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ANTTI PENTIKÄINEN: Miten näet Kirkon Ulkomaanavun roolin 
työstäsi ulkoministeriöstä käsin?
TARJA KANTOLA: Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön 
pitkäaikainen kumppani kehitysyhteistyössä ja  humanitaari-
sessa avussa. Perinteisen roolin rinnalle on noussut rauhanvä-
lityksen kehittäminen ja käytännön työ tällä saralla.

Vaikka Suomi ja Turkki ovat alun perin olleet rauhanvälitys-
konseptin kehittäjiä YK:n sisällä, niin maailman mittakaavassa 
on ollut ehkä yllättävääkin, että myös työn sisältö ja käytän-
nön tekeminen on tullut vahvasti Suomesta. Uskonnolliset 
ja perinteiset johtajat on saatava saman nuotion ympärille, 
jotta rauhanprosessit voivat onnistua. Onko luterilainen tausta 
antanut jonkun kyvyn nähdä asioita selkeämmin, kun niitä voi 
katsoa vähän kauempaa?
PENTIKÄINEN: Suomessa myös somalidiasporalla on tärkeä 
rooli perinteisten johtajien merkityksen opettamisessa ja 
konfliktien monimutkaisuuden ymmärtämisessä. Diasporalla 
on rooli myös Somalian valtion vakauttamisessa. Paljon työtä 
on vielä tehtävänä.

Entä millainen rooli Kirkon Ulkomaanavulla ja Suomella on 
väkivaltaisen radikalisaation torjunnassa?

KANTOLA: Suomalaistenkin lähteminen taistelijoiksi ääri-
liikkeisiin ja esimerkiksi Tanskan tapahtumat ovat tuoneet 
ekstremismin lähelle meitä. Kirkon Ulkomaanavulla on kyky 
rohkeasti ottaa asioita esille. Nyt oikeasti tapahtuu se, että eri 
tahot kokoontuvat yhteen. Monenlaisia ryhmiä on otettava 
huomioon.

Ulkomaanavulla on ekumeniaa tuntevana järjestönä näke-
mystä ja vivahteiden tajua, joiden avulla ottaa huomioon eri-
laiset uskonnolliset kysymykset. Suomalaisella kirkkokunnalla 
on laajasti luottamusta Kirkon Ulkomaanavun osaamiseen.

Jos maailmassa on jotain tapahtunut, Ulkomaanavulla on 
ollut reagointikykyä. Toivon, että se säilyy. Uusiin asioihin on 
pystyttävä tarttumaan jatkossakin. Joskus vastaukset löytyvät 
yllättävistä suunnista.

Antti Pentikäinen siirtyy keväällä 2015 kolmen vuoden komen-
nukselle uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanväli-
tysverkoston johtoon. Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohta-
jana toimii 1.5.2015 alkaen Jouni Hemberg.

VISIO
Muutamme maailmaa tukemalla kaikkein

heikoimmassa asemassa olevia.

Kirkon Ulkomaanapu hakee myönteistä
muutosta tukemalla kaikkein heikoimmassa

asemassa olevia ihmisiä haurailla ja
katastrofiherkillä alueilla. Erikoistumme

tukemaan paikallisyhteisöjä niiden oikeudessa 
rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. Tuemme 
ohjelmiamme kansainvälisellä vaikuttamistyöllä.

ARVOT
• Valikoimaton lähimmäisenrakkaus

• Periksiantamaton toivo
• Rohkeus

• Kunnioitus

MISSIO
Tekoja ihmisarvon puolesta.

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen ja
Ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Tarja Kantola käyvät
vuoropuhelua Ulkomaanavun roolista nyt ja tulevaisuudessa.

KIRKON ULKOMAANAVULLA
POIKKEUKSELLINEN
ROOLI RAUHAN TEKIJÄNÄ
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TEEMME SEN YHDESSÄ!

”On mukava olla Kirkon 
Ulkomaanavun yhteistyö-
kumppanina. Ulkomaanavun 
materiaalit ovat tuoreita ja 
ajankohtaisia. Ulkomaa-
napu menee etukenossa 
eteenpäin.”

Mirva Kuikka
Hiippakuntasihteeri
Oulun hiippakunta

”Tunnen että meihin luotetaan ja saamme toteut-
taa hanketta itsenäisesti. Se on palkitsevaa. Myös 
kommunikointimme on kaikin puolin avointa. On 
hienoa, että rahoittaja on aidosti kiinnostunut siitä, 
mitä hankkeissa tapahtuu. On ollut hyvä saada 
rakentavaa palautetta ja huomata, että laatimiamme 
raportteja todellakin luetaan!”

Trak Socheat, projektipäällikkö
CWCC, Cambodian Women’s Crisis Center, Kambodža

”Sirkus on parantanut elämääni pakolaisleirillä 
valtavasti. Jaksan paljon paremmin keskit-
tyä koulussa ja olen saanut ottaa vastuuta 
pienempien lasten harjoituksista. Sirkus 
auttaa nuoria sopeutumaan koviin leiriolo-
suhteisiin.”

Mona Alrifai, sirkusohjaaja,
Za’atrin pakolaisleiri, Jordania.

”Kirkon Ulkomaanapu on meille tärkeä kumppani, joka on 
tukenut toimintaamme alusta asti. Arvostamme järjestöä 
paljon ja nautimme molemminpuolisesta luottamuksesta. 
Jaamme myös samat arvot; kunnioitamme ihmisarvoa 
ja haluamme tarjota nuorille toivoa. Ulkomaanapu antaa 
meille vapautta työssämme ja auttaa paitsi kouluttamaan 
nuoria, myös kehittämään työntekijöidemme taitoja.    

Pascal Badibanga Zabage, ETN-ammattikoulutuskes-
kuksen johtaja, Kongon demokraattinen tasavalta

”Kun Kirkon Ulkomaanapu otti yhteyttä ECHOon, huomasimme heti, että ehdotettu 
hanke on erittäin tarpeellinen. Tarjoamalla vapaa-ajan toimintaa ja kouluopetusta 

lapsille ja nuorille pakolaisleireillä, hanke antaa tunteen normaalista arjesta 
ja luo tulevaisuuden toivoa. Olen vieraillut paikan päällä useamman kerran. 
Vaikka hanke ei välttämättä estä nuorten pelättyä radikalisaatiota tai vähennä 
pakolaisten vaarallisia venematkoja Kaakkois-Aasiaan, se on aivan varmasti 
palauttanut hymyn niiden lasten ja nuorten kasvoille, jotka ovat osallistuneet 
vapaa-ajan toimintaan ja opetukseen. Olen syvästi vaikuttunut asialleen omis-

tautuvista työntekijöistä ja teini-ikäisten nuorten sitoutumisesta lukemisen ja 
kirjoittamisen opetteluun.”

Nicolas Louis, toimiston johtaja, ECHO Yangon, Myanmar

”Olen hyvin vaikuttunut Kirkon Ulkomaa-
navun osoittamasta sitoutumisesta ACT-
allianssiin. Arvostan sitä korkealle, sillä 
ACT-allianssin menestys riippuu siitä, 
miten jäsenet sitoutuvat sen työhön. 
Siksi ylistän Ulkomaanavun pitkäjänteis-
tä työtä vahvan allianssin eteen.”

John Nduna, pääsihteeri
ACT-allianssi
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Koulutuksen osalta Ulkomaanapu keskittyy entistä enemmän 
hauraiden maiden ja alueiden koulutusjärjestelmien kehit-
tämiseen. Entiset taistelijat ja konfliktien takia koulutuksen 
ulkopuolelle jääneet naiset ovat erityisiä kohderyhmiä. Heidän 
osaltaan tulee pyrkiä mahdollisimman nopeasti työllistävään 
koulutukseen ja ammatissa oppimiseen.

Eritreassa Suomen ulkoministeriön ja Eritrean hallituksen 
pyynnöstä aloitettu koulutuksen laadun kehittämishanke on 
esimerkki Ulkomaanavulle avautuvista mahdollisuuksista. Sa-
moin Haitissa ja Kambodžassa ollaan löytämässä koulutuksen 
laatuun liittyvää lisäarvoa koulurakentamisen oheen. 

Onnistunut yhteistyö Suomen opetusministeriön kanssa 
sekä Opettajat ilman rajoja -verkostossa laajentavat mahdolli-
suuksia suomalaisen koulutusosaamisen saamiseen kehitys-
maiden käyttöön.   

Koulutussektorin kehittäminen Haitissa jatkuu. Suomen 
ja Haitin opetusministeriöt ovat allekirjoittaneet yhteistyö-
asiakirjan. Kirkon Ulkomaanapu ja Latinalaisen Amerikan 
kehityspankki ovat olleet edistämässä tätä Haitin ja Suomen 
hallitusten välistä yhteistyötä. Kymmenen uuden koulun ra-
kentamisesta on myös tehty uusi yhteistyösopimus Latinalai-
sen Amerikan kehityspankin kanssa. 

OIKEUS KOULUTUKSEEN

Vuonna 2014 Kirkon Ulkomaanapu jatkoi yhteisöjen tukemista 
konfliktien ehkäisyssä ja väkivallattomien ratkaisujen löytämi-
sessä. Erityistä huomiota kiinnitettiin perinteisten ja uskon-
nollisten johtajien sekä nuorten ja naisten rooleihin. Tämä on 
linjassa myös YK:n päätöslauselman UNSC 1325 kanssa, joka 
edellyttää naisten entistä keskeisempää roolia rauhanproses-
seissa. 

Eri puolilla Somaliaa saatujen myönteisten kokemusten 
mukaisesti yhteisötason sovittelua ja rauhanvälitystä on 
toteutettu menestyksellisesti myös Pohjois-Keniassa ja Etelä-
Sudanissa. Sen lisäksi Ulkomaanapu toimi entistä aktiivi-
semmin kansallisen tason toimijoiden kanssa epävirallisissa 
neuvotteluprosesseissa.

Uskonnollisilla ja perinteisillä johtajilla on yhteisöissään 
auktoriteettia vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Ulkomaanapu 
on työskennellyt heidän kanssaan erityisesti Somaliassa, 
Keniassa, Etelä-Sudanissa, Kongon demokraattisessa tasaval-
lassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Myönteiset tulokset antavat 
mahdollisuuden Ulkomaanavulle nousta yhdeksi johtavista 
kansalaisjärjestöistä hauraiden alueiden vakauttamisessa. 

Kansainvälisellä tasolla Ulkomaanapu on aktiivisesti seu-

rannut ja tukenut hauraiden valtioiden ”New deal” -prosessia 
ja sen toteutusta erityisesti Sierra Leonessa, Keski-Afrikan 
tasavallassa ja Somaliassa samoin kuin yleisemmin laajempaa 
kehitystä ihmisten oikeudesta rauhaan. 

Kongon demokraattisessa tasavallassa Alternatives-pro-
jekti on luonut edellytyksiä myönteiselle muutokselle yhdistä-
mällä paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimia sekä tukemalla 
niitä tavoitteidensa saavuttamisessa. 

Keniassa Kirkon Ulkomaanapu on tukenut perinteisten 
instituutioiden, paikallisten hallintoviranomaisten ja paikallis-
yhteisöjen yhteistyötä heimokonfliktien ratkaisemisessa. 

OIKEUS RAUHAAN

Oikeus toimeentuloon -teemassa huomion kohteena ovat yhteisöjen ja yksi-
löiden ihmisarvoisen elämän taloudelliset ja sosiaaliset edellytykset.  Ihmisil-
lä tulee olla kyky, taito ja mahdollisuus hankkia kestävällä tavalla elanto, jotta 
he voivat selvitä arkielämän tarpeista, kehittää hyvinvointiaan ja toteuttaa 
oikeuksiaan tasavertaisina kansalaisina.  

Erityishuomiota saavat ihmiset ja yhteisöt, jotka ovat muita heikommassa 
asemassa yhteiskunnallisen tai sosiaalisen eriarvoisuuden, konfliktien tai 
luonnonolojen vuoksi. Panostamme voimakkaasti naisten toimeentulon ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Pyrimme myös vaikuttamaan 
köyhyyden ja eriarvoisuuden rakenteellisiin syihin. 

Kirkon Ulkomaanapu tuki nuorten ammatillista koulutusta kahdeksassa 
maassa, joissa nuorisotyöttömyys on polttava ongelma. Koulutuksen jälkei-
nen työllistyminen on nousemassa entistä tärkeämmäksi kehittämiskohteek-
si Ulkomaanavun toimeentulotyössä. 

Liberiassa ja Sierra Leonessa käynnissä olleet maaseudun yrittäjyyshank-
keet jouduttiin keskeyttämään väliaikaisesti ja resurssit keskitettiin ebolan 
vastaiseen työhön. Hankkeet ovat käynnistyneet pikku hiljaa uudelleen 
vuoden 2015 alusta alkaen.

OIKEUS TOIMEENTULOON

Vuonna 2013 perustetun Uskonnollisten ja perinteisten 
johtajien rauhanvälitysverkoston tavoitteena on paran-
taa rauhanvälitystoimien tuloksellisuutta ja kestävyyttä 
vahvistamalla paikallista omistajuutta sekä tukemalla 
uskonnollisten ja perinteisten johtajien myönteistä roo-
lia rauhanvälityksessä. Ulkomaanapu toimii verkoston 
sihteeristönä.

Verkosto tukee erityisesti paikallista rauhanväli-
tystä, uskonnollisten ja perinteisten rauhanvälittäjien 
mukaan ottamista, tuottaa ajankohtaista tutkimusta 
ja kehittää asiantuntemusta sekä tukee yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä.

Vuonna 2014 verkosto tuotti selvityksen uskonnollis-
ten ja perinteisten johtajien roolista Keski-Afrikan tasa-
vallassa ja Myanmarissa sekä tutkimuksen al-Shabaab 
taistelijoiden rekrytointiprosessista. Verkostolla on kaksi 
päätavoitetta, radikalisaation ehkäisy ja väkivaltaisen 

ääriliikehdinnän torjunta sekä naisten roolin vahvista-
minen. Verkosto tuki useita paikallisia rauhanaloitteita 
Kaakkois-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
sekä edisti yhteistyötä ruohonjuuritason ja kansainvälis-
ten toimijoiden välillä.

Vuoden 2014 aikana Ulko-
maanapu rakensi seitsemään 

maahan lähes 150 koulura-
kennusta, joihin valmistui 

250 luokkahuonetta.

250
lasta pääsi jatkamaan keskeyty-

nyttä koulunkäyntiään,
kun rakennuttamamme tilapäis-

koulut ja luokkahuoneet
avattiin Mingamanissa,

Etelä-Sudanissa.

750
luokkarakennusta pystytettiin 
yhdessä paikallisen rakennus-

firman, koululaisten vanhempien 
ja suomalaisten rakennus-

insinöörien kanssa
Filippiineillä.

47

Kambodžassa ja Nepalissa tehtiin 
yhteistyötä 32 naisjohtoisen osuus-

kunnan kanssa; näiden kautta 
tuimme yhteensä yli 7000 naisen 

toimeentulon ja yritys-
toiminnan kehittymistä. 

32

Myanmarissa perustettiin 
kuudessa kylässä 12 naisten 
säästöryhmää, jolloin suoria 
edunsaajia oli 181 ja välillisiä 

lähes 8000.

8000

paikallista
rauhansopimusta solmittiin 

Somalimaassa ja
Puntmaassa.

13

Uskonnollisten
ja perinteisten
johtajien
rauhanvälitysverkosto
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Keski-Afrikan tasavallassa huhtikuussa 2014 järjestettyyn rau-
hankokoukseen osallistuivat muun muassa Banguin arkkipiispa 
Dieudonne Nzapalainga (kesk.) ja Keski-Afrikan islamilaisyhdis-
tyksen puheenjohtaja, imaami Omar Cabine Layama (oik.).
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nuorta Jordanian pakolaisleireillä 
on osallistunut koulutukseen tai 
vapaa-ajan toimintaan vuodesta 
2012 alkaen.

tyttöä pelasi vuonna 2014 Zaatrin 
pakolaisleiri jalkapallojoukku-
eessa.

6 000

30

67,2 %

6,1 %

9,4 %

14,2 %

3,1 %

Ulkoministeriö 1 380 156
Kansainvälinen rahoitus 125 222
Seurakunnat ja Yhteisvastuu 193 254
Yksityiset ja muut 291 514
Katastrofivarat 64 631
 2 054 777

Lähi-idän aluetoimiston rahoitus

Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän toimis-
to sijaitsee Ammanissa, Jordaniassa. 

JORDANIASSA Kirkon Ulkomaa-
napu tukee syyrialaisia pakolaisnuoria. 
Nuorille tarjotaan koulutusta ja henkistä 
hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toi-
mintaa. Vuonna 2012 alkanut hanke on 
tavoittanut jo yli 6 000 pakolaisnuorta.  
Tuemme myös naisten toimeentulo-
mahdollisuuksia.

Syksyllä 2014 Za’atrin pakolaislei-
rissä käynnistettyyn tyttöjen jalka-
pallotoimintaan osallistuu 30 tyttöä, 
joille urheilu tarjoaa mahdollisuuden 
yhteiseen harrastamiseen ikätovereiden 
kanssa turvallisessa ympäristössä.  

Syyriassa Ulkomaanapu toimit-
ti hätäapua kodeistaan pakenemaan 
joutuneille.

Libanonissa 150 nuorta osallis-
tui vuoden 2014 aikana työpajoihin, 

joissa opiskeltiin muun muassa rau-
hanrakentamista, lasten oikeuksia ja 
vaikuttamistyötä. Uusia taitoja ja tietoja 
omaksuneet nuoret järjestivät omaeh-
toisesti eri puolilla Libanonia yhteensä 15 
tapahtumaa.  Ulkomaanapu teki Syyrian 
sodasta kärsineissä yhteisöissä työtä 
naisten toimeentulomahdollisuuksien 
parantamiseksi.

Palestiinalaisalueilla Ulko-
maanapu tuki naisten toimeentuloa. 
Esimerkiksi jaoimme kanoja 64 vaikeas-
sa taloudellisessa tilanteessa elävälle 
kotitaloudelle kahdeksassa kylässä 
Länsirannalla.

Gazan alueella Ulkomaanapu toimitti 
humanitaarista apua ja tarjosi psyko-
sosiaalista tukea konfliktista kärsineelle 
siviiliväestölle.

Rauhantyötä tehtiin palestiinalais-
alueilla ja Israelissa. Vuonna 2014 

toteutimme muun muassa radiomai-
noksen, jolla edistettiin rauhanomais-
ta, kansainväliseen legitimiteettiin ja 
palestiinalaisten itsenäisyysjulistukseen 
perustuvaa ratkaisua Israelin ja pales-
tiinalaisten väliseen konfliktiin. Mainos 
lähetettiin 40 päivän aikana yhteensä 
400 kertaa ja se tavoitti noin puoli mil-
joonaa kuulijaa. 

Ulkomaanavun tuella israelilaiselle 
yleisölle järjestettiin tutustumispäivä 
entiseen Sar’an palestiinalaiskylään, 
jonka mailla on nykyään israelilainen 
kibbutsi. Päivä tarjosi sekä israelilaisille 
että palestiinalaisille harvinaisuuden 
mahdollisuuden keskustella molem-
pien yhteisöjä koskettavasta vaikeasta 
asiasta. 

SIRKUSTA JA TOIMEENTULOA LÄHI-IDÄSSÄ

”Olen saanut sirkuksen kautta uusia ystäviä 
ja tullut ulospäin suuntautuneemmaksi.      
En enää vain istu kontissa tekemättä mitään. 
Kirkon Ulkomaanavun sirkusryhmä on minul-
le kuin perhe”.

Mohammad Al-Masri, 18, Jordania

”Olin siis todella iloinen, kun pääsin mukaan 
Kirkon Ulkomaanavun joukkueeseen. Ennen 
jalkapallon aloittamista minulla ei ollut leiril-
lä mitään järkevää tekemistä”.

Aya Al-Halaki, 13, Jordania

LÄHI-ITÄ
KUMPPANIT: 13
HENKILÖSTÖ: 20

Syyrialainen Ahmad Rezeq Qamber suoritti parturiharjoittelun ja pyörittää nyt toisen parturin kanssa pientä liikettä King Abdullahin pakolaisleirissä Jordaniassa.
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Eteläisen ja Itä-Afrikan aluetoimisto on 
Ulkomaanavun aluetoimistoista suurin. 
Sen piiriin kuuluu kaikkiaan 8 maata, 
joista Ugandassa, Keniassa, Etelä-
Sudanissa ja Somaliassa on myös omat 
maatoimistot. Temaattisesti pääpaino 
on rauhantyössä ja toimeentulossa. Työ 
päättyi vuoden 2014 aikana Zimbab-
wessa ja Angolassa. Uutena alueena 
aloitettiin koulutusyhteistyön valmis-
telu Eritreassa. Hankkeen varsinainen 
toteutus alkoi vuoden 2015 puolella.

Somaliassa Ulkomaanapu toteutti 
neljää hanketta Somalimaan, Puntmaan 
ja eteläisen Keski-Somalian alueella. 
Kolme hankkeista liittyi rauhantyöhön 
sekä valtiorakenteiden kehittämiseen ja 
yksi maan sisäisten pakolaisten paluun 
tukemiseen. Rauhantyössä ratkotiin 
olemassa olevia konflikteja ja ehkäistiin 
mahdollisia tulevia levottomuuksia 
vahvistamalla erilaisia konfliktinratkai-
sumekanismeja.

Keniassa pääpaino oli Pohjois-
Kenian heimojen välisen konfliktin 
sovinnontyössä. 

Ugandaan Ulkomaanapu perusti 
oman toimiston vuoden 2014 alussa. 
Hankkeissa keskityttiin erityisesti 
naisten toimeentulomahdollisuuksien 
kehittämiseen sekä maaseudulla että 
pääkaupungissa Kampalassa. Kongo-
laisten ja eteläsudanilaisten pakolaisten 
koulutusmahdollisuuksien parannettiin 
kahdella pakolaisten asutusalueella. 
Itä-Ugandassa parannettiin yhteisöjen 
kykyä varautua tulviin.

Angolassa Ulkomaanapu toteutti 
miinanraivaushanketta sekä Naisten 
Pankin toimeentulohanketta.

MOSAMBIKISSA tuettiin kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevia 
ihmisiä ja yhteisöjä, erityistä huomiota 
kiinnitettiin naisiin, lapsiin ja nuoriin. 
Hankkeet sisälsivät ammattikoulutusta, 
HIV-valistusta sekä kotipuutarhojen 
tukemista.

Konfliktien
ratkaisua Keniassa
Veden, ruuan ja toimeentulomah-
dollisuuksien sekä peruspalvelujen, 
kuten terveyspalveluiden ja kou-
lutuksen puute ovat keskeisimpiä 
konfliktin syitä Pohjois-Keniassa. 
Karja on perinteisesti ollut tärkein 
tulonlähde alueella asuville paimen-
tolaisheimoille. Kuivuus ja resurssien 
puute on pakottanut heimot liikkeelle 
etsimään vehreämpien seutuja ja 
siirtymään karjankasvatuksesta 
maanviljelyyn. Tämä on aiheuttanut 
konflikteja heimojen välille maan-
omistuksesta ja rajalinjoista.

Kirkon Ulkomaanapu on työsken-
nellyt yhdessä paikallisten yhteisö-
jen, klaanien ja viranomaisten kanssa 
konfliktien ratkaisemiseksi. Ulkomaa-
navulla on ollut tärkeä rooli tuoda 
paikalliset johtajat yhteen neuvotte-
lemaan ja kasvattaa yhteisöjen ja vi-
ranomaisten kapasiteettia konfliktien 
ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. 

ITÄ- JA ETELÄINEN 
AFRIKKA
KUMPPANIT: 15
HENKILÖSTÖ: 61

perhettä sai siemeniä toimeentulokei-
nojen monipuolistamiseksi Kenian poh-
joisosassa Turkana- ja Pokot-heimojen 
raja-alueella, missä karjavarkaudet ja 
väkivallanteot luovat jännitteitä. 

henkilöä, joista yli kaksi kolmasosaa 
naisia, sai yrittäjyyskoulutusta Ugandan 
pääkaupungin Kampalan slummialueel-
la. Tuloksena 85 prosenttia heistä aloitti 
omaa pienyritystoimintaa.

3 250

26 000

51,3 %

22,8 %

9,0 %

13,6 %

3,2 %

Ulkoministeriö 3 931 089
Kansainvälinen rahoitus 1 745 926
Seurakunnat 691 801
Yksityiset ja muut 1 045 483
Katastrofivarat 245 913
 7 660 212

Itä- ja eteläisen Afrikan aluetoimiston rahoitus

ITÄ-AFRIKASSA
RAKENNETTIIN SOVINTOA

”Elämäni on kohentunut paljon. Ennen sain 
kerran kuukaudessa ruokakorin. Nyt saan 
kookospähkinöitä, joita myymällä hankin 
toimeentulon. Olen ylpeä siitä, että olen 
voinut laajentaa taloani ja saanut sähköt.”

Delfina Nhambirre, Maputo, Mosambik

”Aloin soturiksi siinä toivossa, että saisi edes 
ruokaa, mutta puute jatkui varastaessakin. Lo-
pulta piispan puhe pysähdytti minut. Nyt teen 
rauhantyötä omassa yhteisössäni ja haavei-
len rauhankeskuksen perustamisesta.”

David Ngoriaita, Songok, Pohjois-Kenia

Somaliassa on saatu myönteisiä kokemuksia yhteisö tason rauhantyöstä, jota on sen jälkeen toteutettu myös Pohjois-Keniassa ja Etelä-Sudanissa.
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LIBERIASSA Kirkon Ulkomaanavun työ 
keskittyy naisten taloudellisen ja sosi-
aalisen voimaantumisen tukemiseen. 
Naisten ansaitsemismahdollisuuksia 
parannetaan koulutuksella ja tukemalla 
vihannesten viljelyä ja kanankasvatusta. 
Naiset saavat koulutusta heille kuulu-
vista oikeuksista. Lisäksi Ulkomaanapu 
tarjoaa koulunkäyntimahdollisuuden 
Norsunluurannikon pakolaisille.

Vuonna 2014 yläkoulu- ja lukio-
opetusta sai 450 nuorta Bahnin ja PTP:n 
pakolaisleireillä.  Norsunluurannikolta 
pakenemaan joutuneille nuorille tarjo-
taan opetusta omalla äidinkielellä, eli 
ranskaksi, ja kotimaan opetusohjelmaa 
seuraten. Yli 90 prosenttia viimeisen 
luokan oppilaista valmistui lukiosta 
vuoden päättyessä pidetyissä kokeissa. 
Molempien leirien kouluissa toimi lisäksi 
päiväkoti, mikä mahdollistaa nuorten 
äitien koulunkäynnin ilman, että he 
joutuvat olemaan huolissaan lastensa 
hyvinvoinnista.

SIERRA LEONESSA Ulkomaanapu 
tuki neljää ammattikoulutuskeskusta, 
jotka tarjoavat koulutusta erityisesti 
nuorille naisille. Yhteisöjä tuetaan uusi-
en viljelymenetelmien käyttöönotossa ja 
osallistumaan enemmän oman yhtei-
sön kehityksen suunnitteluun. Lisäksi 
Ulkomaanapu vahvistaa perinteisten ja 
uskonnollisten johtajien kykyä ennalta 
ehkäistä ja ratkaista paikallisia konflikte-
ja yhteisöissä.

Elokuussa 2014 lähes kaikki Kirkon 
Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhank-
keet jouduttiin keskeyttämään ebolae-
pidemian vuoksi sekä Liberiassa että 
Sierra Leonessa. Julkiset kokoontumiset 
kiellettiin, koulut suljettiin ja ihmisten 
liikkumista alueelta toiselle rajoitettiin.

Liberiassa Ulkomaanapu osallis-
tui taisteluun epidemian leviämisen 
pysäyttämiseksi jakamalla hygieniatar-
vikkeita 2 650 kotitalouteen Liberiassa. 
Kotitalouksille jaettiin kaksi tuhatta 
ämpäriä, saippuaa ja klooria ja terveys-

klinikoille muun muassa patjoja.
Paikallisia ja uskonnollisia johta-

jia, nuoria, naisten ryhmien jäseniä ja 
yhteisöjen ebolan torjuntaan perustet-
tuja iskujoukkoja, yhteensä noin 300 
ihmistä, koulutettiin levittämään tietoa 
taudista. Yhteensä tavoitettiin 70 000 
ihmistä, jotka saivat tietoa tartuntojen 
ehkäisemisestä ja hyvistä hygienia-
käytännöistä. Yhteisöjen johtajat saivat 
koulutusta myös psykososiaalisesta 
tuesta ja esimerkiksi sairastuneiden 
hoitoon ohjaamisesta ja stigman ehkäi-
semisestä.

Sierra Leonessa Ulkomaanapu 
koulutti vapaaehtoisia valistustyöhön 
yhteisöissä, toimitti ruokaa erityksissä 
oleville kotitalouksille, teki valistustyötä 
radion kautta ja tuki alueellisia ebolan 
torjuntaan perustettuja erityisjoukkoja.  
Bon alueella Ulkomaanapu tuki päälliköi-
den kokousta, jossa keskusteltiin halli-
tuksen toimista ebolan ehkäisemiseksi.

kotitalouteen Liberiassa jaettiin 
hygieniatarvikkeita ebolatar-
tuntojen torjumiseksi

ihmistä Liberiassa sai tietoa 
ebolatartuntojen ehkäisemi-
sestä ja hyvistä hygieniakäy-
tännöistä

nuorta pakolaisleireillä sai 
käydä yläkoulua ja lukiota 
alkuvuoden 2014 

LÄNSI-AFRIKASSA TORJUTTIIN EBOLAA

2 650
70 000 

450 

59,1 %

2,8 %

37,0 %

1,1 %

Ulkoministeriö 1 080 397
Seurakunnat 51 221
Yksityiset ja muut 676 310
Katastrofivarat 19 953
 1 827 881

Länsi-Afrikan aluetoimiston rahoitus

“Kasvatamme erilaisia papuja, chilejä ja kaa-
leja. Niistä saamme ruokaa pöytään, mutta 
arvokkaimmat lajikkeet myymme markkinoilla. 
Esimerkiksi vihreistä pavuista saa hyvän hinnan. 
Viime aikoina olen opetellut tuottamaan sieme-
niä ja ottamaan ne talteen. Sitten voin kylvää 
taas uudet vihannekset”.

Martha Togba, Liberia

LÄNSI-AFRIKKA
KUMPPANIT: 9
HENKILÖSTÖ: 17

Kakatan kylässä Margibin kunnassa Liberiassa jaettiin hygieniatarvikkeita lokakuussa 2014 ja opastettiin noin 70 paikalle kerääntynyttä kyläläis-
tä pesemään kätensä tehokkaasti.
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46,9 %

10,2 %

10,8 %

29,3 %

2,7 %

Ulkoministeriö 1 588 136
Kansainvälinen rahoitus 346 862
Seurakunnat ja Yhteisvastuu 366 743
Yksityiset ja muut 990 846
Katastrofivarat 91 830
 3 384 418

Keski-Afrikan aluetoimiston rahoitus

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA
Vuonna 2014 Kongon demokraatti-
sen tasavallan turvallisuustilanne oli 
pääosin hyvä, ja Kirkon Ulkomaanapu 
pystyi jatkamaan työtään suurimmaksi 
osaksi häiriöttä alueella. Joillain alueilla 
rikollisuus, esimerkiksi kidnappaukset, 
lisääntyivät, ja Masisissa, jossa Ulko-
maanavulla oli humanitaarisen avun 
hanke, tulvi voimakkaasti.  

Ulkomaanapu jatkoi työtään naisten 
oikeuksien vahvistamiseksi tarjoamalla 
lakiapua ja toimeentulomahdollisuuksia. 
Myös kansallisen tason vaikuttamistyö 
oli menestyksekästä. 

Masisin maakunnassa Pohjois-Kivun 
alueella 3 700 maan sisäistä lapsipako-
laista pääsi aloittamaan koulun. Ulko-
maanapu myös korjasi neljä pysyvää 
luokkahuonetta ja rakensi yksitoista vä-
liaikaista opetustilaa lapsille ja nuorille. 

Heikossa asemassa oleville nuorille 
suunnatusta ammattikoulutushank-
keesta valmistui 270 nuorta vuonna 
2014. Lisäksi 80 nuorta sai lainan aloit-
taakseen oman yrityksensä. 

Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu tuki 
neljänkymmenen kyläyhteisön säästö- 
ja lainaryhmien perustamista.   

Vuonna 2014 Kirkon Ulkomaanapu 
jatkoi myös työskentelyä kongolaisten 
yhteiskunnallisten vaikuttajien muodos-
taman Alternatives-verkoston kanssa, 
joka työskentelee demokraattisen 
tulevaisuuden puolesta. Työ on erityisen 
tärkeää ensi vuonna koittavien presiden-
tinvaalien alla. 

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA
Kirkon Ulkomaanavulla on merkittävä 
rooli väkivaltaisuuksien piinaamaan 
Keski-Afrikan tasavallan koulutussekto-

rilla. Huhti- ja joulukuun välisenä aikana 
korjasimme ja kunnostimme 25 koulua 
kolmella eri alueella. Kesästä 2014 
lähtien korjaustyötä on tehty yhdessä 
YK:n lastenjärjestön Unicefin kanssa. 
Ulkomaanavun remontoimissa kouluissa 
opiskeli vuoden loppuun mennessä noin 
28 000 keskiafrikkalaista lasta ja nuorta. 

Kirkon Ulkomaanapu teki Keski-
Afrikan tasavallassa myös rauhantyö-
tä. Huhtikuussa 2014 muun muassa 
järjestimme pääkaupungissa Banguissa 
uskonnollisille johtajille tarkoitetun 
rauhankokouksen yhdessä Yhdysvaltain 
hallinnon kanssa. Kokoukseen osallistui-
vat muun muassa Banguin arkkipiispa, 
Keski-Afrikan islamilaisyhdistyksen 
puheenjohtaja sekä maan evankelisten 
kirkkojen yhdistyksen puheenjohtaja.

KOULUTUSTA KONFLIKTIEN KESKELLÄ

KESKI-AFRIKKA
KUMPPANIT: 6
HENKILÖSTÖ: 35

Ulkomaanapu on korjannut La Valléen koulun Keski-Afrikan tasavallassa lähellä Bouarin kaupunkia.

V
ill

e 
As

ik
ai

ne
n

nuorta valmistui ammattiin

evakkolasta pääsi kouluun
Pohjois-Kivussa Kongossa

lasta ja nuorta pääsi
opiskelemaan korjatuissa
koulutiloissa Keski-Afrikassa

270
3 700 

28 000 

”Oli Ulkomaanavulta uskaliasta ryhtyä toimimaan 
kahdessa paikassa; sekä pakolaisleireillä että 
kouluissa. Uskomme, että koulutus voi pelastaa 
lapsen, joka on joutunut näkemään ja kokemaan 
julmuuksia. Meidän lähestymistapamme tarkoi-
tus on auttaa lapsia leireillä ja valmistella kotoaan 
pakenemaan joutuneita ihmisiä paluuseen.”

Romain Monsieur, Kirkon Ulkomaanavun
humanitaarisen avun koordinaattori,
Keski-Afrikan tasavalta

KONGON  
DEMOKRAATTINEN 
TASAVALTA

KESKI-AFRIKAN 
TASAVALTA

KONGOGABON

KAMERUN

TŠAD

SUDAN

ETELÄ-SUDAN

UGANDA

NIGERIA

RUANDA

BURUNDI

TANSANIA

ANGOLA

Goma

Bangui

Keski-Afrikka

Aluetoimisto Maatoimisto

€



18     VUOSIKERTOMUS 2014      VUOSIKERTOMUS 2014    19     

90
199
461

43,5 %

13,5 %

31,5 %

2,7 %

8,9 %

Ulkoministeriö 1 854 144
Kansainvälinen rahoitus 378 491
Seurakunnat ja Yhteisvastuu 574 188
Yksityiset ja muut 1 341 607
Katastrofivarat 113 468 
 4 261 898

Aasian aluetoimiston rahoitus

Naisten toimeentulomahdollisuuksien 
parantaminen ja pääsy laina- ja muiden 
palveluiden piiriin oli keskeistä kaikissa 
kolmessa Aasian aluetoimiston alai-
sessa maaohjelmassa. Tämä tapahtui 
tukemalla kyläyhteisöjen organisaatioita 
kuten kyläpankkeja, osuuskuntia ja 
laina- sekä säästöryhmiä. 

Työn pääpaino KAMBODŽASSA 
oli naisten toimeentulohankkeissa. 
Erityisesti heikoimmassa asemassa 
olevien väestöryhmien paikallisyhteisöjä 
vahvistettiin myös johtamiseen, hyvään 
hallintoon ja ihmisoikeuksiin sekä maa-
oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Koulutuksen osalta aloitettiin yhteis-
työ koulutusviranomaisten kanssa ka-
tastrofivalmiuden parantamiseksi sekä 
ammatinvalintaohjauksen ja opintojen-
ohjauksen kehittämiseksi yläkoulussa. 

Useita Opettajat ilman rajoja -verkoston 
vapaaehtoisia osallistui tähän työhön.

Rauhantyöhön liittyen Ulkomaanapu 
tuki Kambodžan Changemaker-verkos-
toa ja nuorten osallistumismahdolli-
suuksien lisäämistä.

NEPALISSA Ulkomaanapu tuki nais-
ten mahdollisuutta toimia taloudellisesti 
itsenäisesti. Tämä tarkoitti naisten mah-
dollisuutta hankkia ja hallita taloudellisia 
resursseja, naisten ja miesten yhtäläistä 
mahdollisuutta saada tuotantoresursse-
ja ja päästä markkinoille, pienyrittäjyyt-
tä ja työllistymistä sekä kehittyneempää 
pienviljelyä ja maaoikeuksien edistä-
mistä. Työllistymistä ja pienyrittäjyyttä 
edistettiin ammatillisella koulutuksella.

Konfliktien juurisyihin pyrittiin 
vaikuttamaan toimeentuloja koulutus-
toimenpiteillä sekä tukemalla kaikkein 

syrjityimpien väestöryhmien mahdolli-
suutta osallisuutta ja osallistumismah-
dollisuuksia.

MYANMARIN epävakaan tilanteen 
vuoksi työ keskittyi humanitaariseen 
apuun ja erityisesti koulutukseen. 
Ulkomaanapu tuki leireillä asuvia maan 
sisäisiä pakolaisia parantamalla koulujen 
olosuhteita ja opetuksen edellytyksiä 
sekä järjestämällä lukutaitoluokkia. 
Lapsille järjestettiin virkistystoimintaa ja 
nuorille ammatillista koulutusta.

Pitkäjänteisessä työssä pääpaino oli 
köyhimpien perheiden ruokaturvan ja 
toimeentulomahdollisuuksien paran-
tamisessa sekä naisten taloudellisen 
toiminnan tukemisessa. Myös paikallis-
hallinnon kykyä edistää tasapuolista ja 
kestävää kehitystä tuettiin.

AASIASSA TUETTIIN NAISTEN TOIMEENTULOA

”Pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni 
kouluun pakolaisleirillä. Alussa sanojen 
kirjoittaminen oli tosi vaikeaa. Mutta opettaja 
rohkaisi minua ja sanoi, että kukaan ei voi 
oppia kaikkea yhdessä päivässä.”
Hla Tin, 17, Rakhine, Myanmar

”Perheemme pelastui täpärästi supertaifuu-
ni Haiyanista. Nyt valvon koulurakennusten 
korjaamista. Pidän työstäni, sillä tuloksena 
saadaan kunnollisia tiloja koululaisille.”
Rizel Mayo, 27, Salvacion, Filippiinit

AASIA
KUMPPANIT: 9
HENKILÖSTÖ: 10

Neljän lapsen isä Khin Maung, 38, pyörittää kauppaa Ohn Taw Gyi Southin pakolaisleirillä Myanamrissa.  Yksi lapsista käy Ulkomaanavun tukemaa 
leirin väliaikaista koulua. ”Koulutus on todella tärkeää”, sanoo Khin Maung.

kyläpankkia, osuuskuntaa ja laina- ja säästö-
ryhmää tarjosivat lainoja ja muita palveluita 
yli 8300 jäsenelleen. Näistä 6200 oli naisia.

entisten maaorjien järjestäytynyttä ryhmää 
teki vaikuttamistyötä oikeuksiensa edistä-
miseksi

henkilömiinaa ja 1 733 räjähtämätöntä 
räjähdettä poistettiin yhteensä  368 287 m² 
alueelta Kambodžassa. Näin 24 221 henkilöä 
pystyi aloittamaan maanviljelyn turvallisesti.

KAMBODŠA

MYANMAR

BHUTANNEPAL

BANGLADESHINTIA

KIINA

THAIMAA

LAOS

VIETNAM

Phnom 
Penh

Aasia

Aluetoimisto

€

Ee
va

 S
uh

on
en

Ul
la

 K
är

ki

V
ill

e 
As

ik
ai

ne
n



20     VUOSIKERTOMUS 2014      VUOSIKERTOMUS 2014    21     

koulukomiteaa tuettiin Haitissa

opettajaa ja 52 rehtoria sai koulutusta 
koulujen hallinnossa, ihmisoikeuksissa, 
katastrofiriskien vähentämisessä tai 
konfliktien sovittelussa.

maaseudun alkuperäiskansojen naista 
oppi lukemaan ja kirjoittamaan sekä 
yritystoiminnan hallinnon perusteita Alta 
Verapazissa Guatemalassa.

700 naista ja 200 miestä osallistui tasa-
arvoa ja perheväkivallan ehkäisemistä 
käsitteleviin koulutuksiin Guatemalassa.

60
529

195
700

47,5 %

8,5 %

17,0 %

24,9 %

2,0 %

Ulkoministeriö 1 180 000
Kansainvälinen rahoitus 212 415
Seurakunnat ja Yhteisvastuu 423 579
Yksityiset ja muut 620 061
Katastrofivarat 50 000
 2 486 054

Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluetoimiston rahoitus

HAITISSA kunnianhimoinen ja innova-
tiivinen koulunrakennusohjelma tuki 
Haitin hallituksen tavoitetta tarjota 
koulunkäyntimahdollisuus kaikille 
lapsille. Vuoden aikana valmistui neljä 
koulua.  Yhteensä 900 lasta sai turvalli-
set koulutilat. 

Koulut on rakennettu kestämään 
trooppisia hirmumyrskyjä ja maanjäris-
tyksiä. Kouluihin tehtiin myös keittiöt, 
vesipisteet ja asianmukaiset wc-tilat. 
Ulkomaanavun toiminnassa yhteisön 
osallistumista ja omistajuutta pidetään 
erittäin tärkeänä. Työssä yhteisöjen 
kanssa painotetaan jokaisen oikeutta 
koulutukseen. 

Työskentelemme myös opetuksen 
laadun kehittämiseksi ja koulutimme 
yhdessä paikallisten kumppaneiden 
kanssa koulujen johtajia ja opettajia. 

Uskomme, että naisten taloudelli-
nen voimaantuminen on ratkaisevaa 

sukupuolten välisen tasa-arvon saavut-
tamiseksi. Vuonna 2014 Ulkomaanapu 
tuki Macayan maaseutualueilla naisten 
toimeentuloa, kuten maanviljelyä ja 
eläinten kasvatusta. Naisille järjestet-
tiin yrittäjyyskoulutusta, esimerkiksi 
kirjanpidosta. Järjestimme koulutusta 
myös ihmisoikeuksista, johtajuudesta 
ja perhesuunnittelusta sekä lukutaito-
opetusta. Yhteensä Naisten Pankin 
koulutuksissa oli vuoden 2014 aikana 
496 osallistujaa.

Koulujen rakennusohjelmassa 
käytetty yhteisöllinen lähestymistapa 
lisää osallistumista ja omistajuutta 
yhteisöissä ja auttaa vähentämään 
konflikteja yhteisöjen sisällä ja niiden 
välillä. Ulkomaanavun työ luo siltoja 
Haitin opetusministeriön ja riittämätöntä 
valtion tukea saavien yhteisöjen välille 
ja edistäen sitä kautta ihmisoikeuksien 
toteutumista.

Katastrofiriskien vähentäminen on 
osa kaikkia ohjelmiamme, tuemme 
esimerkiksi kouluja katastrofivalmius-
suunnitelmien tekemisessä. Tuemme 
myös yhteisöjä ilmaston lämpenemisen 
vaikutuksiin sopeutumisessa.

LATINALAISESSA AMERIKASSA 
Kirkon Ulkomaanapu työskentelee 
Guatemalassa ja Hondurasissa. Vuonna 
2014 keskityimme toimeentulomahdol-
lisuuksien parantamiseen ja paikallisten 
voimavarojen vahvistamiseen konflikti-
en sovittelemiseksi ja ratkaisemiseksi. 
Ulkomaanapu tuki ihmisoikeus- ja 
demokratiakoulutusta sekä kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia paikalli-
seen päätöksentekoon.

TURVALLISIA KOULUTILOJA HAITIIN

”Nyt osaan suunnitella työni niin, että itsel-
lenikin jää jotain. Velaksi en ompele,” kertoo 
Naisten Pankin kirjanpitokurssille Haitissa 
osallistunut ompelija  Orfelie Saintelus, 56. 

”Omat vanhempani eivät jättäneet minulle 
mitään. Elin kauan köyhyydessä. Unelma-
ni on, että Joël pystyy käymään koulun 
loppuun ja saa paremman tulevaisuuden, 
kertoo Roselor Charlles. Hänen poikansa 
Joël Baptiste käy Kirkon Ulkomaanavun ra-
kentamaa Abeilles d’Aspamin koulua Haitin 
Léogânessa.

LATINALAINEN
AMERIKKA JA KARIBIA
KUMPPANIT: 5
HENKILÖSTÖ: 21

Haitissa Ulkomaanapu rakensi kouluja, koulutti rehtoreita ja opettajia sekä tuki koulukomiteoiden toimintaa. Léogânessa Abeilles d’Aspamin koulun 
oppilaat oppivat istuttivat muun muassa papaijan siemeniä koulupuutarhassa.

HAITI

KUUBA

JAMAIKA

HONDURAS
GUATEMALA

BELIZE

MEKSIKO

EL SALVADOR
NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMA

Port-au-Prince

Latinalainen Amerikka  
ja Karibia

Aluetoimisto

€

Lisäksi paikallisesti Canadian Foodgrains Bankilta 64 972 €.
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Humanitaarisen
avun kohteet 2014

ACT-allianssin katastrofirahaston yleistuki 70 000 €

Angola:
humanitaarinen miinatoiminta 463 000 €

Etelä-Sudan:
humanitaarinen apu  840 000 €

Filippiinit:
hätäapu hirmumyrsky Haiyanin tuhoalueilla  1 236 000 €

Filippiinit:
hätäapu hirmumyrsky Hagupitin tuhoalueilla  100 000 €

Irak:
irakilaispakolaisten tukeminen Syyriassa 50 000 €

Jordania:
Syyriasta paenneiden lasten
ja nuorten koulutus 680 000 €

Kambodža:
humanitaarinen miinatoiminta 336 000 €

Keski-Afrikan tasavalta:
paluumuuttajien tukeminen 900 000 €

Keski-Amerikka:
hätäapu kuivuusalueille 50 000 €

Kongon demokraattinen tasavalta:
humanitaarinen apu  652 000 €

Liberia ja Sierra Leone: 
Ebola-työ 132 000 €

Liberia:
yläkouluopetus ja toimeentulokoulutus
Norsunluurannikon pakolaisille  300 000 €

Myanmar:
toimeentulon ja koulunkäynnin tukeminen 260 000 €

Palestiinalaisalueet, Gaza:
hätäapu 183 000 €

Serbia:
tukea tulvatyöhön 50 000 €

Somalia:
paluumuuton tukeminen  350 000 €

Somalia:
hätäapu kuivuusalueille 180 000 € 

Uganda:
koulunkäynnin tukeminen pakolaisleireillä  97 000 €

Tuki globaaliin klusterikoordinaatioon 80 000 €

Kirkon Ulkomaanapu jakoi ruoka-apua haastavissa oloissa Etelä-
Sudanin Western Equatoria -osavaltiossa, Mundrin maakun-
nassa syyskuusta 2014 tammikuulle 2015.  Ruokaa jaettiin noin                
12 000 maan sisäiselle pakolaiselle niin, että he saivat kaksi 
ateriaa päivässä. Avun rahoittavat The Primate’s World Relief ja 
Canadian Foodgrains Bank.

Etelä-Sudanin ruokakriisi oli viime vuoden pahin. Tilanne on 
yhä akuutti vuonna 2015. 

RUOKA-ApUA ETELä-SUDANIIN

Filippiineille marraskuussa 2013 iskenyt 
historiallisen voimakas taifuuni Haiyan 
jätti neljä miljoona filippiiniläistä kodit-
tomiksi, tappoi kahdeksan tuhatta ja 
tuhosi käytännöllisesti katsoen kaiken 
tiellään maan keskiosan läpi. Hätäapu-
vaiheen jälkeen Kirkon Ulkomaanapu 
päätti keskittyä koulutuksen tukemi-
seen.

Ulkomaanapu rakensi supertaifuuni 
Haiyanin tuhoamille alueille väliaikaisia 
luokkarakennuksia. 

Rakennusprojektiin valittiin 26 kou-
lua, jotka taifuuni tuhosi kokonaan tai 
osittain. Yhteensä rakennettiin 47 luok-
kaa. Sadat syrjäseutujen koululaiset 
pääsivät oppimaan asianmukaisissa, 
säätä kestävissä tiloissa.

Rakennusmateriaalit valittiin kes-
tämään paikallisia oloja, kuumuutta, 
rankkasateita ja myrskytuulia. Kuitu-
sementtilevyistä tehdyt seinät eivät 
kuumene auringossa, eivät syty pala-
maan eivätkä homehdu. 

Luokkarakennukset kestävät aina-
kin 15 vuotta ja seinien levyt uusimal-
la käyttöikää on mahdollista pidentää. 
Luokissa on uudet pulpetit, tuolit ja 
opettajanpöydät. Liitutaulut maalattiin 
seiniin liitutaulumaalilla. Kouluille myös 
toimitettiin ensiapupakkauksia ja koulu-
tarvikkeita. 

Marissan uusi koulu
“Haiyan-taifuunin jälkeen kävin koulua 
väliaikaisessa luokkarakennuksessa, 

joka oli niin kuin teltta. Se oli tosi vaike-
aa, koska meillä ei ollut tarpeeksi tilaa 
ja oli todella kuuma. Monet lapset eivät 
tulleet enää kouluun”, kuudesluokkalai-
nen Marissa Abulencia, 11, sanoo.

Marissa on innokas oppija, jonka 
lempiaine on englannin kieli. Hän on 
Santa Margaritan koulun oppilaskunnan 
puheenjohtaja.

Marissa asuu yksinkertaisessa hök-
kelissä kymmenen minuutin matkan 
päässä koululta vanhempiensa ja sisa-
rustensa kanssa. Marissan isä on kalas-
taja ja äiti kotiäiti.

”Nyt uusi luokkarakennus on valmis 
eikä kukaan enää pinnaa. Rakastan kou-
lua!”

LUOKKARAKENNUKSIA TAIFUUNIN
TUHOAMIEN TILALLE FILIPPIINEILLÄ 

Kirkon Ulkomaanapu jakoi ruoka-apua Mundrin alueella Etelä-Sudanissa 
syyskuussa. Nainen on juuri noutanut oman apupakettinsa.
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Etnisten jännitteiden puhjettua avoimeksi konfliktiksi noin
140 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa Rakhinen osavaltiossa 
vuonna 2012. Nyt he asuvat leireillä; muslimit muslimien ja budd-
halaiset buddhalaisten kanssa.

Kirkon Ulkomaanavun tuella 
leirille rakennettiin väliaikaiset kou-
lut, koulutettiin opettajia, valittiin 
oppilaat sekä jaettiin heille koulu-
tarvikekassit.

Hanketta rahoittaa
ECHO – EU Children
of Peace.

Evakkolapset kouluun Myanmarissa

Myanmarissa Rakhinen osavaltiossa Ulkomaanapu tukee sekä muslimien 
että buddhalaisten evakkoleireillä lasten ja nuorten peruskoulutusta.

3–17-vuotiasta lasta sai 
paremman mahdollisuuden 
koulutukseen 20 tilapäisen 
koulutilan ja lasten leikkiti-
lan sekä 75 vapaaehtoisen 
opettajan kouluttamisen 

ansiosta.
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Marissa Abulencian koulu, Santa Margaritan alakoulu, tuhoutui pahoin taifuuni Haiyanissa. Oppilaat iloitsevat uudesta koulustaan.
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Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin perustajajäsen. ACT 
on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja 
vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä ja yksi maailman 
suurimmista avustusorganisaatioista. Se käsittää yli 140 toi-
mijaa yli 140 maassa ja käyttää vuosittain 1,5 miljardia euroa 
kehitysyhteistyöhön, humanitaariseen apuun ja vaikutta-
mistoimintaan. ACTilla on keskeinen rooli jäsenjärjestöjensä 
humanitaarisen avun koordinoinnissa. 

Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu on ACT Alliance EU:n 
(vuoteen 2014 saakka APRODEV) jäsen. ACT Alliance EU on 
eurooppalaisten kirkollisten avustusjärjestöjen verkosto. Se 
tekee yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa vaikuttamistyötä 
EU:n instituutioissa ja jäsenmaissa liittyen kehittyviä maita 
koskevaan päätöksentekoon.

Luterilainen Maailmanliitto (LML) on suurin ohjelmia 
toteuttava kumppanimme. Tuemme LML:n pitkäkestoisia 
kehitysohjelmia 11 maassa, minkä lisäksi LML on merkittä-
vä Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun kumppani.  
Teemme yhteistyössä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa YK-
vaikuttamista ihmisoikeuksien ja uskontojen välisen dialogin 
osalta sekä tuemme sen jäsenkirkkojen katastrofivalmiutta ja 
hallinnollista kapasiteettia kehittyvissä maissa.

Olemme yksi Kirkkojen Maailmanneuvoston erikoistu-
neista yhteistyöjärjestöistä. Tuemme yhdessä rauhaa, uskon-
tojen välistä vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien toteutumista 
edistävää työtä.

Teemme yhteistyötä useiden YK-järjestöjen kanssa 
erityisesti koulutuksen ja rauhantyön saralla. Näitä ovat mm. 
lastenrahasto UNICEF, kehitysohjelma UNDP, pakolaisavun 
päävaltuutetun toimisto UNHCR, poliittisen osaston rauhan-
välityksen tukiyksikkö MSU. Olemme YK:n Global Education 
Clusterin jäsen. 

Kirkon Ulkomaanapu toimii kansainvälisen Uskonnollisten 
ja perinteisten johtajien rauhanvälistysverkoston sihtee-
ristönä. 

Meillä on yhteistyösopimus Euroopan komission huma-
nitaarisen avun toimiston ECHOn kanssa. Olemme myös 
EU-maiden humanitaaristen järjestöjen yhteistyöverkoston 
VOICEn jäsen.

Kirkon Ulkomaanavulla on lisäksi kasvava määrä paikallisia 
kahdenvälisiä kumppaneita, jotka toteuttavat Ulkomaanavun 
tukemia hankkeita joko itsenäisesti tai yhdessä kanssam-
me. Paikalliset kumppanit ovat kirkkoja, kirkollisia ja muita 
uskonnollisia järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. 
Nämä kumppanit ovat oman toimintaympäristönsä asiantunti-
joita, ja niillä on merkittävä rooli pyrkiessämme saavuttamaan 
kestäviä tuloksia. 

HAP Internationalin jäsenenä olemme sitoutuneet kehit-
tämään toimintaamme vastuullisesti ja laadukkaasti, erityi-
sesti suhteessa niihin ihmisiin ja yhteisöihin, joiden kanssa ja 
hyväksi teemme työtä. 

Toimimme läheisessä yhteistyössä Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon hiippakuntien ja seurakuntien, sekä Yhteis-
vastuukeräyksen kanssa. Olemme Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston jäsen.

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjär-
jestö. 

Olemme Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen Kepan, 
suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen 
Kehyksen, Kehityspoliittisen Toimikunnan (KPT), Kansain-
välisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnan (IONK), 
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS), Kansa-

laisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston (KATU), Finn-
Watchin, Suomen Somalia-verkoston sekä Reilun kaupan 
edistämisyhdistyksen jäsen. Olemme myös kansalaisjärjes-
töjen edustajista, kansanedustajista sekä eri ministeriöiden 
virkamiehistä koostuvan Perjantai-ryhmän jäsen. Ryhmä 
vaikuttaa sosiaali-, terveys- ja inhimillisen kehityksen paino-
arvon vahvistamiseksi Suomen ja Euroopan kehityspolitiikas-
sa ja sen toteutuksessa.

Olemme myös yksi Nenäpäivä-säätiön kumppaneista. 

Kotimaiset kumppanit ja verkostot 

KUMPPANIT JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

Hallinto
Kirkon Ulkomaanavun säätiön toimintaa johtaa kirkon 
ulkoasiain neuvoston asettama yksitoistajäseninen hallitus, 
apunaan kolmijäseninen työjaosto. Hallitus kokoontui vuonna 
2014 neljä kertaa. Lisäksi työjaosto piti viisi sähköpostikoko-
usta ja kokoontui yhdessä tarkastusvaliokunnan kanssa kaksi 
kertaa.

Kirkon Ulkomaanavun hallitus 2014:

puheenjohtajana toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen
varapuheenjohtajana piispa Tapio Luoma 

jäseninä 
kv. asiantuntija Tarja Kantola,
johtaja Sixten Ekstrand,
kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen,
piispa Tapio Luoma,
toimittaja Reetta Meriläinen,
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma,
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen,
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth,
työalasihteeri Helena Tuominen ja
kaupallinen neuvos Kent Wilska. 

varajäseninä
asianajaja Tuomas Aho,
pääsihteeri Katri Korolainen sekä
johtaja Ilkka Mattila. 
sihteerinä toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Hallituksen työjaostoon kuuluivat:
puheenjohtajana Anni Vepsäläinen,
henkilökohtainen varajäsen Kimmo Kääriäinen
jäseninä
Helena Tuominen, henkilökohtainen varajäsen Tarja Kantola, 
Kent Wilska, henkilökohtainen varajäsen Tuomas Aho 
sekä sihteerinä Antti Pentikäinen.
 
Hallituksen asiantuntijajäsenet olivat 
pääsihteeri Heikki Huttunen Suomen ekumeenisesta neu-
vostosta,
johtaja Risto Jukko kirkon lähetystyön keskuksesta,
johtaja Kalle Kuusimäki diakonia- ja yhteiskuntatyön kes-
kuksesta ja
projektipäällikkö Riina Nguyen Suomen ortodoksisen kirkon 
Ortaid-avustusjärjestöstä
 
Vuoden 2014 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat
puheenjohtajana Ritva Ohmeroluoma,
jäseninä Tuomas Aho ja Katri Korolainen.
 
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen edusti Ulkomaanapua 
yhteistyötahoilla seuraavasti: Kirkon ulkoasiain osaston johto-
ryhmän jäsen, Kirkon lähetystyön toimikunnan asiantuntija-
jäsen, Nenäpäivä-säätiön hallituksen puheenjohtaja, Orto-
doksisen kirkon ulkomaanavun hallituksen asiantuntijajäsen, 
Yhteisvastuu-keräystoimikunnan jäsen, Helsingin Diakonissa-
laitoksen säätiön hallintoneuvoston jäsen, Helsingin yliopiston 
hallituksen jäsen, UNDP Civil Society Advisory Committeen 
puheenjohtaja. 

Ulkomaiset kumppanit ja verkostot

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

Kirkon Ulkomaanavun hallitus 16.3.2015. Eturivi vasemmalta Tuomas Aho, Tapio Luoma, puheenjohtaja Tarja Kantola, Reetta Meriläinen, Katri 
Korolainen ja Olli-Pekka Silverhuth. Takarivi vasemmalta Sixten Ekstrand, Helena Tuominen, Kent Wilska, Kimmo Kääriäinen, Ritva Ohmeroluoma, 
Pekka Haavisto ja Milla Perukangas.

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.

Yhteiskuntavastuu
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Kirkon Ulkomaanavun säätiö on monikulttuurinen asiantunti-
jaorganisaatio, joka työllistää yli sata eri alojen asiantuntijaa 
Helsingissä. Lisäksi työntekijöitä työskentelee ohjelmatyön 
tehtävissä eri puolilla maailmaa.

Vuoden 2014 aikana Ulkomaanavun henkilöstömäärä jatkoi 
kasvuaan. Henkilöstön vahvuus koko Ulkomaanavussa oli vuo-
den 2014 lopussa 248 henkilöä. Näistä 138 työskenteli Helsingis-
sä, 45 aluetoimistoissa lähetettynä työntekijänä ja 65 paikalta 
palkattuna työntekijänä. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 180. 
Määräaikaiset F2F- ja televarainhankkijat kartuttivat lisäksi 
yhteensä kuusi henkilötyövuotta.

Helsingissä henkilöstön keski-ikä oli 41 vuotta. Ulkomaan-
avun lähetetyistä ja Helsingissä työskentelevistä työntekijöistä 
30 prosenttia on miehiä ja 70 prosenttia naisia. Heillä on palve-
lusvuosia Ulkomaanavussa keskimäärin 6,0.

Noin 88 prosentilla Ulkomaanavun Helsingissä työskentele-
västä tai lähetetystä henkilöstöstä on korkeakoulututkinto ja 12 
prosenttia henkilöstöstä on suorittanut perus- tai keskiasteen 
tutkinnon. 34 prosentilla henkilöstöstä loppututkinto on suo-
ritettu muualla kuin Suomessa. Ulkomailla tutkintonsa suorit-
taneita työskentelee selkeästi enemmän aluetoimistoissa kuin 
Helsingissä.

Aluetoimistojen henkilöstön keski-ikä oli noin 36 vuotta. 
Paikalta palkatun henkilöstön sukupuolijakauma eroaa merkittä-
västi Helsingin toimiston sukupuolijakaumasta. Aluetoimistojen 
paikalta palkatusta henkilöstöstä 67 prosenttia oli miehiä, kun 
taas Helsingin toimistossa miehiä oli vajaa kolmannes. Itä- ja 
eteläisen Afrikan aluetoimistossa ja Lähi-idän aluetoimistossa oli 
naisenemmistö.

Henkilöstö

Ulkomaanavun työtyytyväisyyskyselyn vastausten yleiskuva 
oli positiivinen ja muun muassa työn sisällöllä oli merkittävä 
vaikutus työtyytyväisyyteen. Työtä pidettiin mielenkiintoisena 

ja merkityksellisenä. Lisäksi koettiin, että suhteet työtovereihin, 
alaisiin ja esimieheen toimivat.

Työhyvinvointi

Kirkon Ulkomaanavun pääkampanja vuonna 2014 oli Oikeus 
koulutukseen -teemaan liittynyt Koulutuksen katastrofi 
-kampanja. Kampanjalla haluttiin lisätä tietoa kehitysmaiden 
opettajapulasta ja opetuksen laadusta. Vaikka yhä useampi 
lapsi pääsee kouluun, oppimistulokset ovat usein heikkoja 
opettajien puutteellisen koulutuksen vuoksi. 

Kampanjan aikana oli esillä Meeri Koutaniemen valoku-
vanäyttely Myanmarista. Koulutuksen merkityksestä kävivät 
koululaisille kertomassa muun muassa rap-artisti Musta 

Barbaari ja Ulkomaanavun koulutus-teeman lähettiläs Jesse 
Kaikuranta, joka tutustui Ulkomaanavun työhön Sierra 
Leonessa.

Kampanjan aikana kerättiin nimiä vetoomukseen haurai-
den valtioiden opetuksen laadun ja opettajien koulutuksen 
puolesta. Vetoomus, jonka allekirjoitti 7 049 henkilöä, luovu-
tettiin kansainvälisenä opettajanpäivänä opetus- ja viestintä-
ministeri Krista Kiurulle.

Koulutuksen katastrofi -kampanja

Kaisaniemen ala-asteen 5C-luokassa Helsingissä testattiin vappuaattona sitä, voiko luokassa oppia, vaikka opettaja ei osaa.  Katastrofin ainekset 
-kampanjan haasteen ottivat rap-artisti Musta Barbaari (vas.) ja mentalisti Noora Karma, jotka opettivat valmistautumatta muun muassa tervey-
stietoa ja matematiikkaa.

Vuonna 2014 Ulkomaanapu teki aktiivista vaikuttamistyötä 
niin ohjelmamaissaan, Suomessa, EU:ssa kuin kansain-
välisesti. Vaikuttamistyön keskiössä olivat Ulkomaanavun 
strategiset teemat: oikeus koulutukseen, oikeus toimeen-
tuloon ja oikeus rauhaan. Näiden lisäksi Ulkomaanapu vai-
kutti myös laajempiin kehitysyhteistyötä ja humanitaarista 
apua koskeviin kysymyksiin kuten Post-2015 -kokouksen 

ja maailman humanitaarisen huippukokouksen valmiste-
luihin.

Kaikessa Ulkomaanavun vaikuttamistyössä lähtökoh-
tana oli oikeusperustainen lähestymistapa. Toisin sanoen 
Ulkomaanapu pyrki rohkaisemaan ihmisiä vaatimaan 
oikeuksiaan ja samalla sekä tukemaan että seuraamaan 
vastuutahoja velvollisuuksiensa täyttämisessä.

Vaikuttamistyö
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Nuorisoverkosto Changemakerin vuoden 2014 painopisteinä oli-
vat erityisesti paikallisryhmien toiminnan tukeminen ja jäsenyy-
den vahvistaminen. Myös verkoston tiedotusta kehitettiin suun-
nitelmallisesti. Vuoden 2014 lopussa verkostolla oli yhteensä 19 
paikallisryhmää. Vuoden suurin tapahtuma oli Changemakerin 
10-vuotisjuhlat, joita vietettiin näyttävästi marraskuussa. Juhlat 
olivat tärkeä osa sekä jäsenyyden vahvistamista että vapaaeh-
toisten kiittämistä. 

Tärkeä osa verkoston toimintaa oli edelleen myös kam-
panjointi ja teemaryhmätoiminta. Vuoden pääkampanja liittyi 
velkateemaan. Sen aiheena olivat veroparatiisit ja verovälttelyn 
kitkeminen. Veroparatiisimatkat-kampanja toteutettiin yhdessä 
muiden järjestöjen kanssa. 

Osana Veroparatiisimatkat-kampanjaa Changemaker lansee-
rasi  postikorttikampanjan, jossa verkosto haastoi kolme suo-
malaista suuryritystä – Koneen, Stora Enson ja UPM Kymmenen 
– julkaisemaan maakohtaiset talousraportit vapaaehtoisesti. 

Postikortteja lähetettiin yrityksille pitkin kampanjakautta. 
Kortteja kerättiin yhteensä 3182 kappaletta, joista 1047 oli osoitet-
tu Koneelle, 1194 Stora Ensolle ja 941 UPM-Kymmenelle. Kampan-
jakauden aikana kampanjaryhmä tapasi myös kaikkien kolmen 
yrityksen edustajia ja keskusteli heidän kanssaan maakohtaises-
ta talousraportoinnista. 

Changemaker

Naisten Pankki uudisti vuonna 2014 toimintatapaansa koti-
maassa. Tekemistä tukemaan perustettiin neljä valtakunnal-
lista työryhmää: Jelpparit paikallisryhmien tueksi, viestin-
täryhmä huolehtimaan viestinnästä ja markkinoinnista, 
varainhankintaryhmä kehittämään erityisesti yritysvarain-
hankintaa ja tapahtumaryhmä vastaamaan valtakunnallisis-
ta tapahtumista ja konseptoimaan tapahtumia paikallisryh-
mien järjestettäväksi.

Paikallisryhmiä oli yli 30 vuonna 2014. Olennainen osa 
ryhmien toimintaa olivat monenlaiset tapahtumat, joissa 
sekä viihdyttiin ja viihdytettiin että kerättiin varoja kehitys-
maiden naisten toimeentulon tukemiseksi. Kaikkiaan ryhmät 
järjestivät vuonna 2014 yli 500 tapahtumaa eri puolilla 
Suomea. 

Yksi tällainen tapahtuma oli Järvenpään kävelykatu 
Jannella neljännen kerran kilpailtu Korkkarijuoksu. Juoksuis-

sa neljän hengen joukkueet kipaisivat radan korkkareissa 
sukkulaviestinä. Ensimmäisestä vuodesta lähtien Korkkari-
kisaan on liittynyt myös oheistapahtumana korkkarikirppis, 
jossa oli tänä vuonna myynnissä myös kenkäpussukoita ja 
astiapyyhkeitä.

Vuoden lopussa kehitysmaiden naisten toimeentulon 
ja yrittäjyyden tukemiseen oli kerätty yhteensä 7,7 miljoo-
naa euroa. Vuoden 2014 keräystulos oli 1,3 miljoonaa euroa. 
Hankkeita oli käynnissä 12 maassa. 

”Uskon vahvasti tähän ideaan. Viestit kohdemaista ovat 
olleet innostavia, tuloksia on oikeasti saatu aikaan. On ilo 
tehdä yhteistyötä kehitysmaiden naisten aseman paran-
tamiseksi ja viedä uskoa toivosta eteenpäin”, sanoo Leila 
Kontkanen Naisten Pankin Joensuun paikallisryhmästä.

Naisten Pankki 

Ensimmäiset verkoston lähettämät vapaaehtoiset opettajat olivat viime 
vuonna kouluttamassa opettajia ja kehittämässä opetussuunnitelmia Etelä-
Sudanissa ja Kambodžassa. Suomessa verkosto tarjoaa tukea opettajille ja 
kouluille globaalikasvatukseen. 

Kambodžassa verkosto on mukana kehittämässä opinto-ohjausta sekä 
”koulutus katastrofeissa”-koulutusta yhteistyössä Kambodžan opetusminis-
teriön kanssa.  Etelä-Sudanissa verkoston vapaaehtoinen oli kehittämässä 
opettajankoulutusta paikallisessa opettajankoulutusinstituutissa. Lisäksi 
suomalaiset opettajat kehittivät opetusmenetelmiä Kenian kouluissa yhdessä 
hollantilaisten ja kenialaisten opettajien kanssa World teacher -ohjelmassa.

Kirkon Ulkomaanapu koordinoi verkostoa, jonka työtä johtaa asian-
tuntijoista koostuva ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina muun muassa 
ulkoministeriö, opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opettajien 
ammattijärjestö OAJ, CIMO, Kepa ry, Oulun ja Helsingin yliopistojen opetta-
jankoulutuslaitokset sekä kirkkohallitus.

Opettajat ilman rajoja
Changemaker ja Kirkon Ulkomaanapu 
toteuttivat yhdessä Changemaker Akate-
mia -nimisen koulutusohjelman vuonna 
2014. Koulutusohjelma keskittyi rauhan-
kysymyksiin ja erityisesti väkivaltaisen 
radikalisaation teemoihin. Changemaker 
Akatemiaan rekrytoitiin 12 rauhantyöstä 
kiinnostunutta nuorta aikuista hakemus-
ten ja haastatteluiden perusteella. 

Koulutusohjelman tarkoituksena 
oli tarjota osallistujille mahdollisuuksia 
toimia jatkossa rauhan edistäjinä niin 
omassa elämässään kuin laajemminkin. 
Toukokuusta marraskuuhun kestänee-
seen ohjelmaan kuului viisi koulutusvii-
konloppua sekä viikon opintomatka Keni-
aan tutustumaan Kirkon Ulkomaanavun 
rauhantyöhön. 

CHANGEMAKER AKATEMIA

Changemakerin vapaaehtoiset keräsivät Veroparatiisimatkat-kam-
panjan postikortteja useissa kesätapahtumissa, kuten Herättäjäjuh-
lilla Lapualla.
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Opettajat pohtivat työpajassa verkoston viestinnän kysymyksiä Opettajat ilman rajoja 
-verkoston järjestämässä Maailma opettajien päivän –seminaarissa 4.10.2014
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EAPPI on Jerusalemin kirkkojen pyyn-
nöstä vuonna 2002 aloitettu ekumeeni-
nen kumppanuusohjelma, jota hallinnoi 
Kirkkojen maailmanneuvosto. Ohjelman 
lähettämät kansainväliset vapaaehtoiset 
ihmisoikeustarkkailijat sijoittuvat Län-
sirannalle ja Itä-Jerusalemiin kaikkiaan 
seitsemälle paikkakunnalle.

Kolmen kuukauden kestävän vapaa-
ehtoisjakson aikana tarkkailijat seu-
raavat tilannetta alueella, raportoivat 
mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista 
ja tarjoavat suojelevaa läsnäoloa paikal-
lisille. Vuonna 2014 Ulkomaanapu lähetti 
EAPPI-ohjelmaan kaikkiaan kolmetoista 
vapaaehtoista.

EAPPI

Changemaker Akatemiassa  12 nuorta aikuista perehtyi rauhantyöhön 
asiantuntijoiden johdolla.

Hämeenlinnan paikallisryhmä järjesti elokuussa Ravintolapäivänä 
puistokahvilan. Kuvassa Taija Pihlajaniemi ja Kyllikki Kauha.
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Leila Kontkanen (vas.) Joensuun paikallisryhmän tempauksessa kaup-
pakeskus Iso Myyssä joulukuussa 2014.
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Dora Arriola Vega sekä Ruby Coy Quej Guatemalasta saapuivat 
Oulun hiippakunnan vieraiksi Yhteisvastuukeräyksen merkeissä 
alkuvuodesta 2014. Keski-Amerikassa sijaitsevan Guatemalan 
nimi tarkoittaa alkuperäiskielellä monien puiden maata. 

Kaukaisia vieraita pidettiin kuin ”piispaa pappilassa”. Piispa 
Samuel Salmi kietoi naisten hartioille Suomen alkuperäiskansan 
saamelaisten kutomat lämpimät hartiahuivit. Käsiinsä naiset 
saivat kauniit lapaset, nekin saamelaisten tekemät. 

Arriola Vega ja Coy Quej kertoivat, että alkuperäiskansojen 
tilanne on Guatemalassa erittäin vaikea. Noin puolet väestöstä on 
Coy Quejin edustamia maya-intiaaneja, joita syrjitään monella elä-
mänalueella. Oikeus koulutukseen, työhön tai palveluihin toteutuu 
harvoin. Haavoittuvimmassa asemassa ovat naiset ja nuoret sekä 
maaseudun maattomat asukkaat. Yli puolet väestöstä, alkuperäis-
väestöstä lähes 80 prosenttia, elää köyhyysrajan alapuolella.

”Itse alkuperäiskansaan kuuluvana naisena haluan rohkaista 
nuoria, että he voivat saavuttaa unelmansa, saada koulutusta ja 
työpaikan. Olen itse esimerkki siitä, että se on mahdollista”, Coy 
Quej sanoi.

Kirkon Ulkomaanapu perehdyttää Guatemalassa paikallis-
ten kumppaniensa kanssa alkuperäiskansoja ihmisoikeuksiin ja 
tukee naisten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon. Työllä 
rakennetaan perustaa demokraattisemmalle yhteiskunnalle, 
jossa tulevat sukupolvet osaavat välttää eriarvoisuuteen johtavat 
käytännöt paremmin. Eriarvoisuuteen puuttuminen vähentää 
myös turvattomuutta ja rikollisuutta. Guatemala oli vuoden 2014 
Yhteisvastuukeräyksen ulkomaankohde. 

Oulussa piispantaloon oli kutsuttu myös hiippakunnan diako-
nia- ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunta kaukaisia vieraita 
tapaamaan. 

”Vierailun aikana koin, ettemme sittenkään ole vieraita toi-
sillemme. Täälläkin keskuudessamme elää vähemmistöryhmiä, 
ja kysymys ihmisarvoisen elämän säilyttämisestä ja työstä sen 
puolesta sitovat meitä yhteen”, kertoo Kokkolan suomalaisen 
seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Camilla Honkala. 

Yhteisvastuuvieraat Guatemalasta 
vierailivat Oulun hiippakunnassa

Guatemalalaiset vieraat saivat Suomessa tutustua pakkasten lisäksi muun muassa Oulun hiippakunnan piispantaloon ja saamelaiskulttuuriin. 
Kuvassa edessä vasemmalta Dora Arriola Vega, piispa Samuel Salmi ja Ruby Coy Quej. Takana neuvottelukunnan jäsenistä pastori Tapio Karjula 
(vas.) Kemistä ja diakoniatyöntekijä Camilla Honkala Kokkolasta. 
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Kirkon Ulkomaanapu sai lahjoituksia yksityishenkilöil-
tä ja yrityksiltä yhteensä 8,1 miljoonaa euroa. Valtaosa 
näistä lahjoituksista tuli yksityishenkilöiltä. Ylivoi-
maisesti merkittävin yksittäinen lahjoitusmuoto oli 
kuukausilahjoittajien tuki. Lukuisat kuukausilahjoitta-
jat ovat olleet jo vuosikausia Ulkomaanavun uskollisia 
tukijoita.

Uusia kuukausilahjoittajia liittyi erityisesti F2F-
katuvarainhankinnan eli feissauksen kautta. Myös 
Ulkomaanavun televarainhankinnan tiimillä oli tärkeä 
rooli uusien kuukausilahjoittajien hankinnassa.

Toisenlainen Lahja piti yhä hyvin pintansa eetti-
senä vaihtoehtona perinteisille joululahjoille ja tuotti 
miljoonan euron verran lahjoituksia. 

Testamenttilahjoitus on kaunis tapa auttaa ja 
testamenttilahjoitukset ovatkin pitkällä aikavälillä 
tarkasteltaessa kasvusuunnassa. 

Yksityishenkilöiden suurlahjoituksilla oli myös 
vuonna 2014 tärkeä rooli Ulkomaanavun varainhankin-
nassa. Olemme erittäin kiitollisia tästä luottamuksen 
osoituksesta.

KUUKAUSILAhJOITTAjAT ovAT
VARAINHANKINNAN KIvIjALkA

TESTAMENTTILAHJOITUS
– PERINNÖKSI PAREMPI MAAILMA

Unelmoitko sinä kanssamme siitä, että jokaisella 
ihmisellä olisi mahdollisuus omaan toimeentuloon, 
koulutukseen sekä turvalliseen elinympäristöön? 
Työtä tämän unelman toteutumiseksi on paljon, 
mutta tiedämme, että muutos on mahdollista ja 
siksi ponnistelemme sen saavuttamiseksi. Muista-
malla Kirkon Ulkomaanapua testamentissasi olet 
mukana toteuttamassa tätä unelmaa myös tulevai-
suudessa ja varmistat tärkeän työn jatkuvuuden.

Pienikin lahjoitus auttaa kehitysmaissa
Kun olet ensin huomioinut läheisesi, harkitsisitko 
vielä kaukaisen lähimmäisen liittämistä testament-
tiisi? Lahjoituksen ei suinkaan tarvitse olla suuri 
– jokaisella lahjoituksella on merkitystä köyhän 
perheen elämässä.

Yleishyödyllisenä järjestönä Ulkomaanavun ei 
tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, 
joten se käytetään kokonaisuudessaan työhömme.

Tilaa esite tai kysy lisätietoja:
kirkonulkomaaapu.fi/testamenttilahjoitus tai
lahjoittajapalvelu p. 020 787 1201.
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Kehitys on oppimista: uutta tietoa, uusia taitoja, uut-
ta osaamista. Niiden ansiosta tulevaisuus voi sisältää 
mahdollisuuksia, jotka ennen olivat vain pelkkiä haavei-
ta – kuten ammatin, toimeentulon ja keinoja vaikuttaa 
omaan elinympäristöön. Ei ole ihme, että koulutusta 
pidetään yhtenä kehityksen avaimista.

Joidenkin korvissa kehitys voi tosin kalskahtaa edis-
tysuskoiselta uudissanalta. Toiset puhuvatkin mieluum-
min hyvästä elämästä tai inhimillisestä yhteiskunnasta. 
Näillä puhetavoilla on juurensa suurten maailmanus-
kontojen opetuksissa. Uskonnot asettavat ihanteeksi 
oikeuden ja kohtuuden, rauhan ja sovinnon, yltäkylläisen 
elämän. Niiden saavuttamiseksi ne kehottavat hankki-
maan oppia ja tietoa.

Raamatustakin merkittävä osa on viisauskirjallisuut-
ta, jonka päämääränä on elämäntaidon vaaliminen. Sa-
nanlaskujen kirjassa Viisaus kuvataan Jumalan ensim-
mäiseksi luomistyöksi, jonka perustalle ihmisen on hyvä 
rakentaa elämänsä:

- Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa 
esikoisena, ennen taivasta ja maata.
Joka minut löytää, löytää elämän.

Sananlaskujen viisaus on käytännönläheistä. Elämäs-
sä auttaa, kun ottaa toiset huomioon. Lyhytnäköisyys, 
oman edun tavoittelu ja yhteisen hyvän laiminlyönti 
kostautuvat. Samalla sananlaskut painottavat tervettä 
realismia ja elämän luonteen oikeaa ymmärtämistä. 
Ihminen on rajallinen olento, ja voimansa ja aikansa on 
syytä arvioida oikein.

Opettaminen oli myös Jeesuksen pääasiallinen 
toimenkuva. Hänen tavoitteensa olivat kunnianhimoi-
sia: hän halusi, että ihmiset alkaisivat ajatella uudella 
tavalla itsestään, elämästään ja toisista ihmisistä. Siksi 
hän käytti apunaan vertauksia. Niiden oli määrä syn-

nyttää kuulijoissa oivallus, että asiat voivat olla toisin 
kuin päältä katsoen näyttää. Pienestä siemenestä voi 
kasvaa suuri puu, ja vähäpätöisinä pidetyillä asioilla voi 
olla suuri merkitys. Kukaan ei ole toivoton, ja uusi alku on 
mahdollinen jokaiselle.

Jeesuksen opetus oli luovaa ja ennakkoluulotonta, ja 
parhaimmillaan hänen perintönsä on sitä yhä. Se ruokkii 
oppimista, joka on avointa oivalluksille ja asennemuu-
toksille. Se katsoo ulkokuoren ja ennakkoluulojen taakse. 
Eikä se antaudu kyynisyydelle ja epätoivolle, vaan säilyt-
tää tulevaisuudenuskon synkimmänkin hädän keskellä. 
Sellainen opetus muuttaa maailmaa.

Samaa perintöä Kirkon Ulkomaanapukin haluaa vaalia 
työssään, ja Ulkomaanavun arvot – valikoimaton lähim-
mäisenrakkaus, periksi antamaton toivo, kunnioitus ja 
rohkeus – velvoittavat samanlaiseen ennakkoluulotto-
muuteen: kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia, ja kaikkia 
on kohdeltava sen mukaisesti; pelko ja toivottomuus 
eivät saa estää tekemästä sitä, mikä on oikein. 

Ei ole sattuma, että oikeus koulutukseen on keskei-
sellä sijalla Ulkomaanavun työssä. Uuden oppimisen ja 
paremman tulevaisuuden välillä on vallinnut yhteys niin 
kauan kuin maan päällä on ollut ihmisiä. Se on kirjoitettu 
geenikarttaamme ja kulttuuriperintöömme, tieteeseem-
me, taiteeseemme ja uskontoihimme. Parhaiten se käy 
ilmi nimestä, jolla kutsumme itseämme: homo sapiens, 
viisas, oppimaan kykenevä ihminen. 

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä ihmisarvon puo-
lesta. Sen perustana on jokaisen ihmisen oikeus viisaan 
ihmisen yltäkylläiseen elämään.

Petri Merenlahti
Johtava teologinen asiantuntija
Kirkon Ulkomaanapu

OPPIA IKÄ KAIKKI
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Tee hyvää Kirkon Ulkomaanavun kautta 

Rippikoulu- 
paketti  
maailmanmuuttajille

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

ANNA TOISENLAINEN LAHJA
Anna Toisenlainen Lahja ja auta kehitysmaiden ihmisiä saamaan tukea koulutuk-
seen, toimeentulon hankkimiseksi tai hätäapua katastrofin aikana. Lahjasta saat 
annettavaksi perinteisen postikortin tai sähköisen kortin lahjan saajalle.
toisenlainenlahja.fi

NOPEAN TOIMINNAN JOUKOT
Liity reserviimme ja ole katastrofin tapahtuessa valmis lähtemään kaduille lipas-
kerääjänä. Saat perehdytyksen humanitaarisen avun käytännöistä ja avun perille 
menosta. Lisätietoja kaarina.meskanen@kirkonulkomaanapu.fi.

TEKOJA-KAMPANJA
Ulkomaanavun vuoden 2015 Tekoja-kampanjan teemana ovat nuoret ja väkival-
tainen radikalisoituminen. Haluamme lisätä ymmärrystä väkivaltaisiin ääriryh-
miin liittymisen syistä ja kertoa käytännön keinoista väkivaltaisen radikalisoitu-
misen estämiseksi sekä Suomessa että konfliktialueilla. tekojakampanja.fi

PEACE UNITED
Peace United on joukkue, joka pelaa rauhan puolesta. Sen kapteeneina toimivat 
Aki Riihilahti ja Laura Österberg Kalmari. Peace United kutsuu mukaan koulut ja 
kaikki suomalaiset. peaceunited.fi

NAISTEN PANKKI
Naisten Pankki kerää varoja kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon 
kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Olemme vapaaehtoisyhteisö, 
jossa voimavaramme ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoitta-
jat. naistenpankki.fi

Väkivaltaiseen ääriryhmään liittyvä nuori jättää taakseen surevia omaisia

ja oman tulevaisuutensa. Koulutus, toimeentulo ja yhteenkuuluvuuden 

tunne tarjoavat vaihtoehtoja. Anna nuorelle syy jäädä: tekojakampanja.fi
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OPETTAJAT ILMAN RAJOJA
Opettajat ilman rajoja -verkosto tukee kehitysmaiden opettajien pedagogista osaamista 
ja laadukkaan opetuksen toteutumista maailman hauraimmissa valtioissa.
opettajatilmanrajoja.fi

TUO KOULUSI MUKAAN
PÄIVÄTYÖKERÄYKSEEN!
Autamme päivätyökeräyksen avulla kehitysmaiden lapsia ja nuoria saamaan parem-
man koulutuksen. Päivätyökeräyksessä oppilaat työskentelevät päivän valitsemassaan 
yrityksessä ja lahjoittavat palkkionsa keräykseen.
kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/paivatyokerays

RYHDY YHTEYSHENKILÖKSI
Seurakunnissa on yksi tai useampi yhteyshenkilö, joka pitää Kirkon Ulkomaanavun 
toimintaa esillä sekä välittää materiaalia työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden käytettä-
väksi. Yhteyshenkilö toteuttaa kampanjoita ja innostaa osallistumaan kansainväliseen 
vastuuseen.

CHANGEMAKER-VERKOSTO
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva itsenäinen nuorten verkos-
to, joka tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia kehityskysy-
myksistä kiinnostuneille nuorille.

RIPPIKOULUPAKETTI
Nuorisoverkosto Changemakerin kansainvälisen diakonian rippikoulupaketti on ladat-
tavissa osoitteessa changemaker.fi/riparipaketti. Changemakerilta voi myös pyytää  
vapaaehtoisen vierailijan rippikouluun. Kysy lisää toimisto@changemaker.fi.

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

TEKOJA-LEHTI
Tekoja-lehti kertoo ihmisistä, joiden perusoikeuksien toteutumisen puolesta työskente-
lemme  ja siitä, miten meistä jokainen voi olla mukana muutamassa maailmaa. Tilaus 
on maksuton. kirkonulkomaanapu.fi/tekoja

SOSIAALINEN MEDIA
Työmme tuloksia ja kehitysyhteistyön ajankohtaisia asioita voit seurata myös sosiaali-
sessa mediassa. Löydät meidät Facebookista, Twitteristä, Instagramista, LinkedInistä ja 
YouTubesta. 

Suvivirsi
Vastaanota kevät Suvivirsi-
tapahtumissa ympäri Suo-
men. Tule laulamaan ja auta 
samalla lapsia saamaan laa-
dukasta koulutusta myös 
kehitysmaissa.

Anna Toisenlainen 
Lahja
Anna Toisenlainen Lahja ja 
auta kehitysmaiden ihmi-
siä saamaan tukea kou-
lutukseen, toimeentulon 
hankkimiseksi tai hätäapua 
katastrofin aikana. Lahjasta 
saat annettavaksi perintei-

sen postikortin tai sähköisen kortin lahjan saajalle.

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

Naisten Pankki
Naisten Pankki kerää varoja 
kehitysmaiden naisten 
yrittäjyyden ja toimeentu-
lon kehittämiseksi kestävän 
kehityksen periaattein. 
Olemme vapaaehtoisyhtei-
sö, jossa voimavaramme 
ovat aktiiviset vapaaehtoi-

set, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat.

Opettajat ilman  
rajoja
Opettajat ilman rajoja  
-verkosto tukee kehitys-
maiden opettajien pe-
dagogista osaamista ja 
laadukkaan opetuksen 
toteutumista maailman 
hauraimmissa valtioissa.

 

Tuo koulusi  
mukaan päivätyö-
keräykseen!
Autamme päivätyökeräyk-
sen avulla kehitysmaiden 
lapsia ja nuoria saamaan 
paremman koulutuksen. 
Päivätyökeräyksessä oppi-
laat työskentelevät päivän 

valitsemassaan yrityksessä ja lahjoittavat palkkion-
sa keräykseen.

Ryhdy yhteys- 
henkilöksi
Seurakunnissa on yksi tai 
useampi yhteyshenkilö, 
jotka pitävät Kirkon Ulko-
maanavun toimintaa esillä 
sekä välittävät materiaalia 
työntekijöille ja vastuu-
henkilöille käytettäväksi. 

Yhteyshenkilö toteuttaa kampanjoita ja innostaa 
osallistumaan kansainväliseen vastuuseen.

Changemaker- 
verkosto
Changemaker on Kirkon 
Ulkomaanavun yhteydessä 
toimiva itsenäinen nuorten 
verkosto, joka tarjoaa va-
paaehtois- ja vaikuttamis-
toiminnan mahdollisuuk-
sia kehityskysymyksistä 
kiinnostuneille nuorille.

EAPPI- 
vapaaehtoiset
EAPPI (Ecumenical Ac-
companiment Programme 
In Palestine and Israel) on 
vuonna 2002 käynnistetty 
kansainvälinen kumppa-
nuusohjelma. Ohjelma 
tukee paikallisia yhteisöjä ja 

siviiliväestöä konfliktiin liittyvissä kriittisissä tilan-
teissa ja raportoi ihmisoikeuksien toteutumisesta 
Israelissa ja Palestiinassa.

Tee hyvää Kirkon 
Ulkomaanavun kautta

www.kirkonulkomaanapu.fi

Suvivirsi
Vastaanota kevät Suvivirsi-
tapahtumissa ympäri Suo-
men. Tule laulamaan ja auta 
samalla lapsia saamaan laa-
dukasta koulutusta myös 
kehitysmaissa.

Anna Toisenlainen 
Lahja
Anna Toisenlainen Lahja ja 
auta kehitysmaiden ihmi-
siä saamaan tukea kou-
lutukseen, toimeentulon 
hankkimiseksi tai hätäapua 
katastrofin aikana. Lahjasta 
saat annettavaksi perintei-

sen postikortin tai sähköisen kortin lahjan saajalle.

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

Naisten Pankki
Naisten Pankki kerää varoja 
kehitysmaiden naisten 
yrittäjyyden ja toimeentu-
lon kehittämiseksi kestävän 
kehityksen periaattein. 
Olemme vapaaehtoisyhtei-
sö, jossa voimavaramme 
ovat aktiiviset vapaaehtoi-

set, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat.

Opettajat ilman  
rajoja
Opettajat ilman rajoja  
-verkosto tukee kehitys-
maiden opettajien pe-
dagogista osaamista ja 
laadukkaan opetuksen 
toteutumista maailman 
hauraimmissa valtioissa.

 

Tuo koulusi  
mukaan päivätyö-
keräykseen!
Autamme päivätyökeräyk-
sen avulla kehitysmaiden 
lapsia ja nuoria saamaan 
paremman koulutuksen. 
Päivätyökeräyksessä oppi-
laat työskentelevät päivän 

valitsemassaan yrityksessä ja lahjoittavat palkkion-
sa keräykseen.

Ryhdy yhteys- 
henkilöksi
Seurakunnissa on yksi tai 
useampi yhteyshenkilö, 
jotka pitävät Kirkon Ulko-
maanavun toimintaa esillä 
sekä välittävät materiaalia 
työntekijöille ja vastuu-
henkilöille käytettäväksi. 

Yhteyshenkilö toteuttaa kampanjoita ja innostaa 
osallistumaan kansainväliseen vastuuseen.

Changemaker- 
verkosto
Changemaker on Kirkon 
Ulkomaanavun yhteydessä 
toimiva itsenäinen nuorten 
verkosto, joka tarjoaa va-
paaehtois- ja vaikuttamis-
toiminnan mahdollisuuk-
sia kehityskysymyksistä 
kiinnostuneille nuorille.

EAPPI- 
vapaaehtoiset
EAPPI (Ecumenical Ac-
companiment Programme 
In Palestine and Israel) on 
vuonna 2002 käynnistetty 
kansainvälinen kumppa-
nuusohjelma. Ohjelma 
tukee paikallisia yhteisöjä ja 

siviiliväestöä konfliktiin liittyvissä kriittisissä tilan-
teissa ja raportoi ihmisoikeuksien toteutumisesta 
Israelissa ja Palestiinassa.
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Päivi Lammela on toiminut kaksi kautta Kirkon Ulko-
maanavun yhteyshenkilötyöryhmässä. Tehtävä on 
poikinut kokemuksia, jotka ovat muuttaneet Päivin 
suhtautumistapaa elämään.

Modernistinen Hyvinkään kirkko muistuttaa ulkoapäin aivan 
avaruusalusta, sisältä paljastuu kuitenkin valoisa välittämisen 
maailma.  

”Toimenkuvaani kuuluu monikulttuurisuustyö ja kansainvä-
lisestä diakoniasta vastaaminen”, diakoni Päivi Lammela kertoo 
työstään. 

 ”Kun sain viran, minulla oli kuitenkin tunne, että mitähän 
tämä kansainvälinen diakonia voisi olla. Halusin tehdä enemmän. 
Hakeuduin Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilötyöryhmään, 
koska en ole tyyppiä, joka itse keksisi tyhjästä jotain”, Lammela 
kuvaa. 

Pontta omaan työhön
Ulkomaanavun yhteyshenkilötyöryhmän jäsenyys on kaksivuo-
tinen, ja siihen valitaan yhteensä 18 yhteyshenkilöä. Lammela on 
osallistunut vuonna 2012 alkaneen kautensa aikana muun muassa 
yhteyshenkilömatkalle Ugandaan. Hän kertoo matkan antaneen 
pontta puhua Ulkomaanavusta. Matkan jälkeen hän kiersi Espoon 
hiippakunnassa kertomassa näkemästään. Kuulijoita oli vauvasta 

vaariin, ja kiinnostus näkyi mm. kysymyksinä Ulkomaanavun 
työstä – myös tarpeellisina kriittisinä kysymyksinä. 

”Kaiken näkemäni pohjalta voin vakuuttaa, että apu menee 
perille. Näin omin silmin, miten säästöryhmissä mukana olleet 
naiset saivat mikrolainojen turvin elämänsä hallintaan. Heillä oli 
mahdollisuus kouluttaa lapsensa ja käydä lääkärissä.” 

Ei sijaa kyynisyydelle
Vaikka Lammela kohtasi matkalla muun muassa köyhyyttä, aids-
orpoutta sekä kovia elämäntarinoita LRA:n terrorin varjosta, matka 
ei uuvuttanut.

”Asenne on sama kuin diakoniatyössä: kaikkia ei pysty autta-
maan. Yksi ihminen kerrallaan riittää.” 

Kun Ugandasta aikanaan saapui yhteisvastuuvieraita kiittä-
mään lahjoituksista, kutsui Päivi heidät vierailulle kotiinsa. Alkoi 
ystävyys.

”Lopulta lähdimme perheeni kanssa lomalle Ugandaan ja 
teimme kaksi viikkoa töitä vapaaehtoisina orpokodissa.” 

Lammela kertoo sykähdyttävästi, miten lapsi toisensa jälkeen 
pyrki itkien tuntemattoman syliin. Matkan jälkeen Lammela 
kertookin elämänsä muuttuneen: esimerkiksi kuluttaminen jäi 
aiempaa pienempään rooliin. Myös Lammelan kaksi aikuista ty-
tärtä ovat matkan jälkeen sanoittaneet enemmän kiitollisuuttaan 
elämälle.

HYVINKÄÄ – UGANDA

Diakoni Päivi Lammela iloitsee jokaisen uuden vapaaehtoisen liittymisestä mukaan seurakuntatyöhön.  Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan 
joukot ovat tarjonneet monelle väylän auttaa ja välittää.

Valikoimaton lähimmäisenrakkaus kriisien, konfliktien ja 
hädän keskellä asuvien ihmisten auttamiseksi on kan-
sainvälistä diakoniaa. Kirkon ja seurakuntien tuki on yksi 
neljästä Kirkon Ulkomaanavun tulorakenteen peruspilarista. 
Tämän tuen merkitys Ulkomaanavun työlle kasvaa tulevai-
suudessa. 

 Seurakuntien tuki mahdollistaa myös rahoituksen 
hakemisen kansainvälisiltä rahoittajilta kattamalla vaaditun 
omarahoitusosuuden. Pienetkin avustukset ovat tärkeitä. 
Yli puolet kirkon ja seurakuntien taloudellisesta avusta 
on seurakuntien talousarviotukea, joka oli vuonna 2014 
yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2014 seurakunnilla ja seurakuntalaisilla oli 
mahdollisuus tehdä työtä kaukaisen lähimmäisen avuksi 
osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen, erilaisin kolehdein 
sekä kampanjoiden avulla. Suvivirsi-kampanja on muo-
dostumassa joka seurakunnan perinteiseksi tavaksi olla 
mukana Kirkon Ulkomaanavun työssä.

Ulkomaanavun yhteystyöhenkilöt ovat seurakunnissa 
mittaamaton voimavara ja heistä jokainen antoi myös viime 
vuonna upean työpanoksen pitämällä yllä ajankohtaisia 
teemoja ja tuomalla Ulkomaanavun toimintaa näkyväksi 
seurakunnalle.

Seurakuntien tuki on tärkeää

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2014 -tilasto löytyy osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi/srktuki
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SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOTUKI
KIRKON ULKOMAANAVULLE 2005–2014 MILJ. €

VARAINHANKINNAN TUOTOT SEURAKUNNILTA 2014

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

52,6 %

21,8 %

12,8 %

2,6 %

10,3 %
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Kirkon Ulkomaanavun avustusalueet 2014

Toiminta-alueet  
      
MAANOSA YHT. % milj. €  
     
Afrikka  52,4 % 12,8

Aasia  17,6 % 4,3

Eurooppa  0,7 % 0,2

Globaalit ohjelmat 10,3 % 2,5

Latinalainen Amerikka ja Karibia 10,1 % 2,5

Lähi-itä 9,0 % 2,2

ULKOMAANTYÖ YHTEENSÄ 100,0 % 24,5  

AFRIKKA
     
  €

Somalia  2 511 730,02
Kongon demokraattinen tasavalta  2 108 765,09
Etelä-Sudan  1 636 228,38
Keski-Afrikan tasavalta  1 141 386,12
Kenia  1 102 009,43
Angola  906 605,46
Sierra Leone  809 167,70
Uganda  780 804,57
Liberia  762 265,04
Mosambik  677 372,78
Sudan  212 653,49
Burundi  112 133,05
Zimbabwe  54 886,91
Tšad  22 133,05
Länsi-Afrikka  6 051,63
Nigeria, Sahel  2 366,00
Eritrea  1 101,12
Itä-Afrikka  4 310,01
Muu Afrikka 

YHTEENSÄ  12 843 349,83    
   

AASIA 
      
  €
 
Filippiinit  1 337 753,22
Kambodža  1 274 096,09
Myanmar  847 009,81
Nepal  710 822,79
Irak  50 000,00
Muu Aasia  92 216,48

YHTEENSÄ  4 311 898,39

 
EUROOPPA

  €
 
Kosovo  88 650,00
Serbia  70 000,00
Venäjä  1 046,07

YHTEENSÄ  159 696,07

 
GLOBAALIT OHJELMAT

  €
 
Globaalit ohjelmat  2 513 610,77

YHTEENSÄ  2 513 610,77
 
 
LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIA
  
  milj. €
 
Haiti  1 096 908,26
Keski-Amerikka  289 490,43
Honduras  210 678,51
Guatemala  192 686,45
Muu Latinalainen Amerikka ja Karibia  676 290,70

YHTEENSÄ  2 466 054,35

 
LÄHI-ITÄ
  
  €
 
Palestiinalasialueet  817 948,67
Jordania  772 271,50
Libanon  125 321,64
Syyria  48 827,60
Muu Lähi-itä  445 863,16

YHTEENSÄ  2 210 232,57

TOIMINTA-ALUEET

  milj. €
Afrikka   12,8
Aasia   4,3
Eurooppa   0,2
Globaalit ohjelmat  2,5
Latinalainen Amerikka ja Karibia  2,5
Lähi-itä  2,2
Yhteensä  24,5

52,4 %

17,6 %

10,3 %

10,1 %

9,0 %

0,7 %
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TULOSLASKELMA

            31.12.2014  31.12.2013

VARSINAINEN TOIMINTA      

Avustustoiminta      
 
 Tuotot      
  Valtiolta 14 184 896,74  12 793 519,57 
  EU:lta 631 320,30  373 335,85 
  Seurakunnilta  7 079 556,77  7 016 956,18 
  Kansainväl. rahoituslähteistä 2 392 840,45  1 669 738,77 
  Muut tuotot 25 350,66  31 426,49 
   24 313 964,92  21 884 976,86 
       
 Kulut Suorat avustukset -18 218 088,06  -16 161 475,50 
  Henkilöstökulut -5 700 852,33  -5 273 543,24 
  Muut kulut -3 715 963,18  -3 733 758,84 
   -27 634 903,57 -3 320 938,65 -25 168 777,58 -3 283 800,72

Avustustoiminnan tukitoiminnot       

Viestintä, koulutus ja vaikuttamistyö      
 
 Tuotot  339 610,00  317 583,61 
       
 Kulut Henkilöstökulut -1 014 308,47  -921 160,59 
  Muut kulut -1 610 484,49  -1 445 681,82 
   -2 624 792,96 -2 285 182,96 -2 366 842,41 -2 049 258,80
Yleishallinto      
 
 Tuotot  5 401,89  8 632,85 
       
 Kulut Henkilöstökulut -1 028 652,06  -1 036 116,50 
  Muut kulut -214 435,91  -150 595,80 
   -1 243 087,97 -1 237 686,08 -1 186 712,30 -1 178 079,45

Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -6 843 807,69  -6 511 138,97

VARAINHANKINTA      

 Tuotot      
  Lahjoitukset yksityishenkilöiltä 7 872 721,59  7 690 112,40 
  Yrityksiltä ja yhteisöiltä 523 471,39  636 876,50 
  Muut tuotot 13 874,12  2 984,99 
   8 410 067,10  8 329 973,89 
       
 Kulut  -2 638 664,11 5 771 402,99 -2 306 712,87 6 023 261,02

Tuotto/kulujäämä  -1 072 404,70  -487 877,95

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA      

 Tuotot  77 363,47  147 924,62 
 Kulut  -3 434,48 73 928,99 -3 942,45 143 982,17

Tuotto/kulujäämä  -998 475,71  -343 895,78

YLEISAVUSTUKSET      
 Toiminta-avustus Kirkkohallitukselta  760 000,00  694 000,00

Tulos ennen rahastosiirtoja  -238 475,71  350 104,22

RAHASTOSIIRROT      
 Siirto avustusrahastoon  -551,85  -469,33

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  -239 027,56  349 634,89

TASE

                31.12.2014   31.12.2013
VASTAAVAA
      
PYSYVÄT VASTAAVAT       

Aineettomat hyödykkeet     
 IT-ohjelmat  8 085,90   26 855,70
       
Aineelliset hyödykkeet     
 Koneet ja kalusto  204 165,34   65 550,44
       
Sijoitukset     
 Muut saamiset  3 094 220,52   0,00 

VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset     
Lyhytaikaiset     
 Ennakkomaksut projekteille 2 530 896,23   2 097 208,13 
 Siirtosaamiset  859 574,37   1 060 101,14 
 Muut saamiset 139 658,64 3 530 129,24  179 761,90 3 337 071,17
       
Rahat ja pankkisaamiset  9 709 904,59   12 593 339,82
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ  16 546 505,59   16 022 817,13
       
         
VASTATTAVAA
       
OMA PÄÄOMA       

Peruspääoma 33 637,59   33 637,59 
Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot     
 Avustusrahasto 1985 116 752,50   116 200,65 
       
 Edellisten tilikausien ylijäämä 5 764 727,29  5 415 092,40  
 Tilikauden yli-/alijäämä -239 027,56 5 676 089,82 349 634,89 5 764 727,29 5 914 565,53
       
VIERAS PÄÄOMA       
Lyhytaikainen      
 Saadut ennakkot 8 689 424,40   8 592 933,55 
 Ostovelat 403 104,12   366 660,38 
 Muut velat 201 484,52   139 719,65 
 Siirtovelat 1 576 402,73 10 870 415,77  1 008 938,02 10 108 251,60
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  16 546 505,59   16 022 817,13
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Taloudellinen kehitys jatkuu hyvänä
Taloudellisten resurssien osalta kehitys on jatkunut suotuisana. Yhteistyö useiden merkittävien kansainvälisten rahoittajien kans-
sa on mahdollistanut toiminnan laajentamisen. 

Tilikauden 2014 alijäämä oli 239 028 euroa, ja oman pääoman määrä vuoden lopussa 5,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saa-
miset yhteensä olivat 3,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä oli 10,9 miljoonaa euroa. Tästä kohdennettuja 
lahjoituksia katastrofi- ja jälleenrakennustyöhön ja Naisten Pankille oli 3,1 miljoonaa euroa ja eri rahoituslähteistä saatuja hanke-
ennakkomaksuja 5,6 miljoonaa euroa.

Tuotot 
Tilikauden tuotot olivat 33,9 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 31,4), ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli kahdeksan pro-
senttia. Varainhankinnan tuotot olivat 33,8 miljoonaa euroa.

Menot 
Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2014 kansainväliseen avustustyöhön ja kotimaan toimintoihin 34,1 miljoonaa euroa. Toiminta-
menot nousivat edellisestä vuodesta 10 prosenttia.  

Avustustyön kulut olivat 27,7 miljoonaa euroa, ja ne sisältävät ohjelmien suunnittelu- ja seurantakuluja 3,1 miljoonaa euroa. 
Avustustyön tukitoimintojen, yleishallinnon ja varainhankinnan kulut olivat 6,5 miljoonaa euroa.

Sisäinen tarkastus tuo läpinäkyvyyttä  
Varmistaaksemme, että haltuumme uskotut varat käytetään tehokkaasti ja sopimusten mukaisesti, Ulkomaanavun sisäinen tar-
kastus varmistaa toimintaamme säännöllisesti kaikissa toimipisteissämme. 

Vuonna 2014 tarkastus kohdistui erityisesti riskien hallintaan, hyvän hallintotavan noudattamiseen, taloushallinnon asianmu-
kaisuuteen ja sisäisten kontrollien arviointiin.

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa linjajohdosta riippumaton tarkastusvaliokunta.

Tuleva kehitys 
Vapaan omarahoituksen varmistamiseen tulee jatkossa kiinnittää edelleen huomiota, jotta kansainvälisen rahoituksen omavas-
tuuosuudet voidaan kattaa ja myös uuden kehittämiseen on jatkossakin riittävästi resursseja.

Osaavan henkilökunnan löytämiseksi ja säilyttämiseksi etenkin hauraissa toimintaympäristöissä tulee jatkossa kiinnittää 
huomiota, samoin hyvään organisaation ja henkilöstön johtamiseen. 

Toimintatavan arviointi on ajankohtaista, jotta maa- ja aluetoimistolle sekä pääkonttorille löydetään toisiaan täydentävät roolit 
ja kustannuksia voidaan vähentää päällekkäisyyttä karsimalla. Lisäksi toimintamaiden lukumäärää tulee seuraavaa strategiaa 
valmisteltaessa kriittisesti arvioida. 

Strategisten teemojen; rauhantyön, koulutuksen ja toimeentulon, osalta erikoistumista ja keskittymistä tarvitaan edelleen.

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

VARAINHANKINNAN TUOTOT 2014

 milj. €
Seurakuntien tuki 7,8
Kansainvälinen rahoitus 3,5
Valtion tuki 14,2
Yksityiset, yritykset ja yhteisöt 8,1
Muut tuotot  0,3  
Yhteensä 33,8

23,1 %

10,2 %

41,9 %

24,0 %

0,8 %

TOIMINTAMENOT 2014

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

 milj. €
Afrikka 12,8
Aasia ja Lähi-itä 6,5
Latinalainen Amerikka 2,5
Eurooppa 0,2
Yleismaailmalliset ohjelmat 2,5
Ohjelmatyön suunnittelu ja seuranta 3,1
Toiminnot kotimaassa 5,2
Yleishallinto 1,2
Yhteensä 34,1

37,7 %

19,1 %

7,2 %

0,5 %

7,4 %

9,1 %

15,3 %

3,7 %

AVUSTUSTYÖ 2014

LÄMPIMÄT KIITOKSET KAIKILLE TUKIJOILLEMME!
TEIDÄN AVULLANNE TEIMME TOIVOSTA TOTTA ERI PUOLILLA MAAILMAA.

 milj. €
Avustustyö 27,7
Viestintä 1,7
Kirkollinen työ ja kansalaistoiminta 0,9
Varainhankinta 2,6
Hallinto 1,2 
Yhteensä 34,1

3,7 %

2,8 %

81,1 %

4,9 %

7,6 %
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Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (vaihde), 020 787 1201 (asiakaspalvelu)
Sähköposti: kirkonulkomaanapu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi

Tilaa Kirkon Ulkomaanavun uutiskirje:
kirkonulkomaanapu.fi/uutiskirjeet

Anna Toisenlainen lahja:
toisenlainenlahja.fi

Tilinumerot:
Nordea 157230-500504 IBAN: FI33 1572 3000 5005 04 BIC: NDEAFIHH
Danske Bank 800018-223340  IBAN: FI02 8000 1800 2233 40 BIC: DABAFIHH
Aktia 405512-210437  IBAN: FI19 4055 1220 0104 37 BIC: HELSFIHH
Helsingin OP 572302-121551 IBAN: FI08 5723 0210 0215 51 BIC: OKOYFIHH
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Työtämme ovat tukeneet:


