
 

 

Teemaryhmien toimeksianto 2022–2025   

 

Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr 

Hyväksytty hallituksessa 20.1.2022 

 
 
Vuosina 2022–2025 toimii hallituksen nimittämät viestintäryhmä ja kolme teemakokonaisuuksien 
mukaista ryhmää: biokulttuuriset oikeudet, energiaoikeudenmukaisuus sekä yhteisömetsät & ag-
roekologia. Näiden lisäksi hallitus voi asettaa myöhemmin muita ryhmiä.   
 
Teemaryhmät toimivat hallituksen ja toimiston tukena päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa 
Siemenpuun sääntöjen asettaman säätiön tarkoituksen mukaisesti. Ryhmät kehittävät ja suunnittele-
vat yhteisesti Siemenpuun vapaaehtoisten toimintaverkoston toimintaa kannustaen ja mahdollis-
taen laajaa sekä monen muotoista osallistumista Siemenpuun toimintaan ja Siemenpuun tavoittei-
den edistämiseen. Teemaryhmät tuottavat omaa teemaansa koskien hallitukselle esityksiä, miksi ja 
miten kyseinen teema ja sen osalta omaksuttavat menettelyt ovat tarpeen sellaisen Etelä-Pohjoinen 
kansalaisliikeyhteistyön kehittämiseksi, joka on Siemenpuun tarkoituksena. 
  
Hallitus nimittää ryhmien jäsenet. Kussakin ryhmässä on ainakin yksi hallituksen jäsen ja yksi toimis-
tolta, vähintään kolme jäsentä. Jäsenet ovat oikeutettuja tarvittaessa matka- ja kulukorvauksiin. Jä-
senten tulee perehtyä ja sitoutua Siemenpuun yleisiin periaatteisiin ja toimintaa ohjaaviin linjauksiin 
ja ohjeisiin, tärkeimpinä Siemenpuun säännöt, strategia, viestintästrategia, ohjelmasuunnitelma 
2022–2025 sekä tämä toimeksianto. Ryhmissä ja niiden järjestämissä tilaisuuksissa noudatetaan tur-
vallisen tilan periaatetta mitä tukevat myös Siemenpuun ohjeistukset “Osallisuuden ja hyvän ilmapii-
rin edistäminen” sekä “Kokous- ja sähköpostikäytännöt”. 
  
Ryhmien kokouksiin voidaan kutsua muitakin henkilöitä kuin nimettyjä jäseniä ja kokoukset ovat 
pääosin avoimia. Kokousten aikataulusta tiedotetaan hallituksen kokouksissa ja ryhmien järjestä-
missä muissa tilaisuuksissa. Kokoukset voivat olla myös etä- ja sähköpostikokouksia.  
  

Teemaryhmien tehtävät  

Viestintäryhmä 

- toimii hallituksen ja toimiston tukena Siemenpuun viestinnän kehittämisessä ja viestintästrate-
gian sekä vuosittaisten suunnitelmien toteuttamisessa  

- kehittää Siemenpuun vapaaehtoistoimintaverkoston toimintaa niin, että vapaaehtoisille on tar-
jolla mahdollisuuksia osallistua viestinnän tekemiseen ja entistä useampi kiinnostuu Siemenpuun 
toiminnasta ja toimintaverkostosta 

- koordinoi ja tukee tarvittaessa toimintaverkoston tapahtumien järjestämistä ja varsinaisen toi-
mintaverkoston lisäksi muiden relevanttien toimijoiden tavoittamista (ml. tutkimus, muut kansa-
laistoimijat, hallinto) ja sitouttamista Siemenpuun toimintaan ja tavoitteiden edistämiseen.  

 
Teemakokonaisuuksien ryhmät 
- toimivat hallituksen ja toimiston tukena strategian ja ohjelman 2022-2025 toteuttamisessa sekä 

hankerahoituksen teemakokonaisuuksien kehittämisessä  
- kehittävät vapaaehtoistoimintaverkoston toimintaa (tilaisuuksia, tiedon vaihtoa, tehtäviä) niin, 

että vapaaehtoisille on tarjolla mahdollisuuksia osallistua teemakokonaisuuden toimintaan ja 
entistä useampi kiinnostuu Siemenpuun toiminnasta ja toimintaverkostosta 



- Varsinaisen toimintaverkoston lisäksi ryhmät kehittävät yhdessä tapoja pitää yllä yhteyksiä mui-
hin relevantteihin toimijoihin (ml. tutkimus, muut kansalaistoimijat, hallinto) ja näiden toimijoi-
den relevantin asiantuntemuksen saamista vahvistamaan Siemenpuun toimintaa ja tavoitteiden 
edistämistä.  

- suunnittelevat ja kehittävät teemansa suhteen kansalaisliikkeiden yhteistyötä Etelän kansalais-
liikkeiden ja yhteistyökumppanien kanssa tekemällä esityksiä hallituksille ja toimistolle sekä Ete-
län kumppaneille ja kommunikoimalla niiden kanssa yhteistyön tarkoituksen (2 §) mukaisesti. 

 
- ohjelmakauden hankerahoitustoiminnan toteuttamisessa erityisiä tehtäviä ovat: 

 toimiston tukeminen hakukierrosten kutsujen valmistelussa sekä saatujen ideapaperei-
den ja hakemusten arvioinnissa (ml. identifionnissa halutaanko arviointiin kommentteja 
joiltain ryhmän ulkopuolisilta tahoilta). 

 tehdä arviointien pohjalta päätökset kutsuttavista hakemuksista sekä suositukset halli-
tukselle hakukutsuista (call for concept papers) ja rahoitettavista hankkeista. 

 tutustua rahoitettujen hankkeiden raportteihin  
 osallistua hankkeiden toteutuksen ja tuloksellisuuden arviointiin sekä siitä viestimiseen 

Siemenpuun sisällä ja ulospäin 

 osallistua toimiston koordinoimaan hankkeiden muuhun seurantaan ja vuoropuheluun 
sekä sen kehittämiseen. 

 

Teemaryhmien käytännöt ja kokoukset  

Teemaryhmät tekevät kunkin vuoden ensimmäisissä kokouksissa alustavan suunnitelman ryhmän 
varsinaisten tehtävien ja kokousten sekä laajemman vapaaehtoisverkoston kokousten /tilaisuuksien 
aikatauluista ja sisällöistä Siemenpuun vuotuisen toimintasuunnitelman ja hankkeiden aikataulujen 
mukaisesti. Näiden lisäksi tehdään suunnitelmat julkisista tilaisuuksista.  

Ryhmien ensimmäisten kokoontumisten jälkeen neljä teemaryhmää järjestää yhteisen kokouksen, 
jossa jaetaan alustavat aikataulu- ja toimintasuunnitelmat sekä tehdään suunnitelmat teemaryhmien 
yhteisistä tilaisuuksista ja keskusteluista läpileikkaavissa teemoissa (esimerkiksi yhteiset maat (My-
anmar ja Nepal), gender, vammaisten henkilöiden oikeudet, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, 
ilmastokysymykset, elonkirjon suojelu jne).  

Neljä teemaryhmää kokoontuu myös vuosittaiseen kehittämispäivään, joka kokoaa muutenkin Sie-
menpuun toimijoita. Tarvittaessa ryhmät kokoontuvat muutenkin yhdessä esimerkiksi kehittämään 
hankehallinnon ohjeistuksia.  

Ryhmän toimiston edustaja kutsuu ryhmän samoin kuin ryhmien yhteiskokoukset koolle näiden 
suunnitelmien mukaisesti, ja tarvittaessa myös ryhmän muut jäsenet voivat toimia kutsujina.  

Ryhmien varsinaisista kokouksista ryhmän toimistojäsen tekee muistion (myös sähköposti- ja etäko-
kouksista), jossa näkyvät osallistuneet henkilöt (sisältäen myös ne tahot, joita on konsultoitu), käsi-
tellyt asiat ja tehdyt päätökset. Muista kokouksista, keskusteluista ja tilaisuuksista tehdään lyhyet 
yhteenvedot, joiden tekijä sovitaan aina erikseen.   

Kullakin ryhmällä on oma sähköpostilistansa ryhmän varsinaisille jäsenille, joiden lisäksi perustetaan 
myös yhteinen lista kaikille ryhmille. Yhteisellä listalla jaetaan tiedoksi suunnitelmia ja keskustellaan 
yhdessä kehitettävistä toimista, järjestettävistä kokouksista ja tilaisuuksista.  

Teemaryhmien järjestämistä muista “ei varsinaisesti suurelle yleisölle julkisista” tilaisuuksista ja ta-
pahtumista tiedotetaan kutsuna vapaaehtoisverkostolle ja muuten identifioiduille kiinnostuneille toi-
mijoille, joiden panoksesta olisi hyötyä aihepiirin keskustelussa.    

 


