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Lehdistötiedote 27.9.2022   

Ahlström Collective Impact investoi Suomen UNICEFin kautta miljoona euroa lasten 

hyvinvointiin  

Ainutlaatuinen Ahlström-verkoston yritykset ja säätiöt yhdistävä yhteistyömalli Ahlström 

Collective Impact on investoinut miljoona euroa lasten koulutukseen maailmanlaajuisesti 

sekä lasten tukemiseen Ukrainassa. Ahlström Collective Impact investoi 770 000 euroa 

UNICEFin maailmanlaajuiseen koulutusohjelmaan vuonna 2022. Lisäksi Ahlström Collective 

Impactiin kuuluvat yritykset, työntekijät, säätiöt ja osakkeenomistajat ovat keränneet lähes 

300 000 euroa Ukrainan lasten hyväksi.  

Yhteistyömalli yhdistää koko Ahlström-verkoston  

“Ahlström Capitalin missio on rakentaa parempi maailma tuleville sukupolville kestävän arvonluonnin 

myötä. Ahlström Collective Impact on erinomainen yhteistyömalli, joka tuo yhteen portfolioyhtiömme, 

Ahlström-säätiöt sekä Suomen UNICEFin. Yhdessä saamme enemmän aikaan”, sanoo Lasse 

Heinonen, Ahlström Capitalin toimitusjohtaja.  

Ahlström Collective Impact käsittää Ahlström-verkostoon kuuluvat yhtiöt ja säätiöt; siihen kuuluvat 

Antti Ahlström Perilliset, Ahlström Capital, Ahlström Invest, Ahlstrom-Munksjö, Destia, Detection 

Technology, Enics, Glaston, Suominen, Avain Yhtiöt, M&J Recycling, Eva Ahlströmin säätiö ja Walter 

Ahlströmin säätiö. Ahlström Collective Impactin käynnisti Eva Ahlströmin säätiö vuonna 2020 

tarkoituksenaan innostaa uudenlaista yhteistyötä Ahlström-verkostossa.  

Investoinnin kohteena hyvä koulutus  

Tänä vuonna Ahlström Collective Impactin yhteinen investointi ohjataan UNICEFin 

maailmanlaajuiseen koulutusohjelmaan, joka tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteista numero 

neljää (hyvä koulutus). UNICEFin maailmanlaajuinen koulutusohjelma tukee miljoonien lapsien 

oppimista, kasvua ja elämässä tarvittavien taitojen kehittämistä. Yhdessä Ahlström-verkoston 

yrityksillä ja säätiöillä on suurempi mahdollisuus vaikuttaa, kuin yksin.   

”Ahlström Collective Impact on merkittäviltä osin jatkoa isoisoisovanhempieni Antti ja Eva Ahlströmin 

arvoille ja näkemykselle siitä, että sijoittaminen tyttöjen ja poikien tasa-arvoiseen koulutukseen luo 

pohjaa vakaille yhteiskunnille, menestyvälle liiketoiminnalle ja kestävälle tulevaisuudelle. Näitä 

asioita tuemme nyt globaalilla tasolla yhteistyöllä UNICEFin kanssa”, sanoo Maria Ahlström-

Bondestam, Ahlström Collective Impactin puheenjohtaja.  
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”Koulutuksella on keskeinen rooli eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä ja yhteiskunnallisen 

vakauden vahvistamisessa. Tällä hetkellä lähes kaksi kolmesta 10-vuotiaasta lapsesta ei osaa lukea 

tai ymmärrä yksinkertaista tekstiä. UNICEF työskentelee koulutuksen puolesta, jotta jokaisella 

lapsella olisi taidot ja kyvyt pärjätä tulevaisuuden maailmassa. Tämä työ ei olisi mahdollista ilman 

Ahlström Collective Impactin kaltaisia vahvoja ja innovatiivisia tukijoita”, Suomen UNICEFin 

pääsihteeri Marja-Riitta Ketola sanoo.  

Lue lisää: www.ahlstromcollectiveimpact.com 
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