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1. Yleistä
Helsingin YK-nuorten (HYKY ry) toiminta perustuu kahteen päätavoitteeseen, jotka ovat:
1. Edistää Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteiden ja päämäärien toteutumista ja

HYKY:n tunnetuksi tekemistä nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa Helsingin
seudulla, erityisesti yliopistolla.
2. Innostaa ja organisoida jäseniään maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen ja edistää siten

yhteistyötä

kansainvälisten

taloudellisten,

sosiaalisten,

sivistyksellisten

ja

humanitaaristen ongelmien ratkaisemiseksi.
Helsingin YK-nuoret toimii valtakunnallisen Suomen YK‐nuoret -järjestön alaisena
paikallisyhdistyksenä.

Kuulumme

myös

Suomen

YK‐liittoon,

ja

kansainvälinen

kattojärjestömme on World Federation of United Nations Associations – Youth (WFUNA‐
Youth). Helsingin YK‐nuoret on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

2. Vuosi 2017
Helsingin YK-nuorille vuosi 2017 oli muutosten ja sopeutumisen vuosi. Puheenjohtaja vaihtui
kesken kauden, hallitus koostui (yhtä lukuun ottamatta) täysin uusista jäsenistä ja
hallituslaisten poissaolot uhkasivat paikoin horjuttaa toimintaa. Hallitus sekä järjestö
sopeutuivat kuitenkin tilanteeseen ja selvisivät vuodesta erinomaisesti joustavuudella sekä
tunnollisella työllä. Muutoksista huolimatta, noudatimme toimintasuunnitelmassa laadittuja
tavoitteita erinomaisesti vuoden aikana.
Vuonna 2017 järjestimme mielenkiintoisia ja ajankohtaisia tapahtumia sekä kasvatimme ja
laajensimme toimintaamme huomattavasti. Toiminta painottui vuosittaisen teeman sekä neljän
painopisteen ympärille, jotka valittiin Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteista.
Tarjosimme jäsenillemme monipuolisia tapahtumia ja pyrimme tekemään toiminnastamme
helposti lähestyttävää. Edistimme yhteisöllisyyttä eri opiskelijaryhmien välillä suuntaamalla
tapahtumia Helsingin Yliopiston eri tiedekuntien ja muiden yliopistojen sekä korkeakoulujen
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opiskelijoille. Järjestimme vuoden ympäri monenlaisia tapahtumia, seminaareja, ekskursioita
sekä kampanjoita ja saimmekin uusia nuoria mukaan toimintaamme. Lisäksi uudistimme
organisaation rakenteita ja toimintaa sekä kehitimme HYKY:n tiedotusta ja verkkoviestintää.

3. Organisaatio ja hallinto
3.1 Toimihenkilöt
3.1.1 Hallitus
Puheenjohtaja: Jamina Nykänen (1-3/2017), Cristina Gomez Saari (3-12/2017)
Varapuheenjohtaja: Johanna Miettinen
Sihteeri: Elisa Kallio
Taloudenhoitaja: Paula Minkkinen
Tiedottaja: Lauri Korvenmaa
Kotimaanprojektivastaava: Cristina Gomez Saari (1-3/2017), Katri Olkkonen (3-12/2017)
Kansainvälinenprojektivastaava: Saga Luoma
Järjestösuhdevastaava: Katariina Hynninen

3.1.2 Varajäsenet
Niklas Vaalgamaa
Siina Silvennoinen
Janine Siewert
Muhammed Shire

3.1.3 Virkailijat
Kotimaanprojektivirkailija: Tanja Tuominen
Kansainvälinenprojektivirkailija: Sanna Ahvo
Tiedotusvirkailija: Gina Myllymäki
Järejsetösuhdevirkailija: Jenni Sundqvist
Ympäristövirkailija: Jessica Salmivuori (3-12/2017)
Teemavuosivirkailija: Monika Peltola (3-12/2017)
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3.2 Kokoukset
Helsingin YK-nuorten hallitus kokousti päätösvaltaisesti vuonna 2017 yhteensä 15 kertaa.
Näiden lisäksi yhdistys piti kahden sääntömääräisen kokousten lisäksi kolme ylimääräistä
kokousta. Ylimääräiset kokoukset ja niiden tarkoitukset on avattu seuraavassa osiossa
tarkemmin. Lisäksi erilaiset työryhmät kokoustivat virallisten tapaamisten ulkopuolella.

3.3 Muutokset
Tänä vuonna järjestössämme tapahtui merkittäviä muutoksia. Ensimmäinen muutos tapahtui
maaliskuussa, kun alkuperäinen puheenjohtaja joutui henkilökohtaisista syistä jättämään
tehtävänsä. Myös ympäristövastaava luovutti tehtävänsä jo ennen hallituskauden virallista
alkua. Hallitus uudistui ja sille valittiin uusi puheenjohtaja, kotimaanprojektivastaava,
ympäristövirkailija sekä teemavuosivirkailija.

Uusi hallitus koki toiminnan jatkuneen pitkään samojen kaavojen mukaisesti, joten
organisaation päivittäminen vastaamaan nykyisiä vaatimuksia tuntui luonnolliselta. Koimme
hallituskauden aikana, että Helsingin YK-nuorten kysyntä on noussut, järjestö sekä resurssien
tarve on kasvanut ja opiskelijoiden kiireet ovat lisääntyneet, jonka vuoksi oli aika päivittää
sääntöjä.

Hallitus

kutsui

koolle

yhdistyksen

kokouksen,

jossa

esitettiin

esitys

sääntömuutoksesta koskien hallituksen sallittua kokoa ja päätösvaltaisen hallituksen
kokouksen osallistujamäärää. Kokouksessa päätettiin, että on aika lisätä hallituspaikkojen
enimmäismäärää (aiemmin kahdeksan, nyt kaksitoista), jotta toimintamme olisi avoimempaa,
monipuolisempaa ja vastuu jakautuu tasaisemmin toimijoiden kesken. Korostamme kuitenkin,
että hallituksen ei ole välttämätöntä olla maksimimäärän kokoinen, mutta haluamme järjestön
kasvaessa tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden osallistua hallitustoimintaan.
Lisäksi päätimme, että päätösvaltaisessa kokouksessa on tästedes oltava läsnä vähintään neljä
hallituksen jäsentä. Ensimmäinen kokous koski sääntömuutoksen hyväksyntää ja toinen
Patentti- ja rekisterihallituksen ehdottaman muutoksen hyväksyntää.

Kolmas muutos koski uuden hallituksen jäsenten toimenkuvia ja uuden hallituksen koulutusta.
Sääntömuutoksen mahdollistamana avasimme vuoden 2018 hallitukselle täysin uudistuneet
toimenkuvat entisten lisäksi. Lisäsimme toimenkuvan ympäristövastaavalle, yhdenvertaisuusja

tasa-arvovastaavalle

sekä

virkistys-

ja

työelämävastaavalle.

Poistimme
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teeemavuosivastaavan pestin, sillä edellisten vuosien kokemukseen nojaten, kyseinen pesti ei
ollut tarpeellinen. Nämä muutokset ovat tärkeitä HYKYn toiminnalle, sillä edellä mainittuja
tehtäviä on aikaisemmin ollut haastava toteuttaa ilman varsinaista vastaavaa. Uskomme, että
HYKYn tulevien vuosien toiminta hyötyy tästä muutoksesta, etenkin kun esimerkiksi
yhdenvertaisuus-

ja

ympäristökysymykset

ovat

muodostuneet

järjestölle

yhä

merkittävämmiksi. Kaiken tämän lisäksi uutena hallituksen sisäisenä tapahtumana järjestimme
uudelle hallitukselle kattavan perehdytyksen, jonka toivomme toistuvan myös tulevina
vuosina.

4. Jäsenistö
Toimintakaudella 2017 HYKY onnistui kasvattamaan jäsenmääräänsä 129 uudella jäsenellä ja
tällä hetkellä Helsingin YK nuorilla on kaiken kaikkiaan 651 jäsentä. Jäseniä on kertynyt
suhteellisen tasaisesti ympäri hallituskauden, mutta etenkin Uusien illassa, HYY:n
avajaiskarnevaaleilla ja uuden hallituksen hakuaikana jäseneksi liittyi paljon uusia toimijoita.

Onnistuimme menneellä hallituskaudella laajentamaan toimintaamme; saimme uusia jäseniä ja
hallituksen jäseniä eri Helsingin yliopiston tiedekunnista. Toiminta on myös laajentunut
ammattikorkeakoulujen, ammattikoulujen ja muun nuorison keskuuteen onnistuneesti,
vaikkakin enemmistö pysyy edelleen yliopisto-opiskelijoissa.

Jäseniämme, niin uusia kuin vanhoja, osallistui aktiiviseen toimintaamme mukaan etenkin
tapahtumiemme kautta. Kaikki hallituksen ja työryhmien kokoukset ovat myös avoimia
kaikille jäsenille ja moni osallistuikin joko hallituksen kokouksiin tai jonkin tapahtuman
järjestämiseen työryhmän kautta. Perustimme myös menneellä hallituskaudella uutiskirjeen
kaikille jäsenillemme, jolla tiedotamme kaikista tapahtumistamme ja toiminnastamme
jäsenistölle.

5. Talous
Helsingin YK-nuorten talous pysyi vuonna 2017 pääsääntöisesti tutun tasaisella linjalla.
Saimme Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta HYY:ltä toiminta-avustusta, jota käytimme
tapahtumien järjestämiseen ja muuhun varsinaiseen toimintaan. Myös emojärjestömme
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Suomen YK-nuorten toiminta-avustus muodosti merkittävän osan varsinaisen toimintamme
rahoituksesta. Ulkomaan opintomatkoja HYKY järjesti tänä vuonna kaksi: Kööpenhaminaan
ja Roomaan. Kööpenhaminan opintomatkaa varten Hanaholmen myönsi HYKYlle avustuksen
jo vuonna 2016. Rooman opintomatkaa varten taas saimme avustuksen Ruohonjuurelta.
Lisäksi Rooman opintomatkan kuluja katettiin osin Suomen YK-nuorten myöntämällä
toiminta-avustuksella. HYKY myös harjoitti varainhankintaa muun muassa vierailemalla
studioyleisönä Uutisvuodossa sekä osallistumalla Maailma kylässä -festivaalille yhdessä
Suomen YK-liiton kanssa.

Vuoden 2017 suurimpia menoeriä olivat ulkomaan opintomatkojen lisäksi muiden erilaisten
tapahtumien järjestelyihin liittyneet kulut, joita aiheutui muun muassa tapahtumien tarjoiluista
ja

puhujalahjoista.

HYKY

myös

tuki

kahden

hallituksen

jäsenen

osallistumista

emojärjestömme Suomen YK-nuorten vuosijuhlille. Lisäksi jonkin verran rahaa käytettiin
hallituksen virkistäytymiseen. Merkittävän poikkeaman HYKYn muuten läpi vuoden tasaisena
pysyneeseen talouteen toi kuitenkin HYKYssä toteutettu sääntömuutos, josta Patentti- ja
rekisterihallitukselle maksamamme säännönmuutoskulut aiheuttivat budjettimme hienoisen
ylittymisen loppuvuodesta. Koska sääntömuutos oli kuitenkin tärkeä toimintamme kannalta,
päätettiin se toteuttaa huolimatta sen tuomista ylimääräisistä kustannuksista.

6. Toiminta
Helsingin YK-nuorten vuoden 2017 toiminnassa korostui ajankohtaisuus ja vaikuttavuus.
Pyrimme toiminnallamme olemaan linkki paikallisen ja globaalin välillä, ja toimme sekä
paikallisia että kansainvälisiä kysymyksiä pääkaupunkiseudun nuorten kontekstiin.
Onnistuimme myös tuomaan ulkomaanmatkamme näkyviin kotimaan toiminnassa kampanjan
ja työpajojen sekä tiedotuksen avulla. Tavoitteenamme oli lisätä Helsingin YK‐nuorten roolia
alueellisena vaikuttajana, joka ajankohtaisella toiminnalla pystyy ottamaan kantaa erityisesti
YK:n näkökulmasta nuorille merkittäviin kysymyksiin.

6.1 Teemavuosi ja painopisteet
Teema: Nuoret muutoksessa
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Muuttuneen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi hallituskauden 2017 teemaksi valittiin
Nuoret mukana muutoksessa. Teema näkyi niin tavoitteessamme osallistaa lisää nuoria mukaan
järjestömme

toimintaan

kuin

Helsingin

YK-nuorten

aktiivisessa

osanottamisessa

yhteiskunnallisiin asioihin ja päätöksentekoon. Onnistuimme kuluneen vuoden aikana
osallistamaan enemmän erilaisista taustoista tulevia nuoria sekä kohdistamaan toimintamme
nuoriin, nuorten tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin.

Painopisteet:
1. Eriarvoisuuden vähentäminen
2. Ilmastotekoja
3. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
4. Sukupuolten tasa-arvo

Painopisteet valittiin YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteista. Painopisteet
antoivat kehyksen toiminnallemme läpi vuoden ja järjestimme tapahtumia keskittyen jokaiseen
painopisteeseen vuorollaan. Toisiinsa linkittyvät painopisteet myös tukivat toisiaan.

1. Eriarvoisuuden vähentäminen
Eriarvoisuuden vähentäminen –teema on näistä kaikista laajin ja kytköksessä kaikkeen
toimintaamme ja tavoitteisiimme. Teeman puitteissa keskityimme kuitenkin tänä vuonna
erityisesti vähemmistöjen huomioimiseen ja osallistamiseen. Järjestimme aamiaistilaisuuden
koskien vammaisten henkilöiden oikeuksia, johon kutsuimme asiantuntijoita ja nuoria yhdessä
keskustelemaan oikeuksien toteutumisesta ja toteutumiseen vaikuttamisesta. Lisäksi
järjestimme yhteistyössä Badbaado ry:n kanssa #mahdollisuuslupaus –kampanjan, joka toi
tietoisuuteen nuorten tärkeän roolin rauhan ja turvallisuuden ennaltaehkäisynprosesseissa.
Kampanjan tarkoituksena oli vaikuttaa maahanmuuttajataustaisiin nuoriin kohdistuvaan
eriarvoisen kohtelun poistamiseen, joka näkyy esimerkiksi opintoneuvonnassa.

2.Ilmastotekoja
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Ilmastotekoja painopistettä lähestyimme ruoan ja kestävän kehityksen näkökulmasta.
järjestimme kolmiosaisen tapahtumasarjan koskien ruoantuotantoa ja globaalia kestävää
kehitystä. Tapahtumasarjaan kuului elokuvailta, seminaari ja vegaaniruokabrunssi, jotka olivat
ylivoimaisesti suosituimmat tapahtumamme. Myös opintomatkamme Roomaan painottui
ruoantuotantoon ja kestävän kehityksen teemoihin.

3.Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Jatkoimme edellisen hallituksen 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus –päätöslauselman
vaikuttamistyötä ja toteutimme edellisenä vuonna suunnitellun Kööpenhaminan matkan
kyseisen aiheen tiimoilla. Matkaa ennen kävimme keskustelemassa aiheesta Ulkoministeriön
poliittisella

osastolla

ja

matkan

jälkeen

Helsingissä

toteutettiin

aihetta

koskeva

#mahdollisuuslupaus –kampanja. Tämän lisäksi toimimme aktiivisesti mukana Suomen 2250
–verkostossa ja Helsingin YK-nuorista tuli yksi verkoston virallisista yhteistyöjärjestöistä.

4.Sukupuolten tasa-arvo
Helsingin YK-nuorten järjestämä ja organisoima ’Against Global Gag Rule’ –seminaari
keskittyi sukupuolten tasa-arvoon ja miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden vähentämiseen.
Seminaarin aiheena oli sukupuolten tasa-arvo seksuaalioikeuksien ja –terveyskysymysten
näkökulmasta. Myös osallistumisemme Pride –kulkueeseen oli yksi kannanotoistamme
koskien sukupuolten tasa-arvoa.

6.2 Kotimaan toiminta
Hallituskauden 2017 neljä painopistettä (1. Eriarvoisuuden vähentäminen, 2.Ilmastotekoja,
3.Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto & 4.Sukupuolten tasa-arvo) näkyivät vahvasti
kotimaan toiminnassa. YK:n ajankohtaiset teemat ja kansainväliset päivät ohjasivat
painopisteiden ohella kotimaan toimintaa. Tavoitteenamme oli rakentaa kotimaan toiminnan
avulla

siltoja

ja

lisätä

keskustelua

eri

yhteiskunnallisten

ryhmien

välillä.

Kansalaisyhteiskunnan yhteyksien luominen vaati paljon ajankohtaisia tapahtumia ja
keskustelutilaisuuksia. Tapahtumilla ja tilaisuuksilla lisäsimme vuorovaikutusta nuorten ja
yhteiskunnallisten toimijoiden välillä, sekä annoimme kiinnostuneille mahdollisuuden vaihtaa
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ajatuksia

ajankohtaisten

keskustelutilaisuuksia,

teemojen

mutta

äärellä.

osallistuimme

Ensisijaisesti
myös

järjestimme

seminaareihin,

itse
jotka

erilaisia
koimme

toiminnallemme ja toimijoillemme tärkeiksi, ja joihin Helsingin YK nuoret saivat kutsuja.

Toimintaamme mahtui myös erilaisia työpajoja, kampanjoita, ekskursioita ja elokuvailtoja.
Jatkoimme aktiivisesti työtä Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman parissa, johon
#mahdollisuuslupaus -kampanja liittyi läheisesti. Ruoantuotanto ja kestävä kehitys - teeman
tapahtumat olivat yksi onnistuneimmista tapahtumakokonaisuusksistamme. Hyödynsimme
kotimaan toiminnassa myös sosiaalisen median suosiota, esimerkiksi Suomi 100 - sosiaalisen
median kampanjan muodossa. Pyrimme ottamaan huomioon tapahtumien esteettömyyden, niin
paikkojen fyysisten ominaisuuksien näkökulmasta kuin kielellisestäkin näkökulmasta.
Erityisesti kiinnitimme huomiota englanninkielisen tiedon saatavuuteen.

6.2.1 Tapahtumat, kampanjat ja seminaarit
Hyvää Kahvia -kampanja ja Zimbabwen Aids Orvot
ry –seminaari 5 – 12.4
Helsingin YK-nuoret järjesti jo kolmatta vuotta peräkkäin
Hyvää kahvia -kampanjan, jonka tarkoituksena on kerätä
rahaa eri hyväntekeväisyysjärjestölle eri vuosina. Tänä
vuonna valitsimme kohteeksi Zimbabwen Aids-orvot ry:n.
Järjestö tukee orpolasten koulunkäyntiä sekä edistää
heidän

hyvinvointiaan

Hararen

Dzivarasekwan

kaupunginosassa.

Kampanjassa olivat tänä vuonna mukana Bergga,
Kaakaopuu, Mad Possum, Regatta, Roots ja Rupla. Kahvilat lahjoittivat jokaisesta viikon
aikana myydystä kahvista 10-20 senttiä Zimbabwen Aids orvot ry:n toimintaan. Kampanjan
tuoma tuki kohdistui 400 orpolapsen koulutusmahdollisuuksien lisäksi säännöllisen lämpimän
ruoan,

IT-opetuksen,

terveydenhuollon,

liikuntaharrastuksien,

kulttuuritoiminnan,

ympäristökasvatuksen sekä suojan mahdollistamiseen. Zimbabwen Aids-orvot ry on
suomalaisten perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka arvokas
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toiminta on jatkunut pitkäjänteisesti jo yli 20 vuotta. Hyvää kahvia -kampanja kesti tasan
viikon 5-12.4.2017 ja keräsimme järjestölle yhteensä 230 €. Kampanjaan kuului myös
pienimuotoinen somekilpailu, jossa julkaisemalla kuvan “Hyvää kahvia” -hetkestä hashtageilla
#hyvääkahvia2017 ja #goodcoffee2017 voittaja sai palkinnoksi Helsingin YK- nuorten
kangaskassin.

Kampanjan yhteyteen järjestimme englanninkielisen seminaarin nimellä: ´Good Coffee
Campaign –seminar´. Saimme vieraaksemme Zimbabwesta lukiolaistytön Letwin Zakanetsan
ja Zimbabwen Aids Orvot ry:n perustajat Seppo Ainamon ja Oili Wuolteen. Seminaarissa
Zakanetsa kertoi orpotytön heikosta asemasta perinnekulttuurin ja modernin yhteiskunnan
ristipaineessa sekä saamastaan tuesta järjestöltä. Seminaari pidettiin 5.4 Helsinki Think
Companyn tiloissa. Vaikka kampanjaan liittyvää tapahtumaa mainostettiin julisteilla ja
flayereilla, olisimme voineet markkinoida tapahtumaa enemmän. Seminaari pidettiin
englanniksi ja osallistujia oli 18, joiden ansiosta tilaisuus muodostui rennoksi keskusteluksi
yleisön ja Zakanetsan välillä.

Kansainvälinen tyttöjen päivä: Against Global Gag rule –seminaari 11.10
Vuoden 2017 kansainvälistä tyttöjen päivänä järjestimme seminaarin, joka keskittyi seksuaalija lisääntymisoikeuksien ja terveyden toteutumiseen sekä ratkaisuihin tyttöjen, naisten sekä
kaikkien sukupuolten paremmalle tulevaisuudelle.

Seminaari oli Helsingin YK-nuorten

kannanotto Donald Trumpin republikaanihallinnon tammikuussa asettamaa niin kutsutta
”Global Gag Rule” (Mexico City Policy) –politiikkaa vastaan. Valitsimme terveysnäkökulman
mukaan, jotta kiinnostus heräisi muuallakin kuin valtiotieteellisen vakioyleisömme joukossa.
Onnistuimme herättämään ainakin Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
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kiinnostuksen, joiden kanssa teimme markkinointiyhteistyötä tyttöjen päivän tapahtumien
parissa.

Against Global Gag rule -seminaari pidettiin Eurooppasalissa. Puhujavieraat Elina Korhonen
(Väestöliitto), Ville Lahelma (YK:n kehityskysymysten yksikkö, Ulkoasiainministeriö),
Annukka Von Kaufmann (Plan Suomi), Reetta Vanhanen (lääkäri ja Helsingin
kaupunginvaltuutettu) ja Salla Nazarenko (Lääkärin sosiaalinen vastuu ry) mahdollistivat
mielenkiintoisen, ajankohtaisen sekä tärkeän keskustelutilaisuuden. Moderoija Jenni
Sundqvist, entinen Helsingin YK-nuorten puheenjohtaja, johdatteli keskustelua eteenpäin
loistokkaasti ja tilaisuus olisi voinut jatkua pidempäänkin, sillä yleisökysymyksiä riitti vielä
tapahtumankin jälkeen. Seminaari oli Helsingin YK nuorille merkittävä, nostimme tärkeän
aiheen nuorten keskusteluun, lisäsimme tietoisuutta seksuaalioikeuksien ja -terveyden
tärkeydestä sekä niiden puutteesta ja vaikutuksista niin Suomessa kuin globaalissa
kontekstissa.
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#Mahdollisuuslupaus –kampanja 25.10
Helsingin YK-nuoret toteutti yhteistyössä Badbaado ry:n kanssa maahanmuuttaja- ja
maahanmuuttajataustaisiin nuoriin keskittyvän #mahdollisuuslupaus -kampanjan, jonka
puitteissa tapasimme Helsingin kaupunginvaltuutettuja. Kampanja liittyi Päätöslauselmaan
2250 (Nuoret, rauha ja turvallisuus), ja erityisesti päätöslauselman kohtaan ‘ennaltaehkäisy’.
Pyrimme vaikuttamistyöllä ehkäisemään maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten
nuorten syrjäytymistä ja mahdollistamaan sen, että nuoret löytävät yksilölliset potentiaalinsa
sekä paikkansa yhteiskunnassa.

Työryhmämme

järjesti

Kaupungintalolla

tapaamisen

25.10.

Tapaamisessa

Helsingin

kaupunginvaltuutettujen

keskustelimme

nuorten

asioista

kanssa
aiheesta

kiinnostuneiden valtuutettujen kanssa, haastoimme heidät mahdollisuuslupaukseen, ja otimme
valtuutettujen kanssa kuvia sosiaaliseen mediaan. Paikalle tuli yhteensä yksitoista
kunnanvaltuutettua: Joel Harkimo (Kok.), Mirita Saxberg (Kok.), Alviina Alametsä (Vihr.),
Otso Kivekäs (Vihr.), Mari Holopainen (Vihr.), Anna Strömberg (RKP), Björn Månsson
(RKP), Outi Alanen (Vas.), Johanna Laisaari (SDP) ja Tuuli Kamppila (FP). Haasteeseemme
kuului kolme kohtaa, jotka olivat kaavoitus, harrastustoiminta ja opinto-ohjaus. Kaavoitukseen
liittyen kiinnitimme huomiota asuinalueiden eriytymiseen ja sen ehkäisyyn, sillä segregaatio
vaikuttaa

osaltaan

nuorten

syrjäytymiseen.

Painotimme

myös

nuorten

harrastusmahdollisuuksien tärkeyttä, sillä harrastustoiminta on kytköksissä jatko-opintoihin
hakeutumiseen ja ‘oman jutun’ ja samanhenkisten ystävien löytämiseen. Paljon keskustelua
herätti myös opinto-ohjaus, jossa on
maahanmuuttajataustaisten

nuorten

kannalta paljon korjattavaa. Ongelma,
jonka nostimme pinnalle, oli se, että
nuorten

yksilöllisten

huomioimisen

sijaan

haaveiden
opinto-ohjaajat

ohjaavat maahanmuuttajataustaisia nuoria
usein tietyille aloille kuten lähihoitajiksi tai
bussin kuljettajiksi.
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Julkaisimme tapaamisessa ottamiamme kuvia hashtagilla #mahdollisuuslupaus järjestömme
Instagram-

ja

Facebook-sivuilla.

Tapaamisemme

tuloksena

huomasimme,

kuinka

kiinnostuneita valtuutetut olivat aiheestamme ja monet valtuutetuista julkaisivatkin
kampanjakuvia omilla sosiaalisen median profiileillaan. Koimme, että nuoret tulivat asiassa
kuulluiksi, vaikka työtä tulevaisuudessa riittääkin. Kumppanijärjestömme Badbaado ry jatkaa
kampanjaa, ja tekee parhaillaan selvitystä maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten
nuorten opinto-ohjauskokemuksista. Helsingin YK-nuoret ja Badbaado ry esittelivät
#mahdollisuuslupaus –kampanjan myös Päätöslauselma 2250 vuosipäiväseminaarissa
Ulkoministeriöllä 8.12.

Food Production and Global Sustainability - Movie Night 6.10
Ruoantuotanto ja globaali kestävyys –tapahtumasarja alkoi lokakuun alussa elokuvaillalla.
Katsoimme kuuluisan dokumenttielokuvan "Cowspiracy". Elokuvaillan tarkoituksena oli
herätellä

laajemman

teeman

kysymyksiä

ruoan

tehotuotannon

tuhoisista

ympäristövaikutuksista maapallolla, sekä sen vaikutuksista globaaliin kestävyyteen maailman
väestön jatkuvasti kasvaessa. Elokuva herätti kiivasta keskustelua eläintuotannon suhteesta ja
ekologisesta kriisistä ja näin myös johdatteli meidät tapahtumasarjamme aiheeseen. Elokuva
näytettiin Rydman kokoushuoneessa ja oli varsin suosittu etenkin vaihto-oppilaiden joukossa.
Tapahtuma pidettiin englanniksi.
13

Ruoantuotanto ja kestävä kehitys –seminaari 18.10
Järjestimme Helsingin Think Companylla keskustelutilaisuuden ruoantuotannon ja kestävän
kehityksen tulevaisuudesta, haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista. Seminaarissa pohdittiin
ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin tuhoutumisen paineen tuomaa globaalia murrosta
ruoantuotannossa, ruoantuotannon talouspoliittisia esteitä ja mahdollistajia, ruoantuotannon
kytköksiä demokratiaan, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen sekä ruoantuotannon
ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Seminaarin puhujina toimivat: Kimmo Tiilikainen
(Asunto-, energia– ja ympäristöministeri), Hanna Mattila (SITRA), Tuure Parkkinen (ResQ)
ja Otto Bruun (Suomen Luonnosuojeluliitto). Keskustelua juonsi Helsingin YK-nuorten
puheenjohtaja Cristina Gomez Saari. Tämä oli ylivoimaisesti suosituin tapahtumamme, ja
Think Company uudet tilat Tiedekulmassa täyttyivät koko kapasiteetiltaan, istumapaikkoja oli
70:lle, jonka lisäksi tapahtumassa oli seisomapaikkoja noin 30. Saimme seminaarista paljon
kiitosta yleisöltä sekä panelisteilta, keskustelu aiheesta on selkeästi vasta aluillaan, jonka takia
teema varmasti houkuttelikin uutta yleisöä. Tässäkin tapahtumassa halusimme panostaa siihen,
että tiedotus tapahtumasta yltäisi keskustakampuksen ulkopuolelle. Tapahtuman järjestelyissä
sekä yleisössä oli mukana monipuolinen joukko eri tiedekuntien edustajia.
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Food Production and Global Sustainability – Vegan Brunch 22.10
Ruoka -teemainen tapahtumasarja huipentui vegaanibrunssiin. Brunssilla tarjoiltiin itsetehtyä
ja jopa osin itse tuotettua ekologista, lähellä tuotettua vegaanista ruokaa sekä juomaa.
Brunssilla keskusteltiin ja puitiin tapahtumasarjan aikana ilmenneitä kysymyksiä ja teemoja
sekä kuultiin ihastuttava musiikkiesitys, johon kuului laulua kitaran säestyksellä. Tapahtuma
pidettiin englanniksi, joka houkutteli paikalle tavallista enemmän vaihto-opiskelijoita. Rydman
kokoushuone täyttyi iloisista keskustelijoista aurinkoisena sunnuntai päivänä.

Suomi ja Suomalaiset YK:ssa: Suomi100-somekampanja 4-8.12
Helsingin YK-nuoret juhlisti 100-vuotiasta Suomea ja sen saavutuksia Yhdistyneissä
Kansakunnissa sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter) kampanjalla. Kampanja
toteutettiin itsenäisyyspäivän juhlaviikolla 4-8.12, jolloin julkaisimme joka päivä vaihtuvalla
teemalla pienen ”tietopaketin” Suomen ja suomalaisten tärkeästä työstä YK:ssa ja YK:n
arvojen edistäjänä. Myös visuaalinen ilme oli tärkeä osa kampanjaamme ja jokaisen
kampanjapäivän tietopaketin ohessa julkaistiin päivän aiheeseen liittyvä kuva Suomi100 logolla varustettuna.
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Hallituksemme jäsenet kirjoittivat 300-500 sanan ”tietopaketit” jokaiselle päivälle seuraaviin
teemoihin: Suomalaiset naiset YK:ssa, Suomi sillanrakentajana YK:ssa, Suomalaisten rooli
YK:n rauhantyössä, Suomi ja YK:n väestörahasto: Sukupuolten välinen tasa-arvo ja Suomi
maailman ruokaturvan edistäjänä. Huolehdimme kaikkiin julkaistaviin kuviin valokuvaajilta
julkaisuoikeudet. Luvat saimme Suomen Pysyvästä Edustustosta YK:ssa, UN Photolta, UN
Womenilta, YK-liitolta sekä Suomi 100 - kampanjasiheetristöltä.

Kampanja toteutettiin

suomen kielen lisäksi myös englanniksi.

Kampanjan avulla toimme YK:ta lähemmäksi nuoria - konkreettisten esimerkkien ja tarinoiden
kautta. Toimme esille Suomen saavutuksia YK:ssa pitkin historiaa ja avasimme näkymiä
tulevaisuuden vaikuttamistyöstä YK:ssa ja sen eri alajärjestöissä. Sosiaalisen median käyttö
myös kasvatti kanaviemme suosiota, saimme viikon aikana yli 100 Instagram tykkäystä ja
tavoitimme yli 800 henkilöä Facebookissa.

Global Migration Film Festival: The Journey 8.12
Osana Global Migration Film Festivalia Helsingin YK-nuoret ja Kansainvälinen
siirtolaisuusjärjestö IOM esittivät elokuvan The Journey, Wilhelmsson -salissa, Uudella
Ylioppilastalolla. Global Migration Film Festival on YK:n siirtolaisuusjärjestön järjestämä
elokuvafestivaali, jonka tarkoituksena on käsitellä siirtolaisuuden haasteita ja lupauksia sekä
välittää tietoa siirtolaisuudesta ja siirtolaisuuden tarinoita maailmalle. Tänä vuonna Helsingin
YK-nuoria pyydettiin tapahtumaan mukaan, jotta aihepiiri tulisi tutummaksi myös nuorille.
The Journey elokuva kertoi syyrialaisen pakolaisen Aboud Shalhoubin yli 2700 kilometrin
pituisesta matkasta Eurooppaan ja sen halki. Elokuvan jälkeen Linn Heinola, IOM:in edustaja
kertoi meille IOMin työstä sekä Aboudin kuulumisista, keskustelu jatkui yleisön kysymyksillä
koskien erilaisia siirtolaisuuden ja pakolaisuuden teemoja. Tapahtuma osui pikkujoulukaudelle
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ja osallistujia oli harmillisesti vain kahdeksan, vaikkakin kiinnostus tapahtuman Facebook
sivulla ylsi yli sadan.

Aamiaistilaisuus: Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet 12.12
Järjestimme Karl Fazer Caféssa aamiaistilaisuuden aiheella Vammaisten henkilöiden
ihmisoikeudet. Aamiaistilaisuuden ajatuksena oli tuoda asiantuntijoita ja nuoria yhteen
keskustelemaan siitä, kuinka voimme ottaa vammaiset henkilöt paremmin huomioon sekä
järjestötoiminnassa että arkipäiväisessä elämässämme. Paikan päällä keskustelemassa olivat
asiantuntijat sosiaalineuvos Markku Niemelä (Rinnekodin entinen toimitusjohtaja), Ronja
Venesperä (Vammaiskumppanuus ry) ja Janina Hasenson (Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö,
Ulkoministeriö). Keskustelimme siitä, minkälaisia haasteita vammaiset kohtaavat, kuinka me
voisimme vaikuttaa tai ymmärtää tilannetta ja toteutuvatko vammaisten henkilöiden oikeudet
Suomessa ja muualla maailmalla muun muassa YK:n yleissopimuksen mukaisesti. Aamiaiseen
osallistui asiantuntijoiden lisäksi kahdeksan nuorta.

6.2.3 Ekskursiot ja yhteislähdöt
Ekskursio Ulkoministeriön Poliittiselle osastolle 13.2
Ulkoministeriön Poliittisen osaston yksikköpäällikkö Lasse Keisalo ja avustaja Katariina Oivo
vastaanottivat meidät keskustelemaan YK:n 2250 päätöslauselmasta Nuoret, rauha ja
turvallisuus. Keskustelua käytiin erityisesti Suomen tulevasta toiminnasta päätöslauselman
toimeenpanon eteen. Tapaaminen järjestettiin kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta myös
osaksi Kööpenhaminan matkaan lähtijöille, jotta opintomatkan teema tulisi heille tutuksi.
Osallistujia oli 12, joiden joukossa muun muassa YK:n nuorisodelegaatti Ilmi Salminen oli
mukana.
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Uutisvuoto yleisövierailu 2.6
Helsingin

YK-nuoret

vieriali

yhdessä

Humanistispeksi

ry:n

kanssa

kotimaisen

ajankohtaisohjelman Uutisvuodon kuvauksissa. Kuvauspäivä oli erityinen, sillä se oli kirjailija
ja tv-persoona Jari Tervon viimeinen Uutisvuoto-nauhoitus. Yhteislähtöön osallistui yhteensä
30 Helsingin YK-nuorten ja Humanistispeksi ry:n jäsentä.

Verenluovutus 15.6
Helsingin

YK-nuoret

järjesti

yhteislähdön

verenluovutukseen

kansainvälisenä

verenluovutuspäivänä Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun. Samalla loimme HYKYlle
oman ‘VeriRyhmän’, jonka nimellä Helsingin YK-nuorten jäsenet voivat jatkossa käydä
luovuttamassa verta.

Nälkäpäiväkeräys 14.9
Helsingin YK-nuoret järjesti yhteislähdön Nälkäpäiväkeräykseen, jossa kerätiin lahjoituksia
Punaiselle Ristille Helsingin keskustassa. Tapahtuman ajankohta oli avoin ja voimassa koko
päivän,

aamupäivästä

keräykseen

osallistui

HYKYn

puheenjohtaja

ja

kotimaanprojektivastaava.

6.2.4 Muut tapahtumat
Suomalaisnaiset YK:ssa kautta aikojen –valokuvanäyttely 20. -24.3
Helsingin YK-nuoret sai käyttöönsä neljäksi päiväksi YK-liiton kiertävän valokuvanäyttelyn.
Valokuvanäyttely esitteli suomalaisten naisten roolia YK:n historiassa. Näyttelyyn kuului 11
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roll-uppia, jotka esittelivät niitä toimia, joihin suomalaisnaiset ovat YK:ssa ryhtyneet naisten
oikeuksien edistämiseksi. Näyttely oli esillä Helsingin yliopiston Porthanian aulassa 20. – 24.3.

Maailman parhaat uutiset 20.3
Kansainvälisenä

onnellisuuden

päivänä

kaksi

hallituksen

jäsentä,

tiedottaja

ja

kotimaanprojektivastaava, olivat jakamassa hyvää mieltä ja antoivat YK-liiton painattamia
”Maailma parhaat uutiset” -lehtiä ohikulkijoille Helsingin keskustassa. Lehtiä oli 40
kappaletta, jotka tuli kaikki jaettua.

Rasisminvastainen Kick Off 20.3
Helsingin YK-nuoret osallistui Kampin Narinkkatorilla järjestettävään rasisminvastaisen
viikon Kick Off tapahtumaan. Tehtävämme oli jakaa ilmapalloja sekä tarroja tapahtuman
osallistujille sekä ohikulkijoille. Jaoimme materiaaleja arvoilta sadalle tapahtuman
osallistujalle. Koimme ensiarvoisen tärkeäksi osallistua rasisminvastaiseen tapahtumaan ja olla
mukana tuomassa näkyvyyttä tärkeälle aiheelle.

Kouluvierailu 25.4
Huhtikuussa kolme Helsingin YK-nuorten hallituksen jäsentä vieraili Kruununhaan yläasteella
ja pitivät 8. luokkalaisille työpajan Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoitteista sekä YK:n
ja HYKYn toiminnasta ja päämääristä. Pidimme alkuun esitelmän työpajan aiheista, jonka
jälkeen nuoret jakautuivat ryhmiin. Ryhmissä he saivat itse pohtia omia tavoitteitaan ja meidän
ohjauksella he tekivät kartonkiin esityksen itselleen tärkeistä tavoitteista ja toteutusmuodoista.
Lopuksi työt esiteltiin koko luokalle.

Koimme kouluvierailun tärkeäksi ja antoisaksi. Saimme kiitettävää palautetta kyseisen koulun
opettajalta ja työpajoista oli myös syksyllä kysyntää, valitettavasti aikamme ei riittänyt niiden
toteuttamiseen. Työryhmä on kuitenkin edelleen toiminnassa seuraavaa vuotta varten. Työpaja
oli osa Suomen YK-nuorten 50-vuotis juhlavuotta, joilta saimme ideapohjia työpajan
toteutukselle.

Prevappu 29.4
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Vappuna Helsingin YK-nuoret jalkautui Valtio-opin opiskelijoiden järjestämiin perinteisiin
‘Pre-vappu’ juhliin, jossa kävijöitä oli lähes sata. Helsingin YK-nuoret tarjoili tapahtumassa
vappumunkkeja sekä jakoi HYKYn haalarimerkkejä. Tapahtumalla edistettiin HYKYn
tunnettuutta pääosin Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden
keskuudessa.

Maailma kylässä -festivaalit 26-27.5
Helsingin YK-nuoret osallistui tänäkin vuonna Maailma kylässä festivaaleihin yhdessä
Suomen YK-nuorten kanssa, edustaen YK-liiton teltalla. Jo traditioksi muodostunut
tehtävämme oli jakaa ilmapalloja ja iloista mieltä festivaali kävijöille, sekä tietysti lisätä
tietoisuutta Helsingin YK-nuorten toiminnasta. Hallituksesta yhteensä 10 osallistui
viikonloppuna festivaalityöhön.

Saimme osallistumisesta pienen palkkion YK-liitolta.

Viikonlopunaikana YK-liiton teltalla kävi vähintään 300 henkilöä.

Joogapäivä 19.6
Helsingin YK-nuoret osallistui Intian suurlähetystön järjestämään ‘International Day of Yoga’
-tapahtumaan. Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda esille joogan monipuolisia positiivisia
vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen. Koimme tapahtuman tuovan tervetullutta
vastapainoa välillä hektisen hallitustoiminnan rinnalle. Mukana joogaamassa oli kolme
HYKYn jäsentä.

Helsinki Pride 1.7
Osallistuimme yhdessä Suomen YK-nuorten ja FinMun aktiivien kanssa Helsinki Pride 2017
kulkueeseen. Kulkueen jälkeen HYKY järjesti Pride-piknikin tarjoten osallistujille pientä
naposteltavaa.

Helsinki

Prideen

osallistuminen

oli

HYKYlle

tärkeä

kannanotto

ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta.

Avajaiskarnevaalit 4.9
HYKYllä oli perinteiseen tapaan pöytä Avajaiskarnevaaleilla 4.9 Porthanian aulassa.
Kerroimme järjestömme toiminnasta, vastasimme uteliaiden opiskelijoiden kysymyksiin ja
jaoimme flayereita ja haalarimerkkejä pareittain kahden tunnin vuoroissa. Saimme paljon uusia
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jäseniä, ja kiinnostusta järjestöä kohtaan löytyi niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin
opiskelijoiden keskuudesta. Kohtasimme tapahtumassa arvoilta noin 100 opiskelijaa.

Fuksiseikkailu 29.9
Pidimme rastia osana HYY:n Fuksiseikkailua Porthanian luentosalissa. Rastin ensimmäisessä
osiossa, materiaalinamme meillä olivat UNDP:n lainaamat Agenda 2030 tavoite laatat, joista
fuksiryhmien tuli valita 1-3 mieleistään. Ryhmien tuli käyttää mielikuvitusta ja esittää
tavoitteet luovasti ryhmäkuvassa, pahviset tavoitekyltit esillä. Toinen osio koostui YK:n
teemoihin liittyvästä tietovisasta. Parhain pistein rastin läpäissyt ryhmä sai palkinnoksi
HYKYn kangaskassit. Rastilla kävi arvoilta noin 60 osallistujaa.
Uusien ilta 3.10
Helsingin YK-nuoret ja Finnish Model United Nations (FinMUN) järjestivät yhteisen uusien
illan, jonka tapahtumapaikkana oli Uusi Ylioppilastalo. Ilta alkoi HYKYn ja FinMUNin
yleisesittelyillä, joiden jälkeen osallistujat pääsivät pohtimaan omia kiinnostuksenkohteitaan
pienryhmissä. Illan pääohjelma toteutettiin ‘speed dating’ -ajatuksella niin, että kummankin
järjestön edustajat kiersivät pareittain uusien tulokkaiden pienryhmäpöydissä kertoen
omakohtaisista kokemuksistaan ja vastaten tulokkaiden kysymyksiin. Virallisen ohjelman
päätyttyä monet kiinnostuneet jäivät vielä keskustelemaan toistensa sekä HYKYn ja
FinMUN:in edustajien kanssa. Tapahtumaa mainostettiin sekä Avajaiskarnevaaleilla että
tapahtuman Facebook-sivuilla, ja paikalle saapui yli 30 järjestöistä kiinnostunutta.

YK:n päivä 24.10
Helsingin YK-nuoret osallistui YK-liiton järjestämään YK:n päivän Jumalanpalvelukseen
avustajina ja lukijoina. YK:n jumalanpalvelus on perinteinen tapahtuma järjestölle, tänä
vuonna tilaisuudessa oli puhumassa presidentti Tarja Halonen.

UN Youth International Hang Out 26.10
HYKY järjesti yhteistyössä FinMUNin kanssa kansainvälisen saunaillan Suomen YK-nuorten
kansainvälisille vieraille, vaihto-oppilaille ja kasainvälisille opiskelijoille 26.10 Sauna 2:lla.
Illan ohjelma piti sisällään syömistä, rentoa ja vapaamuotoista keskustelua sekä saunomista, ja
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tapahtumaan osallistui kiitettävästi YK:sta, HYKYstä ja FinMUN:ista kiinnostuneita nuoria.
Illan kieli oli englanti, ja ulkomaiset opiskelijat viihtyivät hyvin.
Eagles of the Past and Today –seminaari 16.11
Helsingin YK-nuoret ja Suomen YK-nuoret osallistuivat seminaariavustajina Kansallisarkiston
järjestämään känsäinväliseen ”Eagles of the Past and Today” –konferenssiin. Entinen
alumnimme, nykyinen Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva kutsui meidät avustajiksi
tapahtumaan. Konferenssin aikana käytiin läpi lähes 100 vuotta maailman historiaa ja sen
vaikutusta nykypäivään, puhujat tulivat ympäri maailmaa, paikalla oli puhujia niin
huippuyliopistoista, tutkimuskeskuksista kuin poliittisista instituutioista. Presidentti Tarja
Halosen puhe käsitteli muun muassa YK:n ja EU:n multidiplomatian haasteita ja pienten
maiden vaikutusta maailmanpolitiikkaan. Seminaariin osallistuminen oli HYKYlle upea
tilaisuus päästä keskustelemaan korkean tason toimijoiden kanssa ja luomaan suhteita niin
akateemiseen maailmaan kuin poliittiselle järjestökentälle. Osallistumisestamme nousi esiin
myös uusia yhteistyömahdollisuuksia Kansallisarkiston kanssa tulevalle vuodelle.

6.2.5 Osallistuminen muiden järjestöjen tiliasuuksiin
Yksi osa toimintaamme on osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin. Jäsenemme osallistuivat
vuonna

2017

lukuisiin

seminaareihin

ja

keskustilaisuuksin,

joihin

aktiivisena
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kansalaisjärjestönä saimme vuoden mittaan kutsuja. Monet tilaisuuksista ovat kaikille avoimia
ja pyrimme aina tiedottamaan niistä myös omilla kanavillamme, osaan pääsimme kuitenkin
vain kutsulla. Raportoimme tilaisuuksista ja ajankohtaisista kysymyksistä lyhyesti
kokouksissamme sekä sosiaalisessa mediassa.

Tilaisuuksia

olivat

muun

muassa

Nuori2017

-tapahtuma

27.3

Tampereella,

Rauhankasvatusinstituutin ja Suomen lähetysseuran järjestämä Women and Youth Building
Peace -seminaari 4.9 Helsingissä, Allianssin järjestämä Seminar on Youth, Peace and Security
Ruotsin suurlähetystöllä Helsingissä 12.10, Nordic Women Mediators -tilaisuus 21.11
Katajanokalla, Päätöslauselman 2250 vuosipäiväseminaari Ulkoministeriöllä 8.12, YK-liiton
Kestävän kehityksen tavoitteet – Miten saada kaikki mukaan? –seminaari 24.10 Scandic Grand
Marinassa Katajanokalla, Väestörahasto UNFPAn State of World Population –raportin
julkaisutilaisuus 17.10 Pikkuparlamentissa Helsingissä, Suomi 11.7 Areena Porissa sekä
Kehys ry:n aamiaistilaisuus EU kansalaisjärjestöjen toiminta kestävän kehityksen
edistämiskesi, Globaalikeskuksella Helsingissä ja tapaaminen Jutta Urpilaisen kanssa, koskien
nuorisojärjestöjen näkemyksiä rauhanrakentamiseen 24.10, Helsingissä.

6.2.6 Hallituksen toiminta
Hallituksen muutosten myllerryksen keskellä koimme tärkeäksi nostattaa hallituksen
yhteishenkeä sekä luoda tuttavallista ja turvallista ilmapiiriä järjestön sisäisessä toiminnassa.
Oli tärkeää luoda suhteita toimijoiden, vastaavien, virkailijoiden sekä varajäsenien välille, jotta
yhteistyö olisi mieleistä. Koska olimme lähes kaikki uusia, emmekä tunteneet toisiamme
alussa, tämä vei hieman aikaa, jonka vuoksi hallitus virkistäytyi muutaman kerran
hallituskauden aikana. Yhdistimme hallituksen tapaamisiin kuitenkin mahdollisuuden myös
oppia ja kouluttautua, kutsumalla vieraita muutamaan virkistystapahtumaan.

Hallituksen hengailuilta 4.6
Pian uusien vaalien jälkeen kokoonnuimme kaikki uuden puheenjohtajan kotiin tutustumaan
toisiimme ja keskustelemaan tavoitteistamme ja mielenkiinnoista HYKYn toiminalle. Teimme
yhdessä vegaanista pizzaa, keskustelimme järjestön toiminasta ja jännitimme tv-n äärellä
kuntavaalien tuloksia. Hallituslaisille tapahtuma oli miellyttävä ja tärkeä, joka olisi pitänyt
järjestää jo vuoden alussa.
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Kevätkauden päättäjäiset ja hallituksen virkistäytyminen 31.5
Kevätkauden päättäjäisissä hallitus virkistäytyi yhteisen illallisen äärellä ravintola Tenhossa.
Tapahtumaan kutsuttiin myös kaksi järjestö- ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijaa:
Katariina Oivo, entinen Helsingin YK-nuorten puheenjohtaja ja nykyinen Ulkoministeriön
Poliittisen yksikön avustaja sekä Katri Mäenpää, Demos Helsingin projektikehityksen
asiantuntija. Valitettavasti Mäenpää kuitenkin sairastui, eikä päässyt paikalle.

YK:n nuorisodelegaatin ja YK-liiton edustajan tapaaminen 2.11
2.11 hallituksen kokous pidettiin poikkeuksellisesti Steam Coffee –kahvilassa. Kokouksen
yhteydessä tapasimme Suomen YK:n nuorisodelegaatti Ilmi Salmisen ja YK-liiton hallituksen
edustajan Anne Paunan. Salminen sekä Pauna kertoivat meille omasta työstään kuluneen
vuoden aikana. Kaikki kokouksemme ovat avoimia ja tämä kokous oli ehdottomasti
suosituimpia, sillä mukana oli myös hallituksen ulkopuolisia, joilla oli paljon kysymyksiä
Salmiselle ja Paunalle. Ajankohta osui juuri uuden YK:n nuorisodelegaatin haun lähelle, joka
vaikutti osallistujamäärään. Helsingin YK-nuoret suosittelikin kahta edustajaa uudeksi
nuorisodelegaatiksi, mutta valitettavasti kumpaakaan ei tällä kertaa valittu tehtävään.

Uuden hallituksen perehdytys 9.12
Hallituksen perehdytys uudistettiin tänä vuonna ja sen myötä se oli myös erityisen tärkeä.
Sekava ja haastava alkuvuosi jätti jälkensä vuoden 2017 hallitukseen ja halusimme varmistaa,
että seuraavalla hallituksella on kaikki tarvittava tieto jatkaakseen edellisten hallituskausien
loistavaa työtä.

Uuden hallituksen perehdytys pidettiin Globaalikeskuksella YK-liiton tiloissa. Kutsuimme
paikalle edellisen vuoden puheenjohtajan Jenni Sundqvistin kertomaan järjestön historiasta,
vaikuttavuudesta ja merkityksestä. Lisäksi koulutusta johti nykyinen puheenjohtaja Cristina
Gomez Saari ja muut paikalla olleet hallituslaiset auttoivat omien vastuualueiden
perehdytyksessä. Kävimme läpi yleistä järjestötoimintaa sekä HYKYn perinteisiä
toimintatapoja,

yhteistyökumppaneita

ja

mahdollisia

kontakteja

tulevalle

vuodelle.

Perehdytykseen osallistui yhteensä 18 henkilöä, niin uusia kuin vanhoja hallituslaisia. Lisäksi
hallituksen jäsenet sopivat joululomalle henkilökohtaiset tapaamiset omien vastaaviensa
24

kanssa. Perehdytys oli erittäin onnistunut ja se innosti niin uusia kuin vanhojakin hallituslaisia
tulevan vuoden toimintaan.

Pikkujoulut 15.12
Viimeinen hallituksen vapaamuotoisempi tapaaminen oli avoin kaikille jäsenillemme.
Tarjosimme Ravintola Oivassa kaikille osallistujille yhden lasillisen kuohuviiniä tai limua
pikkujoulun merkeissä ja kiitokseksi kuluneesta vuodesta.

6.3 Kansainvälinen toiminta
Kansainväliseen toimintaan kuului tänä vuonna kahden opintomatkan järjestäminen sekä,
kansainvälisten

suhteiden

ylläpito

ja

huolehtiminen

toiminnan

kaksikielisyydestä.

Kansainvälisen toiminnan edistämiseksi myös nettisivut käännettiin englanniksi.

6.3.1 Kööpenhaminan opintomatka
Helsingin YK-nuoret toteutti jo edellisellä hallituskaudella kaavaillun opintomatkan
Kööpenhaminaan 9.-12.3.2017 teemalla Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (Päätöslauselma 2250)
sekä Pohjoismainen yhteistyö. Pääsimme keskustelemaan nuorten roolista rauhaan ja
turvallisuuteen liittyen vierailu käynneillä sekä työpajan muodossa, ja tapaamaan Tanskan ja
Ruotsin YK-nuoria, joiden kanssa suunnittelimme Pohjoismaisten YK-nuorten yhteistyötä.
Opintomatkaan osallistui 10 nuorta, joista puolet olivat hallituksen jäseniä ja puolet valittiin
avoimen haun kautta.
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Ensimmäisenä päivänä vierailimme Kööpenhaminan Suomen suurlähetystössä, ja meidät
kutsuttiin illaksi vierailulle Suomen suurlähettilään residenssiin. Suurlähettiläs, Ann-Marie
Nyroos, keskusteli kanssamme kansainvälisestä politiikasta ja kertoi diplomaatin työn
kohokohdista ja haasteista. Seuraavana päivänä teimme ekskursion Kööpenhaminan YKkaupunkiin, jossa olimme sekä UN Women:in, UNFPA:n (United Nations Population Fund)
että IOM:in (International Organisation for Migration) vieraina. Kuuntelimme järjestöjä ja
esitimme heille kysymyksiä laidasta laitaan. Vierailimme matkan aika myös Pohjoismaiden
neuvostossa, jossa Nordic Youth Council president Espen Krogh otti meidät vastaan.
Seuraavana päivänä Mie Roesdahl sekä Maria Stage CRIC:stä (Centre for Resolution of
International Conflict) esitelmöivät ja pitivät meille sekä Tanskan ja Ruotsin YK-nuorille
2250-aiheisen työpajan Kööpenhaminan yliopistolla. CRIC:in työpajan jälkeen Helsingin YKnuoret piti työpajan, jossa suunnittelimme yhdessä Tanskan ja Ruotsin YK-nuorten kanssa
pohjoismaisten YK-nuorten yhteistyötä. Vietimme myös vapaa-ajalla aikaa paikallisten YKnuorten kanssa, ja osa meistä majoittui heidän luonaan. Loput majoittuivat Airbnb asunnossa.

6.3.2 Rooman opintomatka
Helsingin YK-nuoret lähetti 11 jäsentään opintomatkalle Roomaan 22.-26.11.2017 osana
syksyn kestävä ruoantuotanto -teemaan. Tapasimme ensin Suomen pysyvää edustajaa
FAO:ssa, IFAD:ssa ja WFP:ssä, Anna Gebremedhiniä, Suomen suurlähetystössä ja saimme
kuulla Suomen roolista YK:n ruokajärjestöissä. Seuraavaksi vierailimme World Farmers
Organization -järjestöllä, jossa Luisa Volpe kertoi meille maanviljelijöiden kohtaamista
globaaleista haasteista. Kävimme myös FARMERS luomu- ja lähiruokaravintolassa, jonka
ravintolapäällikkö esitteli meille heidän “farm-to-table” konseptinsa. Vierailimme Gustolab
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International Institute for Food Studies -instituutissa, jossa meille esiteltiin instituutin
tutkimusta, mm. heidän kehittämänsä Food Sustainability Index. Matkamme kohokohta oli
vierailu YK:n Elintarvike ja maatalousjärjestö (FAO), jossa Festus Akinnifesi esitelmöi meille
FAO:n strategisesta suunnitelmasta ja ruokajärjestelmistä. Viimeinen vierailukohteemme oli
hyväntekeväisyysjärjestö Banco Alimentare, joka on ruokaa vähävaraisille jakava italialainen
ruokapankki. Vierailuilla opimme lisää mm. globaalin ruoantuotannon haasteista, resurssien
tasa-arvoisesta jaosta, kestävästä ruokavaliosta sekä nuorten roolista ruoantuotannon
tulevaisuudessa. Tapasimme myös paikallisia YK-nuoria (MSOI Roma & MSOI UNYA Italy)
ja puhuimme tulevasta yhteistyöstä. Matka oli oikein opettavainen ja onnistunut. Saimme
paljon kontakteja ja ideoita tulevaisuuden toimintaa varten.

Järjestimme matkan jälkeen kaksiosaisen työpajan, jossa käsittelimme mieleemme jääneitä
polttavia kysymyksiä koskien ruokaa, ruoantuotantoa ja kestävää kehitystä. Työpajoissa
työstimme pienryhmissä pinnalle nousevia kysymyksiä. Lopuksi koko ryhmä pyrki
vastaamaan näihin kysymyksiin, yksilön, yhteisön ja globaalin näkökulmasta matkalla opitun
pohjalta. Työpajasta koostettiin Prezi diaesitys, joka jää HYKYn käyttöön tulevaa toimintaa
varten.
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6.4 Järjestöyhteistyö
Vuonna 2017 teimme yhteistyötä Suomen YK-liiton, Suomen YK-nuorten, Humanistispeksi
ry:n, YK:n kansainvälisen siirtolaisuus järjestö IOMin, sekä Badbaado ry:n kanssa.
Yhteistyö oli antoisaa ja erilaiset yhteistyökumppanit avarsivat myös HYKYn toimintaa sekä
uusia ovia järjestökentällä. Järjestöyhteistyö kärsi hieman keväällä, kun odotetut viime vuoden
yhteistyökumppanit Keho ry ja Kehmy ry eivät voineetkaan osallistua ehdottamiimme
tapahtumiin ja syksyllä, kun järjestösuhdevastaavamme ei enää kyennyt osallistumaan
HYKYn toimintaan aktiivisesti.

6.5 Suomen YK-nuoret ja YK-liitto
Vuonna 2017 Helsingin YK-nuoret jatkoi yhteistyötä ja osallistumista Suomen YK-nuorten
toimintaan. Kuten aiemmin, toimi Suomen YK-nuorten hallituksessa yksi varsinainen ja yksi
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varajäsen HYKYstä. HYKYn vuoden 2017 aktiivisuus Suomen YK-nuorten hallituksessa kärsi
hieman siitä, että varsinainen edustaja vaihdettiin alkuvuodesta vaalikokouksessa valitun
puheenjohtajan lopetettua virkansa ja kontaktien puuttuessa HYKY ry:n hallitukselta Suomen
YK-nuorten suuntaan lähes kokonaan. HYKYn varsinainen edustaja kuitenkin pääsi hitaasti
mukaan

Suomen

YK-nuorten

toimintaan

ja

osallistui

loppuvuoden

aktiivisesti

hallitustyöskentelyyn. Myös HYKYn varajäsen oli kautta vuoden aktiivinen Suomen YKnuorissa ja auttoi välittämään tietoa hallitusten välillä silloin kun varsinainen jäsen oli estynyt
osallistumasta kokouksiin. HYKY osallistui myös konkreettisesti Suomen YK-nuorten
toimintaan osallistumalla Suomen YK-nuorten 50-vuotis vuosijuhlille ja järjestämällä yhdessä
Suomen YK-nuorten kanssa kansainvälisen YK-nuorten tapaamisen ja illanvieton Helsingissä.

HYKYn edustajana YK-liiton hallituksen varajäsenenä jatkoi tänä vuona Anne Pauna. Pauna
tiedotti hallitukselle ympäri vuoden YK-liiton toiminnasta, päämääristä ja tulevaisuuden
suunnitelmista. Kaksivuotinen paikka loppui vuoden lopussa. HYKY suositteli uutta ehdokasta
YK-liiton hallituksen vaalikokouksessa 7.12, jossa Lauri Korvenmaa valittiin Helsingin YKnuorten edustajaksi ja varsinaiseksi hallituksen jäseneksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
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6.6 Ympäristö
Helsingin YK-nuoret noudatti hallituskauden 2017 alussa laaditun toimintasuunnitelman
ympäristöohjelmaa. Tarjosimme tilaisuuksissa ja tapahtumissa pääosin ympäristöystävällistä
ja vastuullisesti tuotettua ruokaa;

esimerkiksi kahvimaidot korvattiin lähes aina

kaurapohjaisella tuotteella. Suosimme myös aina valikoiman mukaan luomu- ja reilun kaupan
tuotteita. Vähensimme myös paperin käyttöä kuluneen hallituskauden aikana; esimerkiksi
esityslistojen tulostaminen on lopetettu kokonaan. Tulevalla hallituskaudelle nostamme
taloustoiminnan digitalisoinnin yhdeksi suureksi ympäristöteoksi. Ympäristövastuu on
kohdennettu Helsingin YK-nuorten ympäristövirkailijalle. Harimallisesti Ympäristövastaava
jätti tehtävänsä aivan vuoden alussa, eikä virkailija toiminut aktiivisesti toiminnassa, joten
vastuu

jäi

täyttämättä.

Pidimme

huolta

ohjelman

toteutumisesta

arkipäiväisessä

toiminnassamme, mutta valitettavasti suuremmat suunnitelmat jäivät toteuttamatta.

6.7 Yhdenvertaisuus
Hallituskauden aikana otimme yhdenvertaisuuden huomioon tapahtumissa tarjoamalla
erilaisiin ruokavalioihin soveltuvia vaihtoehtoja, kiinnittämällä huomiota tapahtumapaikkojen
esteettömyyteen sekä tiedottamalla suomen kielen lisäksi myös aina englanniksi. Tiedostimme
kuitenkin toiminamme aikana, että emme pystyneet toteuttamaan yhdenvertaisuutta
täydellisesti (aina jokin alue puuttui esimerkiksi gluteeniton tai alkoholiton vaihtoehto) ja
totesimme, että yhdenvertaisuusvastaavan tarve on valtava. Tämän takia aukaisimme uuden
hallitus paikan vuoden 2018 hallituksessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavalle.

7. Viestintä ja tiedotus
Vuonna 2017 jatkettiin aiempien viestintäkanavien käyttöä, jotka ovat Facebook, Instagram,
internetsivut ja sähköpostilista.

Facebookissa kasvatimme vuoden aikana tykkäysten määrää yli 300 tykkäyksellä.
Facebookissa jatkettiin YK-päivistä ja ajankohtaisista asioista tiedottamista. Ensisijainen
Facebookin tarkoitus oli tulevista tapahtumista ja kokouksista tiedottaminen, jonka kautta moni
uusi aktiivi kiinnostui HYKYstä kuluneen vuoden aikana. Otimme Facebookissa myös kantaa
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ajankohtaisiin kampanjoihin kuten #ThurdaysInBlack, #Metoo ja #Memyös. Vuoden 2017
aikana myös aloimme sponsoroimaan tapahtumien mainoksia Facebookissa, joka edesauttoi
näkyvyyden saavuttamisessa.

Instagramia päivitimme säännöllisesti, joskin aktiivisuuden suhteen työssä olisi ollut
parannettavaa. Internetsivuja päivitettiin myös aika ajoin, vaikkakin niiden merkityksen
viestintäkanavana Facebookin ja Instagramin rinnalla voi odottaa vähenevän jatkuvasti.
Sähköpostilistaa käytettiin tarpeen vaatiessa tulevista tapahtumista ja esimerkiksi
harjoittelumahdollisuuksista YK:ssa tiedottamiseen. Tämän lisäksi pyysimme eri ainejärjestöjä
ja Kannunvalajia tiedottamaan tulevista tapahtumistamme heidän viikkokirjeissään. Tänä
vuonna lisäsimme myös tiedottamista ammattikorkeakoulujen opiskelijajärjestöille.

Aikaisempien viestintäkanavien lisäksi syksyllä otettiin uutena viestintämenetelmänä käyttöön
kuukausittainen MailChimp -palvelun kautta lähetettävä uutiskirje, jota jaetaan kaikille
Helsingin YK-nuorten jäsenille. Uutiskirje sisältää kuukausittain kaikkein ajankohtaisimmat
uutiset HYKYn toiminnasta ja tulevista kokouksista. Koimme, että uutiskirje tuo HYKYn
viestintään

säännönmukaisuutta

ja

selkeyttä

ja

toimii

tehokkaana

muistutuksena

jäsenistöllemme olemassaolostamme.

Tänä vuonna kiinnitimme myös erityisesti huomiota järjestön visuaaliseen viestintään.
Kiinnitimme enemmän huomiota esimerkiksi kuvitusten ja kuvien alkuperäisyyteen sekä
tekijänoikeuksiin. Pidimme myös huolta siitä, että seuraava hallitus jatkaa samaa käytäntöä.

Vuonna 2017 emme olleet aktiivisia Twitterissä, sillä koimme, että se ei soveltunut hyvin
senhetkiseen tilanteeseemme ja järjestömme käytössä olleisiin resursseihin. Vuonna 2017
huomasimme myös, että tiedottajan virka on helposti todella aikaa vievä, josta syystä
päätimme, että vuodelle 2018 perustetaan kaksi samanarvoista tiedottajan virkaa uuteen
hallitukseen.
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LIITE1: Tapahtumakalenteri 2017
Tammikuu
30.1 Tapaaminen YK-liiton kanssa Globaalikeskuksella (7)

Helmikuu
13.2 Ekskursio Ulkoasiainministeriön poliittiselle osastolle (12)
20.2 HYKY ry:n Kevätkokous

Maaliskuu
9. – 12.3 Opintomatka Kööpenhaminaan (10)
20. – 24.3 Suomalaisnaiset YK:ssa valokuvanäyttely (kävijäarvio 200)
20.3 Kansainvälinen onnellisuuden päivä: Maailman Parhaat uutiset (40)
20.3 Rasisminvastainen KICK OFF (100)
22.3 HYKY ry:n Ylimääräinen vuosikokous

Huhtikuu
5.4 Good Coffee Campaign -seminar, Think Company (18)
5.4– 12.4 Hyvää kahvia kampanja (osallistuja-arvio: 200)
9.4 Hallituksen epävirallinen hengailu (10)
21.4 HYKYn kaapin siivous (4)
25.4 Kouluvierailu Kruununhaan yläasteelle (4)
25.4 Uuden ylioppilastalon muutto (6)
29.5 PREWAPPU (+/-100)

Toukokuu
27. – 28.5 Maailma kylässä festivaalit YK-liiton kanssa (300)
31.5 Hallituksen virkistäytyminen ja kevätkauden päättäjäiset klo 18, Ravintola Tenho (11)

Kesäkuu
2.6 Uutisvuoto yleisövierailu, Humanistispeksin kanssa (30)
8.6 Syksyn suunnittelukokous (6)
15.6 Yhteislähtö Verenluovutukseen (2)
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19.6 Kansainvälinen Jooga Päivä Intian suurlähetystössä (3)
27.6 Suomen YK-nuorten Kestävä Kehitys ja 2250 -somekampanjan kuvaukset (3)

Heinäkuu
1.7 Helsingin YK-nuoret PRIDE -kulkueessa (10)
11.7 Suomi Areena (1)

Elokuu
Loma

Syyskuu
4.9 Women and Youth Building Peace - seminar (3)
4.9 Hyyn avajaiskarnevaalit (100)
14.9 Yhteislähtö Nälkäpäiväkeräykseen (2)
29.9 Fuksiseikkailu (60)

Lokakuu
3.10 Helsingin YK-nuorten ja FinMUN:in uusien ilta (40)
6.10 Global Sustainability and Food Production - Movie Night (37)
11.10 Against Global Gag Rule - Tyttöjen päivä seminaari (45)
12.10 Youth as Agents for sustainable Peace -seminar (2)
12.10 Ruohonjuuri 35-vuotisjuhlaseminaari (2)
16.10 HYKY ry:n Ylimääräinen kokous
17.10 UNFPAn State of World - raportin julkaisutilaisuus (1)
18.10 Globaali Kestävyys ja Ruoantuotanto -seminaari (100+)
22.10 Global Sustainability and Food Production - Vegan Brunch
24.10 Tapaaminen Jutta Urpilaisen kanssa, koskien 2250 päätöslauselmaa (2)
24.10 Kansainvälinen YK:n päivän jumalanpalvelus (3)
24.10 YK-liiton seminaari: Kestävän kehityksen tavoitteet - Miten saadaan kaikki mukaan?
(3)
25.10 #Mahdollisuuslupaus -kampanja (7)

33

26.10 UN Youth International Hang Out (20)
27.10 YK-nuorten 50-vuotisjuhla (3)
Marraskuu
2.11 Suomen YK:n nuorisodelegaatti Ilmi Salmisen ja YK-liiton hallituksen edustaja Anne
Paunan tapaaminen (11)
13. HYKY ry:n ylimääräinen kokous
15-17.11 Eagles of the Past and Today, Kansallisarkisto (6)
23-26.11 Opintomatka Roomaan: Kestävä ruoantuotanto (11)
30.11 Vaalikokous

Joulukuu
4-8.12 Suomi ja Suomalaiset YK:ssa Suomi100 –somekampanja (200)
8.12 Global Migration Film Festival: The Journey (7)
9.12 Global Sustainability and Food - workshop 1/2 (6)
9. 12 Uuden hallituksen perehdytys (18)
11.12 Siivousvuoro, Uusi Ylioppilastalo (4)
12.12 Aamiaistilaisuus: Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet (11)
15.12 Pikkujoulut (9)
17.12 Global Sustainability and Food - workshop 2/2 (4)
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