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MITÄ SIEMENPUU TEKEE?

Siemenpuu-säätiö tekee pitkäjän-
teistä yhteistyötä globaalin etelän 
kumppanien kanssa. Tuemme 
ympäristö- ja sosiaalisten ongel-
mien alkusyiden tunnistamista ja 
yhteiskunnallisten kehitysvaihto-
ehtojen etsimistä. 

Rahoittamamme hankkeet ovat 
etelän järjestöjen ja yhteisöjen 
suunnittelemia ja toteuttamia. 
Ne vähentävät köyhyyttä ja epä-
tasa-arvoisuutta sekä rajoittavat 
luonnon monimuotoisuuden  
(eli elonkirjon) köyhtymistä ja 
ilmastopäästöjä. Ruohonjuurella 
vahvistetaan yhteisöjen asemaa ja 
valmiuksia omien elinympäristö-
jensä suojelijoina. Hanketoteutta-
jia tuetaan verkostoitumisessa ja 
osaamisen vahvistamisessa. 

Vuoteen 2018 mennessä  
Siemenpuu on rahoittanut yli 600 
ympäristöhanketta yli 50 maassa, 
pääosin ulkoministeriön myöntä-
min kehitysyhteistyövaroin. 

Rahoitustoiminnan lisäksi 
Siemenpuu lisää Suomessa tietoa 
ja ymmärrystä globaalin etelän 
ympäristö- ja kehityshaasteista ja 
suomalaisten mahdollisuuksista 
vaikuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumiseen.  
Tutustu Siemenpuun teema- 
julkaisuihin nettisivuillamme!

Vuosina 2015-2017 Siemenpuun 
tuella, 114 hankkeessa

 • yli 43 600 henkilöä sai  
maa- ja metsäoikeuksiin  
liittyvää liittyvää oikeusapua 
ja neuvontaa

 • lähes 26 000 pienviljelijää ja 
ruuantuottajaa tavoitettiin 
ruokaturvaa ja tuottavuutta 
vahvistavilla toimilla

 • kestävän luonnonvarojen  
käytön ja/tai suojelun  
piiriin saatiin noin  
3 990 000 hehtaaria

 • kansalaisyhteiskunnat  
vahvistuivat noin 260  
järjestön tukemisen myötä

Näiden lisäksi hankkeissa saavu-
tettiin monia muitakin tuloksia. 
Katso esimerkkejä niistä  
kääntöpuolen kartasta ja  
nettisivuiltamme!

TYÖMME TEEMAT VUOSINA 2018–2021

Siemenpuu toimii viidessä 
teemakokonaisuudessa.  
Teemoihin kytkeytyvien  
hankkeiden lisäksi järjes-
tämme myös niihin liittyviä 
tapahtumia Suomessa.

Ilmasto- ja energia- 
oikeudenmukaisuus
Siemenpuu edistää sosiaalisesti  
ja ympäristöllisesti kestäviä  
energiaratkaisuja. Hankekumppa-
nit tekevät vaikuttamistyötä,  
laativat vaihtoehtoisia energia- 
suunnitelmia sekä ajavat yhteisö- 
pohjaista uusiutuvan energian 
tuotantoa, joka parantaa  
erityisesti naisten asemaa.

Maaseudun naiset ja  
ruokasuvereniteetti
Tuemme pienviljelijänaisten  
aseman ja ruokasuvereniteetin 

vahvistamista pienviljelijöiden 
omien järjestöjen ja järjestö- 
verkostojen kautta. Kumppanit  
edistävät ekologisesti ja sosiaali-
sesti kestävää ruoantuotantoa  
mm. agroekologian käytännöin.  

Metsä- ja rannikkoekosystee-
mien suojelu ja kestävä käyttö
Tuellamme suojellaan globaalisti 
tärkeitä trooppisia metsiä, soita, 
mangrovealueita ja meriruohikoi-
ta. Paikallisyhteisöjen oikeudet  
ja sosiaalinen kestävyys ovat  
toiminnan perustana.   

Metsäyhteisöjen  
biokulttuuriset oikeudet
Biokulttuurisissa oikeuksissa 
tunnustetaan alkuperäiskansojen 
ja perinteisten metsäyhteisöjen 
kulttuurin ja luonnonympäristön 
erottamaton yhteys. Tuellamme 

yhteisöjen oikeudet ja osaaminen 
metsien kestävään käyttöön,  
suojeluun ja hallintaan  
vahvistuvat. 
 
Oikeudenmukainen siirtymä 
ekologiseen demokratiaan
Ympäristön suojelemiseksi tarvit-
tavat muutokset voidaan toteuttaa 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
ja kansanvaltaa edistäen. Tuemme 
etelän järjestöjen yhteiskunnallis-
ta vaikuttamistyötä, joka ulottuu 
paikallisista ratkaisuista järjes- 
telmätason vaihtoehtoihin.

Siemenpuun perustivat vuonna 1998 suomalaiset  
kehitys- ja ympäristöjärjestöt 
BirdLife Suomi, Dodo, FEE Suomi (ent. Sykse), 
Kehitysmaayhdistys Pääskyt, Kepa, Luonto-Liitto,  
Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto, 
Suomen Tinku, Tekniikka elämää palvelemaan, Uusi Tuuli, 
Vihreä sivistysliitto, WWF Suomi, Ympäristö & kehitys  

Siemenpuu-säätiö sr 
Lintulahdenkatu 10 

00500 Helsinki
info@siemenpuu.org

Löydät meidät nimellä Siemenpuu  
facebookista, instagramista  

ja twitteristä!

Siemenpuu-säätiö toimii  
kehitysmaiden eli globaalin etelän 
kansalaisjärjestöjen ympäristö- ja 

demokratia-aloitteiden rahoittajana  
sekä kehitysviestijänä Suomessa.  

Puolustamme etelän paikallisyhteisöjä,
ympäristönpuolustajia ja uhattuja 

ympäristöjä.

MITÄ OLEMME  
SAAVUTTANEET?

www.siemenpuu.org



MALI:
MFC-Nyetaan  

tukemana sadat naiset  
monipuolistivat kylien  

ruokaturvaa ja elinkeinoja 
kolmessa kunnassa.  
MFC järjesti myös  

valtakunnallisia  
ympäristö- 
foorumeita.

BrASILIA:
CNS-järjestön  

vaikuttamistyön  
ansiosta Amazoniaan  

perustettiin  
2,6 miljoonaa hehtaaria 

uusia keräily- 
reservaattialueita.

LIBErIA:
SDI-järjestö teki  

yhdessä Kebbeh- ja  
Siahn –klaanien kanssa 
yhteisöjä koskevat kar-

toitukset ja biokulttuuri-
set protokollat luonnon-

varojen kestävää  
käyttöä varten.

ZIMBABWE:
ZIMSOFF-järjestön 
agroekologiaan ja  

paikallisiin siemen- 
oikeuksiin liittyvistä  
koulutuksista hyötyi  

yli 2000 viljelijää  
perheineen.

KAMBODŽA:
Mother Nature  

-järjestö ja kyläläiset  
pysäyttivät Cheay  

Arengin patohankkeen  
Cardamom-vuorten  

metsänsuojelu- 
alueella.

INDONESIA:
Jikalahari ja Riau  

Corruption Trial -järjestöjen 
tekemä monitorointi auttoi 

Indonesian viranomaisia selvit-
tämään metsäsektorin korrup-
tiorikoksia: useita yritysjohtajia 

vangittiin. Jikalahari auttoi 
myös useiden yhteisömetsä- 

hakemusten tekemisessä  
viranomaisille.

INTIA /  
TAMIL NADU:

TRRM-järjestön tukemat  
yli 2150 rannikon pienkalastajaa 

saivat luvan kerätä merilevää  
sekä sopivat viranomaisten kanssa  

paikallisista suojelukeinoista.  
Luomuviljelyverkosto JASuL  

 edisti vesiensuojelua  
ja perinteisten  

hirssilajikkeiden  
käyttöä.

ETELÄ-AfrIKKA:
EKOenergia-yhteis- 
hankkeessa aurinko- 

sähkövalaistuksen  
piiriin pääsi 130 perhettä,  
jotka osallistuvat Mkuze-

joen suojeluhankkeen  
toteuttamiseen Zulu- 
maalla ACT-järjestön  

kanssa.

LATINALAINEN  
AMErIKKA:

Ruokasuvereniteettia 
edistävän Allianza  

Biodiversidad -verkoston  
uutiskirjeellä oli yli 11000 

tilaajaa ja nettisivuilla  
1,3 milj. kävijää  

vuodessa.

MYANMAr:
MEE Net -järjestön 

 tekemä ehdotus Shanin 
osavaltion vihreäksi  

sähkölaiksi vietiin  
osavaltioparlamenttiin. 
Irrawaddy-joen varrella 
40 kylää teki aktiivista 

vaikuttamistyötä  
ympäristöasioissa.

Tue sinäkin etelän  
ympäristönpuolustajia!

siemenpuu.org/lahjoita

NEPAL:
SADED-Nepal edisti  

ruohonjuuritason ekologista 
demokratiaa ja kestävää  

jälleenrakentamista vuoden 
2015 maanjäristyksen jälkeen. 

Nepalin hallitus sisällytti  
SADEDin omavaraisia ja  

ekologisia ratkaisuja mukaan 
jälleenrakennus- 

ohjelmaan.

INTIA /  
ADIVASIT:

Seba Jagatin hankkeessa  
perhekohtainen metsän- 
käyttölupa myönnettiin  

459 adivasiperheelle 710 heh-
taarin alalle ja yhteisöllinen 
lupa 23 yhteisölle 5200 ha  

alalle. Metsänkäyttösuunni- 
telma tehtiin 80 kylään  

yhteensä 22000  
hehtaarille.

www.siemenpuu.org
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