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TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr (Solidaarisuus) edisti vuoden aikana toimintansa tarkoitusta
toteuttamalla pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä sekä siihen kytkeytyvää viestintää, globaalikasvatusta
ja varainhankintaa. Solidaarisuus jatkoi työtä 2017–2021 strategiansa mukaisesti rakentamalla
maailmaa, jossa yksikään nainen ei kärsi väkivallasta eikä kukaan elä köyhyydessä.

Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi ajanjaksoksi myös säätiölle maailmanlaajuiseksi kriisiksi
levinneen koronaviruspandemian vuoksi. Organisaatio onnistui melko hyvin sopeuttamaan
toimintaansa pandemian edetessä. Siirtymä verkkopohjaiseen työskentelyyn säätiössä sujui
mutkattomasti, vaikka pitkittynyt etätyöskentely toikin toimintaan ja työyhteisön johtamiseen
uudentyyppisiä haasteita.
Päättynyt vuosi oli ulkoministeriön (UM), YK:n ja tuhansien suomalaisten tuella toteutettavan
nelivuotisen ohjelmakauden (2018–2021) kolmas toteutusvuosi. Ohjelman keskiössä oli tyttöihin ja
naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja paikallistalouksien vahvistaminen Somalimaassa,
Keniassa ja Nicaraguassa. Kolme päätavoitetta olivat: 1) Paikallistaloudet ovat elinvoimaisia ja
ekologisesti kestäviä, 2) Naiset ja miehet ovat voimaantuneita ehkäisemään naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa ja 3) Ihmiset ja yhteisöt ovat vahvistuneet globaalin muutoshalun edistäjinä.
Ohjelma toteutui vuoden aikana hieman ennakoitua suppeammin ja se tavoitti vuoden aikana vajaat
15 000 suoraa hyödynsaaja, joista 60 prosenttia oli naisia. Kaikkiaan ohjelmasta hyötyi yli 90 000
ihmistä Keniassa, Somalimaassa ja Nicaraguassa.
Käynnissä oli kaikkiaan 13 hanketta, joista 12 toteutettiin yhteistyössä paikallisten
kumppanijärjestöjen kanssa kolmessa maassa. Solidaarisuus veti suoraan yhtä hanketta Keniassa.
Pääosa hankkeista keskittyi Somalimaahan (yhteensä kuusi), Keniassa hankkeita oli käynnissä viisi
ja Nicaraguassa kaksi.
Vuoden aikana edettiin ohjelmakauden 2022–2025 valmisteluissa, ml. muutosteorian laatimisessa
ja uuden ohjelmamaan kartoituksessa.
Sidosryhmätyö
Vuonna 2020 Solidaarisuus oli jäsenenä seuraavissa kattojärjestöissä: Suomalaiset kehitysjärjestöt
Fingo ry, Somalia NGO Consortium, Suomen Somalia-verkosto ry, Vastuullinen Lahjoittaminen
VaLa ry ja eurooppalainen Solidar. Solidaarisuus kuului myös Väestöliiton koordinoimaan
Seksuaalioikeusverkostoon.
Solidaarisuus tuki Finnwatchin ihmisarvoisen työn ohjelmaa ja seurasi sen työryhmän kautta
suomalaisten yritysten hankintaketjujen ihmisoikeustilannetta. Olimme mukana Finnwatchin
koordinoimassa 430-verokampanjassa, joka vaati päättäjiltä toimia verovälttelyn kitkemiseksi.
Fingo ry:n jäsenenä vaikutimme toimimalla hallituksessa sekä työryhmissä (Gender ja kehitys,
Ruokaturva ja Reilu siirtymä). Solidaarisuudelta pyydettiin asiantuntijalausunto järjestöjen
kannanottoon valmistelussa olleen Suomen Afrikka-strategian ympäristö, ilmasto ja luonnonvarat taustaraporttiin. Olimme mukana Fingon EU ja kestävä talous -podcast-sarjassa teemalla Korona ja
maailman ruokaturva. Asiantuntijamme oli arvioimassa Suomen kansallisen kestävän kehityksen
edistymistä tavoitteiden 2,8, ja 12 osalta. Arviot sisällytettiin kokonaisuudessaan osaksi Suomen
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toista maaraporttia YK:lle. Solidaarisuuden asiantuntija edusti kansalaistoimijoita Suomen
kansallisessa FAO-toimikunnassa.
UM:n pyynnöstä kommentoimme Suomen lausuntoa Maailman ruokaturvakomitean
ruokajärjestelmät ja ravitsemus -raporttiin. Olimme mukana YK:n Food Systems Summit
suunnitteluprosessissa vuoden aikana ja UM nimitti Solidaarisuuden asiantuntijan EUyhteyshenkilöksi kyseisen tapahtuman oikeudenmukaisen toimeentulon vahvistaminen -teemaan.
Yhteistyömaissa
kumppanijärjestöt
ja
osuuskunnat
sekä
hankkeiden
osallistujat,
paikallisviranomaiset, Suomen suurlähetystö, muut järjestöt sekä kansainväliset toimijat olivat
sidosryhmätyön keskiössä. Kenian Kisiissä Muungano Gender Forum -hanke oli Solidaarisuudelle
tärkein verkostoitumiskanava niin viranomaisten, yliopistojen, kansalaistoimijoiden, median kuin
yritystenkin suuntaan. COVID19-epidemian myötä vaikutettiin naisten terveyspalveluiden
säilymiseen alueella. Fingo Powerbank -hankkeen tuella kenialaiset kumppanit tehostivat digitaalista
ja radion kautta tapahtuvaa vaikuttamista.
Keniassa aloitimme yhteistyön suomalaisyrityksen kanssa Kisiin ja Nyamiran naismaatalousyrittäjien
arvoketjujen linkittämiseksi kansallisille markkinoille. Lisäksi tuimme naisyrittäjien kattojärjestöjen
yhteistyötä
tutkimuslaitosten
sekä
yritysten
kanssa
tuotannon
tehostamiseksi
ja
elintarviketurvallisuuden parantamiseksi.
Nicaraguassa käsityöläisten Manos Nicas -verkosto jatkoi yhteistyötä yhdysvaltalaisen Aid to
Artisans -järjestön kanssa. Lisäksi kumppaniosuuskuntamme COMCAVEM jatkoi yhteistyötä
hondurasilaisen yliopiston kanssa, sekä aloitti yhteistyön Maailman ruokaturvaohjelman kanssa
ilmastokestävyyden lisäämiseksi Pohjois-Nicaraguassa.
Somalimaassa kumppanit jatkoivat vaikuttamistyötä FGM lakialoitteen edistämiseksi.
Solidaarisuuden ja sen paikallisen kumppanin ADO:n yhteistyö kulkusirkkaepidemiaa vastaan oli
osa kansallista varautumisohjelmaa, jossa erillisten hankkeiden tiedot sirkkojen kulkureiteistä ja
parvien koosta muodostivat yhteisen tietokannan. Somalia NGO Consortiumin jäsenenä
Solidaarisuus osallistui temaattisiin alue- ja ministerikokouksiin. Lisäksi olimme aktiivisia
Somalimaan GBV/FGM työryhmissä.
Viestintä
Viestinnän tavoitteena oli strategian mukaisesti vahvistaa Solidaarisuuden profiloitumista naisiin
kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. Tämän tavoitteen edistämiseksi kasvatimme näkyvyyttä
etenkin sosiaalisessa mediassa ja teimme mediatyötä.
Someseuraajissa tapahtui kasvua 6,3 % ja verkkopalvelun liikenteessä oli edelleen noin 27 % nousu
edellisvuoteen nähden. Panostus näkyvyyteen erityisesti digitaalisissa kanavissa on tuottanut
tasaista kasvua yleisöjen määrissä.
Kokonaistunnettuudessa on tapahtunut vuoden 2020 Hyväntekeväisyystutkimuksen mukaan
maltillista nousua. Nousu on linjassa tehtyjen viestintä- ja markkinointipanostusten kanssa.
Tunnettuus kasvoi 22 prosentista 26 prosenttiin. Brändiin liitetyissä mielikuvissa kehitys oli lupaavaa.
Solidaarisuus siirtyi sekä lähestyttävyydessä että asiantuntemuksessa negatiiviselta asteikolta
positiiviselle.
Mediatyön kärkenä olivat pandemian vaikutukset Solidaarisuuden toimintaan sekä naisten ja tyttöjen
asemaan. Osallistuimme keskusteluun tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisesta erillislaista
Suomessa julkaisemalla syksyllä yhdessä Planin ja World Visionin kanssa mielipidekirjoituksen
Helsingin Sanomissa (tavoittavuus 3 miljoonaa lukijaa).
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Mielipidevaikuttajien avulla tavoitettiin suunniteltuja kohderyhmiä menestyksekkäästi. Solidaarisuus
50 vuotta -juhlakampanja nosti esiin säätiön historiaa ja tulevaisuudennäkymiä kasvattaen
järjestömme näkyvyyttä ja tavoittavuutta ennätyslukemiin. Porin SuomiAreena-tapahtuman
peruuntuessa myös suunniteltu teatteriyhteistyö jouduttiin perumaan. Samoin säätiön 50vuotistapahtuma ja pamflettihanke siirtyivät seuraavalle vuodelle.
Globaalikasvatuksen
ja
vapaaehtoistoiminnan
hankkeet
keskeytettiin
monilta
osin
koronapandemian vuoksi. Viimeinen pisara -globaalikasvatuspeli oli edelleen jakelussa
globaalikasvatusmateriaalipankin SubjectAidin kautta.
Hallinto ja henkilöstö
Solidaarisuuden valtuuskuntaan kuului 12 varsinaista ja 12 varajäsentä. Se kokoontui vuoden aikana
kaksi kertaa: kevätkokous pidettiin poikkeusaikataulussa syyskuussa ja syyskokous hybridinä.
Valtuuskunnan puheenjohtajana aloitti kansanedustaja Johannes Koskinen ja varapuheenjohtajana
jatkoi Sirkka Kotola. Solidaarisuuden hallitus kokousti vuoden aikana 11 kertaa. Hallitukseen
kuuluivat pj Folke Sundmanin sekä varapj Tero Shemeikan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallituksen
jäsenet olivat Elisa Gebhard, Markku Hyvärinen, Sonja Kekkonen, Matti Lahtinen, Riikka Keskitalo,
Joonas Rahkola, Kaisa Vatanen sekä Ilkka Tahvanainen.
Toiminnanjohtajana työskenteli Miia Nuikka, ohjelmajohtajana Robert Salin, asiantuntijana (kestävä
toimeentulo ja yritysyhteistyö) Jenna Kettunen, asiantuntijana (tasa-arvo) Maria Väkiparta,
viestintäpäällikkö Satu Suontaan vanhempainvapaan sijaisena Sanna Silvennoinen (9.8. saakka) ja
viestintäpäällikkö Satu Suontaa (10.8 alkaen),
viestinnän asiantuntijana Ada Bergroth,
vapaaehtoistyön ja globaalikasvatuksen suunnittelijana Liisa Nerg (31.7. saakka), talous- ja
hallintopäällikkönä Minna Martikainen (27.1 alkaen), talous- ja hallintosuunnittelijana Jenna
Nurminen, varainhankintapäällikkönä Lotta Kallio, määräaikaisena feissauskoordinaattorina Kalle
Lapinoja (1.1.-31.12.2020) ja markkinoinnin suunnittelijana Ulla Sarén (19.3. saakka) jonka
seuraajana aloitti markkinoinnin asiantuntija Marika Teisala (1.5. alkaen). Lisäksi viestinnän,
varainhankinnan ja johdon assistentin tehtävissä työskenteli harjoittelijoita sekä osa-aikaisina
varainhankkijoina ja feissareina yhteensä 27 henkilöä.
Nicaraguassa maapäällikkönä työskenteli Jukka Pakkala, Somalimaassa maapäällikön tehtävässä
aloitti Ahmed Ali Mire (1.1. alkaen) ja Keniassa Afrikan aluepäällikkönä jatkoi Airi Kähärä.
Somalimaassa paikallisina työntekijöinä työskentelivät Zuhur Abdi Jama, Zeinab Mohamud sekä
Yahue Mohamed (alkaen 5.12.) sekä Keniassa puolestaan Mary Momanyi, Elisabeth Ndembei,
Consolata Mbuvi, Amos Mokay Omweri sekä Joel Machuka.
Talous
Vuonna 2020 Solidaarisuuden toiminnan kokonaiskulut olivat 3 178 425,55 euroa (vuonna 2019:
3 200 069,85 euroa), josta kehitysyhteistyöohjelman osuus oli 2 679 853 euroa (vuonna 2019: 2
542 659 euroa). UM:n avustuksilla kuluista katettiin 1,99 miljoonaa euroa (vuonna 2019:
1,79 miljoonaa euroa). UM:n tuen osuus oli 74 prosenttia ohjelmasta (vuonna 2019: 70 %) ja saatu
avustus käytettiin vuoden aikana.
Vuoden aikana YK:n alainen UN Trust Fund for Violence Against Women (UNTF) rahoitti
Somalimaan ohjelmasta kokonaisuudessaan 294 755,31 euroa, ml COVID-19-pandemiasta
toipumiseen myönnetty uusi rahoitus (429 312 dollaria vuosille 2020-2022). YK-rahoituksen osuus
kasvoi näin 11 prosenttiin kokonaisrahoituksesta. Solidaarisuus rahoitti ohjelmaa muilla varoilla kuin
UM-ohjelmatuella 26 prosenttia (vuonna 2019: 30 %). Koronapandemian vuoksi ohjelmasta siirrettiin
toimintoja seuraavaan vuoteen erityisesti UN Trust Fund –rahoitteisissa hankkeissa. Haasteita
ilmeni myös varojen teknisessä siirtämisessä yhteistyömaihin.
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Varainhankinnan bruttotuotto oli edellisvuotta hieman pienempi, yhteensä 987 963,49 euroa (vuonna
2019: 1 061 405,20 euroa). Koronavirusepidemia lyhensi f2f-katuvarainhankintaa usealla
kuukaudella. Merkittävin investointi varainhankinnassa oli asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM)
uudistaminen. Keräyskulujen (sis varainhankinnan palkat) osuus varainhankinnan kokonaistuotosta
oli 39 prosenttia (2019: 39 %). Nenäpäivä-keräyksen edellisvuoden tuotto, yhteensä 151 748,3
euroa, käytettiin toimeentulo- ja FGM-hankkeiden omarahoitukseen.
Vuoden 2019 alijäämäistä tulosta rasittivat poikkeukselliset kuluerät. Vuoden 2020 tulos taas oli
ylijäämäinen johtuen joidenkin suunniteltujen toimintojen siirtymisestä vuodelle 2021.
Säätiön toiminnanjohtajalle maksettiin palkkaa ja etuuksia (lomaraha, matkapuhelin ja lounasetu)
yhteensä 61 749,64 € euroa. Tilintarkastajalle maksettiin vuoden 2019 tilintarkastuksesta ja muista
palveluista yhteensä 10 783,87 euroa. Säätiön valtuuskunnan tai hallituksen jäsenille ei maksettu
palkkioita. Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville eikä tehnyt muitakaan
säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa.
Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevaisuudesta
Säätiön toiminta on tilikauden 2020 päättymisen jälkeen jatkunut normaalisti ja painottuen tulevan
suunnitteluun.
Pitkittyneen COVID-19-pandemian seuraukset herättävät suurta huolta. Kestävän kehityksen
tavoitteet vaikuttavat karkaavan yhä kauemmas. YK:n arvioiden mukaan pandemian suurimpia
kärsijöitä ovat maailman köyhimmät ihmiset, etenkin naiset ja tytöt. Myös Solidaarisuuden kumppanit
ovat raportoineet esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä.
Paluu ”uuteen normaaliin” häämöttää Euroopassa mahdollisesti kuluvana vuonna, mutta
kehittyvissä maissa rokotusten heikko saatavuus synkistää skenaarioita maailmanlaajuisesti.
Solidaarisuus keskittyy säätiön hallituksen hyväksymän strategian 2022-2025 mukaisesti
rakentamaan maailmaa, jossa naisilla ja tytöillä on valta päättää kehostaan ja tulevaisuudestaan.
Uuden kehitysyhteistyöohjelman (2022-2025) avulla vahvistamme Itä-Afrikan naisten ja tyttöjen
oikeuksia kokonaisvaltaisesti ja yhteisöllisesti. Solidaarisuuden vahvuuksiin ja erikoisosaamiseen
nojaavalla nelivuotisella ohjelmakokonaisuudella on hyvät edellytykset menestyä kilpailussa UMohjelmatuesta. Kansainvälisen rahoituksen ovi on avattu YK-tuen muodossa ja sen jatkumiseen
panostetaan.
Oman varainhankinnan kehittämiseen tehdyistä investoinneista odotetaan lähivuosina tuloksia, ja
tavoitteet on asetettu korkealle. Säätiön kotimaisissa kohderyhmissä arvioidaan olevan pandemian
jälkeisessäkin ajassa kasvupotentiaalia. Muuttuvaa toimintaympäristöä seurataan kuitenkin tarkasti
ja kyky ennakoivaan johtamiseen korostuu.
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta

Tuotot
UM-kumppanuussopimus
Muut tuotot
Kulut
Hankekulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

Varainhankinta
Tuotot
Keräystuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut varainhankinnan kulut
Varainhankinta yhteensä

1 990 000,00
333 593,46

-1 739 665,80
-620 505,53
-8 398,80
-413 193,06

Tilikauden tulos
Tilikauden ali/ylijäämä

-2 781 763,19
-458 169,73

987 963,49
-208 420,01
-175 699,47

Kulujäämä/jäännös
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

2 323 593,46

1 790 000,00
53 007,33

-1 569 642,30
-658 856,28
-8 399,90
-520 836,58

-2 757 735,06
-914 727,73

1 061 405,20

-384 119,48
603 844,01

-227 732,01
-182 725,36

145 674,28

45 924,34
-12 542,88

1 843 007,33

33 381,46
33 381,46

179 055,74
179 055,74

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI

-410 457,37
650 947,83
-263 779,90

29 744,34
-31 876,85

-2 132,51
-2 132,51

-265 912,41
-265 912,41

y-tunnus 0773475-2 kotipaikka Helsinki
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TASE

31.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut sijoitukset

173 049,79

55 079,50

0,00

173 049,79

0,00

55 079,50

224 765,20
247 754,46

472 519,66

224 765,20
356 649,46

581 414,66

427 612,22

0,00
20 559,27
57 493,09
175 050,65

253 103,01

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

9 186,00
38 846,27
132 627,64
246 952,31

1 073 181,67

889 597,17

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Perusrahasto
Muut rahastot
Ed. tilikauden ylijäämä
Tilikauden ali/ylijäämä

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

2 522,82
0,00
507 160,84
179 055,74

688 739,40

2 522,82
492 274,96
280 798,29
-265 912,41

90 000,00

90 000,00

0,00

294 442,27

190 166,89
46 439,73
10 145,27
133 161,62

117 054,69
54 830,34
10 683,97
111 873,27

1 073 181,67

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI

509 683,66

379 913,51
889 597,17
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