
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2012   

 
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. Lisäksi vuoden 2012 aikana 
aloitettiin uuden yhteistyöohjelman valmistelu, jonka puitteissa aloitettiin ns. pilottihankkeiden 
rahoitus. 
 
1. Indonesiassa tuetaan metsien ja turvemaiden suojelua ja kestävää käyttöä edistäviä hankkeita 
Sumatran, Kalimantanin, Jaavan ja Sulawesin saarilla. Suurin osa vuoden 2012 hankerahoituksesta oli 
sidottu aikaisemmin aloitettuihin hankkeisiin. Toukokuussa järjestettiin kuudes 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 vahvistettiin erityisesti adivasien järjestötoiminnan kehykset ylittävää tietojen 
ja kokemusten jakoa kolmella NAA-ohjelman alueellisella tasolla.  
 
3. Intian Tamil Nadun osavaltiossa on tuettu kylätason hankkeita sekä kylien yhteistyötä. Vuosina 
2011 ja 2012 tehtyjen ohjelman jatkoa koskevien selvitysten pohjalta ohjelmaa päätettiin jatkaa 
uudistetulta pohjalta. Ohjelman temaattista perustaa täsmennettiin ja ohjelmaan liittyvien yksittäisten 
hankkeiden määrää vähennettiin. Ohjelma perustuu aiempaa selkeämmin kestävän maaseutuelämän 
ja perinteisten paikallisyhteisöjen maaoikeuksien varaan.  
 
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. Vuonna 2012 aloitettiin SADED-Nepalin tukeminen omana 
hankkeena. 
 
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). Vuoden 2012 
alusta toiminta on keskitetty kolmeen paikalliseen osaamiskeskukseen, joissa kerätään ja välitetään 
maaseudun ympäristötyön parhaita käytäntöjä ja opastetaan paikallisyhdistyksiä hanketoiminnassa. 
Vuoden 2012 ympäristöfoorumi järjestettiin poikkeuksellisesti pääkaupunki Bamakon ulkopuolella 
Bougunissa. 
 
6. Mekongin alueella Kaakkois-Aasiassa yhteistyökumppanina on Mekong Energy and Ecology 



Network, jossa on 45 jäsenjärjestöä kaikista Mekongin alueen maista. MEE Net ajaa kestävää, 
hajautettuihin ja uusiutuviin energiamuotoihin sekä realistisiin energiasuunnitelmiin perustuvaa 
energiapolitiikkaa. Ohjelma tukee myös vaihtoehtoisten energiasuunnitelmien tekemistä. Vuoden 
2012 aikana tehtiin tai aloitettiin useita tutkimuksia, ja rahoitusta suunnattiin erityisesti Myanmariin.  
 
7. Latinalaisessa Amerikassa teemana on yksilajisten viljelmien vaihtoehdot ja yhteistyöverkostoina 
World Rainforest Movement (WRM), Acción por la Biodiversidad (AcBio), Latinalaisen Amerikan Maan 
ystävät (Atalc) 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).  Vuoden 2012 
aikana tuettiin näiden verkostojen hankkeita sekä tuettiin verkostojen välistä keskustelua vihreään 
talouteen ja REDD (Reducing Emissions of Deforestation and Forest Degradation) mekanismiin 
liittyen. 
 
8. Uuden yhteistyöohjelman (”Globaali dialogi”) valmistelu käynnistyi loppuvuonna 2011, ja jatkui 
vuonna 2012. Hallituksen perustaman työryhmän tuloksena oli ohjelmaluonnos uudeksi 
yhteistyöohjelmaksi otsikolla: Democratic Dialogues and Action for Buen Vivir and sustainability - 
Meaning of Just Life without overconsumption. Ohjelman tavoitteena on tukea paikallisyhteisöjen 
omia kestäviä vaihtoehtoja ja toimintaa elinehtojensa säilyttämiseksi ja parantamiseksi. 
Hanketukitoiminta aloitettiin pilottihankkein vuoden 2012 lopussa.  
 
Hankehakemuksia käsiteltiin pääosin näiltä yhteistyöohjelma-alueilta. Lisäksi vastaanotettiin 
perustajajärjestöjen kehitysmaakumppaneiden hakemuksia sekä rahoitettiin kahta aikaisempien 
hankkeiden jatkohanketta. 
 
Vuoden aikana tehtiin yhteistyöohjelmien koordinaatiohankkeet mukaan lukien 53 hankerahoitus-
päätöstä, yhteensä 1 012 379 € arvosta. Säätiön ja ulkoministeriön rahoitussopimuksen mukaisesti 
hankerahoituspäätöksistä alistettiin ulkoministeriön hyväksyttäväksi kolme yli 50 000 € hanketta:  
1) South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED), Intia 300 000 € / 3 v;  
2) Fight for Peat Swamp Forests: Last Home for the Sumatran Tiger and Help the Climate / Jikalahari, 
Indonesia, 160 000 € / 2 v;  
3) Building the model of Forest Tenure Conflict Resolution / Perkumpulan Bantaya, Indonesia 50 000 
€ / 2 v.  
Vuoden aikana päättyi 56 hanketta ja kahden hankkeen tuki keskeytettiin. Vuoden lopussa 31.12.2012 
meneillään oli 88 hanketta 30 maassa. Näistä pääosa (60 kpl) oli yhteistyöohjelmien hankkeita. 
 
Vuoden aikana valmistui edellisenä vuonna aloitettu SADED-yhteistyöohjelman evaluaatio. 
 
Siemenpuun teemajulkaisusarjan neljäs osa Sijoiltaan menneet –kulutuksen häätämä elämä julkaistiin 
lokakuussa, julkaisun 15 artikkelia kuvaavat häätöjä sekä taisteluja niitä vastaan esimerkiksi Intiassa, 

Indonesiassa, Brasiliassa, Senegalissa ja Suomessa. Kirja julkaistiin julkistamisseminaarissa, jossa 
olivat puhumassa mm. kahden artikkelin kirjoittajat sekä erityisesti maan anastuksiin perehtynyt 
tutkija Jennifer Franco Trans Nationalinstitutesta Hollannista.  
 
Lokakuun alussa intialaisen Public Affairs Centren johtaja vieraili Suomessa, ja hänen vierailunsa 
yhteydessä Siemenpuun Intia-ryhmä järjesti keskustelutilaisuuden ”Citizens against corruption”. 
 
Marraskuussa järjestettiin Moratorium Now! –seminaari, jossa käsiteltiin Norjan rahoittamaa 
Indonesian metsämoratoriota ja Mekong-joen patohankkeita. Puhujina oli kansalaisjärjestötoimijoita, 
tutkijoita ja kehitysyhteistyöntekijöitä Indonesiasta, Laosista, Norjasta ja Suomesta.  
 
Indonesia-ryhmän vieraina kävi myös hankekumppaneita, jotka olivat seminaarikiertueella Keski-
Euroopassa.  



 
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 2012 yksi harjoittelija, yksi 
työelämävalmennettavaa (tammikuulle saakka) sekä projektityöntekijä (julkaisu). Henkilökunnan 
nykyinen määrä ja asiantuntemus ovat toiminnalle hyvä perusta, mutta toiminnan kasvaessa tarvitaan 
myös lisää henkilökuntaa. Etelä-Suomen aluevirasto suoritti syyskuussa työsuojelutarkastuksen. 
Tarkastuksessa annettiin toimintaohjeet koskien liukuvaa työaikaa sekä työsuojelun 
toimintaohjelmaa. 
 
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, uusi 
yhteistyöohjelma sekä kirjan toimitusneuvosto (Sijoiltaan menneet –kulutuksen häätämä elämä -
julkaisu). 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.  Valmiiksi saatiin sääntömuutosehdotus (jätettiin Patentti- ja rekisterihallituksen 
käsittelyyn lokakuun alkupuolella), johtosääntö, hyvät käytännöt –ohjeistus, viestinnän 
perusperiaatteet sekä päivitetyt versiot kotimaan ja ulkomaan matkojen ohjeistuksista. Myös 
Arvioinnista arkea –prosessi jatkui vielä keväällä KEPA:n fasilitoimana ja syksyllä omatoimisemmin. 
 
Siemenpuu tekee läheistä yhteistyötä Abilis- ja KIOS-säätiöiden kanssa hankehallinnon sekä 
hallinnon kehittämisessä. Säätiöt sekä FIDIDA muuttivat uusiin toimitiloihin helmi-maaliskuun 
vaihteessa (Lintulahdenkatu 10).  
 
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 2012 kohdistui 1 700 000 €. Lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyi tukea käytettäväksi 
vuodelle 2012 yhteensä 216 357 €. 
 
UM:n tuesta vuonna 2012 tehdyt tukimaksatukset kehitysmaihin olivat yhteensä 1 119 304 € 
(hankemaksatuksiin ja yhteistyöohjelmiin). Näiden lisäksi tiedotushankkeeseen (Sijoiltaan menneet –
kulutuksen häätämä elämä -julkaisu) käytettiin UM:n tukea 31 423 €. Tilikauden tulos oli 271 € 
alijäämäinen. 
 
Tilintarkastajina toimivat Raimo Hakola HTM (varahenkilönä Timo Vilén HTM) ja Kristian 
Seemer HTM (varalla HTM Kari Mikkola). Taloushallinnossa otettiin käyttöön uusi sähköinen 
taloushallinnon järjestelmä Netvisor ja tämän myötä myös kirjanpidosta huolehtivaksi tahoksi vaihtui 
Tilipiste.   
 
Vuoden 2013 aikana säätiön toiminta tulee pysymään pääosin ennallaan. Hankerahoituksen paino-
pisteenä ovat yhteistyöohjelma-alueet, ja uutta yhteistyöohjelmaa kehitetään. Ulkoministeriön kanssa 
7.2.2013 solmitun kolmivuotisen rahoitussopimuksen mukaan valtionapu vuodelle 2013 on 1 900 000 
€.  


