
Säätiö perustetaan.
Hanketoiminta keskittyy
Fray Bentosiin.
Merkittävimmät ohjelmat
liittyvät koulutukseen ja työ-
voiman uudelleenaktivointiin.

Säätiön hankkeet apuna
25 paikkakunnalla.

Ensimmäinen hanke 
Mercedesissa ja
Paysandún kylässä.

Toteutettujen ohjelmien määrä 
kasvaa 40 %.

Paysandún, Tacuarembón 
ja Sorianon hallintoalueilla 
kehitetään ohjelmia alueiden 
pääkaupunkeihin ja 
maaseudulle.

Säätiön toimintakenttä
laajenee merkittävästi.

Mukaan otetaan uusia 
organisaatioita, joiden kanssa 
toteutetaan paikallistasolla 
syntyneitä aloitteita. 

Yhä enemmän ohjelmia 
sisämaan maaseudulla, 
varsinkin Tacuarembóssa.

Toiminnan piiriin kuuluvien 
yhteisöjen määrä on 
kaksinkertaistunut kolmessa 
vuodessa.

Nuorille opiskelijoille ja 
koululaisille suunnataan 
erityisiä, yrittäjyyteen 
kannustavia hankkeita.

Hankkeissa on mukana
yli 15 000 ihmistä.

Toiminnan painopisteitä 
arvioidaan ja tulevaa työtä 
suunnitellaan.
Päätetään panostaa 
maaseutuyhteisöissä 
toteutettaviin hankkeisiin, joilla 
on suuri vaikutus.
Kartoitetaan Route 59 -tien 
varrella Tacuarembóssa 
sijaitsevia kyliä ja valitaan 
alue ensimmäiseksi 
painopistealueeksi.

Säätiön rooli toiminnan 
äänitorvena korostuu.
Uusien hankkeiden esittelyyn 
panostetaan.
Hankkeissa on mukana
noin 35 järjestöä.

Kyläyhteisöjen työpajat alkavat 
tuottaa tuloksia.
Säätiön toiminta laajenee 
uudelle alueelle, Duraznoon.
Koulutus nousee keskeisimmäksi 
painopistealueeksi.
Ensimmäinen paikallisissa 
työpajoissa ideoitu hanke 
hyväksytään.

Kolme kymmenestä projektista 
saa alkunsa työpajoissa 
käydyistä keskusteluista 
paikallisjohtajien kanssa.
Säätiön toiminta laajenee 
Cerro Largoon Arévalossa 
toteutettavan hankkeen myötä. 
Säätiö saa Nova Awards 
-palkintogaalassa 
erityismaininnan 
yhteisötyöstään.

Solmitaan merkittäviä 
alliansseja kansallisen ja 
alueellisen tason oppilaitosten 
kanssa.
Panostetaan erityisesti 
aloitteisiin, jotka tukevat 
maaseudun lasten hakeutumista 
jatkokoulutukseen.
75 % hankkeista 
liittyy koulutukseen tai 
työopetukseen.
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MISSIO
UPM Säätiö edistää 
kyläyhteisöjen kehitystä 
kasvatuksen, koulutuksen 
ja yrittäjyyden avulla sekä 
kannustaa turvallisiin ja 
terveellisiin elämäntapoihin.

FILOSOFIA
Pyrimme tukemaan yhteisöjen 
kasvua ja niiden omia 
kehitysprosesseja yhteistyössä 
paikallisten sidosryhmien 
kanssa. Tarkoituksemme 
ei ole omaksua johtajan 
roolia tai ajaa läpi ennalta 
laadittuja suunnitelmia. 
Toimenpiteet toteutetaan 
alueen muiden järjestöjen, 
toimielinten ja viranomaisten 
toiminnan yhteydessä.

AIKAJANA KERTOMUKSIA

HANKKEITA: 
• Jalkapallo- ja maahockey-
koulut Río Negrossa 
yhteistyössä Rio Negron 
paikallishallinnon kanssa.

HANKKEITA:
• Vammaisten yhteisöön inte-
groitumista tukevia ruoanlaitto-
työpajoja, yhteistyökumppani-
na Valoremos la Vida.
• Lasten urheilukoulu Fray 
Bentosissa, yhteistyökumppa-
nina Sports and Social Club 
Anastasia.

HANKKEITA:
• Batoví Group
Tacuarembóssa,
yhteistyökumppanina
BIO Uruguay International. 

• Tietotekniikkaa Rio 
Negron koululaisille, 
yhteistyökumppanina
Qualitas Network.

HANKKEITA:
• Ammatillisia työpajoja 
naisille Paysandússa, 
yhteistyökumppanina
Aldeas Infantiles.

• Näöntutkimus kaikille 
Fray Bentosin koululaisille, 
yhteistyökumppanina
Lions Club Fray Bentos.

HANKKEITA:
• Kestävä kehitys Cerro 
del Arboliton kylässä, 
yhteistyökumppanina BIO 
Uruguay International.
• Stipendejä kemian tekniikan 
opiskelijoille Paysandússa, 
yhteistyökumppanina UTU.
• Liikenneturvallisuuskasvatusta, 
yhteistyökumppanina Rotary 
Club Fray Bentos.

HANKKEITA:
• Ammatillisen perus-
koulutuksen ohjelma 
Tacuarembón Clarassa. 
• Liikkuva klinikka Litoral-
alueelle, yhteistyökumppanina 
Lions Club Paysandú.
• Jalkapallon pelaajien 
koulutuskeskus Fray Bentosiin, 
yhteistyökumppanina 
paikallinen lasten 
jalkapallosarja.

HANKKEITA:
• Rio Negron maakunnan 
koulujen tarjoaman 
koulutuksen vahvistaminen, 
yhteistyökumppanina E.ducate.
• Hammashoito-ohjelma 
Duraznon maakunnan 
kouluissa, yhteistyökumppanina 
Sociedad Rural of Durazno.

HANKKEITA:
• Kehitystyötä Cerro 
Largon Arévalossa, 
yhteistyökumppanina BIO 
Uruguay International.
• Koulukirjastojen 
parantaminen Rio Negrossa, 
yhteistyökumppanina 
paikallishallinnon 
peruskoulutusyksikkö.

HANKKEITA:
• Mekatroniikan ammatillinen 
peruskoulutus Fray Bentosissa, 
yhteistyökumppanina Fray 
Bentosin maatalousoppilaitos.
• Uruguayn Litoralin alueen 
opiskelijoille perustetaan 
verkkosivusto litoralestudiante.uy.
• Opettajakoulutusohjelma Fray 
Bentosissa, yhteistyökumppanina 
Uruguayn katolinen yliopisto.

Tarkoituksemme on
jatkaa yhteistyötä erilaisten 
järjestöjen ja organisaatioiden 
kanssa kestävien hankkeiden 
toteuttamiseksi. Tule mukaan, 
toimitaan yhdessä! 

Alkuun pääset
lataamalla tiedote-
materiaalia ja hakemus-
lomakkeen osoitteesta
www.upm.com.uy 
ja lähettämällä tietoa 
hankkeestasi osoitteeseen 
fundacion@upm.com

”USKOMME, ETTÄ KOULUTUS ON YHTEISÖJEN KEHITTYMISEN AVAIN. TARKOITUS ONKIN 
LAAJENTAA TOIMINTAA PAIKALLISTASOLLA, AINA PAIKALLISTEN TARPEIDEN MUKAAN”,
SANOO UPM:N SÄÄTIÖN TOIMINNASTA VASTAAVA MAGDALENA IBÁÑEZ.

”SÄÄTIÖ ON ANTANUT TÄRKEÄÄ TUKEA MAASEUDUN KOULUILLE.
TÄRKEINTÄ ON KUITENKIN SE, KUINKA SE MUUTTAA LÄHESTYMISTAPOJA 
YHTEISÖTYÖHÖN: OPIMME AJATTELEMAAN ASIOITA MYÖS PAIKALLISTEN 

NÄKÖKULMASTA. LISÄKSI KOULUTUKSEEN PANOSTAMINEN TEKEE TUESTA KESTÄVÄÄ.” 
MILTON PODKIDAYLO, RIO NEGRON CENTER OF DIDACTIC PEDAGOGICAL SUPPORT 

TO RURAL SCHOOLS -KESKUKSEN KOORDINAATTORI.

”KYMMENEN VIIME VUODEN AIKANA OLEMME OPPINEET, ETTÄ KUN 
HANKKEET TOTEUTETAAN YHTEISTYÖSSÄ USEIDEN ORGANISAATIOIDEN 
KESKEN, SAADAAN AIKAAN LAAJEMPIA JA KESTÄVÄMPIÄ VAIKUTUKSIA.”

”SÄÄTIÖ PERUSTETTIIN SELLUTEHTAAN RAKENTAMISEN AIKAAN. ALUKSI SEN 
TOIMINTA KESKITTYI RIO NEGROON, MUTTA SITTEMMIN SE ON LAAJENTUNUT 
MUUALLEKIN SISÄMAAHAN. NYKYÄÄN SÄÄTIÖN TOIMINNAN PIIRISSÄ ON YLI 
SATA YHTEISÖÄ KAHDEKSALLA HALLINTOALUEELLA.”
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PIENISSÄ YHTEISÖISSÄ

TOTEUTETTAVIEN HANKKEIDEN OSUUS

”Lapsuuskodissani kukaan ei käynyt 
hammaslääkärissä. Vasta lasteni koulussa 
järjestetyn hammashoito-ohjelman myötä 
ymmärsin, kuinka tärkeää hampaiden hoito 
on. Nyt hampaiden harjaus aina aterian 
jälkeen on jo vakiintunut tapa. Ei haittaa, 
vaikka kulkisi vanhoissa vaatteissa – mutta 
hampaiden pitää olla puhtaat.”

Beatriz Oreggione, seitsemän lapsen äiti, jonka 
lapset käyvät Chacras de Sarandí del Yin koulua 
nro 19 Duraznossa, jossa koulujen hammashoito-
ohjelma kehitettiin.

”Minulle on hyvin tärkeää, että olen saanut 
toisen asteen koulutuksen nyt 24-vuotiaana. 
Olen ylpeä siitä, että olen opiskellut 
maaseudulla.”

José Pedro Liendo, suorittanut CETP-UTU:n 
ammatillisen peruskoulutusohjelman Clarassa 
Tacuarembóssa.

”En olisi koskaan uskonut suorittavani koulua 
loppuun, saavani harjoittelupaikkaa ja 
tällaista työpaikkaa. Saan tehdä mieleistäni 
työtä, minulla on vastuuta muistakin ihmisistä 
ja tunnen oppivani uutta joka päivä.”

Alexandra Simonov San Javierista, opiskeli UPM 
Säätiön stipendillä kemian teknikoksi Paysandússa.
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YHTEISÖJEN KASVU YHTEISIÄ PROJEKTEJA
Pitkäaikaisten muutosten tukeminen Yhteistyötä yli sadan järjestön kanssa

VAIKUTUS YHTEISÖIHIN VAIKUTUS JÄRJESTÖIHIN

Säätiö hyödyntää yhteisöissä olevaa 
osaamista. Se pyrkii selvittämään 
yhteisöjen tarpeet ja mahdollisuudet 
yhdessä yhteisön keskeisten jäsenten 
kanssa. Vuoropuhelu alkaa yleensä 
työpajoista, joissa perehdytään 
ihmisten henkilökohtaisiin haasteisiin 
ja mahdollisuuksiin. Yhteisön johtajien 
kautta vaikuttaminen on hyvä tapa saada 
yhteisö itse toimimaan omien olojensa 
parantamiseksi. ”Emme halua tarjota 
valmiita ratkaisumalleja, vaan pyrimme 
esittämään kaikenlaisia mahdollisuuksia 
paikallisen kehityksen tueksi”, selittää 
UPM Säätiön johtaja Magdalena 
Ibáñez. Tällä hetkellä vähintään neljä 
kymmenestä hankkeesta saa alkunsa 

UPM Säätiö kuuntelee paikallisten 
vaikuttajien ja järjestöjen näkemyksiä ja 
ottaa toteutettavakseen paikallistasolla 
ideoituja hankkeita. Hankkeisiin otetaan 
aina mukaan useita eri toimijoita, mikä 
rikastuttaa hankkeita ja tukee niiden 
kestävyyttä.

Säätiön näkemyksen mukaan vain 
yhteistyössä toteutetut hankkeet tuottavat 
pysyviä muutoksia, ja se onkin kutsunut 
niin julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita 
mukaan ratkomaan hankalia ongelmia. 

Tacuarembón maaseudun nuorille 
suunnattu koulutusohjelma on hyvä 
esimerkki tällaisesta toiminnasta. UPM 
Säätiön johdolla etsittiin keinoja auttaa 
seudun nuoria jatkamaan koulunkäyntiä. 

Säätiön työpajoissa yhteisöjohtajien 
kanssa käydyistä keskusteluista. 
Hankkeissa voidaan kehittää 
esimerkiksi vapaa-ajanviettopaikkoja, 
urheilutoimintaa tai terveyttä edistäviä 
toimenpiteitä.

”Näin löydetään myös koko seudulle 
tärkeitä toiminnan kohteita. Säätiö on 
hyväksynyt useita paikallisten kehittämiä 
hankkeita, mutta sillä on myös tärkeä 
rooli välittäjänä yksityisten ja julkisten 
toimijoiden ja paikallisväestön välillä”, 
Ibáñez kertoo.

Tällaiset hankkeet ja niiden 
nopeasti näkyvät myönteiset vaikutukset 
edistävät myös paikallisyhteisöjen 
sisäistä yhteishenkeä. Ihmiset eivät koe 
olevansa vain hyväntekeväisyysohjelmien 
kohteita, vaan toimivat aktiivisesti 
voittaakseen yhteisössään vallinneita 
esteitä. ”Ymmärrän, ettemme voi 
vain istua paikoillamme odottamassa 
tai vaatimassa, että hyviä asioita 
tapahtuisi. Meidän jokaisen täytyy 
ottaa vastuuta”, sanoo algortalainen 
Sonia Tonarelli, joka osallistui UPM:n 
tehtaalla järjestettyihin työpajoihin ja 
yhteisöjohtajien tapaamiseen. Jokainen 
pienikin edistysaskel osoittaa, että vaikka 
muutokset tapahtuvat vähitellen, ne ovat 
kuitenkin mahdollisia.

Tässä työssä saatiin arvokasta apua 
CETP-UTU-yliopistolta ja useilta muilta 
seudun oppilaitoksilta. Toisen asteen 
koulutusmahdollisuuksien puuttuminen 
on ollut alueella ongelmana jo kauan. 
Alan toimijoiden yhteistyön ansiosta 
tilanteeseen saatiin ratkaisu, kun Claraan 
perustettiin nimenomaan paikallisiin 
olosuhteisiin suunniteltu ammatillinen 
peruskoulutusohjelma. ”Tämä on 
Uruguayn opetushallinnon historiassa 
ainutlaatuinen, uraauurtava hanke. Siinä 
on mukana useita tahoja, jotka kaikki 
ovat yhtä sitoutuneita kuin UPM Säätiö. 
Hankkeessa on ymmärretty alueen 
väestön tilanne ja maantieteellisen 
eristyneisyyden riski”, sanoo Cesar 
González, entinen CETP-UTU:n 
valtuutettu. 

Suurten kehityssuunnitelmien 
toteuttaminen edellyttää yhteistyöhön 
sopivien kumppaneiden löytämistä. 
Tämä on ollut UPM Säätiön toimintatapa 
alusta asti: emme syrjäytä paikallisia 
toimijoita emmekä ota johtajan roolia 
vaan toimimme yhdessä paikallisten 
kanssa heille tärkeiden asioiden 
saavuttamiseksi.

Liikkuva klinikka kiersi maaseutukyliä tarjoten hammas-
tarkastuksia ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. 
”Edellisen kerran kylässämme kävi hammaslääkäri
14 vuotta sitten”, kertoo paikallinen asukas.

Rio Negron seudulta kotoisin olevat nuoret opiskelijat 
osallistuivat mekatroniikan alan ammatilliseen perus-
koulutukseen. Koulutusohjelman järjestelyissä ovat 
mukana UTU ja UPM Säätiö.

Kokemalla oppii. Rio Negron maa-
kunnan kouluja tukevassa ohjelmassa 
haluttiin uudistaa perinteisiä opetusta-
poja ja kannustaa niin opettajia kuin 
oppilaitakin uteliaisuuteen.

Paysandún alueen Cerro Chaton koulun nro 16 uusi 
kirjasto ilahduttaa oppilaita monipuolisella, ajankohtaisella 
kirjavalikoimallaan. Koulun johtajan mukaan aiemmin 
saatavilla ollut oppi- ja lukumateriaali oli vähäistä ja 
vanhentunutta.

Vapaa-ajanviettopaikat ovat yleinen toive 
maaseudun yhteisöissä. Vuonna 2012 
Sorianon koulujen pihoille hankittiin 
liikuntavälineitä, joiden parissa viihtyvät 
lapset, heidän vanhempansa ja muutkin 
yhteisön jäsenet.

HANKKEET
VAIKUTUSTEN MUKAAN

LUKUJEN VALOSSA
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”Yhteistyö Säätiön kanssa pitää sisällään paljon 
muutakin kuin koulutyötä. Kun on mukana 
yhteisön tapahtumissa, haluaa tehdä aina vain 
enemmän kaikkien hyväksi. Säätiöstä saamme 
yhteistyön henkeä, jota puolestamme voimme 
välittää eteenpäin”, kertoo Adriana Verzelli, 
Rio Negron alueella sijaitsevan Sánchez Chicon 
koulun nro 54 johtaja.

”Olemme hyötyneet Säätiön osaamisesta ja 
yhteyksistä muihin organisaatioihin, jotka 
ovat antaneet oman arvokkaan lisänsä 
hankkeisiimme. Säätiön kanssa kehittämämme 
liikenneturvallisuushanke on hyvä esimerkki 
yhteistoiminnasta”, kertoo Gustavo Mazzioto Fray 
Bentosin Rotary Clubista.
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