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Maailman parhaat uutiset -lehtiä jaettiin Helsingissä syyskuussa kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivänä. 
(Kuvassa vasemmalta: YK-nuorisodelegaatti Sonja Huttunen, liiton puheenjohtaja Katri Kulmuni sekä toiminnanjohtaja 
Helena Laukko.) 

1. JOHDANTO 

Vuonna 2016 kansainvälinen ilmapiiri muuttui monin tavoin. Merkit monien maiden kallistumisesta 
sulkeutuneempaan suuntaan vaikuttivat myös YK-liiton työhön: tarve vahvoille rauhanomaisen 
kansainvälisen yhteistyön puolestapuhujille on yhä suurempi. Tilannetta vaikeuttaa se, että samaan aikaan 
YK-liiton käytössä olevat resurssit ovat kuitenkin laskeneet tasaista tahtia.  

Tarve strategian uudelleenarvioinnille oli siis selvä, ja kuluneena vuonna liiton toimintastrategian 
uudistuksella pyrittiin vastaamaan näihin sekä kansainvälisiin että kotimaisiin haasteisiin. Uuden strategian 
myötä liiton slogan on "Yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus". Tulevien vuosien strategiset tavoitteet 
jakaantuvat seuraavien otsikoiden alle: 1) vaikuttava YK Suomessa, 2) vaikuttava Suomi YK:ssa sekä 3) 
vaikuttava YK-liitto Suomessa ja kansainvälisesti. Uutta strategiassa on myös se, että YK-liitto keskittyy 
jatkossa entistä voimakkaammin vaikuttamistoimintaan ja kehittää järjestön vaikuttajaverkostoa. 

Toinen vaikkakin pienempi muutos oli se, että YK-liitto muutti uusiin tiloihin Hakaniemeen, 
Siltasaarenkadulle, mikä vei runsaasti työaikaresursseja kevään aikana. Tämä muutos oli selvästi 
positiivinen ja uudessa Globaalikeskus-nimisessä toimistossa toimii toistakymmentä globaaliasioiden kanssa 
työskentelevää järjestöä. 
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2.     VAIKUTTAMISTOIMINTA 

Vuoden aikana YK-liitto jatkoi vaikuttamistyötään YK-asioiden parissa, Kestävän kehityksen Agenda 2030 
ohjenuoranaan. Säännöllinen yhteistyö kansainvälisen ja kotimaisen järjestökentän, YK-toimijoiden ja 
valtionhallinnon toimijoiden kanssa jatkui. Vuoden aikana tehtiin useita lausuntoja ja kannanottoja 
ajankohtaisista kansanväliseen yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen liittyvistä asioista, osallistuttiin 
verkostojen kautta eri teemojen vaikuttamistyöhön. Rakenteisiin vaikuttamalla ja tiedotuksen kautta 
pyrittiin kasvattamaan YK-asiantuntijuutta etenkin jäsenjärjestöjen parissa ja vahvistamaan 
kansalaisyhteiskuntatoimijoiden osallistumista ja osallistumismahdollisuuksia kotimaisen YK-politiikan 
kehittämiseen sekä kansainvälisiin kokouksiin.  

2.1 KESKEISET  T OIMINNOT 

• Vs. vaikuttamistyön vastaava Veera Vehkasalo osallistui toukokuussa YK:n ympäristökokoukseen 
(UNEA) Nairobissa osana Suomen delegaatiota. 

• Toiminnanjohtaja Helena Laukko osallistui YK:n kauppa- ja kehityskonferenssiin (UNCTAD) 
heinäkuussa Nairobissa sekä UN Habitat III –kokoukseen lokakuussa Quitossa osana Suomen 
delegaatiota. 

• SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka osallistui YK-delegaattina vuoden 2016 
poliittiseen yleiskokousdelegaation. 

• Nuorisodelegaattina toimi Sonja Huttunen, joka osallistui lukuisiin YK-kokouksiin ja tapahtumiin 
sekä kansainvälisesti että kotimaassa. 
 

• Agenda 2030:n toimeenpanoa seurattiin aktiivisesti ja siihen vaikutettiin mm. yhteistyössä Kestävän 
kehityksen toimikunnan (jäsen toiminnanjohtaja Helena Laukko) sekä Kehityspoliittisen 
toimikunnan (varajäsen toiminnanjohtaja Helena Laukko) ja kansalaisjärjestöjen Agenda 2030 -
verkoston kanssa. Agendan toimeenpanon suuntaan vaikutettiin mm. osallistumalla Kepan 
järjestöjen Agenda2030-suosituksia valmisteleviin työpajoihin sekä kansallisen että globaalin tason 
suositusten osalta, SAK:n kansallista toimeenpanoa käsittelevään työpajaan ja VNK:n, SYKEn ja 
Demoksen kansallisia haasteita kartoittavaan Avain 2030 -työpajaan. Lisäksi YK-liitto kommentoi 
mm. Suomen YK:lle (HLPF:lle) valmisteleman kansallisen Agenda 2030 raportin luonnosta sekä 
kansallisen Agenda 2030 toimeenpanosuunnitelman luonnosta. 
 

• YK-liitto on tehnyt myös kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (Sitoumus 2050) liittyen 
Agenda 2030:n tavoitteiden edistämiseen. Sitoumus on, että liitto ryhtyy yhdessä 
jäsenjärjestöjensä kanssa edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että seuraavien 15 vuoden aikana liiton jäsenjärjestöt jalkauttavat vuosittain yhden 
kestävän kehityksen tavoitteen kerrallaan omaan toimintaansa. YK-liitto tarjoaa jäsenjärjestöilleen 
materiaalia ja tukea kestävän kehityksen agendaan liittyen. Vuoden 2016 aikana kannustettiin 
jäsenjärjestöjä tekemään oma sitoumuksensa kestävän kehityksen saralla ja tarjottiin käytännön 
tukea vaikuttavuudeltaan parhaiden mahdollisten sitoumusten tekemiseen. 
https://sitoumus2050.fi/commitment/yk-liiton-jaesenjaerjestoet-kokoavat-voimansa-kestaevaen-
kehityksen-tavoitteiden-toimeenpanemikseksi  
 

• Rauhanvälitykseen ja 1325 -päätöslauselmaan liittyvään työhön osallistuttiin ulkoministeriön 
rauhanvälitys ja 1325-koordinaatioryhmän jäsenenä sekä 1325-verkoston jäsenenä. 

• Pariisin sopimuksen toteutusta ja siihen valmistautumista seurattiin yhteistyössä kehitys- ja 
ympäristöjärjestöjen kanssa. 

• Opetus-, tiede- ja kulttuurisektorin tapahtumia seurattiin osallistumalla aktiivisesti UNESCO-
toimikunnan työhön. Yhteistyötä tiivistettiin myös OKM:n ja OPH:n kanssa Unesco-koulujen 
suuntaan. 

https://sitoumus2050.fi/commitment/yk-liiton-jaesenjaerjestoet-kokoavat-voimansa-kestaevaen-kehityksen-tavoitteiden-toimeenpanemikseksi
https://sitoumus2050.fi/commitment/yk-liiton-jaesenjaerjestoet-kokoavat-voimansa-kestaevaen-kehityksen-tavoitteiden-toimeenpanemikseksi
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• Järjestöyhteistyötä tehtiin erityisesti yhdessä Kepan ja Kehyksen kanssa temaattisissa työryhmissä. 
• YK-liitto oli perustamassa yhdessä mm. Allianssin ja muiden järjestöjen kanssa 2250-verkostoa, 

jonka tarkoituksena on edistää YK:n Nuoret, Rauha ja Turvallisuus -päätöslauselman 
toimeenpanemista Suomessa.  

YK-liiton hallitus piti vuoden aikana 7 kokousta, joista 2 oli sähköisiä (hallituksen kokoonpano liitteenä).  
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin vuoden aikana seuraavia teemoja: 

• Toukokuun Istanbulin humanitaarinen kokous. Kokouksen valmisteluista ja Suomen tavoitteista 
kokouksessa kertoi ulkoministeriön humanitaarisen avun yksikön neuvonantaja Satu Lassila. 
 

• YK:n yleiskokous. Kuultiin ulkoministeriön yleisten YK- ja globaaliasioiden yksikönpäällikön Lasse 
Keisalon esitys yleiskokoustapahtumista. Kokouksessa kuultiin myös kansalaisjärjestöjä pakolais- ja 
siirtolaisuuskokouksessa edustanutta viestintäpäällikkö Kaisa Väkipartaa Suomen pakolaisavusta ja 
yleiskokouksen avausviikolle osallistunutta Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalaista.  

2.2 ANNETUT LAUSUNNOT JA  KANNANOTOT 

• Kannanotto yhdessä Suomen Unicefin ja Suomen UN Womenin kanssa kehityspoliittiseen 
selontekoon ja YK-järjestöjen rahoitukseen liittyen. 
Helmikuu 2016: www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/kannanotto-kansainvalista-
yhteistyota-tarvitaan-enemman-kuin  

• Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle kehityspoliittisesta selonteosta. 
Maaliskuu 2016: www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/suomen-yk-liiton-lausunto-
kehityspolittisesta-selonteosta  

• Yhteiskannanotto Pohjoismaisten YK-liittojen kanssa Länsi-Saharan rauhanturvajoukkojen 
mandaatista. 
Huhtikuu 2016: www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/statement-five-nordic-united-
nations-associations-minurso  

• Lausunto ulkoasiainministeriön YK-yleiskokouskuulemisessa.  
Syyskuu 2016: http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/yk-liiton-lausunto-
ulkoministerion-yleiskokouskuulemisessa-0  

• Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.  
Lokakuu 2016: www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/yk-liiton-lausunto-ulko-ja-
turvallisuuspoliittisesta-selonteosta  

• Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle vuoden 2017 talousarviosta ulkoasiainhallinnon alalta. 
Lokakuu 2016: www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/suomen-yk-liiton-lausunto-vuoden-
2017-talousarviosta  
 

2.3 VERKOSTOT  

YK-liitto toimii aktiivisena jäsenenä kansainvälisessä YK-liittojen verkostossa WFUNAssa (World Federation 
of United Nations Associations). Wfunan johtokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. YK-liittojen 
Pohjoismainen yhteistyö on vakiintunut yhteen vuosittain kiertävään yhteistyökokoukseen ja yhteen 
Kööpenhaminassa järjestettävään laajempaan YK-tapaamiseen. Lisäksi YK-liittojen edustajat tapaavat 
Euroopan yhteistyöverkoston ja Wfunan johtokunnan kokousten yhteydessä. Pohjoismainen yhteistyö oli 
tiivistä myös erilaisten yhteisten tiedotus- ja vaikuttamistyön hankkeiden myötä. 

Toiminnot: 

http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/kannanotto-kansainvalista-yhteistyota-tarvitaan-enemman-kuin
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/kannanotto-kansainvalista-yhteistyota-tarvitaan-enemman-kuin
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/suomen-yk-liiton-lausunto-kehityspolittisesta-selonteosta
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/suomen-yk-liiton-lausunto-kehityspolittisesta-selonteosta
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/statement-five-nordic-united-nations-associations-minurso
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/statement-five-nordic-united-nations-associations-minurso
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/yk-liiton-lausunto-ulkoministerion-yleiskokouskuulemisessa-0
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/yk-liiton-lausunto-ulkoministerion-yleiskokouskuulemisessa-0
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/yk-liiton-lausunto-ulko-ja-turvallisuuspoliittisesta-selonteosta
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/yk-liiton-lausunto-ulko-ja-turvallisuuspoliittisesta-selonteosta
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/suomen-yk-liiton-lausunto-vuoden-2017-talousarviosta
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/suomen-yk-liiton-lausunto-vuoden-2017-talousarviosta
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• Toiminnanjohtaja Laukko edusti YK-liittoa WFUNAn johtokunnan kokouksessa ja tapasi New 
Yorkissa myös Suomen YK-edustuston henkilökuntaa, pääsihteerin kabinetin edustajia, UNDP:n, UN 
Womenin ja muiden YK-järjestöjen asiantuntijoita. 

• Toiminnanjohtaja osallistui Kööpenhaminassa järjestettyyn vuotuiseen tapaamiseen YK-järjestöjen 
(YK:n kehitysohjelma UNDP, Maailman ruokaohjelma WFP, UN Womenin, YK:n väestörahaston 
UNFPA, UNICEF, YK:n hankepalveluiden toimisto UNOPS sekä YK:n pakolaisasiainvaltuutettu UNHCR 
ja terveysjärjestö WHO) pohjoismaisten toimistojen johtajien kanssa. 

• Yhteistyötä etenkin pohjoismaisten YK-järjestöjen kanssa jatkettiin YK-asiantuntijavierailujen 
järjestämisen sekä ajankohtaisista YK--asioista sekä kampanjoista tiedonvälittämisen muodossa. 
Kotimaisten YK-järjestöjen kanssa jatkettiin yhteistä vaikuttamistyötä. 

• Toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja Sanna Hämäläinen osallistuivat Reykjavikissa Islannin YK-
liiton emännöimään pohjoismaiseen YK-liittojen kokoukseen. 

• Toiminnanjohtaja osallistui samalla matkalla pohjoismaisten Unesco -toimikuntien kokoukseen 
Reykjavikissa. 

• Toiminnanjohtaja osallistui YK-liittojen Euroopan verkoston kokoukseen Brysselissä ja 
koulutussuunnittelija pohjoismaiseen Malli YK-kokoukseen Kööpenhaminassa. Molempien 
kokousten yhteydessä tavattiin pohjoismaisten YK-liittojen edustajia. 

• YK:n Brysselissä sijaitsevaan alueelliseen tiedotustoimisto (United Nations Regional Information 
Centre UNRIC) kanssa yhteistyö jatkui YK-kinojen ja tiedotuksellisen yhteistyön muodossa. 

• Viestintävastaava Eeva Reittilä edusti YK-liitoa Euroopan World's Best News -verkostossa ja 
osallistui verkoston kokoukseen Kööpenhaminassa. Lisäksi verkosto tapasi muutaman kerran 
Skypen välityksellä. 

• Koulutussuunnittelija Christa Prusskij osallistui Anna Lindh Foundationin (ALF-verkosto)  Nordic-
Baltic Civil Society foorumiin 8. - 9.syyskuuta 2016 Tukholmassa. Teemoina olivat muun muassa 
nuorten osallisuus yhteiskunnassa ja voimauttaminen ekstremismiä vastaan.  

 

2.4 STRATEGIATYÖ 

Kuluneena vuonna uudistettiin liiton toimintastrategia edellisen strategiakauden päätyttyä vuonna 2016. 
Vuonna 2015 katsottiin, että etenkin rahoitustilanteen mutta myös kansainvälispoliittisen tilanteen 
muutosten myötä oli parasta lykätä strategiasta päättämistä vuoden 2016 loppuun, jotta tilanteesta 
saadaan ennen strategian loppuunsaattamista mahdollisimman hyvä kuva. 

Liiton hallitus asetti strategiatyöryhmän tammikuussa 2016 valmistelemaan toimintastrategiaa yhteistyössä 
toimiston kanssa. Liiton toinen varapuheenjohtaja Sanna Hämäläinen veti strategiatyötä ja työryhmään 
kuuluivat hallituksesta lisäksi Johanna Kelhu, Maggie Nurminen sekä Pinja Parkkonen. Vuoden aikana 
strategiatyöryhmä kokousti yhteensä 6 kertaa ja kukin työryhmän jäsen työsti omaa vastuualuettaan. 
Strategiatyön pohjaksi toimisto haastatteli kevään aikana eri sidosryhmien edustajia ministeriöistä, 
järjestöistä ja muilta tahoilta.  

Kevätkokouksessa toukokuussa strategiaa käsiteltiin jäsenjärjestöjen edustajien kanssa työryhmissä Sanna 
Hämäläisen johdolla. Sitä ennen liiton jäsenjärjestöille oli lähetetty kysely koskien uuden strategian 
toivottuja painopisteitä.  

Uusi strategia vuosille 2017-2020 hyväksyttiin liiton syyskokouksessa joulukuussa. Liiton uusi slogan on 
"Yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus". Tulevien vuosien strategiset tavoitteet jakaantuvat 
seuraavien otsikoiden alle: 1) vaikuttava YK Suomessa, 2) vaikuttava Suomi YK:ssa sekä 3) vaikuttava YK-
liitto Suomessa ja kansainvälisesti.  
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Uutta strategiassa on myös se, että YK-liitto keskittyy jatkossa entistä voimakkaammin 
vaikuttamistoimintaan ja kehittää järjestön vaikuttajaverkostoa. Liiton tuleva kuvaus kuuluukin: "Suomen 
YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laajapohjaisen vaikuttajaverkostonsa 
avulla kansainvälistä järjestelmää, jossa ketään ei jätetä." Tavoitteena on luoda niinikään erityinen 'YK:n 
ystävät' -verkosto, jossa myös yksityishenkilöt voivat jatkossa toimia entistä paremmin YK:n ja YK-liiton 
tavoitteiden edistämiseksi omissa viiteryhmissään. Lisäksi liiton toiminnan kohderyhmiä on tarkennettu ja 
toimintoja linjattu niiden mukaisesti. 

YK-liiton toimintaa ohjaavat jatkossa arvot, joissa näkyvät erityisesti kestävän kehityksen agendan 'ketään 
ei jätetä' -periaate sekä jäsenjärjestöjen vahva läsnäolo liiton vaikuttamistoiminnassa. YK-liiton toiminta on 
lisäksi avointa, keskustelevaa ja läpinäkyvää. 

Uusi strategia liite1. 

3.     VIESTINTÄ 

3.1 Viestintä YK:n toiminnasta ja päämääristä 
 

3.1.1 KESKEISET  TOIM INNOT   

YK-liiton ydintehtäviin kuuluu välittää ja tuottaa suomalaisille laadukasta perustietoa YK:sta ja 
maailmanjärjestön tavoitteista sekä toiminnasta eri tasoilla. Liitto profiloituu kotimaisessa kontekstissa 
luotettavana YK-tiedon tuottajana ja välittäjänä. Tätä tehtävää toimeenpannaan tuottamalla 
säännönmukaisesti ajankohtaista ja oikeellista YK-tietoa kohderyhmiä kiinnostavalla tavalla.  

Keskeiset toiminnot ja kanavat 2016: 

• Verkkouutiset  
YK-aiheista ja YK-liiton toiminnasta kertovien uutisten tuottaminen on keskeinen osa YK-liiton 
ulkoista viestintää. Vuonna 2016 uutisia julkaistiin ykliitto.fi-sivustolla yhteensä 76 kappaletta. 
Uutisoinnissa käsiteltiin mm. Kestävän kehityksen tavoitteita, uuden pääsihteerin valintaprosessia, 
YK-liiton hankkeiden tuloksia, ajankohtaisia YK-aiheisia tapahtumia sekä avoimia työpaikkoja YK-
järjestelmässä. 
 

• Uutiskirjeet  
Vuoden aikana lähetettiin 8 sähköistä uutiskirjettä hieman alle 2000:lle uutiskirjeen tilaajalle. YK-
liiton uutiskirjeiden avausprosentti oli keskiarvoltaan 22,8%, mikä on verrokkitoimijoihin nähden 
erittäin hyvä keskiarvo. Uutiskirjeen tilausmäärät kasvoivat maltillisesti mutta tasaisesti koko vuoden 
ajan kasvaen noin 10 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Uutiskirjeet sisälsivät valikoituja 
aiheita YK-liiton uutisvirrasta, ja niissä kerrotaan myös tulevista YK-aiheisista tapahtumista eri 
puolella Suomea. 
 

• Sosiaalinen media  
YK-liitto julkaisi päivittäin Facebook ja Twitter -tileillään mielenkiintoisimpia YK-aiheisia nostoja, 
kuten linkkejä omaan sisältöön tai ulkoisiin lähteisiin. Lisäksi viestinnän ja kampanjoinnin tukena 
toimivat jossain määrin myös liiton oma Youtube-kanava ja kuvien jakamiseen perustuva 
yhteisöpalvelu Instagram. Vuoden 2016 aikana YK-liiton Facebook-sivujen tykkäykset nousivat 
1678:sta tykkääjästä 2202:een tykkääjään eli tykkäykset lisääntyivät yhteensä 524:llä tykkääjällä 
(+24%).  Twitter-seuraajien määrä oli vuoden päättyessä noin 2200 (vrt 1700 vuonna 2015, +23%). 
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• Tapahtumatiedot  
Ykliitto.fi-sivuston tapahtumakalenterin kautta tiedotetaan YK:n julistamista teemapäivistä ja 
taustoitetaan teemapäiviä sekä kerrotaan liiton omista tapahtumista. Kalenteriin nostetaan myös 
muita YK:n teemoihin liittyviä soveltuvia tapahtumia. YK-liiton jäsenjärjestöt voivat esimerkiksi 
ilmoittaa YK-aiheisista tapahtumistaan liiton kalenterissa ilmoittamalla tapahtuman tiedot YK-liiton 
viestintävastaavalle, joka ylläpitää kalenteria. 
 

• Julkaisut 
YK-liitto tuottaa kansainvälistä oikeutta käsittelevää YK-sopimuskirjasten sarjaa. Vuonna 2016 
sopimuskirjasista painettiin uusi painos YK:n yleissopimuksesta vammaisten henkilöiden oikeuksista 
lisäpöytäkirjoineen (3600kpl) sekä Kestävän kehityksen tavoitteet (ja toimintaohjelma) pääministeri 
Juha Sipilän esipuheella. Vammaissopimuksen uusintapainokseen ei oltu kuitenkaan saatu erillistä 
rahoitusta, joten kirjaset maksoivat pitkälti niiden tilaajat, kotimaiset vammais- ja 
ihmisoikeusjärjestöt sekä STM:n alainen VaNe. Vammaissopimuskirjasen uusi painos jaettiin loppuun 
lähes välittömästi. Molemmat julkaisut olivat jaossa myös Eduskunnan kirjastossa. Lisäksi toimitettiin 
ihmisoikeuksia yleisesti käsittelevä teemanumero Maailman parhaat uutiset -lehteä KP- ja TSS-
sopimusten 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja tehtiin uusintapainos myös Naiset ja YK-
teemanumerosta. Lisäksi jalkautettiin EU-komission rahoituksella toteutettu Maailman parhaat 
uutiset -lehti yhdessä Kehys ry:n kanssa. Ihmisoikeuksia käsittelevästä teemalehdestä otetiin 3000 
kappaleen painos ja se lähetettiin myös YK-kouluille, joita oli loppuvuonna 2016 reilut 110 eri puolella 
Suomea. Kaikkia em. julkaisuja jaettiin aktiivisesti kaikissa loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 
tapahtumissa.  

 
• Maksettu mainonta 

Valtaosa YK-liiton käyttämästä mediatilasta on maksutonta, mutta maksullista mainontaa käytetään 
aika ajoin pienissä määrin, kuten Facebookissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Opettajille 
suunnattiin kohdennettua markkinointia ostamalla kaksi mainospaikkaa Opettaja-lehdestä, keväällä 
ja syksyllä. 
 

• Tapahtumat 
Aktiivinen osallistuminen tapahtumiin, tapahtumien järjestäminen ja materiaalin jako tapahtumissa 
on tärkeää YK-liiton tiedotustoiminnan saavuttavuuden kannalta. Ks. tapahtumakalenteri, liite2.  

 

3.1.2 VERKKOSIVUSTOT  

Verkkosivut ovat YK-liiton ulkoisen viestinnän ytimessä ja verkkosivustojen kävijäkehitys on ollut varsin 
myönteistä jo useiden vuosien ajan, huolimatta niiden sisältämistä teknisistä haasteista, jotka johtuvat 
pääosin julkaisujärjestelmän vanhenemisestä nyky-ympäristössä, jossa tekniikka ja käytännöt kehittyvät 
erittäin nopeaa vauhtia.  

Ykliitto.fi-verkkosivustolla (ks. kuva 1) julkaistaan ajantasaista ja monipuolista tietoa lähinnä YK-liiton, mutta 
myös YK:n  toiminnasta, liiton järjestämistä tapahtumista sekä taustatietoa kansainvälisistä YK-päivistä ja 
liiton tuottamista ajankohtaisista opetusmateriaaleista. Sivuston keskeisintä sisältöä ovat myös koulutuksen 
oppimateriaalit sekä liiton toimintaan ja tavoitteisiin muulla tavoin liittyvä ulkoinen viestintä (mm. YK-liiton 
lausunnot, tapahtumatiedotus ja työpaikkailmoitukset YK-järjestelmässä).  

Sivuston kävijäseuranta kertoo, että istuntojen määrät nousivat  vuonna 2016 +50,39 % vuoteen 2015 
verrattuna (v. 2015 +53,51 % verrattuna vuoteen 2014). Näin ikään sivuston vierailumäärien kasvu on viime 
vuodet jatkunut erittäin reippaana. Piikkeinä kävijämäärissä näkyvät erityisesti YK-
päivä/aseidenriisuntaviikon aika, joka tuo sivustolle tyypillisesti lisää liikennettä, sekä kansainväliset YK-
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päivät, joita varten sivustoilla on näkyvästi tarjolla toimintaehdotuksia ja opetusmateriaalia YK-aiheiden 
käsittelemiseksi. Yksittäisiä istuntoja havaittiin vuoden aikana reilut 148 500. 

 

Kuva 1: ykliitto.fi:n kävijätilastojen yleiskatsaus vuonna 2016, vertailtuna vuoden 2015 kävijätilastoihin. 

YK.fi-sivusto (ks. kuva 2) sisältää temaattisen ja YK-järjestelmää koskevan tiedon lisäksi yleisimpien 
YK--termien käännössuositukset suomeksi. YK-termien käännökset löytyvät tietokannasta myös -ruotsiksi: 
http://yk.fi/tietokanta. Sivusto perustuu YK-liiton vuonna 2009 julkaisemaan YK-oppaaseen, joka on 
saatavilla myös painettuna kirjana. YK.fi on kuitenkin kaikkien ulottuvilla verkossa ja sen sisältöä on 
mahdollista päivittää ajantasaisesti. Sivuston sisältö päivitettiinkin kokonaisuudessaan kesäkuussa 2016 YK-
liiton viestintävastaavan toimesta. 

Sivuston istuntomäärät nousivat vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna +27,23 %, mikä tarkoittaa sitä, että 
yksittäisten istuntojen lukumäärä oli vuoden aikana reilut 45 000 (vrt. 2015 vs. 2014 +25%). Vuoden 2016 
kasvuluku on edelleen varsin myönteinen merkki siitä, että kohderyhmät löytävät sivuston entistä paremmin 
paitsi suorien viittausten avulla, myös hakukoneiden kautta. Vaikka kävijämäärät YK.fi:ssä ovat edelleen 
kokonaisuutena arvioiden melko maltilliset, viittaavat viime vuosien hyvät kasvuprosentit kuitenkin siihen, 
että sivuston sisällölle on kysyntää. 

http://yk.fi/tietokanta
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Kuva 2: YK.fi:n kävijätilastojen yleiskatsaus vuonna 2016, verrattuina vuoden 2015 istuntomääriin. 

Globalis.fi (ks. kuva 4) on alun perin Norjan YK-liiton kehittämä interaktiivinen tietosivusto, josta on 
kehittynyt pohjoismaisten YK-liittojen menestyksekäs yhteishanke. Suomen YK-liitto ylläpitää ja markkinoi 
suomenkielistä sivustoa, joka sisältää kaikkien YK:n jäsenmaiden (+7 muun maan) maaprofiilit, inhimillisen 
kehityksen indikaattoreita, tausta-artikkeleita maailmalla käynnissä olevista konflikteista, selittäviä 
artikkeleita keskeisimmistä kansainvälisistä sopimuksista, satelliittikuvia ympäristön nykytilasta sekä 
vuosituhattavoitteiden seurantatilastoja. Sivusto on suunnattu erityisesti kouluille, mutta se sopii kenelle 
tahansa yläkouluikäisestä eteenpäin. 

Vuonna 2016 sivuston kävijämäärät jatkoivat hurjaa kasvuaan: istuntoja oli yli 35 % edellisvuotta enemmän, 
kun vuonna 2015 kasvu oli lähes 48 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Suosituinta sisältöä olivat edelleen 
maailman eri maiden faktoja yhteen keräävät maaprofiilit, jotka päivitettiin kokonaisuudessaan vuoden 2015 
aikana. Maailmassa käynnissä olevien konfliktien taustoja käsittelevien artikkelien päivityksiä jatkettiin 
vuoden 2016 aikana. Huomionarvoista on, että Globalis.fi on YK-liiton ylläpitämistä sivustoista kaikkein 
suosituin lähes 300 000 vuotuisella istunnolla. 
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Kuva 4: Globaliksen kävijätilastoja vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. 

3.2.       Teemat 

 

3.2.1. YK JA KESTÄVÄ KEHITYS VALOKUVANÄYTTELY  

Valokuvanäyttely on Suomen YK-liiton koostama ja se esittelee kestävän kehityksen 17:ää tavoitetta 
kuvallisin keinoin. Näyttelyn saa tulostaa yleishyödylliseen käyttöön, mutta se on esitettävä 
kokonaisuudessaan. Näyttely käsittää yhteensä 18 valokuvaa koossa 100 x 70 cm. Näyttely oli esillä mm. 
Syyskuussa FIBS ry:n kestävän kehityksen tavoitteita ja liike-elämää käsittelevässä konferenssissa Helsingin 
Marina Congress Centerissä sekä Uudenkaupungin Automuseossa.  

Näyttelyn kuvat ovat YK:n valokuvaajien ottamia (UN Photo) ja ne on kuvattu eri puolilla maailmaa. Näyttely 
on varattavissa mihin tahansa julkiseen tilaan. 

3.2.2. "YK:N HISTORIA" -ANIMAATION PÄIVITYS  

YK-liitto julkaisi vuonna 2013 3-minuuttisen videoanimaation "YK:n historia", jota on katsottu Youtubessa 
kahdella eri kanavalla noin 20 000 kertaa. Animaatio on erityisen helposti hyödynnettävissä esimerkiksi eri 
oppiaineiden oppitunneilla, mutta se sopii kaikille YK:sta ja globaalista kehityksestä kiinnostuneelle. Vuonna 
2016 animaation käsikirjoitus päivitettiin vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteiden maailmanaikaa. 
Käsikirjoituksesta vastasi YK-liiton viestintävastaava Eeva Reittilä ja animoinnin toteutti Stripe. Video on 
katsottavissa osoitteessa: https://youtu.be/bp1vAZoG5Dg  

3.2.3. YK-KINOT  

YK-liitto ja YK:n alueellinen tiedotustoimisto UNRIC ovat järjestäneet YK-kino-tapahtumaa yhdessä vuodesta 
2014, jolloin YK-kino järjestettiin ensi kertaa Maailman merten päivänä 8.6. kestävän kulutuksen teemalla. 
YK-kinot ovat temaattisia tapahtumia, joissa esillä on kulloinkin ajankohtainen, globaaleihin teemoihin 
keskittyvä ja laadukas dokumenttielokuva. Kinon yhteydessä UNRIC kutsuu kokoon asiantuntijapaneelin, jolle 
paikalla oleva yleisö voi esittää kysymyksiään ja kommenttejaan.  

https://youtu.be/bp1vAZoG5Dg
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Vuonna 2016 Helsingissä sijaitsevassa elokuvateatteri Andorrassa järjestettiin yhteensä neljä YK-kino 
tapahtumaa, joissa esitettiin elokuvat Bring the Sun Home (15.2., aiheena naisten oikeudet ja 
voimaannuttaminen, yleisöä paikalla 135), Demain  Tomorrow (3.5., aiheena maailmassa tapahtuva hyvä 
kehitys ja 'maailman parhaat uutiset', sali täynnä), Fuocoammare – Tuli merellä (2.9., aiheena Eurooppaan 
suuntautuvat pakolaisvirrat, yleisöä 160/187), sekä Warrior – Soturit (7.11., Maasai-yhteisön taistelu naisten 
ja alkuperäisoikeuksien puolesta 150/187). Warriors-elokuvan alussa yleisölle näytettiin myös YK-liiton Itä-
Afrikan kapasiteetinrakennushankkeen yhteisövideo "Tyttöjen oikeudet" , jonka olivat suunnitelleet ja 
kuvanneet tansanialaisen maasai-yhteisön naiset itse.                                          

YK-kinojen suosio on ollut niiden olemassaolon ajan varsin nousujohteista. Ensimmäisen YK-kinon 12 hengen 
yleisöstä on päästy vuoden 2016 lukemiin, jolloin Kino Andorran yli 100 henkilöä vetävä sali oli lähes joka 
kerta ääriään myöten täynnä.  

 
3.2.4.  KANSA INVÄLISE T  YK-TEEMAPÄIVÄT  JA MAAILMA KYLÄSSÄ -TAPAHTUMA 

YK:n julistamat teemapäivät toimivat vuoden aikana tärkeinä tilaisuuksina jalkauttaa YK-teemoja suuren 
yleisön pariin. 

• Maailma kylässä -festivaali Helsingissä (toukokuu): YK-liitto jalkautui yhdessä YK-nuorten ja 
FINMUNin kanssa suosittuun Maailma kylässä -ilmaistapahtumaan, jossa vieraili viikonlopun aikana 
arviolta noin 80 000 ihmistä. Kepan järjestämässä tapahtumassa oltiin läsnä omalla ständillä, jossa 
YK-liiton vapaaehtoiset jakoivat yleisölle YK-ilmapalloja sekä liiton tuottamaa maksutonta 
materiaalia. Lisäksi YK-liitto järjesti yhdessä UNDP:n kanssa keskustelutilaisuuden Mekong -lavalla 
aiheesta Kriiseistä kestävään kehitykseen - mikä on liiketoiminnan rooli? Noin 50 hengen 
kuulijajoukon keränneessä keskustelussa olivat mukana Funzi oy:n Tiina Saukko, kansanedustaja Eila 
Paloniemi, Finnairin yhteiskuntavastuun johtaja Kati Ihamäki ja YK-liiton toiminnanjohtaja Helena 
Laukko. Keskustelua moderoi Ylen toimittaja Annika Damström. Lisätietoja: 
http://www.maailmakylassa.fi/ohjelma/18394  
 

• World's Best News Day (syyskuu): YK-liitto jalkautui yhteistyökumppaneineen ja 
paikallisyhdistyksiensä voimalla suomalaisille rautatieasemille eri puolella Suomea jakamaan 
"Maailman parhaita uutisia". Pan-eurooppalainen kampanjalehtinen oli painatettu Euroopan 
komission tuella ja sen toimituksellisen sisällön oli tuottanut Tanskan World's Best News –toimitus. 
Suomenkielisen lehden pääkirjoituksen laativat YK-liiton ja Kehys ry:n viestinnästä vastaavat Nora 
Forsbacka ja Eeva Reittilä. Lehteä jaettiin Rautatientorilla Helsingissä, juhlistaen samalla kestävän 
kehityksen tavoitteiden 1-vuotispäivää. YK-liiton paikallisjärjestöt jakoivat lehteä myös Jyväskylässä, 
Turussa ja Tampereella. Helsingissä lehteä oli mukana jakamassa myös YK-liiton puheenjohtaja, 
kansanedustaja Katri Kulmuni, joka oli haastateltavana aiheesta myös Ylen Ajantasa-ohjelmassa 
puhelinhaastattelun muodossa. Tapahtuma tehtiin yhteistyössä Kehys ry:n ja ulkoministeriön 
kehitysviestinnän kanssa. Lehtiä jaettiin päivän aikana noin 2500 kappaletta eri puolella Suomea. 
Lisäksi lehti lähetettiin kaikkiin YK-kouluihin (111 kpl), minkä jälkeen lehden jakomääräksi muodostui 
yhteensä 4000 kpl. 
 

• YK:n päivää (24.10.): YK:n päivän kunniaksi järjestettiin myös Helsingin tuomiokirkossa YK:n 
rauhantyötä ja ihmisoikeuksia käsittelevä jumalanpalvelus. Päivä on luterilaisessa liturgiassa myös 
rauhan ja rukouksen päivä. Puheen kirkossa piti tänä vuonna Kristillisen rauhanliikkeen edustaja Risto 
Pontela. Suomen YK-liittoa edustivat kirkossa ja kirkkokahveilla Suomen YK-nuorten edustajat, jotka 
jakoivat tapahtumaan osallistuneille liiton materiaalia. Jumalanpalveluksen jälkeen järjestetyille 
kirkkokahveille tuomiokirkon kryptassa osallistui 145 henkilöä. Ulkomaiden edustustojen 
henkilökunta on tässä joukossa perinteisesti erinomaisesti edustettuna. Kirkkokahveille kutsutaan 
myös muiden kirkkokuntien edustajat, joiden osallistuminen tapahtumaan on ollut niinikään 

http://www.maailmakylassa.fi/ohjelma/18394
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aktiivista. YK:n päivän jumalanpalvelus ja kirkkokahvit järjestettiin nyt viidettä kertaa. 
http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/ykn-paivan-tapahtumat-suomessa 
 

• YouthSpeakForum 17.11. – AIESECin Agenda2030-aiheinen aktivointitapahtuma nuorille 
(marraskuu): YK-liiton jäsenjärjestö AIESEC pyysi liittoa pitämään Agenda2030-aiheisen 
puheenvuoron kansainvälisille nuorille suunnatussa, koko päivän mittaisessa tapahtumassaan 
Helsingissä. Viestintävastaava Eeva Reittilä toimi lisäksi tapahtuman tuomaristossa. Nuorten itse 
ideoimista, agenda2030-aiheisista yhteisöprojekteista valittiin yksi, jonka AIESEC toteuttaa Suomessa 
ja kansainvälisesti. Toteutettavaksi valittiin nuorten ja vanhusten yhteisprojekti. Lisäksi liitto esitteli 
tapahtuman nuorille toimintaansa ständin muodossa, josta jaettiin liiton tuottamaa maksutonta 
materiaalia. 
 

3.2.5.  YK -NUORISODEL EGAATTITOIMINTA JA -T IEDOTUS 
 

Vuotuinen YK:n nuorisodelegaatin valinta järjestettiin jälleen yhdessä Allianssin kanssa. Vuoden 2016 
nuorisodelegaatiksi valittiin tiukan prosessin tuloksena Sonja Huttunen. Nuorisodelegaattitoiminta on osa 
suoraa vaikuttamis- ja tiedonvälittämistoimintaa nuorelta nuorille. Vuonna 2016 nuorisodelegaatti osallistui 
aktiivisesti YK-liiton eri tapahtumiin sekä toteutti omia vierailujaan ja puheenvuorojaan lukuisissa eri 
tapahtumissa eri puolella Suomea. Nuorisodelegaatti osallistui mm. Educa-messuille, Maailma kylässä -
tapahtumaan, kirjoitti kolumnit nuorten roolista ihmisoikeuksien ja turvallisuuden edistämisessä YK-liiton 
tuottamaan Maailman parhaat uutiset -ihmisoikeusnumeroon ja YK-liiton blogiin.  

Nuorisodelegaatti toimi aktiivisesti ja oma-aloitteisesti muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman Nuoret, rauha ja turvallisuus (S/RES/2250) toimeenpanon ja tunnettuuden edistämiseksi 
Suomessa. Osana suomalaisen kansalaisyhteiskunnan 2250-vaikuttamistoimintaa viestintävastaava osallistui 
YK-liiton edustajana Allianssin sihteeröimän, mutta rekisteröitymättömän 2250-verkoston kokouksiin. 
Kokouksissa päätettiin mm. Yhteisistä vaikuttamispainopisteistä 2250-päätöslauselman toimeenpanoon 
liittyen. YK-liitto on toiminut päätöslauselman alullepanijana yhdessä Partiolaisten ja Allianssin kanssa jo 
vuonna 2011, jolloin aihetta käsittelevä vetoomus luovutettiin YK:n silloiselle pääsihteerille Ban Ki-Moonille 
Porin SuomiAreenalla. 

4.     KASVATUS- JA KOULUTUSTOIMINTA 

YK-liitto pyrkii globaalikasvatustoiminnalla lisäämään kansainvälisten järjestelmien ja 
päätöksentekoprosessien ymmärtämistä, ihmisoikeuksien tuntemusta sekä maailmanlaajuista 
yhteisvastuuta. Globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa 
ja toimintatavoissa.  

Liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita, erityisesti 
kestävän kehityksen tavoitteita ja niistä hyvän koulutuksen (tavoite 4) alatavoitetta 4.7. Toiminta nojaa 
vahvasti myös kansallisiin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin (2016), 
kansainvälisyyskasvatus 2010 toimenpideohjelmaan ja sen toimeenpanosuosituksiin (2011), Maastrichtin 
julistukseen (2002) ja YK:n julistukseen ihmisoikeuskasvatuksesta (2011). Tavoitteena on ensisijaisesti 
keskittyä lasten ja nuorten parissa toimivien opettajien, ohjaajien ja alan opiskelijoiden tukemiseen sekä 
YK-liiton omien jäsenjärjestöjen osaamisen vahvistamiseen. 

 

4.1 Verkkoaineistot 

http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/ykn-paivan-tapahtumat-suomessa
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Koulutuspuolella käytössä olevat verkkoaineistot.  

o yk.fi ja globalis.fi – tietoa YK:sta järjestönä ja sen jäsenmaista 
o ihmisoikeudet.net ja ihmisoikeuspeli.fi 
o Ykliitto.fi/YK70v – YK ja kestävä kehitys –sivusto, jonka yhteydessä YK-päivien tieto- ja 

toimintakokonaisuudet (entinen YK ja maailman tila)   
o Kestävän kehityksen Pallonkutistajat-visa 
o Maailmanparhaatuutiset.fi -sivuston toimintapaketti kouluille 
o funzi.mobi/learn/kestaevaeae-paeaetoeksentekoa mobiilikurssi Kestävää päätöksentekoa – 

Kestävän kehityksen tavoitteista (valmisteltiin elokuusta 2016 alkaen, julkaistiin 
helmikuussa 2017)  

4.2 Luennot, koulutukset ja muut toiminnot 
 

Vuonna 2016 järjestettiin kouluvierailuja 4 (200) ks.5.1., koulutuksia ja työpajoja yhteensä 19 (321), 
webinaareja 1 (2), luentoja 6 (477) ja toiminnan esittelyä paikallisryhmille tai muille oppilaitoksille 
yhteensä 4 (60). Materiaalitoreja oli 11 (1100-1300), jonka lisäksi osallistuimme Educa-tapahtumaan.  

• Koulutussektorin päätapahtuma oli perinteisesti opetusalan ammattilaisille järjestetty Educa-
messut tammikuussa, jossa vieraili noin 15 000 opetus- ja kasvatusalan ammattilaista. YK-liitolla oli 
messuilla esittelypiste (Malli YK-simulaatio ja-koulutukset ja MPU) ja keskustelutilaisuus otsikolla 
"Kestävää kehitystä talouskriisin ja kiihtyvän ilmastonmuutoksen syövereissä".  

• Kepan koordinoimassa Maailma koulussa –globaalikasvatusverkostossa YK-liitto oli mukana 
pitämässä luentoja (3 kpl) ja työpajoja (3 kpl) opettajankoulutuslaitoksissa (Turku, Helsinki, 
Joensuu) Osallistujia työpajoissa oli yhteensä 59 ja luennoilla 355. Luentomateriaalin tueksi teimme 
Pakolasiavun kokemusasiantuntijan Escocia Nsukun kanssa videohaastattelun. 

• Osana Nuorten visio 2030 -hanketta (ks. 5.1.) vuonna 2016 keskityttiin etenkin ilmastoteemaisen 
MiniMUN-roolipelisimulaation kehittämiseen, koulutuksiin ja markkinointiin. Menetelmästä 
tuotettiin opaskirjanen "MiniMUN - menetelmäopas kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn 
kouluissa" sekä sähköisiä tukimateriaaleja simulaation järjestäjille. Valtakunnallisiin koulutuksiin (9 
kpl) osallistui 115 henkeä. 

• Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan koordinoima opettajien täydennyskoulutushanke "Koulu 
maailmaa muuttamaan" alkoi huhtikuussa 2016. YK-liitto oli kouluttamassa 
täydennyskoulutustilaisuuksissa (4 kpl)  sekä järjestämässä seminaaripäivää YK-kouluille. 
Koulutuksia toteutettiin  Vihdissä, Tuusulassa, Vantaalla,  Helsingissä, joissa oli yhteensä 60 
osallistujaa. "Kestävä kehitys ja maailmankansalaisen taidot koulutyössä"  -seminaarissa Tieteiden 
talolla 26.11. osallistujia oli 26. 

• Agenda2030 aiheiset luennot pidettiin Oulun YK-päivillä, Jyväskylän YK-nuorille kehy-viikkojen 
yhteydessä ja Plan vapaaehtoisille (122). Koulutuksia järjestettiin NOYK:ssa, Suomen YK-nuorille ja 
Plan kouluvierailijoille (87 henkeä). Toiminnanesittelyjä pidettiin Oulun, Helsingin ja Jyväskylän YK-
paikallisosastoille sekä Oulun opettajankoulutuslaitoksen kansainvälisille oppilaille (60 henkeä). 

• YK-liiton koulutustoimintaa esiteltiin materiaalitoreilla  BMOLin kevätpäivillä, opiskelijoiden ja 
nuorten YK-päivillä, opettajankoulutuslaitoksissa (Hki, Rauma, Tku, Joensuu), opettajien VESO-
päivillä (Hki, Tuusula, Vantaa),  globaalikasvatuksen sadonkorjuu-tilaisuudessa, globaalikasvatuksen 
kesäpäivillä. Tavoitettiin yhteensä n. 1100-1300 ihmistä. 

https://funzi.mobi/learn/kestaevaeae-paeaetoeksentekoa
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• Suomen YK-liitto ja mobiilioppimispalvelu Funzi toteuttivat yhteistyössä kestävän päätöksenteon 
mobiilioppimiskokonaisuuden. Kaikille maksuton kurssi esittelee kestävän kehityksen tavoitteet ja 
tukee niiden edistämistä paikallistasolla, suomalaisissa kunnissa. Mobiilikurssi valmistuu 
alkukeväästä 2017 kuntavaalien alla ja sitä voidaan hyödyntää myös kouluissa oppimateriaalina. 
Sisällöntuotannosta vastasivat YK-liitto ja UNDP.  

https://funzi.mobi/learn/kestaevaeae-paeaetoeksentekoa (suomeksi) 

https://funzi.mobi/learn/sustainable-decision-making (englanniksi) 

• Maailmankansalaisen kypsyyskokeen (MKK) ohjaus ja arviointityö on siirtynyt töitä tekevien 
oppilaitosten omalle vastuulle. Tehdylle työlle voi yhä tilata maksuttoman diplomin liitosta. Vuonna 
2016 diplomeja tilattiin 57 kappaletta. Töitä suoritettiin Ruukin yläkoulussa, Mäntykallion koulussa 
(Jämsänkoski), Laurea ammattikoulussa (Vantaa),  Ranuan kristillisessä kansanopistossa, Kastellin 
lukiossa (Oulu) ja Espoon yhteislyseon lukiossa. 

• Lisäksi kevään 2016 aikana koulutussuunnittelija kommentoi opettajan uutta ilmasto-opasta sekä 
Ihmisoikeusliiton ihmisoikeusluentosarjaa. 

• Syksyllä jatkettiin TSL:n kanssa yhteistyössä tehtävän aikuisille suunnatun verkkokurssin 
sisältösuunnittelua kestävän kehityksen tavoitteista.  

• Aloitimme Hämeenlinnan kaupungin järjestämän Kaupunkijamboreen (kesä 2017) nuorille suunnattujen 
työpajojen suunnittelun yhteistyössä Suomen YK-nuorten kanssa Agenda2030-teemalla 

 

4.3 YK-kouluverkosto 
 

Vuoden 2016 loppuun mennessä YK-kouluksi ilmoittautuneita oppilaitoksia oli 111. Vuoden aikana kouluille 
lähetettiin 5 uutiskirjettä, tarjottiin YK-liiton järjestämiä MiniMUN-ilmastokokouskoulutuksia (ks. 5.1.). 
Lisäksi järjestettiin opettajille koko päivän seminaari "Kestävä kehitys ja maailmankansalaisen taidot 
koulutyössä" Tieteiden talolla 26.11.  osana Kepan koordinoimaa Koulu maailmaa muuttamaa –hanketta. 
Keväällä presidentti Tarja Halonen piti puheenvuorot YK-liiton järjestämissä Hyvästi Afrikka-
elokuvanäytöksissä Suomalais-venäläisellä koululla ja Espoon yhteislyseolla. Myös elokuvassa esiintynyt 
ugandalainen Catherine Othieno ja suomalainen lääkäri Riitta Kujala olivat tapahtumissa mukana. Lisäksi 
kaikille YK-kouluille lähetettiin Maailman parhaat uutiset -lehtiä ja toiminnallisia tehtäviä. YK-liiton aloitteesta 
kävimme myös Unesco-kouluverkoston, OPH:n ja OKM:n edustajien kanssa keskustelua verkostojen 
yhteistyön tiivistämisestä. 

4.4 Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivä 
 

Tapahtuma järjestettiin Oulun yliopistolla 14.10.2016. Teemana Agenda 2030, pakolaisuus ja 
rauhanrakentaminen. Puhujina kanslianeuvos Risto Laakkonen, viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta Suomen 
Pakolaisavusta ja koulutussuunnittelija Christa Prusskij YK-liitosta. Haastateltavana oli myös Oulun 
vastaanottokeskusten tukiyhdistyksen puheenjohtaja Esko Nummenmaa.  Päivän aikana toteutettiin työpaja 
ja tutustuttiin työharjoittelumahdollisuuksiin YK:ssa. YK järjestöjen toimintaa esittelivät  Anja Karppinen/ 
UNDP ja UN City, entinen YK nuorisodelegaatti Joel Linnainmäki, Kaisa Tervahauta/ Oulun YK nuoret, Joonas 
Söderholm/ AIESEC- vapaaehtoisjärjestö.  

https://funzi.mobi/learn/kestaevaeae-paeaetoeksentekoa
https://funzi.mobi/learn/sustainable-decision-making
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Suomen YK-liitto järjesti tapahtuman yhteistyössä Oulun YK-nuorten kanssa ja osallistujia oli 42. Tapahtuma 
oli osa OYY:n kehyviikkoa. 

4.5. Järjestöyhteistyö 
 
YK-liitto jatkoi Kepan koordinoiman globaalikasvatusverkoston aktiivisena jäsenenä. Verkoston fokus on 
kansallisen järjestöyhteistyön tiivistäminen ja edunvalvonta, OKL- ja oppilaitosvaikuttaminen, oppikirja sekä 
OPS-vaikuttaminen ja seuranta.  

o Oppikirjavaikuttaminen: Oppikirjakommentointia tehtiin uusien opetussuunnitelmien 
mukaisesti Kepan koordinoimassa työryhmässä Sanoma Pron lukion historian kirjoihin 
(Historia ajassa 4 ja 6)  sekä aloitetetiin oppikirjakustantajille suunnatun tienviitta-
materiaalin / arviointityökalun työstäminen. 

o Maailma koulussa –globaalikasvatusverkosto ja työryhmä (ks. 4.2.) 

o Kepan koordinoima ja Ulkoministeriön rahoittama "Koulu maailmaa muuttamaan" 
opettajien täydennyskoulutushanke. Koulutussuunnittelija osallistui sekä 
projektityöryhmään, jonka tehtävänä oli hankkeen kehittäminen sekä moduulityöryhmään, 
jossa suunniteltiin järjestöyhteistyönä (YK-liitto, WWF, Maan ystävät, Eetti ry) kestävän 
kehityksen koulutuskokonaisuus sekä verkkomoduuli ja toteutettiin koulutuksia. (ks. 4.2.) 

o YK-liitto oli yhä mukana Kehyksen koordinoimassa Koulutus- ja kasvatus -työryhmässä.  
Referenssityöryhmän fokus on globaalikasvatuksen seuranta ja vaikuttamistyö. 
Koulutussuunnittelija Christa Prusskij esitteli, kuinka kestävä kehitys ja YK näkyy uusissa 
OPS:eissa. 

o Allianssin kanssa perustetussa Suomen 2250-verkostossaa Nuoret, rauha ja turvallisuus -
päätöslauselman toimeenpanemiseksi suunniteltiin päätöslauselmaa käsitteleviä 
oppimateriaaleja. 

4.6. YK-verkkokurssit avoimessa yliopistossa 

Avoimen yliopiston verkkokurssikokonaisuus käynnistyi YK-liiton aloitteesta yhteistyössä UniPID -verkoston 
(Finnish Universities' Partnership for International Development http://www.unipid.fi/en/courses/) kanssa jo 
vuonna 2008. Vuoteen 2016 asti YK-liitto on vuosittain tukenut kurssisisältöjen tuotantoa ja päivittämistä. 
Rahoituksen vähentyessä olemme joutuneet vähentämään osallistumista UniPId -yhteistyöhön ja osa vuosia 
käynnissä olleista kursseista on yliopistoissa ajettu alas. 
 

Vuosina 2016 yliopistot tarjosivat mahdollisuutta suorittaa avoimessa yliopistossa seuraavia viiden 
opintopisteen arvoisia YK-liiton tuella toteutettuja kursseja. Hankkeen toimintojen suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaa UniPIdin sihteeristö ja isännöivät yliopistot. 

• Introduction to the United Nations 
• UN and Human Rights 
• UN peace and Security  
• United Nations and Global Humanitarian Governance 

 

http://www.unipid.fi/en/courses/
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5.     HANKKEET  

5.1. NUORTEN VISIO 2030 – NUORET KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ  

 
Instagram: Lisää pyöräteitä! Tavoite 11, Kestävät kaupungit ja yhteisöt #nuortenvisio2030 

YK-liiton aikaisempi OKM:n Lanuke-hanke toteutettiin 2014-2015, jolloin laadittiin YK ja Maailmantila –
sivusto, kilpailu 9.luokkalaisille ja  kouluille avattiin mahdollisuus ilmoittautua YK-kouluksi. Vuonna 2016 
jatkoimme YK-koulujen aktivoimista ja uusia kouluja on ilmoittautunut mukaan pitkin vuotta. Kestävän 
kehityksen tavoitteet ns. Agenda 2030 sekä Pariisin ilmastosopimus toimivat keskeisinä teemoina 
materiaaleissa ja koulutuksissa.  

Hanke kohdennettiin peruskoulujen ja lukioiden opettajille ja oppilaskuntien jäsenille. Hankkeen tavoitteena 
oli tarjota heille konkreettisia toimintaideoita, materiaaleja sekä koulutusta kestävän kehityksen teemoista. 
Tavoitteena oli tukea myös nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.  Yhtenä tärkeimpänä 
toimintamuotona oli Malli-YK-kokoussimulaatiosta kehitetty lyhyempi MiniMUN-ilmastokokoussimulaatio.  

• Hankkeessa tuotettiin opaskirjanen  opettajille ja oppilaskunnille MiniMUN-simulaation 
järjestämiseksi ja kestävän kehityksen teemojen toteuttamiseksi kouluissa.  

• YK ja maailmantila -sivusto muutettiin YK ja kestävä kehitys -sivustoksi. Sivustoa ja YK-päivien 
viettoon suunnattua materiaalia päivitettiin säännöllisesti sekä sinne lisättiin opetusta tukevia 
materiaaleja ajankohtaisista aiheista mm. tehtäviä, videoita, tietopaketteja.  

• Tuotettiin MiniMUN-simulaation sähköinen oppimateriaali: ohjeistukset MiniMUNin 
toteuttamiseksi, tuntisuunnitelmat, taustamateriaalit (maakuvaukset kuudesta eri valtiosta sekä 
yhteenveto ilmastokannoista, media-aineisto), ilmastosopimusten aikajana, päätöslauselmat. 
www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit/malli-yk-kokoukset/minimun  

• Koulutuksia (3h) järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla keväällä 2016: Joensuu, Rauma, Turku, 
Jyväskylä, Lappeenranta, Espoo, Helsinki, Tampere, Vihti. Järvenpään ja Oulun koulutukset 
jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Lisäksi järjestettiin yksi webinaari, johon 
osallistui kaksi osallistujaa. Yhteensä koulutuksiin osallistui 115 osallistujaa, joista 48 oli 
oppilasta. Koulutuksissa käytiin läpi kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastokokouksen teemoja, 
tuntisuunnitelmia sekä demottiin ilmastokokoussimulaatiota.  

• Keväällä 2016 järjestettiin nuorille (13-29 v) suunnattu Instagram- valokuvakilpailu "Nuorten 
visio vuonna 2030". Tarkoituksena oli innostaa nuoria ottamaan valokuvia itselleen tärkeästä 
kestävän kehityksen tavoitteesta ja miltä toivoisi tavoitteen näyttävän vuonna 2030. Valokuvia 
julkaistiin 80 kpl Instagramissa #nuortenvisio2030 ja #parhaatuutiset. Tähän yhteyteen tuotettiin 
kestävän kehityksen tuntisuunnitelma (45min.) Instagramia ja valokuvausta hyödyntäen.  
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• Lisäksi kahdessa helsinkiläisessä yläkoulussa (60) käytiin testaamassa keväällä 2016 kestävän 
kehityksen Instagram-tuntisuunnitelmaa.  

• Keväällä 2016 toteutettiin presidentti Halosen kanssa kaksi kestävän kehityksen teemaista 
kouluvierailua ja Hyvästi Afrikka -elokuvanäytöstä (140).  

• YK-koulutoiminnan kehittäminen sekä uusien koulujen hankkiminen kouluverkostoon jatkui. 
Hankkeen lopussa YK-kouluksi ilmoittautuneita kouluja oli yhteensä 111 eri luokka-asteilta 
Hangosta Inariin (ks.4.3.)  

 

5.2. Vaikuttamistyön hanke: ’Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin 
vahvistaminen ja YK-vaikuttamistyö: alueellisten ja kansainvälisten verkostojen 
vahvistaminen’ 
 

 
Hankkeen Marassa, Tansaniassa pidettyyn työpajaan osallistuneita naisia kuvaamassa kesällä 2016. 

Vuosina 2015-2017 toteutettava hanke keskittyy kehitysyhteistyön läpileikkaavien tavoitteiden 
(ilmastonmuutos, sukupuolten välinen tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen) valtavirtaistamiseen 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta. Toiminta perustuu alueellisten Itä-Afrikassa toimivien 
verkostojen vahvistamiseen sekä näiden toimijoiden parempaan integrointiin YK:n päätoimijaryhmien 
työhön. Hankkeen pääasiallisina menetelminä toimivat vaikuttamistyön metodityöpajat ja 
yhteisövideotyöpajat. Työ painottuu erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kouluttamiseen ja 
tiedonkulun ja vaikuttavuuden lisäämiseen.  

2016 oli hankkeen toinen toimintavuosi, ja YK-mentorointi sekä yhteisövideotyö jatkuivat keskittyen 
etenkin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuoden aikana mm. jatkettiin mentorien ja mentoroitavien 
toimijoiden yhteydenpidon vahvistamista, järjestettiin reilun kahden viikon mittainen naisten oikeuksiin 
liittyvä yhteisövideotyöpaja (Marassa, Tansaniassa), pienempiä työpajoja, jatkettiin vaikuttamistyöhön 
liittyvien videoiden tuotantoa sekä tuettiin hankkeen mentoroitavien osallistumista YK-prosesseihin.  
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Keskeiset toiminnot: 

• Tansanian YK-liiton edustajat osallistuivat Tansanian CEDAW-kuulemiseen helmikuussa 2016 
(Malli Silesi ja Reynald Maeda) hankkeen tukemana. He koordinoivat ennen kuulemista toimitetun 
kansalaisyhteiskunnan varjoraportin tekemistä ja avainkysymysten toimittamista CEDAW-
komitealle. 
 

• Järjestettiin kaksi kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää mentorien vetämää työpajaa 
Helsingissä sekä samanaikaisesti varjotyöpajat sekä Tansaniassa että Keniassa: 5.4. ”YK, 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja kestävän kehityksen tavoitteet” -työpajan vetäjänä toimi 
Farooq Ullah (Stakeholder Forum, NGO Major Group) ja 13.5. ”Sukupuolitietoinen budjetointi ja 
kestävän kehityksen tavoite 5” -työpajan vetäjänä Emilia Reyes (Equidad de Genero, Women's 
Major Group). Vetäjien alustukset lähetettiin suoratoistona etäseminaareihin, joissa 
työpajatyöskentelyä tukivat myös paikalliset fasilitaattorit. 
 

• Loliondon alueen maankäytön kartoittaminen jatkui. Samwel Nangiria (NGONET) jatkoi vuonna 
2015 aloitettua Loliondon maasai-yhteisön maankäytön kartoitustyötä (land use mapping) 
päämääränään tuottaa taustamateriaalia kiistellyn maa-alueen käytöstä. Lumimuutos Osuuskunta 
mentoroi työtä. Keskeinen haaste Loliondon alueen työssä oli paikallisen maakiistan takia kiristynyt 
ihmisoikeustilanne, jonka johdosta myös hankkeen yhteistyökumppani Nangiria pidätettiin useaan 
otteeseen. Nangirian työlle pyrittiin osoittamaan kaikki mahdollinen tuki myös kansainvälisessä 
vaikuttamisessa ja paikallisesti suunniteltuja toimintoja muokattiin tilanteen mukaisesti. 
  

• Loliondon alueen maasai-yhteisön yhteisövideotyöryhmä jatkoi aktiivista toimintaansa ja jätti 
hakemuksen virallisesta rekisteröinnistä vuoden lopulla. Alkuvuodesta valmistui ryhmän 
suunnittelema ja kuvaama tyttöjen oikeuksia käsittelevä video Esipata-e-Eselenkei: 
https://youtu.be/110Nhjx77hw  
 

• Yhteisövideotyöpaja Maran alueella Tansaniassa heinä-elokuussa 2016 yhteistyössä Tansanian YK-
liiton kanssa. Työpajassa käsiteltiin alueen Nyumba Nthobu -perinnettä ja sen vaikutuksia etenkin 
naisten oikeuksiin. Kahdeksan naista, jotka elävät perinteen mukaisessa kahden naisen välisessä 
avioliitossa, kuvasivat työpajan aikana videon, jossa keskustellaan perinteen vaikutuksista naisten 
oikeuksiin ja sen mahdollisista vaihtoehdoista. Työpajan fasilitaattorina toimivat Jemimah Kerenge 
ja Ingrid Guyon (InsightShare). Video esitettiin työpajan jälkeen avoimessa näytöksessä, johon 
osallistui noin sata alueen asukasta eri kylistä. Tilaisuudessa käytiin Tansanian YK-liiton johdolla 
vilkas keskustelu perinteen hyödyistä ja haitoista sekä yksin jääneille naisille että heidän lapsille. 
Tansanian YK-liitto jatkoi perinteeseen liittyvää vaikuttamistyötä alueella työpajan jälkeen. Lyhyt 
versio yhteisövideosta täällä: https://youtu.be/W-aOF7NWpDc  
 

• Vuoden aikana kuvattiin kolme videota kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden läpileikkaavista 
teemoista hankkeen mentoroitavien vaikuttamistyön tueksi. Videoita varten haastateltiin Ketään ei 
jätetä -periaatteeseen vammaisten ihmisten näkökulmasta liittyen Mina Mojtahedia, Kynnys ry:stä 
(https://youtu.be/C33OP51YtVU), ilmastonmuutokseen ja Pariisin sopimukseen liittyen Oras 
Tynkkystä Sitrasta (https://youtu.be/SXe4b42Y5uY) sekä naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyen 
Elina Multasta Suomen UN Womenista (https://youtu.be/RM_8mqYDazE).  
  

• YK-liiton vaikuttamistyön vastaavan Jenni Kauppilan kehittämän PowerPlay-pelin kehittely jatkui. 
Doug Reeler (Community Development Resource Association) jatkoi hankkeen työpajoissa testatun 
PowerPlay-pelin kehittämistä tiimeineen tuottaakseen painovalmiin version pelistä.  
 

https://youtu.be/110Nhjx77hw
https://youtu.be/W-aOF7NWpDc
https://youtu.be/C33OP51YtVU
https://youtu.be/SXe4b42Y5uY
https://youtu.be/RM_8mqYDazE
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6.     HALLINTO JA TALOUS 

YK-liiton toimistolla työskenteli kuluneena vuonna neljä päätoimista työntekijää ja muutama osa-aikainen 
avustaja sekä harjoittelijoita. 

Liiton puheenjohtajina toimivat aktiivisesti kansanedustaja Katri Kulmuni ja varapuheenjohtajina Tytti 
Tuppurainen sekä Sanna Hämäläinen.  Seitsemän kertaa kokoontuneessa hallituksessa oli edustettuna 1/3 
liiton jäsenjärjestöistä.  

Kuluneena vuonna suurimmat hallinnolliset muutokset johtuivat toimitilojen vaihdosta, uusien toimitilojen 
remontista, muutosta ja uusien yhteistyötahojen etsimisestä Hakaniemessä sijaitseviin suurempiin tiloihin. 
Vanhoista tiloista Töölöntorinkadulla luovuttiin pääosin pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien vuoksi. 
Töölöstä muutettiin vuokralle Hakaniemeen Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn omistamiin 658 m² tiloihin  
Siltasaarenkatu neloseen. Uusiin tiloihin muutti huhtikuun alussa 2016 kaiken kaikkiaan 12 järjestöä: Suomen 
One World yhdistys, Laajan turvallisuuden verkosto Wise, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – 
Demo, Eurooppalainen Suomi sisarjärjestöineen (Eurooppanuoret ja Eurooppanaiset), 
Rauhankasvatusinstituutti, Safer Globe, Taksvärkki, Eetti, Kehys, UNDP:n Suomen tiedotustoimisto sekä YK-
liitto, joka toimii tilan päävuokralaisena. Yhteisten toimitilojen tupaantuliaisia vietettiin kesäkuun alussa ja 
tila sai nimekseen Globaalikeskus, koska kaikki toimijat työskentelevät kansainvälisten kysymysten parissa. 

Järjestöjen välinen yhteistyö tiivistyi jo ensimmäisen toimikauden aikana merkittävästi. Yhteisiä seminaareja 
järjestettiin useita, hankeyhteistyö tiivistyi, järjestöt tekivät yhteisen yhdenvertaisuuslupauksen osana 100 
tasa-arvotekoa kampanjaa. Lisäksi palkattiin työkokeilutuella yhteinen toimistoapulainen vuoden 
loppupuolella.  

YK-liiton henkilökunnan määrä vakiintui juhlavuoden jälkeen takaisin neljään päätoimiseen työntekijään. 
Toimistolla työskenteli toiminnanjohtaja Helena Laukko, vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila 
(äitiyslomalla 18.5.2016 alkaen) ja viransijaisena Veera Vehkasalo sekä viestintävastaava Eeva Reittilä. 
Koulutussuunnittelija Rosa Puhakainen-Mattila oli vanhempainvapaalla koko vuoden ja sijaisuutta hoiti 
Christa Prusskij.  Lisäksi tiedotuksen ja koulutuksen avustavissa tehtävissä toimi joitakin työllistämistuella 
olevia, harjoittelijoita ja vapaaehtoisia. Yhteensä henkilötyövuosia kertyi 5,5. 

Pitkään jatkunut heikko taloustilanne ja valtionhallinnon leikkaukset heijastuivat myös YK-liiton 
rahoitukseen, jonka yleisavustus on laskenut viiden vuoden kuluessa lähes kolmanneksella. Hallituksen 
tekemät kehitysyhteistyöleikkaukset vaikutukset heijastuivat myös YK-liiton toiminta-avustukseen, joka laski 
40 % aiemmasta myönnöstä. Lisäksi YK-liitto sai hanketukea Itä-Afrikan YK-liittojen kanssa toteutettuun 
mentorointihankkeeseen. 

2012 Myönnetty yleinen toimintatuki 315 000 
2013 Myönnetty yleinen toimintatuki 300 000 
2014 Myönnetty yleinen toimintatuki 284 000 
2015 Myönnetty yleinen toimintatuki 276 000 
2016 Myönnetty yleinen toimintatuki 234 000 

 

YK-liitto on ainoa suomalainen toimija, joka tiedottaa ja kouluttaa YK-asioista päätoimenaan. Resurssien 
jatkuva supistuminen johtaa väistämättä toimintojen laajuuden ja pitkäjänteisyyden heikentymiseen. 
Tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistoiminnan tueksi tarvittaisiin väistämättä lisää asiantuntevaa ja pysyvää 
henkilöstöä, joiden tehtävänä olisi toisaalta seurata ajankohtaisia YK-kysymyksiä sekä tuottaa aineistoa 
uusille kohderyhmille kuten yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja varhaiskasvatuksen saralle. Mikäli 
laskusuuntaus jatkuu edelleen, joudutaan vuonna 2017 pohtimaan vakituisen henkilökunnan määrän 
vahentämistä neljästä kolmeen ja jonkun toimialueen lakkauttamista kokonaisuudessaan. 
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KPMG tilintarkastajat suorittivat syksyn 2015 kuluessa ulkoministeriön toimeksiannosta 
toiminnantarkastuksen YK-liiton kehitysyhteistyöstä. Tarkastus kattoi vuodet 2013-2015. Tarkastuksessa 
kiinnitettiin erityisesti huomiota YK-liiton vaatimattomaan varainhankinnan  tasoon myöntäen kuitenkin 
samalla, että varainhankinta pääasiassa kotimaassa tapahtuvaan YK-tiedotukseen ja 
globaalikasvatustoimintaan on erittäin haastavaa. Kehitysyhteistyössä liiton toiminta keskittyy Itä-Afrikan 
kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistamiseen, joka ei myöskään ole ideaali kohde varainhankinnalle. 
Lisäksi YK-liiton hallitus on linjannut, ettei YK-liiton tulisi kilpailla muiden kehitysyhteistyötä ammattimaisesti 
tekevien YK-järjestöjen kanssa vaan pikemminkin tukea niiden toimintaa tiedotuksen ja koulutuksen avulla. 
Tarkastuksessa kiinnitettiin myös huomioita joihinkin hallinnollisiin prosesseihin, joita syksyn mittaan 
kehitettiin. Varainhankintaan on pyritty tehostamaan ja tähän työhön pureuduttiin erityisesti 
strategiatyössä. 

Kuluneena vuonna pyrittiin vahvistamaan rahoituspohjaa myös hakemalla tukea muilta tahoilta kuten 
Euroon unionin rahoitushauissa sekä kotimaisilta säätiöiltä. Haetut hankeavustukset: 

• YK-liitto oli mukana (Partner organisation) Ressun koulun (Applicant organisation) Erasmus Plus 
Glores yhteistyöhankehaussa ”Globally responsible school” keväällä 2016.  

• Kansan sivistysrahasto – apurahahakemus 2250-päätöslauselman työkalupakin tekemiseen 
verkkoon. 

• Opetushallituksen haku - Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2016. Hankerahaa 
haettiin Agenda 2030 teemaiseen verkkokoulutuskokonaisuuteen ”Koulut kestävän kehityksen 
toimijoina”. 

• Worlds Best News kampanjan yhteisessä EU:n DEAR-hakemuksessa YK-liitto oli yksi kymmenestä 
hakijasta.  

• Jätimme ulkoministeriölle naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämistä sekä kestävän kehityksen tavoitteita edistävän hankehakemuksen yhteistyössä Itä-
Afrikan YK-liittojen kanssa. 

• Yhteistyössä Naisjärjestöjen keskusliiton kanssa haimme Naisten talous, työ ja hyvinvointi 
hankkeeseen rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin -rahastosta. 
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LIITE 1: YK-LIITON STRATEGIA 

LIITE 2: TAPAHTUMAKALENTERI 

LIITE 3: HENKILÖKUNTA JA HARJOITTELIJAT 

Liitossa työskentelivät vuonna 2016 seuraavat henkilöt: 

Työsuhteessa: 

Toiminnanjohtaja Helena Laukko  
Viestintävastaava Eeva Reittilä  
Vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila (18.5.2016 alkaen)  
Hankevastaavana ja vaikuttamistyön vastaavan sijaisena 1.4.2016 alkaen Veera Vehkasalo   
Kouluttajan sijaisena Christa Prusskij  
Harjoittelijoina: Heidi Lundberg 30.1.-31.5., Suvi Rivinoja korkeakouluharjoittelijana 21.3.-24.6. ja 
projektiavustajana 28.7.-31.10.2016 sekä Riina Pursiainen (17.10.2016-13.1.2017) 
Toimistoapulaisena työkokeilutuella Anni Jokinen (14.11.2016-16.12.2016) 

LIITE 4: JÄSENJÄRJESTÖT 

Suomen YK-liiton jäsenjärjestöt ja paikallisyhdistykset aakkosjärjestyksessä vuonna 2016: 

1. AIESEC 
2. Akava 
3. Ammattiliitto Pro 
4. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto 
5. Biologian ja maantieteen opettajien liitto 
6. Demarinuoret 
7. ESN Eurooppanuoret 
8. Filha ry 
9. Finlands Svenska Skolungdomsförbund 
10. Finnish Model United Nations Society ry (FinMUN) 
11. Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys HYKY 
12. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto 
13. Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry 
14. Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry 
15. JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
16. Jyväskylän YK-yhdistys JyYK 
17. Kansallinen lastenliitto 
18. Kansallinen Sivistysliitto 
19. Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT ry 
20. Kansan Sivistystyön liitto 
21. Keskustanuoret 
22. Keskustan Opiskelijaliitto 
23. Kokoomuksen Nuorten liitto 
24. Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta 
25. Kurdistan rauhan ja kehityksen seura 
26. Kuurojen Liitto ry 
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27. Lasten ja nuorten elokuvayhdistys LNEY 
28. Lastensuojelun Keskusliitto 
29. Liikunnan kehitysyhteistyö LIIKE 
30. Lukukeskus - Läscentrum ry 
31. Luonto-liitto 
32. Maaseudun Sivistysliitto 
33. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
34. Marttaliitto 
35. Metallityöväen liitto 
36. Naisjärjestöjen Keskusliitto 
37. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS 
38. Nuorten Kotkien Keskusliitto 
39. Opetusalan ammattijärjestö OAJ 
40. Oulun seudun YK-yhdistys OSYKY 
41. Palvelualojen ammattiliitto PAM 
42. Parasta Lapsille 
43. Raittiuden Ystävät 
44. SAKKI 
45. Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat 
46. Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK 
47. Suomen Esperantoliitto 
48. Suomen Kansanopistoyhdistys 
49. Suomen Kristillinen rauhanliike 
50. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 
51. Suomen Lukiolaisten liitto 
52. Suomen Merimies-Unioni 
53. Suomen Partiolaiset 
54. Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys 
55. Suomen Rauhanturvaajaliitto 
56. Suomen Sadankomitealiitto 
57. Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto 
58. Suomen Terveydenhoitajaliitto 
59. Suomen YK-nuoret (ent. Suomen nuorten ja opiskelijain YK-liitto SYKLI) 
60. Svensk Ungdom 
61. Tampereen YK-yhdistys TAYK ry 
62. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
63. Turun YK-yhdistys 
64. Työväen Sivistysliitto 
65. Valtiotieteellinen yhdistys 
66. Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry 
67. Vasemmistonuoret 
68. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 
69. Zonta International Piiri 20 
70. Kaakkois-Suomen YK-yhdistys 

  



   
 

23 
 

LIITE 5: HALLITUKSEN KOKOUKSET, KOKOUSJÄSENTEN AKTIIVISUUS 

Vuonna 2016 järjestettiin yhteensä 7 hallituksen kokousta, joista 2 oli sähköisiä. Alla 
suluissa hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus perinteisiin kokouksiin (5 kpl). 

PUHEENJOHTAJA: 

Katri Kulmuni (Maaseudun Sivistysliitto) (5/5) 

VARAPUHEENJOHTAJAT: 

Tytti Tuppurainen (Työväen sivistysliitto) (4/5) 

Sanna Hämäläinen (Kansallinen sivistysliitto) (4/5) 

HALLITUKSEN JÄSENET: 

Santeri Lampi, Keskustan opiskelijaliitto (2/5) 

Anne Pauna, Suomen YK-nuoret (5/5) 

Maggie Nurminen, Opiskelijaliitto Tuhatkunta (1/5) 

Johanna Kelhu, Sadankomitea (4/5) 

Laura Pajunen, Kuurojen liitto (3/5) 

Noora Luukka, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat (3/5) 

Matias Kallio, Svensk Ungdom (4/5) 

Ritva Semi, OAJ  (3/5) 

Annakaisa Tikkinen, Suomen Partiolaiset (4/5) 

Pinja Parkkonen, Suomen YK-nuoret  (5/5) 

HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET: 

Susanna Eskola, Keskustanuoret (1/5) 

Matias Kuutti, Eurooppanuoret ry (0/5) 

Veera Honka-Nissi, Kansallinen lastenliitto (0/5) 

Hanna Hylkilä, Vasemmistonuoret (2/5) 

Johanna Sjöholm, Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry (0/5) 
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Antti Mäki, Demarinuoret (0/5) 

Rebecca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS  (3/5) 

Pekka Ihalainen, AKAVA (0/5) 

Heta Ravolainen-Rinne, Suomen Rauhanturvaajaliitto (0/5) 

Sonja Huttunen, FinMUN (1/5) 

1 sähk kokouksen kokouksen päätökset hyväksyttiin yksimielisesti. 2. sähk kok. osall: Kulmuni, Hämäläinen, 
Nurminen, Lampi, Kelhu, Pajunen, Pauna, Kuutti, Kallio, Tikkinen 

LIITE 6: YK-LIITON EDUSTUKSET 

Suomen YK-liiton jäsenyydet eri toimikunnissa, yhteistyöverkostoissa ja järjestöissä 2016 

Kestävän kehityksen toimikunnan varsinainen jäsen 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko, varalla Jenni Kauppila 

Kehityspoliittisen toimikunnan varajäsen 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko (varsinainen jäsen Elina Multanen, UN Women) 
 
Suomen UNESCO-toimikunnan jäsen 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko 

WFUNA (World Fedaration of UN Assocations) johtokunnan jäsen 
Toiminnanjohtaja, Helena Laukko 
 
Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiön KIOSin hallitus  
YK-liiton hallituksen jäsenet Pinja Parkkonen, varajäsen Matias Kallio  

Suomen OneWorld Portaaliyhdistys - maailma.netin hallituksen varapuheenjohtaja 
Viestintävastaava Eeva Reittilä 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ICSW-toimikunta(International Council on Social Welfare Finland) 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko 

YK-järjestöjen yhteistyöverkosto 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko, vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila vs. Veera Vehkasalo 

1325-verkosto 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko 

1325 UM-seurantatyöryhmä 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko 

UM Rauhanvälityksen koordinaatioryhmän 
Toiminnanjohtaja Helena Laukko 

2250-verkosto 

Koulutussuunnittelija Christa Prusskij/ Viestintävastaava Eeva Reittilä 
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