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LAADUKAS TYÖ 
VASTAA TARPEESEEN

Vuosi 2017 oli Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) 
hyvä vuosi. Avustusohjelmamme kasvoivat yli 
seitsemällä miljoonalla eurolla. Vaikka turvalli-
suustilanteet hidastivat työtä monissa ohjel-
mamaissa, työmme oli tuloksekasta ja sadat 
tuhannet ihmiset saivat apua kauttamme.

Tulokset ovat hienoja, koska kehitämme työ-
tämme jatkuvasti, jotta se vastaisi ihmisten 
tarpeisiin mahdollisimman hyvin. 

Yksi huutava tarve eri puolilla maailmaa on 
nuorten laadukas ammatillinen koulutus. 

Erityisesti Afrikassa nuorten määrä kasvaa ko-
vaa vauhtia. YK:n väestöennusteiden mukaan 
Afrikassa 15-24 -vuotiaiden määrä kasvaa 42 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tarvitaan 
koulutusta, jotta nuorille voidaan turvata työ 
ja toimeentulo siellä, missä he elävät. Näin 
voidaan myös välttyä konflikteilta.

Esimerkiksi Ugandassa, jossa pakolaisia on 
arviolta 1,3 miljoonaa, KUA on toteuttamassa 
koulutuskokeilua yhdessä YK:n pakolaisjärjes-
tön UNHCR:n ja suomalaisen tutkintovientiyh-
tiö Omnia Education Partnerships Oy:n kanssa. 
Koulutukseen osallistuvat pakolaisnuoret 
suorittavat suomalaisen ammattitutkinnon 
yrittäjyydestä. Tutkinnosta he saavat viral-
lisen todistuksen, joka kelpaa siinä maassa, 
jonne he palaavat tai asettuvat asumaan.  

Pakolaisuus on läsnä lähes kaikissa ohjelma-
maissamme tavalla tai toisella. Työssämme 
näkyy selvästi, että pakolaisten määrä maail-
massa on ennätyksellisen suuri: yli 65 miljoo-
naa ihmistä on joutunut lähtemään kotoaan. 

Rauhantyömme on ollut monimuotoista niin 
kotimaassa kuin ohjelmamaissamme. Teemme 
työtä niin perinteisten ja uskonnollisten 
johtajien kuin naisten ja nuorten näkemysten 
hyödyntämiseksi rauhantyössä, sekä ennalta-
ehkäisevässä työssä että konfliktitilanteissa. 
Myös sovintotyö on saamassa tärkeän paikan 
toiminnassamme. 

Yksityissektorin kehittäminen työn ja toi-
meentulon luomiseksi on uusi ja kasvava pai-
nopiste Kirkon Ulkomaanavun työssä. Naisten 
Pankin toimintaa naisyrittäjyyden tukemiseksi 
on ollut jo kymmenen vuotta. Toiminta on 
laajentunut ja kehittynyt edelleen myös pien-
yritysten lainoituksen suuntaan.

Työmme pääfokus on Afrikan hauraissa maissa 
ja Lähi-idässä, erityisesti Syyriassa ja syy-
rialaispakolaisten auttamisessa. Myös Aasian 
köyhissä maissa riittää tehtävää. 

KUA toimii yhdessä paikallisten viranomaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Myös YK 
ja muut kansainväliset toimijat ovat tärkeitä 
kumppaneitamme.

Toimintamme kasvussa näkyy lahjoittajien 
luottamus työhömme. Kiitämme luottamuk-
sesta. Lupaamme jatkaa työtä ihmisarvon 
puolesta.

Jouni Hemberg 
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja

ESIPUHE
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Tekoja ihmisarvon puolesta.

MISSIO

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

VISIO

• Valikoimaton lähimmäisenrakkaus
• Periksiantamaton toivo
• Rohkeus
• Kunnioitus

ARVOT



TYÖSSÄMME TÄRKEÄÄ

KUNNIOITUS 
Ihmisiä kohtaan, joiden kanssa työskentelemme. 

Toinen toistemme vakaumusta kohtaan.

DIALOGI
Erilaisuuden arvostaminen ja yhteyksien rakentaminen eri 

tavalla ajattelevien ihmisten välille. On tärkeää kuunnella, ei vain puhua, 
sillä työmme on molemminpuolista oppimista. 

AVOIMUUS
Kaiken toimintamme lähtökohta.  

Hyvän hallintotavan mukainen toiminta ja meille uskottujen 
varojen tehokas ja dokumentoitu käyttö.  

IHMISOIKEUDET
 Ihmisoikeusperiaatteet ovat työmme kivijalka. 

KUA on oikeusperustainen toimija.

MAHDOLLISUUKSIEN AVAAMINEN 
NUORILLE JA NAISILLE 

Yhdeksän kymmenestä nuoresta elää kehittyvissä maissa ja heidän 
koulutukseensa tulee panostaa nykyistä enemmän. Naiset tarvitsevat tukea, 

koska naisiin kohdistuu yhä laajaa syrjintää ja heidän osallistumisensa talouteen ja 
politiikkaan on vähäisempää kuin miesten. 

INNOVAATIOT
Kannustus ideointiin ja ajatteluun. 

Uusien, kestävien ratkaisujen pilotointi esimerkiksi  rakentamiseen ja oppimiseen.
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OIKEUS TOIMEENTULOON 
Työpaikat, yrittäjyys ja toimeentulon elpyminen 
katastrofin jälkeen ovat KUA:n toimeentulotyön 
kärjet. Työ keskittyy erityisesti naisiin ja nuoriin. 

Paikallisia elinkeinoja vahvistavat kylätason 
organisaatiot ovat hyödynsaajamäärillä mita-
ten KUA:n suurin työkohde. Tällaisia organi-
saatioita ovat mm. tuottajien yhteenliittymät, 
osuuskunnat ja osuuskassat sekä yhteisten 
resurssien käyttöä ohjaavat kyläkomiteat, 
joita tuen piirissä oli 1,766. Noin 60 000 jäse-
nestä 59 % oli naisia. 

Yhteisöjä tuettiin myös pienillä infrastruk-
tuurihankkeilla, joilla kehitettiin mm. vesi- ja 
kastelujärjestelmiä, jatkojalostusta ja logis-
tiikkaa tai korjattiin katastrofien vaurioita. 
Näistä toimista hyötyi yhteensä yli 9000 
perhekuntaa. Jälleenrakennus työllisti yli 1500 
ihmistä. Noin 5000 perhettä sai aineellista 
tukea tulonhankinnan ja/tai ruuantuotannon 
käynnistämiseen.

Kyläpankit ja osuuskassat vahvistavat pai-
kallistaloutta tarjoamalla rahoituspalveluita 
kehittyvän yritystoiminnan ja maatalouden 
tarpeisiin. KUAn vuonna 2017 tukemissa 535 
kassassa oli yhteensä 30 000 jäsentä, joista 
17 500 oli naisia. Suuri osa jäsenistä osallistui 
erilaisiin koulutuksiin, jotka paransivat heidän 
tulonhankintaansa. Kun aiemmin painopiste 
oli maataloudessa, nyt yhä suurempi osa 

KIRKON ULKOMAAN-
AVUN TYÖN TEEMAT

Teemojen välinen yhteistyö 
lisääntyi. Yhä useammin 
myös rauhantyön hankkeet 
sisältävät toimeentuloon 
liittyviä tukitoimia, mikä 
vähentää resurssien 
niukkuudesta johtuvia 
paikallisia konflikteja. 
Ammatillisen koulutuksen 
ja toimeentulon linkit ovat 
ilmeiset. Tiivistyvä yhteistyö 
yksityissektorin toimijoiden 
kanssa hyödyttää sekä 
ammattiin valmistuvien 
nuorten työllistymistä että 
yritysten verkottumista.

1,1 MILJOONAA EUROA
kyläkassojen keräämää pääomaa kiertää 
lainoina Kambodzhan hankekylissä.

71 000 IHMISTÄ HYÖTYI
elinkeinojen tukemiseen ja jälleenraken-
nukseen ohjatusta aineellisesta tuesta.

1 234 IHMISTÄ NEPALISSA
osallistui prosesseihin ja tapahtumiin, 
joiden tavoitteena on erityisesti sovinto 
vapautettujen maaorjien ja heidän 
entisten omistajiensa välillä. 

2 314 ENTISTÄ KATULASTA
Ugandassa sai toimeentulomahdollisuuk-
sia edistävää koulutusta, joka ehkäisee 
riskiä, että he liittyvät väkivaltaisiin 
ryhmiin. 

215 730 OPPIJAA
hyötyi KUA:n koulutushankkeista.

1 413 NUORTA SAI 
ammatillisen koulutuksen.

koulutuksista liittyy tuotannollisiin taitoihin ja 
yrittäjävalmiuksiin, joiden osuus koulutukses-
ta oli yli 75 %.

Yrittäjyys onkin KUAn selkeä kasvualue. Lähes 
5000 ihmistä työllistyi pää- tai sivutoimisina 
yrittäjinä ja yrityksiin syntyi 1400 työpaikkaa. 
Useat maatoimistot panostavat erityisesti 
naisten ja nuorten yrittäjyyden tukemiseen. 
Ugandassa ja Jordaniassa erityisryhmänä 
ovat pakolaisnuoret. Uusi aluevaltaus on 
neuvojien ja valmentajien koulutus yrittäjyys-
hankkeiden tarpeisiin. Jordaniassa, Nepalissa 
ja Kambodzhassa koulutettiin yli 50 yritys-
neuvojaa sekä KUA:n omin että Naisten Pankin 
vapaaehtoisvoimin.

OIKEUS RAUHAAN
Vuonna 2017 Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tuki 
rauhantyötä globaalilla, kansallisella ja paikal-
lisella tasolla. 

Tärkein tavoite KUA:n rauhantyössä on var-
mistaa osallistavuus, eli että esimerkiksi nuo-
ret, naiset sekä uskonnolliset ja perinteiset 
johtajat ovat mukana konfliktien ratkaisussa 
ja rauhan rakentamisessa. 

Työ on linjassa YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja YK:n turvallisuusneuvoston 
nuoria, naisia ja rauhaa koskevien resoluutioi-
den 1325 ja 2250 kanssa. 

Ulkomaanapu on myös jatkanut työtään YK:n 
aloitteesta perustetun Uskonnollisten ja pe-
rinteisten johtajien rauhanverkoston sihtee-
ristönä. Heinäkuussa uskonnollisten johtajien 
rooli väkivaltaisuuksien ehkäisemisessä sai 
erityistunnustusta toimintasuunnitelmassa, 
joka julkaistiin New Yorkissa YK:n pääsihteeri 
Antonio Guterresin läsnäollessa.

Rauhantyö keskittyi Keski-Afrikan tasaval-
taan, Etelä-Sudaniin, Keniaan, Ugandaan, So-
maliaan, Myanmariin, Nepaliin, Kambodzaan, 
Liberiaan sekä Israeliin ja Palestiinalaisalueille. 
Sovittelu- ja rauhanprosesseissa käsitellään 
muun muassa maa- ja omaisuuskiistoja, per-
heoikeuksia ja ihmisoikeusrikkomuksia. 

Viime vuonna rauhantyö linkittyi vahvasti 
toimeentuloon. Esimerkiksi Keniassa KUA 
tuki toisiaan vastaan taistelleita yhteisöjä 
karjankasvatuksessa. Tulomahdollisuudet en-
naltaehkäisevät ryöstelyä ja muita konfliktin 
aiheita. Somaliassa valtion rakenteita tukeva 
työ on jatkunut, ja myös kaupankäynnin 
edistämisellä on ollut kasvava osuus rauhan-
rakennuksessa.

Etelä-Sudanissa Boman osavaltio välttyi 
ensimmäistä kertaa moneen vuoteen ko-
konaan laajoilta osavaltion sisäisiltä väki-
valtaisuuksilta KUA:n vuosina 2016 ja 2017 
tukeman rauhanprosessin ja allekirjoitettujen 
rauhansopimusten ansiosta. Osavaltion ylin 

poliittinen johto vaihtui niin ikään historiallisen 
rauhanomaisissa merkeissä, mikä lupaa hyvää 
kestävälle rauhalle ja vakaudelle seudulla.

Myanmarissa KUA koulutti 84 nuorta rau-
hanaktivistia eri etnisistä ja uskonnollisista 
taustoista rauhanvälityksessä ja väkivaltai-
suuksien ehkäisyssä yhteisöissään ympäri 
maata. 

Suomessa KUA ja rauhanverkosto on tukenut 
suomalaisten viranomaisten, uskonnollisten 
yhteisöjen, järjestöjen ja perheiden välistä 
yhteistyötä väkivaltaisen radikalisaation ja 
ekstremismin ehkäisemiseksi. Vuoden aikana 
järjestetyt seminaarit ja koulutustilaisuudet 
ovat tavoittaneet satoja toimijoita, asian-
tuntijoita ja muita ammattilaisia Helsingissä, 
Turussa, Tampereella ja Oulussa.

OIKEUS LAADUKKAASEEN KOULUTUKSEEN
Opin tie on tie tulevaisuuteen. Vaikeissakin 
olosuhteissa koulutus antaa mahdollisuuden 
suunnitella elämää eteenpäin, kohti parempaa. 

Vuonna 2017 Kirkon Ulkomaanavun koulutus-
hankkeiden määrä kasvoi 56 hankkeeseen. 
Koulutuksen laadun parantamiseen tähdätään 
monin eri keinoin. KUA:n tuella rakennettiin 
tai kunnostettiin 763 koululuokkaa. Uusien 
luokkahuoneiden rakentamisen ansiosta luok-

kakoot ovat pienentyneet ja oppilaat saavat 
yksilöllisempää opetusta. 

KUA:n tuella koulutettiin 5440 opettajaa. 

Vanhempien sitoutuminen lasten koulun-
käyntiin on yksi tärkeimmistä edellytyksistä 
sille, että lapsi käy koulua säännöllisesti ja 
pääsee luokalta seuraavalle ikätoveriensa 
mukana. KUA on perustanut jo lähes kaikkien 
tukemiensa koulujen yhteyteen vanhempien 
ja opettajien yhdistyksiä, joissa vanhemmat 
osallistuvat lastensa koulunkäynnin tuke-
miseen ja koulun hallintoon. Yhdistyksien 
toiminnan puitteissa on tuettu vanhempien 
pienyrittäjyyttä, mikä on lisännyt perheiden 
toimeentuloa, ja johtanut vanhempien parem-
paan sitoutumiseen. 

Keniassa tyttöjen koulunkäynnin keskeytykset 
ovat vähentyneet sen jälkeen, kun kouluissa 
aloitettiin puhtaan juomaveden jakelu. Etenkin 
toisen asteen tyttöjen koulunkäynti estyy 
usein siksi, että he joutuvat jäämään kotiin 
kantamaan vettä kaivolta, joka voi sijaita 
kilometrien päässä kotoa. KUA:n tukemissa 
kouluissa oppilaat saivat viedä puhdasta 
juomavettä myös kotiin, jotta he pystyivät 
käymään koulua keskeytyksittä. Vuonna 2017 
veden jakelun piirissä oli 13 000 oppilasta. 

Pelkkä kouluun pääseminen ei kuitenkaan riitä 
tulevaisuuden turvaamiseksi. Koulutuksen 
pitää myös johtaa ammattiin. Siksi opinto-oh-
jaus ja työelämätaitojen opettaminen ovat 
yhä tiiviimpi osa KUA:n koulutushankkeita. 
Opinto-ohjausta on jatkettu menestyksek-
käästi Kambodzhassa, jossa 9127 oppilasta sai 
ohjausta vuonna 2017. 

Kahdeksassa toimintamaassa yhteensä 2619 
nuorta pääsi yrittäjyyskoulutukseen, jossa 
heitä autettiin perustamaan oma yritys. 
Esimerkiksi Jordaniassa 96 % yrittäjyyskou-
lutuksen saaneista nuorista perusti stipendin 
avulla onnistuneesti oman yrityksen.

TEEMAT

KUA:n ammattikoulutuksen käynyt ompelualan yrittäjä Kalawati opettaa nuoria naisia ompelijan ammattiin. Kuva: Jari Kivelä
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ETELÄ-SUDAN

UGANDA
KENIA

SOMALIA

ERITREAITÄ-AFRIKKA
KUMPPANIT: 10
HENKILÖSTÖ: 143

Alakoulumme tuhoutui taisteluis-
sa vuonna 2015 ja olimme kaksi 
vuotta ilman koulua. Jouduimme 
opiskelemaan ulkona, jossa 
sateet ja paahtava aurinko häi-
ritsivät oppimista. KUA:n raken-
tamissa koulutiloissa pystymme 
taas keskittymään. Koulutuksen 
avulla vaikutamme yhteisömme 
hyvinvointiin. Rohkaisen aina luok-
katovereitani antamaan kaikkensa 
koulussa, jotta voisimme tulevai-
suudessa rakentaa yhteisöämme 
uudelleen. 

Nyatonga Chol, 13  
Etelä-Sudan

ETELÄ-SUDANISSA pitkittyneen konfliktin vai-
kutukset näkyivät vuoden 2017 aikana muun 
muassa ruokapulana. YK julisti helmikuussa 
nälänhädän osaan Unityn maakuntaa. 

Kirkon Ulkomaanapu tuki laajamittaista huma-
nitaarista operaatiota, jonka aikana alueelle 
tiputettiin ruoka-annospakkauksia Maailman 
ruokaohjelma WFP:n helikoptereista. Kesä-
kuussa nälänhätä oli virallisesti ohi.

KUA on parantanut lähes 2 000 ihmisen mah-
dollisuuksia hankkia itselleen toimeentulon ja 
perheilleen ruokaa. Esimerkiksi Fangakissa 500 
perhettä sai maanviljelykoulutusta, työkaluja 
ja siemeniä.

Työ koulurakennusten pystyttämisessä ja 
laadukkaan koulunkäynnin turvaamisessa on 
jatkunut menestyksekkäänä. Oppimateriaalien 
toimittaminen ja vanhempien osallistaminen 
kouluhankkeisiin on osoittautunut ratkai-
sevaksi. Vuoden 2017 aikana KUA on alkanut 
tukea myös toisen asteen koulutusta ja kas-
vaneen luottamuksen myötä KUA on vaikut-
tanut koulutuksen suunnitteluun kansallisella 
tasolla.

UGANDASSA vuotta 2017 on leimannut Afrikan 
suurin pakolaiskriisi, jonka myötä yli miljoona 
pakolaista on saapunut Etelä-Sudanista Ugan-
daan. Tunnustuksena KUA:n pakolaistyölle, 
Ugandan valtio ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR 
valitsi KUA:n yhteistyökumppaniksi koulutuk-
sen ja toimeentulon edistämiseksi Bidibidissä, 
maailman toiseksi suurimmalla pakolaisasu-
tusalueella.  

Bidibidissä KUA tuki ja ohjasi koulutussektorin 
työtä koulutusmateriaaleilla, koulutiloilla, kou-
luttamalla opettajia ja lisäämällä kouluhenki-
lökunnan sekä perheiden osaamista kestävien 
ratkaisujen löytämiseksi.

KUA:n työ Ugandassa on kahden edellisvuo-
den aikana mahdollistanut 46 356 lapsen 
koulunkäynnin, minkä lisäksi 1 538 opettajaa 
on saanut koulutuksen kasvatustaidoissa, 
luokanohjauksessa, oppilaiden erityistarpei-
den huomioimisessa ja psykososiaalisen tuen 
antamisessa. 

Ugandan maaseudulla KUA:n työ toimeentulon 
parissa on nostanut 74 prosenttia hankkei-
den tukemista 2 088 perheestä köyhyysra-
jan yläpuolelle, minkä lisäksi Naisten Pankin 
tukemissa säästöryhmissä 2 444 ihmistä 
on onnistunut säästämään 95 400 euroa. 
Vastaperustetut 292 yritystä on luonut 876 
työpaikkaa, joista 788 on naisten.

SOMALIASSA KUA on onnistuneesti tukenut 
maan sisäisten pakolaisten mahdollisuuk-
sia toimeentuloon muun muassa karjalla. 
Monivuotisen hankkeen aikana moni perhe oli 
onnistunut kasvattamaan eläintensä määrän 
vähintään kolme kertaa suuremmaksi heille 
annettujen lehmien ja vuohien määrästä. 

400 uskonnollista ja 2 000 perinteistä johtajaa 
osallistui alueneuvostojen perustamiseen So-
maliassa. KUA:n toiminta-alueella on vältytty 
väkivaltaisuuksien eskaloitumiselta.

RAHOITUS 
 Ulkoministeriö  .......................................4,3 M€
 Kansainvälinen rahoitus ..........................6,9 M€
 Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys  ......... 1,0 M€
 Yksityiset, yhteisöt ja yritykset  ..............2,2 M€
 Kat.rahasto  ............................................1,1 M€
 Naisten Pankki  .......................................0,2 M€

Yhteensä  ...................................................15,7 M€

2 119 
perheen tulot nousivat Somaliassa yli 
köyhyysrajan KUA:n toimeentulohankkeiden 
tuella.

27 358 
oppilasta pääsi ensimmäisen ja toiseen 
asteen kouluun Etelä-Sudanissa. 

95 % 
yhteensä 450 ammattikoulutuksen 
Ugandassa Rwamwanjan 
pakolaisasutusalueella käyneestä nuoresta 
on löytänyt työpaikan, joilla he pystyvät 
elättämään itsensä.

KENIASSA 20 paikallista nais- ja nuorisoryh-
mää saivat toimeentulokoulutuksen. Naiset 
saivat taloudellista tukea viljelyidensä ja mui-
den toimeentulomahdollisuuksien kehittämi-
seksi. Nuorille luovutettiin 300 vuohta, joiden 
avulla he pystyvät elättämään perheitään. 
Toimeentulon vahvistaminen ehkäisee myös 
konflikteja ja ryöstelyjä, kuten karjavarkauksia.

Rauhanvälitys pokot- ja markwet-heimojen 
kesken jatkui yhteensä 32 tapaamisella, joissa 
yhteensä 1 643 ihmistä sopivat keinoista 
jatkaa rauhanomaista yhteiseloa alueella.

ERITREASSA KUA työskentelee koulutussek-
torilla vahvistaen opettajakoulutusta maan 
molemmissa opettajakoulutuslaitoksissa.  
KUA on edistänyt uusien opetusmenetelmien 
käyttöönottoa ja tutkimustyötä sekä lisännyt 

”

ITÄ-AFRIKKA

TYÖ ALUEITTAIN

tutkimukseen perustuvaa opetusta. Opetta-
jakouluttajille järjestettiin koulutuksia, työpa-
joja, lukupiirejä sekä ryhmä- ja yksilöohjausta. 

Vuoden aikana julkaistiin 17 toimintatutki-
mukseen perustuvaa artikkelia ammatilli-

sessa kokoomajulkaisussa. KUA osallistui 
merkittävällä tavalla opettajakoulutusten 
opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien 
kehittämiseen.

Hargeisa

Asmara

Mogadishu

Juba

Kampala
Nairobi

Kuva: Fredrik Lerneryd

Muja Rose, 34, hoitaa pientä kasvimaataan Bidibidin pakolaisasutusalueella Ugandassa. Kasvimaan munakoisot ja muut 
vihannekset auttavat häntä tarjoamaan lapsilleen monipuolisempaa ravintoa haastavissa olosuhteissa. Kuva: Tatu Blomqvist Ku
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SIERRA LEONE

LIBERIA KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

Bangui

LÄNSI- JA 
KESKI-AFRIKKA
KUMPPANIT: 16
HENKILÖSTÖ: 68

Vuoden 2017 aikana Kirkon Ulkomaanapu teki 
päätöksen lakkauttaa työnsä Sierra Leonessa 
ja Liberiassa vuoden loppuun mennessä. Libe-
riassa KUA:n paikalliset työntekijät perustivat 
liberialaisen kansalaisjärjestön jatkamaan 
työtä. KUA jatkaa EU-rahoitteisen, vankien 
oikeusturvaa parantavan hankkeen tukemista 
alkuvuoteen 2019 Liberiassa.

LIBERIASSA KUA keskittyi köyhyyden vähentä-
miseen tarjoamalla maanviljelyskoulutusta ja 
kehittämällä viljelymenetelmiä sekä tukemalla 
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten 
naisten pääsyä ammatilliseen koulutukseen.

Maissinviljelyhankkeessa otettiin käyttöön 
liiketoimintamalli, jossa viljelijät maksoivat 
saamansa avustuksen takaisin sadonkorjuun 
jälkeen. Viljelijöiden maksuilla hanketta pys-
tyttiin laajentamaan.

Naisryhmät ja perinteiset johtajat järjestivät 
12 kokousta, joissa ratkaistiin avio-ja maa-
riitoja sekä perheväkivaltatapauksia. Naisia 
rohkaistiin osallistumaan yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon. Toiminta houkutteli useita 
uusia naisryhmiä liittymään mukaan.

KUA paransi vankien oikeusturvaa yhdessä 
paikallisten kumppaneiden kanssa koulutta-
malla uskonnollisia ja perinteisiä johtajia ja 
oikeusjärjestelmän toimijoita ihmisoikeuksista 
ja tarjoamalla oikeusapua haavoittuvassa 
asemassa oleville vangeille, erityisesti naisille 
ja nuorille. 

SIERRA LEONESSA KUA tuki nuorten toimeen-
tuloa järjestämällä ammatillisista koulutusta 
erityisesti aiemmin koulunsa keskeyttämään 
joutuneille nuorille. Jaoimme myös hätäapua 
pääkaupunki Sierra Leonen mutavyöryissä 
elokuussa 2017 kotinsa menettäneille. Kirkon 
Ulkomaanavun työ Sierra Leonessa päättyi 
vuoden lopussa.

KESKI-AFRIKAN TASAVALLASSA KUA jatkoi 
rauhantyötä kouluttamalla yhteisöjä sovitte-
lun taidoista konfliktitilanteissa. Maa on ollut 
myllerryksessä vuoden 2013 sisällissodasta 
lähtien. Uskonnollisille johtajille ja imaameille 
on järjestetty koulutusta, joka on tukenut 
heidän taitojaan ja rooliaan rauhanvälittäjinä. 

Kouluruokailun on huomattu olevan tärkein 
yksittäinen tekijä, joka edistää oppilaiden kou-
lussa pysymistä. KUA järjesti kouluruokailun 
yhteistyössä Maailman ruokaohjelman kanssa 
8594 oppilaalle. Neljässä koulussa perustettiin 
kouluviljelmiä, joista saatiin aineksia 1808 
oppilaan koululounaiden valmistamiseen. 

Maassa on huutava pula opettajista, sillä 
suuri osa heistä pakeni sisällissodan vainoja 
naapurimaihin. KUA on kouluttanut paikallisten 
yhteisöjen vanhempien keskuudesta opettajia, 
jotta lapset saisivat heille kuuluvaa opetusta. 

Vanhempien kiinnostus koulunkäyntiin on tär-
keä tekijä lapsen opintiellä. KUA on perustanut 
Keski-Afrikan tasavallassa vanhempainyhdis-
tyksiä, joissa kehitetään koulutoiminnan ohella 
perheiden toimeentulomuotoja. Vanhempien 
sitoutuminen lastensa koulunkäyntiä kohtaan 

175 
vanhempaa sai tiiviin opettajainkoulutuksen
opettajapulasta kärsivässä Keski-Afrikan
tasavallassa.

48 
tyttöä valmistui ammattikoulusta putki-  
ja sähköasentajiksi, muurareiksi, auto-
mekaanikoiksi ja maanviljelijöiksi Liberiassa. 
Heistä 33 prosenttia työllistyi harjoittelun 
aikana tai valmistumisensa jälkeen.

129 
vanginvartijaa ja poliisia osallistui 
koulutukseen ihmisoikeuksista ja 
oikeusturvasta Liberiassa.

RAHOITUS 
 Ulkoministeriö  ....................................... 1,6 M€
 Kansainvälinen rahoitus ...........................1,1 M€
 Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys  .........0,4 M€
 Yksityiset, yhteisöt ja yritykset  ..............0,7 M€
 Kat.rahasto  ...........................................0,6 M€
 Naisten Pankki  .......................................0,2 M€

Yhteensä  .................................................... 4,5 M€

LÄNSI- ja KESKI-AFRIKKA
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on kasvanut, kun he ovat huomanneet, että 
koulutoiminnasta hyötyy koko perhe. Vuonna 
2017 yhteensä 161 vanhempaa olivat mukana 
aloittamassa pienyrittäjyyttä osana vanhem-
painyhdistysten toimintaa. 

KUA on ainoa Keski-Afrikan tasavallassa toimi-
va suomalainen kansalaisjärjestö.

TYÖ ALUEITTAIN

Koulu on parhaimmillaan yhteis-
kuntaa yhdistävä tekijä. Tärkeim-
piä asioita, joita koulu voi opettaa, 
ovat rauhan merkitys ja sosiaali-
nen yhteenkuuluvuus.

Jean Lessene  
Opetussektorin johtaja, Bayanga 
Keski-Afrikan tasavalta

”

Oppilas harjoittelee kirjoittamista liitutauluun Saint Annen tyttökoulussa. Keski-Afrikan tasavallassa sijaitseva koulu on 
jälleenrakennettu KUA:n tuella. Kuva: Tatu Blomqvist

Freetown

Monrovia

Kuva: Tatu Blomqvist
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AASIA
KUMPPANIT: 19
HENKILÖSTÖ: 27
 

KAMBODŽASSA opinto-ohjaus levisi yhä 
useampaan kouluun, kun Kirkon Ulkomaana-
vun aiemmin kouluttamat opinto-ohjaajat 
kouluttivat uusia Battambangin provinssissa. 
Opinto-ohjauksen myötä oppilaiden kyky 
tehdä opintosuunnitelmia ja valita tulevia 
ammattejaan on parantunut. Myös oppilai-
den ja opettajien välinen vuorovaikutus ja 
koulun ja vanhempien välinen yhteistyö ovat 
parantuneet. 

Koulutukseen maa- ja perheoikeudesta ja 
riitojen sovittelusta osallistui 5 467 ihmistä. 
Tämän tuloksena sovittelukomiteat pääsivät 
ratkaisuun 84 prosentissa niiden käsittelyyn 
tulleista 726 riita-asiasta.

Köyhyyden vähentämiseen tähtäävänä työnä 
järjestettiin yhteensä 304 tapahtumaa, joissa 
yhteisöjen jäsenet keskustelivat yhteisönsä 
kehittämisestä paikallisviranomaisten kanssa. 

Toimeentuloa ja yrittäjyyttä tuettiin naisten 
maatalousosuuskuntien, säästöryhmien, 
yritysryhmien, riisipankkien, vesikomiteoiden 
ja tuottajaryhmien kautta. Syrjäisillä alueilla 
asuvat köyhät tytöt ja naiset saivat yrittä-
jyys- ja markkinointikoulutusta. 

KUA:n nuorisoverkosto Changemaker Cam-
bodian nuoret vapaaehtoiset kampanjoivat 
koulutuksen tärkeydestä. 

MYANMARISSA kaksi rauhantyöpajaa toi 
yhteen eri etnisistä ryhmistä tulevia nuoria 
Shanin ja Kachinin osavaltioissa. Kachin-nuo-
ret ja musliminuoret viettivät ensimmäistä 

kertaa aikaa yhdessä ja positiiviset kohtaa-
miset muuttivat nuorten mielipiteitä toisesta 
ryhmästä. Rauhantyöpajoissa opiskeltiin 
rauhantyön perusteita sekä neuvottelu- ja 
sovintotaitoja. Tarkoituksena on nuorten 
roolin vahvistaminen maan rauhanprosessis-
sa, nuorisoverkostojen yhteistyön tukeminen 
sekä naisten äänten vahvistaminen rauhan-
työssä.

KUA jatkoi köyhien kyläyhteisöjen sekä nais-
ryhmien tukemista ja laajensi työtä Rakhinen 
osavaltioon.

Humanitaarinen koulutusprojekti maansisäis-
ten pakolaisten leireillä mahdollisti sen, että 
7 700 lasta pystyi jatkamaan koulunkäyntiä. 
Myös leirien vammaiset lapset pääsivät 
kouluun. 

KUA:n toimesta pääkaupungissa Yangonissa 
pidettiin työpaja, jossa kansainvälisten koulu-
tus katastrofeissa -standardien käyttöönot-
toa maassa kehitettiin yhteistyössä Myanma-
rin opetusministeriön kanssa.

NEPALISSA jatkui vuoden 2015 maanjäristyk-
sissä tuhoutuneiden koulujen jälleenraken-
nus. Vuonna 2017 rakennettiin yhteensä 320 
luokkahuonetta, ja koulunrakennusprojekti 
saatiin päätökseen. Kaiken kaikkiaan KUA ra-
kensi vuosina 2015-2017 Nepaliin 334 koulua ja 
178 väliaikaista luokkatilaa maanjäristyksestä 
kärsineille alueille. KUA myös antoi opettajille 
täydennyskoulutusta ja oppilaille psykososi-
aalista tukea.

MYANMAR

KAMBODŽA

NEPAL Katmandu

Yangon

Phnom Penh

9 127 
oppilasta saa koulussa opinto-ohjausta 
Kambodžassa. 

286 
entisten maaorjien perheiden nuorta kävi 
Nepalissa ammattikoulutuksen, johon 
kuului tuki työllistymiseen tai yrityksen 
perustamiseen. 

824 
ihmistä sai koulutusta toimeentulon 
parantamiseen tähtäävistä taidoista 
Myanmarissa.

RAHOITUS 
 Ulkoministeriö  ....................................... 1,7 M€
 Kansainvälinen rahoitus ..........................3,2 M€
 Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys  .........0,5 M€
 Yksityiset, yhteisöt ja yritykset  .............. 1,3 M€
 Kat.rahasto  ........................................... 0,1 M€
 Naisten Pankki  .......................................0,6 M€

Yhteensä  .....................................................7,4 M€

AASIA
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KUA tuki entisten maaorjien sekä dalitien (kas-
tittomien) oikeuksien toteutumista järjestä-
mällä keskusteluja ryhmien ja viranomaisten 
välillä ja tukemalla palvelujen piiriin pääsemis-
tä, henkilöllisyystodistusten saantia ja lasten 
koulutusta. 

KUA jatkoi naisryhmien ja osuuskuntien tuke-
mista. Työn tuloksena viime vuonna perus-
tettiin 557 uutta pienyritystä, joista 287 on 
naisten johtamaa. 

Rankkasateet aiheuttivat tuhoisat tulvat 
Nepalin alavalla trooppisella alueella syksyllä 
2017. KUA aloitti projektin, jossa tulvista kärsi-
neiden koulujen vessoja ja käsienpesupaikkoja 
korjataan ja kouluille jaetaan koulutarvikkeita.

TYÖ ALUEITTAIN

Sain Naisten Pankin tukemaa 
lisäkoulutusta ompelijan ammat-
tiini. Nautin työstäni, kun osaan 
toteuttaa monenlaisia vaatteita. 
Bisnes pyörii nyt niin hyvin, että 
olen voinut palkata apulaisen. 
Olen leski ja 14-vuotiaan tyttären 
yksinhuoltaja. Hän käy koulua ja 
haaveilee lääkärin tai sairaanhoi-
tajan ammatista.

Aye Aye Maw  
Hsar Oh Chaung, Myanmar

”

Kuva: Veera Pitkänen

KUA:n piste houkutteli uramessuilla Battambangissa Kambodžassa.  
Kuva: Thomas Hommeyer
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LÄHI-ITÄ
KUMPPANIT: 7  
HENKILÖSTÖ: 28
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Lähi-itä

SYYRIA

JORDANIA
Amman

ISRAEL

PALESTIINALAIS-
ALUEET

TYÖ ALUEITTAIN

Olin työtön ennen kuin sain kuulla 
naisten säästöryhmästä. Aloin 
viljellä timjamia 10 vuotta sitten, 
ja olen onnistunut kasvattamaan 
viljelmäni noin puolen hehtaarin 
suuruiseksi säästämisen avulla. 
Ryhmämme muutkin naiset ovat 
pystyneet säästämään esimerkik-
si lastensa koulutukseen. Minun 
mielestäni kaikkien naisten pitää 
päästä töihin sen sijaan, että he 
istuisivat kotona.

Andaleeb Eid  
Palestiinalaisalueet

”

Osuuskunnan jäsenet pakkaavat timjamisekoitusta myyntipakkauksiin Kufor Laqefin 
kylässä palestiinalaisalueilla. Kuva: Tatu Blomqvist
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Kirkon Ulkomaanavun työn pääpaino Lähi- 
idässä oli vahvasti syyrialaisten pakolaisten 
koulutuksen ja toimeentulomahdollisuuksien 
tukemisessa Jordaniassa ja Syyriassa. 

JORDANIASSA pakolaisia tuettiin Za’atarin 
ja Azraqin pakolaisleireillä sekä pääkaupunki 
Ammanissa. Työssä painottui aikaisempia 
vuosia enemmän yrittäjyyskoulutus, jota 
tarjottiin myös haavoittuvassa asemassa 
oleville jordanialaisille. Näin työssä ehkäistiin 
konfliktien syntymistä pakolaisten ja paikallis-
ten välille tiukassa taloudellisessa tilanteessa. 
Edistimme kestäviä toimeentulomahdollisuuk-
sia auttamalla työpaikkojen löytämisessä, 
tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa ja 
tukemalla pienyritysten perustamista. 

Nuorille tarjottiin muun muassa englannin 
kielen opetusta, IT-taitoja ja käsityöpajoja. 
Nuoret ovat lisäksi saaneet psykososiaalista 
tukea liikunnasta ja vapaa-ajan toiminnasta, 
kuten sirkuksesta ja jalkapallosta. 

Aktiviteetit ovat auttaneet nuoria tyttöjä 
ottamaan paikkansa julkisessa tilassa ja 
haastamaan ahtaita sukupuolistereotypioita, 
sillä niiden kautta yhteisö on alkanut nähdä 
tytöt yksilöinä, joilla on myös kodin ja avioliiton 
ulkopuolisia haaveita ja pyrkimyksiä. 

SYYRIASSA KUA tuki lasten ja nuorten kou-
luun pääsyä yhteistyössä ortodoksikirkon 
katastrofiavun IOCC:n kanssa. Sodan takia 
syyrialaiset ovat olleet keskimäärin vuosia 
poissa koulusta, ja tuimme lasten ja nuorten 

koulunkäyntiä tukiopetuksella, lukukausimak-
suilla ja opettajien koulutuksella. 

Lisäksi KUA osallistui yhdeksän kouluraken-
nuksen kunnostukseen. Hankkeissa noin 200 
syyrialaiselle tarjottiin työtä muun muassa 
koulujen ja sairaaloiden kunnostamisessa. Toi-
mitimme ruoka-apua 10 980 ihmiselle Aleppon 
alueella. 

ISRAELISSA ja miehitetyillä PALESTIINALAIS-
ALUEILLA tuimme israelilaisnuorten ihmisoi-
keuskoulutusta ja palestiinalaisten maanvilje-
lyhankkeita. 

Tuleville sotilaille järjestettävän Rabbis for Hu-
man Rights -järjestön ihmisoikeuskoulutuksen 
suoritti 550 israelilaisnuorta. 

RAHOITUS 
 Ulkoministeriö  .......................................0,5 M€
 Kansainvälinen rahoitus ..........................0,5 M€
 Seurakunnat ja Yhteisvastuukeräys  .........0,6 M€
 Yksityiset, yhteisöt ja yritykset  .............. 1,3 M€
 Kat.rahasto  ...........................................0,3 M€

Yhteensä  .................................................... 3,2 M€

13 
uutta pien- ja mikroyritystä perustettiin KUA:n 
yrittäjyyskurssin tuloksena Jordaniassa. 

3 530 
nuorta osallistui muun muassa englannin ja 
tietokoneajokorttiopetukseen sekä va-
paa-ajan toimintaan Jordaniassa. 

158 
opettajaa sai koulutusta osallistavista 
opetusmenetelmistä, lastensuojelusta ja 
elämänhallintataidoista Syyriassa.

Palestiinassa KUA tuki perheiden toimeentuloa 
muun muassa viljely- ja yrittäjyyskoulutusten 
sekä kylien säästö- ja lainaryhmien avulla. 
Esimerkiksi 378 naista osallistui maatalous- ja 
liiketoimintakoulutuksiin. Säästö- ja laina-
ryhmiin osallistuneet naiset tukivat kylien 
heikommassa asemassa olevia perheitä ruo-
ka- ja vaateavulla sekä hankkivat lämmittimiä 
kouluihin, jotta oppilaat pystyivät opiskele-
maan lämpimissä tiloissa. 

 Itä-Jerusalemissa KUA tarjosi psykososiaalis-
ta tukea lasten ja nuorten elämänhallintaan ja 
koulunkäyntiin draaman ja musiikin keinoin.



Taistelut jatkuivat Syyriassa seitsemättä 
vuotta, mutta joillakin alueilla lapset pääsi-
vät jo palaamaan kouluun. Useimmat koulut 
ja muut julkiset rakennukset ovat kuitenkin 
vuosien sotimisen aikana joko tuhoutuneet 
taisteluissa tai ilman kunnossapitoa menneet 
erittäin huonoon kuntoon. Maan sisäisiä pako-
laisia on yli kuusi miljoonaa.

Kirkon Ulkomaanapu kunnosti vuonna 2017 
Syyriassa julkisia tiloja, kuten kouluja, vanhain-
kodin, sairaalan ja leikkikentän yhteistyössä 
kumppaniensa kanssa. 

Neljä viidestä syyrialaisesta elää sodan 
seurauksena köyhyydessä, joten mahdolli-

HUMANITAARINEN APU

suus tulojen ansaitsemiseen on hyvin tärkeä. 
Kunnostushankkeissa työllistyi yhtensä 292 
heikoimmassa tilanteessa olevaa ihmistä. 

Esimerkiksi Aleppossa KUA:n tuella kunnos-
tettiin Al Baselin sairaalan neljä kerrosta. 
Hanke antoi työtä 19:lle aleppolaiselle. Sairaala 
tarjoaa ilmaisia terveyspalveluja noin 150 000 
potilaalle vuosittain.

Lisäksi Aleppossa ja Damaskoksen maaseudul-
la 80 haavoittuvassa asemassa olevaa naista 
osallistui hankkeisiin, joissa valmistettiin villa-
vaatteita kylien köyhille lapsille jaettavaksi.

Monelta Kreikkaan saapuneelta pakolaiselta 
on jäänyt koulu kesken pakomatkan tai jo sitä 
edeltäneen sodan tai köyhyyden vuoksi. Näitä 
pakolaisia auttaakseen Kirkon Ulkomaanapu 
käynnisti toimintansa Kreikassa kesällä 2016. 
Vuoden 2017 aikana yhteensä 4 896 lasta ja 
nuorta oli mukana KUA:n hankkeissa Kreikassa.

Alkuvuodesta KUA:n työ keskittyi kouluikäis-
ten lasten ja nuorten auttamiseen takaisin 
kouluun. Monet lapset olivat olleet koulusta 
pois keskimäärin kaksi vuotta, moni paljon 
pidempäänkin. KUA:n ja paikallisten kumppani-
järjestöjen päivätoiminnassa lapset ja nuoret 
saivat muun muassa äidinkielen opetusta ja 
tukea läksyjen tekemiseen.

Loppuvuodesta KUA:n työ kohdistui nuo-
risoon ja järjestimme Code+Create -työpajoja 
15-24-vuotiaille kreikkalais- ja pakolaistaus-

TOIVOA JA MOTIVAATIOTA 
Vaikka lasten pääsy kouluun on viime vuosina 
helpottunut, 1,7 miljoonaa kouluikäistä syyria-
laislasta eli 43 prosenttia kouluikäisistä on yhä 
poissa koulusta.  

KUA:n tuella kunnostettiin Syyriassa yhdek-
sän koulua; seinät paikattiin, luokkahuoneet 
maalattiin ja pulpetit korjattiin. Myös vessat ja 
vesipisteet kunnostettiin tai rakennettiin uu-
delleen. Korjaustöissä huomioitiin vammaisten 
lasten ja nuorten esteetön pääsy kouluihin. 

Lisäksi KUA tarjosi tukiopetusta 360 vuosia 
koulusta poissa olleelle oppilaalle ja mahdollisti 
koulunkäynnin 110 lapselle ja nuorelle tukemal-
la lukukausimaksuissa. 

Koulun kunnostaminen on iso asia koko kylälle. 
Poissaolot ovat vähentyneet ja koulun kes-
keyttää pienempi määrä lapsia ja nuoria kuin 
ennen. Opettajien motivaatio on kasvanut.

Koulu luo turvallisuuden tunnetta luomalla 
lapsille ja nuorille rutiinia sekä toivoa normaa-
lista elämästä.

Koodaustyöpajoissa kreikkalaiset ja pakolaistaustaiset nuoret 
oppivat uusia asioita koodaamisesta ja toistensa kulttuureista
Kuva: Sokrates Baltagiannis

taisille nuorille. Koodaustyöpajoilla pyritään 
helpottamaan nuorten työllistymistä ja 
lisäämään eri ryhmien välistä vuoropuhelua 
Kreikassa.

”Nuoret olivat innoissaan oppiessaan uusia 
taitoja. Työpajoista muodostui aitoja koh-
taamispaikkoja, joissa monet kreikkalais- ja 
pakolaisnuoret tutustuivat ensimmäistä 
kertaa toisiinsa ja jopa ystävystyivät”, sanoo 
Kreikan maatoimiston johtajana vuonna 2017 
työskennellyt Antti Toivanen.

Työpajoilla tahdottiin tavoittaa etenkin nuoria, 
joilla ei ole muita mahdollisuuksia oppia taitoja, 
joista voi olla suurtakin hyötyä elämässä ja 
työelämässä pärjäämisessä. Osallistujilta ei 
vaadittu aiempaa kokemusta ohjelmoinnista, 
vain englannin kielen perusteet ja innostunut 
asenne.

SUOSITUT KOODAUSTYÖPAJAT TOIVAT 
PAKOLAISNUORET JA KREIKKALAISET YHTEEN

HUMANITAARINEN APU

Uusi maali ja toimivat vessat ja vesipisteet houkuttelivat 
lapsia takaisin Atallah Sukkariyan kouluun Keski-Syyriassa.  
Kuva: Olli Pitkänen

”On hyvä ajatus ottaa ryhmään ihmisiä eri 
taustoista. Tällä tavoin opimme kaikki uusista 
kulttuureista”, sanoo työpajaan osallistunut 
15-vuotias kreikkalainen Michalis.

Työpajassa hän on ystävystynyt muun 
muassa 18-vuotiaan afganistanilaisen Saidin 
kanssa. Said saapui Ateenaan vuonna 2016 
perheensä kanssa, kun elämä Afganistanissa 
kävi liian vaaralliseksi.

”Kreikkalaisiin on ollut vaikea tutustua, sillä 
kaikki eivät puhu englantia. Kun kuulin tästä 
ohjelmasta, halusin tietenkin mukaan. Nautin 
opiskelusta paljon”, Said sanoo.

SYYRIASSA KUA KUNNOSTI KOULUJA JA TARJOSI 
PAIKALLISILLE TÖITÄ  
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Kirkon Ulkomaanapu yhdessä kumppaniensa 
kanssa jatkoi vaikuttamistyön syventämistä 
ja kasvattamista globaalilla, kansallisella ja 
paikallisella tasolla.

Ohjelmamaissaan KUA teki vuonna 2017 yli 
140 vaikuttamistyön hanketta, merkittävästi 
enemmän kuin aiempina vuosina. Työn tulok-
sina esimerkiksi Keniassa 8100 lasta palasi 
kouluun, Kambodžassa ratkaistiin 600 maaoi-
keuskiistaa ja Etelä-Sudanissa saatiin aikaan 
paikallisten yhteisöjen välinen rauhansopimus 
Boman osavaltiossa. 

Vaikuttamistyön painopisteenä niin Suomessa 
kuin globaalisti olivat pakolaiskysymykset.

PAKOLAISKYSYMYKSET 
VAIKUTTAMIS-
TOIMINNAN 
PAINOPISTEESSÄ

Yhteistyössä suomalaisten kansalaisjärjes-
töjen kanssa KUA järjesti kansalaisjärjestöjen 
seminaarin, joka liittyi Suomen isännöimään 
kansainväliseen Syyria-kokoukseen Helsin-
gissä. Seminaarissa onnistuttiin välittämään 
kansalaisjärjestöjen edustajien viestit rahoit-
tajatahoille Syyria-kokoukseen. Seminaariin 
osallistujamäärä, 250 osallistujaa, ylitti järjes-
täjien odotukset. Ensimmäistä kertaa kansain-
väliseen Syyria-kokoukseen liittyi kansalaisjär-
jestötoimijoiden tapahtuma ja tapahtumasta 
alkoivat kansalaisjärjestöpäivän järjestäminen 
myöhempiin Syyria-konferensseihin.

KUA lisäsi päättäjien ymmärrystä työnsä piiris-
sä olevien ihmisten tilanteista sekä globaalista 

pakolaistilanteesta järjestämällä eduskun-
tapuolueiden avainhenkilöiden, Suomen 
ulkomaankauppa- ja kehitysministerin sekä 
luterilaisen kirkon seurakuntien edustajien vie-
railut Jordaniaan. KUA järjesti myös Ugandan 
pakolaiskomissaarin vierailun Suomeen.

Yhdessä Uskonnollisten ja perinteisten toimi-
joiden rauhanverkoston kanssa KUA järjesti 
Suomen työ- ja elinkeinoministerin vierailun 
Yhdysvaltoihin tutustumaan maassa parhaisiin 
käytäntöihin maahanmuuttajien kotoutta-
misessa, työllistymisessä ja väkivaltaisen 
radikalisaation ehkäisyssä. 

KUA kampanjoi aktiivisesti muiden suoma-
laisten kansalaisjärjestöjen kanssa Suomen 
pakolaiskiintiön nostamisen puolesta. Työn 
tuloksena sisäministeri esitti kiintiön nos-
tamista, mutta koko hallitus ei asettunut 
esityksen taakse.

Lisäksi KUA järjesti YK:n ihmisoikeusneuvoston 
kokouksessa oheistilaisuuden Eritrean laaduk-
kaan koulutuksen puolesta sekä Maailman-
pankin kevätkokouksen yhteydessä oheistilai-
suuden keskisuurista investoinneista ”Missing 
Middle in investments”.  

KUA osallistui YK:n ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) 
annettujen suositusten seurantatyöhön 
Ugandan, Etelä-Sudanin ja Myanmarin osalta 
sekä osallistui Etelä-Sudanin ja Ugandan tar-
kasteluraporttien hyväksymisten yhteydessä 
pidettyyn vaikuttamistapahtumaan Genevessä 
sekä paikallisiin tapahtumiin ohjelmamaissaan.

KUA:sta julkaistiin yli 40 lausuntoa, osallistut-
tiin useisiin käsittelyihin, pidettiin puheenvuo-
roja monissa seminaareissa ja konferensseissa 
sekä annettiin vaikuttamistoiminnan kysymyk-
sistä haastatteluja medialle.

    

HUMANITAARISEN AVUN KOHTEET 2017 

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA
Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen  .................... 2 118 083 €

JORDANIA
Syyrialaisten pakolaisten koulutus 
ja psyko-sosiaalinen tuki   ..............................................1 407 906 €

SYYRIA
Hätäapu, koulunkäynnin ja 
toimeentulon tukeminen  .................................................444 368 €

MYANMAR 
Koulunkäynnin tukeminen .................................................629 983 €

BANGLADESH 
Hätäapu Myanmarista tulleille pakolaisille  .............................9 675 €

NEPAL 
Koulusektorin tukeminen  ............................................... 3 745 076 €

SOMALIA
Paluumuuton tukeminen ja kuivuusapu  ............................. 647 886 €

KENIA
Koulutussektorin tukeminen ja kuivuusapu  ....................... 310 064 €

ETELÄ-SUDAN 
Koulutussektorin tukeminen ja kuivuusapu ......................1 906 995 €

UGANDA 
Pakolaislasten ja –nuorten koulunkäynnin tukeminen  .......4 031 446 €

HAITI 
Hätäaputyö ja jälleenrakennustyö  ....................................454 544 €

KREIKKA 
Pakolaislasten ja –nuorten koulunkäynnin tukeminen  .......2 406 857 €

SIERRA LEONE
Hätäaputyö tulvien ja mutavyöryjen jälkeen ........................ 28 245 €

KATASTROFIVALMIUDEN KEHITTÄMINEN  
UGANDASSA, KAMBODZHASSA  
JA NEPALISSA (EUAV)  .................................................... 161 750 €

ACT-ALLIANSSIN KATASTROFIRAHASTON YLEISTUKI ...70 000 €

HENKILÖVALMIUSTOIMINTA (rosteri)  ............................. 14 466 €

GLOBAALIN KLUSTERIKOORDINAATION TUKI  ...............114 000 €

Apua Itä-Afrikan kuivuuteen ja nälänhätään
  
Erittäin vakava kuivuus koetteli Itä-Afrikkaa vuonna 2017. 
Keniassa KUA vastasi tilanteeseen yhteistyössä ACT-al-
lianssin kanssa toimittamalla puhdasta juomavettä koului-
hin yhteensä 15 273 lapselle. Lisäksi kouluihin toimitettiin 
käsienpesumahdollisuus.

Somaliassa noin 2700 ihmistä hyötyi Toghdeerin alueella 
kun KUA tuki kotitalouksia rahallisesti kuivuudesta sel-
viämiseksi. Yhteisöjen kanssa myös kunnostettiin kaivoja 
puhtaan juomaveden turvaamiseksi ja Baidoan alueella yli 
400 henkilölle toimitettiin puhdasta juomavettä hätäapu-
toimena. 

Etelä-Sudanissa KUA lahjoitti katastrofivaroista Maailman 
ruokaohjelma WFP:lle 50 000 euroa välittömästi nälän-
hädän julistuksen jälkeen. Ulkomaanavun lahjoituksella 
hankittiin 18 000 kg ravintopitoista soija-vilja sekoitusta, 
joka oli pakattu annospakkausiin. Hätäravinto kuljetettiin 
ilmapudotuksin. Määrällä turvattiin 5040 hengen ruuan-
saanti 14 päiväksi. 

Turvallisia kouluja Nepaliin
   
Nepalin 2015 tuhoisien maanjäristysten jälkeen KUA on ra-
kentanut turvallisia koulutiloja maanjäristysten tuhoamien 
tilalle, antanut psykososiaalista tukea sekä opettajille 
täydennyskoulutusta. 

Viimeiset maanjäristysten jälkeen rakennetut koulut 
valmistuivat 2017. Kaiken kaikkiaan KUA:n rakentamissa 
tiloissa pääsi opiskelemaan 44 000 lasta.  

Mahdollisuus päästä takaisin kouluun ilman pitkää keskeytystä 
on pakolaisiksi joutuneiden lasten tulevaisuuden kannalta 
erittäin tärkeää. KUA:n ja Euroopan Unionin humanitaarisen avun 
hankeessa väliaikaiset telttakoulut korvataan kestävämmillä 
koulurakennuksilla vähitellen.
Kuva: Tatu Blomqvist

Janak Secondary School sijaitsee Gimdin vuoristoalueella Nepalin keskiosassa. 
Kirkon Ulkomaanapu rakensi koululle kaksi luokkarakennusta. 
Kuva: Kirkon Ulkomaanapu
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ROHKEITA TEKOJA 
70 VUOTTA

OSIO TXT

Juhlavuosi huipentui 27. syyskuuta Helsingissä järjestettyyn 
#rohkeus2017-juhlaseminaariin. Seminaarin vieraina oli 
suomalaisia ja ulkomaisia yhteistyökumppaneita, valtionhallinnon, 
kirkon, järjestöjen ja median edustajia sekä seurakuntien 
yhteyshenkilöitä. Puhujien joukossa olivat pääministeri 
Juha Sipilä, arkkipiispa Kari Mäkinen ja YK:n alipääsihteeri ja 
kansanmurhien ehkäisemisen erityisneuvonantaja Adama Dieng.
Kuva: Tatu Blomqvist

#ROHKEUS2017
Amanin tarina ja muita kertomuksia rohkeudesta osoitteessa

kua.fi/rohkeus2017

Lataa ilmainen Arilyn-sovellus Google Playsta tai Apple Storesta. 
Skannaa juliste sovelluksella ja tutustu Amanin maailmaan.
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Kirkon Ulkomaanapu perustettiin 70 vuotta 
sitten kanavoimaan Yhdysvaltojen, Saksan 
ja Ruotsin kirkoilta saatuja avustuksia sodan 
runtelemaan Suomeen. Jälleenrakentamisen 
vuosien jälkeen KUA kasvoi avun kohteesta 
sen antajaksi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana KUA:sta 
on tullut Suomen suurin kehitysyhteistyöjär-
jestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun 
antaja. 

KUA:n henkilökunta on kasvanut noin 40:sta 
liki 400:aan. KUA päätti erikoistua rauhantyö-
hön, koulutukseen ja toimeentuloon. Aloimme 
perustaa omia kenttätoimistoja, joista käsin 
toteutettiin omia hankkeita. Muutosten an-
siosta voimme auttaa yhä useampia ihmisiä.

Toinen ratkaiseva päätös on ollut mennä roh-
keasti sinne, minne muut eivät halua tai voi. 

Rohkeus on keskeinen osa KUA:n työsken-
telytapaa, jopa edellytys työlle maailman 
vaarallisimmissa paikoissa. Rohkeus on myös 
arvojen puolustamista – sitä, että vaikeinakin 
aikoina puolustamme heikompiamme. 

KUA esimerkiksi toimii tällä hetkellä maailman 
kolmessa kaikkein hauraimmassa maassa, eli 
Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Keski-Afrikan 
tasavallassa. 

Pitkäjänteisen kehitysyhteistyön ohella KUA:s-
ta on tullut nopea humanitaarisen avun antaja 
katastrofi- ja konfliktitilanteissa.

Suuri osa työntekijöistä työskentelee toimin-
tamaissa. KUA tekee myös tiivistä yhteistyötä 
paikallisten järjestöjen ja viranomaisten kans-
sa. Työntekijöistä enemmistö on paikallisia.

”Heidän paikallistuntemuksensa on meille 
arvokasta. Samalla hankkeemme juurtuvat 
paremmin paikallisiin yhteisöihin ja osaamista 
jää sinne”, sanoo humanitaarisen avun päällik-
kö Eija Alajarva.

KUA 70 VUOTTA



KUMPPANIT JA 
YHTEISTYÖVERKOSTOT

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

Kumppanit ja verkostot

Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin perus-
tajajäsen ja yksi sen tärkeimmistä toimijoista. 
ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön, humani-
taarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden 
yhteenliittymä ja yksi maailman suurimmista 
avustusorganisaatioista. Se käsittää 147 
toimijaa yli 100 maassa ja käyttää vuosit-
tain 1,5 miljardia euroa kehitysyhteistyöhön, 
humanitaariseen apuun ja vaikuttamistoimin-
taan. Jäsenyydellä on KUA:lle merkittävä arvo. 
Vuonna 2017 KUA:lla oli humanitaarisen avun 
yhteistyötä ACT:n kanssa 10 maassa, lisäksi 
osallistuimme ACT:n vaikuttamistyöhön.

KUA on myös ACT Alliance EU:n jäsen. Sen 
päätavoite on vaikuttaa EU-instituutioiden 
päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat ke-
hitysmaita ja joilla voidaan vahvistaa oikeuden-
mukaisuutta, rauhaa ja köyhyyden poistamista. 

Vuonna 2017 tuimme Luterilaisen maailmanlii-
ton (LML) pitkäkestoisia kehitysohjelmia viides-
sä maassa. Tämän lisäksi LML on merkittävä 
KUA:n humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön 
kumppani, erityisesti liittyen ohjelmamaiden 
ihmisoikeustarkasteluihin YK:n UPR-proses-
seissa. 

Olemme yksi Kirkkojen maailmanneuvoston 
erikoistuneista yhteistyöjärjestöistä. Tuemme 
yhdessä rauhaa, uskontojen välistä vuo-
ropuhelua ja ihmisoikeuksien toteutumista 
edistävää työtä.

KUA toimii kansainvälisen Uskonnollisten ja 

perinteisten johtajien rauhanvälistysverkoston 
sihteeristönä. 

Teemme yhteistyötä useiden YK-järjestöjen 
kanssa erityisesti koulutuksen ja rauhantyön 
saralla. Näitä ovat muun muassa lastenrahasto 
UNICEF, kehitysohjelma UNDP, tasa-arvojärjestö 
UN Women, pakolaisjärjestö UNHCR, poliittisen 
osaston rauhanvälityksen tukiyksikkö MSU, siir-
tolaisuusjärjestö IOM, humanitaaristen asioiden 
koordinointitoimisto OCHA, kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestö UNESCO sekä ruokaohjelma 
WFP. Olemme YK:n talous- ja sosiaalineuvosto 
ECOSOC:n tarkkailijajäsen. 

Meillä on yhteistyösopimus EU:n pelastuspalve-
lun ja humanitaarisen avun pääosaston ECHOn 
kanssa. Olemme myös EU-maiden humanitaa-
risten järjestöjen yhteistyöverkoston VOICEn 
jäsen. 

Vuonna 2017 KUA liittyi kansainväliseen, uskon-
non ja kestävän kehityksen suhdetta edistä-
vään verkostoon International Partnership on 
Religion and Sustainable Development. KUA 
on myös opetusalan kansainvälisen asian-
tuntijaverkosto INEE:n ohjausryhmässä, YK:n 
koulutusklusterin jäsen, UNESCO Teacher Task 
Forcen ja EU Radicalization awareness Network 
-verkoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työjärjestö OSCE:n työryhmän jäsen. 

Yhteistyökumppaneitamme ovat myös kou-
lutusta katastrofeissa rahoittava Education 
Cannot Wait sekä monien valtioiden kehitysyh-
teistyöosastot, kuten Britannian FCO, Sveitsin 
SEM ja Yhdysvaltojen US State department.

Ulkomaanavulla on kasvava määrä paikallisia 
kahdenvälisiä kumppaneita – kirkkoja, kirkollisia 
ja muita uskonnollisia järjestöjä sekä kansa-
laisyhteiskunnan toimijoita. Nämä kumppanit 
ovat oman toimintaympäristönsä asiantunti-
joita, ja niillä on merkittävä rooli pyrkiessämme 
saavuttamaan kestäviä tuloksia.

Kotimaiset kumppanit ja verkostot

Kirkon Ulkomaanapu toimii läheisessä yhteis-
työssä Suomen evankelisluterilaisen kirkon hiip-
pakuntien ja seurakuntien sekä Yhteisvastuuke-
räyksen kanssa. Olemme Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston jäsen. 

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppa-
nuusjärjestö. 

Olemme Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen 
Kepan, suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestö-
jen EU-yhdistyksen Kehyksen, Kansainvälisten 
ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnan (IONK), 
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS), 
Pakolaisneuvonnan, Maailma.netin, Laajan 
turvallisuuden verkoston (WISE), FinnWatchin, 
Suomen Somalia-verkoston sekä Reilun kaupan 
edistämisyhdistyksen jäsen. 

KUA:lla on jäsenyys Väkivaltaisen radikalisoitumi-
sen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn kansal-
lisessa yhteistyöryhmässä, Oikeusministeriön 
TRUST-ohjausryhmässä ja Vihreiden kehityspo-
liittisessa työryhmässä. 

Olemme YK:n turvallisuusneuvoston päätös-
lauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” 
toimeenpanoa Suomessa edistävän Suomen 
1325-verkoston jäsen, sekä kansalaisjärjes-
töjen edustajista, kansanedustajista sekä eri 
ministeriöiden virkamiehistä koostuvan Perjan-
tai-ryhmän jäsen. Ryhmä vaikuttaa sosiaali-, 
terveys- ja inhimillisen kehityksen painoarvon 
vahvistamiseksi Suomen ja Euroopan kehityspo-
litiikassa. 

KUA on yksi Nenäpäivä-säätiön kumppaneista. 

Kirkon Ulkomaanavun, Savon koulutuskuntayhty-
män, Omnian ja Suomen Yrittäjäopiston yhdessä 
perustama koulutusvientiyhtiö Omnia Education 
Partnerships Oy (OEP) jatkoi toimintaansa vuon-
na 2017. Loppuvuodesta Ugandassa järjestettiin 
kouluttajien koulutus 20:lle hengelle. Ensim-
mäisessä hankkeessa pakolaiset suorittavat 
suomalaisen yrittäjän ammattitutkinnon.

KUMPPANIT JA HALLINTO

Hallinto 

Kirkon Ulkomaanavun toimintaa johtaa kirk-
kohallituksen täysistunnon valitsema hallitus, 
johon kuuluu puheenjohtaja ja 10-13 muuta 
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 
työjaoston ja tarkastusvaliokunnan. Säätiön 
hallitus kokoontui kuusi kertaa vuonna 2017. 
Lisäksi työjaosto piti kahdeksan sähköposti-
kokousta ja kokoontui kerran.

KIRKON ULKOMAANAVUN HALLITUS  
VUONNA 2017
puheenjohtajana kv-asiantuntija  
Tarja Kantola varapuheenjohtajana  
piispa Tapio Luoma 

JÄSENINÄ 
asianajaja Tuomas Aho 
johtaja Sixten Ekstrand
kansanedustaja Pekka Haavisto 
pääsihteeri Katri Korolainen 
(kevätkokoukseen 2017 asti)
kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen 
(kevätkokoukseen 2017 asti)
johtaja Ilkka Mattila  
(kevätkokoukseen 2017 asti)
toimittaja Reetta Meriläinen 
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma 
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth 
työalasihteeri Helena Tuominen  
(kevätkokoukseen 2017 asti) 

kaupallinen neuvos Kent Wilska  
(kevätkokoukseen 2017 asti)
sihteerinä toiminnanjohtaja Jouni Hemberg 

UUSI HALLITUS 2017-2020
Kirkkohallituksen täysistunto nimesi koko-
uksessaan 21.3.2017 Kirkon Ulkomaanavulle 
uuden hallituksen kolmivuotiskaudeksi kevät-
kokoukseen 2020 asti. 

Puheenjohtajaksi valittiin kv-asiantuntija Tarja 
Kantola ja uusiksi jäseniksi:
pormestari, YTT Anna-Kaisa Ikonen
kehitysmaatutkija, dos. Marjaana Jauhola
kirkkoherra Juhani Lavanko
kansanedustaja Aila Paloniemi
teol.yo. Riikka Piri (Hietanen) ja 
monikulttuurisuustyön pastori Mark Saba.

Hallituskautensa päättivät Katri Korolainen, 
Kimmo Kääriäinen, Ilkka Mattila, Helena Tuo-
minen ja Kent Wilska. Muut jäsenet jatkoivat 
hallituksessa.

ASIANTUNTIJAJÄSENET
Hallituksen asiantuntijajäsenet  
olivat vuonna 2017 
pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen (Auvinen) 
Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta
johtaja Risto Jukko Kirkon lähetystyön kes-
kuksesta
johtaja Kalle Kuusimäki Diakonia- ja yhteis-

kuntatyön keskuksesta sekä 
toiminnanjohtaja Riina Nguyen Ortodoksisen 
kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö 
Filantropia ry:stä.

TYÖJAOSTO
Hallituksen työjaostoon kuuluivat kevätko-
koukseen 2017 asti puheenjohtajana Tarja 
Kantola, jäseninä Helena Tuominen, Kent Wils-
ka (3.10. asti) ja Tapio Luoma sekä sihteerinä 
Jouni Hemberg.

Hallitus nimesi toukokuun aloituskokoukses-
saan uuden työjaoston kaudelle 2017–2019. 
Puheenjohtajaksi valittiin Tarja Kantola ja 
jäseniksi Tapio Luoma sekä Marjaana Jauhola.

TARKASTUSVALIOKUNTA
Vuoden 2017 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 
kevätkokoukseen asti 
puheenjohtajana Ritva Ohmeroluoma, jäseninä 
Tuomas Aho ja Katri Korolainen. 

Hallitus nimesi toukokuun aloituskokoukses-
saan uuden tarkastusvaliokunnan kaudelle 
2017–2019. Puheenjohtajaksi valittiin Ritva 
Ohmeroluoma ja jäseniksi Tuomas Aho sekä 
Olli-Pekka Silfverhuth.

TOIMINNANJOHTAJAN EDUSTUSTEHTÄVÄT
Toiminnanjohtaja Jouni Hemberg edusti Kirkon 
Ulkomaanapua yhteistyötahoilla seuraavasti: 
Kirkon ulkoasiain osaston johtoryhmän jäsen, 
Nenäpäivä-säätiön hallituksen puheenjoh-
taja, Ortodoksisen kirkon avustusjärjestön 
Filantropia ry:n hallituksen asiantuntijajäsen, 
Yhteisvastuukeräystoimikunnan jäsen, Valtio-
neuvoston asettaman Kestävän Kehityksen 
valtuuskunnan varajäsen, Sisäasiainministeri-
ön asettaman Väkivaltaisen radikalisoitumisen 
ja ekstremismin ennalta ehkäisyn johtoryhmän 
jäsen sekä Inter-Agency Network for Educati-
on in Emergencies hallituksen jäsen.

Kirkon Ulkomaanavun hallitus. Kuvassa vasemmalta Olli-Pekka Silfverhuth, Marjaana Jauhola, Pekka Haavisto, Reetta Meriläinen, Jouni 
Hemberg (sihteeri), Tarja Kantola (pj), Sixten Ekstrand, Tapio Luoma (vpj), Juhani Lavanko, Ritva Ohmeroluoma, Tuomas Aho, Riikka 
Hietanen, Marja Jörgensen (johtoryhmän jäsen) ja Tomi Järvinen (johtoryhmän jäsen). Kuvasta puuttuvat: Hallituksen jäsenet Anna-
Kaisa Ikonen, Aila Paloniemi ja Mark Saba sekä asiantuntijajäsenet Mari-Anna Auvinen, Kalle Kuusimäki, Risto Jukko ja Riina Nguyen.
Kuva: Tatu Blomqvist
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Henkilöstö

Kirkon Ulkomaanavun säätiö on monikulttuu-
rinen asiantuntijaorganisaatio, joka työllistää 
n. 100 eri alojen asiantuntijaa Helsingissä ja 
reilut 200 henkilöä ohjelmatyön tehtävissä eri 
puolilla maailmaa. 

Vuoden 2017 aikana KUA:n henkilöstömäärä, 
erityisesti paikalta palkattujen määrä, jatkoi 
kasvuaan. Henkilöstön vahvuus koko KUA:ssa 
oli vuoden 2017 lopussa 355 henkilöä. Näistä 
115 työskenteli Helsingissä, etätyössä tai se-
kondeerattuna ja 240 alue- tai maatoimistois-
sa lähetettynä työntekijöinä (31) tai paikalta 
palkattuina työntekijöinä (209). 

Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 325,4, joista 
määräaikaiset F2F- ja televarainhankkijat 
kartuttivat yhteensä 4,6 henkilötyövuotta. 
Henkilöstön keski-ikä oli 42,6 vuotta. Kaiken 
kaikkiaan Kirkon Ulkomaanavussa työsken-
telee lähes yhtä paljon miehiä (51 %) ja naisia 
(49 %), mutta Helsingissä on reilu naisenem-
mistö ja useimmissa kenttätoimistoissa selvä 
miesenemmistö. Helsingissä työskentelevällä 
henkilöstöllä sekä lähetetyillä työntekijöillä 
oli palvelusvuosia KUA:ssa keskimäärin 5,4. 
Suuri osa paikalta palkatusta henkilöstöstä 
työskentelee lyhyissä projektitehtävissä.

KUA toimii pääosin niin sanotuissa hauraissa 
valtioissa ja muissa vaikeissa ympäristöissä, 
usein kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien 
parissa. Me organisaationa ja jokainen työnte-
kijä yksilönä, olemme velvollisia huolehtimaan 
näiden ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoin-
nista.

Olemme sitoutuneet rakentamaan työyhtei-
söä, joka ehkäisee vahingollista käytöstä, 
edistää vastuullista toimintatapaa sekä tukee 
näitä ylläpitäviä asenteita. Tätä korostamme 

Noin 78 %:lla KUA:n Helsingissä työskente-
levästä tai lähetetystä henkilöstöstä on 
korkeakoulututkinto ja 10 % henkilöstöstä on 
suorittanut perus- tai keskiasteen tutkinnon. 
31  %:lla henkilöstöstä loppututkinto on suori-
tettu muualla kuin Suomessa. Ulkomailla tut-
kintonsa suorittaneita työskentelee selkeästi 
enemmän aluetoimistoissa kuin Helsingissä.  
Paikalta palkatun henkilöstön koulutusaste 
vaihtelee suuresti eri työtehtävien kesken.

Turvallisuus 

Turvallisuus ja riskienhallinta ovat olennainen 
osa KUA:n toimintaa. Turvallisuus on koko hen-
kilöstön vastuulla. Vuonna 2017 kiinnitettiin 
huomiota henkilöstön turvallisuuskoulutuk-
seen ja sen kehittämiseen aiempaa enemmän. 
Myös alueellisten turvallisuusvastaavien 
koulutusta kehitetään. Helsingissä työskente-
levä turvallisuuspäällikkö tukee maatoimistoja 
kehittämään henkilöstön turvallisuutta haas-
tavissa olosuhteissa ja vastaa turvallisuustoi-
minnoista kokonaisuutena.

Keskeisimmät turvallisuusohjeistukset ja 
maakohtaiset valmiussuunnitelmat päivitet-
tiin 2017. Tämän lisäksi toimistojen käyttöön 
tehdyt maakohtaiset riskiarviot tarkastet-

tiin. Edellä mainittuja dokumentteja tukevat 
pysyväismääräykset ja erilliset maakohtaiset 
ohjeistukset tarkastettiin täydentämään tur-
vallisuusohjeistusta. Niillä lisätään henkilöstön 
turvallisuustietoisuutta, joka mahdollistaa 
henkilöstön oikea-aikaisen ja oikeanlaisen toi-
minnan normaalista poikkeavissa tilanteissa.

Henkilöstön turvallisuuskoulutuksen kat-
tavimmat koulutuskokonaisuudet olivat 
viisipäiväisiset turvallisuuskoulutukset (HEIST, 
Hostile Environment Individual Safety Training) 
Nairobissa. Aiheina olivat ensiapu, paloturval-
lisuus, henkilökohtainen turvallisuus, riskien 
arviointi sekä ajoturvallisuus. HEIST-koulutuk-
sen saaneita on nyt noin kolmasosa koko hen-
kilöstöstä. Koulutus jatkuu ja siitä saatavien 
kokemusten perusteella koulutusta kehitetään 
edelleen.

Vuonna 2017 sattui muutama vakavampi 
turvallisuusorganisaation toimia edellyttä-
nyt tapahtuma. Aikaisempien kokemusten 
ansiosta kriisijohtaminen näissä tilanteissa oli 
oikea-aikaista ja suoraviivaista. 

HENKILÖSTÖ JA VASTUULLISUUS

VASTUUMME IHMISILLE, 
JOIDEN KANSSA 
TYÖSKENTELEMME  

jo henkilöstöä rekrytoidessamme. KUA ei 
hyväksy väärinkäytöksiä kuten petoksellista 
toimintaa, korruptiota, oman aseman väärin-
käyttöä eikä sukupuolista häirintää tai hyväk-
sikäyttöä missään muodossa. Eettiset toimin-
tatavat ja asianmukainen käytös on määritelty 
KUA:n käytössäännöissä, ja työntekijämme 
ovat sekä henkilökohtaisesti että yhteisönä 
vastuussa näiden sääntöjen noudattamises-
ta. Jokaisen työntekijä allekirjoittaa säännöt 
ja suorittaa niihin liittyvän kurssin. 

KUA ryhtyi vuonna 2017 edistämään erityisiä 
lasten turvallisuutta ja osallisuutta huomioivia 
toimintatapoja. Kunnioittaaksemme niiden 
ihmisten arvokkuutta joiden parissa työsken-
telemme, meillä on erilliset säännöt kuvien, 
videoiden ja tarinoiden käyttämisestä.

Arvioimme säännöllisesti riskejä, joita voimme 
omalla toiminnallamme aiheuttaa ihmisille ja 
yhteisöille, joiden kanssa työskentelemme. 
Erityisen valitusmekanismin kautta ihmiset 
voivat valittaa, mikäli KUA tai joku työnteki-
jämme on aiheuttanut haittaa tai vahinkoa. 
KUA tutkii kaikki henkilöstön eettisiä rikkomuk-
sia koskevat epäilyt ja ryhtyy tarvittaessa 
kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

KUA on saanut ensimmäisenä organisaationa 
Suomessa kansainvälisen, laatua ja vastuul-
lisia toimintatapoja arvioivan CHS-standardin 
(Core Humanitarian Standard) mukaisen serti-
fioinnin. Riippumattomat tarkastajat arvioivat 
toimintaamme vuosittain.
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YHTEISKUNTAVASTUU 
 
Kirkon Ulkomaanapu kantaa yhteis-
kuntavastuuta toimimalla eettisesti ja 
ekologisesti. 

Olemme 
• ympäristökuormitusta vähentävä WW-

F:n Green Office –toimisto jo vuodesta 
2009 lähtien. 

• Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kau-
pan perustajajäsen. Käytämme Reilun 
kaupan tuotteita. 

• suomalaisten yritysten toimintaa 
kehitysmaissa tutkivan ja tarkkailevan 
Finnwatchin perustajajäsen. 

• Kompensoimme lentojemme aiheutta-
mat hiilidioksidipäästöt eurooppalaisten 
kirkollisten järjestöjen yhteisen päästö-
kollektiivin Klima-Kollekte - Kirchlicher-
Kompensationsfonds gGmbH:n kautta.

KIRKON ULKOMAANAPU VUOSIKERTOMUS 201726 27

 Suomessa työskentelevät
 Lähetetyt työntekijät
 Paikalta palkattu henkilöstö



Changemaker
 
Nuorisoverkosto Changemakerin vuoden 2017 
keskeisenä teemana vaikuttamistoiminnassa 
oli Suomen turvapaikka- ja pakolaispolitiikka. 
Toukokuussa alkanut Pakkomatkat-kampanja 
vaati Suomea lopettamaan Irakiin ja Afganis-
taniin tehtävät pakkopalautukset. Kampanja 
näkyi tapahtumissa ja sosiaalisessa medi-
assa. Kampanjavetoomuksen kertyi 1985 
allekirjoitusta, jotka luovutettiin sisäministeri 
Paula Risikolle lokakuussa. 

2017 oli myös Changemakerin kaksivuotisen 
Omin sanoin – In My Own Words -hankkeen 
viimeinen vuosi. Hankkeen tavoitteena oli 
videotyöskentelyn kautta tukea turvapai-
kanhakijoina Suomeen saapuneiden nuorten 
kotoutumista ja antaa heille mahdollisuus 
kertoa oma tarinansa. Hankkeen aikana järjes-
tettiin videotyöpajoja yhteensä kymmenellä 
paikkakunnalla. Pajoissa syntyneitä videoita 
esitettiin 33 näytöksessä eri puolilla Suomea 

Naisten Pankki
  
Vuosi 2017 oli merkittävä Naisten Pankille sen 
täyttäessä 10 vuotta. Taipaleensa aikana 
Naisten Pankki on kerännyt 12 miljoonaa euroa, 
jolla on tuettu kymmeniä tuhansia naisia 
perheineen. Vapaaehtoisverkosto ulottuu yli 
40 paikkakunnalle Suomessa ja vapaaehtoisia 
on yli 3 000.

10-vuotisjuhlavuotta juhlittiin toukokuussa 
Helsingissä. Loppuunmyytyyn juhlaan osallis-
tui 300 Naisten Pankin tukijaa, vapaaehtoista 
ja yhteistyökumppania. Vuoden muita koho-
kohtia oli eläkkeelle jääneen piispa Irja Askolan 
Naisten Pankille järjestämä juhlakeräys ja 
Novitan kanssa yhteistyössä toteutettu Neulo 
Naiselle Ammatti -kampanja. Valtakunnallisten 
tapahtumien lisäksi vapaaehtoiset toteuttivat 
satoja tapahtumia ympäri maan.

Valtakunnallinen hyväntekeväisyyskävely 
Kävele Naiselle Ammatti järjestettiin kahdek-
satta kertaa. Tempaus järjestettiin vapaaeh-
toisvoimin 70 paikkakunnalla ja se ylsi yli  
89 000 euron tulokseen. Suomen suurin 
hyväntekeväisyysgolfkiertue Naisten Pankki 
Open keräsi 26 klubin kiertueella yli 33 000 eu-
roa. Lue Naiselle Ammatti 2017 –kiertue, jonka 
kirjailijana loisti Rosa Liksom, keräsi  
10 000 euroa.

Juhlavuonna Naisten Pankki keräsi kaikkien 
aikojen ennätystuloksen 1,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Naisten Pankki tuki 16 000 
naisen yrittäjyyttä ja toimeentuloa kuudessa 
kehitysmaassa: Liberiassa, Sierra Leones-
sa, Ugandassa, Nepalissa, Myanmarissa ja 
Kambodžassa. Hankekulut olivat noin miljoona 
euroa ja hallintokulujen osuus oli 16,7 %.

Opettajat ilman rajoja
  
Opettajat ilman rajoja (OIR) on verkosto opet-
tajille ja kasvatusalan ammattilaisille. Verkosto 
kehittää globaalikasvatusta suomalaisissa 
kouluissa sekä tarjoaa mahdollisuuksia opet-
tajille ja opetusalan ammattilaisille hyödyntää 
ja kehittää osaamistaan kehitysmaissa tukien 
paikallisten opettajien ja koulutussektorin 
kapasiteettia.

OIR-verkosto lähetti 21 ammattilaista pit-
käkestoiselle ja seitsemän lyhytkestoiselle 
vapaaehtoisjaksolle tukemaan KUA:n työtä 
Eritreassa, Kambodžassa, Myanmarissa, 
Nepalissa, Kreikassa ja Ugandassa. Verkostolla 
on tärkeä osa KUA:n oikeus koulutukseen -tee-
man työn toteutuksessa.

Vuonna 2017 verkostossa oli 1 800 jäsentä 
ja jäsenmäärää onnistuttiin vuoden aikana 
kasvattamaan. Vuosien 2014-2017 evaluaation 
tulokset kehottivat jatkamaan työtä ja kehit-
tämään sitä edelleen osana KUA:n strategiaa. 

Globaalikasvatuksen teemana oli pakolaisuus 
ja sen syyt. OIR myös osallistui Koulu maailmaa 
muuttamaan –globaalikasvatushankkeeseen, 
joka tarjoaa opettajille tukea uuden opetus-
suunnitelman mukaiseen globaalikasvatuk-
seen. 

OIR:n Suomen kieli sanoo tervetuloa -kielio-
pashanke jatkoi työtään turvapaikanhakijoiden 
parissa. Hanke lisäsi erityisesti haavoittuvas-
sa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden 

Syksyn Changemaker-viikonloppu Kuopiossa sekä muut 
koulutustapahtumat innostivat verkostoon runsaasti uusia 
jäseniä. Kuva: Jonas Biström

EAPPI

EAPPI (The Ecumenical Accompaniment Pro-
gramme in Palestine and Israel) on ekumeeni-
nen kumppanuusohjelma, joka tukee paikallisia 
ja kansainvälisiä rauhanomaisia toimia Israelin 
miehityksen päättymiseksi sekä kansain-
välisen oikeuden ja YK:n päätöslauselmien 
mukaisen ratkaisun löytymiseksi Israelin ja 
Palestiinan konfliktiin.

Vuonna 2017 Kirkon Ulkomaanapu lähetti 12 
EAPPI-vapaaehtoista miehitetyille palestii-
nalaisalueille. Toimintaa rahoittaa Suomen 
ulkoministeriö. Suomi on yksi suurimmista 
tukijoista niiden 21 maan joukossa, jotka osal-
listuvat EAPPI-ohjelmaan. KUA tukee suoraan 
myös ohjelmaa hallinnoivaa Kirkkojen maail-
manneuvostoa ohjelman koordinoinnissa.

EAPPI-vapaaehtoiset työskentelevät Län-
sirannalla, jossa he tarjoavat suojelevaa 
läsnäoloa ja tarkkailevat kansainvälisen lain 
ja ihmisoikeuksien toteutumista miehitetyillä 
palestiinalaisalueilla.

Vapaaehtoisjaksonsa jälkeen EAPPI-tarkkailijat 
tekevät vaikuttamistyötä pääosin Suomessa. 
He puhuvat siviilien suojelun ja politiikan muu-
toksen sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen 
puolesta. Kansainvälistä yhteisöä kehotetaan 
edistämään sekä israelilaisille että palestiina-
laisille oikeudenmukaista rauhansopimusta. 
Vuonna 2017 keskityttiin erityisesti kertomaan 
asumusten raivauksista, jotka ovat lisäänty-
neet Länsirannalla.  

EAPPI-ohjelma jatkoi näkyvyytensä paranta-
mista ja vaikuttamistoimintaa sosiaalisessa 
ja perinteisessä mediassa. Vuoden 2017 
pääkampanja Pilkahduksia toivosta – Elämä 
miehityksen alla järjestettiin marraskuussa. 
Neljän päivän aikana järjestettiin Helsingissä, 
Turussa ja Tampereella tapahtumia, joissa 
olivat mukana pääpuhujat israelilaisia ja pales-
tiinalaisia yhdistävästä Combatants for Peace 
–rauhanliikkeestä. Tapahtumien Facebook-si-
vu tavoitti yhteensä liki 15 000 ihmistä.

EAPPI-vapaaehtoiset saattavat lapsia kouluun Itä-Jerusalemissa. 
Ohjelmassa annetaan suojelevaa läsnäoloa muiden muassa 
lapsille, jotta he pääsevät turvallisesti kouluun.  
Kuva: Jarmo Korhonen

Pyramidia rakennetaan Ghanassa KUA:n ja hollantilaisen 
Edukaans-järjeston järjestämässä World Teacher -ohjelmassa, 

johon osallistui Suomesta kymmenen vapaaehtoista.  
Kuva: Elina Pohjonen

Naisten Pankin vapaaehtoisia vastaanottamassa 
suosionosoituksia 10-vuotisjuhlassa 
onnistuneiden järjestelyjen kunniaksi. 
Kuva: Maria Miklas

ja videoita julkaistiin myös netissä. Näytökset 
keräsivät joka kerta salit täyteen. Hanke sai 
myös laajaa näkyvyyttä mediassa YLEn ja 
MTV3:n pääuutislähetyksiä myöten.

Keskeisiä koulutustapahtumia olivat kaksi 
Changemaker-viikonloppua, kaksi vaikutta-
mistoiminnan ja kolme lehtityön koulutusta. 
Lisäksi verkosto teki 19 koulu- ja seurakun-
tavierailua, joilla tavoitettiin yhteensä 1 200 
nuorta. Syksyllä Changemaker tuotti uuden 
Rauhan tekijät -globaalikasvatusmateri-
aalin palvelemaan sekä vapaaehtoisia että 
opettajia ja nuorisotyöntekijöitä. Koulutukset 
sekä näkyminen etenkin kirkollisissa nuorten 
tapahtumissa innostivat verkostoon 225 
uutta jäsentä.

VAPAAEHTOISVERKOSTOT

selviytymistä arjen kommunikaatiotilanteissa, 
motivaatiota sekä psyykkistä hyvinvointia. 
Toimintaa toteutettiin EU:n Turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
tuella.

Vuoden 2017 aikana hankkeessa järjestettiin 
15 kieliopaskoulutusta, joissa 167 osallistujaa 
perehdytettiin kuuntelemisen merkitystä al-
kuvaiheen kielenoppimisessa korostavan Tois-
to-opetusmenetelmän käyttöön, kehitettiin 
uutta kielenopetusmateriaalia ja järjestettiin 
yhteistoimintaa turvapaikanhakijoille. Toimin-
nassa oli mukana 88 aktiivista vapaaehtoista 
kieliopasta ja turvapaikanhakijoiden osallistu-
miskertoja ryhmissä oli yhteensä 3748.
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Key Yorm leikkasi padon avajaisjuhlassa punaista nauhaa, josta 
moni ihminen sai leikata nipsaus kerrallaan. Kuva: Mikael Ashorn

Suurlahjoitus mahdollisti 
kasteluveden viiteen kylään 
Kambodžassa

Kambodža on yksi maailman riskialteimmista 
maista ilmastonmuutokselle. Sääolosuhteet 
ovat muuttuneet viime vuosina hyvin epä-
vakaiksi, sateita on yhä vaikeampi ennakoida 
ja kuivuuskaudet ovat pidentyneet. Kambo-
džassa valtaosa väestöstä asuu maaseudulla, 
jossa toimeentulo on maatalouden varassa. 
Pitkät kuivuusjaksot köyhdyttävätkin maaseu-
tua entisestään ja vesipula on kova. 

Suomalainen lahjoittaja halusi olla mukana 
parantamassa Kambodžan maaseutukylien 
asukkaiden toimeentuloa ja lahjoituksena 
saaduin varoin rakennettiin pato Peamiin, 
Kampong Chhnangin provinssiin.

Keskellä Kambodžaa sijaitsevalla alueella on 
kärsitty veden puutteesta pitkään. Viljelyksiä 
ei ole voitu kastella ja riisiä on pystytty kyl-
vämään vain kerran vuodessa sadekauden ai-
kana. Jos sateet eivät ole tulleet normaalisti, 
viljelijät ovat menettäneet koko sadon. Viime 
vuoden aikana rakennettu uusi vesijärjestelmä 
tarkoittaa, ettei kuivuudesta enää seuraa 
katastrofia. Pato, vesiportti ja kastelukanava 
mahdollistavat nyt viljelyn ympäri vuoden 
viidessä köyhässä kylässä alueella.

Testamentti on kaunis 
tapa auttaa 

Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on 
suuri merkitys kehitysmaiden köyhimmille 
ihmisille. Lapset voivat päästä kouluun, nuoret 
saada ammattikoulutusta ja naiset keinoja 
hankkia toimeentulon.

Testamentin teko ei ole vaikeaa.  
Tilaa maksuton testamenttioppaamme:

020 787 1201

asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi  
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti

Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräyk-
selle 3 058 808,95 euroa vuoden 2017 aikana. 
Keräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kehitysyhteistyö-
hön ja katastrofiapuun.

Keräyksen 2017 kansainvälisenä esimerk-
kikohteena oli Jordania, jossa KUA tukee 
työllistymistä tukevaa koulutusta, harrastus-
mahdollisuuksia ja psykososiaalista tukea noin 
12−30-vuotiaille syyrialaisille pakolaisille. KUA 
työskentelee pakolaisten kanssa sekä pako-
laisleireillä että pääkaupunki Ammanissa.

Kun pakolaisia autetaan rakentamaan elä-
määnsä uudelleen lähellä omaa kotiseutuaan, 
pienennetään samalla riskiä heidän joutu-
misestaan ihmiskaupan tai -salakuljetuksen 
uhreiksi.

VARAINHANKINTA

Alkuvuoden kampanjassa kuultiin muun 
muassa 21-vuotiasta Fatima Hariria, joka 
toimi ohjaajana KUA:n sirkuskoulussa Za’atarin 
leirillä. Haririn mukaan sirkus antoi hänelle it-
seluottamusta avioeron ja sodan kauheuksien 
jälkeen. Vuoden 2017 aikana Hariri valmistui 
sairaalahallinnon opinnoistaan.

”Nyt olen saanut todistukseni ja pyrin yliopis-
toon opiskelemaan englantia, Fatima kertoo.

Sirkus ja muut KUA:n järjestämät koulutusak-
tiviteetit ovat Fatiman mukaan palauttaneet 
nuorten innon oppia uutta. Tuhannet nuoret 
osallistuivat KUA:n koulutuksiin Jordaniassa.

”Sirkus on tehnyt minusta ja muista tytöistä 
avoimempia ja sosiaalisempia sekä antanut 
toivoa.”

Keräysjärjestelyjä Suomessa johti Porvoon 
hiippakunta piispa Björn Vikströmin ohjauk-
sessa. Kampanjaa vauhdittivat myös KUA:n 
työntekijät Jordaniasta, Omayma Qattash ja 
Bashar al-Taher, jotka vierailivat seurakun-
tatapahtumissa Tammisaaressa, Närpiössä, 
Mustasaaressa sekä Vaasan ammattiopisto 
Vamiassa

Keräystilitys luovutettiin tiistaina 14.11. kerä-
yksen suojelijalle, tasavallan presidentti Sauli 
Niinistölle. Tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaana-
vun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun  
(60 %), Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneu-
vonta ry:n, Pro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäi-
vystyksen (yhteensä 20 %), Kirkon diakoniara-
haston (10 %) sekä seurakuntien diakoniatyön 
(10 %) kesken.

”Nyt voimme kylvää riisiä kahdesti vuodessa 
ja kasvattaa sen lisäksi muutakin”, isoäiti Key 
Yorm, 62 sanoo.

Uusista viljelykasveista ja toisesta riisi-
sadosta seuraa, että kyläläiset pystyvät 
myymään osan sadoista ja saamaan tuloja. 
Rahalla rakennetaan kestävämpiä kotitaloja ja 
useammat lapset pääsevät kouluun. Elintason 
parantuessa myös ihmisten terveys kohenee.

Key Yorm kertoo aikovansa kasvattaa maa-
pähkinöitä, vesimelonia ja erilaisia vihannek-
sia. Perheellä tulee olemaan tarpeeksi ruokaa 
ja osan sadosta voi myydä, hän kertoo.

Kylien asukkaat iloitsevat myös rakennustöi-
den aikana kastelukanavan penkereelle muo-
dostuneesta tiestä, jota pitkin on helpompi 
päästä pelloille ja kuljettaa satoa pelloilta 
koteihin.

Suurlahjoitus on konkreettinen tapa auttaa. 
Yhden lahjoituksen vaikutus on merkittävä 
usein koko yhteisölle tai jopa koko maalle. 
Padon mahdollistanut yksityislahjoittaja 
toivookin, että uuden vesijärjestelmän tuomat 
hyödyt luovat pohjan koko alueen ihmisten 
perustarpeiden tyydyttämiselle, ja siten 
elämisen laadun parantumiselle kokonaisval-
taisesti.

OSAKELAHJOITTAMINEN 
ON VEROVAPAATA 

Olisiko osakelahjoittaminen sinun ta-
pasi tukea Kirkon Ulkomaanavun työ-
tä? Lahjoittaessasi osakkeita sinun 
ei tarvitse maksaa veroa osakkeiden 
arvonnoususta, eikä Ulkomaanavun 
tarvitse yleishyödyllisenä järjestönä 
maksaa lahjaveroa lahjoituksena 
saamistaan osakkeista. 

Lisätietoja:  
kirkonulkomaanapu.fi/ 
osakelahjoitus

YHTEISVASTUUVAROIN TUETTU 
TOIMINTA PALAUTTI NUORTEN 
INNON OPPIA UUTTA

Fatima Hariri opiskelee kotonaan työmaaparakissa, missä hän 
asuu muiden Za’atarin pakolaisleirin asukkaiden tapaan. 
Kuva:  Ville Asikainen
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MISTÄ KAIKKI ALKOI? 
Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa oli 
monin tavoin raunioina. Mantereemme toimi yli 
viiden vuoden ajan maailmansodan keskeisenä 
näyttämönä ja sota jätti jälkeensä valtavasti 
kotinsa, läheisensä ja toivonsa menettäneitä 
ihmisiä, myös Suomessa. Avun tarvitsijoita 
oli paljon ja yhteiskunnan eri tasoilla alkoi 
jälleenrakennus. Monet sotaan osallistuneet 
ja siitä kärsineet valtiot olivat kuitenkin köyhiä 
ja hauraita.

Aktiivista roolia auttamistyössä ja parem-
man tulevaisuuden rakentamisessa ottivat 
maailmanlaajuisesti monet kirkot. Ne järjes-
täytyivät aiempaa vahvemmin ja kansainvä-
listen kirkollisten järjestöjen, kuten Kirkkojen 
maailmanneuvoston ja Luterilaisen maailman-
liiton (LML), työ profiloitui nimenomaan sodan 
tuhojen korjaamiseksi. 

Kirkon Ulkomaanavun työn katsotaan saaneen 
alkunsa vuonna 1947, jolloin Suomessa käyn-
nistyi LML:n Suomen kansalliskomitea.

Alusta asti Kirkon Ulkomaanavun työn keskiös-
sä on ollut konkreettinen auttaminen, ensin 
avun vastaanottajana sekä sittemmin avun 
antajana. 

Toiminnan perustana oleva identiteetti alkoi 
jo varhain rakentua kahden toisiinsa liittyvän 
lähtökohdan, kristillisen lähimmäisenrak-
kauden ja kansainvälisten ihmisoikeusperi-
aatteiden, varaan. Jeesuksen opettamalla 
kultaisella säännöllä ”Kaikki, minkä tahdotte 
ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” ja Yh-
distyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien 
julistuksella on paljon yhteistä. 

KIRKON ULKOMAANAPU 
70 VUOTTA USKO- JA 
OIKEUSPERUSTAISENA 
JÄRJESTÖNÄ

Kristinuskolla ja monilla muilla uskonnoilla 
olikin merkittävä rooli YK:n ihmisoikeuksien 
julistuksen laatimisessa. Kansainväliset ih-
misoikeussopimukset ovat myös muokanneet 
kristinuskon tulkintoja lähimmäisenrakkauden 
toteuttamisesta.

OSANA KIRKOLLISIA AVUSTUSJÄRJESTÖJÄ 
Samankaltaisten lähtökohtien perusteella 
toimivia usko- ja oikeusperustaisia avustus-
järjestöjä on maailmassa runsaasti, myös 
muiden uskontojen kuin kristinuskon parissa. 
Niille yhteistä on paitsi uskonnollinen identi-
teetti, myös toiminnan tavoite. Järjestöt on 
perustettu konkreettista toimintaa varten, 
antamaan humanitaarista apua ja tekemään 
kehitysyhteistyötä. 

Kotimaassa tehtävän diakoniatyön tapaan 
Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tavoite on 
auttaa lähimmäistä. Kirkon Ulkomaanavun työ 
onkin kirkon kansainvälistä diakoniaa. Työn ta-
voitteena on auttaa heikommassa asemassa 
olevaa ihmistä, ei vaikuttaa hänen maailman-
kuvaansa. Kun lähimmäinen saa apua, tavoite 
on saavutettu. 

Järjestömme kristillinen identiteetti näkyy 
siis työn arvoissa ja toiminnan lähtökohdissa, 
jotka antavat hyvän pohjan laadukkaalle kehi-
tysyhteistyölle ja humanitaariselle avulle.

VALIKOIMATTA JA KAIKKIA KUNNIOITTAEN
Kirkon Ulkomaanavun työssä oleellisen 
tärkeää on valikoimaton lähimmäisenrakkaus. 
Se on kristinuskon keskeisiä arvoja: Jumala 
on luonut ihmisen kuvakseen ja heijastaa 
läsnäoloaan kaikissa luoduissa. Siksi ihmis-
arvo ei ole valinnainen tai suhteellinen, vaan 
jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdelluksi 
mittaamattoman arvokkaana, riippumatta 
esimerkiksi etnisestä taustasta, sukupuoles-
ta tai uskonnosta. 

Sama arvo on lähtökohtana kansainväli-
sissä ihmisoikeusperiaatteissa kuten YK:n 
ihmisoikeuksien julistuksessa: ”Kaikki ihmiset 
syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan 
ja oikeuksiltaan.”

Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa on 
keskeistä myös erilaisten vakaumusten kun-
nioittaminen. KUA arvostaa työntekijöidensä 
ja kumppaneidensa erilaisia maailmankatso-
muksia ja vastustaa kaikkea vakaumuksiin 
perustuvaa syrjintää. Kirkon Ulkomaanapu 
edistää toiminnassaan uskontojen välistä 
yhteistyötä ja vuoropuhelua. Uskonnot ovat 
merkittävä voimavara kestävän kehityksen 
ja oikeudenmukaisen maailman rakentami-
sessa.

Antti Laine  
Vanhempi asiantuntija, TT

Heikki Nenonen  
Yhteyspäällikkö, pappi

ARTIKKELI

Kuva: Jari Kivelä
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TEE HYVÄÄ  
KIRKON ULKOMAANAVUN KAUTTA

KUUKAUSILAHJOITUS
Kuukausilahjoituksesi pelastaa ihmishenkiä katast-
rofeissa tai auttaa kehitysmaiden köyhimpiä lapsia 
ja perheitä saamaan ravintoa, turvaa ja toivoa 
paremmasta. Sinua tarvitaan. Liity kuukausilahjoit-
tajaksi osoitteessa: 

kirkonulkomaanapu.fi/kuukausilahjoitus

TOISENLAINEN LAHJA 
Toisenlainen Lahja on eettinen ja ekologinen lahja, 
jolla autat kehitysmaiden ihmisiä saamaan koulu-
tusta ja toimeentuloa sekä hätäapua katastrofin 
aikana. Lahjasta saat annettavaksi perinteisen 
postikortin tai sähköisen kortin lahjan saajalle. 

toisenlainenlahja.fi

NAISTEN PANKKI
Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittä-
jyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän ke-
hityksen periaattein. Olemme vapaaehtoisyhteisö, 
jossa voimavaranamme ovat aktiiviset vapaaehtoi-
set, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat.

naistenpankki.fi

CHANGEMAKER 
Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker 
kutsuu kaikki nuoret muuttamaan maailmaa! Tarjolla 
on maksuttomia koulutustapahtumia, innostavaa 
kampanjointia ja muuta mahtavaa toimintaa. Lue 
lisää ja liity jäseneksi: 

changemaker.fi

OPETTAJAT ILMAN RAJOJA
Opettajat ilman rajoja -verkosto tukee kehitys-
maiden opettajien pedagogista osaamista ja 
laadukkaan opetuksen toteutumista maailman 
hauraimmissa valtioissa. Suomessa tuetaan 
globaalikasvatusta suomen kielen oppimista kielio-
pastoiminnan kautta. 

opettajatilmanrajoja.fi

SUOMEN KIELI SANOO 
TERVETULOA -KIELIOPASHANKE
Koulutamme ympäri Suomen vapaaehtoisia kieliop-
paita tukemaan turvapaikanhakijoita kielenoppimi-
sen alkuun. Tavoitteena on lisätä haavoittuvassa 
asemassa elävien ihmisten osallisuutta ja demo-
kratiataitoja. Kielioppaaksi voi ryhtyä kuka tahansa 
koulutustaustasta riippumatta. 

suomenkielisanootervetuloa.fi

PEACE UNITED 
Peace United on joukkue, joka pelaa rauhan puoles-
ta. Kerää joukkue ja pelatkaa ystävyysottelu Peace 
United -hengessä – rauhan puolesta. Peace United 
kutsuu mukaan koulut ja kaikki suomalaiset. 

peaceunited.fi

WEFOOD 
WeFood on vapaaehtoisvoimin toimiva hävikkiruo-
kakauppa, joka perustetaan pääkaupunkiseudulle 
vuoden 2018 aikana. WeFood-kauppa rahoitetaan 
joukkorahoituksella ja kaupan voitot ohjataan 
kehitysmaihin. 

wefood.fi

SUVIVIRSI 
Vastaanota kevät Suvivirsi-tapahtumissa ympäri 
Suomen. Tervetuloa laulamaan ja autat samalla 
lapsia saamaan laadukasta koulutusta myös kehi-
tysmaissa. 

suvivirsi.fi

NOPEAN TOIMINNAN JOUKOT 
Nopean toiminnan joukot toimivat jo yli sadassa 
seurakunnassa. Ota yhteyttä omaan seurakun-
taasi ja tule mukaan tärkeään työhön, jossa olet 
katastrofin tapahtuessa valmis lähtemään kaduille 
lipaskerääjänä. 

kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/ 
nopean-toiminnan-joukot

TEKOJA-LEHTI 
Tekoja-lehti kertoo ihmisistä, joiden perusoikeuk-
sien toteutumisen puolesta työskentelemme ja 
siitä, miten meistä jokainen voi olla mukana muuta-
massa maailmaa. Tilaus on maksuton. 

kirkonulkomaanapu.fi/tekoja

SOSIAALINEN MEDIA
Työmme tuloksia ja kehitysyhteistyön ajankohtaisia 
asioita voit seurata myös sosiaalisessa mediassa. 
Löydät KUA:n Facebookista, Twitteristä, Instagra-
mista, LinkedIninstä ja YouTubesta.

EAPPI-VAPAAEHTOISET
EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme In 
Palestine and Israel) on vuonna 2002 käynnistet-
ty kansainvälinen vapaaehtoisohjelma. Se tukee 
paikallisia yhteisöjä ja siviiliväestöä konfliktiin liitty-
vissä kriittisissä tilanteissa ja raportoi ihmisoikeus-
loukkauksista Israelissa ja Palestiinassa. 

eappi.fi

PÄIVÄTYÖKERÄYS 
Autamme päivätyökeräyksen avulla kehitysmaiden 
lapsia ja nuoria saamaan paremman koulutuksen. 
Päivätyökeräyksessä oppilaat työskentelevät 
päivän valitsemassaan yrityksessä ja lahjoittavat 
palkkionsa keräykseen. 

kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/paivatyokerays

YHTEYSHENKILÖ
Seurakunnissa on yksi tai useampi yhteyshenkilö, joka pitää Ulkomaanavun toimintaa esillä sekä välittää materiaaleja työntekijöiden 
ja vastuuhenkilöiden käytettäviksi. Yhteyshenkilö toteuttaa Ulkomaanavun kampanjoita yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten 
kanssa sekä innostaa kansainväliseen vastuuseen. 

kirkonulkomaanapu.fi/seurakunnille/yhteyshenkilot

OSALLISTUMISTAVAT
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Tapahtumapäivä KUA 70v toi hyvää palautetta 
oululaisilta. Monipuolisessa tapahtumassa oli 
runsaasti musiikkia ja puheita sekä haastat-
teluja KUA:n teemojen ympärillä. Juontajana 
oli pidetty entinen radioääni Yleltä, Hannu 
Tarvas. Hän oli aktiivisena seurakuntalaisena 
ja Yhteisvastuu-keräyksen vapaaehtoisena 
luonteva valinta tapahtuman juontajaksi, 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön-
tekijä ja KUA:n yhteyshenkilö Heidi Karvonen 
kertoo. 

“Iloinen musiikki sekä lapset ja nuoret tuovat 
aina positiivista fiilistä katsojille”, sanoo 
Karvonen.

Seurakunnissa on paljon vapaaehtoisia ja 
monia kiinnostaa kansainvälisyys ja diako-

Kirkon Ulkomaanavun työ on kirkon perusteh-
tävän toteuttamista. Valikoimaton lähimmäi-
senrakkaus, hätäapu konfliktien ja kriisien 
keskellä sekä pitkäaikainen kehitysyhteistyö 
ovat diakoniatyötä, jota KUA tekee seura-
kuntien mandaatilla maailman hauraimmilla 
alueilla.  

Seurakuntien tuki on Kirkon Ulkomaanavun 
tulorakenteen peruspilareita. Tämän tuen 
merkitys Kirkon Ulkomaanavun työlle on elin-
tärkeää myös tulevaisuudessa.

Suorat talousarvioavustukset seurakunnilta 
ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Yli 
puolet kirkon ja seurakuntien taloudellisesta 
avusta on seurakuntien talousarviotukea, 
joka oli vuonna 2017 yhteensä 3,9 miljoonaa 
euroa. Seurakuntien antama tuki mahdollistaa 
rahoituksen hakemisen myös kansainvälisiltä 
rahoittajilta kattamalla vaaditun omavas-
tuuosuuden. Seurakuntien tuki on siksi monel-
la tapaa arvokasta.

OULUSSA ISO 
KUA 70V-JUHLA

nia. Tapahtuma-avustajiksi, niin sanotuiksi 
pop up-vapaaehtoisiksi on helpompaa saada 
vapaaehtoisia kuin pitempiin projekteihin. 

Kauppakeskus Valkean johtaja on myötämie-
linen hyväntekeväisyystapahtumiin ja antoi 
käyttöön veloituksetta kauppakeskuksen 
esiintymislavan ja äänentoiston. Tapahtuman 
kustannukset jaettiin seurakuntien kesken ja 
osa katettiin rovastikunnan tililtä.

Tapahtumassa kerättiin lipaskeräystä ja 
myytiin käsitöitä Kaivon hankkimista varten. 
Samaan kohteeseen haastettiin myös Valkean 
kauppakeskuksen yrittäjiä. Kaivo KUA:n kautta 
olisi maksanut 1200 euroa. 

Seurakuntien yhteyshenkilöt ja aktiivit järjestivät syyskuussa 
oululaisessa kauppakeskuksessa hyväntuulisen tapahtuman 
Kirkon Ulkomaanavun 70-vuotisen työn kunniaksi.

”Tuottomme oli noin 1000 euroa, eli kaivoa 
ei ihan saatu, mutta paljon rahaa kuitenkin 
auttamistyöhön.”

”Into tapahtumien järjestämiseen tulee 
yhdessä tekemisestä. Jokainen mukana oleva 
kokee kansainvälisen diakonian tärkeäksi ja 
on motivoitunut KUAn toiminnan kannattaja. 
Tehtiinpä isoja tai pieniä juttuja, yhdessä 
tekeminen on se juttu, jonka avulla jaksaa. 
Jokainen ottaa vastuulleen jonkin palasen ta-
pahtumasta, silloin työ ei tunnu niin suurelta”, 
Heidi Karvonen kertoo.

Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluokka (kuvassa) ja lähetysseuran 
musiikkiryhmä Amani esiintyivät tapahtumassa.  
Kuva: Heidi Karvonen

SEURAKUNTIEN TUKI 
ON TÄRKEÄÄ

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2017 -tilasto löytyy osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi/srktuki

Vuonna 2017 seurakunnat ja seurakuntalaiset 
mahdollistivat työmme myös vapaaehtoi-
sella tuella. Auttamisen tärkeydestä kertoo 
vuosittainen, Suomen suurin ja vanhin 
kansalaiskeräys Yhteisvastuu. Seurakuntien 
vapaaehtoinen apu, kuten vapaat kolehdit 
messuissa, rippikouluissa, osallistuminen 
KUA:n valtakunnallisiin kampanjoihin ja 
keräyksiin sekä seurakuntien järjestämät 
muut tapahtumat ovat KUA:lle tärkeitä tuen 
muotoja. Jokakeväinen Suvivirsi-keräys on 
muodostunut monen seurakunnan perintei-
seksi tavaksi olla mukana KUA:n työssä.

Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöt ovat 
seurakunnissa mittaamaton voimavara. 
Heistä jokainen antoi myös viime vuonna 
vaikuttavan työpanoksen pitämällä yllä 
ajankohtaisia teemoja ja tuomalla KUA:n 
toimintaa näkyväksi seurakunnalle.

SEURAKUNNAT JA KUA

VARAINHANKINNAN TUOTOT  
SEURAKUNNILTA 2017

SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOTUKI KIRKON ULKOMAANAVULLE 2008-2017 (M€)
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Varainhankinta

50,3 %

17,9 %

13,6 %

4,6 %

13,6 %

  Talousarviotuki  ............................. 3,9 M€
  Yhteisvastuukeräys ........................1,4 M€
  Kolehdit  ........................................ 1,1 M€
  Seurakuntien muu tuki  ................... 0,4 M€
  Kirkkohallituksen tuki  ...................... 1,1 M€

Yhteensä  .............................................7,7 M€

4,2 4,2 4,3
4,1 4,1

3,7
3,93,9

4,5 4,5



Vuoteen 2017 lähdettiin haastavasta tilan-
teesta, kun edellisenä vuonna valtionavustuk-
set vähenivät 15,5 miljoonasta eurosta  
8,3 miljoonaan euroon. Talous kehittyi kui-
tenkin suotuisasti muiden rahoituslähteiden 
osalta. Yhteistyö kansainvälisten rahoittajien 
kanssa jatkui hyvänä ja avustustuotot ylittivät 
budjetin. Lahjoitukset yksityishenkilöiltä ja 
yrityksiltä ylittivät budjetin 3,2 miljoonalla 
eurolla eli 34 prosentilla. Merkittävin tekijä oli 
2,0 miljoonan euron suurlahjoitus.

Tilikauden 2017 ylijäämä oli 45 031 euroa 
ja oman pääoman määrä vuoden lopussa 
13,0 miljoonaa euroa. Tästä oli sidottuihin 
rahastoihin kirjattuja kohdennettuja lahjoituk-
sia kehitysyhteistyöhön sekä katastrofi- ja 
jälleenrakennustyöhön ja Naisten Pankille 
yhteensä 7,9 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset 
saamiset yhteensä olivat 2,9 miljoonaa euroa. 
Lyhytaikainen vieras pääoma oli 6,8 miljoonaa 
euroa, mihin sisältyy eri rahoituslähteistä 
saatuja hanke-ennakkomaksuja 3,4 miljoonaa 
euroa.

TUOTOT
Tilikauden kokonaistuotot olivat 44,3 miljoonaa 
euroa ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 
29 prosenttia. Varainhankinnan tuotot olivat 
41,8 miljoonaa euroa.

KULUT
Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2017 kan-
sainväliseen avustustyöhön ja kotimaan toi-
mintoihin 44,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut 
kasvoivat edellisestä vuodesta 28 prosenttia. 
Avustustyön kulut olivat 38,6 miljoonaa euroa, 
ja ne sisältävät ohjelmien suunnittelu- ja seu-
rantakuluja 3,4 miljoonaa euroa. Avustustyön 
tukitoimintojen, yleishallinnon ja varainhankin-
nan kulut olivat 5,7 miljoonaa euroa.

TALOUDESSA 
VAHVAA KASVUA

SISÄINEN TARKASTUS PARANTAA  
TOIMINTAVARMUUTTA
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objek-
tiivista arviointi- ja varmistus- sekä kon-
sultointitoimintaa, jonka tehtävä on tuottaa 
lisäarvoa Kirkon Ulkomaanavun säätiölle ja 
parantaa sen toimintavarmuutta.

Se tukee säätiötä ja sen ylintä johtoa 
tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla 
järjestelmällisen lähestymistavan organi-
saation valvonta- ja hallintoprosessien sekä 
riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja 
kehittämiseen.

TULEVA KEHITYS
Kehitysyhteistyön globaalit rakennemuutokset 
tulevat vaikuttamaan KUA:n toimintaan tule-
vina vuosina merkittävästi. Järjestön on edel-
leen kehitettävä uudenlaisia toimintatapoja 
ja löydettävä uudenlaisia rahoitusvälineitä 
missionsa, visionsa ja toimintatavoitteidensa 
toteuttamiseksi. Esimerkiksi yksityissektorin 
rahoituksen priorisointi joissakin maissa tulee 
jatkumaan ja laajenemaan. 

Vuonna 2016 vahvistetun uuden strategian 
toteuttaminen käynnistyi vuonna 2017. Perin-
teisen avustustyön lisäksi ammatillinen kou-
lutus, työpaikkojen luominen ja toimeentulon 
parantaminen ovat nousemassa voimakkaasti 
KUA:n painopisteiksi. 

KUA:n on pystyttävä osoittamaan toimin-
nassaan selkeä lisäarvonsa ja kokemuksensa 
toimimisesta vaikeissa olosuhteissa. Kump-
panuudet kansainvälisten toimijoiden, kuten 
YK-järjestöjen, kehityspankkien, ACT-allianssin 
sisarjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestö-
toimijoiden kanssa jatkuvat.  

TALOUS

SYDÄMELLISET 
KIITOKSET KAIKILLE 
TUKIJOILLEMME! 

Kirkon Ulkomaanavun tilinpäätös ja toimintakertomus 
löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta

kirkonulkomaanapu.fi/talous

VUOSIKERTOMUS 2017 3938 KIRKON ULKOMAANAPU

  Uganda ........................................  6,0 M€
  Nepal  ........................................... 4,8 M€
  Globaalit ohjelmat .......................... 4,0 M€
  Somalia  ........................................ 3,8 M€
  Etelä-Sudan .................................. 3,3 M€
  Keski-Afrikan tasavalta ...................2,7 M€
  Kreikka .......................................... 2,4 M€
  Jordania ........................................1,9 M€
  Kenia  ............................................1,8 M€
  Myanmar  .......................................1,4 M€
  Kambodza ......................................1,2 M€
  Liberia ........................................... 1,1 M€
  Eritrea .......................................... 0,8 M€
  Sierra Leone  ................................. 0,6 M€
  Haiti ............................................. 0,6 M€
  Syyria ........................................... 0,5 M€
  Muut maat  .................................... 1,7 M€
  Toiminnot kotimaassa  ................... 4,2 M€
  Yleishallinto  ...................................1,5 M€

Yhteensä ........................................... 44,2 M€

TOIMINTAKULUT 2017

Toiminnot kotimaassa sisältävät varain-
hankinnan, viestinnän ja kirkollisen työn ja 
sidosryhmätyön. Yleishallinto sisältää johtajan 
toimiston, taloustoimiston sekä yleiskulut.

  Yksityiset ja yhteisöt ...................  12,7 M€
  Seurakuntien tuki  ........................... 7,7 M€
  Valtion tuki  ....................................9,1 M€
  Kansainvälinen tuki  ......................12,0 M€
  Muut tuotot .................................. 0,3 M€

Yhteensä ............................................41,8 M€

VARAINHANKINNAN TUOTOT 2017

Osa tuotosta on siirretty käytettäväksi  
seuraavana vuonna.

  Avustustyö ................................. 38,6 M€
  Viestintä  ....................................... 1,1 M€
  Kirkollinen ja sidosryhmätyö  ............ 1,1 M€
  Varainhankinta  ................................. 2 M€
  Hallinto  .........................................1,5 M€

Yhteensä ........................................... 44,2 M€

KULUT 2017: AVUSTUSTYÖ JA TUKITOIMINNOT

Avustustyö sisältää suunnittelun,  
seurannan ja kehittämisen.

Avustustyö ja 
tukitoiminnot 2017

87,1%
2,5%

2,5%
4,5% 3,4%

Varainhankinnan 
tuotot 2017

30,4%

18,4%21,8%

28,7%
0,7%

toimintakulut 2017



TALOUS
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TOIMINTA-ALUEET 

  Aasia .....................................7 360 000 €
  Afrikka .................................20 258 000 €
  Eurooppa  ..............................3 070 000 €
  Globaalit hankkeet ..................3 958 000 €
  Latinalainen Amerikka  ................720 000 €
  Lähi-itä ...................................3 161 000 €

Varainhankinta

19,1 %

52,5 %

8,0 %

10,3 %

1,9 %
8,2 %

KIRKON ULKOMAANAVUN 
TOIMINTA-ALUEET 2017

AASIA €

Bangladesh 8 000
Kambodza 1 153 000
Myanmar 1 435 000
Nepal 4 764 000
Aasia yhteensä 7 360 000

AFRIKKA  €

Eritrea 761 000
Etelä Sudan 3 303 000
Kenia 1 812 000
Keski-Afrikan Tasavalta 2 736 000
Liberia 1 139 000
Sierra Leone 640 000
Somalia 3 762 000
Uganda 6 015 000
Kongon Demokraattinen Tasavalta 3 000
Afrikan Alueellinen Työ 87 000
Afrikka yhteensä 20 258 000

EUROOPPA €

Kreikka 2 437 000
Kansainvälinen Työ Suomessa 400 000
Eurooppa Alueellinen Työ 233 000
Eurooppa yhteensä 3 070 000

GLOBAALIT HANKKEET €

Globaalit Hankkeet 3 985 000

LATINALAINEN AMERIKKA €

Haiti 578 000
Latinalainen Amerikka ja Karibia 142 000
Latinalainen Amerikka yhteensä 720 000

LÄHI-ITÄ €

Israel 166 000
Jordania 1 859 000
Syyria 488 000
Palestiinalaisalueet 409 000
Lähi-itä Alueellinen 239 000
Lähi-itä Yhteensä 3 161 000

Yhteensä 38 554 000

MAANOSA  € %

Aasia 7 360 000 19,1
Afrikka 20 258 000 52,5
Eurooppa 3 070 000 8,0
Globaalit hankkeet 3 985 000 10,3
Latinalainen Amerikka 720 000 1,9
Lähi-itä 3 161 000 8,2
Yhteensä 38 554 000



TULOSLASKELMA & TASE

TULOSLASKELMA K€ TASE K€

VARSINAINEN TOIMINTA KONSERNI KONSERNI EMO EMO
AVUSTUSTOIMINTA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Tuotot Valtiolta 9 183 8 526 9 183 8 526
Seurakunnilta 3 874 7 503 3 874 7 503
Kansainväl. rahoituslähteistä 14 322 6 753 13 489 4 609
Muut tuotot 51 64 40 53

27 430 22 847 26 585 20 692

Kulut Suorat avustukset -18 688 -13 806 -21 800 -14 594
Henkilöstökulut -9 089 -8 161 -7 594 -6 710
Muut kulut -10 776 -7 179 -8 314 -5 688

-38 553 -29 146 -37 708 -26 992
Kulujäämä -11 123 -6 300 -11 123 -6 300

AVUSTUSTOIMINNAN TUKITOIMINNOT 
VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMÄTYÖ

Tuotot 280 190 280 190

Kulut Henkilöstökulut -1 143 -977 -1 143 -977
Muut kulut -1 064 -704 -1 064 -704

-2 207 -1 682 -2 207 -1 682
Kulujäämä -1 927 -1 492 -1 927 -1 492

YLEISHALLINTO

Tuotot 47 43 47 43

Kulut Henkilöstökulut -1 843 -1 224 -1 843 -1 224
Muut kulut -1 893 -1 675 -1 893 -1 675
Siirto toiminnanaloille 2 261 1 890 2 261 1 890

-1 475 -1 010 -1 475 -1 010
Kulujäämä -1 428 -967 -1 428 -967

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -14 478 -8 759 -14 478 -8 759

VARAINHANKINTA

Tuotot Lahjoitukset yksityishenkilöiltä 11 879 9 256 11 879 9 256
Lahjoitukset yrityksiltä ja yhteisöiltä 803 784 803 769
Lahjoitukset seurakunnilta 2 786 0 2 786 0
Siirtyvät tuotot 484 7 610 484 7 610
Muut tuotot 63 5 63 5

16 015 17 654 16 015 17 640

Kulut -1 994 -2 839 -1 994 -2 824
Tuottojäämä 14 020 14 816 14 020 14 816

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Osuus osakkuusyritysten voitosta 40 0 0 0
Tuotot 4 7 4 7
Kulut -1 -1 -1 -1
Tuottojäämä 43 6 3 6

Tuotto/kulujäämä -414 6 063 -454 6 063

YLEISAVUSTUKSET

Toiminta-avustus Kirkkohallitukselta 969 956 969 956

Tulos ennen rahastosiirtoja 555 7 020 515 7 020

RAHASTOSIIRROT

Lahjoitusrahasto -1 010 -3 127 -1 010 -3 127
Katastrofirahasto 993 -2 513 993 -2 513
Naisten Pankin rahasto -493 -1 667 -493 -1 667
Avustusrahasto 0 0 0 0

-510 -7 306 -510 -7 306

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 45 -286 5 -286

VASTAAVAA KONSERNI KONSERNI EMO EMO
PYSYVÄT VASTAAVAT 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Aineettomat hyödykkeet It-ohjelmistot 0 0 0 0

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 120 152 120 152

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 93 3 53 3
Muut saamiset 6 305 7 153 6 305 7 153

Sijoitukset yhteensä 6 398 7 156 6 358 7 156

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset

Ennakkomaksut projekteille 614 1 459 952 1 987
Siirtosaamiset 1 667 1 276 1 631 1 208
Muut saamiset 585 1 224 560 1 173

Lyhytaikaiset saamiset 
yhteensä 2 867 3 960 3 143 4 367

Rahat ja pankkisaamiset 10 438 11 483 9 635 9 339

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 822 22 751 19 255 21 014

  
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 34 34 34 34
    
Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot

Lahjoitusrahasto 4 137 3 127 4 137 3 127
Katastrofivarat 1 520 2 513 1 520 2 513
Naisten pankki 2 159 1 667 2 159 1 667
Avustusrahasto 1985 118 117 118 117

Edellisten tilikausien ylijäämä 5 007 5 293 5 007 5 293
Tilikauden yli-/alijäämä 45 -286 5 -286

Oma pääoma yhteensä 13 018 12 464 12 979 12 464

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset

Saadut ennakot 3 404 7 727 3 207 6 421
Ostovelat 585 406 439 344
Muut velat 1 028 456 1 013 455
Siirtovelat 1 786 1 698 1 618 1 331

Vieras pääoma yhteensä 6 804 10 287 6 276 8 551

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 822 22 751 19 255 21 014
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Työtämme ovat tukeneet:

 

EDUCATION
CANNOT
WAIT a fund for education

in emergencies

Government of 
the United States

Euroopan unioni
Pelastuspalvelu ja

humanitaarinen apu
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KIRKON ULKOMAANAPU
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Puh. 020 787 1200 (vaihde), 020 787 1201 (asiakaspalvelu)
kirkonulkomaanapu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi

Anna Toisenlainen lahja: toisenlainenlahja.fi

Tilinumerot:
Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04 BIC: NDEAFIHH
Danske Bank IBAN: FI02 8000 1800 2233 40 BIC: DABAFIHH
Aktia IBAN: FI19 4055 1220 0104 37 BIC: HELSFIHH
Osuuspankki IBAN: FI08 5723 0210 0215 51 BIC: OKOYFIHH


