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Haitin maanjäristys tammikuussa ja Pakistanin tulvat syksyllä
heijastuivat vahvasti sekä koko UNICEFin että kansallisten yhdistysten toimintaan. Osallistuimme kumpaankin varainhankintakampanjalla ja tiedonvälittäjänä. Molemmista avustusoperaatioista
tulee pitkäaikaisia tuhojen massiivisuuden vuoksi.
Varainhankintamme kokonaistuotto nousi ennätykselliseen
18 miljoonaan euroon ja kasvu edellisvuodesta oli 21 %.
Hätäaputyöhön Haitiin ja Pakistaniin keräsimme 2,2 miljoonaa
euroa. Kuukausilahjoittajien määrä kasvoi tavoitteen mukaisesti ja
oli vuoden lopussa 61 000. Sen osuus oli 46 % kokonaistuotosta.
Kertalahjoitukset kasvoivat katastrofikeräysten ansiosta 70 %.
Koulukampanjan taloudellinen tuotto kääntyi ilahduttavasti
kasvuun. Tuotemyynnin ennakoitu aleneminen jatkui. Yhteistyö
yritysten kanssa kasvoi ja ilahduttavaa oli yritysten laajeneva
”Pehmeiden pakettien” käyttö perinteisten joululahjojen sijasta.
UNICEFin kotimaan työn yhtenä keskeisenä painopisteenä
on ollut aktiivinen vaikuttaminen lapsen oikeuksien sopimuksen
sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin. Opetushallituksen elokuussa 2010 tekemä päätös sisällyttää lapsen oikeuksien sopimus
opetussuunnitelmiin oli tärkeä paalu sopimuksen tunnettuuden
edistämisessä. Lapsijärjestöjen yhteinen tavoite toteutui.
Palkitsimme Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksella
Suomen Kulttuurirahaston ”Myrsky” -hankkeen. Myrsky pyrkii
kulttuurin ja taiteen avulla tavoittamaan sellaiset nuoret, joiden
ote elämästä on irtoamassa ja saamaan nämä nuoret mukaan
yhteisölliseen toimintaan.
UNICEFin paikallisryhmät järjestivät perinteiseen tapaan
kaksi valtakunnallista päätapahtumaa, Jano-keräyksen keväällä ja
joulumyynnin marras-joulukuussa. Anne ja Toivo -nukkien osuus
ryhmien varainhankinnassa oli edelleen kasvussa.
Rovaniemi toteutti monipuolisen UNICEF-kumppanuuden, ylitti
asettamansa tuottotavoitteen ja teki laajasti tunnetuksi UNICEFin
työtä ja työn historiaa. UNICEFin historia Suomessa alkoi sodan
jälkeen avunjakelulla Lapista.
Vuosi 2010 oli viimeinen vuoteni pääsihteerinä. Kiitän lämpimästi kaikkia vapaaehtoisiamme, tukijoita, yhteistyökumppaneita
ja työtovereitani upeasta työstä maailman lasten hyväksi sekä
viime vuonna että kuluneina yli kymmenenä yhteistyön vuotena.
Samalla toivotan parhainta onnea ja menestystä seuraajalleni
Marja-Riitta Ketolalle.

Pentti Kotoaro
pääsihteeri 31.1.2011 saakka

© UNICEF/Penttilä
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Pääsihteeriltä
Edeltäjäni Suomen UNICEFin pitkäaikainen pääsihteeri Pentti Kotoaro jäi
eläkkeelle tammikuussa 2011. Hänen
johdollaan Suomen UNICEFin ammattimainen ja osaava tiimi on tehnyt upeaa
työtä maailman lasten hyväksi. Tehdyn
työn tuloksena Lapsen oikeudet tunnistetaan yhä paremmin, minkä tuloksena
lapset löytyvät niin Suomen kehitysyhteistyö- kuin yhteiskuntapolitiikan
keskiöstä paremmin. Hänen johdollaan
Suomen UNICEF on tehnyt merkittävän
tuloksen myös rahallisesti. Viimeisen 12
vuoden aikana työhön maailman lasten
oikeuksien toteutumisen puolesta on
saatu yli 90 miljoonaa euroa. Kiitän
Pentti Kotoaroa lämpimästi hänen
suurenmoisesta työstään maailman
lasten hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa!
Vuosi 2011 on merkittävä vuosi Suomessa lapsen oikeuksien sopimuksen
toteutumisen seurannalle. Maat, jotka
ovat ratifioineet sopimuksen, raportoivat lapsen oikeuksien toteutumisesta

lapsen oikeuksien komitealle viiden
vuoden välein. Tänä vuonna vuorossa
on Suomi. Helmikuussa osallistuimme
suomalaisista lapsi- ja nuorisojärjestöistä
koottuun delegaatioon, joka oli komitean
kuultavana Genevessä. Komitea
valmistautuu näin kesäkuun alussa
tapahtuvaa valtion kuulemista varten,
jonka jälkeen se antaa päätelmänsä ja
suosituksensa. Tulemme seuraamaan
prosessia, sekä edistämään suositusten toteutusta yhteistyössä muiden
lapsi- ja nuorisojärjestöjen kanssa.
Vuoden 2011 aikana tulemme tehostamaan vaikuttamis- ja tiedotustoimintaamme kotimaassa. Julkistamme
syksyllä UNICEFin tutkimuskeskus
Innocentin tekemän tutkimuksen lapsikaupasta Pohjoismaissa, sekä lapsen
oikeuksien sopimuksen käsikirjan suomennoksen. Jatkamme myös yhteistyötämme alan muiden järjestöjen ja
lapsiasiavaltuutetun kanssa.

Varainhankinnan osalta vuoden
ensimmäinen neljännes on sujunut
tasaisen kasvun merkeissä. UNICEF
Live televisio-ohjelman aikana toimintaamme ilmoittautui mukaan yli 6 000
kuukausilahjoittajaa, mikä on kaikkien
aikojen paras tulos ja ennakoimme
vahvan kasvun jatkuvan koko vuoden.
Vuosi 2011 on alkanut aktiivisen
toiminnan merkeissä ja koemme
että tukijamme, vapaaehtoisemme ja
yhteistyökumppanimme sekä henkilöstömme ovat vahvasti sitoutuneet
työhömme maailman lasten hyväksi,
joista lausun heille lämpimät kiitokset.

Marja-Riitta Ketola
pääsihteeri 1.2.2011 alkaen
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UNICEF lyhyesti
UNICEF, maailman johtava lastenjärjestö,
on puolustanut lasten oikeuksia jo lähes
65 vuoden ajan. Toisen maailmansodan
jälkeen autoimme Euroopan lapsia, tänä
päivänä lapset kaikkialla maailmassa
tarvitsevat meitä. Teemme työtä yli 150
kehitysmaassa ja 36 teollisuusmaassa.
Työmme perustuu YK:n lapsen
oikeuksien sopimukseen. Jokaisella
lapsella on samat oikeudet ja UNICEFin
tehtävä on varmistaa, että oikeudet
toteutuvat. YK:n lapsen oikeuksien
sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimus
on yleisesti hyväksytty käsitys siitä,
mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi
olla ihonväriin, sukupuoleen, kieleen,
uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin,

kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen,
vammaisuuteen tai syntyperään katsomatta. Lapsen oikeuksien sopimus
koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.
Lapsen oikeuksien sopimus on
maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeusasiakirja. Se on sisällöltään
laaja, ja velvoittaa muista ihmisoikeusasiakirjoista poiketen valtioita myös
tiedottamaan sopimuksesta. Lapsen
oikeuksien sopimuksen noudattamista
valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea,
jolle maat raportoivat lasten oikeuksien
tilanteestaan. Suomessa lapsen
oikeuksia koskeva yleissopimus tuli
voimaan 1991.

Unicefin
missio

UNICEFin
visio

UNICEFin
arvot

Lapsen oikeutena on syntyä ja kasvaa
turvallisissa olosuhteissa. Hänen terveytensä
on turvattava, koulunkäyntinsä taattava ja
häntä on suojeltava hyväksikäytöltä,
väkivallalta ja syrjinnältä. UNICEF työskentelee
näiden oikeuksien toteuttamiseksi.

UNICEF haluaa saada jokaisen
aikuisen ja lapsen rakentamaan
kanssaan maailmaa, jossa lapsen
oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen
elämään toteutuu.

Tavoitteemme on toteuttaa jokaisen
lapsen oikeus terveyteen, koulutukseen, tasa-arvoon ja turvaan. Toimintamme perustuu tukijoidemme ja
kumppaneidemme luottamukseen.
Toimintamme on avointa, tavoitteellista
ja tehokasta. Tartumme asioihin pelottomasti ja intohimoisesti.

UNICEF on sitoutunut kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien lasten suojeluun
– äärimmäisen köyhyyden, sotien, luonnonmullistusten ja hyväksikäytön uhrien auttamiseen.
UNICEF uskoo, että lasten henkiinjääminen,
suojelu ja hyvinvointi ovat välttämätön edellytys
kehitykselle kaikkialla maailmassa.
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UNICEF on YK:n erityisjärjestö,
jonka työtä ohjaa maiden hallitusten
edustajista vuorotteluperiaatteella
koottu johtokunta. UNICEFin pääkonttori on New Yorkissa. 126 maatoimiston työtä ohjaa 7 aluetoimistoa.
Kansalliset komiteat, joista Suomen
UNICEF on yksi, toimivat UNICEFin
valtuuttamana teollisuusmaissa. Komiteoita oli 36 vuonna 2010. Kansallisten
UNICEF-komiteoiden työtä ohjaa ja
tukee Genevessä toimiva UNICEFin
Private Fundraising and Partnerships
(PFP) -yksikkö. Rekisteröitynä yhdistyksenä toimiva Suomen UNICEF on
perustettu vuonna 1967.

Arvoperustamme lähtee siitä, että
lapsi on meille tärkein ja me annamme
lapsille äänen, jonka kaikki kuulevat.

© UNICEF/NYHQ2010-2733/Marta Ramoneda
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Kansainvälisen UNICEFin rakenne
Johtokunta*

Valtiot

Pääjohtaja

Komiteoiden yhteiselin**

Aluetoimistot (7)

Varapääjohtajat (3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjelmat
Menettelytavat ja käytäntö
Tarvikkeet ja kuljetus
Hallintotoiminnot
Kentän tuki
Yksityinen varainhankinta
ja kumppanuudet (PFP)
Viranomais- ja muut kumppanuudet
Viestintä
Hätäapu
YK-yhteydet

Kansalliset Komiteat (36)

* UNICEFIn kansainvälinen johtokunta, 36 valtiota edustettuina rotaatio-periaatteella.
** Kansallisten komiteoiden valitsema toimikunta (Standing Group), jonka puheenjohtajalla puheoikeus UNICEFin johtokunnassa.

Vuosituhattavoitteet ja UNICEFin prioriteetit

UNICEFin vuosien 2006–2013 suunnitelma nojaa YK:n vuosituhattavoitteisiin,
jotka YK:n Millenium -huippukokous
hyväksyi vuonna 2000.
Tavoitteena on:
• puolittaa äärimmäinen köyhyys
• taata peruskoulutus kaikille
• edistää sukupuolten välistä tasaarvoa ja vahvistaa naisten asemaa
• vähentää lapsikuolleisuutta
• parantaa odottavien äitien terveydentilaa
• taistella hiv-aidsia, malariaa ja muita
tauteja vastaan
• taata ympäristön kestävä kehitys
• kehittää globaaliin kumppanuuteen
tähtäävää kehitystä.

UNICEF keskittää voimavaransa
seuraaviin prioriteettialueisiin tulevina
vuosina:
• varhaislapsuus (terveys, ravinto, vesi
ja sanitaatio myös hätätilanteissa)
• koulutus ja tasa-arvo (kouluvalmiudet,
rakennukset, koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisy ja tässä erityisesti
tytöt, opetuksen laatu)
• hiv-aids ja lapset (uusien tartuntojen
ehkäisy, äiti-lapsi tartuntojen ehkäisy,
äitien ja lasten hoito)
• lasten suojelu (väkivallan ja hyväksikäytön estäminen, konfliktitilanteet)
• lasten oikeudet (lasten oikeuksien
puolestapuhuja).

Kongossa
aloitettiin p
ikaisesti
koko väest
ön kattava
rokotusohjelma po
lioepidemia
n
puhjettua m
aassa
2010.

© UNICEF/NYHQ2010-2760/Olivier Asselin

UNICEF toimeenpanee kehitysmaissa
hallitusten kanssa sopimiaan maaohjelmia sekä ajaa lasten oikeuksia maailmanlaajuisesti. UNICEFin päämäärät ja
tavoitteet sekä keskeisimmät strategiat
niiden saavuttamiseksi päätetään nelivuotiskausiksi UNICEFin johtokunnassa.
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UNICEFin ohjelmien rahoitus
Nettotuotto UNICEFin
kehitysohjelmiin yhteensä 14,2 M E
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UNICEFin lastenrahasto 61 %
Kansainväliset teemaohjelmat 14 %
Kotimaantyö 4 %
Suomen UNICEFin omat ohjelmat 5 %
Hätäapu 16 %

UNICEFin toiminnan rahoitus pohjautuu
kokonaan vapaaehtoisiin lahjoituksiin
hallituksilta, kansainvälisiltä järjestöiltä,
hallitustenvälisiltä organisaatioilta ja
yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä.
Kansalliset UNICEF-komiteat hankkivat
kolmanneksen UNICEFin tuloista.
Suomen ulkoministeriö tilitti suoraan
pääjärjestölle vuonna 2010 yhteensä
40 miljoonaa dollaria (USD).
Suomen UNICEFin nettotuotto
vuonna 2010 UNICEFin kehitysohjelmiin
oli 14,2 miljoonaa euroa. Tästä 4 %
käytettiin kotimaantyöhön. 61 % nettotuotosta tilitettiin Lastenrahastoon, josta
UNICEF rahoittaa avuntarvekriteerien
pohjalta pitkäjänteisiä kehitysohjelmiaan
eli maaohjelmia. Niiden tavoitteiden
toteutumista seurataan vuosittain julkaistavan State of the World´s Children
-raportin välityksellä. Kansainvälisiin
teemaohjelmiin ohjattiin viime vuonna
14 % nettotuotosta, ja hätäapuun 16 %.

Suomen UNICEF rahoittaa suoraan
myös tiettyjä valitsemiaan maaohjelmia,
joihin vuonna 2010 ohjattiin 5 % nettotuotosta. Suomen UNICEF seuraa
omien ohjelmien etenemistä ja tavoitteiden toteutumista yksityiskohtaisen
raportoinnin ja arviointikäyntien avulla.
Pyrimme valikoimaan omat
ohjelmat siten, että ne ovat yhteensopivia sekä UNICEFin ohjelma- ja
rahoitusprioriteettien että yhdistyksen omien varainkeruu-, viestintä- ja
vaikutustarpeiden kanssa. Tuemme
valittuja ohjelmia vähintään kolmen
vuoden ajan. Kanavoimme tukemme
varhaislapsuuden turvaamiseen, koulutukseen, lastensuojeluun, hiv/aidsin
vastaiseen työhön ja maihin, joissa
avuntarve on suurin. Maantieteellisesti
pääasialliset kohteemme ovat Afrikka
ja Aasia, mutta olemme tukeneet vuosittain ohjelmia myös Venäjällä osana
lähialueyhteistyötämme, sekä EteläAmerikassa.

Vuosikertomus 2010

Suomen UNICEFin omat ohjelmat 2010

© UNICEF/Tim Bird

Varhaislapsuus: eloonjääminen ja kehitys

Bihar/Intia
”Puhdas vesi ja ympäristö Intian lapsille” -ohjelman avulla
jokaiseen ohjelmakouluun on saatu puhdas juomavesi ja
sanitaatiotilat. Vanhoja käymälöitä on kunnostettu sopimaan
myös liikuntarajoitteisille lapsille. 1173 kouluun asennettiin
käsienpesupisteet ja jäteveden uudelleen-käsittelyjärjestelmät.
Yli 2200 koulussa ja esikoulussa on opiskeltu hygieniaa kampanjamateriaalien ja hygienia-pakkausten avulla. Lasten lisäksi
koulutusta ovat saaneet opettajat. Suomalaisen avun merkitys
on ollut huomattava, sillä vesiohjelmassa käytetty teknologia ja
tekniset prosessit on otettu käyttöön myös laajemmin valtion
ohjelmiin. Ohjelmaa tukevat mm. Lindström Oy ja Finnair Oyj.
Ohjelman kesto: 2008–2012
Budjetti: 365 000 €

Schools for Africa
Vuonna 2010 Suomen UNICEF osallistui aktiivisesti
Schools for Africa -kampanjaan, jonka tavoitteena on
taata laadukas opetus 8 miljoonalle lapselle 11 Afrikan
maassa. Tämä toteutetaan rakentamalla kouluja, kouluttamalla opettajia ja toimittamalla koulutarvikkeita, sekä
rakentamalla vesipisteitä ja saniteettitiloja. Lapset saavat
myös perusterveydenhoitoa ja hygieniaopetusta. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa kotien ja yhteisöjen yhteistyötä
koulun kanssa. Ohjelmaa on tukenut mm. Nokia Oyj.
Ohjelman kesto (II vaihe): 2010–2014
Kokonaiskeräystavoite 70 miljoonaa USD

© UNICEF Bolivia

© UNICEF/NYHQ 2006-2268/Pirozzi

Koulutus ja tasa-arvo

Bolivia
”Bolivian lapset kouluun” -ohjelman tavoitteena
on saada kaikki lapset laadukkaan opetuksen piiriin.
Opetuksen tulisi perustua lapsen oikeuksiin ja koskea
kaikkia lapsia, sekä heidän yhteisöjään. Sen tulisi olla
myös turvallista, tehokasta ja kulttuurin huomioon
ottavaa. Ohjelman ansiosta vuonna 2010 lähes 50 000
oppilasta ja 3000 opettajaa 787 alakoulussa työskenteli
lapsiystävällisessä ympäristössä. Koululuokissa otettiin
käyttöön 1375 opetukseen liittyvää uudistusta, ja 350
opettajaa 200 koulussa sai koulutusta monikulttuurisesta
kaksikielisestä opetuksesta. Ohjelman ansiosta alakoulun
aloittavien lasten osuus nousi vuodessa yhteensä 11 %,
tyttöjen osuus 13 %. Alakoulun sai päätökseen 2 %
enemmän lapsia kuin vuotta aikaisemmin.
Ohjelman kesto: 2010–2012
Ohjelman budjetti 500 000 €
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Lapset ja aids

© UNICEF/KENA 00557/Cameron

Kenia
UNICEF pyrkii parantamaan hiv-tartunnan saaneiden lasten
hoitoa ja tukea kuudella eri alueella Keniassa. Ohjelmalla
pyritään myös estämään äiti-lapsi-tartunnat, sekä antamaan
kattavaa lapsille soveltuvaa ART-hoitoa (Antiretroviral
Treatment). Käytännössä työ pitää sisällään muun muassa
hiv-positiivisten äitien testaamista, henkilökunnan kouluttamista hiv-tartunnan saaneiden lasten hoidossa, ja lisäravinnon antamista lapsille. UNICEFin ohjelman ansiosta
äiti-lapsi-tartunnat ovat vähentyneet huomattavasti, ja
lasten ART-hoidon kattavuus lisääntynyt: jo 4000 neuvolaa
4500:stä tarjoaa äiti-lapsi-tartunnalta suojaavaa ehkäisylääkitystä ja ART-hoidon saatavuus oli vuoden 2010 lopulla
70 %, kun se vuonna 2007 oli vielä 40,5 %.
Ohjelman kesto: 2008-2010.
Budjetti: 450 000 €

Vietnam
”Vietnamin lapsityöläiset turvaan ja
kouluun”-ohjelmalla on saatu aikaan
merkittäviä muutoksia lainsäädäntöön
ja valtion valmiuteen auttaa lapsia ja
naisia, jotka ovat ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreja. UNICEF on myös
antanut valtion virkamiehille ja erilaisille
yhteisöille koulutusta lastensuojelussa,
ja auttanut luomaan toimivia lastensuojelumekanismeja.
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Ohjelman kesto: 2007–2011
Budjetti: 375 000 €

© UNICEF/ Alexey Neshin

© UNICEF/ Alexey Neshin

Lastensuojelu

© UNICEF Vietnam
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Venäjä
Suomen UNICEFin pitkäaikaisella tuella
Karjalaan on perustettu lapsiasiavaltuutetun virka. Lapsiasiavaltuutettu
on kerännyt arvokasta käytännön
kokemusta seuraamalla ja edistämällä
lapsen oikeuksia sekä kansallisella
että paikallisella tasolla. Vuonna 2010
UNICEF tuki paikallisten lapsiasiavaltuutettujen verkoston kehittämistä ja
koulutusta, sekä yhteisten ohjeistusten
laadintaa.

Karjalan tasavalta
Karjalan tasavallassa jatkettiin vuonna
2010 inklusiivisen opetuksen ohjelmaa. Pilottikouluissa Petroskoissa ja
Kheulissa kouluista tehtiin liikuntarajoitteisille sopivia. Opettajat ja yhteisön
jäsenet saivat koulutuksessa tietoa ja
taitoa vammaisten lasten asioista, ja
inklusiivisesta opetuksesta. UNICEF oli
mukana ajamassa Karjalan tasavaltaan
asetusta, jonka avulla inklusiivinen
luokka perustettiin.

Ohjelman kesto: 2009–2010
Budjetti: 150 000 €

Ohjelman kesto: 2009–2011
Budjetti: 190 000 €

Vuosikertomus 2010

Kansainväliset teemaohjelmat ja hätäapu

hätäaputyöhön niin maanjäristyksen
runtelemassa Haitissa kuin tulvien
valtaamassa Pakistanissa. UNICEF
muun muassa toimitti alueille hätäaputarvikkeita, huolehti puhtaan veden
saatavuudesta ja sanitaatiosta, lasten
ja heidän perheidensä psykososiaalisesta tuesta ja koulujen rakentamisesta.
UNICEF myös rokotti molemmissa
maissa miljoonia lapsia poliota ja tuhkarokkoa vastaan, sekä kehitti terveyspalveluja.

© UNICEF/NYHQ 2011-0308/Dormino

Suomen UNICEF on tukenut teemaohjelmien kautta UNICEFin kansallisia
koulutus-, lastensuojelu- ja varhaislapsuusohjelmia Tansaniassa, Laosissa
ja Ghanassa. Jatkoimme myös Global
Children ja AIDS -kampanjan tukemista
viime vuonna yli 500 000 eurolla. Kampanjan tavoitteena on estää äiti-lapsitartunnat, hoitaa tartunnan saaneita
äitejä ja lapsia, huolehtia yksin jääneistä
lapsista, sekä estää uudet tartunnat.
Niin yksityiset ihmiset kuin yritykset
lahjoittivat vuonna 2010 avokätisesti
hätäapuun. Tämä mahdollisti Suomen
UNICEFin osallistumisen UNICEFin

Teemaohjelmien ja hätäavun
rahoitus 2010: 3 212 000 €

Kehityslukuja
Terveys/Alle 5-vuotiaiden kuolleisuus
Alle 5-vuotiaiden kuolleisuusaste (0–5
-vuotiaita/1 000 elävänä syntynyttä
lasta) on maailmanlaajuisesti laskenut.
Se oli 90 vuonna 1990 ja 60 vuonna
2009. Maailman lapsikuolleisuusluvut
ovat nyt ensimmäistä kertaa alle 10
miljoonan, vuonna 2009 lapsikuolleisuus oli 8,1 miljoonaa. Lasten terveyttä
ovat edistäneet erityisesti rokotukset
tappavia tauteja vastaan. Rokotusten
piirissä on jo 85 % maailman alle
1-vuotiaista lapsista.

Hiv/aids
Vuonna 2009 yli 50 % raskaana olevista
hiv-positiivisista naisista kuului hoitoohjelman piiriin, jolla ehkäistään hivtartunta äidistä lapseen. Vuonna 2005
10 % raskaana olevista naisista sai
vastaavaa hoitoa. 28 % hiv-tartunnan
saaneista lapsista matala- ja keskituloisissa maissa sai hoitoa vuonna 2009,
kun vuonna 2005 hoitoa sai 15 %.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
hiv-positiivisten nuorten määrä on
laskenut 25 prosenttia vuodesta 2001.

Koulutus
Tyttöjen osallistuminen peruskoulutukseen on kasvanut tasaisesti. Se oli
globaalisti 79 % vuonna 2000 ja 88 %
vuonna 2009. Alakoulua käyvien tyttöjen ja poikien osuus kehitysmaissa on
tasoittunut, nyt koulua käy 95 tyttöä
jokaista 100 poikaa kohden. Sukupuolten välinen ero on kaventunut 4 %
vuodesta 1999.

Vesi ja sanitaatio
Yli 1,6 miljardia ihmistä on saanut
asianmukaisen vesihuollon vuoden
1990 jälkeen. Puhtaan juomaveden
ulottuvilla oli 77 prosenttia väestöstä
vuonna 1990 ja 87 prosenttia vuonna
2008. Vastaavat prosenttiosuudet
saniteettitilojen osalta ovat 54 vuonna
1990 ja 61 vuonna 2008.

(Lähde: The State of the World’s Children 2011,
Children and AIDS, Fifth Stocktaking Report, 2010
Progress on Sanitation and Drinking Water, 2010 Update)

Työtä tehtävänä
Terveys/Alle 5-vuotiaiden kuolleisuus
• joka päivä kuolee 22 000 alle
5-vuotiasta lasta
• 92 % alle 5-vuotiaiden lapsikuolemista
tapahtuu Afrikassa ja Aasiassa
• 23,2 milj. alle 1-vuotiasta lasta on
rokottamatta (2009)
Koulutus
• vuonna 2010 koulun ulkopuolella oli
100 miljoonaa alakouluikäistä lasta
• 52 % koulun ulkopuolelle jääneistä
alakouluikäisistä lapsista on tyttöjä
Hiv/aids
• maailmassa on noin 2,5 miljoonaa
0-14-vuotiasta hiv-positiivista lasta
• maailmassa on 5 miljoonaa
15–24-vuotiasta hiv-positiivista
• maailmanlaajuisesti nuorista
hiv-positiivisista 60 % on naisia
Vesi ja sanitaatio
• 884 miljoonalla ihmisellä ei ole mahdollisuutta puhtaaseen juomaveteen,
heistä 84 % asuu maaseudulla
• 2,6 miljardilla ihmisellä eli lähes
puolella maailman väestöstä ei ole
mahdollisuutta riittävään sanitaatioon
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Hallituksen toimintakertomus
ja tilinpäätös 2010
Suomen UNICEFin varainhankinnan
kokonaistuotto kasvoi merkittävästi ja
saavutti ennätyksellisen 12,7 miljoonaa
euroa ilman hätäapukeräystä. Vuoden
kahteen suureen hätäapuvetoomukseen Haitiin ja Pakistaniin lahjoitettiin
lisäksi 2,2 miljoonaa euroa. Kokonaistilitys parani 23 % ja tilitys UNICEFille oli
76 prosenttia liikevaihdosta.
Sekä kuukausi- että kertalahjoitukset UNICEFille kasvoivat merkittävästi
kuten myös hätäavun ansiosta paikallistoiminnan keräystuotot. Yritysten tuki
lisääntyi Pehmeän paketin kampanjassa mutta kumppanuustuotot jäivät
hieman tavoitteesta. Koulujen tuki
pysyi edellisvuotisella tasolla. Tuotemyynnin tuotto laski 10 %, lähinnä
korttimyynnin alenemisen takia. Paikallisryhmien ja omien myyntipisteiden
myynti jatkui hyvällä tasolla.
Vuoden aikana käynnistettiin kaksi
varainhankinnan kannalta merkittävää
hanketta: Asiakasrekisterin uudistami-
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nen vuonna 2011 ja UNICEFin kansainvälinen myynnin rationalisointiprojekti.
Varainhankinta
Yhdistyksen perusvarainhankinta
kehittyi suotuisasti ja ylitti tavoitteensa.
Järjestön tunnettuus, suuren yleisön luottamus ja 120 000 aktiivisen
lahjoittajan sekä yritysten ja yhteisöjen
säännöllinen tuki takaavat järjestölle
luotettavan ja kestävän rahoituksen.
Keräyskulut olivat 10 prosenttia
tuotosta. Rahankeräyslain mukainen
yhdistyksen keräyslupa oli voimassa
kaksi vuotta (2009–2010).
Maaliskuussa toteutettiin ”Eläköön
lapset.” -kampanja sekä hyvän tuloksen tuottanut UNICEF Saariluoma All
Night Show MTV3 kanavalla.
Perinteiset Tavara-arvan kanssa järjestetyt UNICEF-arpajaiset toteutuivat
suunnitelmien mukaan.

Asiakasviesteissä keskityimme
kertomaan UNICEFin työstä maailman lasten auttamiseksi, toiminnan
tuloksista sekä ajankohtaisista kampanjoista. Välitimme myös tietoa
maailman lasten tilanteesta sekä
kenttätyöntekijöiden kokemuksia työstään. Kerroimme lahjoittajille UNICEFin
monipuolisesta työstä, jonka tuloksena
yhä useampi lapsi jää henkiin. Viestinnässä käytämme sekä perinteisiä painotuotteita että sähköpostiviestejä ja
kotisivulla julkaistavaa tausta-aineistoa
sekä kampanjasivustoja erilaisine sähköisen osallistumisen toimintoineen.
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Keräystoiminta
Kuukausilahjoittajien määrä nousi
61 000:een. Suomen UNICEFilla on
suomalaisista järjestöistä edelleen
eniten kuukausilahjoittajia. Kuukausilahjoittajien hankinnassa keskeisimmät
keinot ovat katumarkkinointi, TV-show,
telemarkkinointi ja verkko. Asiakaspalaute on ollut hyvin positiivista. Kertaja kuukausilahjoitusten tuotto ohjataan
Lastenrahaston kautta UNICEFin maailmanlaajuiseen työhön lasten hyväksi.
Perinteinen kertalahjoittaminen
ylitti toimintavuonna tavoitteen
merkittävästi: lähestyimme lahjoittajia
perusvetoomusten ja palautekirjeiden
lisäksi Haitin ja Pakistanin hätäapuvetoomuksilla. Kirjevetoomusten tuotto
oli ennätykselliset 3,7 miljoonaa euroa.
UNICEFin Pehmeät paketit olivat
jälleen vuonna 2010 suosittuja lahjoja.
Pehmeitä paketteja ostettiin vuoden
aikana n. 340 000 eurolla edellisvuoden
tapaan. Varsinkin yritysten kiinnostus
Pehmeisiin paketteihin kasvoi ja korvasi
osin perinteiset joulukortit.
Testamenttilahjoitus on merkittävä
ja vakaa tulonlähde. Vuoden aikana
toteutetut testamenttitilaisuudet herättivät paljon kiinnostusta ja kuulijoita.

© Patrik Lindström
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Tuotemyynti
Tuotemyynti eli korttien ja lahjatavaroiden kauppa oli 10 % edellisen vuoden
myyntiä pienempi. Traditionaalisten
yrityskorttien myynnin lasku on kansainvälinen trendi. Myös yksityisille
asiakkaille suuntautunut postimyynti
notkahti hieman korttien osalta. Lahjatavaroiden eettisyys ja ekologisuus
herättivät vastakaikua asiakkaissamme,
ja näiden tuotteiden menekki nousi
selvästi edellisvuodesta. Jakeluteistä
merkittävin oli järjestömme omat,
useimmiten vapaaehtoisten organisoimat myyntipisteet 57 %:n osuudella.
Sopimus Karto Oy:n kanssa päättyi
vuoden lopussa. Uusi vähittäiskauppayhteistyösopimus solmittiin Paletti Oy:n
kanssa.
Yritysyhteistyö
Yritykset osallistuivat UNICEFin
toimintaan kumppanuussopimuksilla,
lahjoituksin sekä ostamalla Pehmeitä
paketteja. Pehmeiden pakettien
myyntiä vahvistettiin jälleenmyyntiyhteistyöllä Yliopiston apteekkien kanssa.
Suomen UNICEFin tärkeimmät yritystukijat olivat Nokia Oyj, H&M Hennes &
Mauritz Oy, Finnair Oyj, Lindström Oy,
MTV Oy, Asianajotoimisto Hannes
Snellman Oy, IKEA Oy, Amway Scandinavia, Orion Oyj, buy aid Finland Oy
sekä Pohjantähti Oy.

Ruokakesko Oy oli jälleen mukana
UNICEFin ja Procter & Gamblen yhteistyökampanjassa. Dramaforum Oy:n
kanssa solmittiin kumppanuussopimus
yrityksen kustantamaan Petran Planeetta
-virtuaalimaailmaan liittyen. Lappset Oy
toimi kaupunkikumppani Rovaniemen
pääsponsorina. Ravintolat osallistuivat
UNICEFin työhön Jano-kampanjan
kautta.
Muut tulonlähteet
Kouluyhteistyö
Suomen koulujen opetussuunnitelman
mukaisen globaalikasvatuksen tueksi
UNICEF tarjosi lapsia osallistuttavan ja
liikunnallisen UNICEF-kävelyn, Päivätyökeräyksen sekä runsaasti suomenja ruotsinkielistä opetusmateriaalia.
Opetusmateriaalin suunnittelussa huomioitiin, että sen tulisi auttaa opettajia
ottamaan esiin myös keskeiset ihmisoikeudet, kuten lapsen oikeuksien
sopimuksen uuden Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (POP)
mukaisesti. Kouluvierailijamme tavoittivat noin 450 koulua vuoden aikana.
UNICEF-kouluverkostossa oli 18 koulua,
jotka toimivat erityisinä UNICEFin
puolestapuhujina. Kouluyhteistyö tuotti
yli 1,4 miljoonaa euroa, joka kanavoitiin
Tansanian lasten koulunkäyntiin, maailmanlaajuiseen hiv/aids -työhön sekä
Schools for Africa -ohjelmaan.
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Rovaniemen UNICEF-vuosi
Rovaniemi toteutti UNICEF-vuoden
energisesti ja ennakkoluulottomasti,
pitäen mielessään Lapin UNICEFilta
saaman avun toisen maailmansodan
jälkeen ja periaatteenaan ”nyt on
meidän vuoromme auttaa”. Vuosi
piti sisällään paitsi isoja konsertteja
ja tapahtumia, myös uusia innovaatioita, kuten Rovaniemi Design Weekin
haasteesta syntyneet Lapin yliopiston
opiskelijoiden ideoimat tuotekonseptit
lasten koulutukseen hätätilanteissa
sekä suuren osallistujamäärän saavuttaneen Lapin Kansan pipokisan, joka
tarjoaa esimerkillisen toimintamallin
tulevillekin UNICEF-kaupungeille. Rovaniemen kaupunginhallitus reagoi myös
esimerkillisesti hätätilanteisiin myöntäen vuoden varrella apua niin Haitin
maanjäristyksen uhreille kuin Unkarin
ystävyyskaupunki Ajkan tuntumassa
tapahtuneen myrkkykatastrofin uhreille.
Ilahduttavaa oli erityisesti lukuisten
yksittäisten ihmisten panos vuoteen
osallistumalla tapahtumiin ja tempauksiin, tekemällä lahjotuksia ja liittymällä
pysyviksi kuukausilahjoittajiksi. Rovaniemen UNICEF-vuoden keräyssumma on
hienosti reilut 210 000 euroa eli noin 3,5
euroa per asukas.
Rovaniemen valitsema avustuskohde on Schools for Africa-ohjelma,
jolla rakennetaan lapsiystävällisiä
kouluja Afrikan köyhimpiin maihin.
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Jano 2010
Janokampanjalla nostettiin esiin
puhtaan veden merkitys ja UNICEFin
toteuttama vesihuolto hätätilanteissa.
Kampanjaan kuului sekä perinteinen
paikallisten vapaaehtoisryhmien
toteuttama lipaskeräys vapun alla 28.–
30.4.2010 että hyvää näkyvyyttä tuonut
ravintolakampanja 28.4.–9.5.2010.
Vapaaehtoiskenttä osallistui aktiivisesti
ravintoloiden haastamiseen mukaan
kampanjaan. Ravintolakampanja laajeni
edellisvuoden Helsinkiin sijoittuneesta
pilottikokeilusta valtakunnalliseksi
kampanjaksi. Yhteensä janokampanjalla
kerättiin 160 000 euroa, josta suurin osa
lipaskeräyksellä, ravintoloiden osuuden
ollessa 40 000 euroa.
Vapaaehtoistoiminta
UNICEFin maanlaajuisen vapaaehtoisverkoston tavoitteena ja tehtävänä oli
tuoda paikallista näkyvyyttä ja kerätä
varoja UNICEFin työlle. Viime vuonna
paikallisryhmiä oli 45:llä paikkakunnalla
ja lähes 2000 vapaaehtoista oli mukana
toiminnassa. Uusia paikallisryhmiä
perustettiin Saloon, Raumalle ja YläSavoon, toimintansa lopetti Kuhmon
ryhmä. Paikallisryhmät toteuttivat
talven ja kevään aikana laajamittaisia
lipaskeräyksiä Haitin hätäavun ja Janokampanjan hyväksi. UNICEFin tuotteita
vapaaehtoiset myivät ennen kaikkea
joulun alla. Anna ja Toivo -nukkeja

ommeltiin ahkerasti ympäri vuoden ja
useilla paikkakunnilla järjestettiin myös
nukkenäyttelyitä. Kevään TV-kampanjalle vapaaehtoiset toivat näkyvyyttä
muodostamalla viestiketjuja suurimpien kaupunkien aamuruuhkassa.
Paikallisryhmät keräsivät vuonna 2010
lähes 1,1 milj. euroa, josta tuotemyynnin osuus oli lähes puolet.
Suomen Uimaliiton kanssa yhteistyössä järjestettävä Suomi Ui UNICEFille
-tapahtuma järjestettiin lokakuussa
kolmatta kertaa. Uimaseurat ja UNICEFin
paikallisryhmät tempaisivat 19 paikkakunnan uimahalleissa turvallisen veden
puolesta.
Pääsihteerin Vuoden UNICEF
teko -kunniakirja myönnettiin Hannes
Snellman Asianajotoimisto Oy:lle
merkittävästä pro bono- ja vapaaehtoistyöstä järjestön hyväksi. Yhtiön
monet asiantuntijat ovat auttaneet
Suomen UNICEFia monimuotoisissa
juridisissa kysymyksissä. Oikeudellisen
avun lisäksi Hannes Snellman Oy:n
henkilöstöä on osallistunut Janopäivä
-kampanjaan kerääjinä ja Tyhjä Kulho
-tapahtuman vapaaehtoisina.
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Järjestöjen ja YLEn kanssa yhteistyössä toteutettu Ylen Hyvä on merkittävä kanava viestiä suurelle yleisölle
suomalaisten tukemista kehitysyhteistyöhankkeista. Myös varainhankinnallisesti Nenäpäivä -kampanja onnistui
erittäin hyvin.
Vaikuttamista ja viestintää
jokaisen lapsen puolesta
UNICEFin tehtävänä on lisätä tietoisuutta lapsen oikeuksista ja vaikuttaa
niiden toteutumiseen. Suomessa
teemme tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen, järjestöjen ja koulujen
kanssa lapsen oikeuksien edistämiseksi. Tuotamme tietoa ja materiaalia
eri kohderyhmien käyttöön sekä tiedotamme vahvasti lapsen oikeuksien puolesta. Tavoitteenamme on saada aikaan
kestäviä muutoksia lapsen parhaaksi.
Tuloksekasta vaikuttamista
Vuosi oli monipuolinen. Alkuvuodesta
julkaisimme oman tutkimuksemme
nuorten osallistumisesta kaikissa
Pohjoismaissa ja saimme vieraaksemme huippututkija Hans Roslingin,
joka piti vaikuttavan luennon väestönkasvusta ja lapsikuolleisuudesta.
Syksyllä koimme suuren onnistumisen,
kun opetushallitus päätti sisällyttää
lapsen oikeuksien sopimuksen osaksi
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’s Coff
juhlistimme jälleen lapsen oikeuksien
ee.
päivää monin eri tavoin.
Jatkoimme vahvaa työtämme kouluissa ihmisoikeuslähtöisen kasvatuksen puolesta. Lisäksi vuoteen sisältyi
Suomella on Pohjoismaista selkeästi
tiivistä yhteistyötä viranomaisten,
eniten parannettavaa myös nuorten
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
osallistumisessa. Edustukselliset
Pohjoismainen tutkimus valotti
kanavat vaikuttaa (kuten oppilaskuntanuorten vaikuttamis- ja osallistumistoiminta) eivät riitä suomalaisnuorten
mahdollisuuksia
äänten kuulumiseen. Niiden lisäksi
tulisi olla tarjolla myös suoria, henkilöTeetimme tutkimuksen 12–16 -vuotikohtaisesti koskettavia, vaikuttamisaille lapsille ja nuorilla kaikissa Pohjoismahdollisuuksia.
maissa syksyllä 2009 ja alkutalvesta
2010. Tutkimus selvitti miten lapset ja
Luuletko vai tiedätkö? -luentotilaisuus
nuoret kokevat osallistuvansa, mihin
haastoi vanhat ajatusmallit
asioihin he haluavat vaikuttaa ja miten.
”Vanhentuneet ajatusmallit tekevät
Kysyimme myös lasten tietämystä
ihmiset sokeiksi tosiasioille”, sanoi
ihmisoikeuksista.
terveystieteen professori, kehitysmaaTutkimuksessa selvisi, että suoasiantuntija ja 100 maailman johtavien
malaislapset tuntevat lapsen oikeudet
ajattelijoiden joukkoon listattu Professelkeästi paremmin kuin muiden Pohsori Hans Rosling Helsingissä maalisjoismaiden lapset. Verrattuna vuonna
kuussa. Järjestimme avoimen Luuletko
2006 tekemäämme kyselyyn tietämys
vai tiedätkö? -luentotilaisuuden tuooli kasvanut 57 prosentista 69 prosentdaksemme suomalaiseen yhteiskuntiin. Muiden Pohjoismaiden keskiarvo
nalliseen keskusteluun vahvaa tietoa
oli 48 prosenttia.
UNICEFin työhön liittyvistä aiheista.
Ihmisoikeustietämys ei kuitenkaan
Luennon teemana oli väestönkasvu ja
aina näy käytännössä, sillä suomalaislapsikuolleisuus.
lapsista 31 prosenttia sallisi lapsen
Luentoa seurattiin myös suorana
ruumiillisen kurittamisen. Vastaava luku
verkkolähetyksenä Yle Areenassa.
muissa Pohjoismaissa oli noin kymLuentotilaisuus järjestettiin yhteismenen prosenttia. Asia herätti kiivasta
työssä Aalto-yliopiston kanssa.
julkista keskustelua Suomessa.
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Tilaisuudessa luennoi myös teknillisen
fysiikan professori Peter Lund Aaltoyliopistosta energiantuotannon haasteista ja mahdollisuuksista.
Lapsen oikeudet opetussuunnitelmiin
UNICEFin kotimaan työn yhtenä
keskeisenä painopisteenä on ollut
aktiivinen vaikuttaminen lapsen oikeuksien sopimuksen sisällyttämiseksi
opetussuunnitelmiin. Elokuussa 2010
Opetushallitus viimein sisällytti erityismääräyksellä YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen, YK:n ihmisoikeusjulistuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen
sekä YK:n toiminnan perus- ja lukioopetuksen arvopohjaan sekä 7.-9-luokkalaisten historian opetuksen sisältöön.
Lukion historian oppisisältöön lisättiin
YK:n ihmisoikeusjulistus ja muut keskeiset ihmisoikeussopimukset.
Lapsen oikeuksien opettaminen
kouluissa edistää merkittävästi lasten
mahdollisuutta saada tietoa oikeuksistaan sekä oppia käyttämään niitä.
Samalla valtio tulee osittain täyttäneeksi velvollisuuttaan tiedottaa lapsen
oikeuksista, joka on kirjattu lapsen
oikeuksien sopimukseen (artikla 42).
Jatkamme työtämme nyt tukemalla
koulujen lapsen oikeuksien opetusta
mm. tuottamalla opetukseen soveltuvaa
materiaalia.
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Lapsen oikeuksien päivänä edistettiin
suvaitsevaisuutta Suomessa
Vuoden 2010 lapsen oikeuksien päivän
teemana oli yhdenvertaisuus. Suomen
UNICEF vietti lapsen oikeuksien päivää
yhdessä viranomaisten ja muiden
lapsijärjestöjen kanssa järjestetyissä
seminaareissa Rovaniemellä ja Helsingissä juhlapäivän aattona 19.11.
Tuotimme lapsen oikeuksien
päiväksi suvaitsevaisuutta käsittelevän
lyhyen videon ”Rakkaat vanhemmat”,
jota esitettiin myös eri TV-kanavilla.
Video on suunnattu jokaiselle aikuiselle
ja sitä suositellaan esitettävän esimerkiksi vanhempainilloissa.
Kaikki Suomen alakoulut saivat
lapsen oikeuksien päivän lahjana
piirrosjulisteen ”Lapsen oikeudet ovat
arkipäivää”. Juliste tarjoaa lapsille
hauskan tavan oppia oikeuksistaan
ja se auttaa opettajaa käsittelemään
lapsen oikeuksia luokkatunnilla.
Vuoden 2010 Lapsen oikeuksien
vaikuttaja -tunnustus myönnettiin
Suomen Kulttuurirahaston valtakunnalliselle Myrsky-hankkeelle. Hankkeen
tarkoituksena on kulttuurin ja taiteen
avulla vaikuttaa nuorten hyvinvointiin
ja heidän sosiaaliseen ja henkiseen
kehitykseensä.
UNICEF tutki hyvinvoinnin epätasaarvoista jakautumista länsimaissa
Joulukuussa UNICEFin kansainvälisen
tutkimuskeskuksen Innocentin raportti
The Children Left Behind pääjulkistaminen tapahtui Helsingissä. Tilaisuuden
avasi opetusministeri Henna Virkkunen.
Raportti käsittelee lasten hyvinvoinnin epätasa-arvoista jakaantumista
24 rikkaassa maassa. Raportti kuuluu
UNICEFin Report Card -sarjaan, jossa
seurataan lasten oikeuksien toteutumista OECD-maissa. Tutkimus perehtyi
erityisesti heikoimmassa asemassa
olevien lasten ja keskimääräisesti pärjäävien lasten välisiin eroihin.
Viranomais- ja järjestöyhteistyö
Viranomais- ja järjestöyhteistyön pitkäkestoinen tavoite on vaikuttaa Suomen
lapsipolitiikan sisältöön ja rakenteisiin,
ja näin parantaa lapsen asemaa pitkäkestoisesti. Suomen UNICEF tekee
vaikuttamistyötä viranomaisiin päin
eri toimikunnissa, neuvottelemalla,
kannanotoin ja lausunnoin.
Toimimme aktiivisena jäsenenä
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelman helmikuussa 2009 perustamassa Lapsen oikeuksien kansallisen
viestintä- ja vaikuttamiskampanjan
johtoryhmässä. Työryhmä sai keväällä
2010 valmiiksi kansallisen lapsen
oikeuksien viestintästrategian, joka

luovutettiin ministeri Stefan Wallinille
huhtikuussa. Strategiassa yhteistyön
koordinaattoriksi esitetään opetusministeriötä ja velvoitteita esitetään
myös muille ministeriöille. Järjestöjen,
lapsiasiavaltuutetun ja kirkon asema
viestinnän yhteistyössä on myös
tärkeä. Strategia tuo toteutuessaan
selkeän parannuksen tilanteeseen,
jossa valtiovalta ei ole huolehtinut
sopimuksen viestinnästä riittävästi.
Suomen UNICEFin eräs keskeinen
vaikuttamistyön kanava on lapsiasiavaltuutetun tueksi perustettu lapsiasianeuvottelukunta, jossa yhdistyksellä
on pysyvän asiantuntijan paikka.
Neuvottelukunnan vahvuutena ovat
jäsenten erilaiset taustayhteisöt ja näin
lapsen oikeuksien viestin vieminen eri
toimialoille. Kuluvana vuonna seurattiin
tiiviisti lasten, nuorten ja perheiden
politiikkaohjelman ja sen tiimoilta käynnistyneiden hankkeiden edistymistä.
Olimme laatimassa toimintaohjelmaa lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisemiseksi Sosiaali- ja
terveysministeriön keväällä 2009 asettamassa Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisemisen ja vähentämisen
työryhmässä. Toiminta-ohjelma luovutettiin lokakuussa peruspalveluministeri
Paula Risikolle. Tämän kansallisen
toimintaohjelman tavoitteena on lasten
kokeman fyysisen kuritusväkivallan
väheneminen puoleen vuoteen 2012
mennessä kaikissa väestöryhmissä.
Suomen UNICEF edusti lapsijärjestöjä
ulkoasiainministeriön neuvoa-antavassa
elimessä, kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa (IONK).
Neuvottelukunta istuu hallituskauden.
Vuonna 2010 neuvottelukuntaa puhututti
erityisesti tuleva Ihmisoikeusinstituutio.
Kestävän kehityksen toimikunnan
jäsenenä Suomen UNICEF toimii YKliiton varajäsenenä vuosina 2008–2012.
Suomen UNICEF osallistui järjestökentällä neljän verkoston työskentelyyn:
Monikulttuurinen Lapsen Etu- verkosto,
Lastensuojelun Keskusliiton kansainvälisten asiain neuvottelukunta, hivverkosto sekä uutena verkostona
aloittanut järjestöjen nuorisoverkosto.
Lapsen oikeuksien opintojen 25 opintopisteen kokonaisuuden kolmas kierros
alkoi Avoimessa yliopistossa. Suomen
UNICEF on ollut mukana opintojen suunnitteluryhmässä ja luennoinut kurssilla.
Jatkoimme seuranta- ja vaikuttamistyötä Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta antamalla
lausunnon lakiehdotuksesta kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta
sekä yhdessä 12 muun järjestön kanssa
uudesta kotouttamislaista (vastuutahona
sisäasiainministeriö).
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Viestintä
UNICEF mediassa
UNICEF Saariluoma All Night Show lähetettiin MTV3-kanavalla 6. maaliskuuta.
Ohjelma sai näkyvyyttä tv-lehdissä, ja
varsinkin MTV:n omissa kanavissa; Huomenta Suomessa sekä Radio Novalla.
Keväällä ”Eläköön lapset.”-kampanja
keräsi huomiota UNICEFin asialle.
Kampanja innosti pelastamaan 24 000
lasta – määrän, joka kuolee päivittäin alle
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viisivuotiaana. Viestiä tukivat UNICEFin
suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit lapsikuolleisuus-teemasta,
jotka julkaistiin suurimmissa maakuntalehdissä. Lisäksi kampanjan yhteydessä
järjestetty Luuletko vai tiedätkö? -yleisöluento, jossa huippututkija Hans Rosling
luennoi lapsikuolleisuudesta ja väestönkasvusta, sai paljon huomiota.
Vapun tienoille ajoittuva Jano 2010
-kampanja sai osakseen runsaasti mediahuomiota, ravintolakampanja herätti
valtakunnallista kiinnostusta ja lipaskeräykset näkyivät paikallismedioissa.
Yhteispohjoismainen tutkimus
lasten osallistumisesta nosti otsikoihin
kuritusväkivallan. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti netin keskustelupalstoilla,
johon osallistuimme aamutelevision
välityksellä. Loppuvuodesta julkaistu
Innocentin raportti The Children Left
Behind herätti vain hieman keskustelua
suomalaisten lasten terveydentilasta.
Lapsen oikeuksien päiväksi tuotettua suvaitsevaisuutta käsittelevää
videota ”Rakkaat vanhemmat” esitettiin ahkerasti eri TV-kanavilla ja se sai
runsaasti huomiota myös Youtubessa.
UNICEF-kaupunki Rovaniemi oli
näyttävästi esillä paikallisessa mediassa
koko vuoden ajan. UNICEF-kävelyt olivat
puolestaan vuoden mittaan esillä paikallislehdissä eri puolilla Suomea.
UNICEFin hätäaputyö oli vahvasti
esillä vuonna 2010 sattuneiden lukuisten katastrofien uutisoinnin kautta.

UNICEF-uutiset
Suomen UNICEF tuotti toimintavuonna
UNICEF-uutisista neljä numeroa.
Sisältö myötäili järjestön toimintaa sekä
kotimaassa että ulkomailla.
Lähettiläät
Suomen UNICEFilla on sekä pitkäaikaisia Hyvän tahdon lähettiläitä,
että kampanjakohtaisia ja paikallisia
lähettiläitä. He tukevat varainhankintaja vaikuttamistyötä tuomalla näkyvyyttä
ja innostamalla suomalaisia toimimaan
lasten ja UNICEFin hyväksi.
Kouluvierailuja tekivät lähinnä
koulukampanjoiden omat lähettiläät,
uimari Hanna-Maria Seppälä ja viittomakielinen hip-hop-artisti Signmark.
Myös nuori streettanssija Yasu Jukkola
kävi viime vuonna useassa UNICEFkoulussa. Hyvän tahdon lähettiläistä
näyttelijä Micke Rejström vieraili muutamassa UNICEF-koulussa kertomassa
kokemuksistaan Tshadissa.
Hyvän tahdon lähettiläitä on 13,
kampanjalähettiläitä oli vuoden aikana
TV-kampanjassa, koulukampanjassa ja
Janokampanjassa. Lähettilästoiminnan
uusia linjauksia pohdittiin Suomen
UNICEFin muuttuneiden tarpeiden
vuoksi.

© Edward Kojonen

Otimme myös lausunnoin kantaa
valtioneuvoston tasa-arvoselontekoon
(sosiaali- ja terveysministeriö), Ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän mietintöön
kansallisen ihmisoikeusinstituution
perustamisesta (oikeusministeriö),
sekä lasten hyvinvoinnin kansalliset
indikaattorit – hankkeen raporttiluonnokseen (opetusministeriö). Kehitysyhteistyön määrärahoista annoimme
yhteisen lausunnon Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle Suomen Pakolaisavun ja Suomen Unifemin kanssa.
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Hallitus 2010: Heikki Eskola, Iris Länsilahti, Leena Karo, Anja Leino, Ulla Rehell, Matti Honkala,
Maria Romantschuk ja Antti Heikinheimo. Kuvasta puuttuvat Mikael Knip ja Thomas Wilhelmsson.

Hallinto
Suomen UNICEF on juridiselta muodoltaan rekisteröity yhdistys, jossa valtaa
käyttävät henkilöjäsenet yleiskokouksen ja valitsemansa hallituksen kautta.
Yhdistyksen sitoo YK:n lastenrahasto
UNICEFiin yhteistyösopimus, joka
määrittelee hallinnon, taloudenhoidon
ja raportoinnin periaatteet ja säätelee
UNICEF-nimen ja logon käyttöä. Yhdistys
raportoi UNICEFille neljännesvuosittain.
Yhdistyksen suojelija on tohtori Pentti
Arajärvi.
Vuosikokous ja jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden
2010 lopussa 1 137 (1 195 vuoden
2009 lopussa). Järjestön ensisijainen
tavoite on ollut kasvattaa säännöllisten
tukijoiden määrää, eikä jäsenmäärää
ole pyrittykään kasvattamaan.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
6. toukokuuta Helsingissä. Kokous
hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja
antoi vastuuvapauden hallitukselle.
Kokous valitsi vuorineuvos Matti
Honkalan jatkamaan yhdistyksen
puheenjohtajan tehtävässä. Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Riikka
Hankonen ja Sirpa Taskinen. Lisäksi
Jukka Roiha oli aiemmin jättänyt hallituksen omasta pyynnöstään 31.5.2009.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin
rehtori Heikki Eskola, asianajaja Antti
Heikinheimo sekä professori Mikael Knip.
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Hallitus
Hallitus päättää yhdistyksen toiminnan
ja talouden hoitoa koskevista suunnitelmista, linjauksista ja periaatteista,
valvoo yhdistyksen toimintaa ja taloutta,
päättää yhdistyksen omista temaattisista
ja nimikko-ohjelmista sekä katastrofiavusta ja varojen käytöstä niihin sekä
valvoo niiden toimeenpanoa. Suomen
UNICEF noudattaa toiminnassaan
UNICEFin suosittelemia hyvän hallinnon
periaatteita, hallituksen hyväksymää,
tarkkoihin valtuuksiin perustuvaa talousohjesääntöä sekä maltillista ja riskejä
karttavaa sijoituspolitiikkaa.
Toimintavuoden aikana hallitus mm.
paneutui yhdistyksen kulurakenteen
raportointiin ja tuotemyynnin toiminnan uudistushankkeeseen sekä nimitti
uudeksi pääsihteeriksi Marja-Riitta
Ketolan, Pentti Kotoaron jäädessä eläkkeelle 31.1.2011. Hallitus myös tarkisti
yhdistyksen riskienhallinnan periaatteet
ja vastuut. Merkittävimmiksi riskeiksi
nähdään imagoon liittyvät riskit. Hallitus käynnisti vuoden lopulla riskienhallinnan arviointiprojektin riskienhallinnan
prosessien ja käytäntöjen tarkentamiseksi osana hyvän hallinnon periaatteita. Projekti toteutetaan vuoden 2011
aikana.
Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa.
Hallituksen kymmenestä (10) jäsenestä kokouksiin osallistui keskimäärin
kahdeksan (8). Hallituksen jäsenille ei
maksettu palkkioita.

Hallitus suoritti arvioinnin omasta
sekä johdon toiminnasta. Arviointikriteereinä oli mm. hallituksen kokoonpano ja riippumattomuus, yhdistyksen
periaatteiden ja suunnitelmien noudattaminen, hallituksen kokousten
tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus,
yhdistyksen talous- ja hallintajärjestelmien tehokkuus, sekä johdon toiminta.
Keskiarvo hallitustyön arvioinnista oli
4,7 asteikolla 1–5. Arvioinnin vastausprosentti oli 88%. Seuraava hallitustyöskentelyn arviointi suoritetaan
kevään 2011 aikana.
Johto ja henkilöstö
Hallituksen päätösten toimeenpanosta
vastaa yhdistyksen pääsihteeri apunaan
johtavista toimihenkilöistä koottu johtoryhmä. Hänen päätehtävänsä on yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen, yhteydenpito
tärkeimpiin sidosryhmiin, henkilöstön
rekrytointi ja kehittäminen, pääjärjestö
UNICEFin ja yhdistyksen välisen
yhteistyösopimuksen noudattaminen
sekä toiminnan raportointi hallitukselle.
Yhdistyksen pääsihteerinä on toiminut
vuodesta 1998 YM Pentti Kotoaro.
Yhdistyksen palveluksessa oli
vuoden 2010 lopussa 35 vakinaista ja
11 määräaikaista toimihenkilöä. Yhdistyksessä työskenteli vuoden aikana
lisäksi 295 tuntityöntekijää katu- ja
telemarkkinointitehtävissä.
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Hallituksen ja johtoryhmän
kokoonpanot 31.12.2010
Hallitus
Puheenjohtaja,
vuorineuvos Matti Honkala
Varapuheenjohtaja,
asianajaja Antti Heikinheimo
Rehtori Heikki Eskola
Päätoimittaja Leena Karo
Professori Mikael Knip
Paikallisryhmän puheenjohtaja Anja Leino
Tietokantasihteeri Iris Länsilahti
Kehitysjohtaja Ulla Rehell
Viestintäpäällikkö Maria Romantschuk
Rehtori Thomas Wilhelmsson
Johtoryhmä
Pääsihteeri Pentti Kotoaro,
puheenjohtaja
Keräysjohtaja Liisa Susiluoto,
varapuheenjohtaja
Ohjelmajohtaja Inka Hetemäki
Talous- ja hallintojohtaja Tarja Valtakari
Kehityspäällikkö Veera Videnius
Johtoryhmän sihteerinä toimi pääsihteerin sihteeri Marja Koli-Nikander
30.8.2010 saakka ja Ulla-Maria Ihalainen
1.9.2010 lähtien.
Lähipiiri
Yhdistyksen lähipiiriin kuuluvat
yhdistyksen hallitus, johtoryhmä sekä
johtoryhmän sihteeri.
Paikallisryhmät
Paikallisryhmä on UNICEFin ääni omalla
paikkakunnallaan ja osallistuu aktiivisesti
tuotemyyntiin ja keräyskampanjoihin
sekä järjestää omia keräystempauksia.
Paikallisryhmät tiedottavat aktiivisesti
UNICEFin esiin nostamista teemoista
sekä tiedotusvälineiden kautta, kouluissa että omissa tilaisuuksissaan.
Paikallisryhmä on juridisesti osa
yhdistyksen organisaatiota ja toimii
alitilittäjänä, eikä näin ollen tee omaa
erillistä tilinpäätöstään. Paikallisryhmien
edustajana yhdistyksen hallituksessa
toimi Anja Leino.
Toimistovapaaehtoiset
Suomen UNICEFin toimistossa Helsingissä työskenteli vuoden aikana yhteensä
noin 50 vapaaehtoista talkootöissä ja
erilaisissa asiantuntijatehtävissä.
Jäsenyydet
Suomen UNICEF toimii monissa
yhteistyöverkostoissa, mutta on
enimmäkseen pidättäytynyt yhteisöjäsenyyksistä. Varovaisuuden syynä on
UNICEFin tehtävä ja rooli hallitusten
välisenä, puolueettomuuden ja tasapuolisuuden pohjalta toimivana YK:n

erityisjärjestönä, jonka päätöselimessä
johtokunnassa valtioiden hallitukset
ovat jäseniä vuorotteluperiaatteella.
Yhdistys kuuluu puoluepoliittisesti
riippumattomaan järjestöön, Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPAan,
Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiö
KIOSiin, sekä Reilun Kaupan edistämisyhdistykseen. Lisäksi Suomen UNICEF
on Ylen Hyvä säätiön perustajajäsen
yhdessä Kirkon Ulkomaanavun, Suomen
Punaisen Ristin ja Yleisradion kanssa.
Ylen Hyvä koordinoi järjestöjen ja Ylen
yhteistä varainhankinta- ja tiedotuskampanjaa. Yhdistyksellä on perustajajäsenenä pysyvä paikka säätiön hallituksessa. Hallituksen jäsenenä toimi
pääsihteeri Pentti Kotoaro.
Inka Hetemäki jatkoi pysyvänä
asiantuntijajäsenenä vuonna 2006 asetetussa Lapsiasianeuvottelukunnassa.
Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiön
KIOSin hallituksessa UNICEFia edusti
erityisasiantuntija Tanja Suvilaakso,
syksystä suunnittelija Eija Oksanen.
Suomen UNICEF (Inka Hetemäki)
edustaa lapsijärjestöjä Ulkoministeriön
hallituskaudeksi 2008 – 2011 nimittämässä Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa (IONK).   

Henkilöstön ikäjakauma 2010
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Alle 30-vuotiaita 17 %
30–39-vuotiaita 48 %
40–49-vuotiaita 13 %
50–59-vuotiaita 15 %
Yli 59-vuotiaita 7 %

Henkilöstön sukupuolijakauma 2010
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Tulevaisuuden näkymät
YK:n Lapsen oikeuksien komitean tehtävänä on seurata lapsen oikeuksien
toteutumista niissä maissa, jotka ovat
ratifioineet YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen. Maat raportoivat lapsen
oikeuksien toteutumisesta komitealle
viiden vuoden välein. Tänä vuonna
vuorossa on Suomi. Helmikuussa
osallistuimme suomalaisista lapsi- ja
nuorisojärjestöistä koottuun delegaatioon, joka oli YK:n Lapsen oikeuksien
komitean kuultavana Genevessä. Kuuleminen on osa YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen määräaikaisraportointia
ja valmistautumista valtiolle annettaviin suosituksiin lapsen oikeuksien
toteutumisesta Suomessa. Komitea
valmistautuu näin kesäkuun alussa
tapahtuvaa valtion kuulemista varten,
jonka jälkeen se antaa päätelmänsä ja
suosituksensa. Tulemme seuraamaan
prosessia, sekä edistämään suositusten toteutusta yhteistyössä muiden
lapsi- ja nuorisojärjestöjen kanssa.
Vuoden 2011 aikana tulemme
myös julkistamaan UNICEFin tutkimuskeskus Innocentin tekemän tutkimuksen lapsikaupasta Pohjoismaissa, sekä
lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirjan suomennoksen. Käsikirja toimii
työvälineenä YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen soveltamiseen, kirjan kohderyhmänä Suomessa ovat henkilöt,

1. Naisia 72 %
2. Miehiä 28 %

jotka työskentelevät lapsikysymysten
ja perheoikeuden parissa.
Varainhankinnan osalta ensimmäinen
neljännes on sujunut tasaisen kasvun
merkeissä. UNICEF Live televisio-ohjelman aikana toimintaamme ilmoittautui
mukaan yli 6000 kuukausilahjoittajaa,
mikä on kaikkien aikojen paras tulos.
Tuloksemme tulee kehittymään suunnitellusti, mikäli toimintaympäristössä ei
tapahdu mitään radikaaleja muutoksia.
Suomalaisten tuki Pohjois-Afrikan
humanitaariseen kriisiin ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana oli vähäisempää kuin muiden Euroopan maiden.
Vuoden 2011 aikana tulemme
tehostamaan vaikuttamis- ja tiedotustoimintaamme kotimaassa. Tiivistämme myös yhteistyötämme Ulkoministeriön ja Opetusministeriön
kanssa varmistaaksemme lisärahoitusta niin kotimaassa tehtävälle vaikuttamistyöllemme kuin työlle lapsen
oikeuksien sopimuksen käytännön
implementoinnin kehittämiseksi.
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Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2010
	Toteutunut	Toteutunut
1.1.–31.12.2010

1.1.–31.12.2009		





1 190 045,50

1 321 120,28

102 217,05

111 611,00

5 320,57

8 227,10

VARSINAINEN TOIMINTA
VARAINHANKINTA
Tuotemyynti
Tuotteet
Royaltit ja lisenssit
Tuotemyynnin lahjoitukset
Kokonaismyynti

1 297 583,12

1 440 958,38

Myynnin välittömät kulut

-145 762,68

-181 081,34

Myynnin välilliset kulut

-356 311,36

-268 483,00

Tuotemyynnin kokonaistuotto

795 509,08

991 394,04

2 222 515,10

1 841 502,02

-158 374,75

-171 170,82

Vastikkeeton varainhankinta
Yhteisövarainhankinta
Tuotot
Välittömät kulut
Välilliset kulut
Yhteisövarainhankinta yhteensä

-483 274,67

-254 831,00

1 580 865,68

1 415 500,20

Yksityis- ja yritysvarainhankinta
14 436 179,36

11 599 460,49

Markkinointituki

Tuotot

551 343,04

650 000,00

Välittömät kulut

-2 152 748,03

-1 965 748,71

-805 106,95

-1 117 163,00

Muu varainhankinta yhteensä

12 029 667,42

9 166 548,78

Vastikkeeton varainhankinta yhteensä

13 610 533,10

10 582 048,98

-8 279,06

-50 360,87

Vastikkeeton varainhankinta nettotuotto

13 602 254,04

10 531 688,11

VARAINHANKINNAN NETTOTUOTTO	

14 397 763,12

11 523 082,15

Välilliset kulut

Yksiköiden yhteismarkkinointi, kulut
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	Toteutunut	Toteutunut
1.1.–31.12.2010


1.1.–31.12.2009		


TILITYKSET
-981 047,00

-1 068 211,27

Vastikkeettoman varainhankinnan tilitys

Tuotemyynnin tilitys

-12 594 923,00

-9 964 054,33

KOKONAISTILITYS

-13 575 970,00

-11 032 265,60

821 793,12

490 816,55

YHDISTYKSEN OSUUS
KOTIMAAN TOIMINTA
Vaikuttaminen ja viestintä
Tiedotusmäärärahat ja yleisavustukset

194 838,58

289 120,43

Vaikuttamisen ja viestinnän välittömät kulut

-196 222,62

-302 173,67

Vaikuttamisen ja viestinnän välilliset kulut

-419 503,44

-255 417,20

-420 887,48

-268 470,44

HANKETUKI		

55 000,00

HANKETILITYS		

-55 000,00

Viestintä yhteensä

YHDISTYSTOIMINTA
Hallinto
Henkilöstökulut
Poistot

-2 584 238,23

-2 556 725,08

-33 868,66

-57 319,75

-676 457,33

-468 774,73

Yleishallinto yhteensä

-3 294 564,22

-3 082 819,56

Allokoitu yksiköille

2 782 660,90

2 691 696,03

-511 903,32

-391 123,53

21 350,00

22 226,82

Muut yleishallinnon kulut

Allokoimattomat hallintokulut
Jäsentuotot
Yhdistyksen jäsentuotot
Yhdistyksen jäsenkulut
Yhdistyksen jäsentuotot yhteensä
Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-51 573,42

-11 411,50

-30 223,42

10 815,32

-141 221,10

-157 962,10

130 321,27

206 620,89

Arvonalennus kiinteistöosakkeista		
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	

-773,66

10 913,27

-252 884,89

13,44

-204 999,76
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Tase 31.12.2010
31.12.2010

31.12.2009





24 147,54

36 757,72

17 420,91

23 893,61

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT	

8 333,33

10 856,15

49 901,78

71 507,48

450 000,00

540 000,00

108 604,92

149 068,38

400,00

1 374,41

685 996,36

532 819,43

10 350 000,00

10 100 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
948 033,40

557 911,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT	

Rahat ja pankkisaamiset

12 543 034,68

11 881 173,41

VASTAAVAA

12 592 936,46

11 952 680,89

1 276 736,83

1 276 736,83

169 314,79

169 314,79

725,82

205 725,58

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Vararahasto
Muut rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
OMA PÄÄOMA

13,44

-204 999,76

1 446 790,88

1 446 777,44

VIERAS PÄÄOMA
Saadut ennakot
Ostovelat
Velka Unicefille
Muut velat
Siirtovelat

20

43 656,96
152 187,45

85 573,28

10 626 616,50

10 077 323,77

40 526,05

40 216,08

283 158,62

302 790,32

VIERAS PÄÄOMA

11 146 145,58

10 505 903,45

VASTATTAVAA

12 592 936,46

11 952 680,89
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Tilinpäätöksen liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole.
Käyttöomaisuus ja poistot
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon.
Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan
tasapoistoina 3:n, 5:n tai 7 vuoden aikana.
Vaihto-omaisuus
Yhdistyksellä ei ole vaihto-omaisuutta. Myyntituotteet ovat
pääjärjestön omistamia ja valmistuttamia eivätkä sisälly
taseeseen. Yhdistys on vakuuttanut myyntituotteet.
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet- ja osuudet on arvostettu hankintamenoon.
Testamenteilla ja lahjoituksina saadut noteeratut osakkeet
arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin.
Avustukset
Ulkoasiainministeriöltä sekä opetusministeriöltä saatu valtionapu on esitetty tuloslaskelmassa Vaikuttamis- ja viestintätoiminnan erässä ”Tiedotusmäärärahat ja ja yleisavustukset”.
Valtionavun tiedotukseen kohdistetun osuuden käyttö on
esitetty liitetiedoissa kohdassa 3.2 Tiedotusmäärärahat.
Pääjärjestöltä saatu kampanjatuki on esitetty asianomaisen
toiminnan kohdalla.
Kulujen kohdistusperiaatteet
Toiminnanaloille on kohdistettu erilliskulut. Osiosta ”Hallinnon
kulut” on kullekin toiminnanalalle kohdistettu yhteiskuluosuus
toiminnanalan palkkojen suhteessa.
Kokonaistuotot ja -kulut
Tuotemyynnin tuottoihin sisältyy pääjärjestön korteista ja
tuotteista saatujen tuottojen lisäksi omien kampanjatuotteiden
tuotot sekä vastikkeettomien varainkeruutuotteiden tuotot.
Vastikkeettomaan varainhankintaan sisältyy yksityishenkilöiltä
ja yrityksiltä saatujen tuottojen lisäksi järjestöjen ja YlenHyvä
Säätiön tuotto. Satunnaiset tuotot sisältävät myyntivoittoa
pysyvien vastaavien myynnistä.
Tilikauden tulos
Yhdistys ei kerrytä pääomia, eikä tarkoitus ole tuottaa voittoa.
Yhdistyksen tavoitetulos on nolla. Tilitys pääjärjestölle
Unicefin ohjelmiin tehdään täysimääräisenä nettotuloksesta.
Tilitykset pääjärjestölle
Tilitys pääjärjestölle Unicefin lastenrahastoon sekä
temaattisiin - ja nimikko-ohjelmiin tehdään täysimääräisenä
nettotuloksesta. Tilikauden tuloksesta tehtävä tilitys on
taseessa velkana Unicefille.
Lähipiiriliiketoimet
Yhdistyksellä ei ollut kuluneella tilikaudella lähipiiriliiketoimia.

2. Ulkomaanrahanmääräisten
erien muuntokurssit
Tilinpäätöspäivänä ei ollut ulkomaanrahamääräisiä saamisia tai
velkoja.

3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
		
3.1 Kokonaistuotot ja -kulut
2010
2009
Kokonaistuotot		
Tuotemyynti
1 297 583,12 1 440 958,38
Vastikkeeton varainhankinta 16 658 694,46 13 440 962,51
Yhdistystoiminta
21 350,00
22 226,82
Tiedotusmäärärahat ja
vaikuttamistuki
194 838,58
289 120,43
Tuki pääjärjestöltä
551 343,04
650 000,00
UM:n hanketuki		
55 000,00
Sijoitustoiminta
130 321,27
206 620,89
Satunnaiset tuotot
10 913,27
Tuotot yhteensä
18 865 043,74 16 104 889,03

Kokonaiskulut		
Tuotemyynti
502 074,04
449 564,34
Vastikkeeton varainhankinta 3 607 783,46 3 559 274,40
Tilitykset pääjärjestölle
13 575 970,00 11 032 265,60
Kotimaantoiminta
615 726,06
557 590,87
Hanketilitys		
55 000,00
Yhdistystoiminta
529 608,08
345 215,28
Poistot
33 868,66
57 319,75
Arvonalennukset		773,66
Satunnaiset kulut		
252 884,89
Kulut yhteensä
18 865 030,30 16 309 888,79
Tilikauden tulos
13,44
-204 999,76
Tilikauden yli/alijäämä
13,44
-204 999,76
		
3.2 Tiedotusmäärärahat 		
Tiedotusmäärärahat
Määräraha Käytetty 2010
-UM:n tiedotustuki 2010:
kv-kasvatusmateriaalit,
80 483,00
80 483,00
yleistiedotusmateriaalit sekä
materiaalien lisätilaukset		
Yhteensä
80 483,00
80 483,00
		
3.3 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
2010
2009
Korkotuotot
130 321,27
206 620,89
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4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
4.1 Aineettomat hyödykkeet
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Menojäännös 31.12.
Poistot
Menojäännös poistojen jälkeen

2010
36 757,72
8 491,13
45 248,85
-21 101,31
24 147,54

2009
39 434,98
32 150,28
71 585,26
-34 827,54
36 757,72

4.2 Koneet ja kalusto
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös 31.12.
Poistot
Menojäännös poistojen jälkeen

2010
23 893,61
20 179,65
-13 885,00
30 188,26
-12 767,35
17 420,91

2009
30 372,32
16 013,50
46 385,82
-22 492,21
23 893,61

4.3 Osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Tasearvo 1.1
Sunic Oy:n purku
Tasearvo 31.12.
Osakkeet ja osuudet yhteensä

2010

2009

10 856,15
-2 522,82
8 333,33
8 333,33

11 629,81
-773,66
10 856,15
10 856,15

Edellisten tilikausien ylijäämä
1.1.
205 725,58
Vähennys
-204 999,76
31.12.
725,82
Tilikauden yli/alijäämä
13,44
5.2 Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Velka Unicefille
1.1.
Tilitykset vuoden aikana
Lisäys tilivuodelta
Ennakkotilitykset
Tilitysvelka 31.12.
Siirtovelat
Vuosilomavelka
Muut siirtovelat
Siirtovelat 31.12.

2010
43 656,96
152 187,45

205 718,99
6,59
205 725,58
-204 999,76
2009
85 573,28

10 077 323,77 10 109 733,47
-9 906 838,59 -9 689 248,29
13 575 969,36 11 032 265,60
-3 119 838,68 -1 375 427,00
10 626 615,85 10 077 323,77

238 814,51
44 344,11
283 158,62

6. Leasingvastuut
2010
4.4 Pitkäaikaiset saamiset
2010
2009
Seuraavana vuonna maksettava
62 181,37
Kauppahintasaaminen,
Perttulantie 6 osakkeet
450 000,00
540 000,00
Myöhemin maksettava
92 240,21
Leasingvastuut yhteensä
154 421,58
		
4.5 Siirtosaamiset
2010
2009
7. Liitetiedot henkilöstöstä
Varainhankinnan saamiset
590 041,02
500 312,34
Yleishallinnon saamiset
95 955,34
32 507,09
Henkilöstö tilivuoden päättyessä
2010
Saamiset yhteensä
685 996,36
532 819,43
Vakituinen henkilöstö
35
Projektihenkilöstö
11
4.6 Muut arvopaperit
2010
2009
Nordea rahamarkkinatalletus
2 700 000,00
800 000,00
Yhteensä
46
Helsingin OP
rahamarkkinatalletus
7 650 000,00 8 200 000,00
Henkilöstökulujen erittely
2010
Sampo		 1 100 000,00
Palkat
2 000 139,82
Rahamarkkinatalletukset
Palkkiot
8 232,63
yhteensä
10 350 000,00 10 100 000,00
Eläkekulut
356 064,96
5. Taseen vastattavia koskevat tiedot
Muut lakisääteiset
henkilösivukulut
75 747,96
5.1 Oma pääoma
2010
2009
Yhteensä
2 440 185,37
Vararahasto
Palkat
2010
1.1.
1 276 736,83 1 276 736,83
Pääsihteerille maksetut
Ei muutoksia
palkat ja palkkiot
99 204,75
31.12.
1 276 736,83 1 276 736,83
Hallituksen jäsenille
maksetut palkkiot
0,00
Muut rahastot/Hallituksen toimintarahasto
Yhteensä
99 204,75
1.1.
169 314,79
169 314,79
Ei muutoksia
31.12.
169 314,79
169 314,79
8. Tilitysinformaatio

234 427,26
68 363,06
302 790,32
2009
23 065,61
22 688,83
45 754,44

2009
33
11
44
2009
2 000 667,10
11 686,40
326 406,76
71 390,25
2 410 150,51
2009
97 951,50
0,00
97 951,50

Pääjärjestön kanssa tehdyn Joint Strategic Planning Processsopimuksen mukaan vuodelle 2010 sovittu tilitysprosentti on
71 prosenttia kokonaistuotosta. Kokonaistilitysprosentti on
75,6 prosenttia ylittäen tilivuodelle tehdyt arviot.
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8.1 Varainhankinnan
tuotot ja tilitykset
Tuotemyynti
Tuotemyynnin bruttotuotto
Osuus varainhankinnasta
Muutos edellisestä vuodesta
Tilitys lastenrahastoon

2010

2009

1 297 583,12
7,23 %
-9,95 %
981 046,80

1 440 958,38
9,68 %

Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat:		
Arkistointi
Päiväkirja		elektroninen
Pääkirja		elektroninen
Reskontra		paperi
Sidottu tasekirja		
paperi

Tilikauden aikana käytetyt tositelajit:
Nimike
Tositelaji
Arkistointi
Hyvityslasku
HL
Paperi
Käsilaskut
KL
Paperi
Vastikkeeton varainhankinta
Käteiskassa
KA
Paperi
Vastikkeettoman
Myynnin kohdistukset
MK
Paperi
varainhankinnan tuotto
16 658 694,46 13 440 962,51
Myyntilaskut
ML
Paperi
Osuus varainhankinnasta
92,77 %
90,32 %
Myyntilaskut/alennuksen korjaus MLA
Paperi
Muutos edellisestä vuodesta
23,94 %
Myyntisuoritukset
MS
Paperi
Tilitys lastenrahastoon ja
Muistiotositteet
MU
Paperi
nimikko-ohjelmiin
12 594 922,56 9 964 054,33
Ostolaskut
OL
Paperi
Oikaisutositteet
OT
Paperi
Varainhankinta yhteensä
Palkat
PA
Paperi/elektroninen
Varainhankinnan bruttotuotto 17 956 277,58 14 881 920,89
Pehmeä paketti hyvityslaskut
PH
Paperi
Muutos edellisestä vuodesta
20,66 %
Pehmeä paketti laskut
PP
Paperi
Kokonaistilitys
13 575 969,36 11 032 265,60
Postiennakot
PE
Paperi
Muutos edellisestä vuodesta
23,06 %
Pankkitositteet
PT
Paperi/elektroninen
Paikallisryhmät
TR
Paperi
Tilityskohteet
2010
2009
Viitesuoritukset
VS
Paperi/elektroninen
		
Suomen UNICEFin omat ohjelmat		
Koulutus ja tasa-arvo
1 324 338,06
Varhaislapsuus
232 669,54
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Lapset ja Aids
150 000,00
Lasten suojelu
126 785,08
Helsingissä, 13. huhtikuuta 2011
Suomen UNICEFin omat
ohjelmat yhteensä
1 833 792,68
Hallitus
Osuus kokonaistilityksestä
13,51 %
		
Matti Honkala
Antti Heikinheimo
Kansainväliset teemaohjelmat ja hätäapu
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Ghana lasten suojeluohjelma
100 000,00
Haiti hätäapu
1 300 000,00
Heikki Eskola
Leena Karo
Lapset ja Aids
500 000,00
Mikael Knip
Anja Leino
Hätäapu
192 000,00
Iris Länsilahti
Ulla Rehell
Pakistan hätäapu
700 000,00
Maria Romantschuk
Thomas Wilhelmsson
Tansania koulutusohjelma
210 000,00
Tansania lasten suojeluohjelma 210 000,00
Teemaohjelmat yhteensä
3 212 000,00
Osuus kokonaistilityksestä
23,66 %
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
		
1 068 211,27

Helsingissä, 28. huhtikuuta 2011
Omat ja teemaohjelmat
yhteensä
5 045 792,68 2 753 041,10
Henrik Sormunen
Osuus kokonaistilityksestä
37,17 %
24,95 %
KHT
		
Unicefin lastenrahasto		
Tilitykset lastenrahastoon
yhteensä
8 530 176,68 9 964 054,32
Osuus kokonaistilityksestä
62,83 %
90,32 %
		
Kokonaistilitys 2010
13 575 969,36 11 032 265,60
Osuus varainhankinnasta
75,6 %
74,1 %

Terja Artimo
KHT
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Tilintarkastuskertomus
Suomen UNICEF ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen UNICEF ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. Tilinpäätös sisältää taseen,
tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella
lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää,
että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen
valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi
lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia.

Helsingissä 28. päivänä huhtikuuta 2011

Henrik Sormunen			
Terja Artimo
KHT				KHT
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Avainluvut
Varainhankinnan bruttotuotto ja tilitykset

Tilitykset 14,2 milj. euroa

Me
20

Hätäapu 16 %

16

Suomen UNICEFin
omat ohjelmat 5 %

12
Kotimaantyö 4 %
8
Kansainväliset
teemaohjelmat 14 %

4
0

UNICEFin
lastenrahasto
61 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Varainhankinta

Tilitykset

Varainhankinta sektoreittain 18,0 milj. euroa

Kulujen osuus bruttotuotosta
Keräys- ja
hallintokulut
21 %**

Tuotemyynti 7%
Yritysyhteistyö 6 %
Koulut 8 %

Lahjoitukset
yksityishenkilöiltä
79 %

UNICEFin työhön 79 %*
* sisältäen kotimaantyön 3 %
** sisältäen keräyskulut 10 %

Varainhankinnan kehitys
Me
20
16
12
8
4
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lahjoitukset yksityishenkilöiltä
Myynti

Yritykset
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Tunnusluvut
Tunnusluvut
2010
	M€ %

2009
M€ %

Varainhankinnan bruttotuotto

14,9

Keräyskulut
Yleiskulut
Tilitys kv. toimintaan

18,0		
1,8

10

1,5

10

2,0

11

1,8

12

13,6

76

11,0

74

Tunnuslukujen laskenta
Varainhankinnan bruttotuotto = Kokonaismyynti + Yhteisö-,
yksityis- ja yritysvarainhankinnan tuotot
© UNICEF/NYHQ2010-2579/Roger LeMoyne
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Keräyskulut = Yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan
välittömät kulut + Markkinointituki
Keräyskulu-% = Keräyskulut / Varainhankinnan bruttotuotto x 100
Yleiskulut = Hallintokulut + Jäsenkulut + Muut satunnaiset kulut
Yleiskulut-% = Yleiskulut / Varainhankinnan bruttotuotto
Tilitys = Tuotemyynnin tilitys + Vastikkeettoman varainhankinnan tilitys
Tilitys-% = Tilitys / Varainhankinnan bruttotuotto

UNICEFin kansainvälinen johtokunta 2010
Aasia (7)
Bangladesh
Iran
Kazakhstan
Kiina
Korean tasavalta
Pakistan
Qatar
Afrikka (8)
Kap Verde
Kongo
Liberia
Malawi
Somalia
Sudan
Tunisia
Zimbabwe
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Itä-Eurooppa (4)
Romania
Slovenia
Valko-Venäjä
Venäjä
Latinalainen Amerikka ja Karibia (5)
Antigua ja Barbuda
El Salvador
Haiti
Kuuba
Uruguay

Länsi-Eurooppa ja muut (12)
Irlanti
Islanti
Iso-Britannia
Italia
Kanada
Luxemburg
Norja
Ranska
Sveitsi
Tanska
Uusi Seelanti
Yhdysvallat
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Vapaaehtoiset
Paikallisryhmät ja
puheenjohtajat
UNICEF-paikallisryhmät toimivat
yhdistyksen edustajina omilla paikkakunnillaan. Ryhmien toiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen ja niiden taloudellista toimintaa ohjataan ja valvotaan
yhdistyksen toimistosta. Ryhmien
taloudellinen tulos on osa yhdistyksen
tilinpäätöstä.
Espoo 		
Forssa		
Heinola		
Helsinki 		
Hyvinkää
Hämeenlinna
Ilmajoki		
Imatra 		

Tuulikki Siltanen
Eija Ahtiainen
Kaija Seppänen
Maiju Rohkea
Salme Laitinen
Anja Leino
Elina Jaskari
Marjut Vuotila

Toimistovapaaehtoiset
Suomen UNICEFin Lauttasaaren ja
Kalasataman toimipisteissä avusti
pääkaupunkiseudun vapaaehtoisia.
Heidän panoksensa oli merkittävä
mm. kampanjoiden postituksissa,
myyntituotteiden pakkaamisessa,
käsikirjastonhoidossa ja erilaisissa
asiantuntijatehtävissä.
Almark Marja-Leena
Aro Kirsti		
Arvola Greta
Asoranta Kerttu
Bifelt Doris
Björkbom Inge
Byholm Leena
Dahlberg Maj-Britt
Eriksson Joan
Eteläpää Ritva
Hyvän tahdon lähettiläät
Yhdistyksellä on ollut Hyvän tahdon
lähettiläitä jo yli 20 vuoden ajan. Lähettiläiksi kutsutaan eri taiteen alojen edustajia, pääasiassa esiintyviä taiteilijoita,
jotka tukevat esiintymisillään UNICEFin
työtä maailman lasten hyväksi.

Joensuu		
Jyväskylä
Kajaani		
Kala- ja
Pyhäjokilaakso
Kemi 		
Koillis-Savo
Kokkola		
Kotka		
Kouvola		
Kuhmo		
Kuopio		
Kurikka		
Kuusamo
Lahti		
Lappeenranta
Mikkeli		
Mäntsälä
Oulu		
Pieksämäki

Pirjo Hyvärinen
Kirsi Torkkola
Anita Sinisalo
Kirsi Takkinen
Juhani Romppanen
Tuula Alava
Merja Seppälä
Anu Vihavainen
Anneli Becker
Mirja Ruuskanen
Tanja Helminen
Marita Sarvela
Virpi Alaräisänen
Leena Kemppi
Ritva Aalto
Tommi Oksanen
Carita Lindholm
Paula Heikkilä
Marja Janhunen

Heino Ritva
Helin Raili
Juntto Anneli
Jägerroos Eva
Kanerva Matti
Kekkonen Helena
Kekkonen Risto
Kärkkäinen Gisela
Lahtinen Marita
Laiho Liisa
Lauri Riitta
Lähdeaho Marja-Liisa
Länsmans Anna-Liisa
Maatala Hannele
Mattinen Mirja
Mustonen Irma
Nyström Chris
Osmala Ritva
Ossila Anja
Pyötsiä Raili
Rantamäki Doris

Ahvo Eija, näyttelijä, laulaja
Haavisto Susanna, näyttelijä, laulaja
Hanski Anna, laulaja
Kalaoja Katri Helena, laulaja
Kaunisto Rainer, nukketaiteilija, näyttelijä
Laukkanen Juha, nukkenäyttelijä
Linnankivi Jyrki, muusikko
Nuotio Eppu, näyttelijä, kirjailija
Rantala Iiro, muusikko
Rejström Micke, näyttelijä, jonglööri
Smith Axl, juontaja, muusikko
Uotinen Jorma, tanssitaiteilija
Vilpas Eija, näyttelijä

Pietarsaari
Pori		
Porvoo		
Rauma		
Rovaniemi
Salo		
Savonlinna
Seinäjoki		
Somero		
Tampere		
Tornio		
Turku		
Vantaa		
Varkaus		
Vihti		
Västnyland
Ylä-Savo		
Ähtäri		

Riitta Palovuori
Maria Väkiparta
Beatrice Wahlström
Kati Nordman
Pirjo Lappalainen
Kati Rissanen
Minna Rasimus
Tuula Salo
Riina Kopra
Jaana Ristimäki-Anttila
Hellevi Alamäki
Riitta Mehtonen
Iris Länsilahti
Mervi Hokkanen
Eeva Franssila
Monica Lindgren
Tuija Karppanen
Kaisa Rantamäki

Ratalahti Soili
Rautio Aino
Rytkönen Leila
Rytkönen Leila
Saari Alli		
Saarikangas Maila
Saarinen Markku
Savolainen Maija
Savolainen Tuula
Solehmainen Sylvi
Stadius Anneli
Sundell Birgitta
Syrjänen Eila
Säteri Angelica
Tuhkanen Hilkka
Tuhkanen Raimo
Vaajama Tuula
Virtanen Marjut
Öster Gretel

Takakannen kuvat
nuket © Sari Tammikari
koulussa © Patrik Jansson
pienet jalat © UNICEF/NYHQ2008-1781/Giacomo Pirozzi
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