisinä välttämällä sokeripitoisia tarjoiltavia
sekä kannusti jäsenistöä syömään terveellisemmin.

5.4.1.2. SAUNAILTA

Perinteeksi muodostunut syksyinen uusien saunailta oli jälleen menestynyt.
Viidenkymmenen osallistujan lisäksi paikalla oli Suomen YK-liiton nuorisodelegaatti Josi
Seilonen, joka kertoi tulevasta matkastaan New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Saunaillan
aikana osallistuttiin Un Womenin HeForShe-kampanjaan sekä kerrottiin toiminnasta uusille
jäsenille.

5.4.1.3. TIEDOTUS

Hyky ry on järjestänyt yhteistyökampanjoita Suomen YK-nuorten ja sen jäsenjärjestöjen
kanssa. Hyry ry järjesti Hyvät uutiset kampanjan, jossa kerrottiin YK:n
vuosituhattavoitteista.
Hyky ry teki onnitteluvideon 60-vuotiaalle Suomen Yk-liitolle.
5.4.1.4 NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN YK-PÄIVÄT

Hyky ryn puheenjohtaja osallistui nuorten ja opiskelijoiden YK-päiville Jyväskylässä
yhteistyössä Suomen YK-nuorten puheenjohtaja Pinja Parkkosen kanssa kertoen Suomen
YK-nuorten post2015-raportin tuloksista sekä YK-nuorten toiminnasta.

5.4.2. SUOMEN YK-LIITTO
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5.4.2.1. MAAILMA KYLÄSSÄ –FESTIVAALIT

Hyky ry osallistui Maailma Kylässä –festivaaleille Suomen YK-liiton teltassa. Hyry
suunnitteli erilaisia tiedotusmuotoja, organisoi aikatauluja, hankki vapaaehtoisia telttaavarten ja ideoi luomu herneiden jakamisen. Luomu iiemenet pussitettiin ja ne jaettiin
ihmisille ilmaiseksi festivaaleilla. Hyky oli koko viikonlopun ajan paikalla tiedottamassa niin
Hykyn kuin Suomen YK-liiton toiminnasta. Maailma kylässä –festareilla Hyky lahjoitti uusille
jäsenille haalarimerkin.
5.4.2.2. PALLONKUTISTAJAT –KAMPANJA

Hyky ry osallistui aktiivisesti Suomen YK-liiton lanseeraamaan Pallonkutistajat –
kampanjaan. Kampanja kertoo maailmanlaajuisesta muovijäteongelmasta sekä tiedottaa
keinoista vähentää muovijätteen syntyä. Hyky ry oli mukana Roskalavapaviljonkitapahtumassa kahtena päivänä askarrellen lasten kanssa kierrätysmuovista uusioesineitä
tiedottaen heitä samalla muovijätteeseen liittyvistä ongelmista. Maailma Kylässä –
festareilla Hyky ry otti kuvia Suomen YK-liiton roskaseinästä, jossa vapaaehtoiset voivat
kuvata itsensä tukeakseen kampanjaa. Hyky tiedotti aktiivisesti Pallonkutistajat –
kampanjasta koko vuoden sosiaalisessa mediassa. Muutama Hykyn aktiivi osallistui
Suomen YK-liiton mukana puoluekokouksiin, joissa lobattiin Pallonkutistajat –kampanjaa
päättäjille.
5.4.2.3. KOULUVIERAILUT

Hyky osallistui Suomen YK-liiton järjestämään kouluvierailija-koulutukseen, jonka jälkeen
Hykyn aktiivit ovat käyneet pitämässä koulutuksia useissa kouluissa sekä muun muassa
Helsingin

Ylioppilaskunnan

Kehitysyhteistyövaliokunnan

koulutusviikonlopussa.

Koulutuksissa käsiteltiin YK:n toimintaa ja eri aihealueita eri-ikäisille lapsille, nuorille ja
aikuisille.
5.4.2.4 KOKOUKSET
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Hyky ry:n puheenjohtaja Anne Pauna toimii Hyky ry:n edustajana Suomen YK-liiton
hallituksessa varajäsenenä. Anne Pauna osallistui aktiivisesti Suomen YK-liiton kokouksiin
ja tiedotti YK-liiton tulevista tapahtumista ja päätöksistä Hyky ry:n hallitukselle sekä tiedotti
Hyky ry:n tärkeimmistä tapahtumista YK-liiton hallitukselle.
Anne Pauna valittiin edustamaan Suomen YK-liittoa Maailman YK-liittojen kattojärjestö
WFUNA:n Genevessä 21.-25.7.2014 järjestettyyn ihmisoikeuskoulutukseen.
5.4.3. FINNISH MODEL UNITED NATIONS (FINMUN)

Hyky ry jatkoi perinteisiä kuukausittaisia UN Edutainment –seminaareja ja aiheina oli xxx..
FinMUN ja Hyky järjestivät leikkimielisen kilpailun sosiaalisessa mediassa. Kilpailun aikana
someen ladattiin YK:lle suunnattuja onnitteluviestejä ja kilpailtiin siitä kumpi saa enemmän
tykkäyksiä postauksillaan. FinMUN voitti 43-42. Lisäksi Hyky osallistui FinMUNin 10vuotisjuhliin onnitellen yhteistyökumppania. Hyvät uutiset -kampanjassa Hyky sai apua
FinMUNin aktiiveilta.
5.4.4 SUOMEN UN WOMEN

Hyky ry syvensi yhteistyötään Suomen UN Womenin kanssa toimivuonna 2014. UN
Women lanseerasi syksyllä 2014 HeForShe-kampanjan, jossa tarkoituksena on saada
miehet aktiivisesti toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Hyky ry
halusi nostaa aktiivisesti tasa-arvon edistämisen toiminnassaan esille, joten kampanjasta
kertova seminaari järjestettiin UN Edutainment muodossa. Tapahtuma sai suursuosion
hetkessä; ennakkoilmottautumisia tapahtumaan oli lähes 100. Hyky ry:n jäsenistölle tasaarvokysymykset osoittautuvat tärkeäksi, joten päätettiin järjestää isompi haaste, jotta
nuorten kiinnostus tasa-arvokysymyksiin välittyisi myös Suomen päättäjien tasolle. Hyky ry
haastoi kaikki 116 mieskansanedustajaa ja tulevat vuoden 2015 eduskuntavaaliehdokkaat
nostamaan tasa-arvon agendalleen työssään. Kansainvälisenä naisiin kohdistuvan
syrjinnän lopettamisen päivänä Hyky ry järjesti tukitapahtuman Eduskuntatalolla keräten
paikanpäälle useita kymmeniä kansanedustajia. Haaste levisi myös sosiaalisessa
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mediassa keräten paljon nuorten tulevien poliitikkojen lupauksia työskennellä jatkossa
tasa-arvoisemman Suomen puolesta. Hyky ry sai ennätysmäärän tykkäyksiä sosiaalisessa
mediassa sekä jäseniä kyseisen kampanjoinnin aikana.

5.4.5. SUOMEN PUNAINEN RISTI

Hyky ry järjesti Nälkäpäiväkeräykseen liittyvän keskustelutilaisuuden, jossa Suomen
Punaisen Ristin varapuheenjohtaja Otto Kari kertoi uramahdollisuuksista Punaisella
Ristillä. Tilaisuuden jälkeen osallistujat keräsivät varoja lipaskerääjinä Suomen Punaisen
Ristin Nälkäpäiväkeräykseen.
Hyky ry:n aktiiveja osallistui Suomen Punaisen Ristin Humanitäärisen oikeuden perus- ja
jatkokursseille.
Hyky ry osallistui Suomen Punaisen Ristin ketjureaktio-kampanjaan sekä Ei rasismille –
vastaisen päivän tapahtumiin.
Hyky on tiedottanut Suomen Punaisen Ristin toiminnasta sosiaalisessa mediassa ja
Suomen Punainen Risti on myös jakanut Hykyn päivityksiä.
5.4.6. NAISTEN LINJA

Hyky ry osallistui Naisten Linjan xxx-tapahtumassa. Hykyn aktiivit olivat auttamassa
tapahtuman järjestämisessä sekä tapahtuman markkinoinnissa.
Hyky on aloittanut yhteistyön Naisten Linjan kanssa myös nuorille suunnatun
tiedotusvideon

suhteen.

Videon

tarkoituksena

on

tiedottaa

ja

ennaltaehkäistä

parisuhdeväkivaltaa. Video on määrä kuvata keväällä 2015, sitä varten Hyky on
korvamerkinnyt projektille vuonna 2014 kerätyistä varoista 300 euroa. Hyky on osallistunut
Naisten Linjan kampanjoihin sosiaalisessa mediassa.
Naisten Linjan toiminnanjohtaja Pia Puu-Oksanen osallistui asiantuntijana Hykyn
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järjestämiin ihmiskauppaa käsitteleviin seminaareihin.

5.5YMPÄRISTÖ

Hyky ry halusi toiminnassaan tuoda esille ympäristöystävällistä työskentelyä. Hallituksen
kokouksiin ei tulostettu esityslistoja eikä syntyvän jätteen määrä pyrittiin minimoimaan.
Suurimmat ympäristökampanjat toteutettiin yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa.
Pallonkutistajat –kampanja sekä Roskalava-tapahtuma näkyivät Hyky ry:n jäsenistölle
sosiaalisessa mediassa. Kaikissa tapahtumissa muovijätteen synty pyrittiin minimoimaan.
Aiempien vuosien tapaan HYKY ry oli mukana Maan ystävät ry:n koordinoimassa Polttava
Kysymys -ilmastolakikampanjassa. Ympäristövastaava edusti järjestöä kampanjaan
osallistuvien järjestöjen kokoontumisissa ja raportoi kampanjan edistymisestä hallitukselle.
Monien muiden kampanjaan osallistuvien järjestöjen tapaan HYKY ry antoi
kansalaisjärjestöjen lausuntokierroksella lausunnon ilmastolakiluonnoksesta, ja
ympäristövastaava valmisteli tämän.

5.6KEHITYS- JA MARKKINOINTI

Hyky ry:n vuonna 2013 aloittama nimenmuutosprosessi saapui päätökseen keväällä
2014. Entisestä Helsingin Nuorten ja Opiskelijoiden YK-yhdistyksestä tuli ytimekkäämpi
Helsingin YK-nuoret. Alkuperäinen idea nimen muuttamisesta Helsingin YKyhdistykseksi jouduttiin hylkäämään, kun patentti- ja rekisterihallitukselta tuli ilmoitus,
että nimi on jo käytössä.
Helsingin YK-nuoret ry otettiin hyvin vastaan ja nimenmuutoksen markkinointiin
käytettiin paljon aikaa ja vaivaa. Logo, nettisivut, facebookin nimi, haalarimerkit ja rollup uudistettiin uuden nuorekkaan nimen mukaiseksi. Varapuheenjohtaja Lotte
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Fredriksson oli päävastuussa logon suunnittelusta. Roll-upin suunnitteli suomalainen
graafinen suunnittelija Juho Rantakari.

6. TUKITOIMINNOT
6.1 SIHTEERIN TOIMIKENTTÄ

Sihteerin tehtävänä on ollut kirjoittaa pöytäkirjat, hakea postit ja ylläpitää jäsenrekisteriä.
Hallituksen kokouksia on pidetty kahden viikon välein ja pöytäkirjoihin on kirjattu
kokouksissa käsitellyt asiat. Sihteeri on myös avustanut puheenjohtajaa ja muuta hallitusta
erilaisissa tehtävissä ja tapahtumissa.
Vuonna 2014 jäsenistön määrä kasvoi huomattavasti ja uudet jäsenet on lisätty
sähköpostilistalle ja pyritty toivottamaan tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan mukaan.
Vuoden 2014 lopulla jäseniksi oli hyväksyttyjä 300. HYKY on jatkanut merkittävänä YKpaikallisyhdistyksenä ja aktiivinen ja laadukas toiminta on näkynyt suoraan jäsenmäärän
kasvussa ja ennen kaikkea kiinnostuksena monipuolisiin YK-asioihin ja -toimintaan.
6.2 PROJEKTIVASTAAVAT

Kotimaanprojektivastaava, kansainvälisten projektien vastaava, järjestösuhdevastaava ja
Post-2015-työryhmä olivat kaikki rakentamassa aktiivista yhteiskunnallisesti vaikuttavaa
nuorisojärjestöä Hyky ry:stä toimivuonna 2014. Vastaavat huomioivat jäsenten erilaiset
kiinnostusten kohteet järjestämällä monimuotoisia tapahtumia. Vastaavat työskentelivät
yhteistyössä saaden toiminnasta yhteneväistä, jatkuvaa ja mahdollisimman monipuolista.
Järjestöyhteistyöhön panostettiin kaikilla osa-alueilla ja tämä näkyi Hyky ry:n
tunnettavuuden lisääntymisellä suomalaisessa järjestökentässä.
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6.3 PROJEKTIVIRKAILIJAT

Projektivirkailijoiden tehtävänä oli auttaa ja tukea projektivastaavia toiminnoissaan.
Virkailijat osallistuivat tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Virkailijat auttoivat
puheenjohtajaa ja edistivät hallituksen toimintaa tarpeen vaatiessa.
6.4

TIEDOTUS

Tiedotus on sosiaalisen median aikakaudella avainasemassa järjestön tunnettavuuden
kannalta. Tiedotus päätettiin jakaa kolmeen erivastuualueeseen toimivuonna 2014.
Verkkoviestintävirkailijan tehtävänä oli hoitaa sosiaalisessa mediassa tapahtuva tiedotus.
Sosiaalisen mediaa ja verkkoviestintää käytettiin hyväksi järjestön tapahtumien ja
blogikirjoitusten mainostamisessa. Ottamalla käyttöön järjestön oma Twitter-tili pyrittiin
myös hyödyntämään järjestöyhteistyökumppanien ja muiden kiinnostavien toimijoiden
sisältöjä omassa viestinnässä ja monipuolistettiin näin jäsenien suuntaan kohdistettua
viestintää. Järjestön internet-sivut uudistettiin kotisivujen aikaisempaa sivupohjaa
hyväksikäyttäen ja alustavasti pohdittiin mahdollisuutta tulevaisuudessa uuteen
sivupohjaan. Tavoitteena oli tuottaa uudet verkkosivut esimerkiksi Wordpress-pohjalla
syksyllä 2014 mutta projekti ei toteutunut syyskaudella verkkoviestintävastaavan
vaihduttua.
Tiedottajan vastuulla oli sähköpostiliikenteen hallinnoiminen. Ajankohtaisista tapahtumista
tiedotettiin laajasti Helsingin yliopiston eri järjestöjen sähköpostilistoilla. Tiedottaja
yhteistyössä sihteerin kanssa lähetti uusille jäsenille sähköpostikirjeen, jossa käytiin läpi
tulevat tapahtumat. Perinteisen sähköpostin sijaan päätettiin alkaa käyttämään Mailchimpuutiskirjettä, mutta jäsenten sähköpostirekisteriä ei keretty siirtää Mailchimp- jäjrestelmään,
joten ammattimainen uutiskirje otetaan käyttöön seuraavana toimivuonna.
Eurooppatiedotus-virkailija toimi aktiivisena Hyky ry:n bloggaajana. Blogissa on käsitelty
ajankohtaisia Euroopan Unionia ja YK:ta koskettavia aiheita. Blogiin saatiin myös Hyky ry:n
hallituksen ulkopuolisia kirjoittajia kirjoittamaan ajankohtaisista kansainvälisistä aiheista.
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7. TAPAHTUMAKALENTERI

TAMMIKUU
3.1

Food Security- työryhmän tapaaminen (3)

11.1

Brunssi Sandro’sissa (9)

14.1

Ei rasismille- tapaaminen

15.1

Kööpenhaminan matkan suunnittelukokous (6)

22.1

Fire in the Blood elokuvailta (35)

22.1

Hallituksen kokous

24.1

Uutisvuoto-kuvaukset (30)

27.1

HYY: Alinasalin koulutus:

30.1.

Ulkoministeriön kuulemistilaisuus (3)

31.1

Post 2015- valiokunnan tapaaminen (5)

31.1

Food Security- työryhmän tapaaminen (4)

HELMIKUU
4.2

UN Women T-Shirt Charity Launch Party (5)

4.2

Polttava Kysymys (1)

4.2.

Post2015-valiokunnan pj:n ja varapj:n tapaaminen YK-liiton kanssa (4)

5.2

Lounastreffit (7)

5.2

Mielenosoitus alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta (5)

5.2

Hallituksen kokous
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7.2

Post 2015- valiokunnan kokous (8)

12.3.

Post2015-valiokunnan pj:n ja varapj:n tapaaminen Allianssin Henni Axelinin

kanssa (3)
14.2

Yhdistyksen vuosikokous

14.2

Food Security Meeting (3)

18.2

Hallituksen vaihtoillallinen

19.2

After Library Coffee (1)

19.2

Hallituksen kokous

20.2

SPR:n Ei rasismille! työryhmän kokous (1)

20.2

Kööpenhaminan matkan suunnittelukokous (8)

21.2

Uutisvuoto-kuvaus (30)

25.2

Puheenjohtajatapaaminen Suomen YK-nuorten puheenjohtajan kanssa (2)

26.2

Post2015-valiokunnan pj:n ja varapj:n tapaaminen Suomen YK-

nuorisodelegaatin kanssa
26.2

UN edutainment (13)

28.2.

Ulkoministeriön kuulemistilaisuus (2)

28.2.

YK-nuorten Kepavierailu (10)

28.2.

Lobbauskoulutus Kepassa (15)

MAALISKUU
3.3

Polttava Kysymys (1)

9.3

YK-kouluvierailijakoulutus YK-liitossa (15)

10.3

Hallituksen kokous (8)

11.3

Food Security-työryhmän tapaaminen (3)

12.3

Lounastreffit Meilahdessa: (4)

12.3

Food Security event (38)
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13.3

Enbuske Linnanahde Crew:n kuvaukset (30)

14.3

Post2015-valiokunnan kokous (4)

17.-23.3

Hyvää Kahvia- kampanja

17.3

Post2015-esittely Tyttöjen Talossa (2)

18.3

Nimenmuutos työryhmän tapaaminen (2)

19.3

After library coffee (2)

19.3

Think Food event in Helsinki Think Companyssa (12)

20.3

Kansalaisjärjestöjen tapaaminen (2)

24.3

Keskustelutilaisuus Ihmiskaupasta (55)

24.3

Ylimääräinen yhdistyksen kokous (8)

24.3

Hallituksen kokous (8)

26.3

UN Edutainment

HUHTIKUU
2.4

Lounastreffit Kumpulassa

2.4

Kv-projektivastaava Mari Matzusakin läksiäiskahvit

4.4

Sport and Development tapahtuma

6.4

Kansainvälinen urheilun ja kehityksen päivä: Juoksutapahtuma (8)

7.4

Kansainvälinen terveyspäivä (10)

10.4

Hallituksen kokous

10.4

Enbuske ja Linnanahde Crew (36)

16.4

After Library Coffee
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24.4

Hallituksen kokous

24.4

Enbuske ja Linnanahde Crew

TOUKOKUU
7.-9.5

Kööpenhaminan opintomatka (13)

7.-9.5

EU-akatemia Brysselissä

9.5

Eurooppapäivän tapahtuma yhteistyössä YK-liiton kanssa (3)

13.5

UN edutainment (15)

14.5

Hallituksen kokous

23.5

”Too Young To Wed” –valokuvanäyttelyn avajaiset

23.-25.5

Maailma Kylässä festarit

24.5

Suomen YK-nuorten kokous

26.5

Ulkoministeriön Kuulemistilaisuus Koulutuksesta ja Terveydestä

27.5

YK-liiton kevätkokous

29.5

Hallituksen kokous

KESÄKUU
HEINÄKUU
10.7

Kaapin siivous YK-liiton tiloissa

16.7

Suomi Areena Porissaporin suomi areena 16.7

21.-25.7

Puheenjohtaja Anne Genevessä
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ELOKUU
SYYSKUU
2.9.

HYYn avajaiskarnevaalit (5)

15.9.

Hallituksen kokous

17.9.

Uusien ilta (40)

18.9.

Nälkäpäiväkeräys (8)

26.9.

Saunailta (40)

29.9.

Hallituksen kokous

LOKAKUU
8.10

uuden ylioppislastalon kokoustilojen siivoaminen (5)

13.10.

Hallituksen kokous

14.10.

AYY:n & HYY:n Post-2015 -paneeli (20)

14.10

Kansalaisvaikuttaminen 2014- paneelikeskustelu

15.10.

Kehyviikon Global Fair –tapahtuma

16.10

Enbuske ja Linnanahde Crew-kuvaukset (36)

17.10

YK-liiton 60-vuotisjuhla

17.10.

Suomen YK-nuorten kokous

18.10

YK-liiton kouluvierailijakoulutus

18-19.10

SPR:n koulutus.

20.10.

Rauhan tuottajat -kaupunkisuunnistus (13)

21.10.

Kokous Naisten linjalla

24.10

YK-päivä hyvät uutiset

24.10

FinMUN 10-juhlat

30.10

Naisten Linjan tukitapahtuma

29.10

Un edutainment (25)

27.10.

Hallituksen kokous
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MARRASKUU
3.11
Suunnittelukokous He4She Kampanjasta (4)
3.11.

Ihmiskauppa ja tasa-arvo kello (40)

6.11

Enbuske ja Linnanahde Crew-kuvaukset (38)

10.11

HeForShe-tempauksen suunnittelukokous (2)

10.11.

Hallituksen kokous

11.11

Teetä ja pannukakkua keskusteluiltamat Sadankomitean kanssa
Rauhanasemalla

12.11

SPR:n humanitäärisen oikeuden ekskursio

14.-15.11.

Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivät

15.11

Tampereen YK-yhdistyksen 10-vuotisjuhlat

19.11

Yhdistyksen syyskokous

21.11

Uutisvuoto (30)

21.11

Turun YK-yhdistyksen vuosijuhlat

23.11

SuomenYK-nuorten syyskokous

24.11

UN Edutainment (puhuja sairastunut)

25.11.

HeForShe- tukitapahtuma Eduskuntatalolla

JOULUKUU
1.12
Hallituksen kokous
2.12.

YK-nuorten kokous

9.12.

Suomen YK-liiton syyskokous

9.12.

HYKYn pikkujoulut (9)

10.12.

Joulupuuro UN Womenin kanssa

10.12.

YK-nuorten urailta (60)

11.12.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

11.12

Hallituksen kokous
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12.12.

Aamupala USAn suurlähetystön kanssa (11)

29.12.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

36

37

