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1. YLEISTÄ
Helsingin YK-nuoret ry:n 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 valistustoimintaa järjestämällä kokouksia,
seminaareja, vierailuja, keskustelutilaisuuksia ja muuta toimintaa.
Yhdistyksellä oli viisi toiminnan painopistettä vuonna 2015:
1. Nostaa jäsenmäärää ja tietoutta Helsingin YK-nuoret 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 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 2015 oli erittäin onnistunut ja yhdistyksen päämäärät toteutuivat hyvin. Vuoden aikana
yhdistys panosti etenkin uusien aktiivien hankintaan Helsingin YK-nuorten tunnetuksi tekemiseen sekä
sähköiseen viestintään. Jäsenmäärä kasvoi vuonna 2015 yli 100 jäsenellä ja sosiaalisessa mediassa yhdistys sai reilusti yli 200 uutta seuraajaa. Facebook-sivujemme tykkäysmäärä nousi 452:sta peräti
680:een. Yhdistyksen toiminta laajentui niin jäsenistön kuin yhteistyökumppanien osalta toimivuonna
2015, ja kontakteja muodostettiin esimerkiksi Aalto-yliopiston opiskelijoihin.
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2. TOIMIHENKILÖT
2.1 HALLITUS

Puheenjohtaja: Josi Seilonen
Varapuheenjohtaja ja ympäristövastaava: Lotte Fredriksson
Sihteeri: Gina Myllymäki
Taloudenhoitaja: Ida Uusikylä
Tiedottaja: Laura Alanko
Kotimaanprojektivastaava ja teemavuosivastaava: Jenni Sundqvist
Kansainvälisten projektien vastaava: Saara Räsänen
Järjestösuhdevastaava: Josefin Gustafsson

2.2 HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Anne Pauna
Hanna Kemppainen
Joonas Aitonurmi
Sara Mähönen

2.3 VIRKAILIJAT

Kotimaanprojektivirkailija: Sara Sintonen
Kansainvälisten projektien virkailija: Leila Rikabi, Karoliina Hurri hallituksen päätöksellä uusi kansainvälisten projektien virkailija 1.9 alkaen.
Järjestösuhdevirkailija: Silja Kanerva
Verkkoviestintävirkailija: Sanna Jokila
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3. JÄSENISTÖ

Vuonna 2015 jäsenistön määrä kasvoi huomattavasti ja vuoden lopulla jäseniä oli 412. Uudet jäsenet on
pyritty toivottamaan tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan mukaan lähettämällä sähköposti tulevista
tapahtumista heti jäseneksi liittymisen jälkeen. Jäsenistöä pyrittiin lisäämään aktiiviselle kasvotusten
tapahtuvalle mainonnalla tuttavapiireissä sekä erityisesti eri tapahtumien yhteydessä. Myös yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa panostettiin, ja tätä kautta syntyi mahdollisuuksia kertoa toiminnastamme myös heidän jäsenilleen. Jäseneksi liittymisestä on tehty mahdollisimman vaivatonta. Nettisivuilla on sähköinen jäsenlomake ja tapahtumissa oli jaossa Liity jäseneksi- lomakkeita sekä mahdollisuus täyttää internetissä oleva jäsenlomake.
Helsingin YK-nuoret ry on jatkanut merkittävänä YK-paikallisyhdistyksenä ja aktiivinen ja laadukas
toiminta on näkynyt suoraan jäsenmäärän kasvussa ja ennen kaikkea kiinnostuksena monipuolisiin YKasioihin ja -toimintaan.
Jäsenistöä myös kannustettiin avustamaan toimintaa. Tämä konkretisoitui etenkin tapahtumien järjestämisen yhteydessä, jolloin jäseniltä saatiin paljon arvokkaita ideoita ja apua. Yksi parhaimmista ideoista oli Kahoot-alustan käyttäminen Fuksiseikkailun yhteydessä YK-aiheisen tietokilpailun järjestämiseksi. Jäsenistöä osallistui myös aktiivisesti hallituksen kokouksiin.
Sosiaalista median hyödyntämistä jäsenistön aktivoimisessa ja tiedottamisessa jatkettiin ahkerasti.
Suunnittelun seurauksena päätettiin panostaa etenkin Facebookin käyttöön. Erityisesti nuoret käyttävät paljon sosiaalista mediaa tiedotuskanavanaan, joten Helsingin YK-nuoret ry pyrki tavoittamaan
nuoria heille luontevassa tiedotusympäristössä. Facebookissa tykkääjiä saatiinkin 228 lisää, eli vuoden
lopussa tykkääjiä oli 680. Vuonna 2014 kunnolla käyttöön otettu Twitter-tiliä ei päivitetty yhtä aktiivisesti, mutta seuraajien määrä nousi kuitenkin 98 edellisvuoden 62:sta. Vuoden 2014 lopussa perustetun Instagram-tilin käytöstä keskusteltiin aktiivisesti, mutta sen potentiaalia ei vielä tänä vuonna päästy käyttämään täysimittaisesti. Seuraajia saimme kuitenkin 52.
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4. TALOUS
Vuoden 2015 toimintaa 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-ohjelmasta) käytettiin tämän toimintakertomuksen mukaiseen
toimintaan kotimaassa, Brysselin-Haagin –opintomatkaan ja operatiiviseen toimintaan (mm.
pankkikuluihin). Hallinnolliset dokumentit pyrittiin pitämään sähköisessä muodossa.

5. TOIMINTA

5.1 KOTIMAAN TOIMINTA

Kotimaan toimintaan osallistumisen kynnys haluttiin pitää matalana ja toimintaan tutustuminen vaivattomana. Helsingin YK-nuoret järjesti perinteisiä seminaareja sekä UN Edutainmentteja, ja toiminnalla pyrittiin erityisesti uusien aktiivien rekrytoimiseen ja Helsingin YK-nuorten tunnetuksi tekemiseen.
Helsingin YK-nuorten vuoden 2015 kotimaan toiminta keskittyi järjestön kahden vuositeeman, YK:n
juhlavuoden ja ilmaston, ympärille. Tavoitteena oli järjestää tapahtumia silmällä pitäen YK:n 70vuotisjuhlallisuuksia. Käytännössä tämä tarkoitti tiedottamista YK:n toiminnasta, toteutuneiden vuosituhattavoitteiden tiedottamista sekä YK:n merkityksen korostamista rauhan ja hyvinvoinnin rakentajana.
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Ympäristöteema valittiin siksi, että tämä monesti unohdettu aihe saisi näkyvyyttä, etenkin ennen joulukuussa 2015 pidettyä Pariisin ilmastokonferenssia. Tarkoituksena oli levittää tietoa Pariisin ilmastokokouksen agendalla olevista asioista, kuten päästövähennysleikkauksista. Teeman valintaan vaikutti
myös keväällä 2015 pidetyt eduskuntavaalit. Pyrkimys oli ohjata kansalaisia ottamaan ilmastonäkökulma huomioon valittaessa ehdokasta. Hallitusohjelmaa tehtäessä olisimme halunneet saada sanamme
vielä voimakkaammin mukaan agendalle.
Teeman keskeisimmäksi tapahtumaksi valittiin jo keväällä ilmastopaneeli, joka järjestettiin 24. syyskuuta nimellä Eurooppalainen Suomi - näkökulmia ilmastokeskusteluun. Moderaattoriksi järjestyivät
Allianssin ilmastodelegaatti Anna Abrahamsson, ja panelisteiksi Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola, ympäristöministeriön edustaja Maria Vuorelma sekä WWF:n Kaarina
Kolle.
Ilmastopaneeli sijoittui järjestämällemme ilmastoviikolle, jonka aikana panostimme ilmastoaiheiseen
tiedottamiseen, ja järjestimme myös hävikkibrunssin Porthaniassa ja vierailun ympäristöministeriöön.
Hävikkibrunssi oli valtaisa menestys – ruokakaupoista haettua ruokaa jaettiin noin 150 ihmiselle, ja
samalla tarjosimme tietoa ja keskusteluita ilmastokysymyksistä.
Kotimaan toiminnan yleisemmät tavoitteet vuonna 2015 olivat järjestää jäsenistölle mielenkiintoisia
seminaareja vuoden teemoista sekä viedä jäseniä vierailuille eri järjestöjen toimistoihin ja ministeriöihin. Tavoitteena oli myös jatkaa edellisvuotena hyväksi koettuja urheiluaiheisia tapahtumia, joita ei
tänä vuonna järjestetty. Sen sijaan tavoite rakentaa järjestön profiilia hyvässä hengessä toimivana järjestönä onnistui mainiosti, mikä näkyi jäsenmäärän huimana kasvuna.
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5.1.1 KOTIMAAN TOIMINTAA AJANKOHTAISTEN JA PUHUTUIDEN AIHEIDEN YMPÄRILLÄ

Ympäristön ja YK:n 70-vuotisjuhlavuoden lisäksi järjestettiin tapahtumia pinnalla olevista aiheista.
Pinnalla oleviksi aiheiksi koettiin lisääntynyt maahanmuutto ja loppuvuoden pakolaiskriisi. Aiheen ympärille järjestettiin muutaman vierailun sekä seminaarin. Yksi vierailukohteista oli Amnesty Internationalin Suomen toimisto, aiheena siirtolaisuus ja maahanmuutto. Oikeudellinen asiantuntija Susanna
Mehtonen kartoitti yleiskuvaa tilanteesta ja kertoi Amnesty Internationalin työstä aiheen parissa. Vierailulla oli mukana 10 osallistujaa.
16. marraskuuta järjestettiin keskustelutilaisuus nuorista turvapaikanhakijoista. Tilaisuuden alussa
esitettiin dokumentti What does an asulym seeker go through in Finland, joka kertoo 14-vuotiaan Albertin arjesta vastaanottokeskuksessa. Dokumentin katsomisen jälkeen ohjaaja ja dokumentin päähenkilö Albert keskustelivat yleisön kanssa turvanpaikanhakujärjestelmästä, kokemuksista ja prosesseista.
Tapahtuma oli erityisen onnistunut. Englanninkielisen tapahtumakutsun vuoksi yleisöön oli kertynyt
paljon vaihto-oppilaita, professoreita sekä myös Syyriasta vasta tulleita turvapaikanhakijoita.
Vierailu järjestettiin myös Suomen Punaisen Ristin toimistolle noin 20 jäsenen kanssa joulukuun ensimmäisenä päivänä. Suomen Punaisen Ristin henkilökunta esitteli kriisinhallintatoimintaansa ja rakentamiaan hätämajoituksia ympäri Suomea syksyn aikana. He kertoivat vapaaehtoistoiminnasta vastaanottokeskuksissa sekä yleisemmin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toiminnasta.

5.2 VUODEN TEEMA: YMPÄRISTÖ

Ympäristöteema onnistuttiin pitämään mukana vuoden tapahtumissa. Helsingin YK-nuoret ry järjesti
seminaareja, joiden aiheena olivat uudet kehitystavoitteet ja ennen kaikkea Pariisin Ilmastokokous.
Resurssien vuoksi vaikuttaminen kesällä hallitusohjelman laatimiseen lobbaamalla ei onnistunut, mikä
oli järjestön kunnianhimoinen tavoite. Sen sijaan tuotiin esille Post2015 -agendaa ennen edustakuntavaaleja sekä pitkin vuotta jakamalla Suomen YK-nuoret ry:n Post-2015 kyselyä Helsingin YK-nuoret
ry:n sähköpostilistoilla sekä sosiaalisessa mediassa.
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Järjestimme vaalipaneelin aiheena kehityspolitiikka ja maailmantalous yhteistyössä Helsingin Yliopiston Kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa maaliskuun 30. Päivä. Tapahtuma
järjestettiin Uuden Ylioppilastalon Mannerheim-salissa ja panelisteiksi kutsuimme neljä eduskuntavaaliehdokasta sekä kolme asiantuntijaa. Panelisteina olivat Kokoomuksen Daniel Sazanov, Perussuomalaisten Simon Elo,
Vihreiden Maria Vuorelma ja Vasemmistoliiton Mai Kivelä. Asiantuntijapuhujina puolestaan olivat Tutkijatohtori Eija Ranta, Ulkoministeriön ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari ja Kepan
koulutussuunnittelija Paula Konttinen. Vaalipaneeli keräsi roiman 60 hengen yleisön.
Syyskausi alkoi vahvasti ympäristökampanjalla, jota olimme valmisteltu keväällä ja kesällä. Tähän liittyvät tapahtumat
keskitettiin syyskuussa järjestetylle Ilmastoviikolle. Tämän viikon ohjelma
alkoi vierailulla Ulkoasianministeriön kansainvälisen ympäristöpolitiikan
yksikköön, jossa meitä oli yhteensä 16 osallistujaa. Ekskursiota seuraavana
päivänä järjestimme Porthaniassa ilmaisen ja avoimen ”Hävikkibrunssin”
(näkyy yllä olevissa kuvissa), jonka tarjoilut lahjoittivat

K-Market

Postitalo,

K-Supermarket

Kamppi, Sis. Deli ja Sinisen Huvilan Kahvila.
Brunssi oli suuri menestys ja arviolta yli 150 henkilöä osallistui siihen. Kolmantena ja viimeisenä
päivänä järjestimme Tiedekulmassa ilmastoteemaisen paneelin (näkyy oikealla olevassa kuvassa),
jossa oli mukana Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola, Ympäristöministeriön edustaja Maria Vuorelma sekä WWF:n
Kaarina Kolle. Paneelia veti Allianssin ilmastodelegaatti Anna Abrahamsson, ja osallistujia oli reilu 30.

11

5.2.1 YMPÄRISTÖVASTAAVAN TOIMIKENTTÄ

Ympäristövastaavan luottamustehtävän ominaisuudessa Helsingin YK-nuoret ry:lle valmisteltiin toimintaa ja tapahtumia määrittelevä ympäristöohjelma. Helsingin YK-nuoret ry:n ympäristöohjelmaan
kirjattiinkin yksityiskohtaisesti ympäristönsuojelulliset tavoitteet, energiansäästön ja jätteiden, kokousten ja tapahtumien, ulkomaanprojektien sekä ympäristötietoisuuden osa-alueilta. Helsingin YKnuorille on ensiarvoisen tärkeää, että linjaukset noudattelevat YK:n asettamia ympäristölinjauksia.
Vuonna 2015 onnistuimmekin toimimaan varsin ympäristöystävällisesti toiminnassamme ja täyttämään siihen asetetut tavoitteemme.
Toinen osa-alue ympäristövastaavan toimikentästä on edistää ympäristötietoisuutta sekä jäsenistön,
että laajemman yleisön keskuudessa. Vuoden teemamme ollessa ”Ympäristö”, saimme nämä kaksi toimikenttää tällä kertaa yhdistettyä. Ympäristötietoisuutta lisättiin siis yllämainittujen tapahtumien kautta, sekä tiedottamalla ajankohtaisista ympäristöön liittyvistä aiheista.
Vuosi 2015 oli kansainvälisesti hyvin merkittävä vuosi ympäristöasioiden kannalta, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisen takia, sekä marras-joulukuussa Pariisissa järjestetyn ilmastokokouksen ja sitä edeltävien neuvotteluiden takia. Helsingin YK-nuoret ry pitivät luonnollisesti myös
näitä aiheita ja siihen liittyviä uutisia esillä tiedotuksessa (etenkin Facebook-kanavan kautta), sekä
myös edellä mainittujen tapahtumien keskusteluissa.
Kuva: Suomen YK-liitto
YK:n jäsenmaat sopivat 25.–27.9.2015 New
Yorkissa järjestettävässä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän
kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti.
Ohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen
turvaaminen.
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5.3 JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

Suomen YK-nuoret ry on Helsingin YK-nuorten kattojärjestö. Helsingin YK-nuoria Suomen YK-nuorten
hallituksessa edustivat Anne Pauna, Josi Seilonen ja Josefin Gustafsson. Suomen YK-nuorten toimintaan osallistuttiin aktiivisesti. Keväällä Helsingin YK-nuoret osallistui Post-2015 kyselyn jakamiseen
omissa sosiaalisen median väylissä sekä perinteisen sähköpostiviestin muodossa. Post-2015 selvitysten
tuloksia esiteltiin myös näissä medioissa tulosten julkistettua. Suomen YK-nuorilta haettiin myös avustusta keväisen opintomatkan järjestämiseen. Avustusta saatiin ja matkasta laadittiin matkaraportti,
joka julkaistiin Helsingin ja Suomen YK-nuorten blogissa.
Helsingin YK-nuoret järjesti yhteistyössä Suomen YK-nuorten kanssa monia tapahtumia vuoden aikana. YK-nuorten saunailta Helsingissä syyskuussa sekä nuorten YK-päivät. Nuorten YK-päivät järjestettiin vuonna 2015 syksyllä Turussa. Helsingin YK-nuoret ry oli mukana tapahtumassa vetämässä osallistujille työpajoja yhdessä Suomen YK-nuorten kanssa. Työpajat liittyivät YK:n uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Helsingin YK-nuoret oli mukana vetämässä kolmea työpajaa: Agenda 2030, ”Nuoret
rauhan kuluttajina” sekä ”Askel eteenpäin”. Kuhunkin työpajaan osallistui noin 100 YK:sta kiinnostunutta nuorta. Helsingin YK-nuoret pääsi työpajojen yhteydessä kertomaan omasta toiminnastaan ja tavoitteistaan.
Helsingin YK-nuoret kävi myös 10. maaliskuuta hallitusporukalla YK:n länsi-Euroopan tiedotustoimiston (UNRIC) lanseeraamassa YK-kinossa, jossa aihe vaihteli pitkin vuotta. Helsingin YK-nuoret ry:llä on jo useamman
vuoden ollut hyvät yhteydet UNRIC:in pohjoismaiden
yksikön apulaispäällikköön, ja selvitimme tänä vuonna
mahdollisuuksia yhteistyöhön. Vielä ei yhteistä projektia löytynyt.
Lisäksi osallistuimme muihin YK:hon liittyviin tapahtumiin, kuten Suomi 60 vuotta YK:n jäsenenä juhlatilaisuuteen Finlandiatalolla. Tapahtumassa oli
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puhumassa mm. Suomen presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä, ulkomaanministeri Timo
Soini sekä tapahtuman kunniavieras, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon (näkyy ylläolevassa kuvassa, sekä
vasemmanpuolimmaisessa kuvassa Helsingin YK-nuorten sekä Suomen YK-nuorten edustajat juhlatilaisuudessa). Helsingin YK-nuorten varajäsen Anne Pauna sai toimia yhtenä suomalaisten nuorten
edustajista ja pitää YK:n pääsihteerille puheen ja ojentaa tälle YK-liiton keräämiä Maailman Parhaita
Uutisia.

5.4 YK:N 70-VUOTISJUHLAVUOSI

YK:n 70-vuotisjuhlavuosi näkyi Helsingin YK-nuorten toiminnassa, enemmän tai vähemmän, läpi hallituskauden. Osallistuimme Suomen YK-liiton YK:n 70-vuotiskampanjointiin 23. ja 24. toukokuuta Maailma Kylässä -festivaaleilla. Olimme kolmen hengen porukan voimin auttamassa YK-liittoa Maailma
Kylässä –festivaalien järjestämisessä heidän teltallaan ja vastineeksi tästä pääsimme kertomaan Helsingin YK-nuorten toiminnasta kiinnostuneille.
Maailma Kylässä -festivaalien lisäksi järjestimme
24. lokakuuta YK:n 70-vuotissitsit yhteistyössä
Finnish Model United Nations (FinMUN ry)
kanssa (viereisessä kuvassa sitsijärkkäävät yhteiskuvassa). Sitsit olivat menestys ja ne keräsivät
Alina-salin täyteen. Konseptina sitsit olivat Helsingin YK-nuorille uudet, mutta ne saivat kovasti
kiitosta. Tämän vuoksi tulemmekin järjestämään
samantyyppiset varainkeruujuhlat yhteistyössä
UN Women:in kanssa tulevana hallituskautena.
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5.5 UN EDUTAINMENT

30. maaliskuuta Helsingin YK-nuoret ry järjesti UN Edutainment -seminaarin vammaisuudesta. Vammaisprofessori Simo Vehmas Helsingin yliopistolta ja kehityskoordinaattori Tuure Tuomas Kynnys
ry:ltä kertoivat YK:n vammaissopimuksesta ja sen ratifioinnista Suomessa sekä muista ajankotaisista
aiheista vammaispolitiikkaan liittyen. Tilaisuus järjestettiin Eurooppasalissa Kampissa. Tilaisuus pidetään perinteisesti englanniksi, jotta myös Suomea taitamattomat voivat osallistua Helsingin YKnuorten toimintaan.
Seminaariin osallistui 30 henkilöä, vaikka järjestimmekin samana ajankohtana myös vaalipaneelin yhdessä KEHY:n kanssa, jossa myös oli yli 40 henkeä.

5.6 SOSIAALISEN MEDIAN KAMPANJAT
Vuonna 2015 Helsingin YK-nuoret ry hyödynsi verkkoviestinnässään eniten Facebookia. Tykkääjiä saatiin lisää yli kaksisataa, ja vuoden lopussa tykkääjiä oli yhteensä 672. Twitter-tiliä päivitettiin selvästi
Facebookia harvemmin, mutta seuraajien määrä kasvoi silti jonkin verran. Vuoden lopussa Twitterseuraajia oli 98. Vuosi sitten perustettu Instagram jäi varsin vähäiselle käytölle, joten jatkossa kuvapalvelun päivittämiseen täytyy kiinnittää enemmän huomiota.
Facebookissa muun muassa informoitiin seuraajia tulevista tapahtumista ja hallituksen kokouksista,
jaettiin YK-aiheisia uutisia ja faktoja sekä vinkattiin mielenkiintoisista harjoittelupaikoista YKorganisaatioissa. Eniten tykkäyksiä keräsivät postaukset Helsingin YK-nuoret ry:n omasta toiminnasta.
Suurin verkkoviestinnän projekti vuonna 2015 oli Helsingin YK-nuoret ry:n verkkosivujen uusiminen.
Sivut siirrettiin Helsingin yliopiston sivustolta suositulle Wordpress-pohjalle. Samalla sivujen materiaalia päivitettiin ajan tasalle, mutta päivitystyötä on jatkettava vielä vuonna 2016. Sivu-uudistus modernisoi Helsingin YK-nuoret ry:n ilmettä ja tekee verkkosivujen hallinnasta jatkossa yksinkertaisempaa.
Sivuille voidaan lisäksi lisätä entistä monipuolisemmin sisältöä.
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5.7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

5.7.1 OPINTOMATKA BRYSELLIIN JA HAAGIIN
Helsingin YK-nuoret järjesti 11.–13.5.2015 opintomatkan Brysseliin ja Haagiin. Matkalla tutustuttiin
Brysselissä ja Haagissa toimiviin kansainvälisiin elimiin, tavattiin eri alojen asiantuntijoita ja Belgian
YK-nuoria.

Matka

rahoitettiin

Helsingin

yliopisto

projektituella,

Suomen

YK-nuorten

projektiapurahalla, yhdistyksen ja osallistujien omavastuuna. Matkalle osallistui 10 aktiivista
jäsentämme.
Brysselissä

vierailtiin

Euroopan

parlamentissa

Nils Torvaldsin

vieraana, YK:n

alueellisessa

tiedotuskeskuksessa UNRIC:issa, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Euroopan aluetoimistolla (OHCHR),
sekä

Pohjois-Atlantin

päämajassa.

liiton,

Vierailuilla

perehdytyksen

Naton
saatiin

kuhunkin

organisaatioon, sen keskeisiin tehtäviin
ja mandaattiin. Euroopan parlamentissa
keskusteltiin,

esimerkiksi

pakolaistilanteesta

Välimerellä

ja

Transatlanttisesta

kauppa-

ja

investointikumppanuussopimuksesta,
TTIP:stä.

YK:n

ihmisoikeusvaltuutetun

toimistossa

puhuttiin

muun

muassa

Euroopan

ihmisoikeustilanteesta: romanien, vammaisten ja pakolaisten tilanteesta sekä naisiin kohdistuvasta
väkivallasta ja rasismista.
Päivävierailu tehtiin Haagiin, jossa käytiin tutustumassa Kansainvälinen rikostuomioistuimeen (ICC),
Jugoslavia-tuomioistuimeen (ICTY) sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ)
vähemmistövaltuutetun toimistoon (High Commissioner on National Minorities). ICC:n opastetun
vierailun aikana kuultiin tuomioistuimen mandaatista, ja millaisia haasteita tuomioistuimen
päivittäiseen työhön kuuluu. Astrid Thorsin vähemmistövaltuutetun vierailun aikana opittiin, kuinka
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heidän mandaatti antaa edellytyksen toimia ennaltaehkäisevästi tarkkailemalla ja toimimalla “early
warning & early action” -periaatteilla. Päivän päätteeksi vierailtiin Jugoslavia-tuomioistuimessa ja
kuulimme hajoamissotien sotarikoksista. Tuomioistuimen mandaatti on päättymässä muutaman
vuoden kuluttua, mutta rauhantyö jatkuu pitkään.
Opintomatka oli erittäin onnistunut, vierailut olivat mielenkiintoisia ja opettavaisia. Oli myös mukava
tavata Belgian YK-nuoria ja keskustella YK-nuorten roolista sekä kuulla heidän toiminnastaan.

5.7.2 WHAT DOES AN ASYLUM SEEKER GO THROUGH IN FINLAND –DOKUMENTTIILTA

16. marraskuuta järjestettiin “What does an asylum seeker go through in Finland?” dokumentti- ja keskusteluillan Think Companyssa. Tilaisuudessa näytettiin Mari Pasulan Alone in the world dokumenttielokuva vuodelta 2011 (29 minuuttia). Elokuva kertoo kosovolaisesta 14-vuotiaasta yksintulleesta turvapaikanhakijalapsesta Albertista, joka saapui Suomeen vuonna 2009. Albert asuu Siuntiossa
Harjulinnan vastaanottokeskuksessa 50:nen muun turvapaikanhakijalapsen kanssa. Albert haluaisi
käydä koulua ja pelata jalkapalloa, mutta Siuntion kunta ei hyväksy heitä peruskouluun, vaikka se kuuluu jokaisen lapsen ihmisoikeuksiin. Elokuvassa kuvataan vastaanottokeskuksen arkea, turvapaikkaprosessiin liittyvää pitkää odotusaikaa ja sitä, mitä yksinäinen turvapaikanhakijalapsi kokee Suomessa.
Dokumentin jälkeen seurasi keskustelu dokumentin päähenkilön Albertin, ohjaaja Mari Pasulan ja
Suomesta turvapaikkaa hakeneen Alin kanssa. Toinen irakilainen turvapaikanhakija Moataz liittyi myös
myöhemmin keskusteluun. Illan aikana Albert kertoi kuulumisiaan neljä vuotta dokumentin valmistumisen jälkeen. Ali ja Moataz kertoivat matkastaan Irakista Suomeen ja minkälaista on ollut turvapaikanhakijana Suomessa. Tilaisuus oli täynnä, keskustelu oli antoisaa ja yleisö esitti paljon kysymyksiä.

5.7.3 KANSAINVÄLISET YK-PÄIVÄT

Helsingin YK-nuoret pyrki järjestämään toimintaa useampana kansainvälisenä YK-päivänä, etenkin
kampanjoimalla päivistä sosiaalisen median kautta. Kansainvälisistä YK-päivistä kampanjoitiin, esi-
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merkiksi 1.3. syrjinnän vastaisena päivänä, 8.3. kansainvälisenä naisten päivänä ja 22.3. maailman vesipäivänä. Lisäksi osallistuttiin 18.3. kansainvälisenä onnellisuuden päivänä Suomen YK-liiton järjestämään tempaukseen Rautatientorilla, jossa jaettiin maailman parhaita uutisia.
YK:n 70-vuotisjuhlapäivänä 24. lokakuuta järjestimme yhdessä FinMUNin kanssa YK-sitsit, joihin osallistui myös paljon kansainvälisiä opiskelijoita.
5.7.4 HELSINGIN YK-NUORET EDUSTUSTEHTÄVISSÄ MAAILMALLA

Helsingin YK-nuorten edustaja osallistui Suomen YK-nuorten kanssa Ulkopoliittiseen konferenssin
Göteborgissa 10.–12.2015. Ruotsin ulkopoliittisen liiton, Utrikespolitiska förbundet:in, järjestämässä
konferenssissa Suomen YK-nuoret pitivät osallistujille workshopin osana konferenssin ohjelmaa. Viikonloppuun sisältyi myös luentoja sekä paikallisten YK-nuorten tapaamista. Erityisen antoisaa oli tapaaminen Göteborgin YK-liiton nuorisojaoston edustajien kanssa. He olivat kiinnostuneita oppimaan
Suomen YK-nuorten ja Helsingin YK-nuorten toimintatavoista, sekä vierailemaan Helsingissä keväällä
2016. Yhteyden pito sekä Göteborgin YK-liiton että Utrikespolitiska förbundet:in edustajien kanssa
jatkui vielä konferenssin jälkeenkin, ja tavoitteena on selvittää yhteistyömahdollisuuksia – esimerkiksi
yhteisiä sosiaalisen median kampanjoita.
5.7.5 UNICEF-LAHJA

Ostimme UNICEF:in kautta äideille ja lapsille aloitus-, rokotus- ja ravitsemuspaketteja, jotka sisälsivät
polio-, tuhkarokko- ja jäykkäkouristusrokotteita, malariaverkkoja, maapähkinätahnaa ja terapeuttista
maitoa.

5.8 TIEDOTUS

Vuonna 2015 Helsingin YK-nuoret ry panosti erityisesti läsnäoloon sosiaalisessa mediassa, ja verkkotoimintojen uudistamiseen. Toiminnan ansiosta some-profiilien seuraajamäärät nousivat merkittävästi.
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Myös nettisivut uudistettiin, ja niihin integroitiin sosiaalisen median tilit. Jäsentiedotusta parannettiin
myös onnistuneesti, ja uusia kiinnostuneita tuli jokaiseen hallituksen kokoukseen syksyllä. Tämän seurauksena vuoden 2016 hallitukseen oli valtava määrä pyrkijöitä, joista suuri osa aivan uusia toimijoita.

5.9 SUOMEN YK-LIITTO

Helsingin YK-nuoret ry:n varajäsen Anne Pauna toimi vuosina 2014-2015 Suomen YK-liiton hallituksessa varajäsenenä Helsingin YK-nuorten edustajana. Kattojärjestö YK-liiton toiminnasta tiedottamista
tehostettiin toimittamalla kokouksista tiivistelmä Helsingin YK-nuorten hallituksen nähtäväksi. Yhteistyö Suomen YK-liiton kanssa jatkui yhtä lämminhenkisenä ja tiiviinä kuin aikaisempinakin vuosina.
Pauna valittiin kaksivuotis jatkokaudelle Suomen YK-liiton hallitukseen varsinaisena jäsenenä 20162017.
5.9.1 MAAILMA KYLÄSSÄ –FESTIVAALIT

Helsingin YK-nuoret ry osallistui Maailma Kylässä –festivaaleille Suomen YK-liiton teltassa. Toimintaan kuului maailman parhaiden uutisten jakaminen, teltan toimintojen pyörittäminen ja vapaaehtoisten hankkiminen. Olimme koko viikonlopun ajan paikalla tiedottamassa niin Helsingin YK-nuorten
kuin Suomen YK-liiton toiminnasta. Maailma kylässä –festareilla lahjoitimme myös uusille jäsenille
haalarimerkin.

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.
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Vuonna 2015 jäsenistön määrä kasvoi huomattavasti ja uudet jäsenet on lisätty sähköpostilistalle ja
pyritty toivottamaan tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan mukaan. Vuoden 2015 loppuun mennessä
Helsingin YK-nuorilla on 408 jäsentä. Helsingin YK-nuoret ry 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 ja järjestösuhdevastaava olivat kaikki
rakentamassa aktiivista yhteiskunnallisesti vaikuttavaa nuorisojärjestöä Helsingin YK-nuoret ry:stä
toimivuonna 2015. 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
Helsingin YK-nuoret ry:n tunnettavuuden lisääntymisellä suomalaisessa järjestökentässä.

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
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Verkkoviestintävirkailijan tehtävänä oli hoitaa sosiaalisessa mediassa tapahtuva tiedotus. Sosiaalisen
mediaa ja verkkoviestintää käytettiin hyväksi järjestön tapahtumien ja blogikirjoitusten mainostamisessa. Järjestön internet-sivut uudistus saatettiin päätökseen.
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.

7. TAPAHTUMAKALENTERI

TAMMIKUU
Tammikuussa toimintaa suunniteltiin aktiivisesti verkkoryhmässä
HELMIKUU
2.2 Hallituksen kokous (9)
5.2.2015: Helsingin YK-nuorten edustaja Suomen YK-nuorten ständillä Anna Aikaa -tapahtumassa (1)
9.2.2015: Taloussuunnittelukokous (3)
12.2.2015: Vuosikokous (8)
13.2 HYY:n järjestämätaloudenhoitajakoulutus (1)
27.2. Uutisvuodon kuvaukset (30)
Hallituksen kokous 27.2 (4)
MAALISKUU
10.3 YK-kino (3)
13.3 HYY:n Opintotuki-mielenosoitus (2)
15.3 Brysselin matkan suunnittelukokous (10)
16.3 Hallituksen kokous (7)
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18.3.2015 Onnellisuuden päivän tempaus Rautatieasemalla: hyvien uutisten jakoa YK-liiton kanssa (2)
30.3.2015 KEHYn ja Helsingin YK-nuorten Paneelikeskustelu kehitysyhteistyöstä ja maailmantaloudesta (45)
30.3 UN Edutainment-seminaari vammaisuudesta (25)
HUHTIKUU
2.4 Hallituksen kokous (5)
8.4.2015 Brysselin matkakokous (7)
TOUKOKUU
7.5 Hallituksen kokous (5)
11-.13.5 Opintomatka Brysseliin ja Haagiin (10)
23.–24.5 Maailma Kylässä –festivaalit
25.5 Hallituksen kokous (5)
28.5 Ekskursio Amnestylle (10)
ELOKUU
13.8 Nettisivujen suunnittelukokous (2)
18.8 Hallituksen tapaaminen (3)
SYYSKUU
1.9 Hallituksen kokous (7)
17.9 Hallituksen kokous (8)
29.9 Hallituksen kokous (7)
15.9 Uusien ilta yhdessä FinMUN:in kanssa (60)
17.9 Nälkäpäiväkeräys (2)
18.9 Uutisvuoto (8)
22.9 Ekskursio UM:n kansainväliseen ympäristöyksikköön (16)
23.9 Hävikkibrunssi Porthaniassa (noin 150)
24.9 Ilmastopaneeli (32)
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30.9 Fuksiseikkailu (65)
LOKAKUU
6.10 Suomen YK-nuorten vierailu ympäristöministeriössä (2)
16.10 Uutisvuoto (18)
24.10 YK-sitsit yhdessä FinMUN:in kanssa (70)

MARRASKUU
27.11 Uutisvuoto (15)

JOULUKUU
1.12 SPR:n ekskursio (19)
1.12 Rauhanfoorumi (4)
9.12 Suomen YK-jäsenyyden 60-vuotisjuhlat Finlandia-talolla (9)
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Hallituksen puolesta

Helsingissä

Josi Seilonen

Lotte Fredriksson

Puheenjohtaja 2015

Varapuheenjohtaja 2015
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