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TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr (Solidaarisuus) edisti vuoden aikana toimintansa tarkoitusta
toteuttamalla pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä sekä siihen linkittyvää viestintää, globaalikasvatusta
ja varainhankintaa. Solidaarisuus rakentaa strategiassa 2017–2021 määritellyn visionsa mukaisesti
maailmaa, jossa yksikään nainen ei kärsi väkivallasta eikä kukaan elä köyhyydessä.
Vuosi 2019 oli ulkoministeriön (UM) ja tuhansien suomalaisten varoilla toteutettavan nelivuotisen
ohjelmakauden (2018–2021) toinen toteutusvuosi. Ohjelman keskiössä on tyttöihin ja naisiin
kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja paikallistalouksien vahvistaminen Somalimaassa, Keniassa
ja Nicaraguassa. Kolme päätavoitetta ovat: 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 pääosin suunnitelmien mukaisesti ja se tavoitti vuoden aikana vajaat
8 500 suoraa hyödynsaaja, joista lähes 60 prosenttia oli naisia. Kaikkiaan ohjelmasta hyötyi noin
62 000 ihmistä Keniassa, Somalimaassa ja Nicaraguassa.
Käynnissä oli kaikkiaan 11 hanketta, joista yhdeksän toteutettiin yhteistyössä paikallisten
kumppanijärjestöjen kanssa kolmessa maassa. Solidaarisuus veti itse kahta hanketta (yksi
Somalimaassa ja yksi Keniassa). Pääosa hankkeista keskittyi Somalimaahan (yhteensä kuusi),
kolme keskittyi Keniaan ja kaksi Nicaraguaan. Lisäksi Keniassa käynnistettiin kahden
toimentulohankkeen suunnitteluprosessi. Somalimaassa lanseerattiin joulukuussa kumppanihaku
koskien uutta yhteistyötä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja naisten toimeentulon
vahvistamiseksi.
Helsingin toimistossa kahden päällikön lähes yhtäaikainen irtisanoutuminen kesän jälkeen vaikutti
koko työyhteisöön ja ajoi organisaation tiukempiin priorisointeihin.

Sidosryhmätyö
Solidaarisuus oli vuonna 2019 seuraavien katto-organisaatioiden jäsen: Suomalaiset kehitysjärjestöt
Fingo ry, Somalia NGO Consortium, Suomen Somalia-verkosto ry, Vastuullinen Lahjoittaminen
VaLa ry ja eurooppalainen Solidar.
Solidaarisuus vaikutti kevään eduskuntavaalien alla puolueisiin, jotta ne nostaisivat Suomen
#myytistämallimaaksi ja tekisivät konkreettisia tasa-arvotekoja kehityspolitiikassa. Vaikuttamisella
ajettiin tyttöjen ja naisten oikeuksien pitämistä kehityspolitiikan tärkeimpänä painopisteenä. Lisäksi
osallistuttiin järjestöjen, yritysten ja ammattiliittojen yhteiseen #ykkösketjuun-kampanjaan
lobbaamalla eduskuntavaaliehdokkaita ja vaikuttamalla sosiaalisessa mediassa, jotta Suomeen
säädettäisiin sitova laki yritysten ihmisoikeusvastuusta. Solidaarisuus tukee Finnwatchin
ihmisarvoisen työn ohjelmaa ja seuraa sen työryhmän kautta suomalaisten yritysten
hankintaketjujen ihmisoikeustilannetta.
Solidaarisuus vaikutti Fingo ry:n jäsenenä toimien sen hallituksessa sekä työryhmissä (Gender,
Ruokaturva ja Kestävä talous). Syksyllä osallistuttiin Fingon vetämään tasa-arvoisen EU:n tekijät kampanjaan. Maailma kylässä -festivaaleilla oltiin mukana ilmastonmuutospaneelissa sekä
maailman metsien pelastamista ja maaperän köyhtymisen ehkäisemistä koskevassa
paneelikeskustelussa Luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tilaisuudessa. Lisäksi Solidaarisuus
edusti kansalaisyhteiskuntaa Suomen kansallisessa FAO-toimikunnassa.
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Yhteistyömaissa
kumppanijärjestöt
ja
osuuskunnat
sekä
hankkeiden
osallistujat,
paikallisviranomaiset, Suomen suurlähetystö, muut järjestöt sekä kansainväliset toimijat olivat
Solidaarisuuden sidosryhmätyön keskiössä. Kumppaneiden verkostoitumista tuettiin kansallisesti ja
kansainvälisesti. Nicaraguassa käsityöläisten Manos Nicas -verkosto jatkoi yhteistyötä Aid to
Artisans -järjestön kanssa osana Market Readiness -ohjelmaa.
Somalia Consortiumin jäsenenä osallistuttiin alueellisiin kokouksiin ja ministerikokouksiin. Edelleen
Solidaarisuus oli mukana Somalimaan maataloustutkimuksen kehittämiseen tähtäävässä
konsortiossa, jossa on mukana paikallisia kumppaneita, Buraon yliopisto, Somalimaan maatalousja opetusministeriöt sekä Suomen Luonnonvarakeskus. Eri toimijoita kokoavaa tasa-arvofoorumia
toteutettiin Kenian Kisiissä. Yhdessä kumppanijärjestö CECOMEn kanssa vahvistettiin Kisiin
maakunnan tasa-arvoministeriön osaamista.

Viestintä
Viestinnän tavoitteena oli vahvistaa profiloitumista globaalin naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaisessa työssä. Näkyvyyden kasvattamiseksi resursseja suunnattiin etenkin digikanaviin, jotka
osoittautuivat tehokkaaksi uusien yleisöjen tavoittamisessa ja tuloksista viestimisessä. Seuraaja- ja
kävijämäärät kasvoivat kaikissa somekanavissa (8,3 %) sekä verkkopalvelussa (n. 80 %)
edellisvuoteen verrattuna.
Uusi verkkopalvelu lanseerattiin yhdessä päivitetyn visuaalisen ilmeen kanssa alkukeväästä.
Verkkopalvelun kävijämäärä kasvoi uudistuksen ja onnistuneen hakukoneoptimoinnin ansiosta.
Solidaarisuudesta-kampanjalla edistettiin Solidaarisuuden profiloitumista naisiin kohdistuvan
väkivallan asiantuntijana ja erityisesti silpomisen vastaisen työn osaajana. Kampanjalla herätettiin
keskustelua ja tavoitettiin uusi kohderyhmä, urbaanit 25–35-vuotiaat naiset. Useat mediaosumat
nostivat Solidaarisuuden tunnettuutta (Yle, MTV uutiset, Me Naiset ja Elle).
Solidaarisuuden Viimeinen pisara -globaalikasvatuspelillä haastettiin yläkoulujen ja lukioiden
oppilaita ratkomaan Somalimaan kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Peli sai rahoitusta
Fingon kanavoimalta EU:n Frame, Voice, Report! -hankkeelta, jonka turvin järjestettiin
kouluvierailuja sekä päivitettiin pelin sisältöjä ja tuotettiin siitä eri versioita sekä opettajan käsikirja.
Lisäksi Kuluttajaosuustoiminnan säätiön varoin pelistä tuotettiin pdf-versio, jonka avulla teemat
tavoittavat oppilaita ympäri Suomen.

Hallinto ja henkilöstö
Solidaarisuuden valtuuskuntaan kuului 12 varsinaista ja 12 varajäsentä. Se kokoontui vuoden aikana
kaksi kertaa. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi kansanedustaja Ilkka Kantola ja
varapuheenjohtajana Sirkka Kotola. Solidaarisuuden päättävä elin hallitus kokousti vuoden aikana
yhdeksän kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj Folke Sundmanin sekä varapj Tero Shemeikan lisäksi
kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet olivat Elisa Gebhard, Markku Hyvärinen, Sonja Kekkonen,
Kaisa Penny (uusi nimi Vatanen), Matti Lahtinen, Riikka Keskitalo, Joonas Rahkola sekä Ilkka
Tahvanainen.
Toiminnanjohtajana työskenteli Miia Nuikka, ohjelmajohtajana Anisa Doty (31.7. saakka,
vanhempainvapaan sijainen) ja Robert Salin (1.6. alkaen), asiantuntijana (kestävä toimeentulo ja
yritysyhteistyö) Jenna Kettunen, asiantuntijana (tasa-arvo) Maria Väkiparta, viestintäpäällikkönä
Satu Vesterinen (4.6. saakka) ja Sanna Silvennoinen (20.5. alkaen Vesterisen vanhempainvapaan
sijaisuus), viestinnän asiantuntijana Ada Bergroth, vapaaehtoistyön ja globaalikasvatuksen
suunnittelijana Liisa Nerg, talous- ja hallintopäällikkönä Janne Schaupp (6.9. saakka), talous- ja
palveluvastaavana Jenna Nurminen (15.1. alkaen), varainhankinta- ja viestintäjohtajana (19.5.
saakka) ja sen jälkeen varainhankintajohtajana 10.9. saakka Matti Ljufström ja markkinoinnin
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suunnittelijana Ulla Sarén. Lisäksi viestinnän, varainhankinnan ja johdon assistentin tehtävissä
työskenteli harjoittelijoita sekä osa-aikaisina varainhankkijoina ja feissareina yhteensä 41 henkilöä.
Nicaraguassa maapäällikkönä työskenteli Jukka Pakkala, Somalimaassa ja Keniassa Afrikan
aluepäällikkönä Airi Kähärä. Somalimaassa paikallisina työntekijöinä työskentelivät Ahmed Ali Mire
(alkaen 17.2.), Zuhur Abdi Jama sekä Zeinab Mohamud sekä Keniassa puolestaan Mary Momanyi
(äitiyslomalla 17.6.–14.9.), Elisabeth Ndembei (8.4. alkaen), Consolata Mbuvi, Amos Mokay Omweri
(19.3. alkaen), Deborah Nyambane (27.5.–30.11.) sekä Joel Machuka.

Talous
Vuonna 2019 Solidaarisuuden toiminnan kokonaiskulut olivat 3 200 069,85 euroa (vuonna 2018:
2 841 900,45 euroa), josta kehitysyhteistyöohjelman osuus oli 2 542 659 euroa (vuonna 2018:
2 339 501,83 euroa). UM:n avustuksilla kuluista katettiin 1,79 miljoonaa euroa (vuonna 2018:
1,79 miljoonaa euroa). UM:n tuen osuus oli 70 prosenttia ohjelmasta (vuonna 2018: 77 %) ja saatu
avustus käytettiin vuoden aikana. Solidaarisuus rahoitti ohjelmasta itse 30 prosenttia (vuonna 2018:
23 %). Säätiön taloutta rasittivat ennakoimattomat hallinnon kulut, henkilöstövaihdokset ja
taloushallinnon uudistaminen.
Varainhankinnan bruttotuotto oli edellisvuotta hieman pienempi, yhteensä 1 061 405,20 euroa
(vuonna 2018: 1 075 169,10 euroa). Merkittäviä investointeja ei tehty. Keräyskulujen osuus
kokonaistuotosta oli 39 prosenttia (2018: 32 %). Nenäpäivä-keräyksen edellisvuoden tuotto,
yhteensä 188 101,53 euroa, käytettiin toimeentulo- ja FGM-hankkeiden omarahoitukseen.
Säätiön toiminnanjohtajalle maksettiin palkkaa ja etuuksia (lomaraha, matkapuhelin ja lounasetu)
yhteensä 62 261,02 euroa. Tilintarkastaja Kari Lydmanille maksettiin palkkioita vuoden 2018
tilintarkastuksesta ja muista palveluista yhteensä 14 381,10 euroa. Säätiön hallitukselle ei maksettu
palkkioita. Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville eikä tehnyt muitakaan
säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa.

Arvio tulevaisuudesta
Poikkeuksellisen laajan ja ennakoimattoman COVID-19-virustaudin leviämisen aiheuttama
massiivinen kriisi jyllää tätä kirjoitettaessa Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Koronakriisin
yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten vaikutusten arviointi on vielä ennenaikaista. Talouden
alamäki vaikuttaa jyrkältä. Myönteistä on, että kotimaassa ihmisten välinen solidaarisuus ja
auttaminen on kriisin aikana saanut uusia ulottuvuuksia. Erityisen hankala on ennakoida
koronakriisin vaikutuksia kehittyvissä maissa, erityisesti Afrikassa. Pandemian selättäminen saattaa
vaatia suuria ponnisteluja ja kansainvälisen yhteistyön tukea etenkin haurailla alueilla. Silti julkisen
rahoituksen tasoa voi olla vaikea kasvattaa, mikä johtaa entistä tiukempaan priorisointiin.
Solidaarisuus järjestönä on strategiansa mukaisesti keskittynyt profiloitumaan tyttöjen sukuelinten
silpomisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntijana. Solidaarisuuden tunnettuuden
kehityksestä kotimaassa saadaan uutta osviittaa toukokuussa julkaistavassa tutkimuksessa.
Tunnettuuden lisääntyminen tukee varainhankinnan kasvua ja rahoituspohjan laajentamista. Uuden
UN Trust Fundin rahoittaman hankkeen jatkeeksi on tärkeä etsiä uusia kansainvälisiä
rahoituslähteitä.
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

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

Varainhankinta
Tuotot
Keräystuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut varainhankinnan kulut
Varainhankinta yhteensä

1 790 000,00
53 007,33

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

1 843 007,33

-2 757 735,06
-914 727,73

1 061 405,20
-227 732,01
-182 725,36

1 790 000,00
50 027,65

-1 448 729,49
-636 318,42
-9 422,37
-367 752,90

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

29 744,34
-31 876,85

-2 462 223,18
-622 195,53

1 075 169,10

-410 457,37
650 947,83

-178 908,46
-169 314,69

-263 779,90

Kulujäämä/jäännös

1 840 027,65

-2 132,51
-2 132,51

-348 223,15
726 945,95
104 750,42

29 385,31
-31 454,12

-2 068,81
-2 068,81

Tilikauden tulos

-265 912,41

102 681,61

Tilinpäätössiirrot
Rahastosiirrot omarahoitukseen
Tilikauden ali/ylijäämä

0
-265 912,41

0
102 681,61
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TASE

31.12.2019

31.12.2018

55 079,50

73 691,75

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

0

55 079,50

0

73 691,75

224 765,20
356 649,46

581 414,66

226 194,80
356 649,46

582 844,26

253 103,01

20 878,67
128 781,66
162 532,69

312 193,02

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

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

889 597,17

968 729,03

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

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

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

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

509 683,66

2 522,82
492 274,96
178 111,68
102 686,61

775 596,07

379 913,51

26 392,35
21 476,15
10 142,82
135 121,64

193 132,96

889 597,17

968 729,03
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