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Alkusanat

”Maailmassa ei ole ollut
koskaan yhtä paljon
nuoria kuin juuri nyt. ”

Suomen lasten ja nuorten säätiö toteuttaa ja tukee nuorten hyvinvointia ja sosiaalista
vahvistumista edistävää toimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Toiminnassamme
mukana olevat nuoret saavat vahvistusta elämäntaitoihinsa: sosiaaliset taidot, rohkeus osallistua ja usko itseen karttuvat työskentelemällä yhdessä esim. musiikki-, teatteri-, sirkus-ja
lyhytelokuvaprojekteissa. Toimimme valtakunnallisesti Suomessa Myrsky-ohjelman, Zest-
kouluvierailuiden ja Taidot elämään -työpajojen kautta, sekä kehitysyhteistyöhankkeissa
Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Haluamme tuoda yhteen yhteiskunnallista vastuuta
kantavat yritykset ja yhteisöt sekä niiden henkilöstön.
Vuonna 2014 Myrskyssä oli mukana 850 nuorta, Zest-toiminnan piirissä 9 000 nuorta,
Taidot elämään -hankkeessa 160 nuorta ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa oli mukana 176 työnantajaa, jotka tarjosivat yhteensä yli 33 000 kesä-ja kausityöpaikkaa. Kehitysyhteistyöohjelmassa toteutettiin 5 kehitysyhteistyöhanketta, joiden toiminnan piirissä oli
1 568 nuorta.
Esitämme lämpimät kiitokset kaikille säätiön toiminnassa mukana olleille ja sitä
tukeneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Ilman arvokasta panostanne näitä tuloksia ei
olisi voitu saavuttaa.
Jotta työ nuorten hyvinvoinnin ja elämäntaitojen edistämiseksi jatkuu vaikuttavana ja
tehokkaana myös tulevaisuudessa, käynnistimme vuonna 2014 uuden toimintastrategian
työstön. Se linjaa työtämme vuosina 2015– 2020. Toimintamme lähtökohtana ovat nuoret ja
heidän tarpeensa ja tavoitteena nuorten elämäntaitojen vahvistuminen. Säätiön sillanrakentajan rooli perustuu vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa; nuoresta yritysjohtajiin,
järjestöistä kouluihin ja lastensuojeluun asti.
Yhä useampi nuori on eksyksissä itsensä kanssa eikä yksin löydä keinoja päästä elämässä eteenpäin ja toimia yhdessä muiden kanssa. Syrjäytyminen on voimakkain eriarvoistumista aiheuttava tekijä Suomessa. Eri laskentatapojen mukaan yhdestä syrjäytyneestä
aiheutuva kustannus ja tulonmenetys yhteiskunnalle ovat yhteensä miljoonasta puoleentoista miljoonaan euroa. Inhimillinen menetys nuoren syrjäytyessä on laskennallisia arvoja
suurempi. Ihmismieli ja -elämä on korvaamaton.
Maailmassa ei ole ollut koskaan yhtä paljon nuoria kuin juuri nyt. YK:n väestörahasto
UNFPA:n mukaan maailmassa on 1,8 miljardia 15–24-vuotiasta nuorta, joista 90 % asuu
kehittyvissä maissa. Nuorten henkinen ja fyysinen hyvinvointi on globaali vastuukysymys.
Keskeinen haaste maailman tulevaisuuden kannalta on saada nuorten potentiaali yhteisen
hyvän käyttöön.
Toivotamme kaikki tervetulleeksi työhön nuoren hyvän elämän puolesta.
Tule kanssamme tukemaan nuorta – lähellä ja kaukana.

Helsingissä 27.3.2015
Suomen lasten ja nuorten säätiön hallitus

1.
Säätiön tarkoitus
ja toiminta-ajatus

3.
Säätiön visio vuoteen
2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö edistää nuorten hyvinvointia
ja sosiaalista vahvistumista Suomessa ja kansainvälisesti.
Toiminnan lähtökohtana ovat nuoret ja heidän tarpeensa.
Kehitämme, toteutamme ja tuemme harkitusti tehokkaita ja
vaikuttavia, nuorten elämäntaitoja vahvistavia hankkeita.
Toimintaa ohjaavana ajatuksena on edistää nuorten hyvinvointia ja sosiaalista vahvistumista sekä sen osana nuorten
pääsyä koulutukseen ja työelämään. Nuorten näkökulmia ja
nuoriin liittyviä kysymyksiä nostetaan toiminnassa esiin.
Haluamme vaikuttaa siihen, että yhteiskunnan eri
toimijat – erityisesti yritykset – panostavat lapsi-ja nuorisotyöhön yritysvastuutoiminnassaan. Vuosille 2013–2015
asetettujen painopisteiden kautta toimintaa kohdennetaan
entistä tarkemmin ja vahvistetaan säätiön sillanrakentajan
roolia. Keräämme ja koordinoimme resursseja, jotta työtä
nuorten hyväksi voidaan vahvistaa. Uutena tavoitteena on
vahvistaa vapaaehtoisuuden merkitystä toiminnassa tarjoamalla nuorten asioista kiinnostuneille aikuisille ja nuorille
itselleen mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja rakentaa
siltoja eri toimijoiden välillä.

Suomen lasten ja nuorten säätiö on Suomessa tunnettu ja
arvostettu nuorten elämäntaitojen asiantuntija, joka
• seuraa ja analysoi nuorten elämään liittyviä ajankohtaisia
ilmiöitä,
• toteuttaa elämäntaito-ohjelmia,
• tukee nuorten elämäntaitoja edistävää
toimintaa ja
• herättää yhteiskunnallista keskustelua,
erityisesti yritysvastuun näkökulmasta.

Välitämme nuorten hyvinvoinnista, arvostamme työntekijöitämme ja sidosryhmiämme.

ELÄMÄNTAITOJEN VAHVISTAJA

Kannamme omalta osaltamme vastuuta yhteiskunnasta,
toimimme läpinäkyvästi ja tarjoamme yrityksille kanavan
toteuttaa yritysvastuutoimintaa.

ENNAKKOLUULOTTOMUUS
Tartumme ennakkoluulottomasti uusiin haasteisiin ja vastaamme niihin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

OIKEUDENMUKAISUUS
Toimimme rohkeasti ja oikeudenmukaisesti erilaisten
ihmisten kanssa monimuotoisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta.

Toiminnassamme keskeistä on sillanrakentajana toimiminen:
tuomme yhteen tahoja, jotka työskentelevät nuoriin kohdentuvan kehitysyhteistyön, nuorten kesätöiden, nuorten
taideprosessien ja nuorten elämäntaitojen parissa. Kaikissa
hankkeissamme on mukana yhteistyö yritysten ja julkisen
sektorin kanssa. Sillanrakentajan roolin kautta hankitaan ja
koordinoidaan resursseja, vältetään päällekkäisyyksiä, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä vahvistetaan osaamista nuorten
syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Haluamme aktivoida yrityksiä toimimaan nuorten
paremman tulevaisuuden puolesta. Säätiö pyrkii jatkuvasti
olemaan järjestönä yritysvastuuasioiden edelläkävijä. Vuonna
2014 toteutimme yritysyhteistyötä onnistuneesti muun
muassa Alma Median, Deloitten, Hartwallin, Manpowerin,
Nokian, TeliaSoneran ja YIT:n kanssa.
Vuonna 2014 tiivistettiin yhteistyötä Nuori Kulttuuri
-säätiön kanssa. Yhteistyön kehittämisen kautta arvioitiin
myös mahdollisuutta yhdistää kahden säätiön toiminnot.
Yhdistymisneuvottelut käynnistettiin kesällä ja syksyn
aikana todettiin, että yhdistyminen toisi monia synergiaetuja
ja hyödyttäisi yleensä kulttuurisen nuorisotyön toimialaa.
Joulukuussa 2014 neuvottelut päätyivät kuitenkin siihen,
ettei yhdistyminen toteudu.

4.
Toiminnan tavoitteet

VÄLITTÄMINEN

VASTUULLISUUS

SILLANRAKENTAJA

Vision toteutumisen myötä voimme entistä paremmin toimia
nuorten tasapainoisen ja aktiivisen aikuisuuden edistämiseksi. Vuonna 2014 käynnistettiin säätiön tulevaisuutta
luotsaava strategiaprosessi, joka saadaan päätökseen vuoden
2015 alkupuolella.

Suomen lasten ja nuorten säätiö toimii edistääkseen nuorten
hyvinvointia ja sosiaalista vahvistumista. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että yhteiskunnan eri toimijat – erityisesti
yritykset – panostavat lapsi-ja nuorisotyöhön yritysvastuutoiminnassaan. Osallistumme aktiivisesti International Youth
Foundation -järjestön (myöhemmin IYF) maailmanlaajuisen
kumppaniverkoston toimintaan.

2.
Toiminnan arvot

toiminnan synergiaa vahvistettiin edelleen hyvien käytäntöjen jakamisen ja elämäntaitoindikaattoreiden lisäksi nuorten
yhteistyöllä.

K U VA : P U S U P I I S PA N E N

Toimintamme ytimenä ovat nuorten elämäntaidot, jotka
liittyvät itsetunnon ja itseluottamuksen sekä sosiaalisen
älykkyyden ja vastuuntunnon parantamiseen. Näillä taidoilla
on suuri merkitys nuoren elämässä yleensä ja erityisesti
nuoren ottaessa askelia kohti työelämää. Toiminta kohdistetaan erityisesti nuorten elämän nivelvaiheisiin: siirtymään
alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta edelleen seuraavalle
asteelle ja opinnoista työelämään. Toiminnan onnistumisessa
keskeistä on siltojen rakentaminen eri toimijoiden kesken
– vain siten voidaan toteuttaa todella vaikuttavia ohjelmia
nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien parantamiseksi.
Vuonna 2014 elämäntaitojen roolia vahvistettiin kaikissa
toiminnoissa. Aiempien ja nykyisten hankkeiden hyviä käytäntöjä kerättiin edelleen ”työkalupakkiin” säätiön kouluttajien ja ohjaajien käyttöön. Elämäntaitoihin liittyvää koulutusta
järjestettiin henkilökunnalle ja ohjelmissa toimiville aikuisille.
Vuoden 2014 aikana kehitettiin edelleen elämäntaitoindikaattoreita, jotka ovat keskeiset toiminnan kehittämisen ja
tuloksellisuuden kannalta. Indikaattoreita testattiin erityisesti
kehitysyhteistyössä. Indikaattoreiden avulla on tavoitteena
tehdä näkyväksi nuorten elämäntaitojen kehittymistä, ohjata
toiminnan kehittämistä, tuottaa elämäntaitoihin liittyvää tietoa ja vahvistaa asiantuntemusta. Kansainvälisen ja kotimaan

Vuoden 2014 aikana käynnistyi ulkoasiainministeriön
rahoittama globaalikasvatushanke, jossa Myrsky-nuoret ja
Etelä-Afrikan kehitysyhteistyöhankkeen nuoret kohtaavat ja
oppivat toisiltaan (ks. Toiminta kotimaassa: Globaalikasvatus).
Lisäksi suunniteltiin kehitysyhteistyön ja kotimaan toiminnan
yhteistyönä uutta taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa
hanketta ja yhteistyöneuvottelut käynnistettiin Cirque du
Soleilin kanssa.
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5.
Toiminta
kotimaassa
MYRSKY

GLOBAALIKASVATUS

Myrsky vahvistaa nuoria luovien ja toiminnallisten projektien avulla, joissa tehdään taidetta 12–28-vuotiaiden nuorten
kanssa heidän omista lähtökohdistaan käsin. Toiminta
tapahtuu paikallisprojekteissa eri puolilla Suomea, joissa
taidemuodot vaihtelevat musiikista elokuvaan, sirkuksesta
valokuvaukseen ja teatteriin. Projekteja vetävät aina taiteen
ammattilaiset. Myrsky on suunnattu erityisesti nuorille, jotka
ovat vaikeassa elämäntilanteessa. Tavoitteena on vahvistaa
nuorten elämäntaitoja ja rohkeutta itsensä ilmaisuun sekä
antaa kokemuksia yhteisöllisyydestä.
Vuonna 2014 Myrskyn tukemia projekteja oli 32 ja
niihin osallistui noin 850 nuorta ja 60 eri alojen taiteilijaa. Taiteilijoille tarjottiin työnohjausta ja he kokoontuivat
koulutuksellisiin vertaistapaamisiin. Myrskystä tehtiin myös
tutkimusta opinnäytetöiden muodossa. Myrskyn yhteistyökuviot mahdollistivat Myrskyn nuorille osallistumisen mm.
Hartwall Jaffan kanssa toteutettuun musiikkiprojektiin, jonka
kummitaiteilijana toimi Tommy Lindgren sekä mahdollisuuden osallistua avustajana nuorisoelokuva #lovemillan kuvauksiin. Lisäksi Myrsky-nuorten tekemistä lyhytelokuvista
koostettiin näytökset Tampereen elokuvajuhlille.

Paras keino oppia kehittyvien maiden nuorten todellisuudesta
on tutustua heihin itse. Globaalikasvatushanke on antanut
suomalaisille ja eteläafrikkalaisille nuorille mahdollisuuden
jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan elämästä.
17-vuotias vaatetusalaa opiskeleva Hulda Lopunda vietti
kaksi viikkoa Etelä-Afrikassa kolmen muun suomalaisnuoren
kanssa työstämässä dokumenttielokuvaa johannesburgilaisen
Westburyn asuinalueen elämästä. Elokuva tehtiin yhteistyössä paikallisten nuorten kanssa. Kuvausten jälkeen nuoret
kiersivät suomalaisissa kouluissa ja nuorisotaloissa esittelemässä sitä.

Hulda Lopunda
”Matka Etelä-Afrikkaan rikkoi ennakkokäsityksiä, joita minulla
oli Afrikan maista. Opin paljon eteläafrikkalaisesta kulttuurista ja
elämäntyylistä. Olin erityisen vaikuttunut paikallisten ihmisten sosiaalisista taidoista ja toisista välittämisestä. Elokuvan
esittäminen suomalaisille nuorille on selvästi herättänyt heitä
miettimään asioita suhteessa omaan elämäänsä. Työpajojen
vetäminen on opettanut myös minulle paljon. Esiintyminen ja
ryhmän johtaminen on tuonut uusia taitoja ja itsevarmuutta.”

Saara Välimäki, 24
”Muutama vuosi sitten olin umpikujassa. Asuin Porissa, josta
en tuntenut ketään. Minulla ei ollut voimia hakea opintoihin
tai töihin ja olin yksin päivät kotona. Sysäys uuteen elämään
tapahtui, kun Porin työvoiman palvelukeskus lähetti minut
Myrsky-projektiin Satakunnan elävän kuvan keskukselle
(SEKK). Aluksi pelotti ihan hirveästi enkä meinannut uskaltaa
mennä sinne ollenkaan. Mutta muihin tutustuminen tapahtuikin helposti elokuvan tekemisen ja toiminnan kautta. Sekissä
löysin itselleni turvallisen yhteisön, jossa minun ei tarvinnut
häpeillä itseäni ja kokea olevani luuseri. Siitä tuli minulle
kuin uusi perhe, kun omaa perhettä ei ole. Myrskyn kautta tie
on nyt vienyt myös töihin. Olen ohjannut assistenttina myös
Myrsky-projekteja mm. nuorisokodeissa. Yksi unelma toteutui
juuri, kun muutama viikko sitten varmistui, että pääsen aloittamaan oppisopimuskoulutuksen media-assistentiksi.”

Saara
Hulda
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ZEST
Zest-ohjelmassa toteutettiin 30 vierailua yläkouluissa ympäri
Suomen. Vierailujen kautta tavoitettiin noin 9 000 nuorta.
Zest-tiimiläisinä toimivat Krista Kosonen, Anna Puu, Jani
Toivola ja Tommy Lindgren. Zestin tavoitteena on kannustaa
ja auttaa oppilaita luomaan myönteistä ja realistista kuvaa
itsestään, etsimään omia vahvuuksiaan sekä kehittämään
sosiaalisia taitojaan. Vuoden 2014 erityisteemana oli nuorten
itsetunnon vahvistaminen ja yhteistyökumppanina toimi
Unilever/Dove.

Krista Kosonen, näyttelijä ja
Zest-tiimiläinen
”Muistan itse hyvin teini-iän tunteet ja epävarmuuden. Olin
ikäisekseni hyvin isokokoinen: pitkä ja leveäharteinen ja sain
kuulla siitä pojilta. Ollessani Zest-vierailulla vanhalla koulullani Haukilahdessa, Espoossa, joku oppilaista kysyi, mitä kaipaat kouluajoiltasi. Oli pakko tunnustaa, että en paljon mitään.
Olin teininä paljon synkkämielisempi ja sulkeutuneempi kuin
nykyään. Se oli suurta epävarmuuden ja huonon itsetunnon
aikaa, vaikka kuinka esitin jotain muuta.
Sain käännettyä kokoni voimavaraksi vasta Teatterikorkeakoulussa. Itsetuntoani rakensin pikku hiljaa tekemisen ja
kouluttautumisen kautta. Zest-tiimiläisenä kiertäessäni minulla on nuorille lohdun sanoma: kohta helpottaa! Teini-ikä on
elämän vaikeinta aikaa. Iän myötä elämä vain paranee. Haluan
kannustaa nuoria luottamaan kykyihinsä ja kehittämään omia
vahvuuksiaan.
Teini-iässä luodaan hyvän itsetunnon perusta. OIen tosi
iloinen siitä, että esitykseni kouluissa ovat voimauttaneet
nuoria. On tärkeää tietää arvonsa ja rakastaa itseään ja sitä
haluan painottaa nuorille.”

Hämeenlinnan yhteiskoulun oppilas
”Oli kiva kuulla Krista Kososen omia kokemuksia. Esitys oli
hauska, sopivan rento ja Krista osasi heittäytyä tilanteisiin
hyvin. Päällimmäisenä sanomana jäi mieleen, että aina pitää
uskoa itseensä eikä saa välittää, mitä muut sanovat. Pitää
tehdä elämässään niitä asioita, jotka tekevät onnelliseksi.”

Irja Ansalehto-Salmi,
Vantaan Peltolan koulun rehtori
”Krista pystyi ottamaan tilanteen haltuun tosi hyvin. Vaikka
tilaisuudessa oli satamäärin teinejä, hän sai omalla esityksellään joukon seuraamaan intensiivisesti ja pystyi viemään sitä
tarinana eteenpäin. Krista oli koko ajan henkilökohtainen ja
intensiivinen ja antoi itsestään paljon. Krista sai oppilaista irti
myös sen, että he kyselivät tosi paljon. Se osoitti, että esitystä
oli seurattu tarkasti. Erityisen suuren arvon annan sille, että
yhteisen osan oltua ohi, hänellä oli aikaa jäädä keskustelemaan oppilaiden kanssa. Sellainen olo jäi, että tällä oli tosi iso
merkitys oppilaille. Henkilökunnalta kuulin myös pelkästään
kiitoksia.”

NÄKYVYYS MEDIASSA MM.
TV1 Ylen Aamu-tv 28.4.2014
Tommy Lindgren kiertää kouluissa pönkittämässä nuorten
itsetuntoa
MTV3 Huomenta Suomi 7.10.2014
Krista Kosonen nuoruudestaan: Kamppailin pituuteni kanssa

Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat

MTV3.fi 9.10.2014
Järkyttävä tulos! Tiesitkö miten moni nuori kärsii ulkonäkönsä
takia?
Iltalehti.fi 7.10.2014
Krista Kosonen: ”Olin mielestäni ruma ja tyhmä”
MTV3.fi 7.10.2014
Krista Kosonen nuoruudestaan: Kamppailin pituuteni kanssa
Doven tuottama video:
Zest-tiimiläiset Krista Kosonen ja Anna Puu rohkaisevat
nuoria luottamaan itseensä

Krista
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TAIDOT ELÄMÄÄN
Taidot elämään -hankkeessa toteutettiin 16 lyhytelokuva-ja
sirkustyöpajaa kymppi-ja ammattistarttiluokilla Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla
yhteistyössä Pirkanmaan elokuvakeskuksen ja Sirkus
Magentan kanssa. Vuonna 2014 työskentelyssä mukana oli
160 nuorta, heidän opettajansa ja muuta koulun henkilökuntaa. Työpajojen tuloksena nuoret oppivat omista vahvuuksistaan ja kehittivät vuorovaikutustaitojaan sekä luokan ryhmähenkeä. Opettajat ymmärsivät prosessin avulla enemmän
opiskelijoidensa tavoista oppia ja motivoitua opiskelemaan ja
saivat siten uusia eväitä opetukseensa.
Nuorten jatkopolkujen edistämiseksi aloitettiin yritysyhteistyön rakentaminen ja HUMAK:n yhteisöpedagogiopiskelijoita koulutettiin nuorten mentoreiksi. Nuorisotutkimusseuran tutkija teki vuoden ajan tutkimusta taidetyöpajoista lähestyen yksilön kokemuksia, ryhmän toimintaa
sekä työpajaa osana ammattistarttivuotta hankkeen tavoitteiden
näkökulmasta.
Taidot elämään -hanketta tukee Raha-automaattiyhdistys.

Julie

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2014 -K AMPANJA
Vastuullinen kesäduuni -kampanja edistää 16–25-vuotiaiden
nuorten työelämäosaamista ja pääsyä työelämään. Vuonna
2014 kampanjassa oli mukana 176 työnantajaa, jotka tarjosivat
yhteensä noin 33 000 vastuullista kesä-ja kausityöpaikkaa.
Kampanjan pääyhteistyökumppanit olivat Alma Media,
Monster.fi ja Sonera. Lisäksi kampanjaa tukivat ISS Palvelut,
YIT, SOL Palvelut, Helsingin kaupunki, Lindström ja Comforta. Kampanjan suojelija oli Rovion markkinointijohtaja Peter
Vesterbacka.
Kampanjaan osallistui laaja asiantuntijakumppaneiden
verkosto: työ-ja elinkeinoministeriö TEM, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ProCom
– Viestinnän ammattilaiset ry, Henkilöstöjohdon ryhmä
HENRY ry, KT Kuntatyönantajat, Suomalaisen Työn Liitto,
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS, Nuori
Yrittäjyys ry, PopUp Company ja Manpower. Nuorten ääntä
käyttävät opiskelijajärjestöt SYL, SAMOK, SAKKI ja SLL.
Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanja starttasi syksyllä 2014 Taloudellisen tiedotustoimiston vetämänä. Säätiö
jatkaa kampanjassa asiantuntijakumppanina.

Julie Strandman, 19
”Kaikkein parasta lyhytelokuvatyöpajassa oli yhdessä tekeminen ja se, miten porukka pääsi ulos kuorestaan. Jokaisella
oli mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja jokaista kuunneltiin.
Hiljaisetkin tyypit saivat suunvuoron. Mielestäni luokastamme tuli ’oma porukka’ yhdessä tekemisen myötä. Sillä on ollut
koulunkäyntiin iso merkitys myöhemminkin, kun kouluun on
kiva tulla. Minusta työpaja antoi lisää rohkeutta, kun pääsi
kokeilemaan uusia juttuja.”

Ari Vainio, 18
”En pitänyt näyttelemisestä, mutta editointi oli ehdottomasti
mielenkiintoisinta. Työpaja vahvisti entisestään kiinnostustani audiovisuaaliseen alaan ja aion hakea sitä opiskelemaan.
Huomasin myös, miten lyhärin tekeminen vahvisti luokan
ryhmähenkeä, kun emme työpajan alkaessa vielä oikein
tunteneet toisiamme.”

Kirsi Nieminen, nuorten opettaja
Lohjan Luksiassa

Ari
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Kirsi

”Yhteisen työpajakokemuksen merkitys arjen koulutyöhön on
ollut pitkäkestoinen. Nuorista on tullut rohkeampia ja heidän
on ollut helpompi työskennellä yhdessä. Heidän vuorovaikutustaitonsa ovat parantuneet, mikä on syventänyt luokan
yhteistyötä. Nuorten itseluottamus ja itsetuntemus ylipäätään ovat vahvistuneet. Työpajaviikko paljasti myös nuorten
erityisiä osaamisalueita. Siinä pääsi työskentelemään uudella
tavalla, uusien kiinnostavien asioiden parissa. Toisilla kokemus vahvisti jo ennestään tunnistettuja taitoja ja mielenkiinnon kohteita. Nuorille oli selvästi tärkeää, että he kaikki saivat
äänensä kuuluviin eikä ketään torpattu.”
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6.
Kehitysyhteistyöohjelma
Säätiön kehitysyhteistyö edistää ja tukee nuorten hyvinvointia, sosiaalista vahvistumista ja vaikutusmahdollisuuksia kehittyvissä maissa. Kehitysyhteistyön perustana ovat nuorten
oikeudet ja kestävän kehityksen edistäminen. Pääasiallisena
kohderyhmänä ovat vähäosaiset 12–29-vuotiaat nuoret Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Kehitysyhteistyöohjelma
tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen keskittyen haavoittuvimmassa asemassa oleviin nuoriin. Toiminnan painopisteet
ovat nuorten työllistyminen, kansalaisuus ja oppiminen. Nuorten
elämäntaitojen vahvistaminen on keskeisessä roolissa.
Vuonna 2014 käynnissä oli yhteensä viisi kehitysyhteistyöhanketta Paraguayssa, Perussa, Senegalissa ja EteläAfrikassa. Näistä Senegalin hanke alkoi uutena vuonna 2014.
Latinalaisessa Amerikassa toiminta tavoitti yhteensä 1 121
nuorta ja Afrikassa 447 nuorta. Ulkoasiainministeriölle jätettiin kolme uutta hanketukihakemusta: Paraguay, Kenia
ja Peru.

Monique Ward, 17,
Etelä-Afrikka

Ndèye Rokhaya Guèye, 23,
Senegal
”Kouluttautuminen ei ole ollut minulle itsestään selvää. Kun
olin vielä lapsi, isäni kuoli auto-onnettomuudessa ja äitini
joutui kamppailemaan kouluttaakseen neljä tytärtään vähillä
tuloillaan. Perheen taloudellisesta selviämisestä aiheutuva
stressi, kotitöihin liittyvät velvoitteet ja koulutuksen huono
laatu johtivat siihen, etten selviytynyt lukion loppukokeista
kahdesta yrityksestä huolimatta.
Onneksi sain isältä perintönä hehtaarin maata ja
kuullessani yrittäjyyskoulutuksesta, päätin opetella hyödyntämään maatilkkuani. Olen aina rakastanut luontoa ja pidän
käytännön työstä. Maanviljely sopii siis minulle hyvin, ja olen
päättänyt keskittyä sipulin viljelyyn ja myyntiin.
Yrittäjyyskurssilla olennaista on ollut käytännönläheisyys, koska teoriatiedon omaksuminen on minulle hankalaa.
Olemme tehneet markkinatutkimuksen ja laatineet oman
yrityssuunnitelman alusta asti itse, sekä tehneet opintoretkiä isoille maanviljelystiloille. Olen oppinut kurssilla olemaan
stressaamatta niin paljon. Oivalsin, että vaikeudet voi nähdä
joko muurina edessään tai haasteena johon vastata.”

”Osallistun aktiivisesti Westburyn nuorisokeskuksen toimintaan Johannesburgissa. Olen ollut mukana keskuksen Make
it better! -koulutuksessa ja toimin nyt vertaiskouluttajana
muille nuorille. Make it better! -koulutuksessa tuetaan nuorten
elämäntaitoja ja itsetuntoa. Meitä valmennetaan toimimaan
yhteisömme hyväksi, muun muassa ehkäisemään huumeiden
käyttöä ja jengiytymistä. Vuoden kestävän koulutuksen jälkeen nuoret jalkautuvat alueen kouluihin vertaiskouluttajiksi.
Nuorisokeskuksen toimintaan osallistuminen on muuttanut elämäni suunnan. Olen oppinut luottamaan itseeni, tulemaan toimeen muiden kanssa ja selviytymään vaikeistakin
tilanteista. Sain keskukselta tukea myös koulun loppukokeisiin
ja jatkokoulutukseen hakeutumisessa.
Westburyn nuorisokeskus antaa yhteisöllemme paljon,
sillä se ohjaa nuoret rakentavaan toimintaan. Kun nuoret
saavat lisää taitoja ja valmiuksia, se antaa heille uusia mahdollisuuksia. Samaan aikaan yhteisöllisyys vahvistuu, sillä
toimintaan osallistuminen on myös hauskaa ja antaa uskoa
siihen, että voimme yhdessä vaikuttaa asioihin.”

Ndèye
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Carlo Fabián Zelada Maquillaza, 15,
Peru/Lima

Liina-Maria Nevalainen,
ETVO-vapaaehtoinen, Paraguay

”Osallistun Limassa Habla Batería -ryhmään, jossa nuoret
järjestävät vapaaehtoistoimintaa vähäosaisilla asuinalueilla.
Hienointa on ollut saada jakaa yhteisiä kokemuksia muiden
nuorten kanssa. Olen aikaisemmin jännittänyt ryhmätöitä ja
yleisölle puhumista, mutta minusta on tullut rohkeampi.
Minulle on ollut merkittävää se, että lapset ja aikuisetkin
ovat luottaneet minuun. Olen myös huomannut Habla Baterían
toiminnan merkityksen lapsille ja koko asuinalueelle. Asukkaat
ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota ympäristöönsä
ja ilmassa on positiivista yhteishenkeä ja uskoa tulevaan. On
palkitsevaa tuntea tekevänsä jotain tärkeää. Nuoretkin voivat
vaikuttaa asioihin.”

”Työskentelin ETVO-vapaaehtoisena kuuden kuukauden ajan
Suomen lasten ja nuorten säätiön ja paraguaylaisen CIRD-
järjestön kumppanuushankkeessa Asuncionissa. Hankkeen
tavoitteena on edistää vähäosaisten nuorten työllistymistä
elämäntaito-ja pienyrittäjyysvalmennuksen kautta.
Puoleen vuoteen mahtui niin ylä-kuin alamäkiä, kuten
aina uuteen kulttuuriin sopeutuessa. Uusia tapoja opeteltiin sitä mukaa kun eteenpäin mentiin. Paikallinen tiimi otti
kuitenkin oudon suomalaisen lämmöllä vastaan, ja päätin
vapaaehtoisuuteni monta ystävää rikkaampana. Paraguayhin
tutustuminen on ollut yksi elämäni merkittävimpiä kokemuksia.
Minulla oli pääsääntöisesti hankkeen viestintään liittyviä tehtäviä, kuten nuorten haastatteluja erilaisia artikkeleita
ja videoita varten. Heihin tutustuminen oli unohtumaton
kokemus. Rikastuttavaa oli myös seurata kehitysyhteistyön
etenemistä käytännössä, eli Etelän ja Pohjoisen järjestöjen yhteistyötä. Näin ihan käytännön tasolla, että hanke teki tärkeää
työtä Paraguayssa ja molempien järjestöjen toiminnasta on
jäänyt minulle erittäin lämmin muisto.”
Liina-Maria sai ETVO-vapaaehtoiskautensa jälkeen
töitä Fundación Paraguaya -nimisestä järjestöstä ja asuu yhä
Asuncionissa.

Ulises Meneses Gómez, 27,
Peru/VRAEM
”Tulen pienestä maalaiskylästä, enkä olisi koskaan voinut
kuvitella osallistuvani yhteiseen päätöksentekoon. Koulutuksen
ansiosta asenteeni on muuttunut täysin: olen ollut ehdolla
kunnallisvaaleissa ja yliopistomme oppilaskunnan puheenjohtaja.
Hanke on myös avartanut näkemään ympärillämme
olevat koulutus-ja vaikutusmahdollisuudet. Yrittäjyyskurssilla
olemme saaneet hyviä käytännön neuvoja yrittäjäksi ryhtymisestä. Oppimieni asioiden avulla olen pystynyt kasvattamaan yritystäni siten, että olen siitä saamien tulojen avulla
voinut rahoittaa yliopisto-opiskeluni loppuun asti.
Tärkeintä antia on meidän asukkaiden ja ulkopuolisten
ihmisten näkökulman muuttuminen alueesta, sekä sen
ymmärtäminen, ettei armeijalla ratkaista kokanviljelyyn ja
huumekauppaan liittyviä ongelmia. Nuoriin investoiminen
on huomattavasti kestävämpi ratkaisu. ”

Cruz María Moninigo, 22,
Paraguay

Carlo
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”Olen aina pitänyt vaatesuunnittelusta ja ompelemisesta.
Haaveilin pitkään ompelimon perustamisesta, mutta alkupääoman, osaamisen ja rohkeuden puutteen vuoksi en voinut
toteuttaa unelmaani. Harjoitin kuitenkin pienimuotoista
yritystoimintaa vanhempieni olohuoneesta käsin, kun
ompelin vaatteita myyntiä varten.
Pääsin sitten nuorten yrittäjien kurssille, josta sain
apua oman yrityksen kehittämiseen ja alkupääoman ompelimon perustamiseen. Saatoin hankkia oman liiketilan ja
ompelukoneita. Työllistän nyt ompelimossa kolme muutakin
nuorta naista. Olen onnellinen voidessani yritykseni avulla
auttaa muita nuoria naisia seisomaan omilla jaloillaan. Oma
yritys tuo minulle itsenäisyyttä ja itsevarmuutta.”
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7. Talous
Säätiöllä tulee olla riittävät resurssit toteuttaa toimintaa nuorten
hyväksi. Jotta osaava henkilökunta ja sitoutuneet sidosryhmät voivat keskittyä olennaiseen eli nuorten hyvinvoinnin
edistämiseen, säätiö tarvitsee vahvan taloudellisen pohjan
sekä kotimaan että kansainväliseen toimintaan. Tavoitteena
on, että kansainvälinen ja kotimaan toiminta ovat taloudellisesti tasapainossa. Pitkäjänteisen toiminnan edellytyksenä on
vakaa rahoituksen jatkuvuus. Vuonna 2014 säätiön taloudellinen volyymi oli 1 844 309 euroa ja kokonaistulos oli ylijäämäinen 33 218 euroa. Ylijäämä johtui loppuvuoden ennakoitua paremmasta sijoitusten tuotosta.

VARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ
Rahoituksen pohja on edelleen laaja, vaikkakin säätiöiltä
saatavan rahoituksen merkitys on pienentynyt. Rahoitusta
saadaan paitsi yrityksiltä, yhä enemmän myös avustuksena
julkiselta sektorilta ja yhteisöiltä. Aiempien vuosien tapaan
kehitysyhteistyöhankkeiden rahoituksen tukena on vapaaehtoistyö, jolla katetaan ulkoasianministeriön rahoittamien
hankkeiden omarahoitusosuuksia.
Vuonna 2014 vapaaehtoistyötä jatkettiin Deloitten työntekijöiden toimesta Perun hankkeessa ja muiden vapaaehtoisten
toimesta Brasilian hankkeessa. Vapaaehtoistyön arvo oli
noin 30 700 euroa, josta voitiin käyttää noin 21 200 euroa Perun
hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

Vuonna 2014 säätiön rahoitus muodostui seuraavasti:

Varainhoidon tavoitteena on kattaa säätiön perustoiminnasta
aiheutuvat kustannukset. Sijoitusrahastoihin sijoitettu säätiön oman pääoman nettotuotto tilikaudella oli 96 207 euroa,
mikä oli ennakoita enemmän. Tavoitteena on edelleen kasvattaa sekä omaa toimintaa että jaettavia tukia ja avustuksia.
Ulkoistetun varainhoidon tuottoa arvioidaan säännöllisesti.
Säätiön toiminnan volyymi oli 1 844 309 euroa eli
pitkälti edellisvuoden tasolla. Kotimaan toimintojen osalta
Taidot elämään -hankkeenja Zest-ohjelman toiminta laajeni,
kun taas Myrsky-hanke supistui rahoituksen vähentyessä.
Myrsky-hankkeen rahankeräyslupa uusittiin vuonna 2014.
Sen puitteissa testattiin erilaisia varainkeruutapoja. Myös
Vastuullinen kesäduuni -kampanjan toiminta oli vuotta 2013
suppeampaa hankkeen siirryttyä syksyllä 2014 Taloudelliselle
tiedotustoimistolle. Suurin yksittäinen menoerä oli maksetut
tuet ja avustukset, jotka laskivat kokonaistasolla 4 % Myrsky-ja
kehitysyhteistyöhankkeiden volyymin pienentyessä. Vuonna
2014 tuettiin projekteja yhteensä 948 706 eurolla. Summa
sisältää maksut kansainvälisille kumppaneille.
Maksut kansainvälisille kumppaneille muodostavat
merkittävän osan kansainvälisen toiminnan kustannuksista.
Kansainvälisten kumppanien kanssa sovitaan talouskäytännöistä osana yhteistyösopimusta. Kumppanit raportoivat
taloudesta säätiölle kvartaaleittain. Hankkeisiin tehtävillä
seurantamatkoilla käydään läpi talousasioita ja keskustellaan
myös paikallisen tilintarkastajan kanssa yhteistyöjärjestön taloushallinnosta ja -raportoinnista. Tilintarkastajaksi
valitaan mahdollisuuksien mukaan tunnettu kansainvälinen
tilintarkastusyhteisö.
Henkilöstökulut ja muut tehdyn työn kustannukset
olivat yhteensä 652 116 euroa. Kustannukset muodostuivat
ohjelmatyöstä (65 %), hallinnollisesta työstä (25 %) ja palveluna
ostetusta ohjelmatyöstä (10 %). Hallinto-ja yleiskulujen osuus
kokonaiskuluista oli 14,7 %. Hallinto-ja yleiskulut sisältävät
säätiön perustoiminnan kulut sekä hankkeille aiheuttamis-

Sijoitustuotot, 106 994 €
Lahjoitukset, 176 479 €
Yritysyhteistyö, 288 729 €
Rahastot ja säätiöt, 28 326 €

periaatteen mukaisesti jaetut hallintokulut. Hallintokulut
jakautuvat henkilöstökuluihin (52 %) ja muihin hallintokuluihin (48 %, mm. vuokrat ja ostetut taloushallinnon palvelut).
Yhdestä eurosta 85 senttiä käytetään työhön nuorten hyväksi
Suomessa ja kehitysmaissa, kun hallinnollisiin kustannuksiin menee 15 senttiä. Toimintaan käytettävästä 85 sentistä
50 senttiä suuntautuu yhteistyöorganisaatioiden toiminnan
kautta ja 35 senttiä säätiön itse toteuttaman toiminnan kautta.
Toiminnan kustannukset jakautuvat toiminnoittain seuraavasti:

YRITYSYHTEISTYÖ
Yritysyhteistyön kautta säätiö saa toimintaansa paitsi
taloudellisia resursseja, myös yritysten asiantuntemusta ja
medianäkyvyyttä. Säätiö reagoi kumppaniensa toiveisiin ja
tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Vuonna 2014 säätiöllä oli
yhteistyötä Alma Median, Comfortan, Deloitten, Doven, Hartwallin, ISS Palveluiden, Koneen 100-vuotissäätiön, Lemminkäisen, Lindströmin, Manpowerin, Marimekon, Microsoftin,
Monster.fi:n, Nokian, Rovion, SOL Palveluiden, Soneran, UPM
Kymmenen, Vallilan ja YIT:n kanssa.

Zest
Taidot elämään
Kesäduuni
Myrsky
Muu kotimaan toiminta
Hallinto
Peru
Paraguay
Etelä-Afrikka
Senegal
Muu kehitysyhteistyötoiminta

Taseessa esitetään vieraassa pääomassa kotimaan
projekteille kohdennetut ja vuonna 2014 käyttämättä jääneet
tuet sekä sellaiset ulkoasiainministeriön ja yritysten säätiölle
maksamat tuet, joita ei vielä ole käytetty ao. kehitysyhteistyöhankkeisiin. Merkittävimmät näistä ovat Senegalin ja
Paraguayn hankkeille kerätyt omarahoitusosuudet. Taseessa
esitetään saamisena kansainvälisille kumppaneille maksetut
tuet, jotka jäivät kumppaneilta käyttämättä vuonna 2014.
Tarkempi erittely säätiön taloudellisesta tilanteesta ja vuoden
2014 varojen käytöstä löytyy tuloslaskelmasta (liite 2), taseesta
(liite 3) ja eri toimintoja käsittelevästä liitteestä (liite 4).

Doven tuotepäällikkö Nea Leinonen Zestistä
”Kampanja onnistui yli odotusten. Luennot onnistuivat hyvin
ja koemme, että ne todella vaikuttivat nuoriin tyttöihin.”

Hartwall Jaffan tuotepäällikkö Karita Taura
Myrskystä
”Haluamme olla tukemassa nuorisotyötä ja auttaa joskus
vaikeissakin elämäntilanteissa olleita nuoria pääsemään kohti
tavoitteitaan ja unelmiaan. On ollut ilo saada työskennellä näin
idearikkaiden ja lahjakkaiden nuorten kanssa.”

Ministeriöt ja RAY, 1 276 998 €
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8. Organisaatio
HENKILÖKUNTA

NEUVOTTELUKUNTA

Säätiön toimisto sijaitsee Helsingissä, jossa työskentelee
valtaosa säätiön henkilöstöstä. Vuosina 2009–2014 säätiön
toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja Eila Kauppinen. Hänen
siirryttyä uusiin haasteisiin tehtävään valittiin Tuula Colliander. Säätiössä on tiimit kotimaan toiminnan ja kansainvälisen
toiminnan toteuttamiseksi ja näissä toimi neljä kokopäiväistä
henkilöä sekä kaksi osa-aikaista. Niin kotimaan toiminta
kuin kehitysyhteistyökin tarjosivat harjoittelupaikkoja alan
opiskelijoille vuoden aikana. Säätiöllä oli yksi henkilö vastaamassa varainhankinnasta ja yritysyhteistyöstä sekä osa-
aikainen viestinnän koordinaattori. Taloushallinnosta vastasi
talous-ja hallintopäällikkö.

Neuvottelukunta toimii säätiön neuvoa-antavana luottamuselimenä ja sen jäsenet edustavat eri yhteiskunnallisia tahoja.
Neuvottelukunta seuraa säätiön varainkäyttöä ja perehtyy
tilintarkastajien lausuntoon. Neuvottelukunnalle tiedotettiin
säätiön toiminnasta uutiskirjeen ja sähköpostien kautta.
Neuvottelukunta kokoontui vuosikokoukseen 26. päivä
toukokuuta 2014 Deloitten vieraana. Kokouksessa käsiteltiin
edellisen vuoden toiminnan lisäksi myös säätiön tulevaisuuden strategisia valintoja. Kokouksen yhteydessä pidetyn seminaarin teemana oli Millaisia kasvuympäristöjä tarjoamme
nuorille. Alustajana toimi Nuorisotutkimusseuran tutkija, FT
Tomi Kiilakoski. Hän puhui siitä, mitä jokaisen aikuisen pitäisi
tietää nykynuorten kasvuympäristöistä. Zest-tiimiläinen
ja Myrsky-nuorten sparraaja Tommy Lindgren kertoi omia
kokemuksiaan kentältä ja siitä, miten nuorten ääni saadaan
kuuluviin. Lopuksi säätiön kotimaan toiminnan päällikkö
Riikka Åstrand kertoi Hartwallin kanssa toteutetusta yhteistyöstä, case Kesärap. Tilaisuuden päättivät Myrsky-nuoret
BaseCampista.

HALLITUS
Säätiön asioista päättää ja säätiötä edustaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, joka koostuu yhteiskunnan eri osa-
alueita tuntevista henkilöistä. Hallituksessa on edustettuna
nuorisotyön asiantuntemusta, yhteiskunnallista tietämystä
ja taloudellista asiantuntemusta. Hallitus päättää säätiön
toiminnasta, taloudesta ja avustusten jaosta. Puheenjohtajana
toimii Teppo Rantanen.
Hallitus vuonna 2014:
• Teppo Rantanen, pj, toimitusjohtaja,
Deloitte & Touche Finland
• Sari Baldauf, KTM
• Anne Berner, hallituksen puheenjohtaja,
Vallila Interior
• Tuomo Holopainen, puheenjohtaja,
Suomen Lions-liitto ry
• Ulla Laurio, toimistopäällikkö,
Kulttuurisen nuorisotyön toimisto
• Peter Nyman, toimittaja
• Kristina Pentti-von Walzel, KTM
• Jerome Saarinen, nuorisojäsen, opiskelija
• Leena Suurpää, tutkimusjohtaja,
Nuorisotutkimusverkosto
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Lisäksi se
kokoontui vuosikokoukseen 7. toukokuuta ja syyskokoukseen
27. marraskuuta. Syyskokouksessa hallituksen jättivät Sari
Baldauf, Peter Nyman, Kristina Pentti-von Walzel ja Jerome
Saarinen.
Vuoden 2015 hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin kansanedustaja Jani Toivola ja nuorisojäseneksi opiskelija Joonas
Veijanen.
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Neuvottelukunta vuonna 2014:
• Pär Stenbäck, pj, Ministeri
• Pentti Arajärvi, sosiaalioikeuden professori
• Jouni Heinonen, CIO, Senior Partner,
Pohjoisranta Burson-Marsteller
• Rauno Heinonen, viestintäjohtaja,
Alma Media
• Helena Helve, fil. tri, dosentti
• Tiina Herlin, Koneen 100-vuotissäätiö
• Tommi Hoikkala, tutkimusprofessori,
Nuorisotutkimusverkosto
• Johanna Ikäheimo, hallituksen puheenjohtaja,
Lappset Group
• Jussi Järventaus, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
• Fredrik Karlsson, toimitusjohtaja
• Kristiina Kumpula, pääsihteeri,
Suomen Punainen Risti
• Ari Lahti, toimitusjohtaja, Icecapital Oy
• Susanna Miekk’oja, johtaja, Danske Bank
• Hannu Penttinen, lääketieteen ja kirurgian tohtori
• Anu Raijas, tutkimuspäällikkö,
Kuluttajatutkimuslaitos
• Ilari Rantakari, Ulkoasiainministeriö
• Pekka Rantala, toimitusjohtaja, Rovio
• Jouko Ruissalo, puheenjohtaja,
LC Helsinki/Mellunmäki
• Olli Saarela, nuorisoneuvos
• Tuire Santamäki-Vuori, valtiosihteeri,
Valtiovarainministeriö
• Veli Sundbäck
• Vappu Taipale, lääketieteen ja kirurgian tohtori
• Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri
• Jani Toivola, kansanedustaja
• Ari Tolppanen, senior partner, CapMan
• Sirpa Widomski, toimitusjohtaja,
Oy Nova Business Consulting

Hallituksen vuoden 2014 syyskokouksessa neuvottelukunnasta jäi osa vanhoista jäsenistä pois. Uusia jäseniä ei valittu,
vaan hallitus päätti täydentää neuvottelukuntaa keväällä 2015.

ASIANTUNTIJARAATI
Asiantuntijaraadin tehtävänä on edustaa ja kehittää säätiön
nuorisotyön asiantuntemusta. Asiantuntijaraati toimii myös
asiantuntijapoolina. Vuonna 2014 asiantuntijaraati osallistui
aktiivisesti säätiön strategiatyöhön.
Asiantuntijaraati vuonna 2014:
•
Leena Suurpää, pj,
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja
•
Marjatta Bardy, THL
•
Matti Cantell, Setlementtiliitto
•
Kati Inkinen,
CIMO, EU:n nuorisotoimintaohjelma
•
Sonja Kangas
•
Markus Keränen, 15/30 Research
•
Tomi Kiilakoski,
Nuorisotutkimusverkosto, Myrsky-tutkimuksesta
vastaava tutkija
•
Antti Kivijärvi, Itäsuomen Yliopisto / Joensuu
•
Sari Kuvaja, Nuorten Akatemia
•
Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto
•
Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusverkosto
•
Elina Oinas,
Helsingin yliopisto, kehitysmaatutkimus
•
Petri Paju, Lastensuojelun keskusliitto
•
Päivi Palojoki,
Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitos
•
Päivi Salminen-Kultanen, TAT
•
Kati Rantala, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
•
Sanna Ryynänen,
Itä-Suomen yliopisto / Kuopio
•
Markus Talvio, Helsingin yliopisto

Taidot elämään -ohjausryhmä:
Eeva Sinisalo-Juha, HUMAK
Ia Pellinen, ISS Palvelut
Minttu Oinonen, Aseman lapset ry
Merit Lindén, Ehyt ry
Anna Kuromaa, Winnova ammattiopisto
Vastuullinen kesäduuni -johtoryhmä:
Riikka Poukka, Alma Media
Terhi Huttunen, Sonera
Maria Soini, Monster
Kansainvälinen toimikunta:
Pär Stenbäck, neuvottelukunnan pj, SLNS
Leena Suurpää, hallituksen edustaja, SLNS
Jouko Kuisma, CR Navigator J. Kuisma
Nita Syväoja, kehitysmaatutkimuksen opiskelija
Riku Aakala, ETVO-vapaaehtoinen
Anne Rosenlew, tutkija
Ulla-Maija Finskas, UM
Heidi Pihlatie, UM

VAPAAEHTOISET ASIANTUNTIJAT
Säätiön tärkeä voimavara ovat vapaaehtoiset. Monet yritykset,
yhteisöt ja yksittäiset ihmisetkin osallistuvat säätiön toimintaan vapaaehtoisina, pro bono. Vapaaehtoisten panos on
arvokas niin asiantuntijoina kuin nuorten tukijoina, mentoreina ja viestinviejinä. Vapaaehtoispanos on merkittävä myös
varainhankinnan ja yhteistyön rakentamisen näkökulmasta.
Säätiön luottamushenkilöt toimivat kaikki vapaaehtoisina ja
heidän lisäkseen säätiön toiminta on houkutellut paljon muita,
jotka haluavat työskennellä eri hankkeissa nuorten paremman
elämän edistämiseksi.

Syyskokouksessa vuoden 2015 asiantuntijaraatia uudistettiin
uuden strategian mukaisesti.

HANKKEIDEN ASIANTUNTIJA- JA
OHJAUSRYHMÄT
Myrskyn ohjausryhmä:
Marjatta Bardy, THL
Hery-Christian Henry, Deloitte
Ulla Laurio, Helsingin nuorisoasiainkeskus
Pasi Saarinen, Nuorisoseurat
Martin Sandelin
Myrskyn arviointiryhmä:
Hery-Christian Henry, Deloitte
Päivi Känkänen, THL
Ulla Laurio, Helsingin nuorisoasiainkeskus
Mikko Kaukolampi
Nelli Kuokka, VALO ry
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Myrsky-rahoitusta vuonna 2014 saaneet
paikallishankkeet
Bass Campus ry
Taiteenala: musiikki
Kohderyhmä: eri taustoista tulevat nuoret pääkaupunkiseudulla
Alue: pääkaupunkiseutu
Myönnetty rahoitus: 18 000 €

Merilainen Senja Liina /
Tampereen tyttöteatteri ja maahanmuuttatyttöjen teatteriryhmä
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: eri taustoista tulevat tytöt Tampereen seudulla
Alue: Tampere
Myönnetty rahoitus: 3 000 €

Kalliolan nuoret ja Poikien talo / Kuka mä oon?
Taiteenala: valokuvaus
Kohderyhmä: eri taustoista tulevat nuoret
pääkaupunkiseudulla ja Oulussa
Alue: pääkaupunkiseutu ja Oulu
Myönnetty rahoitus: 5 000 €

Nieminen Simo / Räppilähde
Taiteenala: musiikki
Kohderyhmä:eri taustoista tulevat nuoret
Alue: Tampere
Myönnetty rahoitus: 4 000 €

Kinnunen Katariina / Mikkelin Poikateatteri
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: ammattikoulu-ja lukiolaispojat
Alue: Mikkeli
Myönnetty rahoitus: 5 000 €
Kinnunen Katariina / Mikkelin Poikateatteri
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: ammattikoulu- ja lukiolaispojat
Alue: Mikkeli
Myönnetty rahoitus: 5 000
Kupiainen Tanja / Työkalupakki
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: lastenkotinuoret
Alue: Långmansgarden, Pännäinen
Myönnetty rahoitus: 4 000 €
Käppi Petra / ”Fantasiaheimot ja neljännen maailman musiikki”
Taiteenala: monitaide
Kohderyhmä: yläasteikäiset lähiöalueella, jossa paljon
maahanmuuttajataustaisia
Alue: Tampere
Myönnetty rahoitus: 5 000 euroa
Laine Jukka / Light In My Back Yard
Taiteenala: valotaide
Kohderyhmä: rakenteiden ulkopuolelle pudonneet
Alue: Helsinki
Myönnetty rahoitus: 3 000 €
Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste ry /
”Tutkimusmatka lähelle”
Taiteenala: monitaide
Kohderyhmä: mm. pakolaistaustaiset nuoret
Alue: Rovaniemi
Myönnetty rahoitus: 10 000 €
Linnapuomi Satu / Syrjästä -projekti.
Esitys nuorilta nuorille.
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: lastenkotinuoret
Alue: Helsinki
Myönnetty rahoitus: 5 000 €

Projekti: Satakunnan Elävän Kuvan Keskus / Tunnemyrsky
Taiteenala: elokuva
Kohderyhmä: lastenkotinuoret ja työttömät nuoret
Alue: Pori
Myönnetty rahoitus: 15 000 €
Osuuskunta Draamaräätälit / Ääniä äänien takaa
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: koulupudokkaat ja pajanuoret
Alue: Valkeakoski
Myönnetty rahoitus: 9 000 €
Sirkus Magenta / Rimpuilemalla ryhmäksi
Taiteenala: sirkus
Kohderyhmä: rakenteiden ulkopuolelle pudonneet nuoret
Alue: Helsinki
Myönnetty rahoitus: 10 000 €
Oulun tähtisirkus / Novasirkus
Taiteenala: sirkus
Kohderyhmä: vaikeasti työllistyvät nuoret
Alue: Oulu
Myönnetty rahoitus: 5 000 €
Sirkus Magenta / Rimpuilemalla ryhmäksi – Nuorten osallisuutta
vahvistavan sirkustoiminnan laajentaminen
Taiteenala: sirkus
Kohderyhmä: rakenteiden ulkopuolelle pudonneet nuoret
Alue: Helsinki
Myönnetty rahoitus: 5 000 €
Sveps – Svenska Produktionsskolan /
”Delaktighet med konsten hjälp”
Taiteenala: cirkus och fotografi
Kohderyhmä: 16–28 som är utan studieplats och arbetslös
Alue: Huvudstadsregionen
Myönnetty rahoitus: 4 000 €
Teatteriosuuskunta Ilmi Ö. / ”Sytytin”
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: koulukotien nuoret
Korsossa
Alue: Hyvinkää
Myönnetty rahoitus: 15 000 €

Teatteriyhdistys Timotei Ry / TEATTERINTEKIJÖITÄ 2 –
Sylvia -kodin nuoret jälleen lavalla
Taiteenala: monitaide
Kohderyhmä: kehitysvammaiset ja
ns. tavalliset nuoret yhdessä
Alue: Lahti
Myönnetty rahoitus: 8 000 €
Tuffi Films Oy – yhteisöllinen lyhytelokuva
Taiteenala: elokuva
Kohderyhmä: monikulttuurinen teinityttöryhmä
Alue: Vantaa
Myönnetty rahoitus: 2 000 €
Bass Campus ry
Taiteenala: musiikki
Kohderyhmä:
Alue: pääkaupunkiseutu
Myönnetty rahoitus: 12 000 €
Hakasirkus
Taiteenala: sirkus
Kohderyhmä: erityiskoulun oppilaat
Alue: Hyvinkää
Myönnetty rahoitus: 4 000 €
Huhmarniemi Maria / Satupuu -Ympäristötaidetta
Taiteenala: kuvataide
Kohderyhmä: erityistä tukea tarvitsevat nuoret
Alue: Muodoslompolo
Myönnetty rahoitus: 4 500 €
Hytönen Anneli / Tuiske – luovuuden avulla kiinni elämään
Taiteenala: kuvataide
Kohderyhmä: ilman työ-ja opiskelupaikkaa olevat nuoret
Alue: Porvoo
Myönnetty rahoitus: 3 000 €
Karkkilan kaupungin kulttuuritoimi / Kino Iglu
Taiteenala: elokuva
Kohderyhmä: vaikeasti työllistyvät nuoret
Alue: Karkkila
Myönnetty rahoitus: 4 000 €
Karkulowski Radek / Täällä NYT!
Taiteenala: sarjakuva
Kohderyhmä: maahanmuuttajanuoret
Alue: Lahden seutu
Myönnetty rahoitus: 23 000 €
Loviisanseudun tanssiopiston ja sirkuskoulun kannatusyhdistys
Taiteenala: videotaide
Kohderyhmä: erityisluokilla olevat seiskaluokkalaiset
Alue: Loviisa
Myönnetty rahoitus: 3 100 €
Ogu Charles / Voimasanat
Taiteenala: teatteri
Kohderyhmä: mielenterveyskuntoutujat
Alue: Tampere
Myönnetty rahoitus: 7 500 €

Penttilä Kimmo / Monessa mielessä
Taiteenala: monitaide
Kohderyhmä: maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset
Alue: Kajaani
Myönnetty rahoitus: 5 000 €
Pirkanmaan elokuvakeskus ry
Taiteenala: elokuva
Kohderyhmä: nuorisokodit ja erityisluokat
Alue: Ylöjärvi, Kangasala, Viiala, Kittilä, Tampere
Myönnetty rahoitus: 18 000 €
Sirkus Magenta / Rimpuilemalla ryhmäksi
Taiteenala: sirkus
Kohderyhmä: ilman työ-ja opiskelupaikkaa olevat nuoret
Alue: Helsinki
Myönnetty rahoitus: 17 000 €
Uusihakala Linda / Pamoja Tena (Together Again)
Taiteenala: tanssi
Kohderyhmä: eri taustaiset itähelsinkiläiset nuoret
Alue: Helsinki
Myönnetty rahoitus: 1 500 €
Valpas Anni-Veera
Taiteenala: valokuvaus
Kohderyhmä: nuoret naiset
Alue: Kuopio
Myönnetty rahoitus: 1 400 €
Vimmart / Afro Jam
Taiteenala: musiikki
Kohderyhmä: erityistä tukea tarvitsevat nuoret
Alue: Tampere
Myönnetty rahoitus: 1 200 €
Ylihärsilä Inka
Taiteenala: tanssi ja kuvataide
Kohderyhmä: mielenterveyskuntoutujat
Alue: Tampere
Myönnetty rahoitus: 4 000 €
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Suomen lasten ja nuorten säätiön tuloslaskelma 2014

Suomen lasten ja nuorten säätiön tase 2014

1.1.2014–
31.12.2014

1.1.2013
31.12.2013

31.12.2014

VARSINAINEN TOIMINTA

VA S TA AVA A

Tuotot

P YSY V Ä T VA S TA AVAT

Varsinaisen toiminnan tuotot
3011 Ministeriöt ja muut julkiset
3012 Säätiöt ja rahastot
3013 Yritysyhteistyö
3015 Muut tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

Sijoitukset
1 196 998

1 213 236

Muut osakkeet ja osuudet

28 326

194 338

Sijoitusrahastot

1 160 154

1 068 872

288 411

242 463

Muut osakkeet ja osuudet

1 160 154

1 068 872

318

700

Sijoitukset

1 160 154

1 068 872

1 514 054

1 650 737

Pysyvät vastaavat

1 160 154

1 068 872

Kulut
Henkilöstökulut

31.12.2013

VA I H T U VAT VA S TA AVAT

-588 139

-554 346

Muut tehdyn työn kustannukset

-63 978

-50 184

Tehdyn työn kustannukset yhteensä

-652 116

-604 530

-17 553

-29 216

-948 706

-983 864

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset

155 620

159 398

Rahat ja pankkisaamiset

555 436

1 040 580

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

711 056

1 199 978

1 871 210

2 268 850

25 228

25 228

1 113 370

1 118 185

33 218

-4 815

1 171 817

1 138 598

9 287

17 541

Muut velat

478 136

902 703

Siirtovelat

211 871

210 008

Lyhytaikainen velka

699 393

1 130 252

Vieras pääoma

699 393

1 130 252

1 871 210

2 268 850

Muut kulut
Julkaistun materiaalin kustannukset
Avustukset ja apurahat

Vastaavaa yhteensä

Toiminnalliset kulut
Matkakulut

-65 513

-49 663

Aktiviteetit, seminaarit, kokoukset

-14 543

-23 633

-8 815

-9 069

OMA PÄÄOMA

-88 871

-82 365

Peruspääoma

Muut toiminnalliset kulut
Toiminnalliset kulut yhteensä

VA S TAT TAVA A

-9 351

-11 990

Edellisten tilikausien voitto/tappio

Hallinto

-12 798

-14 706

Tilikauden voitto/tappio

Toimitilakulut

-58 140

-60 321

Kirjanpito ja tilintarkastus

-35 104

-50 210

-106 041

-125 236

-1 170 522

-1 232 671

Markkinointi, Pr, Informaatio

Hallinnolliset kulut
Muut kulut

Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen
Ostovelat

Tuotto-/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotto-/kulujäämä

-308 585

-186 463

165 596

16 403

-142 989

-170 061

Vastattavaa yhteensä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

106 994

91 400

Kulut

-10 787

-6 174

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

96 207

85 226

Yleisavustukset

80 000

80 020

Tuotto-/kulujäämä

33 218

-4 815

Tilikauden yli-/alijäämä

33 218

-4 815
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Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintokohtainen talousliite

MYRSKYN RAHOITUS

MYRSKYN KULUT

Tehdyn työn kustannukset
109 353 €

Yritysyhteistyö
81 359 €

Toiminnalliset kulut
21 460 €

Lahjoitukset
106 522 €

Hallinnolliset kulut
18 615 €

Viestintä
7 920 €

Ministeriöt ja
muut julkiset
472 €

Avustukset ja apurahat
240 400 €

Rahastot ja säätiöt
28 326 €

Tehdyn työn kustannukset
46 433 €

Yritysyhteistyö
43 987 €

Viestintä
7 295 €

Ministeriöt ja
muut julkiset
155 922 €

KOTIMAAN KAMPANJOIDEN
KULUT

KOTIMAAN KAMPANJOIDEN
RAHOITUS

Toiminnalliset kulut
5 763 €

Lahjoitukset
22 587 €

Hallinnolliset kulut
6 909 €

Varainhankinnan kulut
2 691 €

OPPILAITOSYHTEISTYÖN
KULUT

OPPILAITOSYHTEISTYÖN
RAHOITUS

Ministeriöt ja
muut julkiset
158 935 €
Yritysyhteistyö
35 247 €

KEHITYSYHTEISTYÖN
RAHOITUS

Tehdyn työn kustannukset
167 344 €
Viestintä
2 129 €
Toiminnalliset kulut
10 594 €
Hallinnolliset kulut
1 4 114 €

KEHITYSYHTEISTYÖN
KULUT

Yritysyhteistyö
127 818 €
Ministeriöt ja
muut julkiset
864 784 €

Tehdyn työn kustannukset
212 217 €
Viestintä
5 403 €
Avustukset
721 256 €
Toiminnalliset kulut
46 931 €
Hallinnolliset kulut
31 519 €

