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AVUSTUSTYÖN
”HULLU VUOSI”

VISIO

Muutamme maailmaa tukemalla kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia.
Kirkon Ulkomaanapu hakee myönteistä
muutosta tukemalla kaikkein heikoimmassa
asemassa olevia ihmisiä haurailla ja
katastrofiherkillä alueilla. Erikoistumme
tukemaan paikallisyhteisöjä niiden oikeudessa
rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. Tuemme
ohjelmiamme kansainvälisellä vaikuttamistyöllä.

MISSIO

Tekoja ihmisarvon puolesta

ARVOT

• Valikoimaton lähimmäisenrakkaus
• Periksiantamaton toivo
• Rohkeus
• Kunnioitus

Vuonna 2015 kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen
apuun kohdistui ennennäkemättömän paljon huomiota.
Keväällä maa järisi Nepalissa tuhoisin seurauksin. Kesän
kynnyksellä Suomen hallitus ilmoitti leikkaavansa kehitysyhteistyömäärärahoja kovalla kädellä. Syksy toi mukanaan
uutiset Eurooppaan pakenevien ihmisten hädästä ja pakolaismäärien nopeasta kasvusta.
Kirkon Ulkomaanapu vastasi tilanteeseen ottamalla aktiivisen roolin
keskustelussa niin kehitysyhteistyön
leikkausten vaikutuksista kuin turvapaikanhakijoiden oikeuksistakin.
Määrärahojen leikkaukset johtivat
kehitysohjelmien lopettamisiin,
yhden kenttätoimiston sulkemiseen ja henkilöstön
irtisanomisiin. Viidessä
maassa jouduimme
lopettamaan työmme
kokonaan.
Avun tarve on
kuitenkin suurempi
kuin koskaan. Pakolaisten lähtömaiden
kehittämiseen ja
vakauttamiseen tulisi
panostaa entistä vahvemmin.
Mutta ei niin pahaa ettei
jotain hyvääkin. Hallituksen
päätös investoida kehitysmaiden
yksityissektorin kehittämiseen
loi kansalaisjärjestöillekin uusia
mahdollisuuksia uudenlaisten rahoi-

tus- ja toimintamuotojen kehittämiseen. Ulkomaanapu otti
haasteen vastaan ja ryhtyi muodostamaan uudentyyppistä
investointirahastoa kehitysmaiden pienen ja keskisuuren
yritystoiminnan tukemiseksi.
Turvapaikanhakijat yllättivät niin Suomen kuin koko
Euroopan. Noin 35 000 turvapaikanhakijan saapuminen
Suomeen nostatti kansalaisissa vapaaehtoisen auttamisen
nousun, mutta myös valitettavaa vihapuhetta ja vastustusta. Kirkon Ulkomaanapu käynnisti työtään uudelleen
Euroopassa ja Suomessa.
Kirkon Ulkomaanavun toiminta ohjelmamaissaan sai
jälleen runsaasti tunnustusta niin avunsaajilta, avunsaajamaiden viranomaisilta kuin rahoittajiltakin. Nepalissa
Ulkomaanavun nopeus väliaikaisten koulutilojen rakentamisessa yli 17 000 koululaiselle
sai paljon huomiota. Somaliassa olimme
mukana kaikkiaan 36 alueellisessa
rauhanprosessissa ja vaikutimme
merkittävästi myös keskisen
Somalian hallinnon perustamiseen. Ugandassa aloitimme
erityisopetusprojektin vammaisille pakolaislapsille ja avasimme
ammattikoulun pakolaisnuorille.
Strategiamme mukaisesti
toimintamaamme ovat hauraita
ja haasteellisia. Monesti toimimme
maissa, joissa ei muita toimijoita ja järjestöjä
juuri näy. Työntekijämme ansaitsevat kiitoksen
onnistumisistamme. Haluamme kiittää lämpimästi myös kaikkia lahjoittajiamme ja verkostojemme vapaaehtoisia.
Jouni Hemberg
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KATSAUS TYÖHÖMME 2015
TAMMIKUU
Toiminta Eritreassa laajenee, kun työmme
opettajankoulutuksen tukemiseksi alkaa
paikallisten kouluttajien rinnalla kaikissa
opettajankoulutuslaitoksissa. Innovatiiviset työskentelytavat vahvistavat tulevien
opettajien ammatti-identiteettiä maassa,
jossa on kova pula ammattitaitoisista
opettajista.
HELMIKUU
Kambodžassa alkaa maan kaikkien aikojen
ensimmäinen oppilaanohjauksen koulutus. Kirkon Ulkomaanavun pilottiprojektissa Opettajat ilman rajoja -verkoston
vapaaehtoiset kouluttavat opettajia ja
valmistavat oppilaanohjauksesta oppaan
yhteistyössä maan opetusministeriön
kanssa.
MAALISKUU
Kirkon Ulkomaanapu aloittaa nuorten
väkivaltaisen radikalisaation vastaiseen
työhön keskittyvän kampanjansa. Osana
kampanjaa aloittaa Peace United -jalkapallojoukkue, jonka kapteenit Aki Riihilahti
ja Laura Österberg Kalmari käyvät Zaatrin
pakolaisleirillä Jordaniassa tutustumassa
Ulkomaanavun työhön.

HUHTIKUU
Nepalissa tapahtuu tuhoisa maanjäristys 25.4. Kirkon Ulkomaanapu toimittaa
hätäapuna telttoja, huopia sekä ruoka- ja
kotitaloustarvikkeita. Koulutussektorin
tukemiseksi Kirkon Ulkomaanapu rakentaa
Nepaliin 170 väliaikaista koulutilaa, toimittaa niille koulutarvikkeita ja antaa täydennyskoulutusta opettajille maanjäristyksen
jälkeisen tilanteen hallintaan.
TOUKOKUU
Palkintoja! Ulkomaanavun Vuosikertomus
2014 saa kunniamaininnan PwC Suomen
Avoin raportti -kilpailussa. Kirkon Ulkomaanavun viestintä saa parhaan kokonaisarvosanan Taloustutkimuksen järjestöviestinnän vertailussa.
KESÄKUU
Suomen uusi hallitus päättää leikata
kehitysyhteistyövaroja 45 prosentilla
vuoteen 2016 mennessä. Kirkon Ulkomaanapu kampanjoi sen puolesta, että
Suomi kantaisi kansainvälisen vastuunsa.
Suomalaiset järjestöt keräävät yli 40 000
allekirjoitusta vetoomukseen kehitysyhteistyön puolesta ja osoittavat yhdessä
mieltä leikkauksia vastaan.

HEINÄKUU
Osallistumme uuden Vaikuttamistoiminta
naisten oikeuksien puolesta uskonnollispohjaisissa järjestöissä -koulutuksen
suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä Maailman kirkkojen neuvoston, NNKY:n
ja ACT-allianssin kanssa.
ELOKUU
Elokuun aikana Euroopan pakolaistilanne
kärjistyy. Kirkon Ulkomaanapu ryhtyy
auttamaan Eurooppaan paenneita ihmisiä
Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa toimivien kumppaneidensa kautta ja käynnistää
keräyksen tämän avustustyön tukemiseksi. Ulkomaanapu vaatii Euroopan Unionia
varmistamaan pakolaisten ihmisoikeuksien toteutumisen.
SYYSKUU
Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri Elois Anguimate allekirjoittaa maan
opetusministeriön ja Kirkon Ulkomaanavun
välisen yhteistyösopimuksen vierailullaan
Helsingissä. Yhteistyön tavoitteena on
Keski-Afrikan tasavallan koulutusjärjestelmän vahvistaminen ja hyvän hallinnon
kehittäminen.

LOKAKUU
Yhteistyö vastaanottokeskuksia ylläpitävän yrityksen kanssa alkaa. Yhdessä
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien
verkoston kanssa Ulkomaanapu tukee
seurakuntia, uskonnollisia yhteisöjä ja
monikulttuurisia järjestöjä kehittämään
toimintaa turvapaikanhakijoiden tueksi.
MARRASKUU
Maailman johtavia rauhan- ja sovinnontyön asiantuntijoita kokoontuu Kansalliset
Dialogit -konferenssissa Helsingissä. Konferenssi tuo yhteen konflikteista kärsivien
tai muutostilassa olevien maiden yhteisöjä
keskustelemaan, miten parhaiten tukea
kansallisia rauhanprosesseja.
JOULUKUU
Kirkon Ulkomaanapu testaa valitusten
käsittelyjärjestelmää Haitin ja Somalian
toimistoissaan. Järjestelmän tavoitteena
on edistää avun saajien oikeuksien toteutumista, tukea riskienhallintaa ja laadun
kehittämistä, sekä mahdollistaa varhainen
puuttuminen mahdollisiin väärinkäytöksiin.
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OIKEUS TOIMEENTULOON
Työn painopiste on siirtymässä osuustoimintaan sekä naisten ja nuorten
yrittäjyyden edistämiseen. Aasian toimintamaissa Kambodžassa, Myanmarissa ja Nepalissa panostimme voimallisesti maaseudun elinkeino- ja pienyritystoiminnan kehittämiseen, jossa keskeisenä välineenä ovat osuuskunnat ja
kohderyhmänä erityisesti naiset. Myös nuoriso on nousemassa toimeentulotyön tärkeäksi kohderyhmäksi.
Ammatillisen koulutuksen jälkeinen työllistymisen ja pienyritystoiminnan
tuki linkittää hedelmällisellä tavalla koulutuksen ja toimeentulon teemat. Tätä
kehitettiin vuonna 2015 muun muassa Itä-Kongossa ja Ugandassa.
Panostus naisyrittäjyyteen jatkui ja sai uusia muotoja: Naisten Pankin
kehittämisryhmän kanssa konseptoitu Skills Donation- ja mentorointiohjelma
käynnistyy vuonna 2016.
Ulkomaanapu toimii luonnonkatastrofeille alttiilla ja konfliktiherkillä
alueilla, mikä konkretisoitui myös vuoden 2015 aikana. Muun muassa LänsiAfrikan ebola-epidemia, Etelä-Sudanin levottomuudet ja Nepalin maanjäristys
aiheuttivat inhimillistä ja/tai aineellista tuhoa, murensivat ihmisten perustoimeentuloa ja aiheuttivat keskeytyksiä hanketyöhön. Tämä näkyy lisääntyneenä tarpeena yhdistää humanitaarisen ja kehitysyhteistyön keinoja.
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700

osuuskuntaa, osuuskassaa
ja säästö- ja lainaryhmää sai
kehittämistukea,
45 000 jäsenestä
70 % oli naisia.

1200

yhteisön, vesikomiteoista
siemenpankkeihin ja osuuskuntiin, tuen kustannuksiin
osallistuttiin.
Abraham Jacob (vas.), Janjay Nyenkan, Pirkko Hatara ja Elaine Duowai kehittämistyössä Ulkomaanavun kumppanilla FAWE-järjestöllä, joka
tukee nuorten naisten pääsyä ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen asiantuntija Pirkko Hatara työskenteli puoli vuotta Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisena tukemassa järjestön pedagogista osaamista.

OIKEUS KOULUTUKSEEN

210

nuorta liittyi Changemakerverkostoon Kambodžassa.
Verkosto toimii nuorten
kanavana demokraattiseen
osallistumiseen.

1630

naista ja 917 nuorta on
osallistunut vaikuttamistoimintaan oikeudenmukaisen
rauhan puolesta
Palestiinalaisalueilla.
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alueellista
rauhansopimusta neuvoteltiin
viidessä maakunnassa
Keniassa uskonnollisten ja
perinteisen johtajien
avustuksella.

OIKEUS RAUHAAN
Vuoden 2015 aikana Kirkon Ulkomaanavun rauhantyö sai
aikaan hyviä tuloksia sekä globaalilla tasolla että paikallis- ja
kansallisella tasolla. Erityisesti Etelä-Sudanissa, Keniassa,
Keski-Afrikan tasavallassa ja Somalian Somalimaassa ja Puntmaassa saavutettiin konkreettisia tuloksia rauhansopimusten
ja sovinnonprosessien nimissä. Ulkomaanavun tuella esimerkiksi luotiin paikallishallinto Keski- Somaliaan.
Onnistumisien kannalta muun muassa yhteistyö diasporayhteisöjen kanssa sekä eri taustoista tulevien työntekijöiden
palkkaaminen on ollut olennaista.
Rauhantyöhön liittyvä YK:n aloitteesta perustettu Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto,
jonka sihteeristönä Ulkomaanapu toimii, laajensi toimintaansa
vuoden 2015 aikana.

Verkostoon ovat liittyneet keskeiset alan toimijat ja odotukset sen osalta kasvavat. Sekä YK:n pääsihteeri että Suomen
ulkoministeri korostivat verkoston positiivista merkitystä.
Sihteeristö työskentelee erityisesti konkreettisen rauhantyön tuen ja väkivaltaisen ekstremismin tuomien haasteiden
parissa. Tämän lisäksi sihteeristö nostaa esiin naisten ja nuorten roolia uskontoon ja rauhaan liittyvissä kysymyksissä.
Vuoden 2015 joulukuussa verkoston sihteeristö järjesti yhdessä Sveitsin ulkoministeriön kanssa ensimmäisen
pelkästään YK-henkilöstölle suunnatun ”Uskonnot ja rauhanvälitys” -koulutuksen. Kurssi sai erittäin hyvän vastaanoton, ja
koulutuskonseptia kehitetään eteenpäin vuoden 2016 aikana.
Lisäksi yhteistyö Suomessa sisäministeriön kanssa väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi jatkui.

Vuonna 2015 teemaksi tarkentui ”Oikeus
laadukkaaseen koulutukseen”. Ulkomaanapu on kehittänyt ja toteuttanut
toimintatapoja, joiden avulla voidaan
varmistaa, että koulutuksen laatu kehittyy kouluun pääsyn ohella.
Opettajien kouluttaminen on yksi
tärkeimmistä keinoista varmistaa opetuksen laadun kehittyminen. Opettajien
katastrofitilanteessa saama koulutus
painottui psykososiaaliseen tukeen
osana koulutyötä sekä oppijakeskeisten
opetusmenetelmien käyttöön.
Ulkomaanapu on jatkanut myös
ammatillisen koulutuksen laadullista
kehittämistä. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat nuoret ja naiset. Hankkeisiin
pyritään nivomaan oppilaanohjauksen

menetelmiä ja käytännöllinen opiskelu
työpaikoilla. Yhteistyötä työnantajien
kanssa tiivistetään ja etsitään erilaisia
mahdollisuuksia työllistymiseen.
Ugandassa aloitettiin vuonna 2015
pilottiprojekti, jossa lisäksi selvitetään
yritysyhteistyön mahdollisuuksia.
Hauraiden valtioiden opetussektorin tukea jatkettiin erityisesti Eritreassa, Keski-Afrikan tasavallassa,
Kambodžassa ja Haitissa.
Tarve ammatillisen koulutuksen
kehittämiseen peruskoulutuksen lisäksi
on ilmeinen. Ulkomaanapu työskentelee
kasvavassa määrin ohjelmamaidensa
opetusministeriöiden kanssa ja tukee
kokonaisten valtioiden koulutussektorien
kehittämistä. Esimerkiksi Eritreassa toi-

16

170

pysyvää luokkahuonetta,
joissa kaikissa tilaa
40 oppilaalle, rakennettiin
Haitissa.

väliaikaista koulutilaa
Nepalissa, yhteensä
333 luokkahuonetta.

mintamme keskittyi opettajankoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä kolmen
suomalaisen yliopiston kanssa. Myös
muun muassa Haitissa, Kambodzhassa,
Nepalissa ja Keski-Afrikan tasavallassa
ollaan etenemässä koulutussektorin
kehittämisessä.
Kymmeniä Opettajat ilman rajoja
-verkoston vapaaehtoisia työskenteli
sekä humanitaarisissa että kehitysohjelmissa.
Tilapäiskoulujen käynnistäminen ja
katastrofikestävien koulujen suunnittelu
sekä rakentaminen katastrofialueilla
ovat edelleen keskeinen toimintatapa
Ulkomaanavun humanitaarisessa työssä
Keski-Afrikan tasavallassa ja Nepalissa.

81 000
koululaista ja opiskelijaa
pääsi opiskelemaan.
Näistä 2500 osallistui
ammattiopetukseen.
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TURKKI

LÄHI-ITÄ

SYYRIA

KYPROS

Lähi-itä

KUMPPANIT: 8
HENKILÖSTÖ: 17

LIBANON
* työ loppui vuoden
2015 jälkeen

IRAK
SAUDI-ARABIA

ISRAEL

Taina Värri

Amman

Olli Pitkänen

Aluetoimisto

PALESTIINALAISALUEET

JORDANIA
EGYPTI

”Työskentelen Ulkomaanavun englanninopettajana Azraqin pakolaisleirissä. Haluan
varustaa lapsia ja nuoria tulevaisuuteen.
Suurin unelmani on, että voisin palata muiden
pakolaisten kanssa mahdollisimman pian
Syyriaan”.
Omran Mansour, Jordania

”Valmennan Zaatrin pakolaisleirillä Kirkon Ulkomaanavun hankkeessa tyttöjen
jalkapallojoukkuetta. Ulkomaanavulla on
leirissä kaksi jalkapalloryhmää pojille ja
kaksi tytöille”.
Wa’ad, Jordania

Taina Värri

JALKAPALLOA JA RAUHANKASVATUSTA LÄHI-IDÄSSÄ

Jalkapallo tarjoaa Zaatrin pakolaisleirin lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä leirin yksitoikkoisen arkeen.

Lähi-idän ohjelmien rahoitus
12 %

1%
72 %

11 %

€
Ulkoministeriö
Kansainvälinen rahoitus

1 392 600
53 000

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys 220 800
3%

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset
Naisten Pankki
YHTEENSÄ

236 100
26 900
1 929 400

2995
1 024
800

pakolaista osallistui Ulkomaanavun
järjestämiin koulutus- ja vapaa-ajan
aktiviteetteihin Jordaniassa
oppilasta osallistui englannin kielen
kursseihin Jordaniassa
israelilaisopiskelijaa armeijaan valmistavasta oppilaitoksesta osallistui Rabbis
For Peace -ohjelman ihmisoikeuskoulutukseen

Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän aluetoimisto sijaitsee Ammanissa, Jordaniassa.
Viime vuonna Ulkomaanapu järjesti
koulutusta ja vapaa-ajan ohjelmaa lapsille ja nuorille JORDANIASSA. Osallistujien joukossa oli sekä Syyrian pakolaisia
että isäntäyhteisön nuoria. Tavoitteena
oli auttaa pakolaisia pitkittyneessä pakolaistilanteessa, jossa he eivät voi palata
kotimaahansa. Isäntäyhteisön osallistaminen hankkeeseen auttoi lieventämään pakolaisten ja paikallisyhteisöjen
välistä jännitettä.
Kirkon Ulkomaanapu tilasi tutkimuksen paikallisesta rauhanrakentamisesta
SYYRIASSA, ja tutkimukseen perustuva
raportti ”Inside Syria: What Local Actors
Are Doing for Peace” julkaistiin vuonna
2015. Syyriassa toimivien paikallisten
rauhanvälittäjien laaja tarkastelu auttaa

ymmärtämään välittäjien tarpeita ja
heidän kohtaamiaan haasteita sekä
sisällyttämään heidät paremmin tuleviin
rauhanponnistuksiin.
Lisäksi tehtiin suunnitelma työn
käynnistämiseksi Syyriassa vuonna
2016 hankkeena, jonka tarkoituksena on
mahdollistaa 2200 lapsen koulunkäynti
ja koulujen toiminnan jatkuminen.
ISRAELISSA ja miehitetyillä PALESTIINALAISALUEILLA edistettiin ihmisoikeuksia järjestämällä rauhankasvatusta
ja kansalaiskasvatusta, puolustettiin
palestiinalaisten oikeuksia ja tuettiin
toimeentuloa Länsirannalla.
Työn piirissä oli yhteensä suorasti ja
epäsuorasti noin 6 500 hyödynsaajaa.
LIBANONIN kehityshankkeet päättyivät vuoden 2015 lopussa johtuen Suomen Ulkoministeriön tekemistä leikka-

uksista kehitysyhteistyön rahoitukseen.
Työn keskiössä oli helpottaa taloudellista ahdinkoa niissä paikallisyhteisöissä,
joissa asuu syyrialaisia pakolaisia, sekä
tarjota kansalaiskasvatusta eri lähtökohdista tuleville libanonilaisille nuorille.
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ITÄ- JA ETELÄINEN
AFRIKKA
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SUDAN

NIGERIA

Hargeisa
ETIOPIA

ETELÄ-SUDAN
KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA

Juba
SOMALIA

KUMPPANIT: 18
HENKILÖSTÖ: 58

UGANDA
Kampala

KONGO

Mogadishu

KENIA
Nairobi

RUANDA
KONGON
DEMOKRAATTINEN BURUNDI
TASAVALTA

Itä- ja eteläinen
Afrikka

Ville Palonen

TANSANIA

Ville Palonen
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SAMBIA
ANGOLA

MALAWI

ZIMBABWE

Aluetoimisto

Maatoimisto

MOSAMBIK
* työ loppui vuoden
2015 jälkeen

”Pakenin Borista tänne Mingkamaniin vanhempien,
yhden siskon ja kolmen veljen kanssa. Tykkään opetuksesta, opettajista ja kaikesta. Nyt haluaisin oppia
kirjoittamaan.”
Nyandeng Deng Majeu, 1. luokalla Etelä-Sudanissa
Kirkon Ulkomaanavun rakentamassa koulussa.

KOULUTUSTA JA
KONFLIKTINRATKAISUA ITÄ-AFRIKASSA

Buom Malitti, 12, käy koulua Kirkon Ulkomaanavun rakentamassa koulussa Etelä-Sudanin Mingkamanissa. Koulu on rakennettu Suomen ulkoministeriön
tuella. Koulu on alusta lähtien suunniteltu niin, että sinne pääsevät sekä pakolaiset että paikalliset.

Itä- ja eteläisen Afrikan ohjelmien rahoitus
6%
8%

1%
51 %

€
Ulkoministeriö

5 728 000

Kansainvälinen rahoitus

3 845 400

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys 884 200

34 %

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset

651 500

Naisten Pankki

109 000

YHTEENSÄ

11 218 100

24
250
29 997

opettajaa osallistui mobiiliteknologiaa
hyödyntävään koulutukseen Kakumanin
pakolaisleirillä Keniassa
kotitaloutta sai tarvikkeita kodin ylläpitoon Somaliassa
maan sisäistä pakolaista ja haavoittuvassa asemassa olevaa ihmistä sai
ruoka-apua Etelä-Sudanissa

SOMALIASSA poliittisen tilanteen vakautuminen, maan sosioekonominen kehitys ja uudet kansainväliset kumppanuudet
paransivat Ulkomaanavun toimintamahdollisuuksia. Pääpaino
oli rauhantyössä ja paikallishallintojen tukemisessa. Maan pakolaisleirit ovat olleet jo vuosia täynnä. Vuonna 2015 Jemenistä
tuli lähes 30 000 pakolaista lisää, mikä vaikeutti tilannetta entisestään. Ulkomaanapu solmi yhteistyösopimuksen UNHCR:n
kanssa kotimaahansa palaavien jemeniläisten tukemiseksi.
Kolmivuotinen yhteistyö ERITREAN hallituksen kanssa alkoi, ja Ulkomaanapu allekirjoitti yhteistyösopimuksen Eritrean
korkeakouluhallinnon kanssa. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää Suomen koulutusasiantuntemusta ja tukea
Eritrean tavoitetta laadukkaan koulutuksen tarjoamisesta
kaikille.
Ulkomaanapu tuki vuoden aikana opettajakoulutuksen
kehittämistä. Valmiudet tukea opiskelijoiden johtamistaitoja,
integroida tietotekniikkaa opetusmenetelmiin, tehdä tutkimusta ja edistää kriittistä ajattelua paranivat. Ulkomaanapu
on myös onnistuneesti edistänyt oikeusperustaista lähestymistapaa kehityskysymyksissä sekä lisännyt yhteistyötä ja
dialogia Eritrean hallituksen kanssa.
Lisäksi Ulkomaanapu toteutti Eritrean ensimmäisen
innovaatiotapahtuman. Suunnitelmat maan ensimmäisen
kansallisen innovaatiokeskuksen perustamisesta lykkääntyivät vuodelle 2016.
ETELÄ-SUDANISSA elokuussa 2015 solmittu rauhansopimus ei päättänyt vuonna 2013 alkanutta konfliktia. Väkival-

taisuuksien leviäminen Mundriin johti kumppanijärjestömme
henkilöstön evakuointiin. Naisten toimeentuloa tukevat maitotila- ja kanalahankkeet sekä ihmisoikeusvalistus kouluissa
jouduttiin keskeyttämään.
Työn painopiste oli pitkän aikavälin tarpeisiin vastaavassa
humanitaarisessa avussa. Ulkomaanapu rakensi 35 tilapäistä
koulua ja turvasi 1800 lapsen koulunkäynnin. Ruokaturvan
parantamiseksi Ulkomaanapu jakoi siemeniä ja työkaluja sekä
antoi viljelykoulutusta. Piborissa Ulkomaanapu teki uudenlaista yhteistyötä yksityissektorin toimijan kanssa tarjotakseen
nuorille toimeentulomahdollisuuksia.
UGANDAN korkeaan nuorisotyöttömyyteen vastatakseen
Ulkomaanapu tuki paikallisviranomaisia ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi niin paikallisille kuin Kongosta pakolaisina saapuneille nuorille. Adjumanin pakolaisleirillä tuettiin
sudanilaisten pakolaislasten koulutusta.
KENIASSA työn pääpaino oli konfliktinratkaisussa ja
-ehkäisyssä maan pohjoisosien kuivilla maaseuduilla, joissa
luonnonvarojen niukkuus aiheuttaa eripuraa heimojen välille.
Ulkomaanapu järjesti kolme valtakunnallista ja yhdeksän
paikallista foorumia, joissa allekirjoitettiin yhdeksän rauhansopimusta paimentolaisyhteisöjen välille.
MOSAMBIKISSA tuettiin toimeentuloa Gazan kyläyhteisöissä ja Maputon kaupunkialueella. Kirkon Ulkomaanavun työ
Mosambikissa päättyi vuoden 2015 lopussa kehitysyhteistyöleikkausten takia.
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LÄNSI- JA
KESKI-AFRIKKA
SIERRA LEONE
Freetown

KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA

LIBERIA

Bangui

Länsi- ja Keski-Afrikka

KONGON
DEMOKRAATTINEN
TASAVALTA
* työ loppui vuoden
2015 jälkeen

Ville Palonen

Ville Palonen

Monrovia

Anaïs Marquette

KUMPPANIT: 14
HENKILÖSTÖ: 45

Lähi-itä

Aluetoimisto

Maatoimisto

“Pidän kaikesta, mitä meille opetetaan! Olen
oppinut niin paljon. Minulla ei ole ketään, joka
voisi auttaa 1-vuotiaan poikani elatuksessa.
Tämä koulutus muuttaa elämäni. Unelmani on
perustaa oma ruokakioski, jossa voin myydä
valmistamiani ruokia.”
Zainab Sheriff, Sierra Leone, opiskelee
ravintola-alaa

”Istutin saamani siemenriisin ja sain hyvän
sadon. Osan säästämme ja osan syömme.
Sadosta riittää noin kuudeksi kuukaudeksi,
sen jälkeen elämme kassavalla.”
Omai Tokai, Liberia, ebolan jälkeinen ruokaturvatyö

AMMATTIKOULUTUSTA JA TUKEA
TOIMEENTULOON LÄNSI- JA KESKI-AFRIKASSA

Miatta K. Xarkpahwowl, 27,opiskelee automekaanikoksi LOIC-ammattikoulutuskeskuksessa Gbarngan kaupungissa, Liberiassa. Ulkomaanapu
tukee haavoittuvassa asemassa olevien nuorten naisten ammatillista koulutusta ja työllistymistä.

Länsi- ja Keski-Afrikan ohjelmien rahoitus
7%
14 %

56 %
€
Ulkoministeriö
Kansainvälinen rahoitus

3 246 900
956 200

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys 402 300

7%

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset
Naisten Pankki
YHTEENSÄ
17 %

781 900
391 400
5 778 700

1199
195
218
1800

lasta pääsi kouluun Kongossa
uskonnollista ja perinteistä
johtajaa osallistui koulutuksiin
ihmisoikeuksista sekä konfliktin ratkaisusta ja sovittelusta
nuorta valmistui ammattikoulusta Sierra Leonessa
ihmisen toimeentuloa tuettiin
Liberiassa ebola-epidemian
jälkeen

Kirkon Ulkomaanavun Länsi- ja KeskiAfrikan toimisto sijaitsee Monroviassa,
Liberiassa.
Ebola-epidemian jälkimainingit vaikuttivat vahvasti Kirkon Ulkomaanavun
työhön Liberiassa ja Sierra Leonessa vuonna 2015. Työmme keskittyi
toimeentulomahdollisuuksien monipuolistamiseen ja laadukkaan ammattikoulutuksen tarjoamiseen paikallisyhteisöissä.
Sekä Liberiassa että Sierra Leonessa
vahvistettiin ruokaturvaa ebolasta toipuvissa yhteisöissä kehittämällä ja monipuolistamalla ruoantuotantoa. Pienviljelijöille jaettiin työkaluja ja siemeniä sekä
tarjottiin koulutusta. Maaseudun haavoittuvassa asemassa oleville perheille
jaettiin lisäksi käteistä välttämättömiin
menoihin. Näin piristettiin samalla
paikallisia markkinoita. Ulkomaanapu
osallistui aktiivisesti ebola-epidemiaan

liittyvään vaikuttamistyöhön yhdessä
muiden kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa.
LIBERIASSA Ulkomaanapu muun
muassa edisti koulujen avaamista 35
yhteisössä toteuttamalla kampanjan
ebolan ehkäisemiseksi ja hygieniakäytäntöjen parantamiseksi. Ulkomaanavun
ja sen kumppaneiden ebolan vastaista
työtä rahoittivat Mercy Corps ja USAID.
Ulkomaanavun ylläpitämät koulut
Norsunluurannikon pakolaisille avattiin
maaliskuussa uudelleen ebola-epidemian laannuttua. Oppilaat opiskelivat
nopeutetussa rytmissä ja saivat vuoden
opinnot suoritettua. Ulkomaanapu sulki
pakolaisleirien koulut vuoden 2015 lopussa vähentyneen tarpeen vuoksi.
Äitien kerhot tukivat toimeentulomahdollisuuksien monipuolistamista
opettamalla ammatti- ja bisnestaitoja.
Ulkomaanapu ja Naisten Pankki tukivat

lisäksi nuorten naisten pääsyä teknilliseen ammattikoulutukseen. 300 naista
osallistui koulutuksiin naisten oikeuksista. Tuki kanalahankkeen kaupallistamiseksi jatkui.
Ebolan jälkeisen ruokaturvan
parantamisen lisäksi Ulkomaanapu
tuki SIERRA LEONESSA riisinviljelyn ja
kanalatoiminnan kehittämistä.
Yhteensä 218 opiskelijaa valmistui
ammattiin Ulkomaanavun tukemista
ammatillisista koulutuskeskuksista. Valmistuville tarjottiin tukea ja myönnettiin
starttirahaa yritystoiminnan käynnistämiseen.
195 uskonnollista ja perinteistä
johtajaa osallistui koulutuksiin ihmisoikeuksista sekä konfliktin ratkaisusta ja
sovittelusta 15 yhteisössä. Yhteisöjen
rauha- ja kehityskomiteoita perustettiin.

VUOSIKERTOMUS 2015

Ville Palonen

”Koulujen avustamisen tässä kaupunginosassa tekee erityisen merkitykselliseksi se, että yhteisö on
jakautunut muslimeihin ja kristittyihin. Olen luottavainen tulevaisuuden suhteen, sillä tämä Ulkomaanavun tukema projekti pyrkii tuomaan kaksi hyvin
erilaista yhteisöä takaisin samaan kouluun. Näin
nuoret kehittyvät yhdessä Keski-Afrikan nuorisoksi
ja häivyttävät kriisin synnyttämät stigmat.”
Rogoue Rufin Thierry, Gbaya Doumbian koulun
rehtori, Keski-Afrikan tasavalta

Vuoden 2015 puolivälissä Keski-Afrikan
tasavalta alkoi hitaasti toipua kaksi vuotta kestäneistä taisteluista ja poliittisesta
epävakaisuudesta. Kirkon Ulkomaan
avun työssä oikeus koulutukseen oli
edelleen työn peruspilari. Työ keskittyi
koulurakennusten korjaamiseen ja
rakentamiseen, opettajien kouluttamiseen, koulutarvikepakkausten ja opetusmateriaalien jakamiseen, lisäopetuksen
järjestämiseen oppilaille, jotka eivät
olleet levottomuksien takia päässeet
kouluun, sekä Vanhempainyhdistysten
koulutuksiin.
Kirkon Ulkomaanapu jatkoi yhteistyön kehittämistä UNICEFin ja KeskiAfrikan tasavallan opetusministeriön
kanssa. Opetusministeriön ja Kirkon Ulkomaanavun välinen yhteistyösopimus

”Opin ompelemaan ammattikoulutusta
antavassa ETN-koulutuskeskuksessa. Olen
siitä niin onnellinen. Ennen myin kaaleja
markkinoille, mutta siitä sain tuloja paljon
vähemmän. Se ei riittänyt perheen elättämiseen. Lisäksi tämä työ on paljon helpompaa:
saan tehdä töitä istuen eikä tarvitse esimerkiksi kantaa kaaleja 15 kilometrin päästä.”
Kubuya Kahoo, Masisi, Kongo

allekirjoitettiin syyskuussa. Yhteistyön
tavoitteena on Keski-Afrikan tasavallan
koulutusjärjestelmän vahvistaminen ja
hyvän hallinnon kehittäminen.
Ulkomaanavun työ KONGON DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN Gomassa ja
Masisissa jatkui ammattikoulutuksen ja
työllistymismahdollisuuksien parantamisen parissa. Edellisenä vuonna
käyttöön otettu yrityshautomomalli
alkoi kantaa hedelmää pienyritysten
menestyksen myötä. Toimeentulotyö
keskittyi maataloustuotannon tehostamiseen, pk-yritysten perustamisen ja
naisyrittäjyyden tukemiseen.
Keväällä 2015 Kongoon tuli suuri
määrä pakolaisia Burundista. Tästä
johtuen Ulkomaanapu alkoi turvata isäntäväestön toimeentuloa ja koulutusta

Etelä-Kivun alueella, jossa pakolaiskriisin vaikutukset paikallisväestöön ovat
merkittäviä.
Syksyllä 2015 tehty päätös Kongon
ohjelman lopettamisesta muutti työn
painopisteen paikallisten yhteistyökumppaneiden tukemiseen vastuullisen poistumisen varmistamiseksi. Työ
Kongossa loppui maaliskuussa 2016
kehitysyhteistyöleikkausten takia.

Yhtä asiaa ebola ei Liberiassa muuttanut.
Toimeentulo on kerättävä pienistä puroista
joka päivä. ”Viljelen muun muassa kaalia ja
kurkkua. Oppimani uuden viljelytekniikan
ansiosta voin nyt viljellä ympäri vuoden.
Myymällä satoa saan lisätuloja. Ainakin olen
oppinut tekemään jotakin itseni eteen."
Fatu Cooper, 39, Glozon, Liberia
Naisten Pankin tukema toimeentulohanke
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Florence Foster
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Kathmandu
NEPAL
BHUTAN

KUMPPANIT: 13
HENKILÖSTÖ: 18
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KIINA

BANGLADESH

VIETNAM

MYANMAR
LAOS

Aasia

Yangon

THAIMAA

KAMBODŠA
Aluetoimisto

Maatoimisto

Phnom
Penh

Ville Asikainen

AASIA

Lutheran World Federation Myanmar

18

”Nyt minulla on säännölliset tulot ja saan
säästöön kaksi tuhatta kyattia (1,5 euroa)
päivässä. Lisäksi voin korjata taloni ja lähettää
tyttäreni kuudennelle luokalle. Suunnitelmani
on laajentaa kauppaani, jotta saan enemmän
tuloja, koska haluan tukea tytärtäni kouluttautumaan lääkäriksi.”
Ma Tin Nwet, Dedaye, Myanmar

”Tunnen oloni turvalliseksi tässä väliaikaisessa luokassa. Koulunkäynti on tärkeää.
Unelmani on opiskella joskus ulkomailla,
koska haluan nähdä maailmaa.”
Dipa Subedi, Katmandu, Nepal

Ville Asikainen

UUSIA AVAUKSIA NUORILLE AASIASSA

”Oppilaat tarvitsevat nyt opettajan tukea”, matematiikan ja terveystiedon opettaja Jitendra Lama sanoo. Hän työskentelee Bal Bikasin peruskoulussa, joka vaurioitui maanjäristyksessä pahoin. Bal Bikas on yksi 170 kouluista, joille Ulkomaanapu rakensi turvalliset väliaikaiset luokat, käymälät ja käsienpesupaikat pian maanjäristyksen jälkeen.

Aasian ohjelmien rahoitus
9%
11 %

53 %
€
Ulkoministeriö
Kansainvälinen rahoitus

2 421 400
753 500

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys 456 200

10 %

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset
Naisten Pankki
YHTEENSÄ
17 %

479 700
421 600
4 532 400

22
2600
388

vapautetun entisen maaorjan lainat (yhteensä 33 000 €) mitätöitiin velkaorjuuden
poistamiskampanjan tuloksena Nepalissa
yläkoulun oppilasta (1345 tyttöä ja 1255
poikaa), jotka olivat vaarassa lopettaa koulunsa kesken, pääsivät opinto-ohjaukseen
Kambodžassa
naistenryhmän jäsentä on nostanut tulojaan
koulutuksen ja uusien tulonhankkimiskeinojen avulla Myanmarissa

Aasiassa tehtiin paljon työtä koulutuksen kehittämiseksi. Keinoina olivat
opinto-ohjaus, nuorten vapaaehtoistoiminta, väliaikaisten koulutilojen
rakentaminen maanjäristyksen jälkeen
sekä pakolaisnuorten ja -lasten kouluun
pääsyn mahdollistaminen. Työ etenkin
naisten toimeentulomahdollisuuksien
parantamiseksi jatkui.
KAMBODŽASSA alkoi uusi projekti,
jossa kehitettiin opinto-ohjausta yhteistyössä maan opetusministeriön kanssa.
Opettajat ilman rajoja -verkoston
vapaaehtoiset asiantuntijat kouluttivat
opettajia ja järjestöjen sekä valtion työntekijöitä. Kambodžassa ei aiemmin ole
annettu opinto-ohjausta, joten koulutus
täytti koulutussektorilla olleen tyhjiön ja
johti opinto-ohjauksen sisällyttämiseen
maan opetussuunnitelmaan.
Toimentulon osalta työn pääpaino oli
maatalousosuuskuntien tukemisessa
sekä yrittäjyyskoulutuksessa. Koulutusta suunnattiin erityisesti naisille, joiden
täysivaltaista osallistumista talouteen

rajoittavat perinteiset sukupuoliroolit.
Rauhantyössä tuettiin nuorten
osallistumista demokraattisemman yhteiskunnan rakentamiseen Kambodžan
Changemaker-verkoston kautta. Lisäksi
tuettiin maanomistuskonfliktien sovittelua.
MYANMARISSA pidettiin maan ensimmäiset vapaat parlamenttivaalit marraskuussa 2015. Vuosi toi uutta myös
Ulkomaanavun työhön oman toimiston
perustamisen ja virallisen rekisteröinnin
aloittamisen ansiosta.
Ulkomaanapu tuki sisäisinä pakolaisia asuvia perheitä parantamaan
toimeentuloaan. Apu kohensi selvästi
1400 suistoalueella ja 300 Pohjois-Shanin alueella elävän perheen tilannetta.
Aseellisten konfliktien takia sisäisinä
pakolaisina elävät 2304 lasta ja nuorta
pääsivät jatkamaan koulukäyntiä pakolaisleireillä Kachinin ja Shanin osavaltioissa.
Rauhantyön osalta tuettiin tutkimusta konfliktin syistä ruohonjuurita-

solla. Tutkimuksen tulokset viitoittavat
Ulkomaanavun rauhantyötä tulevina
vuosina.
Historiallisen voimakkaat maanjäristykset NEPALISSA vaativat tuhansia kuolonuhreja ja tuhosivat puoli
miljoonaa kotia. Katastrofin jälkeen
pitkän tähtäimen kehitysyhteistyö pystyi muuntumaan nopeasti hätäavuksi.
Väliaikaiset koulutilat saatiin pystyyn
nopeasti maanjäristyksen jälkeen.
Myöhemmin Ulkomaanapu auttoi
ihmisiä jälleenrakentamaan toimeentuloaan pienyrityksiä, tulonhankintaa,
yhteisöjen infrastruktuuria ja ammattikoulutusta tukemalla. Ammattikoulutus
suunnattiin nuorille ja naisille ja he
saivat myös työhön ohjausta ja starttitukea.
Ulkomaanapu tuki naisia, kastittomia
ja entisiä maaorjia vaatimaan oikeuksiaan sekä paransi paikallisviranomaisten
kapasiteettia vastata vaatimuksiin.
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MEKSIKO

HAITI
Port-au-Prince
JAMAIKA

BELIZE
GUATEMALA
* työ loppui
vuoden 2015
jälkeen
EL SALVADOR

HONDURAS
* työ loppui vuoden
2015 jälkeen
NICARAGUA

Latinalainen Amerikka
ja Karibia

COSTA RICA

PANAMA

Aluetoimisto

Jaana Hirsikangas

KUMPPANIT: 10
HENKILÖSTÖ: 23
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KUUBA

Kirkon Ulkomaanapu

LATINALAINEN
AMERIKKA JA KARIBIA

Jaana Hirsikangas
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”Ilman kansainvälistä apua tilanne olisi huonompi. Koulurakennukset ovat nyt parempia.”
Jean Ginette Louis, Kirkon Ulkomaanavun
rakentaman Abeilles d’Aspamin koulun rehtori
Haitista.

”Nyt me osallistumme päätöksentekoon.
Käytän oppimaani tulevaisuudessa muiden
hyväksi. Emme halua olla syrjittyjä enää!”
Herlinda Asig Caal kuuluu Maya-kansaan
ja on kylänsä naisryhmän puheenjohtaja ja
osallistunut syrjittyjen alkuperäiskansojen
naisten koulutushankkeeseen Guatemalassa.

KOULUTUKSEN LAATUA JA NAISTEN OIKEUKSIA
Monte Criston kylän naiset valitsivat toimeentulokeinokseen yrittäjäryhmässä pähkinöidenviljelyn, sillä se on kannattavaa toimintaa, josta jää hyvä
voitto.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian ohjelmien rahoitus
7%

3%
20 %

19 %

€
Ulkoministeriö

1 070 200

Kansainvälinen rahoitus

2 770 200

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys 1 051 500
Yksityiset, yhteisöt ja yritykset

392 400

Naisten Pankki

148 200

YHTEENSÄ

51 %

5 432 500

614
3 000
14 000

naista ja 29 miestä saanut koulutusta viljelyn monipuolistamiseen
Guatemalassa Naisten Pankin
hankkeessa
haitilaista opiskelijaa saanut koulutusta konfliktinratkaisuun
haitilaista osallistunut elinkeinoja
kehittäviin ohjelmiin, kuten säästöryhmät, yhteisölliset kaupat tai
vuohien ja lampaiden kasvatus

HAITISSA Kirkon Ulkomaanapu keskittyi ennen kaikkea koulutuksen takaamiseen ja opetuksen laadun kehittämiseen.
Koulujen rakentaminen vuoden 2010 maanjäristyksen
tuhojen jäljiltä jatkui. Vuoden aikana valmistuivat uudet, turvalliset koulutilat 640 oppilaan tarpeisiin. Koulutuksen laatua
kehitettiin tarjoamalla opettajakoulutusta yhdessä paikallisten
kumppaneiden kanssa.
Koulujen rakentamisessa korostettiin yhteisöjen omistajuutta. Yhteisöjen aktiivinen osallistuminen koulujen toimintaan ja opetuksen laadun valvomiseen koulukomiteoiden
kautta on onnistunut erinomaisesti.
Yhteisöjä osallistettiin myös järjestämällä vuoden aikana
3000 opiskelijalle koulutusta rauhanomaisesta konfliktinratkaisusta. Lisäksi lähes 400 opettajaa ja vanhempaa sai
koulutusta lasten oikeuksista.

Yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kehittää kestäviä elinkeinoja parannettiin Haitin maaseudulla. Samalla parannettiin yhteisöjen ruokaturvaa. Haitin
sisäministeriö tunnusti virallisesti yli viidesosan Ulkomaan
avun tuella käynnistetyistä yhteisöjen säästöryhmistä, mikä
parantaa ryhmien jäsenten mahdollisuuksia saada luottoa
kaupallisista pankeista.
KESKI-AMERIKASSA Ulkomaanavun suunniteltua ohjelmien alasajoa kiihdytettiin kehitysyhteistyövaroihin tehtyjen
leikkausten seurauksena. Hondurasin maaohjelma päättyi
vuonna 2015.
Guatemalassa jatketaan naisten toimeentulon kehittämistä ja naisten yhteisöllisen aseman vahvistamista Naisten
Pankin kautta vuoden 2016 loppuun.
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Ville Palonen
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TAKAISIN KOULUUN
MAANJÄRISTYSTEN JÄLKEEN
Kirkon Ulkomaanavun nopea ja tehokas toiminta väliaikaisten koulutilojen rakentamisessa sai Nepalissa
kiitosta.

Humanitaarisen
avun kohteet 2015

ristossa, ainoa keino kuljettaa rakennusmateriaalit oli käyttää kantajia.
Yhtä tärkeää kuin turvallinen koulutila on psykososiaalinen tuki järistyksen kokeneille. Opettajille pidettiin
koulutukset Unicefin opetusmateriaalien käytöstä ja ensivaiheen psykologisesta tuesta. Ulkomaanapu järjesti
myös täydennyskoulutusta opettajille
maanjäristyksen jälkeisen tilanteen
käsittelyyn yhteistyössä Nepalin opetusviranomaisten kanssa.

Angola ja Kambodža
Humanitaarinen miinatoiminta

716 000 €

Keski-Afrikan tasavalta
Maanviljelyskoulutukseen osallistunut Baba Korok Logidang näyttää todistustaan.

Paremmilla viljelysmenetelmillä
toimeentuloa
Kirkon Ulkomaanapu helpotti Etelä-Sudanissa Jonglein osavaltiossa Piborin konfliktialueelle palanneiden pakolaisten ja alueella
aiemmin asuneiden ruokapulaa kestävällä tavalla. Ensimmäisen
vaiheen aikana edunsaajille tarjottiin ruoka-apua, keittiötarvikkeita sekä jaettiin siemeniä, työkaluja ja tarjottiin lyhytaikaista
maanviljelyskoulutusta.
Toisessa vaiheessa muodostettiin 20 kenttäkoulua, joissa 300
viljelijää opastettiin viljelymenetelmissä ja siementen säännöstelyssä niin, että he pystyisivät viljelemään ja selviytymään myös
mahdollisen kuivuuden tai tulvien koetellessa viljelysmaita.

Antti Helin

Huhtikuussa ja toukokuussa tapahtuneissa historiallisen voimakkaissa
järistyksissä tuhoutui lähes miljoonan
kodin lisäksi neljä tuhatta koulurakennusta. Koska katastrofin jälkeen lasten
on tärkeää päästä palaamaan kouluun
mahdollisimman pian, Kirkon Ulkomaanapu päätti alkaa rakentaa tuhoalueille
väliaikaisia koulutiloja.
Materiaaliksi valittiin paikallinen
bambu.

Ulkomaanapu rakensi Nepaliin
turvalliset, bamburunkoiset koulutilat
lähes 20 000 oppilaalle vain pari kuukautta maanjäristysten jälkeen. Kouluille rakennettiin tarpeen mukaan myös
käymälät ja käsienpesupaikat.
Väliaikaiset koulutilat oli suunniteltu
niin, että uusia maanjäristyksiä pelkäävät oppilaat ja opettajat uskalsivat olla
niissä turvallisin mielin.
Rakennustyössä oli haasteita. Jälkijäristykset ravistelivat Nepalia säännöllisesti. Maanvyörymät vaikeuttivat
liikennettä ja rakennusmateriaalien
kuljettamista. Koska useat kouluista
sijaitsivat hyvin syrjäisillä alueilla vuo-
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Koulutuksen tukeminen

1 052 000 €

Kongon demokraattinen tasavalta
Ruokaturva ja toimeentulo

577 000 €

Jordania
Syyrian pakolaisten koulutus ja
psykososiaalinen tuki

679 000 €

Liberia
Toisen asteen koulutustuki pakolaisille

204 000 €

Ebola-työ

550 000 €

Myanmar
Toimeentulon ja koulunkäynnin tukeminen
Tulvatyön tukeminen

524 000 €
50 000 €

Nepal
Maanjäristysapu

Apua pakolaisille Euroopassa
Kirkon Ulkomaanapu antoi humanitaarista apua pakolaisille Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa. Lahjoitusten avulla jaettiin muun
muassa huopia, kuivamuonaa, juomavettä, maitoa lapsille, alusvaatepaketteja, talvivaatteita ja kenkiä sekä rakennettiin vessoja
ja suihkuja.
Euroopan pakolaisia tuettiin kolmen sisarjärjestön, unkarilaisen Hungarian Interchurch Aidin, serbialaisen Philanthropyn ja
kreikkalaisen Apostolin kautta.

1 500 000 €

Palestiinalaisalueet
Psykososiaalinen ja tavara-apu

166 000 €

Filippiinit
Koulurakentamisen tukeminen

80 000 €

Venäjä ja Ukraina
Itäukrainalaisten pakolaisten tuki

50 000 €

Somalia
Paluumuuton tukeminen

955 000 €

Ville Räty

Etelä Sudan

Kaleshworin kyläkoulun rehtori Navaraj Dahal ja oppilaat. Koulu sijaitsee niin korkealla Nepalin vuoristossa, että suuren osan päivää se on pilvien
keskellä. Kirkon Ulkomaanapu rakensi koululle väliaikaisen luokkarakennuksen korvaamaan maanjäristyksessä vaurioituneita luokkia.

Humanitaarinen apu

826 000 €

Uganda

Pakolaislapsia Unkarin rajalla syyskuussa 2015.

Koulutus katastrofissa

616 000 €

Euroopan pakolaiskriisi

220 000 €

ACT-allianssin katastrofirahaston yleistuki

70 000 €

Valmiustoiminta

32 000 €

Globaalin klusterikoordinaation tuki

75 000 €
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ACT-allianssi
ACT EU
Luterilainen maailmanliitto (LML)
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN)

Seurakunnat ja hiippakunnat
Suomen ekumeeninen neuvosto
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto

KUMPPANIT JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

25

Suomi

Maailma

Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa kirkon diakonista perustehtävää yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen
ja verkostojen, paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä kotimaisten yhteistyötahojen kanssa.

Ulkomaiset kumppanit ja verkostot
Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin perustajajäsen. ACT
on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja
vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä ja yksi maailman
suurimmista avustusorganisaatioista. Se käsittää yli 140 toimijaa yli 100 maassa ja käyttää vuosittain 1,5 miljardia euroa
kehitysyhteistyöhön, humanitaariseen apuun ja vaikuttamistoimintaan. ACTilla on keskeinen rooli jäsenjärjestöjensä
humanitaarisen avun koordinoinnissa.
Lisäksi Ulkomaanapu on ACT Alliance EU:n jäsen. ACT
Alliance EU on eurooppalaisten kirkollisten avustusjärjestöjen
verkosto. Sen päätavoite on vaikuttaa EU-instituutioiden päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat kehitysmaita ja joilla
voidaan vahvistaa oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja köyhyyden
poistamista.
Luterilainen Maailmanliitto (LML) on suurin ohjelmia
toteuttava kumppanimme. Vuonna 2015 tuimme LML:n pitkäkestoisia kehitysohjelmia 8 maassa, minkä lisäksi LML on
merkittävä Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun kumppani. Teemme yhteistyössä LML:n kanssa YK-vaikuttamista
ihmisoikeuksien ja uskontojen välisen dialogin osalta sekä
tuemme sen jäsenkirkkojen katastrofivalmiutta ja hallinnollista kapasiteettia kehittyvissä maissa.
Olemme yksi Kirkkojen Maailmanneuvoston erikoistuneista
yhteistyöjärjestöistä. Tuemme yhdessä rauhaa, uskontojen
välistä vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävää työtä.

Teemme yhteistyötä useiden YK-järjestöjen kanssa erityisesti koulutuksen ja rauhantyön saralla. Näitä ovat muun
muassa lastenrahasto UNICEF, kehitysohjelma UNDP, pakolaisavun päävaltuutetun toimisto UNHCR, poliittisen osaston
rauhanvälityksen tukiyksikkö MSU. Olemme YK:n Global
Education Clusterin jäsen.
Kirkon Ulkomaanapu toimii kansainvälisen Uskonnollisten
ja perinteisten johtajien rauhanvälistysverkoston sihteeristönä.
Meillä on yhteistyösopimus Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston ECHOn kanssa. Olemme myös
EU-maiden humanitaaristen järjestöjen yhteistyöverkoston
VOICEn jäsen.
Ulkomaanavulla on lisäksi kasvava määrä paikallisia
kahdenvälisiä kumppaneita, jotka toteuttavat Ulkomaanavun
tukemia hankkeita joko itsenäisesti tai yhdessä kanssamme. Paikalliset kumppanit ovat kirkkoja, kirkollisia ja muita
uskonnollisia järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita.
Nämä kumppanit ovat oman toimintaympäristönsä asiantuntijoita, ja niillä on merkittävä rooli pyrkiessämme saavuttamaan
kestäviä tuloksia.
Olemme sitoutuneet edistämään kansainvälisen Core
Humanitarian Standardin (CHS) periaatteiden soveltamista
toiminnassamme. Standardi perustuu ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan ja tukee laatua, tilivelvollisuutta sekä
tehokkuutta edistävien toimintatapojen vahvistamista ja
kehittämistä. Olemme CHS Alliancen jäsen.

Kotimaiset kumppanit ja verkostot
Toimimme läheisessä yhteistyössä Suomen evankelisluterilaisen kirkon hiippakuntien ja seurakuntien sekä Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Olemme Suomen Ekumeenisen
Neuvoston jäsen.
Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö.
Olemme Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen Kepan,
suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen
Kehyksen, Kehityspoliittisen Toimikunnan (KPT), Kansainvälisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnan (IONK), Kansalais-

järjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS), Laajan turvallisuuden
verkosto (WISE), FinnWatchin, Suomen Somalia-verkoston
sekä Reilun kaupan edistämisyhdistyksen jäsen. Olemme
myös kansalaisjärjestöjen edustajista, kansanedustajista sekä
eri ministeriöiden virkamiehistä koostuvan Perjantai-ryhmän
jäsen. Ryhmä vaikuttaa sosiaali-, terveys- ja inhimillisen
kehityksen painoarvon vahvistamiseksi Suomen ja Euroopan
kehityspolitiikassa ja sen toteutuksessa.
Olemme myös yksi Nenäpäivä-säätiön kumppaneista.

Yhteiskuntavastuu
Kirkon Ulkomaanapu kantaa yhteiskuntavastuuta toimimalla eettisesti ja ekologisesti.
Olemme
• ympäristökuormitusta vähentävä WWF:n Green Office -toimisto.
• Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kaupan perustajajäsen. Käytämme Reilun kaupan tuotteita.
• suomalaisten yritysten toimintaa kehitysmaissa tutkivan ja tarkkailevan Finnwatchin perustajajäsen.
Kompensoimme lentojemme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt Klima-Kollekte - Kirchlicher Kompensationsfonds gGmbH:n kautta.

Suomen ulkoministeriö (UM)
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sisäministeriö
KEPA
KEHYS
Opettajat ilman rajoja
Naisten Pankki
Changemaker
Kehityspoliittinen toimikunta
Perjantai-ryhmä
Suomen 1325 -verkosto
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö (KIOS)

Kansainvälinen ihmisoikeusasiain
neuvottelukunta (IONK)
Laajan turvallisuuden verkosto
WISE
Suomen Somalia-verkosto
Maahanmuuttovirasto
Finnwatch
Kansainvälisen liikkuvuuden ja
yhteistyön keskus CIMO
Luona Oy
Yhteisvastuukeräys
Nenäpäivä

Ekumeniset
kumppanit

Yhteistyökumppanit
Suomessa

Kumppanit ja
yhteistyöverkostot
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Suomen ulkoministeriö (UM)
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Europe Aid
EU:n humanitaarisen avun toimisto
ECHO
USAID
Britannian kehitysyhteistyöosasto
DFID

Hallinto

Somalia Stability Fund
Canadian Foodgrains Bank
YK:n lastenjärjestö UNICEF
YK:n kehitysohjelma UNDP
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR
YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM
Latinalaisen Amerikan kehityspankki
KAICIID Dialogue Centre

Muut
kansainväliset
kumppanit

Global Education Cluster
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE)
Teacher Task Force - UNESCO
Refugee Teacher Working Group - UNHCR
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto
CHS Alliance
Maailmanpankki
YK
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Kansalaisjärjestöjä
Paikallisia järjestöjä
Yhteisöjä
Valtioiden virastoja ja instutuutioita

jäseninä
Helena Tuominen, henkilökohtainen varajäsen Sixten Ekstrand
Kent Wilska, henkilökohtainen varajäsen Tuomas Aho
sekä Tapio Luoma (ei määritelty varajäsentä)
ja sihteerinä Jouni Hemberg

Kirkon Ulkomaanavun säätiön toimintaa johtaa kirkon ulkoasiainneuvoston asettama yksitoistajäseninen hallitus apunaan nelijäseninen työjaosto. Hallitus kokoontui vuonna 2015 viisi kertaa.
Lisäksi työjaosto piti kuusi sähköpostikokousta ja kokoontui kerran
Hallituksen asiantuntijajäsenet olivat
yhdessä tarkastusvaliokunnan kanssa.
pääsihteeri Heikki Huttunen Suomen ekumeenisesta neuvostosta
johtaja Risto Jukko kirkon lähetystyön keskuksesta
Kirkon Ulkomaanavun hallitus:
johtaja Kalle Kuusimäki diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksespuheenjohtajana kv. asiantuntija Tarja Kantola
ta ja
varapuheenjohtajana piispa Tapio Luoma
toiminnanjohtaja Riina Nguyen, Ortodoksisen Kirkon Kansainvälinen Diakonia ja lähetystyö
jäseninä
johtaja Sixten Ekstrand
Vuoden 2015 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat
kansanedustaja Pekka Haavisto
puheenjohtajana Ritva Ohmeroluoma,
pääsihteeri Katri Korolainen
jäseninä Tuomas Aho ja Katri Korolainen.
kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
piispa Tapio Luoma
Ulkomaanavun toiminnanjohtajana toimi Antti Pentikäinen
toimittaja Reetta Meriläinen
30.4.2015 asti, jonka jälkeen hän siirtyi kolmen vuoden mittaiselle
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma
toimivapaalle. Tänä aikana hän toimii Ulkomaanavun johtaman
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth
uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston
työalasihteeri Helena Tuominen ja
sihteeristön johtajana. 1.5.2015 alkaen toiminnanjohtajan sijaisena
kaupallinen neuvos Kent Wilska
on toiminut Jouni Hemberg.
varajäseninä
Toiminnanjohtaja Jouni Hemberg edusti Ulkomaanapua yhteisasianajaja Tuomas Aho
työtahoilla seuraavasti: Kirkon ulkoasiain osaston johtoryhmän
johtaja Ilkka Mattila sekä
jäsen, Kirkon lähetystyön toimikunnan asiantuntijajäsen, Nenäyhteiskuntatieteiden maisteri Milla Perukangas
päivä-säätiön hallituksen jäsen, Ortodoksisen kirkon avustusjärjestön Filantropia ry:n hallituksen asiantuntijajäsen, Yhteisvastuusihteerinä toiminnanjohtaja Jouni Hemberg
keräystoimikunnan jäsen, Valtioneuvoston asettaman Kestävän
Kehityksen valtuuskunnan varajäsen ja Sisäasiainministeriön
Hallituksen työjaostoon kuuluivat
asettaman Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin enpuheenjohtajana Tarja Kantola
nalta ehkäisyn johtoryhmän jäsen.
henkilökohtainen varajäsen Tapio Luoma
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Ville Asikainen
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Henkilöstö
Kirkon Ulkomaanavun säätiö on monikulttuurinen asiantuntijaorganisaatio, joka työllistää lähes sata eri alojen asiantuntijaa
Helsingissä ja lähes 200 henkilöä ohjelmatyön tehtävissä eri
puolilla maailmaa.
Vuoden 2015 aikana Ulkomaanavun henkilöstömäärä,
erityisesti paikalta palkattujen joukko, jatkoi kasvuaan. Henkilöstön vahvuus koko Ulkomaanavussa oli vuoden 2015 lopussa
290 henkilöä. Näistä 98 työskenteli Helsingissä, etätyössä tai
sekondeerattuna ja 192 alue- tai maatoimistoissa lähetettynä
työntekijöinä (55) tai paikalta palkattuina työntekijöinä (137). Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 269, joista määräaikaiset F2F- ja
televarainhankkijat kartuttivat yhteensä neljä henkilötyövuotta.
Helsingissä henkilöstön keski-ikä oli 42,3 vuotta. Ulkomaanavun lähetetyistä ja Helsingissä työskentelevistä työntekijöistä
29 % on miehiä ja 71 % naisia. Heillä on palvelusvuosia Ulkomaanavussa keskimäärin 5,5.

Noin 89 % Ulkomaanavun Helsingissä työskentelevästä tai
lähetetystä henkilöstöstä on korkeakoulututkinto ja 11 % henkilöstöstä on suorittanut perus- tai keskiasteen tutkinnon. 29 %:lla
henkilöstöstä loppututkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneita työskentelee selkeästi
enemmän aluetoimistoissa kuin Helsingissä.
Aluetoimistojen henkilöstön keski-ikä oli noin 35 vuotta.
Paikalta palkatun henkilöstön sukupuolijakauma eroaa merkittävästi Helsingin toimiston sukupuolijakaumasta. Aluetoimistojen
paikalta palkatusta henkilöstöstä 69 % oli miehiä, kun taas Helsingin toimistossa miehiä oli viidennes. Itä- ja eteläisen Afrikan
aluetoimistossa sekä Lähi-idän aluetoimistossa oli naisenemmistö.

Kädenpuristukset ennen ystävyysottelua, jonka Peace United järjesti poliisin ja nuorten maahanmuuttajataustaisten pelaajien välille Espoossa.
Ensimmäisenä poikien joukkueen kapteeni Wahab Altamini, etualalla selin erotuomari Hanna Kapiainen.

HENKILÖTYÖVUODET
KIRKON ULKOMAANAVUSSA 2011-2015

Nuorten puolesta, radikalisoitumista vastaan
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Suomessa työskentelevät*

Kirkon Ulkomaanavun vuoden 2015 Tekoja-kampanjan
teemana olivat nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen.
Ulkomaanapu lisäsi tietoa siitä, että väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy vaatii puuttumista sen taustalla
vaikuttaviin syihin, kouluttamattomuuteen, toimeentulomahdollisuuksien vähyyteen sekä syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemuksiin.
Kirkon Ulkomaanapu järjesti uskonnollisten ja perinteisten yhteisöjen edustajien sekä viranomaisten opintomatkan
Washingtoniin tutustumaan väkivaltaisen ekstremismin
ehkäisemisessä toimiviksi osoittautuneisiin malleihin Yhdysvalloissa. Ulkomaanapu alkoi myös toimia Suomen sisäministeriön kanssa yhteistyössä väkivaltaisen radikalisaation
ehkäisemiseksi.

Lähetetyt työntekijät
Paikalta palkattu henkilöstö
*)

mukana myös etätyötä tekevät ja sekondeeratut työntekijät

Turvallisuus
Ulkomaanavun suurelta osin hauraissa toimintaympäristöissä
turvallisuutta edistävien toimintatapojen merkitys korostuu.
Teemme kaikkemme, jotta ihmishenkien menetyksiltä vältyttäisiin. Vuonna 2015 Kirkon Ulkomaanapu kuitenkin menetti kaksi
paikalta palkattua työntekijää. Toinen menehtyi Keski-Afrikan
tasavallassa liikenneonnettomuuden uhrina ja toinen ebolatartunnan seurauksena Liberiassa.

Viime vuoden aikana Ulkomaanavun turvallisuussäännöstö ja siihen liittyvät ohjeet uudistettiin. Politiikan, ohjeiden ja
koulutuksen avulla lisätään erityisesti kentällä työskentelevän
henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja toimintaedellytyksiä
uhkatilanteissa. Kenttätoimistoihin on henkilöstön joukosta
koulutettu turvallisuusvastaavia ja kentälle on palkattu kaksi
alueellista turvallisuuspäällikköä.

Osana kampanjaa syntyi rauhan puolesta pelaava henkinen joukkue Peace United. Sen tavoitteena on lopettaa
vastakkainasettelu kulttuurien ja uskontojen välillä. Joukkueen kapteeneina toimivat Laura Österberg Kalmari ja Aki
Riihilahti.
Peace United palkittiin Palloliiton Respect-palkinnolla ja
Urheilugaalassa John Vikström -liikuttajapalkinnolla. HJK:n
huippujalkapalloilija Nikolai Alho ja rapartisti Särre tekivät Peace Unitedille oman
musiikkivideon. Peace United sai tukijakseen monta entistä ja nykyistä huippujalkapalloilijaa kuten Mikael Forssell, TinjaRiikka Korpela ja Nora Heroum.
peaceunited.fi

Vaikuttamistyö
Vuonna 2015 Kirkon Ulkomaanapu tarjosi vastaäänen Suomen julkiseen ja poliittiseen keskusteluun. Ulkomaanapu
puhui pakolaisten ihmisoikeuksien ja kriisien alkusyihin
puuttumisen puolesta ja osoitti työnsä kautta hädän syihin
puuttumisen tärkeyden sekä hallituksen ristiriitaisen politiikan tähän liittyen.
Yhdessä muiden järjestöjen kanssa Ulkomaanapu
onnistui keräämään yli 41000 ääntä adressiin kehitysyhteistyön puolesta. Ulkoasianvaliokunnan lausunto kehotti
palauttamaan järjestöjen tuen.
Vuosi oli tärkeä globaalin kehityspolitiikan kannalta.
Ulkomaanapu tuki kumppaneidensa vaikuttamistyötä ja
teki vaikuttamistyötä yhdessä suomalaisten järjestöjen ja

ACT-allianssin kanssa liittyen kehitysrahoituskokoukseen,
kestävän kehityksen 2030 -tavoitteisiin ja Pariisin ilmastokokoukseen. Vaikuttamistyötä ilmaston puolesta tuki
erityisesti Haitin maaohjelma.
Ulkomaanapu ja sen pohjoismaiset sisarjärjestöt
julkaisivat raportin ”The End of Nordic Exceptionalism?”
ja järjestivät korkean tason kehityskonferenssin Oslossa
marraskuussa.
Myös Ulkomaanavun maaohjelmissa tehtiin vaikuttamistyötä koulutuksen, toimeentulon ja rauhan takaamiseksi, vaikka useissa ohjelmamaissa kansalaisyhteiskunnan
toiminnan rajoittaminen teki työstä haastavaa.
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Naisten Pankki

Lue Naiselle Ammatti -kiertue oli loistomenestys. Kiertue ulottui 10
paikkakunnalle ja keräsi yli 200 Ammattia kehitysmaiden naisille.

Vuosi 2015 oli Naisten Pankille ennätysvuosi. Varoja kerättiin 1,44 miljoonaa euroa, missä Naisten Pankin yksityisillä
tukijoilla, kuukausilahjoittajilla, osakkailla ja paikallisryhmillä
oli valtava merkitys.
Myös valtakunnallisissa tapahtumissa rikottiin ennätyksiä. Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma järjestettiin
kuudennen kerran ja Ammatteja käveltiin huikean 70 000€
edestä. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa myös 11
paikkakunnalla Suomen rajojen ulkopuolella, muun muassa
Pariisissa, Lontoossa ja Rodoksella.
Uusi valtakunnallinen Lue Naiselle Ammatti -tapahtuma
toteutettiin kirjailijakiertueena yhdessä Sofi Oksasen, Likekustantamon ja Suomalaisen Kirjakaupan kanssa. Golfaa Naiselle Ammatti -hyväntekeväisyysturnaus järjestettiin neljän-

Ryhmä vapaaehtoisia vieraili viime vuonna Liberiassa tutustumassa
Naisten Pankin työhön.

nen kerran ja konseptoitiin valtakunnalliseksi tapahtumaksi.
Naisten Pankki sai myös ensimmäisen ulkomaisen
paikallisryhmänsä Espanjan Fuengirolaan. Naisten Pankin
35 paikallisryhmää järjestivät 500 tapahtumaa ja tempausta. Naisten Pankki oli ensimmäistä kertaa mukana Suomen
suurimmassa yrittäjätapahtumassa Slushissa esittelemässä
toimintaansa Start-Up-yrityksille.
Toukokuussa 2007 perustettu Naisten Pankki on yhdeksänvuotisen historiansa aikana kerännyt yli 9 miljoonaa
euroa kehitysmaiden naisten auttamiseen. Hankkeita on
ollut yhteensä 14 eri maassa ja 28 000 naista on saanut
mahdollisuuden omaehtoiseen toimeentuloon. Epäsuorasti
Naisten Pankin työstä kehitysmaissa on hyötynyt jopa 140
000 ihmistä.

Viime vuonna kymmener Opettajat ilman rajoja -verkoston
vapaaehtoiset työskentelivät erilaisissa opetussektorin hankkeissa Ugandassa, Eritreassa, Liberiassa, Etelä-Sudanissa ja
Kambodžassa.
Verkosto järjesti toista kertaa hollantilaisen Edukans-järjestön kanssa yhteistyössä World Teacher -ohjelman Keniassa.
Ohjelmaan osallistui yhdeksän suomalaista opettajaa, jotka työskentelivät kaksi viikkoa paikallisissa peruskouluissa keskittyen
mentoroimaan opettaja- ja rehtorityöparejaan oppilaskeskeisissä
ja toiminnallisissa pedagogisissa menetelmissä. Ohjelmassa
tuetaan myös paikallisten koulujen keskinäistä verkostoitumista.
Lauttasaaren koulut lähettivät myös opettajiaan lyhyille
vapaaehtoisjaksoille Kambodžaan työskentelemään paikallisten
kumppanikoulujen kanssa. Syksyllä kambodžalaisen koulun
rehtori saatiin myös vastavierailulle Suomeen. Motivaatio on
korkealla yhteistyössä, jossa kaikki osapuolet oppivat uutta.
Vuoden Globaalikasvatuspalkinnot jaettiin Raunistulan
yhtenäiskoululle Turusta. Opettajasarjan voitti Seinäjoen lukion
opettajien tiimi. Palkinnot jakoi opetusministeri Sanni GrahnLaasonen verkoston vuosittain järjestämässä Maailman opettajien päivän tilaisuudessa.

Inka Hopsu

OPETTAJAT ILMAN RAJOJA KEHITTI OPETUKSEN LAATUA

World Teacher -ohjelmassa vapaaehtoiset opettajat toivat
uusia menetelmiä opetukseen Keniassa.

Nuorisoverkosto Changemakerin vuoden 2015 vaikuttamistoiminnan teemana oli väkivaltaisen radikalisaation
ehkäiseminen. Verkoston Rauhanradikaali-kampanja näkyi
muun muassa kymmenessä erilaisessa tapahtumassa kesän aikana ja siihen liittyen järjestettiin kolme keskustelutilaisuutta. Kampanjassa kerättiin rauhanketjua, johon kertyi
yhteensä 2235 ajatusta rauhasta.
Changemakerin vapaaehtoisten tekemästä Globalistilehdestä ilmestyi kaksi numeroa. Aiheina olivat keväällä
kampanjateeman mukaisesti radikalisaatio ja syksyllä
erittäin ajankohtainen muuttoliike.
Verkoston tärkeimpiä koulutustapahtumia olivat huhtija lokakuussa järjestetyt Changemaker-viikonloput, joihin
osallistui ennätysmäärä uusia jäseniä. Jäsenrekrytointia
tehtiin erityisesti kristillisissä nuorten tapahtumissa, kuten
Oulugospelissa ja Maata näkyvissä -festivaalilla. Vuoden
aikana Changemakeriin liittyi peräti 267 uutta jäsentä.
Verkoston paikallisryhmätoimintaa tuettiin luomalla
helposti monistettavia toimintamalleja ja jakamalla kokemuksia tammi- ja elokuussa järjestetyissä paikallisryhmäpäivissä. Vuonna 2015 tehtiin myös uusi materiaali verkoston vapaaehtoisille: Changemaker – Opas toimintaan.

Sini Tyvi

Changemaker kokosi rauhanketjua

Toni Härkönen

Naisten Pankilla ennätysvuosi
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Rauhanradikaali-kampanja huipentui marraskuussa rauhankulkueeseen, jonka päätteeksi Changemakerin vapaaehtoisten kantama, 120
metriä pitkä rauhanketju kiedottiin Helsingin keskustaan pystytettyyn
joulukuuseen.

EAPPI TARJOSI SUOJELEVAA LÄSNÄOLOA
EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) on kansainvälinen ohjelma, jota koordinoi Suomessa
Kirkon Ulkomaanapu ja kansainvälisesti
Kirkkojen maailmanneuvosto. Vuonna 2015
EAPPI-ohjelma Suomessa täytti 10 vuotta ja
Ulkomaanapu lähetti 13 suomalaista vapaaehtoista ihmisoikeustarkkailijaa Länsirannalle.
Tarkkailijat tarjoavat suojelevaa läsnäoloa paikallisille, seuraavat ihmisoikeustilannetta alueella, raportoivat mahdollisista
ihmisoikeusloukkauksista ja tekevät vaikuttamistyötä oikeudenmukaisen, kansainväliseen lakiin perustuvan ratkaisun saamiseksi
sekä palestiinalaisille että israelilaisille.
Viime vuonna he kulkivat yhdessä 3800
lapsen ja 300 opettajan kanssa 26 kouluun
eri puolilla Länsirantaa.
Suomessa EAPPI-vapaaehtoiset kertoivat näkemästään ja järjestivät valokuvanäyttelyitä, elokuvanäytöksiä ja muita tapahtumia, joihin osallistui yhteensä tuhansia
ihmisiä.

Kaisa Honkala
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Betlehemin EAPPI-tiimin Suvi seuraa lasten koulumatkaa Tuqu’assa. Taustalla israelilaisia sotilaita, jotka partioivat koulun ympärillä. Armeijan jatkuva läsnäolo ja lisääntyneet lapsipidätykset pelottavat koululaisia. Opettajien mukaan turvallisuustilanteen
heikkeneminen näkyy poissaoloina, laskeneina arvosanoina ja öisinä painajaisina.
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Antti Helin

YHTEISVASTUULLE KERÄTTIIN TAPAHTUMISSA
Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräyksen varoilla tuettiin koulutusta Haitissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Seurakunnat keräsivät Yhteisvastuun hyväksi perinteisen ovelta-ovelle -keräyksen lisäksi monenlaisissa
tapahtumissa.

Iloisia lipaskerääjiä perheineen
Yhteisvastuu-raveissa Vermon
raviradalla Espoossa.

Yhteisvastuu-lähdön
voittajahevoselle puettiin
Yhteisvastuu-loimi.

Espoo Blues–Ilves ottelu tammikuussa oli samalla valtakunnallisen
Yhteisvastuukeräyksen räväkkä ennakkostartti.

”Haitissa kaikki vaikuttaa kaikkeen”
Matka Haitiin tammikuussa 2015 Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöryhmän mukana oli minulle monin tavoin merkittävä.
Kun saa käsityksen, miten Kirkon Ulkomaanapu työskentelee
kohdemaassa ruohonjuuritasolla, pystyy helpommin näkemään
omankin panoksensa merkityksen Ulkomaanavun toiminnalle.
Lento vauraasta Miamista Haitin pääkaupunkiin siirsi meidät
kuin toiseen maailmaan. Jo ensimmäisinä tunteina maahan saavuttuamme köyhyys kävi ilmeiseksi. Muutaman vuoden takaisen
maanjäristyksen tuhot olivat paikoitellen edelleen nähtävissä.
Oli helppo havaita, että tavallisen ihmisen tavallinen elämä oli
usein enemmän selviytymistä kuin tulevaisuuden rakentamista.
Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Haitin vuoristoseudulla köyhyys
ajaa kaatamaan puita, jotta niitä myymällä löytyisi elanto. Tämä
kuitenkin tuhoaa metsiä, mikä puolestaan vauhdittaa eroosiota. Se
taas tekee maasta viljelylle kelpaamatonta. Väki muuttaa kaupunkeihin, joiden ongelmat ovat jo ennestään ilmeisiä.
Kirkon Ulkomaanapu tukee metsien istutusta ja hoitoa. Ulkomaanavun tuella perustettu meijeriosuuskunta tarjoaa vuoriston
asukkaille vaihtoehdon metsien kaatamiselle.
Haitia pidetään yhtenä maailman köyhimmistä maista. Huono
valtionjohto ja epävakaat luonnonolot pitävät ihmiset epävarmuudessa.
Koulutus on kenties kaikkialla tärkein toivoa ylläpitävä yhteiskunnallinen toiminto.
Haitissa koulu ei ole itsestäänselvyys kaikille lapsille ja nuorille.
Muutaman vuoden takainen maanjäristys tuhosi koulurakennuk-

sia ja vaikeutti merkittävästi jo ennestään haurasta koulutusjärjestelmää. Kuulin, että opettajat saattavat pelätä työskentelyä koulurakennuksissa, jotka on tehty kattorakenteita myöten betonista.
Tutustuimme Kirkon Ulkomaanavun tuella rakennettuihin,
maanjäristystä hyvin kestäviin kevytrakenteisiin kouluihin. Turvallisuudentunne oli saavutettu yksinkertaisilla rakenneratkaisuilla.
Tämä puolestaan näkyi koulun oppilaiden ja opettajien myönteisyydessä ja halussa työskennellä ei ainoastaan oman elämän
vaan koko kansakunnan tulevaisuuden hyväksi.
Politiikka, luonnonolot, köyhyys, työllisyys, koulutus, ilmasto
– kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämän viisauden pohjalta toteutettu
Kirkon Ulkomaanavun työ Haitissa vakuutti laaja-alaisuudellaan,
ammattitaidollaan ja ennen kaikkea sillä kunnioituksella, jolla
paikallisiin ihmisiin ja heidän elämäänsä suhtauduttiin.

Roshan ja Sujata Karki pääsivät hätämajoituksessa keinumaan ensimmäistä kertaa elämässään, kun Kirkon Ulkomaanapu hankki sinne leikkivälineitä. Maanjäristys Nepalissa kosketti lahjoittajia, ja Ulkomaanapu sai merkittävän määrän yksityislahjoituksia.

Suurlahjoittajan tarina
– Menetin sydämeni nepalilaisille
”Olin ikimuistoisella lahjoittajamatkalla Nepalissa syksyllä 2013.
Sain tutustua aivan uuteen maailmaan. Kaunis ja upea maa, ja niin
köyhä. Menetin sydämeni täysin nepalilaisille”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun merkittävä tukija. Hän ei halua nimeään julkisuuteen,
niin kuin ei moni muukaan suurlahjoittaja.
”Erityisesti naiset tekivät suuren vaikutuksen. Heidän yritteliäisyytensä ja elämänuskonsa. Matkalla jo heräsi kiinnostus
saada olla auttamassa heidän elämäänsä eteenpäin”, lahjoittaja
muistelee.
Viime vuosina hän onkin ollut tukemassa useita hankkeita
Nepalissa. ”Olen saanut osallistua koulutushankkeisiin kaikkein
köyhimmille vapautetuille orjille, erityisesti naisten aseman, koulutuksen ja työllistämisen parantamiseksi.”
Nepalissa vieraillut tukija muistaa vielä, miltä uutinen vuoden
2015 maanjäristyksestä tuntui: ”Pahoista tuhoista kerrottiin juuri
siellä, missä itsekin olin käynyt. Avustuskanavien auettua tiesin
heti, että minun on mahdollisuuksieni mukaan autettava hätää
kärsiviä nepalilaisia.”
”Ilman muuta haluan olla mukana jatkossakin mukana eri

TESTAMENTTILAHJOITUS
– PERINNÖKSI
PAREMPI MAAILMA
Tapio Luoma
Espoon hiippakunnan piispa
Yhteisvastuukeräyksen 2015 esimies

projekteissa. On mielenkiintoista seurata projektien etenemistä. Kirkon Ulkomaanavun työ ja työn tulokset ovat olleet todella
vakuuttavia. On hienoa saada näin kokea olevansa osa suurempaa
kokonaisuutta.”
Suurlahjoittajien tuella saadaan aikaan merkittäviä muutoksia kehitysmaiden perheille ja kokonaisille yhteisöille.
Ulkomaanavun suurlahjoittajat ovat yksityisiä henkilöitä, jotka
kulkevat rinnallamme usein jonkin tietyn hankkeen kanssa.
Suurlahjoitukset ovat kertaluontoisia tai useista lahjoituksista koostuvaa tukea, ja ne kohdistetaan lahjoittajan valitsemalle
hankkeelle.
Yli 10 000 € vuodessa lahjoittavat kuulevat projektien edistymisestä ja lahjoituksen vaikutuksista 2-3 kirjallisen raportin muodossa. Usein lahjoittajat tapaavat myös Ulkomaanavun asiantuntijoita ja kuulevat hankkeestaan tai osallistuvat heille järjestettyihin
tilaisuuksiin tai omakustanteisille matkoille.
Lue lisää suurlahjoitustoiminnasta: kirkonulkomaanapu.fi/
lahjoita/suurlahjoitus

Kun olet ensin huomioinut läheisesi, haluaisitko harkita vielä kaukaisen lähimmäisen liittämistä testamenttiisi? Lahjoituksen ei tarvitse olla suuri – jokaisella lahjoituksella on merkitystä köyhän perheen elämässä.
Yleishyödyllisenä järjestönä Ulkomaanavun ei tarvitse
maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, joten se
käytetään kokonaisuudessaan työhömme. Tilaa esite
tai kysy lisätietoja: kirkonulkomaaapu.fi/testamenttilahjoitus tai lahjoittajapalvelu p. 020 787 1201.
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HE SAAPUIVAT OUDOISTA VIERAISTA MAISTA
Yritämme usein ymmärtää tilanteita lukujen kautta.
Haluamme keskittyä määriin. Vuoden 2015 aikana Suomeen saapui noin 35 000 turvapaikanhakijaa.
Samalla unohdamme, että puhumme ihmisistä. Puhumme kohtaloista sekä Suomessa että lähtömaissa.
Julkinen keskustelu viime syksynä keskittyi siihen,
miten Suomi voi selvitä tänne tulleiden määrästä ja
miten voimme rajoittaa sitä, jotta taloudellinen kantokykymme ei ylity.
Ei ole helppoa sanoa, kuinka paljon on tarpeeksi.
Suomen henkinen kantokyky on näyttänyt olevan koetuksella, mutta se on johtunut enemmän suomalaisista
kuin tänne tulevista lähimmäisistä. Olemme joutuneet
tilanteeseen, jossa emme ole pitkään aikaan olleet. Samalla kun olemme joutuneet katsomaan vieraita ihmisiä
silmiin, olemme joutuneet katsomaan peiliin. Taloudellisesta kantokyvystä ei ole pitkän tähtäimen lukuja, joiden
perusteella voisimme tehdä objektiivisia päätöksiä.
Tässä todellisuudessa asiaa pitää lähestyä toisesta
näkökulmasta. Aina kun uutisissa puhuttiin turvapaikanhakijoista numeroina, mieleeni nousi Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen kappale ”Suljetut ovet”. Se
julkaistiin ensimmäisen kerran Nuoren Seurakunnan
Veisukirjassa vuonna 1990, jolloin Suomessa oli kourallinen turvapaikanhakijoita. Kappale on kuin tehty tähän
päivään.
He saapuivat oudoista vieraista maista. He etsivät
suojaa ja ymmärtäjää. Moni luoksensa tahtoisi ei
pakolaista ja siksi taas koditon koditta jää.
Afganistan, Irak tai Somalia ovat meille tuttuja uutisista, mutta suurin osa meistä kokee nuo maat ja niiden
kansalaiset outoina ja vieraina. Tämä on koetinkivi meille.
Uusien kasvojen tullessa tuttuun ympäristöömme katsomme asiaa omasta näkövinkkelistämme, vaikka olisi
hyvä miettiä asiaa toisen silmin.
Koskaan ei ole helppoa lähteä pois omasta tutusta
kodistaan, varsinkin kun ei tiedä, voiko palata takaisin.
Tämä tunne on tuttu myös monille vanhemmillemme,
isovanhemmillemme ja sukulaisillemme muutaman
vuosikymmenen takaa heidän lähtiessään sodan jaloista
kohti länttä.

He saapuivat pitkältä raskaalta tieltä. He tuttavat
ovien suljettujen. Heidän huulensa puhuvat vierasta
kieltä, vaan yhteinen kaipuu on rakkauden.
Rakkauden kaipuu. Se ei kysy paikkaa, aikaa eikä uskontoa. Vaikka tulijat näyttivät vierailta, eivätkä osanneet
kieltämme eivätkä tapojamme, yksi asia yhdisti heitä
meihin. Rakkauden kaipuu on yhteinen.
Käy Herramme vieläkin ihmisen teitä. Hän pukeutuu
hätään ja heikkouteen. Joka ovensa avaa, ei kasvojaan peitä, hän kärsivän Kristuksen saa vieraakseen.
Tässä on kristinuskon ydin. Kristus on läsnä kärsimyksessä eilen, tänään ja huomenna. Emme saa unohtaa
Kristuksen kärsimystä, emmekä saa unohtaa lähimmäistä, joka on keskellämme.
Kuka heille käden ojentaa? Kuka lausuu: Tulla saa?
Kuka heille jakaa omastaan? Kuka vierelle jää kulkemaan?
Moni seurakunta ja yksityinen ihminen on tehnyt arvokasta työtä kohdaten Suomeen tulleita, apua tarvitsevia
lähimmäisiä. Kirkon Ulkomaanapu auttaa siellä, missä
apua tarvitaan, kansainvälisen diakonian periaatteiden
mukaisesti. Siksi aloitimme työn Euroopassa ja Suomessa. Lähtömaissa Euroopan ulkopuolella tehtävä työkin
on entistä tärkeämpää, jotta kasvavaa muuttoliikettä
voitaisiin hallita tarjoamalla ihmisille mahdollisuuksia
ihmisarvoiseen elämään omissa kotimaissaan.
Aaro Rytkönen
Pastori
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristön päällikkö
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Tee hyvää Kirkon
Ulkomaanavun kautta
Tee hyvää Kirkon
Suvivirsi
Ulkomaanavun
Vastaanota kautta
kevät Suvivirsi-

Tee hyvää Kirkon Ulkomaanavun kautta

tapahtumissa ympäri Suomen. Tule laulamaan ja auta
samalla lapsia saamaan laaSuvivirsi
Anna Toisenlainen Lahja ja auta kehitysmaiden ihmisiä saamaan tukea kouludukasta koulutusta myös
tukseen, toimeentulon hankkimiseksi tai hätäapua katastrofin aikana. Lahjasta
Vastaanota
kevät Suvivirsikehitysmaissa.
saat annettavaksi perinteisen postikortin tai sähköisen kortin lahjan saajalle.
tapahtumissa ympäri Suotoisenlainenlahja.fi
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auta kehitysmaiden ihmisiä saamaan tukea kouAnna
Toisenlainen
Vastaanota kevät Suvivirsi-tapahtumissa ympäri Suomen. Tervetuloa laulamaan
lutukseen, toimeentulon
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facebook.com/suvivirsi
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Nopean toiminnan
Nopean toiminnan joukot toimivat jo yli sadassa seurakunnassa. Ota yhteyttä
katastrofin aikana. Lahjasta
joukot
omaan seurakuntaasi ja tule mukaan tärkeään työhön, jossa olet katastrofin
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seurakuntasi
Nopean
dytyksen
humanitaarisen
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ja ole
avun käytännöistä
ja avun
Kuukausilahjoitus auttaa kehitysmaiden köyhimpiä perheitä ja katastrofien uhkatastrofin
tapahtuessa
perille menosta.
reja saamaan ne elämän perusedellytykset, joita me pidämme usein itsestäänvalmis lähtemään kaduille
selvyytenä. kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/kuukausilahjoitus
lipaskerääjänä.
Saat perehNaisten Pankki
dytyksen
humanitaarisen
Naisten Pankki kerää varoja
avun
käytännöistä
ja avun
kehitysmaiden
naisten
perille
menosta.
yrittäjyyden ja toimeentu-

ANNA TOISENLAINEN LAHJA

Suvivirsi

NOPEAN TOIMINNAN JOUKOT

RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

CHANGEMAKER

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker kutsuu kaikki nuoret
muuttamaan maailmaa! Tarjolla on maksuttomia koulutusviikonloppuja ja muuta
mahtavaa toimintaa. Lue lisää ja liity jäseneksi: changemaker.fi
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Naisten
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lahjoittajat.
kehityksen periaattein.
Olemme
vapaaehtoisyhteiOpettajat
ilman
sö, jossa voimavaramme
rajoja
Peace United on joukkue, joka pelaa rauhan puolesta. Sen kapteeneina toimivat
ovat aktiiviset vapaaehtoiilman rajoja
Aki Riihilahti ja Laura Österberg Kalmari. Peace United kutsuu
koulut
ja jaOpettajat
set,mukaan
lukuisat
osakkaat
lahjoittajat.
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laadukkaan opetuksen
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ilman
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toteutumista
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tukee
kehityshauraimmissa
valtioissa.
Naisten Pankki kerää varoja kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon
maiden opettajien pekehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Olemme vapaaehtoisyhteisö,
jossa voimavaramme ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoitta- dagogista osaamista ja
laadukkaan opetuksen
jat. naistenpankki.fi
toteutumista maailman
hauraimmissa valtioissa.

PEACE UNITED

NAISTEN PANKKI
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RYHDY YHTEYSHENKILÖKSI

TUE TURVAPAIKANHAKIJOITA

EAPPI-VAPAAEHTOISET

TEKOJA-LEHTI

SOSIAALINEN MEDIA

www.kirkonulkomaanapu.fi
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Seurakuntien tuki on tärkeää

Esa Keskinen, Oriveden Sanomat

Valikoimaton lähimmäisenrakkaus hädän hetkellä, hätäapu konfliktien ja kriisien keskellä sekä pitkäaikainen
kehitysyhteistyö ovat Kirkon Ulkomaanavun kansainvälistä
diakoniatyötä, jota Ulkomaanapu tekee seurakuntien mandaatilla maailman hauraimmilla alueilla.
Kirkon ja seurakuntien tuki on yksi neljästä Kirkon
Ulkomaanavun tulorakenteen peruspilarista. Tämän tuen
merkitys Ulkomaanavun työlle on elintärkeää myös tulevaisuudessa.
Suorat talousarvioavustukset seurakunnilta ovat kokonaisuuden osalta tärkeitä. Yli puolet kirkon ja seurakuntien
taloudellisesta avusta on seurakuntien talousarviotukea,
joka oli vuonna 2015 yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Seurakuntien antama tuki mahdollistaa rahoituksen hakemisen
myös kansainvälisiltä rahoittajilta kattamalla vaaditun
omarahoitusosuuden. Seurakuntien tuki on siksi monella
tapaa arvokasta.

VARAINHANKINNAN TUOTOT SEURAKUNNILTA 2015
11,5 %
8,5 %

48,3 %
		 milj. €

12,9 %

Talousarviotuki		4,1
Yhteisvastuukeräys		1,6

Oriveden seurakunta ja jalkapalloseura Oriveden Tuisku järjestivät ystävyysottelun turvapaikanhakijoiden kanssa sekajoukkuein lokakuussa
2015. ”Vaikka pelipuheisiin ei aina löytynyt yhteisiä sanoja, pallopelin universaali kieli piti huolen kommunikoinnista. Taiturimaisia otteita nähtiin
niin tuiskulaisilta kuin vahvistuksiltakin”, paikallislehti Oriveden Sanomat kirjoitti.

Kolehdit		1,1

”Jalkapallo toimi tapahtumissa yhteisenä kielenä ja tunnelma oli
hyvä”, sanoo Oriveden kirkkoherra Mika Tapiolinna. Oriveden
seurakunta ja jalkapalloseura Oriveden Tuisku kutsuivat kunnassa
hätämajoituksessa olleita turvapaikanhakijoita pelaamaan kaksi
kertaa yhdessä suomalaisten kanssa.
Nuorisotyönohjaaja ja Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö Tiina Taavitsainen Varkauden seurakunnasta kehitti Peace
United -kampanjasta opintokokonaisuuden. Hänen ideoidensa
pohjalta syntyi oppituntimateriaali, joka sopii kouluille, rippikouluille ja nuorten ja aikuisten iltoihin.
”Kampanjasta sain tarvitsemaani materiaalia. Turvapaikanhakijoiden mullistava saapuminen viime syksynä antoi sysäyksen lähestyä yläkouluja kansainvälisyyskasvatuksen teemalla”,
Taavitsainen kertoo.
Tunneilla puhuttiin rasismista, ennakkoluuloista, ihmisoikeuksista, terrorismista, sodasta ja rauhasta. Juteltiin myös siitä, miten

rauhaa rakennetaan omissa toimintaympäristöissä, miten riitoja
syntyy ja miten ne lopetetaan.
”Rauhantyön tärkeys ei sivuuta ketään. Rauha lähtee kuin
vedenpinnan renkaat laajenemaan itsestä poispäin. Onko rauhaa
itsensä kanssa? Mielenrauha, sydämenrauha ja niin edelleen.
Vasta sen jälkeen voi rakentaa sitä eteenpäin ystäviin, perheeseen,
lähiympäristöön ja mitä enemmän sydämessä on tilaa, niin sen
enemmän vastuuta voi kantaa kauemmaksikin”, hän kertoo.
Taavitsainen on saanut palautetta, että aihe on ajankohtainen
ja tunnit hyödyllisiä.
”On tärkeää, että nuoret saavat ilmaista mielipiteensä ja että
heitä ei tyrmätä vaan annetaan toisenlaisia vaihtoehtoja ajatella
asioista. Maailma kun ei ole mustavalkoinen.”
”Uskon että Peace United palvelee kirkon kasvatustyötä pitempäänkin kuin vain nyt. Harjoitellaan erilaisuuden kohtaamista ja
toisen arvostamista. Yhdessä pelaamalla rauhan puolesta ollaan
tekemässä jotain, kun muuten koetaan kyvyttömyyttä ja pelkoakin maailman tilanteen edessä. Se on toiminnallinen tapa rukoilla
parempaa huomista ja rauhaa kaikkialle maailmaan.”
Oppituntimateriaali: peaceunited.fi/koulut

Seurakuntien muu tuki		

0,7

Kirkkohallituksen tuki		

1,0

Yhteensä		8,4

SEURAKUNNISSA OTETTIIN
PEACE UNITED KÄYTTÖÖN
Kirkon Ulkomaanapu toimitti Peace United -jalkapalloja kymmeniin turvapaikanhakijoita vastaanottaneisiin
kuntiin pääasiassa seurakuntien kautta. Seurakunnat,
urheiluseurat ja koulut kutsuivat turvapaikanhakijoita
jalkapallotapahtumiin.

Vuonna 2015 seurakunnat ja seurakuntalaiset mahdollistivat työmme myös vapaaehtoisella tuella. Auttamisen
tärkeydestä kertoo vuosittainen, Suomen suurin ja vanhin
kansalaiskeräys Yhteisvastuukeräys. Seurakuntien vapaaehtoinen apu, kuten vapaat kolehdit messuissa, rippikouluissa, osallistuminen Kirkon Ulkomaanavun valtakunnallisiin kampanjoihin sekä seurakunnan järjestämät muut
tapahtumat ovat Ulkomaanavulle tärkeitä tuen muotoja.
Jokakeväinen Suvivirsi-kampanja on muodostunut monen
seurakunnan perinteiseksi tavaksi olla mukana Kirkon
Ulkomaanavun työssä.
Ulkomaanavun yhteyshenkilöt ovat seurakunnissa
mittaamaton voimavara ja heistä jokainen antoi myös viime
vuonna vaikuttavan työpanoksen pitämällä yllä ajankohtaisia teemoja ja tuomalla Ulkomaanavun toimintaa näkyväksi
seurakunnalle.

18,7 %

SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOTUKI
KIRKON ULKOMAANAVULLE 2005–2015 MILJ. €
Milj. €
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

3,9

2005

3,6

2006

3,8

2007

4,2

4,2

2008

2009

4,3

4,5

2010

2011

3,9

2012

4,5

4,1

4,1
3,9

2013

2014

2015

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2015 -tilasto löytyy osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi/srktuki

37

38

VUOSIKERTOMUS 2015

VUOSIKERTOMUS 2015

39

Kirkon Ulkomaanavun toiminta-alueet 2015
Toiminta-alueet		
							
		
%
milj. €		
					
Afrikka 		
52,1 %
17,0
Latinalainen Amerikka ja Karibia		
16,7 %
5,4
Aasia		
13,9 %
4,5
Globaalit ohjelmat 		
10,4 %
3,4
Lähi-itä		
5,9 %
1,9
Eurooppa		
1,0 %
0,3
Yhteensä		
100 %
32,6

AASIA
						
		€
Nepal 		
2 042 900
Kambodža		1 299 400
Myanmar		967 300
Filippiinit		113 200
Aasian alueellinen ohjelma		
109 600
YHTEENSÄ		4 532 400

EUROOPPA
AFRIKKA
					
€
Somalia
Kenia
Etelä-Sudan
Kongon demokraattinen tasavalta
Liberia
Uganda
Keski-Afrikan tasavalta
Sierra Leone
Mosambik
Länsi-Afrikan alueellinen ohjelma
Eritrea
Angola

4 709 600
1 789 700
1 738 600
1 670 400
1 585 400
1 567 200
1 282 900
780 400
668 500
453 800
380 700
369 600

AFRIKKA YHTEENSÄ
16 996 800
		

		€
Euroopan alueen työ		
280 400
Ukraina		25 000
Venäjän federaatio		
25 000
YHTEENSÄ		330 400

GLOBAALIT OHJELMAT
		€
Globaalit ohjelmat		

3 373 700

LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIA
		
		€
Haiti		3 844 000
Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueellinen ohjelma		
949 000
Guatemala		239 500
Keski-Amerikka		206 300
Honduras		193 600

TOIMINTA-ALUEET
5,9 %
10,4 %

YHTEENSÄ		5 432 400

1,0 %
52,1 %
		 milj. €
Afrikka		17,0

Lähi-itä		1,9

Jordania		831 600
Palestiinalaisalueet		620 700
Lähi-itä		321 100
Libanon		85 000
Syyria		71 000

Eurooppa		0,3

YHTEENSÄ		1 929 400

Latinalainen Amerikka ja Karibia		
13,9 %

5,4

Aasia		4,5
Globaalit ohjelmat 		

16,7 %

LÄHI-ITÄ
		
		€

3,4

Yhteensä		32,6
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TULOSLASKELMA*

TASE

			
Konserni
Emo
Emo
			
1.1. - 31.12.2015
1.1. - 31.12.2015
1.1. - 31.12.2014
					
		
VARSINAINEN TOIMINTA					
Avustustoiminta						
			
Tuotot						
		
Valtiolta
16 766 556,78
16 766 556,78
14 184 896,74
		
EU:lta
468 974,94
468 974,94
631 320,30
		
Seurakunnilta
7 040 557,23
7 040 557,23
7 079 556,77
		
Kansainväl. rahoituslähteistä
8 359 801,73
5 124 041,90
2 392 840,45
		
Muut tuotot
44 096,97
44 096,97
25 350,66
			
32 679 987,65
29 444 227,82
24 313 964,92
							
		
Kulut
Suorat avustukset
-18 587 623,99
-19 698 893,34
-18 218 088,06
		
Henkilöstökulut
-8 151 457,26
-6 434 724,54
-5 700 852,33
		
Muut kulut
-9 613 883,58
-6 983 587,12
-3 715 963,18
			
-36 352 964,83
-33 117 205,00
-27 634 903,57

		
Konserni
Emo
Emo
		
1.1. - 31.12.2015
1.1. - 31.12.2015
1.1. - 31.12.2014
					
VASTAAVAA					
		
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet				
IT-ohjelmistot
1 214,23
1 214,23
8 085,90
						
Aineelliset hyödykkeet					
Koneet ja kalusto
168 609,52
168 609,52
204 165,34
						
Sijoitukset					
Muut saamiset
7 143 942,92
7 143 942,92
3 094 220,52
						
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Lyhytaikaiset					
Ennakkomaksut projekteille
527 524,73
1 068 021,22
2 530 896,23
Siirtosaamiset
756 800,99
617 572,63
859 574,37
Muut saamiset
258 436,14
223 207,88
139 658,64
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
1 542 761,86
1 908 801,73
3 530 129,24
						
Rahat ja pankkisaamiset
12 353 704,58
9 573 184,33
9 709 904,59
						
VASTAAVAA YHTEENSÄ
21 210 233,11
18 795 752,73
16 546 505,59
						

Kulujäämä		
-3 672 977,18
-3 672 977,18
-3 320 938,65
							
Avustustoiminnan tukitoiminnot 					
Viestintä ja sidosryhmätyö				
Tuotot		
219 478,38
219 478,38
339 610,00
							
Kulut
Henkilöstökulut
-843 808,67
-843 808,67
-1 014 308,47
		
Muut kulut
-1 223 198,93
-1 223 198,93
-1 610 484,49
			
-2 067 007,60
-2 067 007,60
-2 624 792,96
Kulujäämä		
-1 847 529,22
-1 847 529,22
-2 285 182,96
						
Yleishallinto						
Tuotot		
27 068,40
27 068,40
5 401,89
							
Kulut
Henkilöstökulut
-1 097 808,51
-1 097 808,51
-1 028 652,06
		
Muut kulut
-129 148,57
-129 148,57
-214 435,91
			
-1 226 957,08
-1 226 957,08
-1 243 087,97
Kulujäämä		
-1 199 888,68
-1 199 888,68
-1 237 686,08
							
Varsinaisen toiminnan kulujäämä
-6 720 395,08
-6 720 395,08
-6 843 807,69
VARAINHANKINTA						
Tuotot						
		
Lahjoitukset yksityishenkilöiltä
9 230 294,82
9 230 294,82
7 872 721,59
		
Yrityksiltä ja yhteisöiltä
485 598,71
485 598,71
523 471,39
		
Siirtyvät tuotot
-850 454,91
-850 454,91
13 549,67
		
Muut tuotot
14 446,68
14 446,68
324,45
			
8 879 885,30
8 879 885,30
8 410 067,10
							
Kulut		
-2 937 906,87
-2 937 906,87
-2 638 664,11
Tuottojäämä		
5 941 978,43
5 941 978,43
5 771 402,99
							
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotot		
18 556,86
18 556,86
77 363,47
Kulut		
-15 381,30
-15 381,30
-3 434,48
Tuottojäämä		
3 175,56
3 175,56
73 928,99
		
Tuotto/kulujäämä		
-775 241,09
-775 241,09
-998 475,71
YLEISAVUSTUKSET						
Toiminta-avustus Kirkkohallitukselta
885 000,00
885 000,00
760 000,00
Tulos ennen rahastosiirtoja

109 758,91

109 758,91

-238 475,71

RAHASTOSIIRROT						
Siirto avustusrahastoon
-583,76
-583,76
-551,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

109 175,15

109 175,15

* Itsenäisten kirjanpitovelvollisten toimistojen luvut on yhdistelty Kirkon Ulkomaanavun konsernitilinpäätökseen 2015.

-239 027,56

VASTATTAVAA					
		
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma
33 637,59
33 637,59
33 637,59
						
Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot					
Avustusrahasto 1985
117 336,26
117 336,26
116 752,50
Edellisten tilikausien ylijäämä
5 525 699,73
5 525 699,73
5 764 727,29
Tilikauden yli-/alijäämä
109 175,15
109 175,15
-239 027,56
Oma pääoma yhteensä
5 785 848,73
5 785 848,73
5 676 089,82
						
VIERAS PÄÄOMA					
Lyhytaikaiset					
Saadut ennakot
13 119 342,79
11 012 969,98
8 689 424,40
Ostovelat
460 132,48
312 234,21
403 104,12
Muut velat
434 088,03
301 905,47
201 484,52
Siirtovelat
1 410 821,08
1 382 794,34
1 576 402,73
Vieras pääoma yhteensä
15 424 384,38
13 009 904,00
10 870 415,77
						
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
21 210 233,11
18 795 752,73
16 546 505,59
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Taloudellinen kehitys hyvä
Vuosi 2015 oli kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista huolimatta taloudellisten resurssien osalta parempi kuin koskaan
aikaisemmin. Leikkaukset koskevat 2016 budjettia ja muiden taloudellisten resurssien osalta kehitys jatkui suotuisana. Yhteistyö
kansainvälisten rahoittajien kanssa jatkui ja toiminta kasvoi.
Tilikauden 2015 ylijäämä oli 109 000 euroa, ja oman pääoman määrä vuoden lopussa 5,8 miljoonaa euroa*. Lyhytaikaiset
saamiset yhteensä olivat 1,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä oli 15,4 miljoonaa euroa. Tästä kohdennettuja
lahjoituksia katastrofi- ja jälleenrakennustyöhön ja Naisten Pankille oli 3,9 miljoonaa euroa ja eri rahoituslähteistä saatuja hankeennakkomaksuja 9,3 miljoonaa euroa.

VARAINHANKINNAN TUOTOT 2015

0,3 %

17,8 %

27,0 %

milj. €
Seurakuntien tuki

8,4

Kansainvälinen rahoitus
21,6 %

Tuotot

10,2

Valtion tuki

15,7

Yksityiset, yritykset ja yhteisöt

12,8

Muut tuotot

0,2

Yhteensä

Tilikauden tuotot olivat 42,7 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 16,4 prosenttia. Varainhankinnan tuotot
olivat 47,3 miljoonaa euroa.

33,3 %

Kulut

TOIMINTAKULUT 2015

2,9 %

Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2015 kansainväliseen avustustyöhön ja kotimaan toimintoihin 42,6 miljoonaa euroa. Toimintamenot nousivat edellisestä vuodesta 15 prosenttia. Avustustyön kulut olivat 36,4 miljoonaa euroa, ja ne sisältävät ohjelmien
suunnittelu- ja seurantakuluja 3,4 miljoonaa euroa. Avustustyön tukitoimintojen, yleishallinnon ja varainhankinnan kulut olivat
6,2 miljoonaa euroa.

Sisäinen tarkastus tuo läpinäkyvyyttä
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa jonka tehtävä on tuottaa
lisäarvoa Kirkon Ulkomaanavun säätiölle ja parantaa sen toimintaa.
Sisäinen tarkastus tukee säätiötä ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

11,7 %

milj. €

0,8 %
39,9 %

8,1 %
0,8 %
7,9 %

Afrikka

17,0

Latinalainen Amerikka ja Karibia

5,4

Aasia ja Lähi-itä

6,5

Globaalit ohjelmat

3,4

Eurooppa

0,3

Ohjelmatyön suunnittelu ja seuranta

3,4

Organisaation ja ohjelman kehittäminen

0,3

Toiminnot kotimaassa

5,0

Yleishallinto

15,2 %
12,8 %

Tuleva kehitys
Kehitysyhteistyön globaalit rakennemuutokset tulevat vaikuttamaan toimintaan tulevina vuosina merkittävästi. On löydettävä
uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaisia rahoitusinstrumentteja, esimerkiksi yksityissektorin rahoituksen voimakas priorisointi
joissakin maissa tullee jatkumaan ja laajenemaan.
Ulkomaanavun on pystyttävä osoittamaan toiminnassaan selkeä lisäarvonsa ja kokemuksensa toimimisesta kehitysmaissa,
erityisesti hauraissa olosuhteissa.
Vuonna 2015 Ulkomaanapu toteutti voimassa olevan strategiansa väliarvion ja käynnisti uuden strategian suunnitteluprosessin. Seuraavan strategian toteuttaminen käynnistyy vuonna 2017. Sekä väliarvio että meneillään oleva suunnitteluprosessi ovat
osoittaneet, että järjestön valitsema temaattinen erikoistuminen tulee jatkumaan samansuuntaisesti.
Pysyvien toimintamaiden lisäksi Kirkon Ulkomaanavun on myös pystyttävä mukautumaan muutoksiin niin temaattisesti,
maantieteellisesti kuin organisaatiota koskien.

47,3

Yhteensä

1,2
42,6

Toiminnot kotimaassa sisältävät varainhankinnan, viestinnän ja kirkollisen
ja sidosryhmätyön. Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, taloustoimiston
sekä yleiskulut.

AVUSTUSTYÖ JA TUKITOIMINNOT 2015
6,9 % 2,9 %
1,9 %
2,9 %
milj. €
Avustustyö
Viestintä

1,2

Kirkollinen ja sidosryhmätyö

0,8

Varainhankinta

2,9

Hallinto

* Lukuihin sisältyvät kaikki toimistot 2015, konsernitilinpäätöksen mukaisesti.

36,4

Yhteensä

1,2
42,6

Avustustyö sisältää suunnittelun, seurannan ja kehittämisen.

SYDÄMELLISET KIITOKSET KAIKILLE TUKIJOILLEMME!

85,3 %

Kirkon Ulkomaanavun säätiön tasekirja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
kirkonulkomaanapu.fi/talous
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Tilaa Kirkon Ulkomaanavun uutiskirje:
kirkonulkomaanapu.fi/uutiskirjeet
Anna Toisenlainen lahja:
toisenlainenlahja.fi
Tilinumerot:
Nordea
Danske Bank
Aktia		
Helsingin OP

Työtämme ovat tukeneet:
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IBAN: FI33 1572 3000 5005 04

BIC: NDEAFIHH

IBAN: FI19 4055 1220 0104 37

BIC: HELSFIHH

IBAN: FI02 8000 1800 2233 40
IBAN: FI08 5723 0210 0215 51

BIC: DABAFIHH
BIC: OKOYFIHH

Kannen kuva: Mercy Gardea, Liberia. ”Äitien kerhossa olen oppinut valmistamaan
leivonnaisia ja elättämään itseni ja perheeni.” Kuva: Ville Asikainen.

Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (vaihde), 020 787 1201 (asiakaspalvelu)
Sähköposti: kirkonulkomaanapu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi

