
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2011   

 
Siemenpuu-säätiö on 15 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön vuonna 1998 perustama säätiö, 
joka rahoittaa kehitysmaiden järjestöjen ympäristöhankkeita. Rahoitustoiminta alkoi vuonna 2002. 
Tuetuissa hankkeissa korostuu ympäristöteeman ohella myös yhteisöjen voimallistaminen ja ihmisten 
oma vastuu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien menettelytapojen luomisessa ja 
kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa. Säätiö saa rahoituksensa ulkoasiainministeriön 
kehitysyhteistyövaroista. 
 
Säätiön rahoitustoiminta kohdistuu pääosin seitsemälle ns. yhteistyöohjelma-alueelle Indonesiassa, 
Intiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Malissa ja Mekongin alueella. 
 
1. Indonesiassa tuetaan metsien ja turvemaiden suojelua ja kestävää käyttöä edistäviä hankkeita, 
vuonna 2011 erityisesti Sumatralla, Kalimantanilla ja Jaavalla. Suurin osa vuoden 2011 
hankerahoituksesta oli sidottu aikaisemmin aloitettuihin hankkeisiin. Marraskuussa järjestettiin viides 
Indonesiassa rahoitettujen hankkeiden kumppanitapaaminen. 
 
2. Intiassa tuetaan alkuperäiskansojen (adivasit) metsäyhteisöjen oikeuksia kestävän 
elämäntapansa ja ympäristönsä suojelemiseksi. Yhteistyökumppanina on National Adivasi 
Alliance (NAA) -verkosto. Ohjelman hankkeissa erityishuomion kohteena on ollut vuonna 2006 
voimaan astuneen adivasien metsäoikeuslainsäädännön toimeenpano erityisesti yhteisöoikeuksien 
osalta. Vuoden aikana myös pyrittiin erityisesti vahvistamaan adivasien omien, järjestöistä 
riippumattomien yhteistyöfoorumien aikaansaamista ja toimintaa.  
 
3. Intian Tamil Nadun osavaltiossa on tuettu kylätason hankkeita sekä kylien yhteistyötä. Hankkeet 
vahvistavat toimeentulomuotoja, jotka ovat osavaltion vuoristometsien, kuivuudesta kärsivien 
viljelytasankojen ja rannikkoalueiden ekosysteemien kannalta kestäviä. Vuoden 2011 aloitettiin Tamil 
Nadun ohjelman jatkon arviointi ja viimeiset selvitykset valmistuvat keväällä 2012. Ohjelman jatkosta 
päätetään vuoden 2012 aikana. 
 
4. Kolmantena ohjelmana Intiassa tuetaan ekologisen demokratian aktivisti- ja tutkijaverkostoa South 
Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED), joka edistää marginalisoitujen ryhmien 
osallistumismahdollisuuksia luonnonvaroja koskevaan päätöksenteossa. Toiminnoissaan SADED 
keskittyy erityisesti ruokaturva- ja ilmastokysymyksiin sekä paikallisautonomian edistämiseen Hind 
Swarj –toimintaryhmien kautta. 
 
5. Malissa tuetaan Sikasson läänissä kylätason toimijoiden omaa ympäristötoimintaa, 
pienhankkeita ja kapasiteetin kasvattamista sekä vuosittaista kansallista ympäristöfoorumia 
Bamakossa; yhteistyökumppanina on Mali Folkecenter – Nyetaa -järjestö (MFC-Nyetaa). Vuonna 2011 
alkoi toiminta kahdessa paikallisessa osaamiskeskuksessa, jossa kerätään ja välitetään maaseudun 
ympäristötyön parhaita käytäntöjä ja opastetaan paikallisyhdistyksiä hanketoiminnassa. 
 
6. Mekongin alueella Kaakkois-Aasiassa teemana on kestävä energiapolitiikka ja 
yhteistyökumppanina on Mekong Energy and Ecology Network, jossa on 31 jäsenjärjestöä kaikista 
Mekongin alueen maista. Vuoden 2011 rahoitusta suunnattiin erityisesti Burmassa, Laosissa ja 



Kambodzhassa tehtyihin energiapoliittisiin selvityksiin ja räätälöityihin koulutuksiin. 
 
7. Latinalaisessa Amerikassa teemana on yksilajisten viljelmien vaihtoehdot ja yhteistyöverkostoina 
World Rainforest Movement, Acción por la Biodiversidad, Latinalaisen Amerikan Maan ystävät ja 
Brasilian Amazonian Aliança dos Povos da Floresta. Viimeksi mainittu on verkosto, jonka perustajia 
ovat alkuperäiskansojen järjestö COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira), kuminkerääjien järjestö CNS (Conselho Nacional das Populações Extrativistas) ja 
Amazonian kansalaisjärjestöjen kattojärjestö GTA (Grupo de Trabalho Amazônico). Ohjelmalle varattu 
rahoitus käytettiin vuonna 2011 suurimmaksi osaksi uusien hanketukipäätösten tekemiseen, ja nämä 
hankkeet jatkuvat vuonna 2012. 
 
Hankehakemuksia käsiteltiin pääosin näiltä yhteistyöohjelma-alueilta. Lisäksi vastaanotettiin 
perustajajärjestöjen kehitysmaakumppaneiden hakemuksia sekä rahoitettiin neljä aikaisempien 
hankkeiden jatkohanketta. 
 
Vuoden aikana tehtiin yhteistyöohjelmien koordinaatiohankkeet mukaan lukien 23 
hankerahoituspäätöstä, yhteensä 823 200 € arvosta. Säätiön ja ulkoministeriön 
rahoitussopimuksen mukaisesti hankerahoituspäätöksistä alistettiin ulkoministeriön hyväksyttäväksi 
kaksi yli 50 000 € hanketta (Foundation for Ecological Recovery/MEE Net 150 000 € ja Mali-ohjelma 
100 000€,). Vuoden aikana päättyi 35 hanketta ja 1 hankkeen tuki keskeytettiin. Vuoden lopussa 
31.12.2011 meneillään oli 93 hanketta 25 maassa. Näistä pääosa (74 kpl) oli yhteistyöohjelmien 
hankkeita. 
 
Vuoden aikana valmistui edellisenä vuonna aloitettu Mali-ohjelman evaluaatio, teetettiin arviointi 
Mekong yhteistyöohjelman WARECOD-hankkeesta ja aloitettiin SADED 
yhteistyöohjelman evaluaatio.  Vuoden aikana teetettiin myös taloudentarkistus Intian WIN-
hankkeeseen sekä tehtiin talousasioiden seurantatarkastus (vuonna 2010 tehdyn tarkastuksen 
suositusten pohjalta) NAA-yhteistyöohjelman koordinaatiojärjestöön.  
 
4.-5.10.2011 järjestettiin Abiliksen, KIOS:n ja Siemenpuun yhteinen kaksipäiväinen seminaari 
vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksista Kuntatalolla. Säätiöiden kumppanimaiden edustajia 
oli 13 ja seminaariin osallistui yli 200 henkilöä. Seminaarin järjestämiseen saatiin myös UM:n 
konferenssimatkatukea. Välittömästi seminaarin jälkeen 06.-09.10.2011 Siemenpuu järjesti Kino 
Engelissä nelipäiväisen Displaced – Siirretyt filmifestivaalin, joka jatkoi vuonna 2010 aloitettua 
tiedotusteemaa (silloin pidettiin kaksipäiväinen kansainvälinen pakkosiirtoaiheinen seminaari 
kesäkuussa 2010). Festivaalitoimistossa työskenteli neljä henkilöä, ja festivaalilla oli filmifestivaali-
työryhmän lisäksi 18 vapaaehtoista töissä. Filmifestivaalin ulkomaisia kutsuvieraita oli kuusi, joista 
kaksi oli yhteisiä vieraita säätiöseminaarin kanssa.  Festivaalien aikana näytettiin 60 lyhyttä ja pitkää 
elokuvaa, ja katsomiskertoja elokuville oli yhteensä noin 1000 (sisältäen runsaat 700 maksettua 
kertaa ja noin 300 kutsuvieraiden ja järjestäjien katsomiskertaa). Filmifestivaalin aikana Siemenpuun 
ohjelmaryhmät järjestivät myös neljä teemaseminaaria ja festivaalitoimisto järjesti festivaaliklubin, 
jotka houkuttelivat paikalle 50 – 150 henkilöä.  
 
Indonesia-ryhmä järjesti 11.05.2011 seminaarin ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta Indonesian 
metsäalueilla. Puhujina olivat kansalaisjärjestötoimijat, tutkijat ja kehitysyhteistyön tekijät 
Indonesiasta ja Suomesta. Mekong-ryhmä järjesti 2.11.2011 uskontojen ympäristökäsityksiä 
käsitelleen seminaarin, jossa niin ikään kansalaisjärjestötoimijoiden, tutkijoiden ja kehitysyhteistyön 
tekijöiden toimesta valotettiin uskontojen luontosuhteita monikulttuurisessa Suomessa. 
 
Siemenpuun toimiston vakituisen henkilökunnan määrä oli 6 henkilöä. Kevään 2011 aikana 
toimivapaalle jäänyttä ohjelmakoordinaattoria sijaistaa kaksi osa-aikaista henkilöä, ja näin ollen 
toimistolla työskenteli 7 henkilöä. Henkilökuntaa vahvisti vuonna 2011 yksi harjoittelija, kaksi 
työelämävalmennettavaa sekä projektityöntekijä (filmifestivaali). Henkilökunnan nykyinen määrä ja 
asiantuntemus ovat toiminnalle hyvä perusta, mutta mikäli toiminta tulevaisuudessa kasvaa, tarvitaan 



myös lisää henkilökuntaa. Henkilökunnan työhyvinvointiin sekä työssä jaksamisen on kiinnitetty 
huomiota mm. laatimalla syksyllä 2011 yhdessä työterveyshuollon kanssa Varhaisen tuen –malli. 
 
Hallituksen (9 varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä) ja valtuuskunnan (16 varsinaista jäsentä ja 
heidän varajäsenensä) lisäksi säätiön piirissä toimi yhteistyöohjelmiin ja tiedotushankkeeseen 
liittyvät luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten asiantuntijoiden muodostamat työryhmät: 
Indonesia-ryhmä, Intia-ryhmä, Latinalaisen Amerikan ryhmä, Mali-ryhmä, Mekong-ryhmä sekä kirjan 
toimitusneuvosto (Pakkosiirretyt julkaisu 2012) ja filmifestivaali-työryhmä (2011 tiedotushanke). 
Vuosi 2011 oli vapaaehtoistoiminnan vuosi, ja Siemenpuun toiminnassa niin luottamushenkilöiden 
kuin vapaaehtoisten panos oli ja on erittäin merkittävä. 
 
Vuoden 2011 aikana aloitettiin myös toiminnan kehittämiseen liittyviä prosesseja, jotka jatkuvat 
vuonna 2012. Säätiön sääntöjen sekä muiden toimintaa ohjaavien dokumenttien (eri toimielinten 
työnjako, taloussääntö, hyvien käytäntöjen kokoaminen) päivitystyö käynnistettiin syksyllä, samoin 
kuin aloitettiin Kepan fasilitoima arvioinnin kehittämiseen liittyvä prosessi (Arvioinnista arkea –
hanke). Kehittämispäivien ja keskustelutilaisuuksien avulla aloitettiin tulevaisuuden toimintaa 
koskeva suunnittelutyö sekä osallistuttiin myös kehityspoliittisen toimenpideohjelman keskusteluihin 
ja kommentointiin. 
 
Siemenpuu tekee läheistä yhteistyötä Abilis- ja KIOS-säätiöiden kanssa hankehallinnon sekä 
hallinnon kehittämisessä. Yhteisen säätiöseminaarin lisäksi vuonna 2011 säätiöt sekä FIDIDA etsivät 
pitkään uusia toimitiloja nykyisten tilojen käydessä ahtaaksi, ja uusiin tiloihin muutto 
(Lintulahdenkatu 10) ajoittui alkuvuodelle 2012. Tammikuussa 2012 tehdyn vuokrasopimuksen 
ehtoihin on merkitty, että sopimus voidaan irtisanoa ennen sen päättymistä (31.10.2016) mikäli 
vuokralainen ei saa nykyisen suuruista rahoitusta jatkossa. 
 
Säätiön taloutta on hoidettu vakaasti harjoittaen tarkoituksenmukaista säästäväisyyttä ja säätiön 
varat on sijoitettu säätiölain edellyttämällä tavalla. Toiminnan rahoitus on saatu ulkoasiainministeriön 
kehityspoliittisen osaston myöntämistä rahoitussopimuksen 2010-2012 mukaisista määrärahoista, 
joista vuodelle 2011 kohdistui 1 600 000 €. Lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyi tukea käytettäväksi 
vuodelle 2011 yhteensä 112 724 €. 
UM:n tuesta vuonna 2011 tehdyt tukimaksatukset kehitysmaihin olivat yhteensä 992 010 € 
(hankemaksatuksiin ja yhteistyöohjelmiin). Näiden lisäksi tiedotushankkeisiin (filmifestivaali sekä 
säätiöiden yhteinen seminaari ) käytettiin 60 400 €. Tilikauden tulos oli 3 923,65 € alijäämäinen, mikä 
johtuu Tulikivi-osakkeiden arvon muutoksesta. 
 
Tilintarkastajina toimivat Raimo Hakola HTM (varahenkilönä Matti Pirnes HTM) ja Kristian 
Seemer HTM (varalla HTM Kari Mikkola). Kirjanpidon hoiti Administer Oy ja taloushallinnossa 
käytössä oli sähköinen taloushallinnon järjestelmä eFina. Vuoden aikana selvitettiin mahdollisuutta 
siirtyä taloushallintaohjelmaan, johon voisi liittää myös hanketietokannan. Päätös siirtyä uuteen 
taloushallinnon järjestelmään (Netvisor) sekä uuteen kirjanpitoa hoitavaan yritykseen (Tilipiste) 
tehtiin vuoden loppupuolella.  Vaihtoehtoja hanketietokantajärjestelmään selvitetään vielä vuonna 
2012 (vuonna 2006 aloitettu räätälöidyn hanketietokannan kehittämisprojekti lopetettiin keväällä 
2011). 
 
Vuoden 2012 aikana säätiön toiminta tulee pysymään pääosin ennallaan. Hankerahoituksen 
painopisteenä ovat yhteistyöohjelma-alueet. Ulkoministeriön kanssa 19.1.2010 solmitun 
kolmivuotisen rahoitussopimuksen mukaan valtionapu vuodelle 2012 on 1 700 000 €. Kevään aikana 

tehdään uusi tuenkäyttösuunnitelma ja rahoitushakemus vuosille 2013-2015. 


