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ONNISTUMISIA
MUUTTUVASSA MAAILMASSA

Kirkon Ulkomaanavun visio on maailma,
jossa kaikki yhteiskunnat ovat
sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia.
Niissä toteutuu jokaisen oikeus rauhaan,
laadukkaaseen koulutukseen ja
kestävään toimeentuloon.

MISSIO
Tekoja ihmisarvon puolesta.

ARVOT

• Valikoimaton lähimmäisenrakkaus
• Periksiantamaton toivo
• Rohkeus
• Kunnioitus

Haasteista huolimatta toimintamme onnistuu kasvamaan
ja kehittymään. Iloitsemme isoista onnistumisista kuten
opinto-ohjauksen käynnistymisestä Kambodžassa Ulkomaanavun pitkäjänteisen työmme tuloksena, Nepalissa maanjäristysten jälkeen rakennetuista sadoista koulutiloista sekä yli 50
000 lapsen kouluun pääsystä Keski-Afrikassa.
Laadukas työ syntyy tehokkuudesta ja ammattimaisuudesta mutta myös aktiivisten vapaaehtoisverkostojemme
hyödyntämisestä. Naisten Pankki, EAPPI, Opettajat ilman
rajoja ja Changemaker -verkostojen vapaaehtoiset ovat tärkeä
resurssi.
Lopulta kaiken kuitenkin mahdollistavat lahjoittajamme
ja yhteistyökumppanimme. Kiitos siis kaikille, jotka tukivat
työtämme vuonna 2016.
Jouni Hemberg
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja

Hanna Matikainen

VISIO

Muutokset ympärillämme ovat nopeita. Joka ikinen päivä
tuntuu tuovan mukanaan yllätyksiä, niin negatiivisia kuin
positiivisiakin.
Kirkon Ulkomaanapua tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Maailmassa, jossa konfliktien ja katastrofien määrä kasvaa,
lisääntyy myös avun tarve. Poliittiset suunnanmuutokset ja
YK:n kaltaisten suurten toimijoiden resurssien väheneminen luovat tilanteen, jossa tarvitaan Ulkomaanavun tapaisia
kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua ammattimaisesti
osaavia kansalaisjärjestöjä.
Kaltaistemme järjestöjen on myös pystyttävä uudistumaan ja löytämään uusia tapoja toteuttaa tarkoitustaan.
Ulkomaanavun syksyllä julkaistun uuden strategian keskiössä
on ihmisten hyvinvointi ja kyky selvitä katastrofeista sekä
yksilön oikeuksien toteutuminen. Kysymykset ovat entistä
ajankohtaisempia maailmanlaajuisen muuttoliikkeen kasvaessa.
Kirkon Ulkomaanavun toiminta keskittyi edelleen maailman hauraimpiin ja haasteellisimpiin toimintaympäristöihin.
Konfliktin jälkeinen tilanne Keski-Afrikan tasavallassa, uusi
konflikti Etelä-Sudanissa sekä Itä-Afrikan kuivuus vaikeuttivat
ja hidastivat järjestön pitkän aikavälin ohjelmien toteutusta.
Tulokset rohkaisevat silti toivoon. Vaikeissakin olosuhteissa
Ulkomaanapu sai aikaiseksi kymmeniä paikallisia rauhansopimuksia ja turvasi kymmenientuhansien lasten ja nuorten koulunkäynnin. Hätäapua on toimitettu kaikkein eniten kärsiville
ihmisille Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Haitissa ja Syyriassa.
Myös Euroopan pakolaistilanne vaikutti edelleen Ulkomaanavun toimintaan ja humanitaarinen avustustyö Euroopan
maissa jatkui. Ulkomaanapu käynnisti humanitaarisen
koulutusohjelman Kreikassa. Toiminta maahanmuuttajien parissa Suomessa kehittyi edelleen. Työmme
keskittyi matalan kynnyksen tukeen sekä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn. Yhteistyö
sisäministeriön kanssa antaa pohjaa kestäville
tuloksille.
Jo edellisenä vuonna alkaneet suuret
muutokset kotimaassa jatkuivat. Vuonna
2015 päätetyt Suomen kehitysyhteistyörahoituksen leikkaukset astuivat viime vuonna voimaan ja vaikuttivat myös Ulkomaanavun toimintaan pakottaen lopettamaan
toiminnan viidessä maassa ja supistamaan
työtä useissa maissa. Yksityishenkilöiden
lahjoitukset kuitenkin jatkoivat kasvuaan ja
kansainvälisten rahoittajien kiinnostus Ulkomaanavun toimintaa kohtaan jatkui.
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YHDESSÄ ONNISTUIMME 2016!
Kambodžan ensimmäiset opinto-ohjaajat
Kambodžassa maan kehitystä hidastaa pula osaavasta työvoimasta,
joka johtuu siitä, että melkein puolet lapsista keskeyttää koulunsa.
Keskeyttämisen syyt ovat paine perheen elättämiseen osallistumisesta ja tiedon puute parempiin töihin johtavista uravalinnoista.
Kirkon Ulkomaanapu koulutti Kambodžan kaikkien aikojen ensimmäiset opinto-ohjaajat. Pilottikouluissa, joissa opot työskentelivät,
koulunsa keskeyttäneiden nuorten määrä laski nopeasti. Lupaavien
tulosten ansiosta opinto-ohjaus on nyt sisällytetty maan opetussuunnitelmaan ja opinto-ohjaajia koulutetaan koko maan tarpeisiin.

Naisten Pankki kerännyt
täydet 10 miljoonaa
Suomalainen keksintö, kehitysmaiden naisten
yrittäjyyttä tukeva vapaaehtoisverkosto Naisten Pankki saavutti 10 miljoonan euron keräystavoitteensa elokuussa 2016. Toukokuussa
2007 perustettu Naisten Pankki on kymmenessä vuodessa osoittanut, että lämmin ja luja
ketju Suomen naisilta kehitysmaiden naisille
toimii. Naisten Pankin varoja hallinnoi ja hankkeet
toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu.

Hätäapu Haitin hurrikaanin uhreille

Kirkon Ulkomaanapu toiseksi suurin
koulujen jälleenrakentaja Nepalissa

Lokakuussa Haitiin iskenyt hurrikaani Matthew tuhosi sadon ja aiheutti kovan ruokapulan köyhässä maassa. Ulkomaanapu jakoi
apua nopeasti vaikeakulkuisille tuhoalueille.
Hyvä etukäteissuunnittelu ja yhteistyö
kumppanijärjestöjen kanssa mahdollistivat
avustuskuljetukset heti katastrofin jälkeen.
Ulkomaanapu jakoi ruoka-apua 12 500 ihmiselle pahimmilla tuhoalueilla.

Kahden maanjäristystä seuranneen vuoden aikana
Kirkon Ulkomaanapu rakensi Nepaliin 300 koulua ja
turvallisia koulutiloja 44 000 lapselle. Koska katastrofin jälkeen lasten on hyvin tärkeää päästä jatkamaan
koulunkäyntiä mahdollisimman nopeasti, Kirkon
Ulkomaanapu alkoi pian järistyksen jälkeen rakentaa väliaikaisia koulutiloja. Viime vuonna rakennettiin pysyvämpiä
sementtiseinäisiä koululuokkia, jotka kestävät 15–20 vuotta.

Tutkimus selvitti, miksi ääriliikkeeseen liitytään
Teimme Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkoston
kanssa tutkimuksen, jossa haastateltiin maailman laajin otos Boko
Haram -järjestön entisiä taistelijoita. Tutkimuksen tulokset auttavat
ymmärtämään, miksi äärijärjestöön liitytään ja miten väkivaltaista
radikalismia voidaan ehkäistä. Tutkimus julkaistiin YK:n yleiskokouksen yhteydessä ja se herätti laajaa kiinnostusta kansainvälisessä
mediassa. Suomen ulkoasiainministeriö tuki tutkimuksen tekemistä.

Upeat lahjoittajat ja vapaaehtoiset
Meillä on 21 700 kuukausilahjoittajaa ja yli
6500 vapaaehtoista, jotka tukevat työtä eri
tavoin, esimerkiksi jakamalla osaamistaan,
keräämällä varoja, osallistumalla kampanjoihin tai auttamalla postituksissa. Yhdessä
muutamme maailmaa paremmaksi. Ilman
lahjoittajia ja vapaaehtoisia Kirkon Ulkomaan
apu ei voisi tehdä työtään.

Tatu Blomqvist
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OIKEUS TOIMEENTULOON
Toimeentulotyön painopiste on naisten ja
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten
tukemisessa. Uudeksi kohderyhmäksi nousivat ihmiset, jotka ovat joutuneet jättämään
kotiseutunsa, erityisesti nuoret pakolaiset.
Nuorten työllistyminen on noussut
yhdeksi kärkitavoitteeksi. Työllistymisen
tuki täydentää ammatillista koulutusta ja pyrkii varmistamaan, että koulusta valmistuneet
nuoret joko löytävät työpaikan tai pystyvät
työllistämään itsensä yrittäjinä. Ugandassa ja
Jordaniassa Kirkon Ulkomaanapu työskenteli
pakolaisnuorten parissa. Nepalissa kohderyhmänä olivat kasti- tai etnisen taustan vuoksi
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, konfliktialueilla entiset lapsisotilaat ja sotaorvot.
Ulkomaanapu parantaa nuorten ja naisten
mahdollisuuksia kannattavaan yrittäjyyteen
ja yritysten koon kasvaessa liiketoiminnan
kehittämiseen. Aasian kohdemaissamme
osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen säästö-,
rahoitus- ja koulutuspalveluita ja auttavat
naisia saamaan yritystensä tuotteet markki-

noille. Osuuskuntien kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka onnistuessaan vahvistaa
koko yhteisöä tuotannon ja työllisyyden
kasvun myötä. Myös valistus- ja vaikuttamistyö mm. tasa-arvo-, maa- ja omistusoikeuskysymyksissä on tärkeä osa toimintaa.
Yksityissektorin kanssa rakennettiin muun
muassa verkostoja Suomessa ja kohdemaissa. Naisten Pankin Skills Donation -ohjelman
pilotti herätti suurta innostusta. Viisi yritystoiminnan ammattilaista lahjoitti osaamistaan
yrittäjyyshankkeisiin Nepalissa, Kambodzhassa ja Liberiassa. Ugandassa ja Jordaniassa
suomalaiset ja paikalliset yritykset osallistuivat
työllistävän koulutuksen kehittämiseen.
Pyrimme entistä vahvemmin siihen, että
yhteisöt ja perhekunnat pystyvät luonnonkatastrofin tai konfliktin iskiessä säilyttämään
toimeentulonsa edellytykset ja toipumaan
nopeasti. Varautuminen katastrofeihin jo ennakolta lyhentää kriittisen hätäavun vaihetta
ja vähentää apuriippuvuuden riskiä. Myös
tämä kehitys näkyy jo työssämme.

2000

perheestä 98 % oli ylittänyt
köyhyysrajan Nepalin naisyrittäjyyshankkeen loppuessa.
Aiemmin 31% eli
äärimmäisessä
köyhyydessä.

47 000

kyläpankkien, osuuskassojen
ja osuuskuntien jäsentä kerryttivät 3,3 miljoonan euron
pääoman, joka hyödytti yli
250 000 ihmistä.

OIKEUS LAADUKKAASEEN KOULUTUKSEEN
Koulunkäynti tuo vakautta arkeen ja antaa tulevaisuuden näkymiä konfliktin tai katastrofin keskellä eläville lapsille, nuorille
ja heidän perheilleen.
Vuonna 2016 Kirkon Ulkomaanavun koulutusalan
toiminta kasvoi merkittävästi. Laadukkaaseen koulutukseen tähtääviä hankkeita oli 45, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2015 verrattuna.
Ulkomaanavun tavoitteena on laadukas koulutus, johon
kaikilla on tasavertainen pääsy myös katastrofi- ja konfliktitilanteissa. Yksi parhaista keinoista opetuksen laadun parantamiseen on kouluttaa opettajia. Vuonna 2016 Ulkomaanapu
koulutti toimintamaissaan 4 693 opettajaa.
On tärkeää innostaa myös paikalliset yhteisöt sekä vanhemmat tukemaan oppilaiden koulunkäyntiä. Ulkomaanavun järjestämissä tilaisuuksissa käsiteltiin vuonna 2016 muun muassa

63 000
lasta pääsi kouluun KeskiAfrikan tasavallassa.

koulutuksen merkitystä ja tyttöjen koulunkäynnin tärkeyttä.
Vuonna 2016 Ulkomaanapu kunnosti tai rakensi koululuokkia konfliktista kärsivissä Keski-Afrikan tasavallassa ja
Etelä-Sudanissa, maanjäristyksestä toipuvassa Nepalissa
sekä suuren määrän pakolaisia vastaanottaneessa Kreikassa.
Kambodzassa kokeillaan Ulkomaanavun ansiosta oppilaanohjausjärjestelmää, jolla pyritään ohjaamaan nuoria paremmin
jatko-opiskeluihin ja työelämään.
Koulutus pyritään nykyään linkittämään yhä vahvemmin
työllistymiseen ja toimeentuloon. Ulkomaanapu tuki ammatillista koulutusta kuudessa maassa ja koulutuksen pariin pääsi
yhteensä yli 3 800. Suurin osa ammattiin opiskelevista nuorista oli tyttöjä. Esimerkiksi Ugandan pakolaisleireillä nuorille järjestettiin ammatillista koulutusta sekä yrittäjyysvalmennusta,
jonka avulla he pääsevät kiinni toimeentuloon.

602

koululuokkaa rakennettiin
Ulkomaanavun tuella.

22

paikallista resurssien käyttöön liittyvää sopimusta
allekirjoitettiin Keniassa konfliktien ehkäisemiseksi
tai ratkaisemiseksi.

850
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357

nuorta sai ihmisoikeuskoulutusta
ennen asepalvelukseen
astumista Israelissa.

yhteisöjen mies- ja naisjohtajaa
eri alueilta ja uskonnollisesta
taustasta sai koulutusta
rauhanvälityksessä KeskiAfrikan tasavallassa

Somaliassa rauhantyötä laajennettiin
valtiorakenteita tukeviin toimiin. Tämän
yhteydessä tuettiin muun muassa naisten osallistumismahdollisuuksia vuoden
2016 vaaleissa.
Ulkomaanapu ja YK:n aloitteesta
perustettu Uskonnollisten ja perinteisten
johtajien rauhanvälitysverkosto, jonka
sihteeristönä Ulkomaanapu toimii, olivat
näkyvästi esillä syksyllä julkaistulla
tutkimuksellaan Nigeriassa toimivan
Boko Haram -järjestön entisistä jäsenistä. Tutkimuksessa pureuduttiin järjestöön liittymisen ja irtautumisen syihin.
Tulokset herättivät laajaa kiinnostusta
niin kansainvälisessä mediassa kuin
tutkijayhteisöjen parissa.
Suomessa Ulkomaanapu on muun
muassa tukenut sisäministeriön toimintaa turvapaikanhakijoiden parissa

tehtävässä työssä. Lisäksi kunnallisia ja
luterilaisen kirkon toimijoita on koulutettu turvapaikanhakijoihin, väkivaltaiseen radikalisaatioon ja uskonnollisten
yhteisöjen kohtaamiseen liittyvissä
kysymyksissä.
Syksyllä Ulkomaanapu käynnisti
Reach Out -hankkeen, joka tukee eri
uskonnollisten yhteisöjen ruohonjuuritason työtä ennakkoluulojen ja
vihapuheen vähentämiseksi. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka
avulla vierastaistelijoina olleita nuoria,
radikalisoitumisvaarassa olevia sekä
heidän perheitään voidaan tukea. Reach
Outin tavoite on lisätä viranomaisten,
uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen
välistä yhteistyötä radikalisaation ehkäisemiseksi pitkällä aikavälillä.

OIKEUS RAUHAAN
Kirkon Ulkomaanavun ja kumppaneiden rauhantyö syventyi ja laajeni
vuonna 2016. Työtä tehdään sekä
globaalilla että kansallisella ja paikallisella tasolla. Eri heimojen ja yhteisöjen
välisiä sovittelu- ja rauhanprosesseja on
edistetty Somaliassa, Keniassa, EteläSudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.
Etelä-Sudanissa Ulkomaanapu oli
mahdollistamassa kirkollisten avaintoimijoiden dialogia yhteistyössä sekä
Vatikaanin että Canterburyn arkkipiispan
kanssa.
Boman osavaltiossa heimot solmivat
rauhan keskenään sekä naapuriosavaltio
Jonglein kanssa. Prosessiin osallistui 40
avainasemassa olevaa johtajaa. Osapuolista yli 90 prosenttia kertoi olevansa
tyytyväinen rauhanprosessiin, mikä
lupaa hyvää kestävälle rauhalle.

Ville Palonen

8

132 500
lasta ja nuorta hyötyi
Ulkomaanavun koulutushankkeista vuonna 2016.

Kirkon Ulkomaanapu oli Keniassa mukana tukemassa ja auttamassa pokot- ja markwet-heimojen välisessä suuressa rauhankokouksessa
heimojen alueet yhdistävän sillan kupeessa. Lopuksi luettiin yhdessä hyväksytty päätöslauselma.
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TURKKI

LÄHI-ITÄ

SYYRIA

KYPROS

Lähi-itä

KUMPPANIT: 5
HENKILÖSTÖ: 23

LIBANON

IRAK
SAUDI-ARABIA

ISRAEL

IOCC

Amman

Tatu Blomqvist

Aluetoimisto

PALESTIINALAISALUEET

JORDANIA
EGYPTI

Ulkomaanavun avustuksella rakennettu aita
on pelastanut satomme Deir Balloutissa
villisioilta ja siten turvannut naisten toimeentulon. Perheelläni on taas tarpeeksi ruokaa ja
viljelyn tuotot kattavat lasteni yliopistokulut.
Ibtisam Musa, Palestiinalaisalueet

Jouduin jättämään kouluni kesken, kun muutimme sodan takia. Itseopiskelu oli vaikeaa,
eikä matematiikkaa voi oppia ilman opettajaa.
Kuulin Kirkon Ulkomaanavun rahoittamasta
tukiopetuksesta naapuriltani ja ilmoittauduin
kursseille. Opettajat ja muu henkilökunta ovat
ystävällisiä ja antavat meille valtavasti tukea.
Aida, Syyria

Ville Asikainen

SYYRIALAISET PAKOLAISET
AVUN KOHTEENA LÄHI-IDÄSSÄ

Syyrialainen Fatima Hariri, 20, aloitti oppilaana Kirkon Ulkomaanavun sirkuskoulussa Za’atarin pakolaisleirillä ja on sittemmin edennyt ohjaajaksi.
Kun Fatima kuuli ensimmäisen kerran sirkuksesta, hän ajatteli pelleä.

Lähi-idän ohjelmien rahoitus
27 %

M€
Ulkoministeriö

34 %

Kansainvälinen rahoitus

0.7

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys

0.6

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset

22 %
17 %

0.9

1.1

Naisten Pankki

0.0

YHTEENSÄ

3.3

3749
236
8 403

oppilaalle taattiin pääsy kouluun tai
koulutusaktiviteetteihin Syyriassa.
naista osallistui 19-päiväiseen koulutukseen maanviljelystä ja liiketoiminnasta
Länsirannalla
nuorta ja lasta osallistuivat koulutusaktiviteetteihin Ammanissa sekä Za’atarin
ja Azraqin pakolaisleireillä Jordaniassa

Kirkon Ulkomaanavun työn pääpaino
Lähi-idässä oli vahvasti syyrialaisten
pakolaisten auttamisessa Jordaniassa
ja Syyriassa.
JORDANIASSA pakolaisia tuettiin
Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä
sekä pääkaupunki Ammanissa. Työ
on keskittynyt erityisesti 12–30-vuotiaisiin nuoriin, joille tarjotaan muun
muassa englannin kielen opetusta,
IT-taitoja, käsityöpajoja ja ammatillista
koulutusta. Luku- ja kirjoitustaitojen
sekä englanninkielen oppiminen auttaa
pakolaisia ilmaisemaan itseään ja tekee
heistä paljon itsenäisempiä.
Nuoret ovat lisäksi saaneet psykososiaalista tukea liikunnasta ja vapaaajantoiminnasta, kuten sirkuksesta,
jalkapallosta, karatesta ja musiikista.
Harrastukset ovat helpottaneet sekä
nuoria että vanhempia, ja ovat autta-

neet ihmisiä tulemaan paremmin toimeen keskenään. Kasvaneen itseluottamuksen turvin nuoret ovat alkaneet
laatia itselleen tavoitteita ja tulevaisuudensuunnitelmia.
SYYRIASSA Ulkomaanapu on tukenut tuhansien nuorten koulunkäyntiä
yhteistyössä ortodoksikirkon katastrofiavun IOCC:n kanssa. Sodan takia syyrialaiset ovat olleet keskimäärin vuosia
poissa koulusta, ja tuen avulla nuoria
on autettu tukiopetuksella, lukukausimaksuilla ja opettajien koulutuksella.
Viidettä vuotta jatkunut Syyrian
sota oli näkyvästi uutisotsikoissa viime
vuoden aikana. Viime syksynä Ulkomaanapu käynnisti hankkeen ruokaavun toimittamiseksi syyrialaisille
sodan runtelemaan Aleppoon ja muille
pahiten kärsineille alueille.

ISRAELISSA ja miehitetyillä PALESTIINALAISALUEILLA Ulkomaanapu tuki
israelilaisnuorten ihmisoikeuskoulutusta
ja palestiinalaisten maanviljelyhankkeita.
Ulkomaanapu on tuleville sotilaille
järjestettävän Rabbis for Human Rights
-järjestön ihmisoikeuskoulutuksen suurin tukija, ja viime vuonna 800 nuorta
suoritti koulutuksen.
Ulkomaanapu saattoi myös loppuun
aitarakennushankkeen Deir Balloutissa,
Salfitin maakunnan vilja-aitassa. Kylän
viljelmät kärsivät vaikeasta villisikaongelmasta, mutta aidan ansiosta maanviljelijät pystyvät jälleen tuottamaan
ruokaa sekä perheelleen että muille
maakunnan asukkaille.
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ERITREA

ITÄ-AFRIKKA

SUDAN

NIGERIA

Hargeisa
ETIOPIA

ETELÄ-SUDAN
KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA

Juba
SOMALIA
Kampala

KONGO

KENIA

Mogadishu

Nairobi

RUANDA
KONGON
DEMOKRAATTINEN BURUNDI
TASAVALTA

Itä- Afrikka
TANSANIA

Kirkon Ulkomaanapu

UGANDA

Jukka Gröndahl

KUMPPANIT: 19
HENKILÖSTÖ: 101

SAMBIA
ANGOLA

MALAWI

ZIMBABWE

Ulkomaanavun toimisto

MOSAMBIK

”Tämä on ollut minulle ensimmäinen mahdollisuus
verkostoitua kansainvälisesti. Opintomatka Suomeen
ja tutustuminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään
antoivat paljon. Yhteistyöstä on ollut apua opetuksen
laadun kehittämisestä.”
Amanuel Yosief, opettajakouluttaja,
Asmara Community College of Education, Eritrea

”Ulkomaanavun ansiosta olemme saaneet muun muassa selvitettyä, mitkä ovat heimojen välisten riitojen alkusyyt. Lisäksi olemme saaneet tukea kuljetusten järjestämiseen tänne. Ilman sitä moni ei olisi tullut lainkaan.”
Stiven Domorita pokot-heimosta kertoo Kirkon Ulkomaanavun järjestämästä, toistaiseksi suurimmasta pokot- ja markwet-heimojen välisestä rauhankokouksesta
Keniassa. Siihen osallistui sata ihmistä.

Ville Palonen

KOULUTUSTA JA
KONFLIKTINRATKAISUA ITÄ-AFRIKASSA

Somalialainen Anab Muhammed sai Kirkon Ulkomaanavulta 15 vuohta toimeentulon hankkimiseksi. Vuohet ovat lisääntyneet ja niitä on jo 30. ”Nyt myyn
maitoa ja ostan tuloilla ruokaa”, Anab sanoo.

Itä- Afrikan ohjelmien rahoitus
1%
39 %

24 %

10 %

25 %

M€
Ulkoministeriö

3.7

Kansainvälinen rahoitus

2.4

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys

0.9

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset

2.3

Naisten Pankki

0.1

YHTEENSÄ

9.5

243
720
27 305

opettajaa osallistui työpajoihin ja muuhun toimintaan opettajakoulutuksen
kehittämiseksi Eritreassa
paimentolaisperhettä Somaliassa sai
tukea rahaa työstä -projektista, jossa
parannettiin laidunmaata
ihmistä osallistui alueellisiin
rauhansovitteluihin Keniassa

ETELÄ-SUDANISSA taistelut hallituksen ja opposition joukkojen sekä eri aseryhmien kesken pahenivat merkittävästi heinäkuusta 2016 lähtien. Väkivaltaisuuksien takia osa Ulkomaan
avun henkilökunnasta evakuoitiin tilapäisesti ja hankkeiden
toteutus viivästyi osittain.
Ulkomaanavun työ rauhan, koulutuksen ja toimeentulon
parissa on konfliktista huolimatta saavuttanut lupaavia tuloksia. Väkivaltaisuudet Boman osavaltiossa loppuivat konsultaatiolla ja vuoropuhelulla, jonka tuloksena osavaltion heimot
solmivat rauhan keskenään sekä naapuriosavaltio Jonglein
kanssa. Prosessiin osallistui useampi konfliktin osapuolista
kuin koskaan aikaisemmin. Heistä yli 90 prosenttia kertoi
olevansa tyytyväinen rauhanprosessiin, mikä lupaa hyvää
kestävälle rauhalle osavaltiossa ja rohkaisee yhteisöjä rauhanomaisiin ratkaisuihin.
Viime vuoden aikana Ulkomaanapu turvasi 10 469 eteläsudanilaisen lapsen koulunkäynnin rakentamalla koulutiloja
ja tukemalla 288 opettajaa. Piborin kunnassa Ulkomaanapu
loi uusia toimeentulomahdollisuuksia yhteistyössä yksityissektorin toimijan kanssa. Osallistujat oppivat ruokatuotantoon
liittyviä taitoja.
ERITREASSA Kirkon Ulkomaanapu jatkoi koulutussektorin
kehittämistä yhteistyössä maan korkeakouluhallinnon kanssa.
Tuimme lisäksi korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja
opetussuunnitelmien uudistamista. Lisäksi 30 toimittajaa ja
14 journalismin opiskelijaa osallistui media- ja journalismikoulutukseen. Suomalaisten ja eritrealaisten nuorten vuoropuhelua edistettiin suomalaisten nuorisojärjestöjen edustajien
vierailulla Eritreassa. Suomen ja Eritrean YK-edustustojen ja

YK:n kehitysohjelma UNDP:n kanssa järjestettiin YK:n yleiskokouksen yhteydessä tilaisuus, jossa keskusteltiin nuorten
osallisuudesta ja roolista rauhanprosesseissa.
UGANDASSA Ulkomaanapu sai tunnustusta vastauksestaan pakolaiskriisiin. Eteläsudanilaisia pakolaisia tuettiin
rekisteröinnin jälkeen ruoalla ja koulutuksella pakolaisasutusalueilla. Ulkomaanavulle myönnettiin lisäksi Unicefin rahoitus
laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi 140 koulussa köyhällä
Länsi-Niilin alueella.
SOMALIASSA Ulkomaanapu tukee valtion hallinnon sekä
kansalaisyhteiskunnan rakentamista ja kehittämistä. Ulkomaanavun tuella on perustettu kansalaisjärjestöjen liittouma,
joka tuo järjestöille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Rauhantyöllä tuetaan konfliktien selvittämistä
paikallisissa yhteisöissä. Vuonna 2016 Ulkomaanapu tuki sekä
maansisäisten pakolaisten, paluumuuttajien että muiden
somalilaisten mahdollisuuksia toimeentuloon järjestämällä
ammatillista koulutusta ja kursseja sekä tukemalla pienyritysten perustamista.
KENIASSA Ulkomaanapu rakentaa rauhaa maan pohjoisosien haurailla ja konfliktiherkillä alueilla yhteistyössä
perinteisten ja uskonnollisten johtajien kanssa. Ulkomaanavun
ansiosta 27 305 ihmistä osallistui alueellisiin rauhansovitteluihin vuonna 2016. Syyskuussa 2016 Ulkomaanapu ja Unicef
käynnistivät hankkeen, jolla pyritään houkuttelemaan 13 500
lasta kouluun Turkanan, Garissan ja Marsabitin kunnissa.
Kakuman pakolaisleirissä Ulkomaanapu koulutti opettajia vuoden kestävässä pilottihankkeessa, jolla pyritään tarjoamaan
laadukkaampaa opetusta myös pakolaisleireillä.
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KUMPPANIT: 16
HENKILÖSTÖ: 64

Lähi-itä

Ulkomaanavun toimisto

“Perustimme yrityksen yhdessä neljän muun
RADA-ammattikoulusta valmistuneen ystäväni
kanssa. Laitoimme jokainen valmistumisen jälkeen
saamamme starttirahan yhteiseen pottiin, ja nyt
meillä on toimiva rakennusalan yritys. Pystymme
elättämään itsemme, ja tuloista laitamme 40 prosenttia yrityksen toiminnan kehittämiseen.”
Musa Ben Mansaray, Sierra Leone

"Minusta oli todella hieno juttu, kun koulu
avattiin, koska sitä ennen se oli kauan kiinni.
Kun sota alkoi ja tänne hyökättiin, eksyin
perheestäni ja pakenin viidakkoon. Hiivin
usein metsänreunaan katsomaan, olisivatko
pyssymiehet jo häipyneet ja koulu avattu uudelleen. En päässyt kouluun pariin vuoteen.”
Guy Durbin Yologo, Damara, Keski-Afrikka

LÄNSI- JA KESKI-AFRIKASSA PARANNETTIIN
TOIMEENTULOA JA NAISTEN ASEMAA

Matematiikan oppitunti Kirkon Ulkomaanavun kunnostamassa koulussa Damarassa Keski-Afrikassa. Luokkaan kerääntyy usein yli sata oppilasta.

Länsi- ja Keski-Afrikan ohjelmien rahoitus
4%
35 %
M€
29 %

Ulkoministeriö

1.6

Kansainvälinen rahoitus

1.0

Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys

0.5

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset

11 %
21 %

1.3

Naisten Pankki

0.2

YHTEENSÄ

4.7

486
236
6155

naista ja 50 miespuolista perinteistä
johtajaa sai koulutusta rauhanrakentamisesta, naisten oikeuksista, ihmisoikeuksista ja demokratiasta Liberiassa.
nuorta valmistui ammattikoulusta
Sierra Leonessa.
ihmistä hyötyi kestävää maataloustuotantoa ja yhteisötyötä edistävästä
hankkeesta Sierra Leonessa.

LIBERIASSA parannettiin 2000 perheen
ruokaturvaa ja toimeentulomahdollisuuksia. Perheet pystyivät hankkimaan
uusia työkaluja ja lajikkeita ja heille tarjottiin koulutusta. Keskimääräinen viljelyala kasvoi 0,2 hehtaarista 0,6 hehtaariin,
mikä lisäsi ja monipuolisti perheiden
ruoantuotantoa ja kasvatti tuloja.
90 koulunsa aiemmin keskeyttänyttä
18–30-vuotiasta nuorta naista opiskeli Ulkomaanavun tuella teknillisessä
ammattikoulussa putkitöitä, muurausta,
puutöitä, mekaniikkaa, sähkötöitä tai
maanviljelystä. Äitien kerhot tukivat 175
haavoittuvassa asemassa olevaa naista
opettamalla ammatti- ja yrittäjyystaitoja,
kuten ompelua, leivontaa ja saippuanvalmistusta sekä yrittäjyystaitoja.
SIERRA LEONESSA Ulkomaanapu
tuki kanaloiden perustamista ja kestävää
maanviljelystä muun muassa ottamalla
käyttöön koneet riisinviljelyssä. Kyliin
perustettiin siemenpankkeja, jotka takaavat viljelijöille siemenviljan seuraavalle
viljelyskaudelle. Yhteisöjen ruoantuotanto kasvoi ja ruokaturva parani.
60 kyläkomiteaa ja 60 paikallista

katastrofivalmiusryhmää, joissa on
yhteensä 780 jäsentä, on saanut koulutusta ja pystyy nyt suunnittelemaan ja
johtamaan kylien kehittämistyötä, kuten
kokoontumistilojen rakentamista, yhteisötyötä ja yhteisviljelyksiä.
120 uskonnollista ja perinteistä
johtajaa osallistui koulutuksiin konfliktien
ehkäisystä ja sovittelusta sekä ihmisoikeuksista. Kyläpäälliköt ratkaisivat yhteensä 25 paikallista konfliktia ja riitaa uusien
sovittelumenetelmien avulla. Naisten
osallistuminen yhteisöjen päätöksentekoon lisääntyi ja kotiväkivalta väheni.
Ulkomaanapu tuki Sierra Leonessa
neljää ammatillista koulutuskeskusta, joista valmistui 236 nuorta naista
ja miestä. Heidän työllistymiseensä
kiinnitettiin erityistä huomiota: 126
valmistunutta sai starttirahaa ja 100 aloituspakkaukset ammatinharjoittamiseen.
Pienyrityksiä perustaneet opiskelijat ovat
pystyneet työllistämään myös muita
nuoria oppisopimuksella.
Ebola-epidemiasta kärsineiden yhteisöjen ruokaturvan vahvistamista jatkettiin sekä Liberiassa että Sierra Leonessa.

KESKI-AFRIKAN TASAVALLASSA työ
tähtää koulutuksen laadun parantamiseen. Ulkomaanapu kunnostaa konfliktissa vaurioituneita koulurakennuksia,
kouluttaa opettajia sekä tukee kouluja
tarvikepakkauksilla. Esimerkiksi Ombella
Mpokon maakunnassa Ulkomaanapu
tukee yli puolta alueen kouluista. Tuimme
kouluja ja haavoittuvassa asemassa
olevia yhteisöjä myös perustamaan kasvimaita, joista lapset saavat paremman
ravinnon ja perheet toimeentuloa.
Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri vieraili Suomessa syksyllä 2016
tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään. Vierailun aikana sovittiin, että
Ulkomaanapu lähettää Keski-Afrikkaan
Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisia tukemaan opettajankoulutuksen
kehittämistä.
Ulkomaanavun aloitteesta KeskiAfrikkaan on kehitetty myös rauhan
opetusohjelma, jossa Ulkomaanapu
koulutti 357 ihmistä eri puolilta maata ja
eri yhteisöistä toimimaan sovittelijoina
konfliktitilanteissa.
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Ulkomaanavun toimisto

”Monet nuoret valitsevat ammatin, jonka
vanhemmat käskevät valita, koska eivät tiedä
muusta. Opinto-ohjaajien koulutuksessa opin,
miten haetaan tietoa ja luodaan yhteyksiä eri
verkostoihin. Näin saan tietoja, joita voin jakaa
oppilailleni.”
Vichet Un, Ulkomaanavun kouluttama
opinto-ohjaaja, Battambang, Kambodža

”Ilmastonmuutos huolestuttaa minua
todella paljon, sillä se pahentaa kuivuutta
ja tulvia. EU Aid Volunteers -koulutuksessa
olen oppinut, mitä kaikkea yhteisöt voivat
tehdä valmistautuakseen luonnonkatastrofeihin ja vähentääkseen tuhoja.”
Sophy Kroeng, kylätyöntekijä, Prey Veng,
Kambodža

MyoThame c4dm

KOULUTUSTA JA KATASTROFEIHIN VARAUTUMISTA AASIASSA

Nway Nway Latt, (oikealla) antaa ompelemansa vaatteet asiakkaalle kauppansa edessä Irrawaddy-joen suistoalueella Myanmarissa.
Hän pääsi Naisten Pankin tuella kouluttautumaan ompelijaksi.

Aasian ohjelmien rahoitus
14 %
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Ulkoministeriö
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8059
1960
12

koululaista (3933 poikaa ja 4126 tyttöä)
pääsi virallisen koulujärjestelmän piiriin
Myanmarin pakolaisleireillä ja ympäröivissä
kyläyhteisöissä
opettajaa Nepalissa sai koulutusta katastrofivalmiudesta, psykososiaalisesta tuesta ja
lastensuojelusta
Kambodžassa järjestettiin 12 kansallisen
tason tapahtumaa, jotka edistivät naisten
osallistumista maatalouteen ja tuotteiden
markkinointiin

KAMBODŽASSA Ulkomaanavun pitkäjänteisen työn tuloksena uusi opetussuunnitelma sisältää ensimmäistä
kertaa tunnin opinto-ohjausta viikossa
yläkoululaisille. Vuonna 2016 viimeistelimme ja julkaisimme yhteistyössä
maan opetusministeriön kanssa opintoohjauksen käsikirjan ja opintosuunnitelman. Järjestimme koulutuksen maan
kaikkien aikojen ensimmäisille opintoohjaajille, jotka alkavat kouluttaa lisää
opinto-ohjaajia.
Kuivuus tuhosi riisisadon monin
paikoin ja kuivatti vesipisteitä. Kirkon
Ulkomaanapu ohjasi kyläyhteisöjä kastelujärjestelmien, juomaveden suojelun
ja vesisäiliöiden käytössä. Katastrofeille
alttiiden yhteisöjen toimeentuloa tuettiin koulutuksella vihannesviljelystä ja
kanojen kasvatuksesta.
Ulkomaanapu järjesti kiistojen
sovittelukoulutusta yhteisöjen sovittelukomiteoille. Työn tuloksena kyläyhteisöissä soviteltiin 726 riita-asiaa.
Naisten tulonhankkimisryhmille
annoimme koulutusta maataloustuotteiden tuotannossa sekä tuimme viljeli-

järyhmien, tukkukauppiaiden ja myyjien
verkostoitumista paikallisilla markkinoilla. Ulkomaanavun kautta 113 naista
ja 36 miestä sai mahdollisuuden omaan
yritykseen. Työ on kestävällä pohjalla:
naisten osuuskunnat, kyläpankit, riisi-ja
lehmäpankit, puunviljely ja vesiryhmät
jatkavat toimintaansa senkin jälkeen, kun
varsinainen avustustyö on päättynyt.
MYANMARISSA Kirkon Ulkomaan
avun järjestämässä työpajassa 39 maan
eri etnisistä ryhmistä tulevaa nuorta
rauhanaktiivia pääsi keskustelemaan ja
jakamaan ideoita.
Järjestimme mahdollisuuden koulunkäyntiin 51 maan sisäisellä pakolaisleirillä Pohjois-Shanin ja Kachinin
osavaltioissa sekä niitä ympäröivissä
kyläyhteisöissä. Erityisesti tyttöjen
pääsy kouluun parani. Lisäksi tuimme
opetuksen laatua. Opettajat ilman rajoja
-verkoston vapaehtoiset pitivät oppilaskeskeisen opetuksen koulutuksen 68
tukiopettajalle.
Ulkomaanapu kehitti maan sisäisten
pakolaisten ja ympäröivien yhteisöjen
toimeentuloa perustamalla 366 viljelijä-,

toimeentulo-, nais- ja nuorten ryhmää.
Ulkomaanapu tuki yhteensä 97 säästöja lainaryhmää sekä perusti 105 kylään
katastrofivalmiusryhmän.
NEPALISSA jatkui koulutilojen rakentaminen vuoden 2015 maanjäristyksissä
tuhoutuneiden tilalle. Vuoden 2016
aikana rakennettiin 346 koululuokkaa,
joiden käyttöikä on noin 15 vuotta. Lisäksi 10 657 maanjäristyksestä kärsinyttä
koululaista sai psykososiaalista tukea.
Ulkomaanavun tuella kouluissa myös
aloitettiin katastrofeihin varautuminen.
Ulkomaanapu kehitti kouluille sopivan
katastrofivalmiuden käsikirjan, jonka
ottivat käyttöön myös useat muut koulutuksen alan toimijat.
Ulkomaanapu toimi kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän lopettamiseksi vapautettujen maaorjien ja heidän
entisten isäntiensä välillä ja tuki kastittomien ammattikoulutukseen pääsyä.
Kaikissa kolmessa maassa Ulkomaanapu oli mukana EU Aid Volunteers
-ohjelmassa, jossa kehitetään katastrofeille alttiiden yhteisöjen riskinhallintaa
EU-tuella.
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Ulkomaanavun toimisto

”Olen oppinut viljelemään useita eri lajikkeita
ja tekemään ravinnetta sioilleni. Aiemmin en
uskaltanut sanoa mitään, koska en osaa puhua espanjaa, mutta opettajamme sanoi, että
voin puhua omalla kielelläni ja nyt jo uskallan
puhua ihmisten edessä. Aiemmin meitä ei
kuunneltu, mutta nyt on tapahtunut muutos.”

“Saimme hätäapuna tarvikkeita ja ruokaa.”
Antonion Janvier ja Audicile Montine ovat
huojentuneita. Hurrikaani Matthew repi katon
vanhan pariskunnan talosta. Haitin Saut
Maturinissa jaettiin humanitaarista apua pian
myrskyn jälkeen.

Rosa Lach, Cerro Alto, Guatemala

Thomas Lohnes

VIIMEISET KOULUT NOUSIVAT HAITISSA

Hätäavun jakelun jälkeen tarvikkeita kannetaan kotiin Saut-Maturinissa Haitissa lokakuussa 2016. Hurrikaani Matthew aiheutti kovan ruokapulan
köyhässä maassa.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian ohjelmien rahoitus
3%

11 %
M€

25 %
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12 500
2 417
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haitilaista sai ruoka-apua hurrikaani
Matthew’n jälkeen
lasta sai mahdollisuuden opiskeluun, ja 721 aikuista osallistui
lukutaito-opetukseen Haitissa
maanviljelijää (49 % naisia, 51 %
miehiä) sai koulutusta maanviljelyssä, kaupankäynnissä ja yritystoiminnassa Haitissa

HAITIN työhön vaikutti kaksi tekijää
vuonna 2016. Kesäkuussa tehtiin päätös
Haitista poistumisesta vuoden loppuun
mennessä. Päätöksen taustalla olivat
hallituksen vuonna 2015 tekemät leikkaukset kansalaisjärjestöjen rahoitukseen
sekä Ulkomaanavun pyrkimys tiivistää
kansainvälistä ohjelmaansa. Päätöksen seurauksena työ Haitissa keskittyi
meneillään olevien projektien loppuun
saattamiseen.
Toinen merkittävä tekijä oli hurrikaani Matthew, joka iski Haitiin lokakuussa.
Ulkomaanapu osallistui hätäaputoimiin
ja oli paikallisten kumppaneidensa
kanssa tärkeässä roolissa auttamassa
kouluja selviämään hurrikaanin aiheuttamista vahingoista. Maaohjelmaa
jatkettiin huhtikuuhun 2017, jotta voitiin
varmistaa hätäaputoimien huolellinen
toteutus.
Hurrikaanin aiheuttamat laajat tuhot
korostivat Ulkomaanavun pitkäjänteisen
työn merkitystä koulujen ja yhteisöjen
katastrofivalmiuden ja katastrofeista
palautumiskyvyn vahvistamisessa.

Ulkomaanavun nopea reagointi oli yksi
Haitin maaohjelman mukanaan tuomista lisäarvoista vuonna 2016. Laajan
verkostonsa avulla Ulkomaanapu pystyi
tehokkaasti vastaamaan hurrikaanin
luomiin tarpeisiin.
Ulkomaanapu jatkoi myös työtään
koulutuksen parissa rakentaen vuoden
2016 ja alkuvuoden 2017 aikana neljä
uutta koulua (44 luokkahuonetta) ja
korjaten neljä hurrikaani Matthew’n
vaurioittamaa koulua.
Hurrikaanin jälkeen Ulkomaanapu
jakoi psykososiaalista tukea ja järjesti
kouluruokailun hurrikaanista kärsineisiin kouluihin. Samalla vahvistettiin
opettajien valmiuksia ja varmistettiin
opetusmateriaalien saatavuus jakamalla
materiaalipaketteja koulujen opettajille
ja oppilaille.
Haitin maaseudulla ihmisten toimeentulo on edelleen luonnonkatastrofeista johtuen epävarmaa. Ulkomaanapu
auttoi yli 400 taloutta ottamaan käyttöön uusia, kestävämpiä viljelymenetelmiä ja kehitti paikallisten viranomaisten

valmiuksia suojella ympäristöä ja
valmistautua luonnonkatastrofeihin.
GUATEMALASSA Naisten Pankin
tukema naisten toimeentulo ja voimaannuttamishanke päättyi vuoden
2016 lopussa. Hanke tuki Alta Verapazin alueella Maya Q’eqchi -naisia
heidän pyrkimyksissään parantaa
toimeentuloaan maatalouskoulutusten ja pienlainojen avulla. Naisia myös
tuettiin osallistumaan kyläyhteisöjen
ja kunnanhallituksen päätöksentekoon
järjestöjen ja yhteisöllisten naisryhmien
koulutusten avulla.
Maya-tytöt kasvatetaan kuuntelemaan suvun ja perheen miespuolisia
jäseniä ja heitä ei yleensä rohkaista
ilmaisemaan omia mielipiteitään. Naiset
ovat saaneet itseluottamusta ja uskaltavat nyt sanoa useammin ja varmemmin mielipiteensä. Vaikka naisista vielä
vain harva osallistuu päätöksentekoon
yhteisön tasolla tai kunnallishallinnossa,
hankkeessa on otettu tärkeitä askelia,
jotka auttavat Maya-naisia eteenpäin.
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ENSIMMÄISENÄ AVUNTUOJANA
HURRIKAANIN ISKETTYÄ HAITIIN
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Ennen hurrikaanin tuloa varoitimme
yhteistyökumppaneita ja katsoimme valmiiksi reitit avustuskuljetuksille.
Valmistelujen ansiosta Kirkon Ulkomaanapu sai hätäavun perille nopeasti
hurrikaani Matthew’n iskettyä tuhoisasti Haitin lounaisosiin lokakuussa
2016. Myrsky tuhosi sadon ja aiheutti
kovan ruokapulan köyhässä maassa.
Ulkomaanapu antoi ruoka-apua 12 500
ihmiselle, joista osa asuu hyvin vaikeakulkuisilla alueilla.
”Viikko ennen hurrikaania, sen
saavuttua Karibianmerelle, varmistimme, että kirkollisten avustusjärjestöjen
verkoston ACT-allianssin jäsenjärjes-

töjen yhteiset suunnitelmat pitävät
edelleen. Kun vaikutti selvältä, että
myrsky tulee, lähdin autolla kiertämään alueita, jonne se iskee. Tapasin
paikalliset kontaktimme, jotka auttaisivat meitä saamaan avun perille”, Kirkon
Ulkomaanavun Haitin maajohtaja Uluç
Baslanti kertoo.
”Katastrofirahastosta saadut varat
tarvikkeiden ostamiseen ja hyvät paikalliset kontaktit mahdollistivat nopean
liikkeelle pääsyn: apua tarvitsevat
ihmiset oli jo identifioitu, kun saavuimme tuhoalueille, joten pystyimme
aloittamaan jakelut heti. Olimme myös
ottaneet yhteyttä YK:n ruokaohjelmaan
WFP:hen hyvissä ajoin ja pyytäneet
kuljetusapua – ilman sitä jakeluita
ei olisi voitu tehdä. Olimme valmiina

ennen muita järjestöjä, joten saimme
WFP:n helikopterin käyttöömme yli
viikoksi”, Baslanti kertoo.
”Saimme positiivista palautetta.
Eräs vanha rouva tuli kiittämään hyvin
järjestetystä jakelusta ja sanoi, että se
sai heidät tuntemaan itsensä arvokkaiksi keskellä vaikeaa tilannetta ja
että aiemmin ei ole ollut näin. Se tuntui
todella motivoivalta.”
Ulkomaanavun työtekijät tekivät
työtä vuoroissa, jotta eivät uupuisi.
”Vaikeat olosuhteet ovat osa tätä
työtä. Me kaikki olimme kuitenkin iloisia
nähdessämme, että olimme ensimmäisinä paikalla tuomassa apua. Monta
kertaa raivasimme tieltä kaatuneet
puut, että pääsimme eteenpäin.”

Humanitaarisen
avun kohteet 2016
Eteläsudanilaiset pakolaiset odottavat sijoitusta pakolaisalueille PohjoisUgandassa.

Humanitaarista apua Ugandassa
Kirkon Ulkomaanapu oli ensimmäisten järjestöjen joukossa
auttamassa eteläsudanilaisia pakolaisia Ugandassa, kun Etelä-Sudanissa leimahtaneista väkivaltaisuuksista kasvoi Afrikan suurin
pakolaiskriisi.
Ulkomaanavun humanitaarisen avun työntekijät tukivat pakolaisia vastaanottokeskuksissa, tarjosivat heille lämmintä ruokaa
ja auttoivat heitä asettumaan pakolaisasutusalueille PohjoisUgandassa.
Työn tuloksena Ulkomaanavulle on myönnetty merkittävä osavastuu koulutuksen ja toimeentulon edistämisessä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kumppanina vuosina 2017-2018. Ulkomaanavun
toteuttamaa koulutustyötä pakolaisten parissa tukevat myös
UNICEF, ECHO sekä AVSI Foundation.

Pakolaislapsille tukea Kreikassa

Thomas Lohnes / ACT Alliance

Ville Nykänen

8-vuotias Fatima käy koulua Kirkon Ulkomaanavun tukemassa
Dimitrionin koulutuskeskuksessa Kreikassa.
Kreikkaan tulleet pakolaislapset ja -nuoret ovat olleet keskimäärin kaksi vuotta poissa koulusta. Koulutuskeskuksissa he
saavat koulunkäyntiin valmistavaa opetusta, harrastusmahdollisuuksia, tukiopetusta, kotiläksyapua ja äidinkielenopetusta.

Avustuskuljetusta valmisteltiin Les Cayesin lentokentällä, josta tarvikkeet lähtivät matkaan YK:n ruokaohjelman helikopterilla.

21

Fatima ja 11-vuotias Maryam ystävystyivät koulutusaktiviteeteissa, joita
Ulkomaanapu tukee Kreikassa.

Keski-Afrikan tasavalta
Koulunkäynnin tukeminen

1 704 000 €

Jordania
Syyrian pakolaisten koulutus ja
psykososiaalinen tuki

1 594 000 €

Syyria
Hätäapu ja koulunkäynnin tukeminen
Liberia
Ebola- ja ruokaturvatyö

396 000 €

116 000 €

Myanmar
Koulunkäynnin ja toimeentulon tukeminen

466 000 €

Nepal
Koulutuksen tukeminen 2015
maanjäristyksen jälkeen

1 179 000 €

Somalia
Paluumuuton tukeminen

1 004 000 €

Etelä-Sudan
Humanitaarinen apu

806 000 €

Haiti
Hätäapu Matthew-hirmumyrskyn jälkeen

242 000 €

Uganda
Pakolaislasten ja -nuorten
koulunkäynnin tukeminen

616 000 €

Kuivuusapu Itä-Afrikassa

150 000 €

Kreikka
Pakolaislasten ja nuorten
koulunkäynnin tukeminen

531 000 €

Euroopan pakolaiskriisi

110 000 €

Kongon demokraattinen tasavalta
Hätäapu

108 000 €

ACT-allianssin katastrofirahaston yleistuki

70 000 €

Valmiustoiminta

27 000 €

Globaalin klusterikoordinaation tuki

142 000 €
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KOULU TUO TURVAA
Kirkon Ulkomaanapu on erikoistunut humanitaariseen
koulunrakentamiseen. Rakensimme satoja kouluja Nepaliin
maanjäristysten jälkeen. Monet kouluista sijaitsevat syrjäisissä
kylissä, jotka muuten olisivat joutuneet odottamaan vuosia
turvallisia koulurakennuksia. Oppilaiden kanssa on puhuttu
paljon maanjäristyksistä ja harjoiteltu toimintaa.
”Ei minua pelota uusi maanjäristys”, sanoo kahdeksanvuotias Manjali Shah. ”Minä tiedän, miten toimia.”
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KUMPPANIT JA YHTEISTYÖVERKOSTOT
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 ja yksi
sen tärkeimmistä toimijoista. ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden
yhteenliittymä ja yksi maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Se käsittää 145 toimijaa yli 100 maassa ja käyttää
vuosittain 1,5 miljardia euroa kehitysyhteistyöhön, humanitaariseen apuun ja vaikuttamistoimintaan. Jäsenyydellä on Ulkomaanavulle merkittävä arvo. Vuonna 2016 Ulkomaanavulla
oli humanitaarisen avun yhteistyötä ACTin kanssa 12 maassa.
Lisäksi Ulkomaanapu on ACT Alliance EU:n jäsen. Sen päätavoite on vaikuttaa EU-instituutioiden päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat kehitysmaita ja joilla voidaan vahvistaa
oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja köyhyyden poistamista.
Vuonna 2016 tuimme Luterilaisen maailmanliiton (LML)
pitkäkestoisia kehitysohjelmia viidessä maassa, minkä lisäksi
LML on merkittävä Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen
avun kumppani.
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, tasa-

arvojärjestö UN Women, pakolaisavun päävaltuutetun toimisto
UNHCR, poliittisen osaston rauhanvälityksen tukiyksikkö MSU.
Olemme YK:n Global Education Clusterin jäsen ja YK:n talousja sosiaalineuvosto ECOSOC:n tarkkailijajäsen.
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 – kirkkoja, kirkollisia ja muita
uskonnollisia järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita.
Nämä kumppanit ovat oman toimintaympäristönsä asiantuntijoita, ja niillä on merkittävä rooli pyrkiessämme saavuttamaan
kestäviä tuloksia.
Kehitämme työtämme kansainvälisen, ihmisoikeusperustaisen Core Humanitarian Standard (CHS) laatujärjestelmän
pohjalta. Standardi tukee laadukkaita ja vastuullisia toimintatapoja, sekä edistää tehokkuutta ja jatkuvaa oppimista
kaikessa toiminnassa. Ulkomaanapu on ainoana suomalaisena
järjestönä CHS Alliancen jäsen.

Hallinto

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), Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS), Pakolaisneuvonnan,
Maailma.netin, Laajan turvallisuuden verkoston (WISE),
FinnWatchin, Suomen Somalia-verkoston sekä Reilun kaupan
edistämisyhdistyksen jäsen.
Olemme myös YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa
Suomessa edistävän Suomen 1325-verkoston jäsen, sekä
kansalaisjärjestöjen edustajista, kansanedustajista sekä eri

Kirkon Ulkomaanavun hallitus 31.5.2017. Ylhäältä vasemmalta: Risto Jukko (asiantuntijajäsen), Tuomas Aho, Anna-Kaisa Ikonen, Olli-Pekka Silfverhuth, Reetta Meriläinen, Juhani Lavanko, Mari-Anna Pöntinen (asiantuntijajäsen), Aila Paloniemi, Marjaana Jauhola, Sixten Ekstrand, Riikka
Piri, Tapio Luoma (varapuheenjohtaja), Tarja Kantola (puheenjohtaja), Ritva Ohmeroluoma ja Jouni Hemberg (sihteeri). Kuvasta puuttuvat Pekka
Haavisto, Mark Saba, Kalle Kuusimäki (asiantuntijajäsen) ja Riina Nguyen (asiantuntijajäsen).

ministeriöiden virkamiehistä koostuvan Perjantai-ryhmän
jäsen. Ryhmä vaikuttaa sosiaali-, terveys- ja inhimillisen
kehityksen painoarvon vahvistamiseksi Suomen ja Euroopan
kehityspolitiikassa.
Olemme myös yksi Nenäpäivä-säätiön kumppaneista.
Ulkomaanapu käynnisti uudenlaista yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa 2016. Perustimme FCA Investments Oy
-sijoitusyhtiön, joka edistää kehitysmaiden taloudellista ja
sosiaalista kehitystä tukemalla erityisesti pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittämistä näissä maissa. Lisäksi
Ulkomaanapu perusti yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän,
Omnian ja Suomen Yrittäjäopiston kanssa koulutusvientiyhtiön, jonka yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa suomalainen akkreditoitu koulutus mm. pakolaisleireillä. Suomen
Yrittäjäopiston ja kauppaoppilaitos Mercurian kanssa aloitettiin yhteistyö yrittäjyys- sekä kaupan alan ammatillisen
koulutuksen kehittämisessä.

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 eurooppalaisten kirkollisten järjestöjen yhteisen päästökollektiivin
Klima-Kollekte - Kirchlicher Kompensationsfonds gGmbH:n kautta.

Kirkon Ulkomaanavun toimintaa johtaa kirkkohallituksen täysistunnon valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10-13
muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston ja
tarkastusvaliokunnan. Säätiön hallitus kokoontui viisi kertaa
vuonna 2016. Lisäksi työjaosto piti kahdeksan sähköpostikokousta
ja kokoontui kerran.
Kirkon Ulkomaanavun hallitus vuonna 2016:
puheenjohtajana kv. asiantuntija Tarja Kantola
varapuheenjohtajana piispa Tapio Luoma
jäseninä
asianajaja Tuomas Aho
johtaja Sixten Ekstrand
kansanedustaja Pekka Haavisto
pääsihteeri Katri Korolainen
kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
johtaja Ilkka Mattila
toimittaja Reetta Meriläinen
kauppatieteiden maisteri Ritva Ohmeroluoma
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth
työalasihteeri Helena Tuominen ja
kaupallinen neuvos Kent Wilska
sihteerinä toiminnanjohtaja Jouni Hemberg
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön jättämän sääntömuutoksen 12.5.2016, jolloin varajäsenistä (3 hlö) tuli varsinaisia
jäseniä. Yhteiskuntatieteiden maisteri Milla Perukankaan
hallituskausi päättyi kesken toimikauden hänen siirryttyä Kirkon
Ulkomaanavun työntekijäksi.

Hallituksen työjaostoon kuuluivat
puheenjohtajana Tarja Kantola
jäseninä Helena Tuominen, Kent Wilska (3.10. asti) ja
Tapio Luoma sekä
sihteerinä Jouni Hemberg
Hallituksen asiantuntijajäsenet olivat
pääsihteeri Heikki Huttunen Suomen ekumeenisesta
neuvostosta (8.2.2016 asti)
johtaja Risto Jukko kirkon lähetystyön keskuksesta
johtaja Kalle Kuusimäki diakonia- ja yhteiskuntatyön
keskuksesta ja toiminnanjohtaja Riina Nguyen Ortodoksisen
kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry:stä
Heikki Huttusen siirryttyä uusiin tehtäviin hänen tilalleen
valittiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri
Mari-Anna Pöntinen.
Vuoden 2016 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat
puheenjohtajana Ritva Ohmeroluoma, jäseninä Tuomas Aho ja
Katri Korolainen.
Toiminnanjohtaja Jouni Hemberg edusti Kirkon Ulkomaanapua
yhteistyötahoilla seuraavasti: Kirkon ulkoasiain osaston johtoryhmän jäsen, Nenäpäivä-säätiön hallituksen jäsen, Ortodoksisen
kirkon avustusjärjestön Filantropia ry:n hallituksen asiantuntijajäsen, Yhteisvastuukeräystoimikunnan jäsen, Valtioneuvoston
asettaman Kestävän Kehityksen valtuuskunnan varajäsen sekä
Sisäasiainministeriön asettaman Väkivaltaisen radikalisoitumisen
ja ekstremismin ennalta ehkäisyn johtoryhmän jäsen.
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Henkilöstö
kijöistä 24 % oli miehiä ja 76 % naisia. Heillä oli palvelusvuosia
Ulkomaanavussa keskimäärin 5,4.
Noin 87 %:lla Ulkomaanavun Helsingissä työskentelevästä tai
lähetetystä henkilöstöstä on korkeakoulututkinto ja 13 % henkilöstöstä on suorittanut perus- tai keskiasteen tutkinnon. 34 %:lla
henkilöstöstä loppututkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneita työskentelee selkeästi
enemmän aluetoimistoissa kuin Helsingissä.
Alue- ja maatoimistojen henkilöstön keski-ikä oli noin 35
vuotta. Paikalta palkatun henkilöstön sukupuolijakauma eroaa
merkittävästi Helsingin toimiston sukupuolijakaumasta. Aluetoimistojen paikalta palkatusta henkilöstöstä 69 % oli miehiä.

Keski-Afrikan tasavallan Ombella M’pokossa kampanjoitiin koulunkäynnin puolesta 60 koulussa, minkä seurauksena alueen vanhemmat palauttivat 31 384 lasta takaisin kouluun.

HENKILÖTYÖVUODET
KIRKON ULKOMAANAVUSSA 2012-2016

Vaikuttamistyö toimintamaissa kasvoi
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mukana myös etätyötä tekevät ja sekondeeratut työntekijät

Turvallisuus
Turvallisuus on koko henkilöstön vastuulla. Turvallisuusohjeistus kokonaisuutena päivitettiin vuonna 2016. Toimistokohtaisten
valmiussuunnitelmien uudistettu malli on nyt käytössä jokaisessa maatoimistossa. Toimistot myös ohjeistettiin valmissuunnitelmien tekemiseen. Lisäksi maakohtaiset riskiarviot kaikkiin
Ulkomaanavun toimintamaihin valmistuivat. Pysyväismääräykset ja erilliset ohjeistukset täydentävät ohjeistusta. Niillä
lisätään henkilöstön turvallisuustietoisuutta, joka mahdollistaa
oikea-aikaisen ja oikean toiminnan normaalista poikkeavissa
tilanteissa.

Tatu Blomqvist

Kirkon Ulkomaanavun säätiö on monikulttuurinen asiantuntijaorganisaatio, joka työllistää noin 100 eri alojen asiantuntijaa
Helsingissä ja reilut 200 henkilöä ohjelmatyön tehtävissä eri
puolilla maailmaa.
Vuoden 2016 aikana Ulkomaanavun henkilöstömäärä, erityisesti toimintamaissa paikalta palkattujen joukko, jatkoi kasvuaan. Henkilöstön vahvuus koko Ulkomaanavussa oli vuoden
2016 lopussa 311 henkilöä. Näistä 103 työskenteli Helsingissä,
etätyössä tai sekondeerattuna ja 208 alue- tai maatoimistoissa
lähetettynä työntekijöinä (47) tai paikalta palkattuina työntekijöinä (161).
Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 314,6, joista määräaikaiset
F2F- ja televarainhankkijat kartuttivat yhteensä 5,5 henkilötyövuotta. Helsingissä henkilöstön keski-ikä oli 41,6 vuotta. Ulkomaanavun lähetetyistä ja Helsingissä työskentelevistä työnte-

Vuoden 2016 vakavin tapahtuma oli toukokuussa, kun
Keski-Afrikassa työskennellyt työntekijä menehtyi malariatartunnan seurauksena. Etelä-Sudanin turvallisuustilanteen heikennyttyä Piborin alueen henkilöstö evakuoitiin helmikuussa
ja Juban toimiston lähetetty henkilöstö evakuoitiin maasta kesäkuussa. Aikaisempien kokemusten johdosta kriisijohtaminen
näissä tilanteissa oli oikea-aikaista ja suoraviivaista. Saatujen
kokemusten johdosta tullaan kehittämään mm. kriisijohtamisen käytäntöjä.

Vuosi 2016 oli vaikuttamistyön kannalta
haastava vuosi. Pakolaisten ja sisäisten pakolaisten määrä maailmassa oli
ennätyksellisen korkea, samaan aikaan
kun humanitaariseen apuun kohdistettu
rahoitus oli selvästi alimitoitettu. Useimmissa Kirkon Ulkomaanavun toimintamaissa ihmisoikeuksien toteutuminen
oli vaarantunut ja kansalaisyhteiskunnan tila ajautunut entistä ahtaammaksi.
Ulkomaanavun vaikuttamistyö onnistui
kuitenkin tässä vaikeassa toimintaympäristössä saamaan aikaan myönteisiä
tuloksia, erityisesti toimintamaissa.
Yhteensä vuoden aikana toteutettiin
yli 60 vaikuttamistyön hanketta Ulkomaanavun toimintamaissa, 53 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2015. Paikallisen
ja kansallisen tason päättäjien tietoisuuteen tuotiin muun muassa laadukkaaseen koulutukseen, työllistymiseen
johtavaan koulutukseen, rauhaan ja
ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Työn tuloksena toteutettiin monia uudistuksia.
Esimerkiksi Liberiassa 45 naista sai
koulutusta vaikuttamistyöstä ja laillisista oikeuksista, minkä tuloksena naiset
alkoivat vaatia oikeuksia perintömaihin
sekä kampanjoida parisuhdeväkivaltaa
vastaan. Kambodžassa maanomistuskiistoihin jätettyjen kanteiden määrä
kasvoi edellisvuoteen verrattuna seitsenkertaiseksi, 135 kanteesta 972:een ja
niistä suurin osa soviteltiin.
Humanitaarisen avun huippukokouksessa World Humanitarian Summi-

tissa Ulkomaanapu järjesti YK:n kanssa
istunnon, jonka aiheena oli uskonnolliset
toimijat ja humanitaarinen apu. Ulkomaanapu lisäsi tietoisuutta koulutuksen
tärkeydestä kriisitilanteissa ja puhui
uskonnollisten ja perinteisten johtajien
sekä naisten ja nuorten osallistamisesta
rauhantyöhön. Ulkomaanapu myös ajoi
paikallisten toimijoiden vastuun kasvattamista humanitaarisen avun toimissa.
YK:n yleiskokouksen yhteydessä
Kirkon Ulkomaanapu järjesti oheistilaisuuden, jonka aiheena oli nuorten
rooli yhteiskunnassa ja rauhantyössä.
Tilaisuuden ansiosta eritrealaisten ja
suomalaisten nuorten välinen rauhan
dialogihanke sai julkisuutta. Ensimmäistä
kertaa yleiskokouksessa suuri määrä
kansalaisjärjestöjä ja nuoria kampanjoi
korostaakseen koulutuksen merkitystä
kriisitilanteissa. Ulkomaanapu avusti
heitä viestinnässä. Työn tuloksena YK:n
korkean tason tapaamisessa tunnustettiin, että kouluun pääsy katastrofia seuraavien ensimmäisten kuukausien aikana
on tärkeää. Lisäksi huomioitiin peruskoulun jälkeisen jatkokoulutuksen tärkeys.
Molemmat olivat merkittäviä saavutuksia
Ulkomaanavun vaikuttamistyölle.
Euroopassa Ulkomaanapu kampanjoi yhdessä ACT Alliance EU:n kanssa
vastustaen suunnitelmia ehdollistaa
kehitysapu sille, miten kehittyvät maat
noudattavat siirtolaisten takaisinottosopimuksia ja miten tehokkaasti ne onnistuvat siirtolaisuuden sääntelyssä.

Ulkomaanapu julkaisi kuusi lausuntoa liittyen Suomen valtion vuoden 2017
budjettiin, valtioneuvoston selontekoon
Suomen kehityspolitiikasta ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen
selontekoon. Ulkomaanapu kutsuttiin
antamaan asiantuntijalausuntoja viiteen
valiokunnan istuntoon.
Ulkomaanapu kampanjoi aktiivisesti
muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa turvapaikanhakijoiden
oikeuksien puolesta. Ulkomaanavun
edustajat tapasivat oikeusministeriön ja
sisäministeriön virkamiehiä, ja Ulkomaanapu julkaisi asiasta useita kannanottoja, artikkeleita ja tiedotteita, osan
yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
Voimakkaista ponnisteluista huolimatta
Suomen hallitus kiristi perheenyhdistämisen politiikkaansa ja muutti turvapaikanhakijoiden kansainväliseen suojeluun
ja oikeusapuun liittyviä lakeja.
Ulkomaanapu isännöi kahta ministeritason vierailua Suomeen. Sekä Eritrean
että Keski-Afrikan tasavallan opetusministerit vierailivat Suomessa tapaamassa
merkittäviä suomalaisia opetusalan
toimijoita.
Ulkomaanapu järjesti suomalaisille
poliitikoille, virkamiehille ja seurakuntien edustajille vierailuja eri hankkeisiin
Jordaniassa lisäten näin tietoisuutta
Syyrian pakolaisten tilanteesta.
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Opetusta haavoittuvassa asemassa
oleville toimintamaissa ja Suomessa

Naisten Pankki

Naisten Pankki kerännyt 10 miljoonaa

Ty Ratana (kesk.) vieraili Naisten Pankin vapaaehtoisten kevätpäivässä Helsingissä. Kambodžalainen Ratana työskenteli Naisten
Pankin tukeman hankkeen paikallisena projektipäällikkönä Life with
Dignity -kumppanijärjestössä. Kuvassa myös Paula Korkala (vas.),
Tarja Käckman, Päivi Korkee sekä Ritva Ohmeroluoma.

Changemaker

heille mahdollisuus kertoa oma tarinansa. Vuonna 2016
hankkeen videopajoja järjestettiin Helsingissä, Espoossa
ja Turussa. Pajoissa valmistuneita videoita näytettiin ensi
kertaa joulukuussa Turussa täyden salin keränneessä
yleisötilaisuudessa.

Kadonneet eväät -kampanjavetoomusta kerättiin maalaamalla
värikkäitä kaloja sinisille lakanoille. Lakanoista koottiin kampanjan päätöstilaisuuteen Helsingin tuomikirkon portaille vapaana
uivien kalojen meri.

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset Jemina Viitala ja Ole Sandbacka
Zup Awngin pakolaisleirillä Pohjois-Shanin osavaltiossa Myanmarissa.

vapaaehtoisten rekrytoinnissa, kouluttamisessa kuin hankkeisiin sijoittamisessa.
Verkosto lähetti ulkomaille 24 opetusalan ammattilaista
pitkäkestoiselle ja 21 lyhytkestoiselle vapaaehtoisjaksolle.
Pitkäkestoisiin jaksoihin osallistuneista vapaaehtoisista 20
työskenteli Ulkomaanavun koulutushankkeissa ja neljä
vapaaehtoista lähetettiin muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeisiin. Lyhytkestoisiin vapaaehtoisjaksoihin
osallistuneista opetusalan ammattilaisista neljä toimi Ulkomaanavun tukena Kambodžassa ja 17 osallistui Ulkomaanavun hollantilaisen kumppanijärjestön Edukansin järjestämään World Teacher -ohjelmaan Keniassa.
Verkosto järjesti yhteistyössä seurakuntien, kirjastojen
ja eri oppilaitosten kanssa koulutuksia Helsingin yliopiston
Opettajankoulutuslaitoksella Toisto-opetusmetodin käytöstä.
Hankkeessa koulutettiin 460 uutta kieliopasta 12 eri paikkakunnalla. EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto myönsi verkoston Suomen kieli sanoo tervetuloa
-kieliopashankkeelle kahden vuoden rahoituksen, minkä ansiosta verkosto pystyi palkkaamaan hankkeelle koordinaattorin. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia kielioppaita,
koordinoidaan kielen opetusta vastaanottokeskuksissa sekä
tuetaan ryhmien psyykkistä jaksamista sekä opiskelijoiden
motivaatiota.

EAPPI-OHJELMA NOSTI ESIIN
KIIHTYVÄN ASUTUSTEN TUHOAMISEN

CHANGEMAKER VASTUSTI LIIKAKALASTUSTA
Nuorisoverkosto Changemakerin vuoden 2016 kohokohtia olivat kampanjointi liikakalastuksen lopettamiseksi,
kansainvälinen kokous sekä uusi hanke nuorten turvapaikanhakijoiden videotyöskentelystä.
Kadonneet eväät -kampanja alkoi huhtikuussa ja
näkyi vuoden aikana useissa erilaisissa tapahtumissa
ympäri Suomea. Kampanjavetoomus vaati Suomelta
toimia, jotta EU kirjaisi kahdenvälisiin kalastussopimuksiinsa sitovat enimmäispyyntimäärät. Kampanja päättyi
joulukuussa, jolloin vetoomus luovutettiin maatalous- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle, sekä lähetettiin
EU:n kalatalousasioista vastaavalle komissaarille Karmenu Vellalle. Vetoomukseen kerättiin yhteensä 2586
allekirjoitusta. Erilainen ja hauska kampanjointi innosti
verkostoon myös 212 uutta jäsentä.
Lokakuussa Suomen Changemaker järjesti kansainvälisen kokouksen, jonka tavoitteena oli vahvistaa eri
maissa toimivien Changemaker-verkostojen yhteistyötä
ja yhteistä vaikuttamistoimintaa. Kokoukseen saapuneet edustajat Islannin, Kambodžan, Norjan ja Tanskan
verkostoista osallistuivat myös syksyn koulutusviikonloppuun.
Changemaker aloitti uuden kaksivuotisen hankkeen
Omin sanoin – In My Own Words. Hankkeen tavoitteena
on videotyöskentelyn kautta tukea turvapaikanhakijoina
Suomeen saapuneiden nuorten kotoutumista ja antaa

Opettajat ilman rajoja -verkosto tukee globaalikasvatusta
Suomessa ja osallistuu opettajien kouluttamiseen ja opetuksen laadun kehittämiseen lähettämällä opetusalan asiantuntijoita vapaaehtoisjaksoille kehittyviin ja hauraisiin maihin.
Vuonna 2016 alkoi myös suomen kielen opetus pakolaisille ja
turvapaikanhakijoille.
Vuoden päätavoitteet olivat verkoston jäsenmäärän
kasvattaminen ja vapaaehtoistyön laadun kehittäminen niin
Johanna Kurki

Yksi vapaaehtoisverkosto Naisten Pankin vuoden 2016 kohokohdista oli 10 miljoonan lahjoituseuron rajapyykin ylittyminen elokuussa.
3000 vapaaehtoista ahkeroi Naisten Pankin hyväksi 40
paikallisryhmässä järjestäen yli 500 tapahtumaa. Uusia ryhmiä syntyi Imatralle, Pudasjärvelle ja Sastamalaan.
Kaikkien aikojen menestyksekkäin Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma järjestettiin seitsemännen kerran ja Ammatteja
käveltiin huikean 90 000 € edestä. Mukana oli yli 60 paikkakuntaa, joista 24 ulkomailla.
Lue Naiselle Ammatti -kiertue toteutettiin kuuden paikkakunnan kirjailijakiertueena yhdessä Finlandia-ehdokas Sirpa
Kähkösen kanssa. Golfaa Naiselle Ammatti -hyväntekeväisyysturnaus järjestettiin viidennen kerran ja kilpailu keräsi 24
600 euroa 22 golfklbubilla.
Joulupankki tavoitti erinomaisesti pieniä ja keskisuuria
yrityksiä sekä suurta yleisöä keräten Naisten Pankille 11 200
euroa. Naisten Pankki valittiin myös Neste Oilin joululahjoituksen kohteeksi ja sai yleisöäänestyksen ansiosta 14 800 euron
lahjoituksen.
Vuonna 2016 Naisten Pankin rahoittamia hankkeita toteutettiin 7 maassa ja ne hyödyttivät 16 000 ihmistä. Viime
vuoden loppuun mennessä Naisten Pankki oli kerännyt 10,8
miljoonaa euroa. Tästä ennätystulos 1,55 miljoonaa euroa
kerättiin vuoden 2016 aikana.
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Ekumeeninen EAPPI-kumppanuusohjelma (The Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) on
Jerusalemin kirkkojen pyynnöstä vuonna 2002 aloitettu
ekumeeninen kumppanuusohjelma, jota hallinnoi Kirkkojen
maailmanneuvosto. Suomessa toimintaa koordinoi Kirkon
Ulkomaanapu.
EAPPI-vapaaehtoiset tarjoavat suojelevaa läsnäoloa
haavoittuville yhteisöille ja valvovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeuksien
toteutumista miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Vuonna
2016 Suomesta lähti yhdeksän EAPPI-vapaaehtoista.
Länsirannalla lisääntynyt palestiinalaisasutusten
tuhoaminen oli näkyvässä roolissa vapaaehtoisten työssä
vuonna 2016. Työ keskittyi vierailuihin purkutuomion saaneissa yhteisöissä ja raivaustöistä raportoimiseen. Vapaaehtoiset toimivat yhteistyössä diplomaattisten vieraiden
ja kansalaisjärjestöjen kanssa levittäen tietoa paikallisten
tilanteesta.
Vapaaehtoisjaksonsa jälkeen ohjelmaan osallistuneet
EAPPI-tarkkailijat tekevät vaikuttamistyötä pääosin Suomessa. Vuonna 2016 EAPPI-ohjelma keskittyi näkyvyytensä parantamiseen sosiaalisen median kanavissa, erityisesti
Facebookissa ja Instagramissa. Tulokset olivat hyviä, ja
ohjelman kanavien kautta saavutettiin edellisvuoteen verrattuna tuhansittain uusia sosiaalisen median käyttäjiä.
Vuoden 2016 keväällä ja kesällä käynnistettiin vaikuttamiskampanja, jonka tarkoituksena oli tuoda ihmisten

tietoisuuteen Länsirannalla lisääntyneet asutusten raivaukset. Kampanjaan liittyi vetoomus, jolla suomalaisia päättäjiä pyydettiin toimimaan pakkoraivausten estämiseksi.
Kampanja oli näkyvästi esillä sosiaalisen median kanavissa
sekä toukokuussa Helsingissä järjestetyillä Maailma kylässä
-festivaaleilla. Kampanja huomioi myös Suomen ulkoministeri, joka lähetti vastauskirjeen EAPPI:lle.
EAPPI
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EAPPI-tarkkailija beduiinikylässä tekemässä raporttia kotien
tuhoamisen jälkeen.

VUOSIKERTOMUS 2016

VUOSIKERTOMUS 2016

Suurlahjoituksesta lisäpotkua pakolaistyöhön
Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt pakolaistyötä Jordaniassa yksityisen suurlahjoittajan tuella kahden vuoden ajan. Lähi-idän aluejohtaja Miina Puntilan mukaan lahjoituksella rahoitettu toiminta on
tärkeä osa hanketyötä Jordaniassa.
”Lahjoituksella olemme voineet järjestää monipuolista koulutusta Za´atarin lähes 80 000 pakolaisen leirissä sekä koulutuskeskuksessa Itä-Ammanissa.”
Syyrian sota on johtanut Jordaniassa pitkittyneeseen kriisiin,
joka vaatii pitkäjänteistä työtä.
Lahjoitus on mahdollistanut englanninkielen, lukutaidon ja
tietotekniikan opetusta sekä paljon erilaisia aktiviteettejä pakolaisnuorille.
”Lahjoituksen kaikkia hyötyvaikutuksia on mahdoton mitata
rahassa tai koulutuksen määrässä”, Puntila toteaa. ”Olemme sen
avulla saaneet työrauhaa ja voineet hakea myös muuta rahoitusta
työn jatkuvuuden turvaamiseksi.”
Suurlahjoituksella on ollut myös tärkeä sitouttava merkitys.
”Koko tiimille on ollut todella kannustavaa, kun suomalainen
lahjoittaja on halunnut tukea jordanialaisia ja syyrialaisia tässä
vaikeassa tilanteessa. On tärkeää tietää, että Suomessa välitetään
ja että työhömme uskotaan näin vahvasti”, Puntila kertoo.
Miina Puntila on työskennellyt Kirkon Ulkomaanavussa eri tehtävissä jo 12 vuoden ajan ja tuntee työn hyvin. Hän kehuu ammattitaitoisia kollegojaan ympäri maailman ja tietää, että apu menee
perille. ”Olemme järjestönä tarpeeksi iso ollaksemme vaikuttava,
mutta olemme myös muuntautumiskykyinen. Pystymme oikeasti
vastaamaan tarpeisiin.”
Lahjoitus tuo mukanaan myös vastuuta. ”Kun ihminen antaa
rahaa toisen ihmisen auttamiseksi, se on suuri luottamuksen
osoitus. Meillä on iso vastuu hoitaa lahjoitusyhteistyötä ja sen

Miina Puntila johtaa Kirkon Ulkomaanavun työtä Jordaniassa.
”On hienoa kannustaa henkilökuntaa työssään ja kertoa,
että meihin uskotaan!

raportointia lahjoittajalle ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Monet
lahjoittajista haluavat pysyä nimettöminä ja se on meille kunniaasia. Luottamus on kaikkein tärkeintä.”
Puntila uskoo, että lahjoittajilla on kyky asettautua toisen ihmisen asemaan ja halu ymmärtää hädänalaisten tarpeita. ”Maailma
on pienentynyt niin nopeasti. Ihmiset ymmärtävät, että olemme
kaikki yhdessä täällä ja että oma elämä on vain tuurista kiinni.”
Lue lisää: kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/suurlahjoitus

Mekaanikoksi opiskellut 17-vuotias Shaban Chance valmistui yhteisvastuuvaroin tuetusta Rwamwanjan ammattikoulusta Ugandassa.

Nuoret valmistuivat yhteisvastuuvaroin
tuetusta ammattikoulusta
Suomalaiset lahjoittivat vuoden 2016 Yhteisvastuukeräykselle yhteensä lähes 3,5 miljoonaa euroa. Varoilla annetaan apua syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Ugandassa ja Suomessa.
Alkuvuodesta käydyn kampanjan aikana kuultiin muun muassa 21-vuotiaan Judith Umurijan ja 17-vuotiaan Shaban Chancen
tarinat. Kahden lapsen äiti Judith on paennut Kongon silmitöntä
väkivaltaa ja elää hiv:n kanssa, ja Shaban on pakolaisena kasvanut
köyhyydessä, pelossa ja epävarmuudessa.
Vaikeista lähtökohdista huolimatta syksyllä Judith ja Shaban
valmistuivat Länsi-Ugandan Rwamwanjan pakolaisleirille rakennetusta ammattikoulusta. Opinnot aloittaneesta 101 nuoresta jopa 96
valmistui mekaniikan sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalan
opinnoistaan. Kymmenet heistä ovat työllistyneet.
Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan
yhteen tulevien työnantajiensa kanssa.
”Asiat ovat kääntyneet tutkinnon myötä parempaan päin.
Tunnen suurta itsevarmuutta työnhaussa”, mekaniikkaa opiskellut Shaban kertoo.

”Nyt aion kehittää taitojani työskentelemällä ja tulevaisuudessa haluaisin perustaa oman yrityksen.”
Judith kiittää kaikkia tukijoita tutkinnon hänessä herättämästä
toivosta. Hän kertoo tutkinnon antaneen rohkeutta ja itseluottamusta.
Ammattikoulussa aloitti sittemmin 120 uutta oppilasta. Heidät
valittiin runsaan 780 hakijan joukosta.
Kysyntä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pakolais- ja
ugandalaisnuorten ammattikoulutukselle on ollut niin suurta ja
opiskelijoiden palaute niin kannustavaa, että vastaavaa ammattikoulutusta laajennetaan muille pakolaisleireille Ugandassa.
Keräystilitys luovutettiin 15.11.2016 keräyksen suojelijalle,
tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun (60 %), Suomen
Partiolaisten (20 %), Kirkon diakoniarahaston (10 %) sekä seurakuntien diakoniatyön (10 %) kesken.
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Jari Kivelä

Ville Asikainen
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TESTAMENTTI
ON KAUNIS
TAPA AUTTAA
Jo pienelläkin osuudella
omaisuudestasi on suuri
merkitys kehitysmaiden
köyhimmille ihmisille. Lapset
voivat päästä kouluun, nuoret
saada ammattikoulutusta
ja naiset keinoja hankkia
toimeentulon.
Testamentin teko ei ole
vaikeaa. Tilaa maksuton
testamenttioppaamme:
020 787 1201
asiakaspalvelu@
kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi/
testamentti

OSAKELAHJOITTAMINEN
ON VEROVAPAATA
Olisiko osakelahjoittaminen sinun tapasi
tukea Kirkon Ulkomaanavun työtä?
Lahjoittaessasi osakkeita sinun ei
tarvitse maksaa veroa osakkeiden arvonnoususta, eikä Ulkomaanavun tarvitse yleishyödyllisenä järjestönä maksaa
lahjaveroa lahjoituksena saamistaan
osakkeista.
Lisätietoja: kirkonulkomaanapu.fi/
osakelahjoitus
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RAUHANTYÖ VAATII ASTUMISTA
ITSELLE VIERAALLE ALUEELLE
Oikeus rauhaan
Kirkon Ulkomaanavun ohjelmatyön yksi keskeinen tavoite, oikeus rauhaan, on tänään hyvin ajankohtainen
ja toisaalta ihmiskunnan ikiaikainen toive. Rauhaa
on toivottu, tavoiteltu ja saavutettu. Ja silti yhteinen
maailmamme on aina ollut myös sotien ja konfliktien
maailma.
Sodat ja konfliktit vaikuttavat entistä enemmän
myös siellä, missä ollaan fyysisesti niistä kaukana.
Minkä vaikutukset eivät ennen tuntuneet, on todellisuutta omassa arjessa. Syyrian sota ja Lähi-idän kriisi
näkyvät ympärillämme olevien turvapaikanhakijoiden
kasvoilla.
Oikeus ihmisarvoon
Kirkon Ulkomaanavun toiminnan missiona on työ
ihmisarvon puolesta. Tähän liittyy keskeisesti myös
rauhantyö. Rauhantyön perusta nousee Raamatusta
ja Jeesuksen opetuksesta. Rakkauden kaksoiskäskyyn, kehotukseen rakastaa lähimmäistä niin kuin
itseään ja Jumalaa yli kaiken, tiivistyy myös rauhan
välittämisen ja rauhantyön ajatus.
Kehotus lähimmäisenrakkauteen on ohje, jota
kristillinen kirkko omassa toiminnassaan toteuttaa.
Siihen perustuu kirkon diakoniatyö, mutta myös
kirkkojen tekemä rauhantyö. Diakonia- ja rauhantyö
tähtäävät ihmisten auttamiseen ja ihmisarvoisen
elämän edistämiseen lähellä ja kaukana.
Oikeus oikeudenmukaisuuteen
Rauhantyö ei ole aina nauttinut varauksetonta
arvostusta kirkossa. Toisinaan sitä on pidetty liian
yhteiskunnallisena tai poliittisena eikä kirkon ydintehtävänä. Rauhantyön rooli kuitenkin vahvistui
ekumeenisessa liikkeessä erityisesti niin sanotun
kylmän sodan aikana. Silloin korostettiin, ettei rauha
ole pelkkä tunnetila, vaan siihen liittyy oikeudenmukaisuus.
Martin Luther King kiteytti: ”Rauha ei tarkoita vain
ristiriitojen poissaoloa, vaan oikeudenmukaisuuden
läsnäoloa.”

Vaikka rauha on oikeus, se ei ole itsestäänselvyys.
Oikeus rauhaan vaatii toteutuakseen työtä oikeudenmukaisuuden edistämiseksi kotona, työpaikalla,
harrastuksissa ja kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Lähimmäisenrakkaus mitataan elämän
arjessa. Se on evankeliumin välittämistä eli uskon
todeksi elämistä henkilökohtaisella ja yhteisöllisellä
tasolla, kirkon ydintyötä.
Oikeus sovintoon
Sovinnon rakentaminen alkaa lähisuhteista, josta se
laajenee yhteisöihin ja kansakuntiin.
Konfliktien ratkaisut ja niiden ehkäiseminen
vaativat tänä päivänä entistä laajempaa ymmärrystä,
ammattitaitoa ja verkostoitumiskykyä. Tämä työ ei
tähtää pikavoittoon, vaan kestävään kehitykseen ja
muutokseen.
Rauhantyössä on jokaisella paikkansa – myös
meillä, jotka emme elä konfliktien keskellä. Sen vuoksi rauhantyötä ei voi ulkoistaa vain erikseen tehtäviin
nimetyille henkilöille. Rauhan rakentaminen ja konfliktien ehkäiseminen lähtevät meistä jokaisesta. Se
on asennetta ja sydämen uskoa, mutta myös tekoja.
Se on Nasaretin miehen opetukseen palaamista aina
uudelleen. Jeesus kehotti seuraajiaan rakastamaan
lähimmäistä, mutta opetti sen tarkoittavan myös sellaista lähimmäistä, jonka kanssa ei ole yhteyttä.
Rauhantyö vaatii usein astumista itselle vieraalle
alueelle. Sillä alueella ei kuitenkaan tarvitse olla yksin.
Siellä on myös itse Kristus, joka tuo saman viestin
kuin aikanaan ilmestyessään pelon keskellä oleville
oppilailleen: ”Rauha teille.”
Rauha saadaan ja se otetaan vastaan – siksi sitä
voi välittää eteenpäin. Rauha on myös tehtävä.
Olli-Pekka Silfverhuth
Pirkkalan kirkkoherra
Kirkon Ulkomaanavun hallituksen jäsen
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Tee hyvää Kirkon
Ulkomaanavun kautta

TEE HYVÄÄ KIRKON ULKOMAANAVUN KAUTTA
KUUKAUSILAHJOITUS

Suvivirsi

Kuukausilahjoituksesi pelastaa ihmishenkiä katastrofeissa tai auttaa kehitysmaiden köyhimpiä lapsia ja perheitä saamaan ravintoa, turvaa ja toivoa paremmasta.
Liity kuukausilahjoittajaksi osoitteessa:
kirkonulkomaanapu.fi/kuukausilahjoitus

Vastaanota kevät Suvivirsitapahtumissa ympäri Suomen. Tule laulamaan ja auta
samalla lapsia saamaan laadukasta koulutusta myös
kehitysmaissa.

TOISENLAINEN LAHJA

Anna Toisenlainen
Lahja

Toisenlainen Lahja on eettinen ja ekologinen lahja, jolla autat kehitysmaiden
ihmisiä saamaan koulutusta ja toimeentuloa sekä hätäapua katastrofin aikana.
Lahjasta saat annettavaksi perinteisen postikortin tai sähköisen kortin lahjan
saajalle. toisenlainenlahja.fi

Anna Toisenlainen Lahja ja
auta kehitysmaiden ihmisiä saamaan tukea koulutukseen, toimeentulon
hankkimiseksi tai hätäapua
katastrofin aikana. Lahjasta
saat annettavaksi perinteisen
postikortin tai sähköisen kortin lahjan saajalle.
Naisten Pankki on tapa tukea kehitysmaiden naisia köyhyyden
voittamisessa
vahvistamalla toimeentuloa erityisesti yrittäjyyden keinoin. Mukana toiminnassa
voi olla vapaaehtoisena tai lahjoittajana. naistenpankki.fi
Nopean toiminnan

NAISTEN PANKKI

joukot

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

OPETTAJAT ILMAN RAJOJA

Opettajat ilman rajoja -verkosto tukee kehitysmaiden opettajien pedagogista
osaamista ja laadukkaan opetuksen toteutumista maailman hauraimmissa valtioissa. Suomessa tuetaan globaalikasvatusta. opettajatilmanrajoja.fi

Liity seurakuntasi Nopean
toiminnan joukkoihin ja ole
katastrofin tapahtuessa
valmis lähtemään kaduille
lipaskerääjänä. Saat perehdytyksen humanitaarisen
avun käytännöistä ja avun
perille menosta.

Naisten Pankki

Naisten Pankki kerää varoja
kehitysmaiden naisten
yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän
kehityksen periaattein.
Olemme vapaaehtoisyhteiPeace United on joukkue, joka pelaa rauhan puolesta. Kerää joukkue ja pelatkaa
sö, jossa voimavaramme
ystävyysottelu Peace United -hengessä. Peace United kutsuu mukaan koulut ja
ovat aktiiviset vapaaehtoikaikki suomalaiset. peaceunited.fi
set, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat.

PEACE UNITED

SUVIVIRSI

Vastaanota kevät Suvivirsi-tapahtumissa ympäri Suomen. Tervetuloa laulamaan
ja autat samalla lapsia saamaan laadukasta koulutusta myös kehitysmaissa.
suvivirsi.fi

Opettajat ilman
rajoja
Opettajat ilman rajoja
-verkosto tukee kehitysmaiden opettajien pedagogista osaamista ja
laadukkaan opetuksen
toteutumista maailman
hauraimmissa valtioissa.

EAPPI-VAPAAEHTOISET

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme In Palestine and Israel) on vuonna
2002 käynnistetty kansainvälinen kumppanuusohjelma. Ohjelma tukee paikallisia
Tuo
koulusi
yhteisöjä ja siviiliväestöä konfliktiin liittyvissä kriittisissä tilanteissa ja raportoi ihmisoimukaan
päivätyö- Israelissa ja Palestiinassa. eappi.fi
keuksien toteutumisesta

keräykseen!

Autamme päivätyökeräyksen avulla kehitysmaiden
lapsia ja nuoria saamaan
paremman koulutuksen.
Päivätyökeräyksessä
oppi- avulla kehitysmaiden lapsia ja nuoria saamaan paremAutamme päivätyökeräyksen
laat
työskentelevät
päivän
man koulutuksen. Päivätyökeräyksessä oppilaat työskentelevät päivän valitsemassaan
valitsemassaan yrityksessä
ja lahjoittavat
palkkionyrityksessä
ja lahjoittavat
palkkionsa keräykseen.
sa keräykseen.
kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/paivatyokerays

PÄIVÄTYÖKERÄYS

Ryhdy yhteyshenkilöksi

YHTEYSHENKILÖ

Seurakunnissa on yksi tai
Seurakunnissa on yksi tai useampi yhteyshenkilö, joka pitää Ulkomaanavun toimintaa
useampi
yhteyshenkilö,
esillä sekä välittää materiaaleja työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden käytettäviksi. Yhtejotka pitävät Kirkon Ulkoyshenkilö toteuttaa Ulkomaanavun kampanjoita yhdessä työntekijöiden ja seurakuntamaanavun toimintaa esillä
laisten kanssa sekä innostaa kansainväliseen vastuuseen.
sekä välittävät materiaalia
kirkonulkomaanapu.fi/seurakunnille/yhteyshenkilot
työntekijöille ja vastuuhenkilöille käytettäväksi.
Yhteyshenkilö toteuttaa kampanjoita ja innostaa
osallistumaan kansainväliseen vastuuseen.

NOPEAN TOIMINNAN JOUKOT

Nopean toiminnan joukot toimivat jo yli sadassa seurakunnassa. Ota yhteyttä omaan

Changemakerseurakuntaasi ja tule mukaan tärkeään työhön, jossa olet katastrofin tapahtuessa valmis lähtemään kaduille lipaskerääjänä.
verkosto

kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/nopean-toiminnan-joukot
Changemaker
on Kirkon
Ulkomaanavun yhteydessä
toimiva itsenäinen nuorten
verkosto, joka tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia
kehityskysymyksistä
Omin
sanoin -hankkeessa turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneet nuoret kertovat
kiinnostuneille
nuorille. aiheista. Tavoitteena on innostaa nuoria aktiiviseen osallistumitarinoita heille tärkeistä

OMIN SANOIN
-VIDEOTYÖPAJAT

seen ja luoda mahdollisuuksia kohtaamisille. changemaker.fi/ominsanoin

EAPPIvapaaehtoiset

TEKOJA-LEHTI

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme
kertoo
ihmisistä,
joiden perusoikeuksien toteutumisen puolesta työskenteInTekoja-lehti
Palestine and
Israel)
on
lemme ja siitä, miten meistä jokainen voi olla mukana muutamassa maailmaa. Tilaus on
vuonna 2002 käynnistetty
maksuton. kirkonulkomaanapu.fi/tekoja
kansainvälinen kumppanuusohjelma. Ohjelma
tukee paikallisia yhteisöjä ja
siviiliväestöä konfliktiin liittyvissä kriittisissä tilanteissa ja raportoi ihmisoikeuksien
toteutumisesta
Työmme tuloksia
ja kehitysyhteistyön ajankohtaisia asioita voit seurata myös sosiaaliIsraelissa ja Palestiinassa.
sessa mediassa. Löydät meidät Facebookista, Twitteristä, Instagramista, LinkedIninstä

SOSIAALINEN MEDIA
ja YouTubesta.

www.kirkonulkomaanapu.fi
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Seurakuntien tuki on tärkeää
Kirkon Ulkomaanavun työ on kirkon perustehtävän toteuttamista. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, hätäapu
konfliktien ja kriisien keskellä sekä pitkäaikainen kehitysyhteistyö ovat diakoniatyötä, jota Ulkomaanapu tekee
seurakuntien mandaatilla maailman hauraimmilla alueilla.
Seurakuntien tuki on Kirkon Ulkomaanavun tulorakenteen peruspilareita. Tämän tuen merkitys Ulkomaanavun
työlle on elintärkeää myös tulevaisuudessa.
Suorat talousarvioavustukset seurakunnilta ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Yli puolet kirkon ja seurakuntien taloudellisesta avusta on seurakuntien talousarviotukea, joka oli vuonna 2016 yhteensä 3,7 miljoonaa
euroa. Seurakuntien antama tuki mahdollistaa rahoituksen
hakemisen myös kansainvälisiltä rahoittajilta kattamalla
vaaditun omavastuuosuuden. Seurakuntien tuki on siksi
monella tapaa arvokasta.

Vuonna 2016 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 ja keräyksiin sekä seurakuntien
järjestämät muut tapahtumat ovat Ulkomaanavulle tärkeitä
tuen muotoja. Jokakeväinen Suvivirsi-kampanja on muodostonut monen seurakunnan perinteiseksi tavaksi olla
mukana Kirkon Ulkomaanavun työssä.
Ulkomaanavun yhteyshenkilöt ovat seurakunnissa
mittaamaton voimavara. Heistä jokainen antoi myös viime
vuonna vaikuttavan työpanoksen pitämällä yllä ajankohtaisia teemoja ja tuomalla Ulkomaanavun toimintaa näkyväksi
seurakunnalle.

VARAINHANKINNAN TUOTOT
SEURAKUNNILTA 2016
13,4 %
47,2 %

Pirkko Harri

4,5 %

		milj. €
Talousarviotuki		3,7
Yhteisvastuukeräys		1,6
Kolehdit		1,2
Seurakuntien muu tuki		 0,4
Kirkkohallituksen tuki		 1,0
Yhteensä		7,8

14,8 %

Lapuan nopean toiminnan joukon ensiaskeleita vuonna 2011, keräämässä Hilkka Mäkelä.

20,1 %

LIPASKERÄÄJÄLLÄ ON HYVÄ MIELI
Monessa seurakunnassa on aktiivinen lipaskerääjien
ryhmä. Lipaskeräyksiä järjestetään erityisesti katastrofikeräysten yhteydessä. Lapualla kerättiin viime
vuonna Haitiin ja Aleppoon.
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on aina mukana, kun Kirkon
Ulkomaanavusta tulee vetoomus lipaskeräyksen järjestämisestä
katastrofin keskellä elävien auttamiseksi.
”Meillä on hyvät ja innokkaat vapaaehtoiset. Kerääjiä oli aluksi
vaikea saada, mutta kun viisi ensimmäistä ilmoittautui mukaan,
on sana levinnyt puskaradion kautta”, kertoo Pirkko Harri, joka
vapaaehtoisena koordinoi Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukkoja Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa.
Lapualla on 12 kerääjän joukko ja keräyspaikkana on yleensä Smarket. Kerääjät ovat paikalla pareittain kahden tunnin vuoroissa
aamuyhdeksästä iltakuuteen. Seurakunta tiedottaa keräyksistä.
Monen lahjoittajan raha on otettu mukaan varta vasten keräyslippaaseen laitettavaksi.
”Erityisesti lapset ja nuoret perheet laittavat rahaa lippaaseen.
Se on koskettavaa. Tulee aina hyvä mieli, kun näkee lapsen kaivavan kolikon omasta kukkarostaan. Eräs lahjoittaja toi rahan, jonka

hänen yli 90-vuotias tätinsä oli pyytänyt laittamaan keräyslippaaseen.”
Moni tulee sanomaan, että Kirkon Ulkomaanapu on luotettava
kanava avulle. Lipaskeräysten kriitikot sanovat, että veroina maksetaan jo tarpeeksi tai että Suomessakin on avuntarvitsijoita.
”Heille vastaamme, että lahjoittaminen on vapaaehtoista.”
Pirkko Harri on eläkkeellä diakonissan työstä Nurmon seurakunnassa. ”Olen myös saanut itse käydä katsomassa Ulkomaan
avun työtä Perussa ja tiedän, että apu menee perille.”
Harrin mukaan keräystulot ovat nousseet viime aikoina. Haitin
lipaskeräys tuotti 911 euroa ja Syyrian Aleppon keräys 1085 euroa.
”Olen kerätessä aina kiitollisella mielellä. Tästä on tullut sydämen asia”, Harri sanoo.
Lapualla Ulkomaanavun nopean toiminnan joukko järjestää
lipaskeräyksen aina, kun vetoomus lipaskeräyksen järjestämisestä tulee. Lisäksi se pyrkii järjestämään keräyksen syksyllä ja keväällä, vaikka vetoomusta ei tulisi. Keräyksen päätteeksi Lapualla
on kirkollisissa uutisissa tieto keräyksen tuloksesta sekä kiitokset
lahjoittajille, kerääjille ja kaupalle, jonka tiloissa on kerätty.
kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/nopean-toiminnan-joukot

SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOTUKI
KIRKON ULKOMAANAVULLE 2007–2016 MILJ. €
Milj. €
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

3,8

2007

4,2

4,2

4,3

2008

2009

2010

4,5

4,5
3,9

2011

2012

2013

4,1

4,1

2014

2015

3,7

2016

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2016 -tilasto löytyy osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi/srktuki
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KIRKON ULKOMAANAVUN TOIMINTA-ALUEET 2016
Toiminta-alueet		
							
		
%
milj. €		
					
Afrikka 		
48 %
14,1
Aasia		
14 %
4,1
Globaalit ohjelmat		
13 %
3,7
Lähi-Itä		
11 %
3,3
Latinalainen Amerikka ja Karibia		
11 %
3,1
Eurooppa		
3%
0,9
Yhteensä		
100 %
29,2

AASIA
						
		€
Kambodža		1 162 000
Myanmar		1 070 000
Nepal		1 871 000
YHTEENSÄ		4 103 000

EUROOPPA
		€

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

263 000
637 000
2 299 000
66 000
1 507 000
2 513 000
978 000
131 000
773 000
3 109 000
1 848 000

AFRIKKA YHTEENSÄ
14 124 000
		

Euroopan alueen työ		
376 000
Kreikka		338 000
Kansainvälinen työ Suomessa		
221 000
YHTEENSÄ		934 000

GLOBAALIT OHJELMAT
		€
Globaalit ohjelmat		

3 651 000

LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIA
		
		€
Guatemala		111 000
Haiti		2 120 000
Latinalainen Amerikka ja Karibia		
819 000
YHTEENSÄ		3 050 000

LÄHI-ITÄ
		
		€

TOIMINTA-ALUEET
3%
11 %
48 %
		 milj. €

11 %

Afrikka		14,1
Aasia		4,1
Globaalit ohjelmat		

3,7

Lähi-Itä		3,3
Latinalainen Amerikka ja Karibia		

13 %

3,1

Eurooppa		0,9
Yhteensä		29,2
14 %

Israel		101 000
Jordania		2 139 000
Lähi-itä		237 000
Palestiinalaisalueet		379 000
Syyria		446 000
YHTEENSÄ		3 302 000
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K€

TASE

			
Konserni
Konserni
Emo
Emo
			
1.1. - 31.12.2016
1.1. - 31.12.2015
1.1. - 31.12.2016
1.1. - 31.12.2015
					
		
VARSINAINEN TOIMINTA					
Avustustoiminta							
		
Tuotot							
		
Valtiolta
8 526
16 767
8 526
16 767
		
Seurakunnilta
7 503
7 041
7 503
7 041		
		
Kansainväl. rahoituslähteistä
6 753
8 829
4 609
5 593		
		
Muut tuotot
64
44
53
44		
			
22 847
32 680
20 692
29 444		
							
Kulut
Suorat avustukset
-13 806
-18 588
-14 594
-19 699		
		
Henkilöstökulut
-8 161
-8 151
-6 710
-6 435
		
Muut kulut
-7 179
-9 614
-5 688
-6 984
			
-29 146
-36 353
-26 992
-33 117
Kulujäämä		
-6 300
-3 673
-6 300
-3 673		
					
Avustustoiminnan tukitoiminnot 					
Viestintä ja sidosryhmätyö				
Tuotot		
190
219
190
219		
						
Kulut
Henkilöstökulut
-977
-844
-977
-844
		
Muut kulut
-704
-1 223
-704
-1 223
			
-1 682
-2 067
-1 682
-2 067
Kulujäämä		
-1 492
-1 848
-1 492
-1 848		
				
Yleishallinto							
Tuotot		
43
27
43
27
								
Kulut
Henkilöstökulut
-1 224
-1 098
-1 224
-1 098
		
Muut kulut
-1 675
-1 779
-1 675
-1 779
		
Siirto toiminnanaloille
1 890
1 650
1 890
1 650
			
-1 010
-1 227
-1 010
-1 227
Kulujäämä		
-967
-1 200
-967
-1 200
							
Varsinaisen toiminnan kulujäämä
-8 759
-6 720
-8 759
-6 720
VARAINHANKINTA							
Tuotot							
		
Lahjoitukset yksityishenkilöiltä
9 256
9 230
9 256
9 230
		
Yrityksiltä ja yhteisöiltä
784
486
769
486
		
Siirtyvät tuotot
7 610
-850
7 610
-850
		
Muut tuotot
5
14
5
14
			
17 654
8 880
17 640
8 880
								
-2 839
-2 938
-2 824
-2 938
Kulut *)		
Tuottojäämä		
14 816
5 942
14 816
5 942
							
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA						
Tuotot		
7
19
7
19
Kulut		
-1
-15
-1
-15
Tuottojäämä		
6
3
6
3
		
Tuotto/kulujäämä		
6 063
-775
6 063
-775
YLEISAVUSTUKSET							
Toiminta-avustus Kirkkohallitukselta
956
885
956
885
Tulos ennen rahastosiirtoja

7 020

110

7 020

110

RAHASTOSIIRROT							
Lahjoitusrahasto
-3 127
0
-3 127
0
Katastrofirahasto
-2 513
0
-2 513
0
Naisten Pankin rahasto
-1 667
0
-1 667
0
Avustusrahasto		
0
-1
0
-1
			
-7 306
-1
-7 306
-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-286

109

-286

*) Global Grants -varainhankinnan kulut sisältyvät tuloslaskelmassa Varainhankinnan kuluihin. Vastaavat tuotot ovat Avustustoiminnan tuotoissa.
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K€

		
Konserni
Konserni
Emo
Emo
		
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
					
VASTAAVAA						
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet				
IT-ohjelmistot
0
1
0
1
						
Aineelliset hyödykkeet						
Koneet ja kalusto
152
169
152
169
						
Sijoitukset						
Osakkeet ja osuudet
3
0
3
0
Muut saamiset
7 153
7 144
7 153
7 144
Sijoitukset yhteensä
7 156
7 144
7 156
7 144
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Lyhytaikaiset						
Ennakkomaksut projekteille
1 459
528
1 987
1 068
Siirtosaamiset
1 276
757
1 208
618
Muut saamiset
1 224
258
1 173
223
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
3 960
1 543
4 367
1 909
					
Rahat ja pankkisaamiset
11 483
12 354
9 339
9 573
		
VASTAAVAA YHTEENSÄ
22 751
21 210
21 014
18 796
						
VASTATTAVAA						
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma
34
34
34
34
						
Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot						
Lahjoitusrahasto
3 127
0
3 127
0
Katastrofivarat
2 513
0
2 513
0
Naisten Pankki
1 667
0
1 667
0
Avustusrahasto 1985
117
117
117
117
Edellisten tilikausien ylijäämä
5 293
5 526
5 293
5 526
Tilikauden yli-/alijäämä
-286
109
-286
109
Oma pääoma yhteensä
12 464
5 786
12 464
5 786
						
VIERAS PÄÄOMA						
Lyhytaikaiset						
Saadut ennakot
7 727
13 119
6 421
11 013
Ostovelat
406
460
344
312
Muut velat
456
434
455
302
Siirtovelat
1 698
1 411
1 331
1 383
Vieras pääoma yhteensä
10 287
15 424
8 551
13 010
						
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
22 751
21 210
21 014
18 796
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VARAINHANKINNAN TUOTOT 2016

Taloudessa suurten leikkausten vuosi

Yksityiset, yritykset ja yhteisöt
Seurakuntien tuki
Valtion tuki
Kansainvälinen rahoitus
Muut tuotot
Yhteensä

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset kohdistuivat täysimääräisesti vuoteen 2016. Tämän johdosta valtionavustukset vähenivät
15,5 miljoonasta eurosta 8,3 miljoonaan euroon. Muiden taloudellisten resurssien osalta kehitys jatkui kuitenkin suotuisana. Yhteistyö kansainvälisten rahoittajien kanssa jatkui hyvänä. Lahjoitukset yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä ylittivät selvästi budjetin.
Tilikauden 2016 alijäämä oli 286 255 euroa ja oman pääoman määrä vuoden lopussa 12,5 miljoonaa euroa. Tästä oli sidottuihin
rahastoihin kirjattuja kohdennettuja lahjoituksia kehitysyhteistyöhön sekä katastrofi- ja jälleenrakennustyöhön ja Naisten Pankille
yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset yhteensä olivat 4,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 10,3
miljoonaa euroa, mihin sisältyy eri rahoituslähteistä saatuja hanke-ennakkomaksuja 7,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden kokonaistuotot olivat 34,4 miljoonaa euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen nähden oli 19 prosenttia. Varainhankinnan
tuotot olivat 35,4 miljoonaa euroa.

TOIMINTAMENOT 2016

Kulut

Globaalit ohjelmat
Somalia
Keski-Afrikan tasavalta
Etelä-Sudan
Jordania
Haiti
Nepal
Uganda
Kenia
Kambodža
Myanmar
Liberia
Latinalainen Amerikka
Sierra Leone
Muut
Toiminnot kotimaassa*
Yleishallinto
Yhteensä

Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2016 kansainväliseen avustustyöhön ja kotimaan toimintoihin 34,7 miljoonaa euroa. Toimintamenot laskivat edellisestä vuodesta 18,5 prosenttia. Avustustyön kulut olivat 29,1 miljoonaa euroa, ja ne sisältävät ohjelmien
suunnittelu- ja seurantakuluja 3,2 miljoonaa euroa. Avustustyön tukitoimintojen, yleishallinnon ja varainhankinnan kulut olivat 5,5
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.

Tuleva kehitys

SYDÄMELLISET KIITOKSET KAIKILLE TUKIJOILLEMME!

milj. €
10,0
7,8
8,3
9,1
0,2
35,4

Osa tuotosta on siirretty käytettäväksi
seuraavana vuonna.

Tuotot

Vuonna 2016 Ulkomaanapu laati ja hyväksyi uuden globaalin strategian, jonka toteuttaminen käynnistyi vuonna 2017. Strategia ei
ole määräaikainen vaan joustava työkalu, jota voidaan aina tarvittaessa päivittää. Sen keskeisenä tavoitteena on Ulkomaanavun
työn vaikuttavuuden parantaminen entisestään. Ulkomaanapu jatkaa erikoistumistaan kolmeen toisiinsa liittyvään teemaan:
oikeus rauhaan, oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.
Kirkon Ulkomaanapu tulee laajentamaan strategisia kumppanuuksiaan erityisesti YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen
kanssa. ACT-allianssin sisarjärjestöjen ja eri uskontokuntien avustusjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu ja kasvaa. Kehitysmaiden hallitusten kanssa tehtävä suora yhteistyö mahdollistaa ohjelmiemme suuremman vaikuttavuuden.
Kehitysyhteistyön globaalit rakennemuutokset vaikuttavat toimintaan tulevina vuosina merkittävästi. On löydettävä uudenlaisia toimintatapoja ja rahoitusinstrumentteja, esimerkiksi yksityissektorin rahoituksen voimakas priorisointi joissakin maissa tullee
jatkumaan ja laajenemaan.
Ulkomaanavun on jatkuvasti pystyttävä osoittamaan toiminnassaan selkeä lisäarvonsa ja kokemuksensa toimimisesta kehitysmaissa, erityisesti hauraissa olosuhteissa.
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milj. €
3,7
3,1
2,5
2,3
2,1
2,1
1,9
1,8
1,5
1,2
1,1
1,0
0,8
0,8
3,3
4,5
1,0
34,7

Toiminnot kotimaassa sisältävät varainhankinnan, viestinnän ja kirkollisen työn ja sidosryhmätyön. Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, taloustoimiston sekä yleiskulut.
Avustustyön kulut sisältävät ohjelmien suunnittelu-, seuranta- ja kehittämiskulut.
*

AVUSTUSTYÖ JA TUKITOIMINNOT 2016
8%

3%

3%
2%

Avustustyö*
Viestintä
Kirkollinen ja sidosryhmätyö
Varainhankinta
Hallinto
Yhteensä

milj. €
29,2
0,7
1,0
2,8
1,0
34,7

Avustustyö sisältää suunnittelun,
seurannan ja kehittämisen.

*

84 %

Kirkon Ulkomaanavun säätiön tasekirja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
kirkonulkomaanapu.fi/talous

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: Ville Palonen. Eteläsudanilainen Martha Ajol, 18, pakeni Borin kaupungista
Mingkamaniin, jossa hän pääsi Kirkon Ulkomaanavun rakentamaan peruskouluun.

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

