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1. Johdanto

Vuonna 2016 Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) panosti varainhankinnan ja 
viestinnän kehittämiseen. Erityisesti kehittyi sosiaalisen median näkyvyys.

Kampanjateemoista keskeisesti olivat esillä vaate- ja kenkäteollisuus, yritysvastuu 
ja solidaarisuustalous. Jatkoimme solidaarisuustaloustoimijoiden verkostojen 
vahvistamista ja julkista keskustelua aiheesta. Kenkä- ja vaatetuotannon saralla 
julkaisimme raportteja kenkätuotannon haasteista ja yritysten toimista niiden 
ratkaisemiseksi sekä järjestettiin yritysvastuuseminaareja. 

Globaalikasvatustyössä näkyivät ennen kaikkea puuvillatuotanto ja 
medialukutaito. Globaalikasvatusta tehtiin tarjoamalla nuorille draamatyöpajoja, 
videoinstallaatiota, vastamainostyöpajoja sekä Reilun kaupan smoothieita 
Suomen partiolaisten suurleiri Roihun Reilussa tikibarissa.

Eetti järjesti lukuisia koulutuksia, seminaareja ja tapahtumia, jotka käsittelivät 
esimerkiksi Reilun kaupan järjestelmää, solidaarisuustaloutta, kenkä- ja 
vaatetuotantoa, globaalikasvatuksen toiminnallisia menetelmiä sekä Suomen ja 
EU:n roolia yritysvastuun edistäjinä.

2. Kampanjatoiminta

Kampanjointia eettisemmän kenkä- ja nahkateollisuuden puolesta jatkoimme 
Change your shoes -hankkeessa. Toukokuussa järjestimme hankkeen puitteissa 
Kiina-toimintaviikon, jonka aikana vedottiin vangittujen kiinalaisten 
työoikeusaktivistien puolesta. Maailma Kylässä -festivaaleilla vierailijoilla oli 
mahdollisuus tehdä kenkäpalapeli ja arvata mikä osa kengän hinnasta menee 
millekin toimijalle. Kesäkuussa julkaisimme Vastuullisia kenkiä? -selvityksen, jossa 
arvioitiin suomalaisten ja eurooppalaisten kenkäyritysten ihmisoikeusvastuuta. 
Syksyllä järjestimme kaksi eri seminaaria yritysvastuusta ja kenkätuotannosta. 
Lisäksi julkaisimme vuoden aikana raportteja muun muassa kenkä- ja 
nahkatuotannon ihmisoikeushaasteista Intiassa ja Kiinassa sekä nahkakenkien 
kromi(VI)-pitoisuuksista. Joulun alla jaoimme tietoa kenkätuotannosta 
perinteeksi muodostuneessa joulutempauksessa Helsingissä.



Toteutamme Change your Shoes -hanketta yhteistyössä Suomen Puhtaat 
vaatteet -verkoston ja Maan ystävien kanssa, ja sitä rahoittaa Euroopan komissio. 
Hanke alkoi vuonna 2015 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Vuosi 2016 oli eurooppalaisen SUSY (Sustainability and Solidarity in Economy) 
-solidaarisuustaloushankkeen päätoimintavuosi, ja sen puitteissa järjestimme 
lukuisia tapahtumia, käynnistimme vaikuttamistyötä ja saimme vieraiksi 
kansainvälisiä asiantuntijoita. Vuoden kohokohtia olivat Maailma kylässä 
-festivaaleille tuotettu keskustelu ”Tarvitaanko globaali ruokavallankumous?” ja 
kahden malesialaisen solidaarisuustaloustutkijan tohtori Jun-E Tan ja Welyne 
Jeffrey Jehomin vierailu syksyllä. Tutkijat tapasivat Helsingissä muun muassa 
kansanedustajat Li Anderssonin ja Emma Karin sekä virkamiehiä, Helsingin 
yliopiston tutkijoita ja Eetin vapaaehtoisia. 

Teemme SUSY-hanketta yhteistyössä Suomessa solidaarisuustalousverkoston 
kanssa, ja kuluneen vuoden aikana toimimme myös aktiivisesti uudessa Kehys 
ry:n aloittamassa kestävän talouden työryhmässä. Hanke alkoi vuonna 2015 ja 
jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Vuonna 2016 Eetillä ei ollut rahoitusta elektroniikkateemaan, mutta seurasimme 
aihetta, viestimme siitä jonkin verran sosiaalisessa mediassa ja haimme 
jatkorahoitusta kampanjointiin ja vaikuttamistyöhön. Vuoden aikana kävimme 
keskusteluja sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen tehostamisesta yritysten ja 
viranomaisten kanssa. Eetti näkyi myös Pirkanmaan ely-keskuksen raportissa 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön tehostamisesta ja osallistui 
tilaisuuksiin Helsingissä, Salossa ja Tampereella.

3. Globaalikasvatus

Vuonna 2016 Eetti toteutti kahta globaalikasvatushanketta, jotka keskittyivät 
puuvillan tuotantoon ja medialukutaitoon. Kouluvierailuilla ja tapahtumissa 
tavoitimme yli 5000 oppilasta ja opettajaa alakouluista korkeakouluihin. 
Kolmessa koulutuksessa Eetti koulutti 40 vapaaehtoista ohjaamaan 
kouluvierailuja ympäri Suomen. Työpajojen keskiarvosana on sisältöjä, 
menetelmiä ja innostavuutta selvittävässä palautekyselyssä 3,5/4.

Opettajia ja opiskelijoita tavoitimme yli 1 000 muun muassa yliopistojen 



opettajakoulutusseminaareissa, Educa-messuilla ja Koulu maailmaa muuttamaan 
-täydennyskoulutuksissa. Lisäksi globaalikasvatus tavoitti markkinointikirjeiden, 
opetusmateriaalipankkien, uutisten, blogien ja tapahtumien kautta arviolta 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. Yhteistyötä tehtiin mm. Kepan, Häiriköt-päämajan ja 
Kuilut umpeen -blogin kanssa ja uusia hankkeita suunniteltiin mm. Biologian ja 
maantieteen opettajien liiton, Helinä Rautavaaran museon, Suomen 
Ylioppilaskuntien Liiton, Maan ystävien ja Luonto-Liiton kanssa.

Vuoden 2016 loppuun Eetti toteutti Cotton Factory - Puuvillan polut globaalissa 
kaupassa -globaalikasvatushanketta, joka alkoi huhtikuussa 2015. 
Ulkoasiainministeriön tukemassa hankkeessa ohjasimme kouluvierailuja, joissa 
yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijat tutustuivat elämyksellisesti 
maailmankauppaan ja puuvillan tuotantoon. Yhteistyössä teatteri-ilmaisun 
ohjaaja Taina Kilpelän kanssa kehitimme Eetin kouluvierailuille uudenlaisia 
draamallisia menetelmiä ja kuvataiteilija Arja Kärkkäisen kanssa toteutimme viisi 
farkkujen tuotantoa käsittelevää videoinstallaatiota ja työpajaa kouluissa. 
Jatkoimme myös jo hyväksi havaittuja kouluvierailukonsepteja ja lainasimme 
oppilaitoksiin oppimateriaaliksi Cotton Road -dokumenttia. Syksyllä 2016 
tuotimme selvityksen puuvillan tuotantoketjuista globaalikasvatuksen 
taustamateriaaliksi ja laajemmin julkiseen levitykseen. Hankkeen toisen vuoden 
aikana koulutimme 22 kouluvierailijaa ja tavoitimme kouluvierailuilla 1500 nuorta, 
installaatioissa 418 nuorta ja Roihu-partioleirillä 3000 nuorta.

Loppukeväästä vuoden 2016 loppuun Eetti toteutti Mediaympäristö ja mainosten 
lukutaito -hankkeen, jossa lisäsimme 10–12-vuotiaiden medialukutaitoa 
mainostulkinnan, mainosparodioiden ja kulttuurihäirinnän keinoin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa jatkokehitimme vastamainostyöpajoja 
vuoden 2015 kokemusten pohjalta. Kouluvierailuja järjestimme alakoulujen lisäksi 
kirjastoissa, joiden kanssa Eetti aloitti mediakasvatusyhteistyön. Kahden 
kumppaniluokan kanssa keräsimme tietoa ja tuotimme kasvattajille tarkoitetun 
videon lasten käyttämistä medioista ja heidän kohtaamastaan mainonnasta. 
Hankkeessa osallistuimme myös Viestintäkasvatuksen seuran viestintäleirille ja 
koulutuksessa taiteilija Jani Leinonen esitteli kulttuurihäirintää. Hankkeessa 
koulutimme 18 kouluvierailijaa ja 5 kirjastotyöntekijää ja tavoitettiin 337 
koululaista.

4. Vaikuttamistoiminta



Vuonna 2016 Eetti seurasi ja kommentoi julkista keskustelua vero-
oikeudenmukaisuudesta osana Kepan verovaikuttajien verkostoa ja Tax Justice 
Europe -verkostoa, jonka jäseneksi liityimme alkuvuodesta. Tax Justice Europen 
vuosittaiseen kokoukseen osallistuimme joulukuussa ja yhteistä hankehakemusta 
verkoston kanssa valmistelimme keväällä.

Yritysvastuukysymyksistä kävimme keskusteluja relevanttien tahojen kanssa 
etenkin Shoes-hankkeen puitteissa. Lidlin läpinäkyvyyden edistämiseksi 
ideoimme ja toteutimme vapaaehtoisten kuviin perustuvan some-vetoomuksen, 
jonka luovutimme helmikuussa Lidlille yhdessä yhteistyökumppanien 
Finnwatchin ja Changemakerin kanssa. Lisäksi osallistuimme muun muassa 
CETA-sopimusta kriittisesti arvioivaan julkilausumaan sekä vaadimme 
tullititetojen läpinäkyvyyttä Suomen tulliviranomaisilta yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa. Huhtikuussa Brysselissä luovutimme Change your Shoes 
-hankeverkoston kanssa vetoomuksen europarlamentaarikoille kenkäteollisuuden 
läpinäkyvyyden ja työoikeuksien edistämiseksi.

Reilun kaupan kaupunkeihin kohdistuvaa vaikuttamistyötä jatkettiin osallistumalla
arvonimen saaneiden kaupunkien kannatustyöryhmiin.

5. Paikallistoiminta

Vuonna 2016 Eetti kehitti paikallistoimintaansa siten, että kampanjoiden teemoja 
ja tapahtumia vietiin pop-up-hengessä entistä enemmän paikallistasolle 
vakituisten paikallisryhmien pyörittämisen sijaan. Tavoitteena oli lisätä 
tapahtumia, vähentää hallintoa ja jalkauttaa Eetin kampanjateemoja 
paikallistasolle.

Tampereen yliopistolla pidettiin kännykänpurkutyöpaja Kestävän kehityksen 
käytäntöjä -kurssin yhteydessä maaliskuussa. Huhtikuussa näytettiin True Cost 
-elokuva ja järjestettiin eettinen viininmaistelu yhdessä Tampereen YK-
yhdistyksen kanssa, ja Työväenmuseo Werstaalla 24.4 järjestettyyn 
Vaatevallankumoukseen osallistuttiin infopisteellä ja vaatteidenvaihtotorilla. 
Toukokuun sosiaalifoorumissa järjestettiin solidaarisuusverkoston kanssa yhteinen
osuuskuntakoulutus. Tapahtumiin osallistui yhteensä vähintään 100 ihmistä.



Huhtikuussa vierailimme Porin seudun Maan ystävien kestävämmän 
elämäntavan opintokerhossa puhumassa solidaarisuustaloudesta. Porissa 
näytettiin myös puuvillan tuotantoketjusta kertova Cotton Road -elokuva. 
Tapahtumat tavoittivat noin 30 henkeä.

Turussa osallistuttiin perinteiseen tapaan alkusyksyn Ready, Study, Go Turku 
-messuille yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Marraskuussa 
olimme mukana Mikkelin kehitysmaayhdistys ry KEMA:n järjestämässä 
toimintaillalla kertomassa kampanjoistamme ja keskustelemassa siitä miten 
Mikkelissä voi toimia oikeudenmukaisemman maailmankaupan ja kestävien 
tuotantotapojen edistämiseksi. Vantaalla järjestetiin ekotukikoulutus Vantaan 
kaupungin työntekijöille kanssa syyskuussa. Nämä tapahtumat tavoittivat 
yhteensä vähintään 150 ihmistä.

Englanninkielinen Eetti Helsinki -ryhmä kokoontui vuonna 2016 yhteensä 
kuudesti esimerkiksi elokuvien, draamatyöpajan ja oikeudenmukaisemman 
suklaantuotannon teemojen ympärille. Eetti osallistui myös Helsingissä 
järjestettyyn Tapahtumissa oli yhteensä noin 80 osallistujaa. Helsingissä 
osallistuttiin myös Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton Café Norden -tapahtumaan, 
jonka teemana oli eettinen kahvintuotanto. Osallistujia oli eri pohjoismaista. 
Helsingin tapahtumiin osallistui yhteensä noin 100 ihmistä.

Joensuussa tarjottiin kevään Mahdollisuuksien torin yhteydessä Reilua aamiaista 
noin 150 ihmiselle ja osallistuttiin yhdessä Maailmankauppayhdistyksen kanssa 
joulumarkkinoille. Toukokuun 11.-13. järjestetyllä SciFestillä pidettiin yhteistyössä 
Itä-Suomen yliopiston aineenopettajaopiskelijoiden kanssa yhden päivän 
toimintapistettä ja työpajoja, joissa pohdittiin vaatteiden matkaa mm. 
maailmankartan ja tablettisovelluksen avulla. Tapahtumassa vieraili yhden päivän 
aikana yli 7000 3.-9.-luokkalaista koululaista. Paikallistoiminnan 
kehittämistapaaminen järjestettiin helmikuussa Helsingissä.

Eetin paikallistason toiminta tavoitti vuonna 2016 arviolta 1000 ihmistä suoraan ja
tapahtumien tiedotus arviolta 5000 ihmistä.

6. Festivaalikiertue

Kesällä 2016 Eetti osallistui festarikahviloilla Maailma kylässä -festivaaleihin, 



Ilosaarirockiin ja Faces-etnofestivaaleille. Festivaalien yhteiskävijämäärä oli 135 
000. Kahviloissa esillä olivat kenkä-, solidaarisuustalous- ja 
globaalikasvatusteemat ja niissä työskenteli yhteensä viitisenkymmentä 
vapaaehtoista. Festivaaleilla tehtiin myös varainhankintaa.

7. Koulutukset ja seminaarit

Keväällä 2016 Eetti järjesti yhteistyössä Reilu kauppa ry:n kanssa yhden 
Reiluttaja-koulutuksen Jyväskylässä, syksyllä yhden Turussa ja Reilutta-
jatkokoulutuksen Helsingissä. Lisäksi pidimme yhden eettisen kaupan 
koulutuswebinaarin Palvelualojen Ammattiliitto PAMille. Näihin osallistui 
yhteensä 40 henkeä.

Kolmessa globaalikasvatuskoulutuksessa Helsingissä koulutimme yhteensä 40 
vapaaehtoista ohjaamaan kouluvierailuja ympäri Suomen. Koulutukset 
puuvilladraamatyöpajan vetämiseen järjestettiin helmikuussa ja lokakuussa 
(syksyllä yhteistyössä Maan ystävien kanssa) ja koulutus vastamainostyöpajasta 
syyskuussa. 

Kepan koordinoimassa Koulu maailmaa muuttamaan 
-täydennyskoulutushankkeessa Eetti kehitti kahta koulutusmoduulia, osallistui 
ohjausryhmätyöskentelyyn ja koulutti opettajia kuudessa eri tilaisuudessa 
Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Opettajakoulutuksiin osallistui 
yhteensä 170 henkeä. Koko hankkeen opettajakoulutuksiin osallistui 388 henkeä.

Maailma kylässä -festivaaleilla solidaarisuustalousteemalla järjestyn keskustelun 
lisäksi järjestimme teemalla 16 workshopia, koulutusta tai 
verkostoitumistapaamista. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä, kuten 
esimerkiksi kesäkuussa järjestetty Kohtuutalouspiknikin, jonka teimme 
yhteistyössä Luontonliiton ja solidaarisuustalousverkoston kanssa. Tapahtumiin 
osallistui 372 henkilöä. Lisäksi syksyn malesialaistutkijoiden vierailun aikana 
pidimme kuusi seminaaria ja työpajaa, joihin osallistui 115 henkilöä.

Shoes -hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi seminaaria kengistä ja 
yritysvastuusta, joihin osallistui yhteensä 70 ihmistä. Kesäkuussa järjestettiin 
Vastuullisia kenkiä? -raportin  julkaisutilaisuus, johon osallistui 30 henkeä. Lisäksi 
joulukuussa järjestettiin Helsingin Narinkkatorilla tempaus kenkien 



oikeudenmukaisuuskysymykset olivat esillä ja kaikille toivotettiin rauhallista ja 
eettistä joulua. Tempaus tavoitti yhteensä 100 henkeä.

Syystapaamisessa keskusteltiin EU:n yritysvastuupolitiikasta ja kaupan 
vastuullisuuden tulevaisuuden skenaarioista. Vapaakauppasopimuksen 
vaikutuksista kehitysmaille järjestettiin asiantuntija-alusteinen aamiaistilaisuus 
huhtikuussa. Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui vuoden 2016 aikana yhteensä 
1277 ihmistä.

8. Kansainvälinen toiminta

Eetti jatkoi toimintaansa kansainvälisissä kansalaisjärjestöverkostoissa. Clean 
Clothes -verkoston tulevaisuutta ja strategioita pohdimme kesäkuussa 
Krakovassa ja verkoston Urgent Appeals -järjestelmän puitteissa vetosimme 
suomalaisyritykseen Kambodžan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. 
Hankeyhteistyötä kansalaisvaikuttamisen kehittämiseksi suunnittelimme 
ruotsalaisen Fair Actionin ja virolaisen Mondon kanssa, mutta Kansalaisten 
Eurooppa -haku ei tällä kertaa tuottanut tulosta. Tax Justice Europen kokoukseen
osallistuimme joulukuussa Luxemburgissa. 

EU-hankkeiden puitteissa vastaanotimme kaksi asiantuntijavierasta Malesiasta ja 
suunnittelimme intialaisen kenkätyöntekijän ja kansalaisjärjestötoimijan vierailua. 
Intialaisten jäätyä ilman viisumia järjestimme kuitenkin laajan osallistujajoukon 
keränneen Intia-aiheisen yritysvastuuseminaarin, johon kansalaisjärjestön edustaja
osallistui Intiasta käsin Skypen välityksellä. 

9. Viestintä

Vuonna 2016 Eetti kehitti erityisesti sosiaalisen median viestintäänsä 
järjestelmällisempään ja visuaalisempaan suuntaan. Facebookissa tykkääjien 
määrä jatkoi kasvuaan ja kasvoi vuonna 2016 yhteensä 1 017 tykkääjällä. 
Facebook-julkaisujen kattavuus oli yhteensä 550 000, mikä on yli 100 000 
enemmän kuin vuonna 2015. Mediaosumia saatiin kiitettävästi. Eetti näkyi muun 
muassa MTV3:n sivuilla, Ylen lukuisissa artikkeleissa, HBL:ssä, Kauppalehdessä ja
lukuisissa maakuntalehdissä, kuten Salon Seudun Sanomissa. Mediakattavuus oli 
yli 7 miljoonaa. 
 
10. Henkilöstö ja hallinto



Vuonna 2016 Eetissä on työskennellyt yksi kokoaikainen ja neljä osa-aikaista 
työntekijää sekä yksi osa-aikainen harjoittelija ja siviilipalvelusmies. Muutto uusiin 
tiloihin Hakaniemeen yhdessä yhdentoista muun globaaliasioiden parissa 
työskentelevän järjestön kanssa ajoittui huhti-toukokuuhun ja tupaantuliaisia 
vietettiin kesäkuun alussa. Siltasaarenkadun uuden ”järjestökerroksen” nimeksi 
annettiin Globaalikeskus. Vuotemme vaihtui neljällä työntekijällä.

Eetin hallituksen puheenjohtajana 2016 jatkoi Antti Kylänpää ja 
varapuheenjohtajia ovat Riikka Leppänen ja Anna Eskola. Muut hallituksen 
jäsenet 2016 olivat Elina Harju, Karri Kannas, Noora Laaksonen, Jarkko 
Mäenpää, Hanna Rekola, Emmi Riikonen, Jaakko Rämö, Maija Talja, Reetta 
Taskinen ja Tuuli Vanamo. Syyskokouksessa marraskuussa Eetille valittiin uusi 
hallitus vuodelle 2017, ja uutena puheenjohtajana aloittaa vuoden alusta Riikka 
Leppänen.

11. Talous ja varainhankinta

Loppuvuodesta 2015 Eetti aloitti uuden varainhankintasivun kehittämisen 
yhteistyössä viestintätoimisto Viestintä-Dimmin kanssa. Varainhankinnan 
arvopohjasta ja sen kautta esitetyistä kehitysmaakuvista kävimme perusteellisia 
keskusteluja kevään kuluessa vapaaehtoisten, toimiston ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa. Varainhankintasivu avattiin loppusyksyllä 2016.

Festivaalikiertueen tuotot eivät olleet vuonna 2016 aivan toivotun suuruisia, vaan 
jouduimme korjaamaan budjettiamme tältä osin. Festivaalit ovat kuitenkin Eetille 
tärkeä tapa viestiä järjestön teemoista ja kohdata ihmisiä, minkä takia kahviloiden 
pyörittäminen on sinänsä arvokasta toimintaa. Tulevana vuonna sopivien 
festivaalien valintaa on kuitenkin arvioitava uudelleen.  

Eetin tärkeimpinä tukijoina jatkoivat opetus- ja kulttuuriministeriö, 
ulkoasiainministeriö ja Euroopan komissio. Uusia rahoituskanavia on kartoitettu 
aktiivisesti ja tukea haettiin lisäksi ympäristöministeriöltä, Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelmasta ja Raha-automaattiyhdistykseltä. Vuoden 2016 tilinpäätöksen tulos 
oli + 3 478 euroa. 

12. Yhteistyökumppanit



Vuonna 2016 Eetti jatkoi jäsenyyttään Finnwatchissa, Kepassa, Reilu kauppa 
ry:ssä, Suomen OneWorld-portaaliyhdistyksessä sekä Kehitysyhteistyöjärjestöjen
EU-yhdistys Kehys ry:ssä. Eetillä oli edustaja Kepan, Finnwatchin, Reilun kaupan 
ja Kehyksen hallituksessa. 

Globaalikasvatuksen kumppaneina jatkoivat Maan ystävät, Luonto-Liitto, 
Rauhankasvatusinstituutti, Reilu kauppa ry, Oranssi ry, Viestintäkasvatuksen 
seura, yhdysvaltalaisantropologi Laura Kissel, kulttuurihäirikkö Jari Tamminen ja 
Häiriköt-päämaja sekä Viestintäkasvatusken seura Viekas. Yhteistyötä tehtiin 
laajasti myös muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa muun muassa yhteisessä, 
2016 alkaneessa Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeessa.

Eetti jatkoi osana kansainvälisiä Clean Clothes- ja Good Electronics -verkostoja. 
Lisäksi liityimme Tax Justice Europe -verkostoon. Euroopan komission 
rahoittamassa Change your Shoes -hankkeessa teimme yhteistyötä 15 
eurooppalaisen ja 3 aasialaisen järjestön kanssa. Solidaarisuustaloushankeessa 
kumppaneinamme on 25 eurooppalaista järjestöä, minkä lisäksi olemme olleet 
aktiivisia solidaarisuustalousverkostossa, Kehyksen kestävän talouden 
työryhmässä ja tehneet yhteistyötä mm. Suomen luonnonsuojeluliiton, Ehta 
Rahan, Osuuskunta Oman maan kanssa.

13. Katse tulevaan

Vuonna 2016 monet kansalaisjärjestöt leikkasivat rajusti toimintaansa 
kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausten vuoksi. Eetin, Maan ystävien ja 
Luonto-Liiton yhteinen globaalikasvatushanke ei saanut ulkoasiainministeriön 
rahoitusta, joten globaalikasvatustoimintamme supistuu vuonna 2017 aiempien 
vuosien tasosta. Euroopan komission kaksi 2015 alkanutta rahoitusta jatkuvat 
kuitenkin vielä vuoden 2017 loppuun. 

Vuosi 2018 näyttäytyy epävarmana. Euroopan komission nykyinen rahoitus 
loppuu ja seuraava hanke varmistuu vasta kesällä 2017. Kartoitamme jatkuvasti 
uusia rahoituslähteitä ja keskitämme aiempaa enemmän resursseja 
varainhankintaan. Vaikka loppuvuodesta 2016 avattu varainhankintasivusto on 
jouduttu viranomaisluvan viivästymisen vuoksi sulkemaan toistaiseksi, toivomme 
sen tuovan myöhemmin tänä vuonna lisää kuukausilahjoittajia.


