Vuosikertomus

2013

Tähtihetkiä

Avustustyöhön
käytettiin

25,2

Vastasimme

20

humanitaariseen
katastrofiin.

Siirtotyöläisestä
lampaiden kasvattajaksi
Haitilainen, yksitoista lasta synnyttänyt Roselène Riviene työskenteli ennen paperittomana siirtotyöläisenä Dominikaanisessa tasavallassa. Hän pyykkäsi vaatteita ja valmisti maakasasta tehdyssä
miilussa puuhiiltä.
Nyt Riviene kasvattaa lampaita kotonaan Haitissa. Hän on mukana Kirkon Ulkomaanavun hankkeessa, jonka tavoite on parantaa syrjäkylissä asuvien köyhien perheiden toimeentuloa. Kukin
ohjelmaan valittu perhe on saanut kaksi lammasta. Jokainen perhe
luovuttaa vuorostaan yhden karitsan takaisin hanketta toteuttavalle
järjestölle. Järjestö antaa lampaan eteenpäin uudelle tarvitsijalle.
Rivienen lampaat ovat saaneet neljä karitsaa. Karitsojen
myynnistä saamillaan tuloilla hän pystyy maksamaan
lasten koulumaksuja.
Forêt de Pinsin alueella lampaita on
saanut jo 319 perhettä.

Naisten Pankki on kerännyt
kehitysmaiden naisten yrittäjyyden
edistämiseksi ja taloudellisen
toimeentulon parantamiseksi jo yli
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miljoonaa euroa.
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Kaksi härkää ja aura
Etelä-Sudanin Läntisessä Ekvatoriassa on hedelmällistä maata ja
sopivasti sadetta, mutta maanviljelyn taito ehti unohtua sisällissodan aikana. On siis aloitettava alusta. Ensin raivataan peltoala.
Tähän saakka kaikki on tehty käsin kuokalla.
Kirkon Ulkomaanavun tukemassa hankkeessa viljelijät voivat
ostaa lainarahalla härät ja auran. Viljelijöillä tulee olla hinnasta
kymmenesosa eli noin 30 euroa alkupääomana. Laina maksetaan takaisin, kun satoa saadaan myydyksi.
Härkä ei ole maailman helpoin vetojuhta. Taltutettu härkä on
hyvä työkaveri aamun kahtena ensimmäisenä tuntina. Sitten
se katsoo päivän työn tehdyksi, eikä enää suostu auran eteen.
Sarvissa on voimaa sen verran, että härän tahtoa kunnioitetaan.
Maanviljelijä Silvana Kajanga kertoo, että hän on voinut
kaksinkertaistaa viljelyalan. Osan sadosta hän säästään siemeniksi, osa menee myyntiin. Tuotoillaan Kajanga lyhentää lainaa.
Hän laskee, että tämän vuoden sato oli härkien ansiosta niin
hyvä, että sillä hän selviää koko ensi vuoden.

Akrobaatit auttoivat
nuoria pakolaisia

Za’atrin pakolaisleirillä Jordaniassa, 80 neliömetrin teltassa, suomalaiset sirkusammattilaiset opettivat nuorille syyrialaispakolaisille jongleerausta, akrobatiaa ja klovneriaa.
”Sirkustunnilla en ajattele sitä, mitä minulle tapahtui sodassa.
Sirkus on kuin auringonpilkahdus leirin ankeudessa”, yksi tunneilla
käyvistä tytöistä kuvailee.
”Sirkus pakolaisleiriolosuhteissa voi kuulostaa oudolta. Se on kuitenkin hyvä tapa purkaa niin sodan traumoja kuin energiaa, jota nuoriin
patoutuu. Leirillä kun on pakko elää pienissä tiloissa”, Sirkus Magentan
työntekijä, sosiaalisen sirkuksen ammattilainen Topi Hurtig sanoo.
Opettajat aktivoivat nuoria fyysisesti ja henkisesti. Luovuus ja tunteiden käsittely ovat tärkeitä. Sirkus on urheilua, jossa kilpailun sijalla
ovat yhteistyö ja auttaminen.
Sirkus Za’atri on osa Kirkon Ulkomaanavun humanitaarista
koulutusapua Syyriasta paenneille. Hanke jatkui vuoden 2013
loppuun, ja sen jälkeen pakolaiset itse koulutettiin jatkamaan toimintaa.

miljoonaa
euroa.

Työskentelemme yli

20

maassa.

Naisten ääni nousee kuuluviin

Vapaaehtoisverkostoissamme
oli mukana
lähes

5200
vapaaehtoista.

Länsi-Afrikan Liberiassa naiset ovat lain mukaan tasavertaisia miesten kanssa.
Silti esimerkiksi aviomiehen kuoltua nainen jää usein varattomaksi, koska ei
tunne omia oikeuksiaan. Myös naisiin kohdistuva väkivalta on tavallista.
Lokakuussa 2013 kuuteenkymmeneen Liberian kylään perustettiin
kuhunkin viiden naisen ryhmä, jossa keskusteltiin sukupuolten tasa-arvosta
ja naisten oikeuksista. Kirkon Ulkomaanavun tuella liberialaiset naisjuristit
kouluttivat paikallisia naisia, jotka nyt vievät tietoa eteenpäin.
Naisten lisäksi miehet ottivat kampanjan hyväksyen vastaan. Koulutusten
jälkeen jotkut myönsivät, etteivät aina ole kohdelleet naisia reilusti.
”Jo kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen asiat ovat muuttuneet”, Ulkomaanavun ohjelmakoordinaattori Emmanuel Sandi kertoo.
”Nyt miehet antavat vaimojensa kokoontua vapaasti, ja naisia on
noussut merkittävämpiin asemiin esimerkiksi vanhempainyhdistyksissä.
Nämä ovat pieniä askeleita, joilla on suuri merkitys.”
Vuonna 2014 Ulkomaanapu jatkaa työtä naisten oikeuksien edistämiseksi.
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Ville Asikainen/Somalia

Kehitys lähtee rauhasta
Konfliktien kärjistyminen Keski-Afrikan tasavallassa ja Etelä-Sudanissa on taas tuonut esiin
sen, miten vaikeaa vakauden saavuttaminen hauraissa valtioissa on.
Maailman nuorin valtio uhkaa hajota valtataistelussa jo ennen kuin alkoi edes toimia kunnolla. Keski-Afrikan tasavallassa konflikti uhkaa riistäytyä uskontoryhmien väliseksi yhteenotoksi, vaikka sielläkin konfliktin alkuperäinen syy on
ollut huono hallinto ja kyvyttömyys jakaa valtaa.
Kirkon Ulkomaanapu haluaa kantaa konkreettista
vastuuta maailman vaikeimmilla työalueilla.
Sinun avullasi olemme voineet jatkaa työtä niin
väkivaltaisuuksien repimässä Etelä-Sudanissa ja KeskiAfrikan tasavallassa kuin syyrialaisten pakolaisleirillä
Jordaniassa ja hirmumyrskystä toipuvilla Filippiineillä.
Haastavillakin alueilla olemme saaneet aikaan merkittäviä tuloksia.
Tästä kuuluu kiitos Sinulle.
Kirkon Ulkomaanavun työ ei lopu siihen, kun katastrofin pahin
vaihe on ohitettu ja kansainvälinen media on kameroineen poistunut
paikalta.
Luonnonkatastrofin koettelemilla Filippiineillä edessä on pitkä
jälleenrakennus ja toipuminen. Sotiin ajautuneissa valtioissa alkaa
urakka sovinnon aikaansaamiseksi ja toimivan valtion rakentamiseksi.
Haluamme pitää huolta siitä, että ihmiset eivät jää työtaakkojensa kanssa yksin.
Vuonna 2013 Kirkon Ulkomaanapu aloitti YK:n yhteyteen
perustetun uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristönä. Verkoston tavoite on
olla tehokkaammin apuna siellä missä viha on muuttumassa väkivallaksi. Samalla yritämme paikallisin
voimin auttaa eri osapuolia saapumaan saman
neuvottelupöydän ääreen.
Sotaan liittyvän pelon, katkeruuden
ja sorron vähentäminen on työtä kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien puolesta.
Tervetuloa mukaan.

Haluamme pitää huolta
siitä, että ihmiset eivät
jää työtaakkojensa
kanssa yksin.

VISIO

Missio

Muutamme maailmaa tukemalla kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia.

Tekoja ihmisarvon puolesta.

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
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• Valikoimaton lähimmäisenrakkaus
• Periksiantamaton toivo
• Rohkeus
• Kunnioitus

Antti Pentikäinen
toiminnanjohtaja
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Kirkon Ulkomaanavun ohjelmamaat

Suomen toimisto
Helsinki

Latinalaisen Amerikan
ja Karibian aluetoimisto
Port-au-Prince, Haiti
•

Toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa
21 henkilöä.

•

Vuosibudjetti* oli noin 3,3 miljoonaa euroa

•

Työ keskittyi koulujen jälleenrakennukseen ja
koulutuksen laadun parantamiseen. Maaseutuyhteisöjen toimeentuloa tuettiin ja yhteisöjen
katastrofivalmiutta kehitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen näkökulmasta.
Naisten lukutaito-opetus ja ihmisoikeuskoulutus vahvistivat naisten asemaa yhteisöissä.

Libanon
Jordania

Vuosibudjetti oli noin 1,8 miljoonaa euroa.

•

Työ keskittyi Liberiassa ja Sierra Leonessa
ruokaturvaan ja toimeentuloon sekä
naisten taloudelliseen voimaantumiseen.
Sierra Leonessa tuettiin myös nuorten ja
naisten koulutusta. Norsunluurannikon
pakolaisten humanitaarinen apu Liberiassa keskittyi koulutuksen ja toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseen.

HONDURAS

Sisältää kunkin toimiston ja sen
hallinnoiminen ohjelmien budjetit.

Etelä-Sudan
Keski-Afrikan
Etiopia
tasavalta
Uganda Kenia
Kongon Burundi
demokraattinen
tasavalta
Angola

Toiminta keskittyi vaikuttamistyöhön,
kansalaistoimintaan, varainhankintaan,
viestintään sekä ohjelmatyön ja hallinnon
kehittämiseen.

Toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa yhdeksän
henkilöä.

•

Vuosibudjetti oli noin 2,8 miljoonaa euroa.

•

Työ keskittyi toimeentulon ja ruokaturvan parantamiseen, naisten taloudelliseen voimaantumiseen, ilmastonmuutokseen ja katastrofeihin varautumiseen sekä
laadukkaan koulutuksen kehittämiseen. Hankkeissa annettiin ihmisoikeuskoulutusta esimerkiksi maaoikeuksista etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa oleville
vähemmistöryhmille. Myös paikallisten kumppaneiden
toimintakykyä sekä nuorten osallistumista tuettiin.

NEPAL

Kambodža

Somalia

Lähi-idän toimisto
Amman, Jordania
•

Toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa 14 henkilöä.

•

Vuosibudjetti oli noin 1,8 miljoonaa euroa.

•

Työ keskittyi Syyrian kriisistä kärsivien auttamiseen, nuorten kansalaiskasvatukseen ja
toimeentuloon. Kohdemaina olivat Jordania,
Libanon, Palestiinalaisalueet.

Mosambik

Zimbabwe

Keski-Afrikan aluetoimisto
Goma, Kongon demokraattinen
tasavalta

Etelä-Sudanin
maatoimisto Juba
•

*

•

•

Myanmar

Länsi-Afrikan aluetoimisto
Monrovia, Liberia

•

SYYRIA
Palestiinalaisalueet

Haiti

SIERRA LEONE
LIBERIA

Toimistossa työskenteli vuoden 2013
lopussa 18 henkilöä.

Toimistossa työskenteli vuoden 2013
lopussa 133 henkilöä.

Kosovo

Guatemala

•

•

Aasian aluetoimisto
Phnom Penh, Kambodža

Toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa viisi
henkilöä.

•

Vuosibudjetti oli noin 1,3 miljoonaa euroa.

•

Humanitaarinen toiminta keskittyi konflikteista ja
tulvista kärsineiden sisäisten pakolaisten tukemiseen Warrapin ja Jonglein osavaltioissa. Tuimme
koulutusta ja toimeentuloa sekä katastrofivalmiuden
kehittämistä. Maan rauhallisemmilla alueilla tuettiin
paikallisyhteisöjen ruokaturvahankkeita, opettajainkoulutusta ja peruskoulutusta. Työhön kuului myös
rauhantyötä ja konfliktinehkäisyä sekä paikallisella
että kansallisella tasolla.

•

Toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa
10 henkilöä.

•

Vuosibudjetti oli noin 2,7 miljoonaa euroa.

•

Työ keskittyi humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön Itä-Kongossa. Työhön kuului
maatalouden kehittämistä, koulunrakennusta, ammattikoulutusta, koulutusta naisten oikeuksista,
psykososiaalista tukea traumatisoituneille naisille
ja nuorille sekä lakineuvontaa.

•

Keski-Afrikan tasavallassa työ keskittyi humanitaariseen apuun ja koulutukseen katastrofeissa.

Somalian maatoimisto
Hargeisa, Somalia
•

Toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa
yhdeksän henkilöä.

•

Vuosibudjetti oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

•

Somaliassa keskityimme rauhantyöhön.
Vahvistimme muun muassa perinteisten ja uskonnollisten johtajien kykyä ratkaista konflikteja.
Työhömme kuului myös toimeentulon ja koulutuksen tukeminen sekä humanitaarinen apu.

Itä- ja eteläisen Afrikan
aluetoimisto, Nairobi, Kenia
•

Vuoden 2013 lopussa Itä- ja eteläisen Afrikan toimistossa Nairobissa työskenteli 12 työntekijää.

•

Viime vuoden budjetti oli Itä-Afrikan osalta 4 miljoonaa
ja eteläisen Afrikan osalta 2,3 miljoonaa euroa.

•

Toimisto tukee ja ohjaa Kirkon Ulkomaanavun ohjelmia
ja kumppanuuksia koko alueella: Keniassa, Ugandassa,
Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Etiopiassa, Mosambikissa, Angolassa ja Zimbabwessa. Pohjois-Keniassa
tuetaan pakolaisia ja tehdään rauhantyötä.

Ville Asikainen/Somalia

Äidit ovat tehokkaampia
terrorismin torjujia kuin lennokit
Sota on kaikkein suurin kehityksen este. Maa ei voi
nousta köyhyydestä ennen kuin perheiden rikkominen,
naisten raiskaaminen ja väkivallan pelko loppuvat.
Siksi Kirkon Ulkomaanavun teema vuosina
2013–2016 on rauha.
”Pyrimme kansainvälisesti tunnustetuksi toimijaksi
rauhantyössä, jota tehdään perinteisten yhteisöjen ja
uskonnollisten johtajien kanssa”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.
Yksi työn pääkohde on 1990-luvun alussa alkaneen
sisällissodan rikki repimä Somalia. Vielä pari vuotta
sitten koko valtioita ei käytännössä ollut olemassa. Nyt
rauhantyössä on edistytty, mutta väkivaltaisuudet ovat
yhä tavallisia. Olosuhteet ovat hengenvaaralliset niin
paikallisille kuin vieraille.
”Olkapäät eivät Somaliassa todella kolise muiden
järjestöjen työntekijöiden kanssa yhteen”, Pentikäinen
sanoo.
YK, Somalian hallitus ja presidentti Barack Obaman hallinto ovat kaikki pyytäneet Ulkomaanapua
kumppanikseen Somalian rauhantyössä. Tähän on
syynsä. Ulkomaanapu on pystynyt tunnistamaan perinteiset ja uskonnolliset johtajat, joilla on todellista valtaa
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Somaliassa ja neuvottelemaan heidän kanssaan. Työssä
on otettava huomioon myös ääriliikkeiden edustajat.
”Rahaa menee hukkaan niin kauan, kun rauhanneuvottelijat eivät tule konfliktien sisältä”, Pentikäinen
painottaa.
”Uskonnolliset johtajat jätetään aivan liian usein
konfliktien sovittelun ulkopuolelle. Juuri he voivat
ratkaisevasti vaikuttaa siihen, ajatellaanko vihollista
myös ihmisenä.”
Maltillisten johtajien avulla äärimielipiteet on mahdollista haastaa. Tämän Pentikäinen näkee Somalian
mahdollisuutena.
”Äidit ovat vahvempia vaikuttajia kuin miehittämättömien lennokkien iskut. Jos äiti sanoo, että älä
räjäytä pommia, taistelija saattaa luopua suunnitelmistaan. Lennokki-isku ei siihen pysty.”
Ulkomaanavun tärkein tehtävä on olla tiimalasi
diplomaattien ja kansalaisjärjestöjen välillä.
”Nykyään rauhantyössä on pullonkaula: diplomaatit eivät aina tunne ruohonjuuritason tilannetta. Järjestöt taas antavat humanitaarista apua, mutta välttelevät
politiikkaa. Ulkomaanapu voi toimia viestinviejänä
näiden välillä.”
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Said Adam (oik.) sai anteeksi Mohamed Mohamud Mohamedilta (vas.)
hänen isänsä murhan. Nyt he tekevät yhdessä rauhantyötä. Keskellä
Mohamed Mohamud Mohamedin serkku Abdi Ismail.

RAUHA

Koko lapsuuteni
olin ajatellut, että minun
täytyy kostaa isäni murha.

Kostonkierteen tilalle
sopu ja anteeksianto
Nyt rauhantyöpajassa kerrotaan onnistumistarinoita.
Mohamed Mohamud Mohamed antoi anteeksi
isänsä surmaajalle.
”Tärkein oivallus oli, etteivät kosto ja tappaminen tuo isääni takaisin. Koko lapsuuteni olin
ajatellut, että minun täytyy kostaa isäni murha. Tajusin, että olen kostonkierteen uhri. Isän tappajaa
pitää rangaista, mutta se ei ole minun tehtäväni”,
25-vuotias Mohamed Mohamud Mohamed sanoo.
”Sain elämäni takaisin tämän vuoden alussa.
Kaksikymmentä vuotta pelkäsin ja piileskelin.
Mielessä oli vain kaksi asiaa: tapan tai tulen tapetuksi. Vaikeinta oli istua Mohamed Mohamud
Mohamedin edessä. Vannoimme, että annamme
anteeksi, puhumme totta ja pysymme päätöksessämme”, Said Adam kertoo.

erinteistä somalikulttuuria rasittaa klaanien
välinen korvausjärjestelmä. Jos yksi klaaninjäsen tekee rikoksen, koko klaani on
syyllinen. Sovintoa on tehty sopimalla suurista
aineellisista korvauksista, joihin monilla klaaneilla
ei ole varaa. Tämä taas poikii uusia rikoksia”, rauhantyön ammattilainen Jama Egal sanoo.
Kirkon Ulkomaanavun rauhanhankkeessa Erigavossa Somalimaan aavikolla yhteisön johtajat, paikallishallinto sekä naiset ja nuoret pohtivat, miten
näitä käytäntöjä voi muuttaa. Työtä tehdään kiista
kerrallaan. Yksi suurista onnistumisista on Lo´hirklaanin sisäisen kostonkierteen katkaiseminen.
”Sovittelu aloitettiin moskeijassa. Pyhässä paikassa osapuolet sopivat, että haluavat lopettaa kostamisen kierteen ja että he ovat valmiita sopimaan
uudella tavalla”, Jama Egal kertoo.

P
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Ville Asikainen

Rauhantyö laajenee
Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt rauhantyötä Somaliassa vuodesta 2007. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä rauhanrakentamista ei voi tukea ilman paikallisten ihmisten luottamusta.
Ulkomaanapu auttaa esimerkiksi kutsumaan koolle sovintokokouksia, joissa konflikteja selvitetään perinteisten klaanijohtajien ja uskonnollisten johtajien avulla. Vuonna 2014 rauhantyö
laajenee Somaliassa sekä määrällisesti että maantieteellisesti.
Teemme yhteistyötä YK:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2013 Ulkomaanapu nimettiin maailmanlaajuisen uskonnollisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristöksi.
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Nepalilainen Resma Bishanke valmistaa tossuja ja sandaaleja kylän
naisten yhdessä perustamassa pienyrityksessä. Hän kouluttaa nyt
kumppaniensa kanssa muita lähialueen naisia.

TOIMEENTULO

Toimiva liikeidea
poikii myös arvostusta
Virkamiesten pyynnöstä Bishanke ja hänen kumppaninsa kouluttavat nyt muitakin naisia oman alueensa lähitienoilla.
Sandaaleista on tullut tavattoman suosittuja.
Kysyntää on niin paljon, että yritys voisi työllistää
jopa 40 naista. Kasvu on kuitenkin kiinni pääoman
saatavuudesta. Pienellä yrityksellä ei ole varaa suuriin lainakuluihin.
Kirkon Ulkomaanavun lähettiläs Lauri Tähkä
tutustui Nepalin-matkallaan naisten liiketoimintasuunnitelmaan ja antoi heille alkupääoman liiketilojen hankintaan.

n pysty sanoin kuvailemaan tunnetta, kun
saan opettaa näitä ylempien kastien naisia.
Aiemmin olen joutunut teitittelemään ja
rouvittelemaan heitä”, Resma Bishanke kertoo, ja
silmät kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.
Bishanke on dalit-nainen, jonka uskotaan olevan epäpuhdas – kastiton. Vaikka kastijärjestelmä
Nepalissa lakkautettiin 1960-luvulla, uskomukset
elävät yhä.
Naisten Pankin tuella dalit-naiset ovat perustaneet varvassandaaleja ja tossuja valmistavan pikkuyrityksen. Se toimii yhdessä huoneessa ja pienen talon kuistilla.
Naiset ovat tulleet työssään niin taitaviksi, että
ovat herättäneet kiinnostusta kylänsä ulkopuolella.

E
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Sandaalien valmistus ei vielä takaa toimeentuloa. Tulo syntyy siitä, että tuotteet löytävät tiensä
markkinoille. Siihen tarvitaan monipuolista osaamista ja kontakteja. On hallittava raaka-aineiden
hankinta, valmistusprosessi, valmiin tuotteen markkinointi ja toimitusketju aina asiakkaalle asti.
Tämä on tehtävä kustannustehokkaasti, että yrittäjälle jää oman ansion lisäksi varoja myös yrityksen kehittämiseen.
Jokaisella on oikeus turvattuun toimeentuloon. Ulkomaanapu keskittyy erityisesti naisten ja
nuorten pienyrittäjyyden ja työllistymisen edistämiseen ja siihen liittyvän ammattikoulutuksen
järjestämiseen.
Ville Asikainen

Aiemmin olen
joutunut
teitittelemään ja
rouvittelemaan heitä

Toimeentulo on ketju
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Basel Noserat ja muut syyrialaispakolaiset opettelevat matkapuhelimen korjaamista Kirkon Ulkomaanavun kurssilla Za’atrin
pakolaisleirillä Pohjois-Jordaniassa.

KOULUTUS

Pakolaisnuoret saivat
hyödyllistä oppia
kohderyhmänä Za’atrin ja King Abdullah Parkin
pakolaisleireillä ovat 15–24-vuotiaat nuoret, sillä
monet muut järjestöt kohdistavat toimintaansa tätä
nuoremmille lapsille.
Ulkomaanapu järjesti nuorille erilaisia kursseja, kuten lukutaitoa, englannin kieltä, ensiapua,
näytelmäkerhon, parturikursseja ja jalkapalloa.
Syyrian sisällissodan vuoksi yli 2,5 miljoonaa
syyrialaista on paennut naapurimaihin Jordaniaan,
Libanoniin, Irakiin, Egyptiin ja Turkkiin.
”Pakolaiset ovat hiljalleen ymmärtäneet, että
leiri on heidän kotinsa paljon kauemmin kuin alun
perin ajateltiin”, Kirkon Ulkomaanavun hätäapukoordinaattori Kate Bean kertoo.

irkon Ulkomaanapu laajensi toimintaansa
Za’atrin pakolaisleirillä Pohjois-Jordaniassa ja otti käyttöön uuden tietokoneluokan
sekä monitoimitilan, jossa näytelmä- ja liikuntakerhot pääsivät kokoontumaan.
Lisäksi Ulkomaanapu piti kännykänkorjauskurssin. Kurssi oli nuorten toivelistan ykkösenä.
Nuorilla on kova tarve päästä työllistymään ja
tienaamaan rahaa. Kännykät ovat pakolaisleirillä
tärkeitä ja rikkoontuneet pyritään korjaamaan.
Uuden tietokoneluokan arvioitiin lisäävän Ulkomaanavun päivittäin tavoittavien pakolaisnuorten määrän yli 300:n.
Nuoret tarvitsevat kipeästi mielekästä tekemistä ja mahdollisuuksia tehdä työtä. Ulkomaanavun

K

Terhi Kinnunen

Nuoret ovat voimavara
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Kurssi oli
nuorten
toivelistan
ykkösenä

Kirkon Ulkomaanapu tukee lasten ja nuorten oikeutta koulutukseen sekä kehitysyhteistyössään
että humanitaarisessa avussaan.
Mahdollistamme vaikeissa tilanteissa olevien nuorten kuten pakolaisten, entisten lapsisotilaiden ja teiniäitien pääsyä kouluun, järjestämme ammattikoulutusta ja rakennamme koulutiloja.
Koulutustyötä on useissa maissa, esimerkiksi Kambodžassa, Myanmarissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Liberiassa ja Haitissa.
”Nuoret nähdään usein uhreina tai väkivallan lietsojina, vaikka heidät pitäisi nähdä voimavarana”, Kirkon Ulkomaanavun oikeus koulutukseen -teemakoordinaattori Minna Peltola sanoo.
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Filippiinien tuhoalueille vietiin hätäapua
ren itäosassa, joka kuuluu pahiten kärsineisiin alueisiin.
Kyydissä oli tavallista isompia hätäapupakkauksia. Niissä
oli perhettä kohti 25 kilon säkki
riisiä sekä muita ruokatarvikkeita kuten kuivattua kalaa, suolaa
ja sokeria, astioita ja ruoanlaittovälineitä. Lisäksi oli hygieniapaketti, jossa oli saippuaa ja
pyykkisaippuaa, hammasharjat
ja hammastahnaa, pyyhkeitä ja
kuukautissuojia. Vielä paketista löytyi moskiittoverkko, kaksi
huopaa ja nukkuma-alustaa.
Väkijoukko Batangissa hurrasi ja taputti, kun lista avustustarvikkeista luettiin ääneen
ennen jakoa.
”Tästä oli todella suuri apu”,
sanoi neljän lapsen äiti Eva

Campo, kun oli vastaanottanut
pakkauksensa.
Batangin kylän 186 talosta
vain kuusi kesti myrskyn. 20 ihmistä kuoli.
Taifuuni Haiyan jätti kodittomaksi 4,1 miljoonaa ihmistä.
Tuhoutuneita taloja on 1,2 miljoonaa. Kuolleita on yli 6 000.
Noin 600 000 peruskoululaista
jäi ilman ehjää koulurakennusta. Koska lasten paluu kouluun
on katastrofin jälkeen äärimmäisen tärkeää, Kirkon Ulkomaanapu päätti keskittyä hätäapuvaiheen jälkeen tukemaan
lasten kouluun pääsyä rakentamalla väliaikaisia koulurakennuksia.

Humanitaarisen
avun kohteet 2013

ACT/LML

Kun taifuuni Haiyan iski Filippiineille kahdeksantena marraskuuta 2013, oli pian selvää,
että kyseessä oli historiallisen
voimakas myrsky. Kirkon Ulkomaanapu lähti heti toimittamaan
maahan hätäapua paikan päällä
toimivien yhteistyökumppaneiden kautta.
Filippiinit on myrskyaltis
maa, jossa taifuunit ovat jokavuotinen ilmiö, mutta kukaan
ei voinut aavistaa, että tällä kertaa myrsky olisi niin voimakas.
Maan itäisillä saarilla Haiyan
nosti useiden metrien korkuisen
aallon, joka pyyhki mennessään
kokonaisia kyliä.
Kirkon Ulkomaanavun tiimi
oli mukana viemässä hätäapua
Hernanin alueella Samarin saa-

ACT-allianssin katastrofirahaston yleistuki
Angola – humanitaarinen miinatoiminta
Djibouti – koulunkäynnin
tukeminen pakolaisleirillä
Etelä-Sudan – humanitaarinen apu

Za’atrin pakolaisleirillä Jordaniassa asuu
100 000 Syyrian sotaa paennutta ihmistä.

Hätäapupaketteja jaetaan Carmenin kylässä Filippiineillä.

Ville Asikainen

Syyrialaisten
tilanne paheni
Syyrian sisällissodan jatkuessa maasta
paenneiden pakolaisten ahdinko jatkui.
Jordanian suurimmalla pakolaisleirillä
Za’atrissa asui vuoden 2013 loppupuolella kansainvälisen pakolaisjärjestön
UNHCR:n arvioiden mukaan noin 100
000 ihmistä. Olot pakolaisleireissä ovat
karut ja Za’atrissa noin 3 500 perhettä
joutui jälleen viettämään talven teltoissa.
Kirkon Ulkomaanapu toimi Jordaniassa Za’atrin ja King Abdullah Parkin
pakolaisleireillä ja on myös tukenut
pakolaistyötä Syyrian sisällä paikallisten
kumppaneiden kautta.
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92 128 €
531 734 €
81 725 €
385 078 €

EU humanitaarisen avun
vapaaehtoiset (EVHAC)

15 400 €

Filippiinit – hätäapu hirmumyrsky
Hayanin tuhoalueilla

94 516 €

Humanitaarisen avun valmiustoiminta

47 024 €

Itä-Afrikan alueellinen ohjelma

39 631 €

Jordania – Syyriasta paenneiden
lasten ja nuorten koulutus

386 947 €

Kambodža – humanitaarinen miinatoiminta

336 000 €

Kambodža – tulva-apu

50 000 €

Kenia – koulutuksen tukeminen pakolaisleirillä

277 239 €

Keski-Afrikan tasavalta
– paluumuuttajien tukeminen
Kongon demokraattinen tasavalta
– humanitaarinen apu

82 297 €
1 408 858 €

Liberia – yläasteopetus ja toimeentulokoulutus Norsunluurannikon pakolaisille

303 368 €

Mosambik – tulva-apu

100 000 €

Myanmar – hätäapu sekä toimeentulon
ja koulunkäynnin tukeminen

132 886 €

Palestiinalaisalueet – humanitaarinen apu

214 133 €

Somalia (Puntmaa)
– hätäapu trooppisen syklonin tuhoalueille

110 000 €

Somalia (Somalimaa) – hätäapu
kuivuudesta kärsiville yhteisöille

483 332 €

Syyria – humanitaarinen apu

25 000 €

Tšad – hätäapu pakolaisille ja isäntäyhteisöille

214 106 €

Uganda – koulunkäynnin
tukeminen pakolaisleirillä
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100 000 €

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

Kumppanit
Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin perustajajäsen. ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön,
humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä ja yksi maailman suurimmista
avustusorganisaatioista. Se käsittää yli 140 toimijaa yli 130 maassa ja käyttää vuosittain 1,5 miljardia euroa avustustyöhön, humanitaariseen apuun
ja vaikuttamistoiminaan. ACTilla on keskeinen
rooli kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun
koordinoinnissa.
Luterilainen Maailmanliitto (LML) on Kirkon
Ulkomaanavun suurin ohjelmia toteuttava kumppani. Tuemme LML:n pitkäkestoisia kehitysohjelmia kahdeksassa maassa, minkä lisäksi järjestö on
Ulkomaanavun merkittävä humanitaarisen avun
kumppani. Tuemme myös LML:n jäsenkirkkojen
kanssa tehtävää ihmisoikeus- ja rauhantyötä.

Kirkkojen Maailmanneuvoston kautta tuemme
ohjelmia, jotka edistävät rauhaa sekä tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien toteutumista.
Teemme yhteistyötä useiden YK-järjestöjen
kanssa erityisesti koulutuksen ja rauhantyön
saralla. Näitä ovat muun muassa lastenrahasto
UNICEF, kehitysohjelma UNDP, pakolaisavun
päävaltuutetun toimisto UNHCR sekä YK:n poliittisen osaston rauhanvälityksen tukiyksikkö MSU.
Kirkon Ulkomaanavulla on lisäksi kasvava
määrä paikallisia kahdenvälisiä kumppaneita.
Paikalliset kumppanit ovat kirkkoja, kirkollisia ja
muita uskonnollisia järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. He ovat oman toimintaympäristönsä asiantuntijoita, jotka osaltaan auttavat
saavuttamaan kestäviä tuloksia.

Verkostot
Kirkon Ulkomaanapu on mukana jäsenenä tai
tukijana useissa verkostoissa ja temaattisissa
järjestöissä.
APRODEV on eurooppalaisten kirkollisten
avustusjärjestöjen yhteiselin, jonka tehtävänä
on pitää esillä jäsenjärjestöjen näkökulmaa EU:n
kehitysyhteistyöpolitiikassa. Olemme myös EUmaiden humanitaaristen järjestöjen yhteistyöverkoston VOICEn sekä kirkkojenvälisen vaikuttamistyön verkoston Ecumenical Advocacy Alliancen
jäsen.
HAP Internationalin jäsenenä olemme sitoutuneet kehittämään työtämme vastuullisesti ja

laadukkaasti kaikkiin sidosryhmiimme nähden,
erityisesti huomioiden ne, joiden kanssa ja hyväksi työskentelemme.
Suomessa Kirkon Ulkomaanapu on muun
muassa. Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen
Kepan ja suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen
EU-yhdistyksen Kehyksen jäsen.
Toimimme läheisessä yhteistyössä kirkkomme
hiippakuntien ja seurakuntien sekä Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Olemme Suomen Ekumeenisen
Neuvoston jäsen.

Ulkoministeriö ja EU
Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Lisäksi meillä on yhteistyösopimus
Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston ECHOn kanssa.
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Hallinto
Kirkon Ulkomaanavun säätiön toimintaa johtaa
kirkon ulkoasiain neuvoston asettama yksitoistajäseninen hallitus, apunaan kolmijäseninen työjaosto. Hallituksella on myös kolme varajäsentä.

nan jäsen, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön
hallintoneuvoston jäsen, Helsingin yliopiston
hallituksen jäsen, UNDP Civil Society Advisory
Committeen puheenjohtaja.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui neljä kertaa ja
työjaosto kolme kertaa.

Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu oli edustettuna
seuraavilla tahoilla:
ACT-allianssi
APRODEV
Climate Action Network CAN-E
Coordination Europe Haiti COEH
Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän Perjantairyhmä
Finnwatchin hallitus
Humanitarian Accountability Patrnership HAP:
Standing Complaints Committee
Kansainvälinen ihmisoikeusasiain
neuvottelukunta IONK
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisemisverkosto
KATU ry
Kehityspoliittinen toimikunta
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
Kirkon ekumeenisten yhteyksien työryhmä
Kirkon Ulkoasiainneuvosto
Siviilikriisinhallinnan järjestöjaosto
Suomen Somaliaverkosto
YK:n globaalin koulutusklusterin työryhmä
1325-verkosto (naiset ja rauha)

Kirkon Ulkomaanavun hallitus 2013:
puheenjohtajana toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen
varapuheenjohtajana piispa Tapio Luoma
jäseninä
kv. asiantuntija Tarja Kantola, johtava työalasihteeri Pia Kummel-Myrskog 22.8. asti, Sixten
Ekstrand 14.10. alkaen, 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 Antti Pentikäinen.
Hallituksen työjaostoon kuuluivat:
puheenjohtajana Anni Vepsäläinen, henkilökohtainen varajäsen Kimmo Kääriäinen
jäseninä
Helena Tuominen, henkilökohtainen varajäsen
Tarja Kantola,
Pia Kummel-Myrskog 22.8. asti, minkä jälkeen
Kent Wilska, henkilökohtainen varajäsen Tuomas
Aho
sekä sihteerinä Antti Pentikäinen.
Hallituksen asiantuntijajäsenet olivat pääsihteeri
Heikki Huttunen, Kirkon lähetystyön keskuksen
johtaja Risto Jukko, johtaja Kalle Kuusimäki ja
projektipäällikkö Riina Nguyen.
Vuoden 2013 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat
puheenjohtajana Ritva Ohmeroluoma,
jäseninä Tuomas Aho ja Katri Korolainen.
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen edusti Ulkomaanapua yhteistyötahoilla seuraavasti: Kirkon
ulkoasiain osaston johtoryhmän jäsen, Kirkon
lähetystyön toimikunnan asiantuntijajäsen,
Ylen Hyvä Säätiön hallituksen puheenjohtaja,
Ortodoksisen kirkon ulkomaanavun hallituksen
asiantuntijajäsen, Yhteisvastuu-keräystoimikun-
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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.

Antti Pentikäinen

Vapaaehtoistyötä verkostoissa
Nuorisoverkosto Changemakerin vuoden 2013 pääkampanja vaati,
että Suomen valtion omistamien yritysten ostaessa maata varmistetaan ihmisoikeuksien ja paikallisväestön maankäyttöoikeuksien
toteutuminen. Verkosto toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä.
Opettajat ilman rajoja -verkoston toiminta käynnistyi avajaisseminaarissa Helsingissä 5. lokakuuta 2013. Verkostossa on mukana jo
700 kasvatusalan ammattilaista. Tavoitteena on tukea kehittyvien
maiden opettajien pedagogista osaamista sekä tarjota opetusalan
ammattilaisille mahdollisuus käyttää ja kehittää osaamistaan kehittyvissä maissa 3–12 kuukauden vapaaehtoisjaksoilla.
Ekumeeninen kumppanuusverkosto palestiinalaisalueilla ja Israelissa eli Eappi lähetti 14 vapaaehtoista ihmisoikeustarkkailijaa vuonna
2013. He seurasivat alueen ihmisoikeustilannetta ja raportoivat rikkomuksista. Suomesta Eappi-ohjelmaan osallistuu Kirkon Ulkomaanapu.
Naisten Pankin toiminnassa oli mukana yli 3 000 vapaaehtoista,
jotka toimivat aluesoluissa 35 eri paikkakunnalla. Naisten Pankilla on
tällä hetkellä 1 400 osakkeenomistajaa ja lähes 3 400 kuukausilahjoittajaa. Hankkeiden toteutuksesta vastaa Kirkon Ulkomaanapu.

Testamenttilahjoitus
– perinnöksi parempi maailma

Meeri Koutaniemi vieraili toukokuussa 2013 syyrialaispakolaisten leirissä tutustumassa Kirkon Ulkomaanavun työhön.

Rauhanlähettiläs vaikuttui pakolaisleirillä
suunnattu sirkusprojekti osoitti,
että apu voi olla myös ilon tuomista vaikeaan leiriarkeen.”
Rauhanlähettiläs haluaa Ulkomaanavun kautta yhdistää valokuvaajanammattinsa konkreettiseen avustustyöhön. Samalla hän
tahtoo kannustaa suomalaisia
osallistumaan kehityspoliittiseen
keskusteluun ja etsimään oma
tapansa auttaa.
”Kirkon Ulkomaanapu on yksi
riippumattomimmista ja rohkeimmista avustusjärjestöistä Suo-
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messa. Tästä olen ollut yhteistyömme aikana vaikuttunut.”
Myöhemmin tänä vuonna
Koutaniemi matkustaa rauhanlähettiläänä Somalimaahan.
Matkalta otetuista kuvista
järjestetään valokuvanäyttely
tänä syksynä.
”Ulkomaanavussa on kuunneltu myös omia kiinnostuksenkohteitani, ja yhteistyö on
syventynyt koko ajan”, Koutaniemi kiittelee.

Paul Jeffrey / ACT

Palkittu valokuvaaja Meeri Koutaniemi valittiin keväällä 2013
Kirkon Ulkomaanavun rauhanlähettilääksi.
Hän vieraili toukokuussa
Za’atrin pakolaisleirillä Jordaniassa tapaamassa syyrialaisia
pakolaisia.
”Matka oli vahva ja mieleenpainuva aloitus lähettiläänä
toimimiselle. Ymmärsin, että
Ulkomaanapu on valmis näkemään katastrofitilanteissa pintaa
syvemmälle. Esimerkiksi nuorille

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. Muistamalla Kirkon Ulkomaanapua testamentissasi olet mukana toteuttamassa tätä unelmaa myös tulevaisuudessa ja
varmistat tärkeän työn jatkuvuuden.
Pienikin lahjoitus auttaa kehitysmaissa
Kun olet ensin huomioinut läheisesti, harkitsisitko vielä kaukaisen lähimmäisen liittämistä testamenttiisi? Lahjoituksen ei suinkaan tarvitse
olla suuri – jokaisella lahjoituksella on merkitystä köyhän perheen
elämässä.
Yleishyödyllisenä järjestönä Ulkomaanavun ei tarvitse maksaa
testamenttilahjoituksesta veroa, joten se menee kokonaisuudessaan
toimintaamme.
Tilaa esite tai kysy lisätietoja: kirkonulkomaanapu.fi/testamenttilahjoitus tai lahjoittajapalvelu: 020 787 1201
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Ville Asikainen

Sari Meller

Kambodžan köyhien vanhusten puolestapuhujat
sin riippuvaisia lapsistaan, sillä
Kambodžassa ei ole eläkejärjestelmää eikä vanhusten tukipalveluja. Jos aikuisilla lapsilla menee
huonosti, vanhus joutuu työskentelemään tai jopa kerjäämään selvitäkseen”, kertoo Pisith Oeuk, 32,
Kirkon Ulkomaanavun kumppanijärjestön Life With Dignityn (LWD)
kyläkehitystiimin vetäjä Battambangin maakunnassa.
Savannary Sin, 53, työskente-

lee Life With Dignity -järjestössä
ohjelma-avustajana. Kehitysyhteistyö oli Savannaryn toiveammatti. Hän kuvailee itseään ihmiseksi, joka haluaa välittää muista.
”Kun annamme apua ihmisille
ympärillämme, he tulevat meille
läheisiksi”, kuvailee.

Ulla-Maija von Hertzen

Kirkon Ulkomaanavun ja Yhteisvastuukeräyksen kambodžalaiset
vieraat viettivät tammi-helmikuussa 2013 Suomessa kaksi talvista
viikkoa. Pisit Oeuk ja Savannary
Sin tapasivat ihmisiä keräystapahtumissa, seurakunnissa ja vanhainkodeissa. Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksellä tuettiin vanhoja
ihmisiä.
”Meillä vanhojen ihmisten
tilanne on vaikea. He ovat täy-

Mirja Kovanen (oik.) tutustui Ulkomaanavun työhön Kampong
Chhnangin maakunnassa Kambodžassa.

Mirja Kovanen kenkäliikkeessään Pieksämäellä.

Yrittäjä vei työniloa Kambodžaan
Rankkasateet olivat katkaisseet
tien.
Vettä oli polviin asti, kun
pieksämäkeläinen Mirja Kovanen
ja muut Kambodžassa matkalla olleet Ulkomaanavun tukijat
kahlasivat tutustumaan Kampong
Chhnangin maakuntaan.
”Sateet, jotka eivät merkitsisi
Suomessa mitään, veivät ihmisiltä
koko toimeentulon.”
Näky piirtyi mieleen.
Kypsyi päätös auttaa kerralla
enemmän.
Nyt Kampong Chhnangiin on
on rakennettu kastelujärjestelmä.
Siihen kiinnitetyssä laatassa
lukee Ms. Mirja Kovanen, Pieksämäki, Finland.

”Tuntuu mahtavalta, että
on saanut olla mukana toteuttamassa jotain näin konkreettista. 18 000 eurolla tehtiin
Kambodžassa valtava investointi.
Meillä vastaava summa ei riitä
edes yhden ihmisen vuosipalkkaan.”
Sadekausien ja kuivien kausien vaihtelu koettelee Kambodžan
köyhää maaseutua. Vedensäätelyn avulla voidaan toisaalta estää
tulvavahingot ja toisaalta varmistaa maatilojen vedensaanti.
Kenkä- ja urheiluvälineyrittäjänä työskentelevä Kovanen on
perinyt auttamishalun vanhemmiltaan. Hekin ovat olleet mukana
tukemassa Ulkomaanapua.
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Iso kertalahjoitus ei ollutkaan
yrittäjälle vaikea päätös.
”Oma työni on ollut mielekästä
ja tuonut työniloa. Toivoisin muidenkin voivan kokea onnistumista
työssään ja saavan sillä toimeentulon”.
58-vuotias Kovanen haaveilee
käyvänsä Kambodžassa uudestaan ja viipyvänsä pidempään.
Edellisellä matkalla jäivät näkemättä esimerkiksi Angkorin alueella sijaitsevan Bayon-temppelin
kuuluisat kasvokohokuvat.
Samalla hän aikoo käydä katsomassa, miten riisisato nousee
Kampong Chhnangissa.
Kambodžalaiset Yhteisvastuu-vieraat Pisith Ouek (vas.) ja Savannary Sin tutustuivat suomalaisen vanhainkodin arkeen.
Sisko Logren Koskenrinteen Kotka-kodista sai vierailta lämpimän rutistuksen.
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Miekat auroiksi
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Yhteisen ihmisarvon ja valikoimattoman lähimmäisenrakkauden periaatteet vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäisevät epäinhimillisten viholliskuvien syntyä. Samalla ne jättävät tilaa
erilaisuudelle. Kysymys on keskinäiseen kunnioitukseen perustuvasta rauhanomaisesta rinnakkainelosta, ei erojen häivyttämisestä vahvimman
ehdoilla.
Parhaassa tapauksessa uskonto voi synnyttää
sovinnon ketjun, jossa myötätuntoinen kuunteleminen luo pohjan menneiden vääryyksien korjaamiselle. Uskontojen pyhät kertomukset ja rituaalit
kannattelevat kokemusta siitä, että kaltoin kohdellut saavat äänensä kuuluviin, että heidän oikeutensa ja heidän kokemansa vääryydet tunnustetaan
ja että yhteisöllä on velvollisuus huolehtia niiden
sovittamisesta ja anteeksiannosta osapuolten
kesken.
Tällainen perinne on arvokas voimavara. Sen
nimissä toimiva paikallinen rauhanvälittäjä voi
nauttia luottamusta ja arvovaltaa, jonka muut ovat
menettäneet. Lisäksi nöyryyden ja sovinnollisuuden arvoihin ankkuroituvalla yhteisöllä voi olla paljon annettavaa myös maailmanlaajuisesti – kuten
vaikkapa mennoniittojen historiallinen esimerkki
rauhanvälitystyön uranuurtajina osoittaa.
Parhaimmillaan rauhanvälittäminen kasvattaa
jokaista, joka siihen osallistuu. Uskonnollisesta
näkökulmasta rauha ei ole vain olosuhde, vaan
ihmisten välinen ja lopulta ihmisen sisäinen sovinnontila, rauhan hengen aikaansaannos. Jeesuksen
sanoin: autuaita ovat rauhantekijät – he ansaitsevat Jumalan lapsen nimen.
Petri Merenlahti
Johtava teologinen asiantuntija
Kirkon Ulkomaanapu

Paul Jeffrey/ACT

Sovinnontyö on maailmanuskontojen parhaita
perinteitä. Viime vuosina sitä on hyödynnetty
aiempaa aktiivisemmin tukemalla uskonnollisten
ja perinteisten johtajien rauhantyötä. Siitä on tullut
myös Kirkon Ulkomaanavun kunnianhimoisin
painopistealue. Toivomme, että kehitymme alalla
maailmanluokan toimijaksi. Paikallistason rauhanhankkeiden ohella tuemme YK:n kansojen oikeutta
rauhaan koskevan julistuksen viimeistelytyötä.
Toimimme myös Uskonnollisten ja perinteisten
johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristönä.
Rauhantyössä uskonnolla on usein erityinen
rooli. Uskonnot edustavat useille ihmisille totuutta
ja pyhyyttä, jonka puolesta ollaan valmiita äärimmäisiin tekoihin. Siksi uskonnolla on taipumus
päätyä osaksi konflikteja tavalla, jonka ymmärtäminen on niiden ratkaisun kannalta välttämätöntä.
Tämä on havaittu niin Pohjois-Irlannissa, Balkanilla
kuin Somaliassa.
Tällaisissa tapauksissa yhteisön terveen
uskonnollisen toimintakyvyn vahvistaminen voi
olla äärimmäisen tärkeää. Tarvitaan hyvinvoivia uskonnollisia instituutioita, laadukasta uskontokasvatusta ja ihmisarvoa kunnioittavien uskonnollisten
käytäntöjen tukemista. Tässä uskonnolliset johtajat
ovat avainasemassa.
Jotta rauha kestäisi, sen on juurruttava osaksi
kulttuurin omia arvoja, itseymmärrystä ja tulevaisuudennäkyä. Erityisen tärkeää on ottaa mukaan
ne arvoyhteisöt, jotka kokevat kehityksen uhaksi
tulevaisuudelleen.
Monet ääriliikkeet kokevat puolustavansa kulttuuria ja elämäntapaa, jolle enemmistön saneleman kehitysihanteen mukaisessa maailmassa ei
olisi sijaa. Pahimmillaan tämä johtaa mustavalkoiseen ajatteluun: kaikki keinot ovat sallittuja hyvien
selviytymistaistelussa pahoja vastaan. Tämänkin
ristiriidan selvittelyyn uskonnot voivat tarjota tarpeellisia työkaluja.
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Valitse oma tapasi muuttaa maailmaa!
Kuva: Nina Silander

Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa mahdollisuuden merkittäviin tekoihin
ihmisarvon puolesta. Tarjoamme seurakuntien käyttöön monipuolisia
ja helppoja työkaluja ja toimintamalleja. Tässä muutamia esimerkkejä:

Katastrofilipas

Suvivirsi
-yhteislaulutapahtuma

Suvivirsi kuuluu suomalaiseen kevääseen ja
herättää muistot koulun päättäjäisistä ja kesän
odotuksesta. Kutsu nyt seurakunta tai vaikka
koko koulu koolle laulamaan suvivirttä ja muita
keväisiä ja kesäisiä virsiä ja lauluja. Samalla
tuet opettajien koulutusta kehitysmaissa. Tilaa
Suvilinnun lauluvihkoset osoitteesta suvivirsi@
kirkonulkomaanapu.fi
Lisätietoa ja -materiaaleja osoitteessa
www.facebook.com/suvivirsi

Omakampanja

Omakampanja.fi on uusi tapa tehdä yhteisestä pallostamme reilumpi ja parempi paikka.
Perusta seurakunnallesi oma keräyskampanja
osoitteessa omakampanja.fi ja kutsu seurakuntasi jäsenet mukaan auttamaan!

Arvaamaton katastrofi pyyhkäisee elämästä kodin ja läheiset
ihmiset. Puhelin ei toimi. Kukaan ei kuule. Pelko valtaa ihmisen
ja avuttomuus astuu sisään.
Sinä voit auttaa! Lipaskeräys on helppo tapa olla ratkaiseva
osa avun ketjua. Varmista, että seurakuntasi on valmistautunut
katastrofiin! Muodosta oma nopean toiminnan joukkosi ja tilaa
heti omat keräyslippaat ja -liivit.
Lisätiedot ja materiaalitilaukset:
kaarina.meskanen@kirkonulkomaanapu.fi, puh. 0400 103 373.

Toivon torstai -toimintamalli

Toisenlainen Lahja

Kutsu ihmiset viettämään Toivon torstaita!
Toimintamalli mahdollistaa helposti toteutettavan ja valmiiksi tunnetun tilaisuuden
järjestämisen kansainvälisestä diakoniasta ja
Kirkon Ulkomaanavun työstä. Tapahtumamalli on vapaasti käytettävissä ja sitä voi muokata
tarpeen mukaan. Tukea ideointiin, tiedotukseen ja järjestelyihin saa Ulkomaanavusta.
kirkonulkomaanapu.fi/seurakunnat

Edistä kestävää kehitystä ja tee arvokkaan lahjan antaminen helpoksi. Tilaa seurakuntaasi Toisenlaisen Lahjan kortteja, esitteitä sekä
juliste ja tee paikkakuntasi ihmisille lahjan hankkiminen helpoksi.
Toisenlaiset Lahjat ovat Suomen
suosituimpia eettisiä lahjoja!
toisenlainenlahja.fi

Rippikoulupaketti

Katastrofin ainekset -kampanja

Käsissämme ovat katastrofin ainekset: Maailmassa on huutava pula ammattitaitoisista opettajista! Ei riitä, että lapset pääsevät kouluun, jos
koulussa ei opi. Ulkomaanavun uusi kampanja
keskittyy opetuksen laadun parantamiseen kehittyvissä maissa. Haastamme kaikki seurakunnat mukaan keräämään varoja kehitysmaiden
opettajakoulutukseen.
Lisätietoja kirkonulkomaanapu.fi.

Mobiilirastirata

Kirkon Ulkomaanapu, Yhteisvastuu ja Changemaker ovat tuottaneet mobiilirastiradan, joka tulee
seurakuntien isoskoulutuksen ja
rippikoulujen käyttöön syksyllä 2014. Rata kehittää
nokkeluutta ja kykyä asettua toisen asemaan.

Jumalanpalveluselämään ja hartauksiin

kertoo ihmisistä, joiden
luo apu on tullut perille
ja siitä, kuinka sinä voit
olla mukana työssä ihmisarvoisemman elämän
puolesta. Valitse perinteinen tai sähköinen lehti, tilaus on maksuton.
kirkonulkomaanapu.fi/
tekoja-lehti

Kirkkokahvila
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maailmanmuuttajille

Nuorisoverkosto Changemakerin kansainvälisen diakonian
rippikoulupaketti on ladattavissa
osoitteessa www.changemaker.
fi/riparipaketti. Changemakeriltä
voi myös pyytää vapaaehtoisen vierailijan rippikouluun.
Kysy lisää: toimisto@changemaker.fi.

Tekoja-lehti

Perusta Kirkkokahvila! Kirkkokahvila on mukava
tapa kohdata seurakuntalaisia ja tukea samalla
Kirkon Ulkomaanavun työtä. Seurakunnat voivat
tilata Kirkon Ulkomaanavulta omiin tapahtumiinsa pop-up-kahvilan tai perustaa ihan oman
Kirkkokahvilan.
Lisätietoja Katriina Kong, puh. 040 647 2902

Rippikoulupaketti

Käytettävissäsi ovat kansainväliseen vastuuseen
liittyvät jumalanpalvelusaineistot Kirkon Ulkomaanavun kolehtipyhille, hartausaineistot ja Seimimateriaali adventin ja joulun ajalle.
Lisää ideoita:
kirkonulkomaanapu.fi/seurakunnat
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Seija Puusaari

Seurakuntien tärkeä tuki
Vuonna 2013 seurakuntalaisilla oli mahdollisuus
toteuttaa vapaaehtoistyötä paremman maailman
puolesta muun muassa kolehtien, Yhteisvastuukeräyksen ja eri kampanjoiden avulla. Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö piti lähes jokaisessa seurakunnassa esillä ajankohtaisia kansainvälisen diakonian
teemoja.

Kirkko ja seurakunnat tukevat Kirkon Ulkomaanapua
taloudellisesti merkittävällä tavalla. Ulkomaanavun
tuloista noin 14 prosenttia muodostuu seurakuntien
talousarvioissa kansainväliseen diakoniaan osoitetuista varoista. Vaikka seurakuntien taloustilanne on
haastava, niiden myöntämä talousarviotuki Kirkon
Ulkomaanavulle nousi takaisin noin 4,5 miljoonan
euron tasolle.

VARAINHANKINNAN TUOTOT SEURAKUNNILTA 2013
9,1 %
4,1 %

13,3 %

Kun maailmalla sattuu katastrofi, Tiina Kröger (vas.) pukee itse vihreät liivit ylle ja lähtee kadulle lippaan kanssa.
Oikealla Tapio Kostamo.

Lipaskerääjät jälleen liikkeellä
– Tiina Kröger kokosi nopean toiminnan joukot

löytyy nopeasti tulostettavaa tiedotusmateriaalia sekä
taustatietoa keräyskohteesta.
Hämeenlinnassa on kerätty rahaa niin Filippiinien
taifuunissa kärsineille kuin Syyrian pakolaisille. Krögerin esimieskin jo tietää, että kun katastrofi sattuu, Krögerin työajasta menee osa keräyksen järjestämiseen.
”Kun keräyskohde on ajankohtainen ja uutisissa,
ihmiset ovat valveilla”, Kröger toteaa.
”Itse pitää olla aktiivinen ja oma-aloitteinen. Kun
katastrofista kertoo, ihmiset ovat jo hyvin jyvällä ja
sanovat, että kyllä minä haluan auttaa.”
Välillä kerääjiä on ollut haasteellista löytää.
Krögerin kokemuksen mukaan heitä löytää parhaiten
henkilökohtaisesti kysymällä.
”Se vaatii satsausta, mutta kun itse on syttynyt
asialle, en koe sitä ylimääräisenä työnä.”
”Pidän kansainvälisiä asioita tärkeinä. En halua,
että unohtuvat diakonian kentästä kokonaan. Meilläkin
on köyhyyttä ja kärsimystä, mutta muualla sitä on
enemmän.”

Kun maailmalla sattuu katastrofi, HämeenlinnaVanajan seurakunnassa ollaan tuota pikaa liikkeellä
keräyslippaiden kanssa. Diakonissa Tiina Kröger luotsaa seurakunnassaan Kirkon Ulkomaanavun nopean
toiminnan joukkoja.
”Ajattelin, että koska meillä on iso seurakunta, niin
ihmisiä pitää kyllä tällaiseen löytyä”, kertoo Kröger.
Rengon seurakunnan yhdistyminen HämeenlinnaVanajan seurakuntaan jokunen vuosi sitten yhdisti
myös liivit ja lippaat. Toisessa seurakunnassa oli jostain syystä ylimääräinen liivi ja toisessa ylimääräinen
lipas.
Tiina Kröger toimii sekä Ulkomaanavun yhteyshenkilönä että Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä. Hän katsoo, että roolit täydentävät hyvin
toisiaan, katastrofilippaisiin ovat tarttuneet ennen
kaikkea aktiiviset yhteisvastuukeräjäät.
Kirkon Ulkomaanavusta saa vihreät liivit ja keräyslippaat. Kröger on ollut tyytyväinen siihen, että
katastrofin sattuessa Ulkomaanavun verkkosivuilta
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52,4 %

% milj. €
52,4
4,5
21,1
1,8
13,3
1,1
4,1
0,3
9,1
0,8		
100,0
8,5

Talousarviotuki
Yhteisvastuukeräys
Kolehdit
Seurakuntien muu tuki
Kirkkohallituksen tuki
Yhteensä

21,1 %

Seurakuntien talousarviotuki
Kirkon Ulkomaanavulle 2003–2013 Milj. €
Milj.
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

3,2

2003

3,6

2004

3,9

2005

3,6

2006

3,8

2007

4,2

4,2

4,3

4,5

2008

2009

2010

2011

3,9

4,5
3,9

2012

2013

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2013 -tilasto löytyy osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi/srktuki
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Kirkon Ulkomaanavun avustusalueet 2013
Toiminta-alueet
(Summat ovat tuhansina euroina)
					
LML
KMN
ACT
Kahden- Omat/muut
Yhteensä
MAANOSA YHT.				
välinen
hankkeet		
						
Afrikka
4 164			
4 671
3 490
12 325
Aasia
855		
191
1 344
377
2 767
Lähi-itä		
170
113
646
955
1 884
Latinalainen Amerikka
941			
341
1 426
2 708
Eurooppa				
405		
405
Globaalit hankkeet
616
339
178
221
429
1 783
YHTEENSÄ
6 576
509
482
7 628
6 677
21 872
Suunnittelu ja seuranta						
3 297
ULKOMAANTYÖ YHTEENSÄ

6 576

509

482

7 628

6 677

25 169

AFRIKKA
						
LML
KMN
ACT
Kahden- Omat/muut
Yhteensä
Maa				
välinen
hankkeet		
						
Angola
530			
532		
1 062
Burundi
170					
170
Djibouti
82					
82
Etiopia
166					
166
Kenia
294				379
673
Keski-Afrikan tasavalta				
37
207
244
Kongon demokraattinen tasavalta
1 251			
597
104
1 952
Liberia 				
384
850
1 234
Mauritania
2					
2
Mosambik
517			
296		
813
Nigeria				
12		
12
Sierra Leone				
580
20
600
Somalia				
1 111
972
2 083
Sudan
325			
832
170
1 327
Tšad				
27		
27
Uganda
827			
90
20
937
Zimbabwe				
80		
80
Muu Afrikka				
93
768
861

%

49,0 %
11,0 %
7,5 %
10,8 %
1,6 %
7,1 %
86,9 %
13,1 %
100,0 %

%

8,6 %
1,4 %
0,7 %
1,3 %
5,5 %
2,0 %
15,8 %
10,0 %
0,0 %
6,6 %
0,1 %
4,9 %
16,9 %
10,8 %
0,2 %
7,6 %
0,6 %
7,0 %

AASIA
						
LML
KMN
ACT
Kahden- Omat/muut
Yhteensä
Maa				
välinen
hankkeet		
						
Filippiinit			
111			
111
Kambodza			
50
1173
323
1546
Myanmar
192		
30
141		
363
Nepal
647			
30
25
702
Pakistan						
0
Muu Aasia
16				
28
44
YHTEENSÄ

855

0

191

1345

376

2767

%

4,0 %
55,9 %
13,1 %
25,4 %
0,0 %
1,6 %
100,0 %

LÄHI-ITÄ
						
LML
KMN
ACT
Kahden- Omat/muut
Yhteensä
%
				
välinen
hankkeet		
		
YHTEENSÄ		 170
113
646
955
1884		

LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIA
						
LML
KMN
ACT
Kahden- Omat/muut
Yhteensä
Maa				
välinen
hankkeet		
Keski-Amerikka
442			
145
18
Peru				
2		
Haiti
499			
195
827
Muu Lat. Amerikka					
580
YHTEENSÄ

941

0

0

342

1425

%

605
2
1521
580

22,3 %
0,1 %
56,2 %
21,4 %

2708

100,0 %

						
EUROOPPA
						
LML
KMN
ACT
Kahden- Omat/muut
Yhteensä
Maa				
välinen
hankkeet		

%

Kosovo				
Serbia				
Venäjä				
Muu Eurooppa				

230		
73		
86		
16		

230
73
86
16

56,8 %
18,0 %
21,2 %
4,0 %

YHTEENSÄ

405

405

100,0 %

0

0

0

0

YHTEENSÄ
4 164
0
0
4 671
3 490
12 325
100,0 %		
				
						
LML = Luterilainen maailmanliitto				
KMN = Kirkkojen maailmanneuvosto				
ACT-allianssi = Action by Churches Together		
(Kirkollisten avustusjärjestöjen verkosto)						
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Tuloslaskelma

Tase
1.1. - 31.12.2013		

1.1. - 31.12.2012

VARSINAINEN TOIMINTA						
Avustustoiminta							
Tuotot						
		
Valtiolta
12 793 519,57		
12 791 213,02
		
EU:lta
373 335,85		
674 152,98
		
Seurakunnilta
7 016 956,18		
7 030 656,70
		
Kv. rahoituslähteistä
1 669 738,77		
510 685,13
		
Muut tuotot
31 426,49		
84 540,38
			
21 884 976,86		
21 091 248,21
							
Kulut
Suorat avustukset
-16 161 475,50		
-19 820 080,15
		
Henkilöstökulut
-5 273 543,24		
-4 663 165,20
		
Muut kulut
-3 733 758,84		
-2 990 298,28
			
-25 168 777,58
-3 283 800,72
-27 473 543,63 -6 382 295,42
Avustustoiminnan tukitoiminnot 						
Viestintä, koulutus ja vaikuttamistyö							
Tuotot		
317 583,61		
588 632,36
							
Kulut
Henkilöstökulut
-921 160,59		
-952 065,93
		
Muut kulut
-1 445 681,82		
-1 179 142,28
			
-2 366 842,41
-2 049 258,80
-2 131 208,21
-1 542 575,85
Yleishallinto							
Tuotot		
8 632,85		
8 112,97
							
Kulut
Henkilöstökulut
-1 036 116,50		
-1 098 765,57
		
Muut kulut
-150 595,80		
-151 050,55
			
-1 186 712,30
-1 178 079,45
-1 249 816,12
-1 241 703,15
Varsinaisen toiminnan kulujäämä		

-6 511 138,97		

-9 166 574,42

VARAINHANKINTA						
Tuotot						
		
Lahjoitukset yksityishenkilöiltä
7 690 112,40		
9 669 836,34
		
Yrityksiltä ja yhteisöiltä
636 876,50		
583 989,99
		
Muut tuotot
2 984,99		9 177,12
			
8 329 973,89		
10 263 003,45
							
Kulut		
-2 306 712,87
6 023 261,02
-2 227 431,75
8 035 571,70
Tuotto/kulujäämä		 -487 877,95		-1 131 002,72

		
31.12.2013
31.12.2012
							
VASTAAVAA
						
PYSYVÄT VASTAAVAT							
Aineettomat hyödykkeet							
IT-ohjelmat			
26 855,70			
71 162,10
							
Aineelliset hyödykkeet							
Koneet ja kalusto			
65 550,44			
108 460,88
							
Sijoitukset							
Muut osakkeet ja osuudet		
0,00			
54 161,50
Joukkovelkakirjalainat
0,00
0,00
1 000 000,00
1 054 161,50
							
Saamiset							
Lyhytaikaiset							
Ennakkomaksut projekteille		 2 097 208,13			
1 563 479,11
Siirtosaamiset 		
1 060 101,14			
636 592,76
Muut saamiset
179 761,90
3 337 071,17
199 081,95
2 399 153,82
							
Rahat ja pankkisaamiset			
12 593 339,82			
9 682 353,35
							
VASTAAVAA YHTEENSÄ		
16 022 817,13		 13 315 291,65
							
							
VASTATTAVAA
							
OMA PÄÄOMA							
Peruspääoma		 33 637,59			33 637,59
Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot							
Avustusrahasto 1985		
116 200,65			
115 731,32
							
Edellisten tilikausien ylijäämä		 5 415 092,40		
5 654 341,23		
Tilikauden yli-/alijäämä
349 634,89
5 914 565,53
-239 248,83 5 415 092,40
5 564 461,31
							
VIERAS PÄÄOMA							
Lyhytaikainen							
Saadut ennakkot		 8 592 933,55			 6 139 555,87
Ostovelat		 366 660,38			 517 425,72
Muut velat		
139 719,65			
238 007,09
Siirtovelat
1 008 938,02
10 108 251,60
855 841,66
7 750 830,34
							
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		
16 022 817,13		 13 315 291,65

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA						
Tuotot		
147 924,62		
216 906,15
Kulut		
-3 942,45
143 982,17
-5 279,20
211 626,95
Tuotto/kulujäämä		 -343 895,78		-919 375,77
YLEISAVUSTUKSET						
Toiminta-avustus Kirkkohallitukselta		
694 000,00		
680 000,00
Tulos ennen rahastosiirtoja		

350 104,22		

-239 375,77

RAHASTOSIIRROT						
Siirto avustusrahastoon		
-469,33		
126,94
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		
349 634,89		
-239 248,83
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Uusi strategia alkaa tuottaa tuloksia
Työn keskittäminen hauraisiin maihin, joissa usein
on myös käynnissä konflikteja, on osoittautunut sekä
oikeaksi että haasteelliseksi strategiaksi. Rauhantyön, toimeentulon ja koulutuksen teemat täydentävät hyvin toisiaan. Strateginen valinta keskittyä
kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun lisäksi
rauhantyöhön perinteisiä yhteisöjä tukemalla on
ollut hyvä. Riittävän kapeisiin alueisiin keskittyminen
antaa aidon lisäarvon myös muiden kansainvälisten
toimijoiden työhön.

Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2013 kansainväliseen avustustyöhön ja kotimaan toimintoihin 31,0
miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen nähden
oli 6,2 prosenttia.
Varainhankinnat tuotot olivat 33,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 14,6 prosenttia.
Katastrofeihin kerättyjä varoja käytetään avustustyöhön myös alkuvuonna 2014.

VARAINHANKINNAN TUOTOT 2013
1,2 %

27,2 %

13,3 %

5,3 %
3,3 %
0,9 %
2,4 %
6,8 %

Sisäinen tarkastus lisää läpinäkyvyyttä
Kirkon Ulkomaanavun sisäinen tarkastus varmistaa,
että haltuumme uskotut varat käytetään tehokkaasti
ja sopimusten mukaisesti. Vuonna 2013 tarkastus
kohdistui kolmeen kokonaisuuteen: hyvän hallinto-

Seurakuntien talousarviotuki
Yhteisvastuukeräys
Kolehdit
Seurakuntien muu tuki
Kirkkohallituksen tuki
Kansainvälinen rahoitus
Valtion tuki
Yksityiset ja yhteisöt
Muut tuotot
Yhteensä

%
13,3
5,3
3,3
0,9
2,4
6,8
39,6
27,2
1,2
100,0

milj. €
4,5
1,8
1,1
0,3
0,8
2,3
13,4
9,2
0,4
33,8

%

milj. €

39,7
15,2
8,7
1,3
5,8
10,6
14,8
3,9
100,0

12,3
4,7
2,7
0,4
1,8
3,3
4,6
1,2
31,0

39,6 %

tavan noudattamiseen, hankehallinnon prosesseihin
ja aluetoimistojen taloushallinnon asiantuntemukseen. Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa linjajohdosta
riippumaton tarkastusvaliokunta.

Toimintamenot 2013

Henkilöstö
Henkilöstön vahvuus koko Ulkomaanavussa oli vuoden 2013 lopussa 207 henkilöä, joista oli 133 Helsingissä, 35 aluetoimistoissa lähetettynä työntekijänä ja
74 paikalta palkattua työntekijää. Henkilötyövuosia

3,9 %
14,8 %

kertyi yhteensä 193. Määräaikaiset F2F- ja televarainhankkijat kartuttivat lisäksi yhteensä neljä henkilötyövuotta.

39,7 %
10,6 %

Tuleva kehitys
Kirkon Ulkomaanavun pitää jatkossakin malttaa
keskittyä päätoimintamaihin ja varmistaa lisäarvon
toteutuminen valituissa teemoissa. Tämä edellyttää
lisäpanostuksia muun muassa kumppanuuksiin, joiden kanssa työtä viedään eteenpäin ja vaikuttavuutta
lisätään.

5,8 %

Kirkon Ulkomaanavun työn lähtökohtana pysyy
kirkon diakoninen näkemys antaa tukea siellä, missä
hätä on suurin ja missä muut eivät auta. Tarkoitus
on lopulta vahvistaa ihmisten uskoa siihen, että
maailmaa voidaan yhdessä muuttaa ja vaikeisiinkin
ongelmiin on löydettävissä ratkaisuja.

Lämpimät kiitokset kaikille tukijoillemme!
Teidän avullanne teimme toivosta totta eri puolilla maailmaa.
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Afrikka
Aasia ja Lähi-itä
Latinalainen Amerikka
Eurooppa
Yleismaailmalliset ohjelmat
Ohjelmatyön suunnittelu ja seuranta
Toiminnot kotimaassa
Yleishallinto
Yhteensä

1,3 %
8,7 %
15,2 %

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

Kirkon Ulkomaanavun säätiön tasekirja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
kirkonulkomaanapu.fi/talous
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1.9.2014 alkaen: Eteläranta 8, 00310 Helsinki
Tilaa Kirkon Ulkomaanavun uutiskirje:
kirkonulkomaanapu.fi/uutiskirjeet
Anna Toisenlainen lahja:
toisenlainenlahja.fi
Tilinumerot:
Nordea 157230-500504
Danske Bank 800018-223340
Aktia 405512-210437
Helsingin OP 572302-121551

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 BIC: DABAFIHH
IBAN: FI08 5723 0210 0215 51

BIC: OKOYFIHH

Kannen kuva: Kampaajaopiskelijoita Zimmin kylässä, Sierra Leonessa / Ville Asikainen.

Kirkon Ulkomaanapu
PL 185 (Luotsikatu 1 A)
00161 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (vaihde), 020 787 1201 (asiakaspalvelu)
Sähköposti: kirkonulkomaanapu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi

