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MILJÖMÄRKT

VUOSI 2019 oli järjestömme kehittymisen ja toiminnan kasvun kannalta 
varsin positiivinen kausi. Se osoitti, että Kirkon Ulkomaanavun työn kes-
kiössä olevat kolme teemaa, oikeus laadukkaaseen koulutukseen, oikeus 
toimeentuloon ja oikeus rauhaan, ovat maailman tilanteen kannalta edel-
leen erittäin oleellisia. Voisi jopa sanoa, että niiden merkitys vain kasvaa. 

Koulutus, toimeentulo ja rauha muodostavat tukipilarit, jotka yhdessä 
kannattelevat kokonaisia yhteiskuntia. Kun ihmisellä on koulutus, hänellä 
on mahdollisuus varmistaa toimeentulonsa. Ihmisellä, jolla on toimeentulo, 
on toivoa. Siksi sekä koulutus että toimeentulo vaikuttavat myös rauhaan. 
Toisaalta rauha on perusedellytys sekä koulutukselle että toimeentulolle.

Ohjelmamaissamme näiden kolmen peruselementin tärkeys on ymmär-
retty, ja on ilo nähdä, kuinka niissä halutaan kehittää koulutusjärjestelmiä 
ja koulutuksen laatua. Kirkon Ulkomaanavun onnistumisiin vuonna 2019 
kuuluivat esimerkiksi yhtenäisten ammatillisen koulutuksen opetus-
suunnitelmien maanlaajuinen käyttöönotto Etelä-Sudanissa ja opinto- 
ohjauksen juurtuminen yhä paremmin osaksi Kambodžan ja Myanmarin 
koulujärjestelmiä. 

Naisten Pankin mikroyrittäjyyshankkeet ja ammatillisen koulutuksen 
ohjelmiemme keskittäminen enenevästi yrittäjyyskoulutukseen ovat 
luoneet varmaa toimeentuloa kymmenille tuhansille perheille ja uusille 
nuorille yrittäjille. Nuorten yrittäjien tukeminen on erityisen tärkeää Afrikan 
ja Aasian kehittyvissä maissa, joissa työpaikkojen määrä ei ole ehtinyt 
vastata edelleen kasvavan väestön työllistymistarpeisiin. Kuten todettu, 
toimeentulo luo toivoa. Kukapa vanhempi ei haluaisi pystyä elättämään 
perhettään itse?

Toimeentulomahdollisuuksien luominen vaatii uusia kehitysyhteistyön 
keinoja. Vuonna 2019 aloitimme investointi- ja lainoitustoimintamme 
FCA Investments Oy:n kautta. FCA Investments on nimensä mukaisesti 
sijoitustoimintaa pienten ja keskisuurten yritysten vahvistamiseksi suurien 
riskien maissa. Aivan uutena alueena kokeilimme vuonna 2019 luovien 
alojen yrittäjyyden kehittämistä. Tulokset olivat varsin lupaavia, ja uskomme 
luovien alojen yrittäjyyden muodostuvan tulevaisuudessa merkittäväksi 
uudeksi alueeksi toimeentulomuotojen kehittämisessä.

Alati liikkeessä olevassa maailmassa on ilahduttavaa, että myös rauhan-
työn verkostomme toiminta kasvoi ja laajentui erityisesti Aasiassa vuonna 
2019. On tärkeää, että ajatus rauhasta syntyy ja kasvaa yhteisöjen sisällä 
ja erityisen tärkeää se on siellä, missä rinnakkain elää monenlaisia todelli-
suuksia. Rauha on yhteisen maaperän ja yhteisten näkökulmien etsimistä. 

Kirkon Ulkomaanavun toiminta humanitaarisissa tilanteissa on muut-
tunut koko ajan enemmän suuntaan, jossa se on toimintaa pakolaisten 
hyväksi yhteistyössä YK:n pakolaiskomissaarin toimiston ja pakolaisista 
huolehtivien valtioiden kanssa. On tärkeää, että myös pakolaisiksi joutuneilla 
ihmisillä on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen. Tämä pyrkimys 
on viime vuosina ollut toimintamme keskiössä. Siksi olemme esimerkiksi 
Itä-Afrikassa, jossa pakolaisia on runsaasti, palkanneet eri ohjelmiimme 
jo noin 1 800 opettajaa. 

Vuosi 2019 oli järjestön talouden kannalta varsin myönteinen. Lah-
joittajiemme ja tukijoidemme luottamus näkyi kasvaneina tuloina, joista 
prosentuaalisesti yhä suurempi osa kohdistui varsinaisten avustusohjelmien 
kuluihin. Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun 
järjestö. Vuoden 2019 lopussa järjestössämme työskenteli noin 2 200 

henkilöä. Neljäntoista toimintamaamme lisäksi he työskentelivät useassa 
Euroopan maassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Maailman mitassa olemme keskivälin kokoluokkaa. On kuitenkin 
tärkeä pitää mielessä, että toimintamme keskeisenä tavoitteena ei aina 
ole avunsaajien määrä vaan avun laatu ja tavoitettavuus vaikeissakin 
oloissa. Ohjelmamaamme sijaitsevat useimmiten sota-alueilla tai muuten 
hauraissa toimintaympäristöissä. Työn laadun kannalta ammattitaitoisen 
henkilökunnan löytäminen ja sitouttaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, mikä on myös Kirkon Ulkomaan-
avun työn suurimpia haasteita. Tätä esipuhetta kirjoittaessani monenlaisia 
tummia pilviä on noussut maailman päälle. Covid-19-pandemia pitää 
otteessaan niin suomalaisia ja muita eurooppalaisia kuin kehitysmaidenkin 
asukkaita. Rajoitukset estävät avustustoiminnan ja vaikuttavat vakavasti 
maiden talouksiin ja siten myös yksityisten ihmisten elämään. 

Tulevaisuudessa joudummekin varautumaan globaaleihin rajoituk-
siin ja haasteisiin. Vahva pyrkimyksemme on vahvistaa jo saavutettuja 
tavoitteita, mutta vahvistaa myös yhteisöjen kykyä selviytyä pandemian 
vaikutuksista. Vuoteen 2019 verrattuna tulevaisuuden näkymät ovat 
2020-luvulla hyvin erilaisia. Window-Close
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SISÄLLYSESIPUHE



ILMASTONMUUTOSTA ja sen vaikutuksia ei voi sivuuttaa 
humanitaarisissa operaatioissa tai kehitys yhteistyössä. 

Nopeasti ja hallitsemattomasti etenevä ilmastonmuutos on yksi aikakau-
temme suurimmista kysymyksistä. Ilmastonmuutos uhkaa elinympäristöjä, 
rauhaa, ihmisten toimeentuloa ja niiden kautta kaikkea kehitystä ympäri 
maailman. Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia ei voi sivuuttaa humanitaa-
risissa operaatioissa tai kehitysyhteistyössä. Näistä syistä olemme ottaneet 
keskustelun ilmastonmuutoksesta osaksi Kirkon Ulkomaanavun työtä. 

Työmme keskittyy edelleen laadukkaaseen koulutukseen sekä toimeen-
tulon ja rauhan rakentamiseen. Emme ole muuttumassa ilmastojärjestöksi 
2020-luvulla. Teemme jotakin käytännönläheisempää. Kehitimme viime 
vuonna ilmastotyökalua, joka auttaa meitä huomioimaan ilmaston-
muutokseen ja ympäristöystävällisyyteen liittyvät näkökulmat entistä 
järjestelmällisemmin osana kaikkea toimintaamme tapahtui se sitten 
ohjelmamaissamme tai keskustoimistollamme.

Ilmastonmuutosta kutsutaan usein uhkien moninkertaistajaksi. Se 
aiheuttaa muun muassa sään ääri-ilmiöitä, kuivista kausista tulee kuivempia, 
monsuunisateista rankempia ja sääilmiöiden ennustettavuus vaikeutuu. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät etenkin ja dramaattisimmin 
juuri ne ihmiset, joiden mahdollisuudet varautua ääri-ilmiöihin ja luon-
nonkatastrofeihin ovat jo muutenkin kaikkein heikoimmat esimerkiksi 
köyhyyden vuoksi tai, joiden toimeentulo liittyy esimerkiksi sääilmiöille 
herkkään maatalouteen.

Jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä, se vaikuttaa enenevässä 
määrin esimerkiksi ruokaturvaan, puhtaan juomaveden saatavuuteen, eri 
maantieteellisten alueiden asuinkelpoisuuteen, maailman muuttoliikkei-
siin ja siihen, minkälaisilla aloilla tulevaisuudessa on tarjolla toimeentuloa 
maailman köyhimmissä valtioissa. 

Kirkon Ulkomaanavun työ on jo pitkään sivunnut ilmastonmuutosta ja 
siihen varautumista. Olemme erityisesti Aasiassa ja Afrikassa sijaitsevissa 
toimintamaissamme toteuttaneet hankkeita, jotka pyrkivät parantamaan 
paikallisten varautumistasoa luonnonkatastrofeihin. Toimeentulo-ohjelmis-
samme olemme esimerkiksi olleet mukana luomassa maanviljelyksestä riip-
puvaisille yhteisöille kestävää toimeentuloa tukemalla koulutusta, joka lisää 
ihmisten tietoa olosuhteisiin nähden paremmista viljelytavoista ja -kasveista. 

Olemme siis jo tehneet työtä ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Nyt 
viemme tätä samaa työtä pidemmälle. Pohdimme entistä enemmän 
kaikkea työtämme siitä näkökulmasta, minkälainen koulutus ja toimeentulo 
ovat tulevaisuudessa kestävällä pohjalla ja etsimme kumppanijärjestöjä, 
joilla on asiantuntemusta ilmastoystävällisestä hanketyöstä. 

Sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ja epä-
vakaus uhkaavat paikallisten elinkeinojen ja elinolosuhteiden lisäksi myös 
Kirkon Ulkomaanavun työn tuloksellisuutta. Humanitaarisen avustustyön 
toimijana mittaamme työmme onnistumista ennen kaikkea aikaan saadun 
muutoksen avulla. Työmme tekeminen tehokkaasti vaatii ilmastonäkö-
kulman huomioimista hankkeidemme kaikissa vaiheissa. Window-Close 

ILMASTOTYÖKALU ON OSA KIRKON 
ULKOMAANAVUN TYÖTÄ
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TEHOKKAASTI VAATII 
ILMASTONÄKÖKULMAN 
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KIRKON ULKOMAANAVUN TOIMINTAMAAT 
Esimerkkejä työstämme vuonna 2019.

4  Kenia 

Kuivuuden vaivaamalla Baringon alueella 
olemme tukeneet 27 725 ihmisen veden-
tarpeeseen vastaavien vesi järjestelmien 
rakentamista. 

5  Eritrea

Työmme Eritreassa tavoitti 241 ihmistä, joista 
196 on kuulovammaisia.

2  Etelä-Sudan

”Olemme yrittäjiä ja kotiäitejä. 
Puutumme riitoihin ennen kuin 
niistä tulee yhteenottoja. Nuo-
ret kuuntelevat meitä, koska 
olemme heille kuin äitejä. KUA:n 

tuella olemme oppineet toimimaan järjestel-
mällisesti ja väkivaltaisuudet ovat vähenty-
neet. Itse olen löytänyt onneni vapaudesta 
liikkua ja rakentaa omaa elämääni ja toivon 
muille samaa mahdollisuutta.” 

Joyce Arkello, 48, Pibor, Etelä-Sudan

3  Uganda  

”Jouduin ensin keskeyttämään 
koulun, kun tulin raskaaksi. 
Sitten pakenin äitini ja sisko-
jeni kanssa Etelä-Sudanista 
Ugandaan. Tyttäreni syntyi, kun 

olin 14 ja olin monta vuotta poissa koulusta 
ennen kuin pääsin KUA:n nopeutetun oppi-
misen ohjelmaan kirimään menetettyjä vuo-
sia. Nautin koulusta ja ystävieni näkemisestä 
siellä. Haaveksin sairaanhoitajan ammatista.” 

Samia, 18, Bidibidin pakolaisasutusaule, Uganda

6  Somalia 

Tuimme koulutuksen kautta 4 259 lasta ja 
nuorta, jotka joutuivat pakenemaan koti-
seutunsa sään ääriolosuhteita ja konflikteja 
Baidoan pakolaisleireille. Tukemme alueella 
sisälsi myös 58 opettajan palkkakulut.

”Kun nainen oppii jotakin, koko 
yhteiskunta saa oppitunnin. 
Naiset pitävät ensi kädessä 
lapsista huolta ja kouluttamalla 
naisia annamme lapsille par-

haan mahdollisen elämän. Oppilaamme ovat 
haavoittuvassa asemassa. Kun he saavat 
mahdollisuuden koulutukseen, maastamme 
tulee yhdenvertaisempi. Haluan antaa näille 
lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa 
elämäänsä.” 

Habibo Mohamed Nur, 23, opettaja, Baidoa, Somalia

1  Keski-Afrikan tasavalta 

Rauhantyö Keski-Afrikan tasavallassa tavoitti 
14 030 ihmistä. Kolmeen kaupunkiin perus-
tettiin nuorten rauhankerhoja, joissa nuoret 
oppivat huhujen leviämisen hallitsemisesta, 
rauhan ylläpitämisestä ja kansalaisoikeuksista. 

”Kristityt ja muslimit elävät 
nykyään sovussa keskenään. 
Yhteisten keskustelutilaisuuksien 
ansiosta ihmisillä on vähemmän 
ennakko luuloja toisiaan kohtaan.”

Christ-Christopher Vounda, 20, nuorten rauhan kerhon jäsen. 

12  Nepal

1 900 nuorta ja lasta köyhistä, entisten 
maaorjien, etnisten vähemmistöjen ja dalitien 
perheistä sai tukea peruskoulutukseen ja 
ammatilliseen koulutukseen

Toimitimme hätäapua 6 156:lle katastro-
fissa kärsineelle ihmiselle viidellä eri alueella. 
Yhteensä 3 193 tulvista ja maanvyörymistä 
kärsinyttä ihmistä sai tukea käteisavustuksen 
muodossa.

7  Mosambik 

Ohjasimme hirmumyrsky Idain tuhojen 
korjaamiseen Mosambikin Sofalan maa-
kunnan alueella katastrofirahastostamme 
ja kohdistetuista keräysvaroista yhteensä 
462 778 euroa vuoden 2019 aikana ja 
alkuvuonna 2020. 

Toimitimme alueelle ensin välitöntä hätäapua 
ja lisäksi koulutussektorilla toimivan 
ohjelman kautta koulunkäyntiään pystyi 
jatkamaan 3 169 lasta. Rakensimme 
neljä koulu rakennusta ja lapsille ja 
kouluille välttämättömiä koulutarvikkeita 
ja opetusvälineitä. Lisäksi opettajat saivat 
psykososiaalisen tuen koulutusta. Koulujen 
rakentaminen työllisti paikallisia ja auttoi heitä 
saamaan toimeen tuloa luonnonkatastrofin 
jälkeisessä tilanteessa. 

11  Jordania 

995 Syyrian pakolaista Za’atarin ja Azraqin 
pakolaisleireillä opiskeli tuellamme amma-
tillisia taitoja kuten ompelua, parturin taitoja, 
matkapuhelinten huoltoa ja maataloustaitoja. 
Autoimme koulutuksiin osallistuneita nuoria 
linkittymään työelämään.

288 ihmistä osallistui järjestämiimme yrittä-
jyyskoulutuksiin. 

”Syyriassa minulla oli ihana 
lapsuus rakkaiden ihmisten 
keskellä. Olin hyvin liikkuvainen 
lapsi. Muistelen yhä, miten pela-
sin jalkapalloa ystävieni kanssa. 

Täällä Azraqin leirillä yhdeksän henkinen 
perheemme asuu kahdesta kontista rakenne-
tussa suojassa. Olen nyt kuudennella luokalla, 
ja rakastan englannin opiskelua. En aiemmin 
osannut lukea englantia, mutta osallistumi-
nen KUA:n englannin kursseille on auttanut 
minua paljon. Isona haluaisin tulla luonnon-
tieteiden opettajaksi.” 

Seedra Omran Al Shayb, 12,  
Azraqin pakolaisleiri, Jordania 

13  Myanmar

Jaoimme humanitaarista apua 4 347 maan 
sisäiselle pakolaiselle Kachin ja Pohjois-
Shanin osavaltioissa.

2 574 lasta ja nuorta pääsi koulutuksen pariin 
ja jatkamaan opintojaan ja 26 opettajaa sai 
koulutusta opinto-ohjauksesta, psykologiasta 
ja lasten oikeuksista.

10  Syyria 

16 524 oppijaa Syyriassa sai koulupuvun ja 
tarvikkeita koulunkäyntiin. Lisäksi tuellamme 
403 oppijaa sai tukiopetusta ja korjasimme 
6 koulurakennusta. 

Loppuvuodesta 2019 myönsimme katastro-
firahastostamme 100 000 euroa hätä-
apujakelujen toteuttamiseksi Koillis-Syyrian 
Hasakassa.

9  Israel ja palestiinalaisalueet

Israelissa järjestettiin 80 työpajaa yhteis-
kunnallisesta aktivismista sekä kotiväkivallan, 
aseelliseen väkivallan ja syrjinnän ehkäisemi-
seksi. 

58 palestiinalaislasta sai vapaaehtoisen 
mentorin ja osallistui ohjattuun toimintaan 
koulun jälkeen Itä-Jerusalemissa. 

15  Kambodža

8 497 opiskelijaa osallistui opinto-
ohjaukseen.

”Monen yhteisöni naisen tapaan 
olen kokenut kotiväkivaltaa. 
Olemme saaneet keskustelu- ja 
sovitteluapua. Olen nyt varo-
vaisen optimistinen avioliittoni 
suhteen.” 

Viiden lapsen äiti Sak Dam,  
Kampong Speun provinssi, Kambodža

14  Bangladesh

Teimme koulutukseen ja naisiin keskittyvää 
ohjelmayhteistyötä tanskalaisen sisarjärjes-
tömme kanssa Cox Bazarin pakolaisleirillä 
rohingya-pakolaisten parissa. 748 tyttöä ja 
naista sai tuellamme luku- ja laskutaitope-
tusta.
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Avustustyö 87,9 %

Kirkollinen- ja sidosryhmätyö 2,2 %

Hallinto 3,3 %

Varainhankinta 5,1 %

Viestintä 1,6 %

AVUSTUSTYÖ JA TUKITOIMINNOT 2019 

8  Liberia

Edistämme Liberiassa vankien oikeuksia EU:n 
tuella yhdessä paikallisen kansalaisjärjestön 
Serving Humanity for Empowerment and 
Developmentin (SHED) kanssa.

 = Kirkon Ulkomaanavun maatoimisto

Tarkemmat taloustiedot löytyvät sivuilta 34–37.

Yhteensä

46,3 M€
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AFRIKASSA TYÖSKENTELEMME erityisesti nuorten ja 
naisten kestävän toimeentulon turvaamiseksi. Etenkin 
monella konfliktin vuoksi kotinsa jättäneellä pakolaisella 
koulu on jäänyt kesken tai kokonaan käymättä. Perus-, 
yrittäjyys- ja ammattikoulutus luovat turvaa ja tulevaisuu-
dennäkymiä. Niiden edellytyksenä on vakaa yhteiskunta, 
jonka eteen teemme pitkäjänteistä rauhantyötä mantereen 
konfliktiherkillä alueilla.

Uganda 
Uganda on vastaanottanut enemmän pakolaisia kuin mikään muu maa 
Afrikassa. Kirkon Ulkomaanapu tukee Ugandassa laadukasta koulutusta, 
naisten ja nuorten yrittäjyyttä sekä siirtymistä oppimisesta työelämään. 

Pohjois- ja Lounais-Ugandan pakolaisasutusalueilla valtaosa asukkaista 
on naisia ja nuoria. Näillä alueilla pakolaisina maahan saapuneet elävät 
rinnakkain ugandalaisten kanssa. 

Vuonna 2019 tuimme 1 610 nuoren yrittäjäkoulutusta ja uraohjausta. 
Näistä nuorista lähes kaikki suorittivat opintoihin kuuluvan työharjoittelun. 

Naisten Pankin säästöryhmät tavoittivat 8 394 naista, jotka hyötyivät 
koulutuksista, säästämisestä ja ryhmien naisyrittäjille myöntämistä lai-
noista. Kamwengessa, Wakisossa ja Yumbessa naiset perustivat vuoden 
aikana 1 038 yritystä. Pelkästään Kamwengessa naisten säästöryhmät 
saivat kokoon 107 341 euroa.

Tukemamme koulutustyö tavoitti maassa 67 997 peruskoululaista ja 
8 961 toisen asteen koululaista. Vuoden aikana tuellamme Ugandassa 
rakennettiin 49 luokkahuonetta sekä tuettiin samojen koulujen oppilaita 
koulumateriaaleilla. Jaoimme lisäksi tytöille hygieniapakkauksia, jotta 
kuukautiset eivät keskeyttäisi koulunkäyntiä. 

Opettajien kouluttaminen on laadukkaan koulutuksen kulmakiviä. 
Pedagogiikkaa, luokanohjausta ja psykososiaalista tukea käsitteleviin 
koulutuksiimme osallistui yhteensä 2 605 opettajaa.

Viime vuonna työ Ugandassa tavoitti yhteensä 119 095 ihmistä.

Etelä-Sudan
Konfliktin aiheuttama pakolaistilanne ja sään 
ääriolosuhteet vaikeuttavat ruoan saantia 
ja lasten koulunkäyntiä Etelä-Sudanissa. 

Afrikka on nuorten 
yrittäjien manner

Kirkon Ulkomaanapu tukee 
Somaliassa naisten asemaa 
yhteiskunnassa. Habibo 
Mohamed Nur, 23, opettaa 
alakoulussa Baidoassa. P
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Ilman koulutusta on vaikea löytää toimeen-
tulomahdollisuuksia.

Kirkon Ulkomaanavun koulutustyö 
tavoitti maassa 40 797 lasta ja nuorta. 
Tuimme heitä oppimateriaaleilla ja opis-
kelutiloilla. Tyttöjen on Etelä-Sudanissa 
paljon vaikeampi päästä kouluun kuin 
poikien, mutta vuonna 2019 lähes puolet 
koululaisista oli tyttöjä. Lasten lähettämistä 
kouluun on maassa edistetty tukemalla 
perheitä käteisavustuksilla sekä viljely- ja 
kalastuskoulutuksilla. Vanhemmat ovat 
koulutusten yhteydessä saaneet esimerkiksi 
viljelykasvien siemeniä, vesipumppuja ja 
kalastukseen tarkoitettuja välineitä.

Tuimme maassa yhteensä noin 2 028 viljelijää, millä on suuri vaikutus 
paikalliseen ruoantuotantoon. Lisäksi 2 325 perhettä sai kauttamme 
käteisavustuksia Fangakissa ja Yeissä. Käteisavustusten avulla etenkin 
yksinhuoltajanaiset pystyvät tukemaan lastensa koulunkäyntiä ruoalla ja 
perustamalla ruokakojuja tai ravintoloita. 

Olemme laatineet yhdessä Etelä-Sudanin opetusministeriön kanssa 
maan ensimmäiset ammattikoulutuksen opetussuunnitelmat. Maa otti 
ne käyttöön vuonna 2019. Tukemiemme ohjelmien kautta yhteensä 490 
nuorta kouluttautui muun muassa kampaajiksi, ompelijoiksi ja rakennusalalle.

Tuimme maassa paikallisia yhteisöjä rauhanprosessien johtamisessa. 
Boman osavaltiossa nuoret järjestivät kaksi rauhan teeman ympärille 
rakentuvaa urheilutapahtumaa. Naisten johtamat dialogit Gumurukissa, 
Piborissa ja Lequanguessa puolestaan vähensivät paikallisia väkivaltai-
suuksia. Piborissa raportoitiin aiempina vuosina noin viisi välikohtausta 
viikossa, nyt enää keskimäärin yksi viikossa.

Somalia
Vuosikymmeniä jatkuneet väkivaltaisuudet tekevät Somaliasta yhden 
maailman hauraimmista ja köyhimmistä maista. Vuonna 1991 alkanut 
sisällissota romahdutti maan keskushallinnon, mikä myös antoi jalansijaa 
epävakautta aiheuttaville ääriryhmille.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Somaliassa valtion rakenteiden vahvista-
mista sekä naisten asemaa yhteiskunnassa. 

Vuonna 2019 muotoilimme yhteistyössä Uskonnollisten ja perinteisten 
toimijoiden rauhanverkoston ja 1 104 vaikuttajan kanssa kansallista sovintoa 
Somaliassa edistävän kehyssopimuksen. Sopimus hyväksyttiin ministerineu-
vostossa, mikä muodostaa tärkeän merkkipaalun sovinnontyölle Somaliassa.

Tuimme maassa myös naisjärjestöjen verkoston perustamista Lou-
nais-Somalian osavaltiossa. Verkosto edistää säädöstä, jonka tarkoituksena 
on varmistaa 30 prosentin naisedustuksen kiintiö politiikassa ja hallinnolli-
sissa rakenteissa. Verkosto koostuu 207:sta KUA:n vaikuttamiskoulutuksen 
käyneestä naisesta.

Vuoden lopulla 5,2 miljoonaa ihmistä Somaliassa tarvitsi humani-
taarista apua konfliktin, maan sisäisen pakolaisuuden sekä tulvien ja 
kuivuuden vuoksi. 

Kenia
Kenian talous kasvoi 2010-luvulla kovaa vauhtia. Maaseudulla valtaosa 
ihmisistä elää kuitenkin edelleen kylissä, joissa ei ole sähköä tai juoksevaa 
vettä.  Niukoista luonnonvaroista syntyy alueellisia konflikteja eri heimojen 
välille. Myös kuivat kaudet ja tulvat ovat viime vuosina koetelleet Keniaa.

Vuonna 2019 kaikkiaan 21 909 lasta ja nuorta kävi koulua Kirkon 
Ulkomaanavun tukemissa kouluissa Turkanan, Marsabitin ja Garissan 
maakunnissa. Turvasimme kuivuudesta kärsivien alueiden kouluissa 
oppilaiden vedensaantia uusilla vesijärjestelmillä ja -säiliöillä.

Pohjois-Keniassa väkivaltaisten välikohtausten määrä laski vuonna 2019 
alueilla, joilla autoimme ihmisiä löytämään itselleen vakaan toimeentulon. 

Esimerkiksi Baringossa tuimme Barpelo-nimistä ryhmää hunajatuotannon 
aloittamisessa. 

Nuoret ja naiset ovat olleet merkittävässä asemassa Baringon alueen 
rauhantyössä, jossa rakennetaan toisiaan vastaan taistelleiden heimojen 
kesken sovintoa. Olemme tuoneet säännöllisesti yhteen yli 270 entistä 
taistelijaa ja kymmenen naisten keskustelupiiriä ja järjestäneet sovinnon 
hengessä esimerkiksi urheilutapahtumia.

Keski-Afrikan tasavalta 
Keski-Afrikan tasavalta lukeutuu maailman hauraimpiin ja köyhimpiin 
maihin. Pitkään jatkuneet levottomuudet, poliittinen epävakaus ja etniset 
konfliktit ovat haitanneet maan kehitystä ja johtaneet peruspalveluiden 
ja yhteiskunnan rakenteiden rapautumiseen.

Kirkon Ulkomaanapu jatkoi maassa rauhantyötä sekä koulutuksen ja 
toimeentulon tukemista vuonna 2019. Työskentelemme pääkaupunki 
Banguissa ja maan länsiosassa.

Rauhantyömme tavoitteena Keski-Afrikan tasavallassa on jälleen-
rakentaa konfliktissa jakautunutta yhteiskuntaa ja edistää eri väestö- ja 
uskontoryhmien rauhanomaista rinnakkaiseloa. 

Banguiin ja maan länsiosissa sijaitseviin Bozoumiin ja Berberatiin 
perustettiin nuorten rauhankerhoja, joissa nuoret saivat tietoa kansalais-
oikeuksista ja oppivat konfliktien ja huhujen leviämisen hillitsemistä ja 
rauhan ylläpitämistä. Toiminnan tärkein tavoite on tehdä nuorista yhtei-
söjensä rauhanlähettiläitä.

Jatkoimme työtämme lasten ja nuorten koulunkäynnin takaamiseksi 
maan länsiosissa. Vuonna 2019 työmme piirissä oli yhteensä 42 622 
keskiafrikkalaista lasta ja nuorta. Lisäksi 396 lukutaidotonta naista sai 
lukutaitokoulutusta. 

Työ vanhempainyhdistysten toiminnan vahvistamiseksi ja vanhempien 
tiedottaminen koulutuksen tärkeydestä jatkui. Järjestimme vuoden aikana 
22 koulutusta, joissa oli mukana yhteensä 14 030 osallistujaa.

Edistimme heikoimmassa asemassa olevien naisten toimeentuloa 
tukemalla heitä pienyritysten perustamisessa. Vuoden 2019 aikana 21 
naisryhmää sai maanviljelyskoulutusta, viljelyskasvien siemeniä ja työ-
kaluja. Lisäksi kuusi naisryhmää osallistui karjankasvatuskoulutukseen, 
jonka jälkeen heitä tuettiin sikojen ostamisessa. 

Eritrea
Sulkeutunut Eritrea on yksi maailman nuorimmista ja köyhimmistä val-
tioista. Työskentelimme parantaaksemme maan kuulovammaisten lasten 
ja nuorten koulutusta ja opettajien koulutuksen laatua. Työmme Eritreassa 
tavoitti 241 ihmistä, joista 196 on kuulovammaisia. 

Olemme ainoana toimijana maassa järjestäneet ammattikoulutusta 
kuulovammaisille nuorille. Vuonna 2019 Asmaran ja Kerenin Kuurojen 
koulujen ompelijakoulutuksesta valmistui 35 nuorta. Lisäksi 54 ammatil-
lisen ja peruskoulun opiskelijaa ja opetushenkilökunnan jäsentä osallistui 
järjestämäämme yrittäjyyskoulutukseen. 

Tuimme kuulovammaisten lasten koulutusta järjestämällä Asmaraan 
ja Kereniin Kuurojen kouluille digitaalisia oppimisvälineineitä ja niiden 
käyttökoulutusta. Koulutukseen osallistui oppilaiden lisäksi 24 opettajaa. 

Etiopia ja Eritrea solmivat rauhansopimuksen vuonna 2018, mutta, 
vastoin odotuksia, KUA:n ja muiden kansainvälisten tahojen toiminta-
edellytykset Eritreassa olivat vuonna 2019 erittäin rajalliset. Seuraamme 
maan kehitystä vaikuttamistyömme kautta. Window-Close

14 030 ihmistä tavoitettu vahvasti nuoriin keskittyneessä 
rauhantyössä. KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

5 828 oppilasta (joista 3 278 tyttöjä) osallistui 
nopeutetun oppimisen ohjelmaan, jossa oppilaat 
kirivät esimerkiksi konfliktin tai lapsiavioliiton 
takia menettämiään kouluvuosia. UGANDA

Katastrofirahasto 
(sis. YV-keräys) 1,6 M€

Naisten Pankki 0,8 M€

Yksityiset, yhteisöt ja 
yritykset 4,8 M€

Ulkoministeriö 
5,3 M€

Kansainvälinen rahoitus 
13,4 M€

RAHOITUS

Yhteensä
27,7 M€

Seurakunnat 
1,8 M€

1. Jose Vicente Muzolande, 23, 
kävi noutamassa ruoka-apua 
Mosambikissa hirmumyrsky 
Idain jälkeen.

2. Ugandan Kamwengessa 
naisten säästöryhmän 
puheen johtaja Adah 
Tukahirwa (keskellä) valvoo 
talletusten tekemistä.

3. Kahdeksan lapsen äiti Joyce 
Arkello Wavu, 48, kuuluu 
naisten rauhan ryhmään 
Etelä-Sudanin Piborissa.

4. Nuorten rauhan kerhon 
jäsen Christ-Christopher 
Vounda Keski-Afrikan 
tasavallassa.

”Ennen sisällissotaa meillä oli laajat viljelmät ja riittävästi ruokaa. 
Jätimme kaiken taaksemme, kun pakenimme Ugandaan, ja pellot 
kuihtuivat. Yei on nyt rauhoittunut. Käteisavustukset olivat suureksi 
avuksi, kun palasimme aloittamaan alusta. Veljeni Pascal sai maatalous-
opintonsa päätökseen ja olemme kylväneet peltomme. Seuraavaksi 
avaamme elintarvikekaupan.” 
– Sisarukset Stella, 28, ja Pascal, 25, Yei, Etelä-Sudan

1.

3.

4.

2.

P
A

T
R

IC
K

 M
E

IN
H

A
R

D
T

 S
U

M
Y 

SA
D

U
R

N
I

E
LI

SA
 IA

N
N

A
C

O
N

E
 /

 D
K

H

F
R

E
D

R
IK

 L
E

R
N

E
R

Y
D

S
U

M
Y 

SA
D

U
R

N
I

10 Kirkon Ulkomaanapu 2019 Kirkon Ulkomaanapu 2019 11

AFRIKKAAFRIKKA



OPINTO-OHJAUS on istunut osaksi Kambodžan virallista 
opetussuunnitelmaa Kirkon Ulkomaanavun pitkäjänteisen 
työn tuloksena. Vuonna 2019 opinto-ohjausta kehitettiin 
eteenpäin myös Myanmarissa ja Nepalissa. Koulutuksen 
lisäksi työmme Aasiassa tähtää kestävän toimeentulon 
luomiseen erityisesti naisille ja muuten syrjityssä asemassa 
oleville ihmisille. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin paikoin 
maanviljelyyn. Viime vuonna annoimme hätäapua Myan-
marissa ja Nepalissa.

Kambodža
Kambodža kärsii vakavasta ilmastonmuutoksen vahvistamasta kuivuudesta 
ja kuumuudesta. Osana Kirkon Ulkomaanavun työtä maanviljelijöille on 
opetettu uusia viljelytapoja, joiden ansiosta sadot paranivat. Haavoittuvassa 
asemassa oleviin kotitalouksiin ja yhteisöihin hankittiin 130 sadevesitankkia. 
Lisäksi yhteisöille ja perheille hankittiin 12 vesiallasta ja yksi vesijärjestelmä. 

Opinto-ohjauksen tarjoaminen ja kehittäminen on merkittävä osa 
työtämme Kambodžassa. 8 497 opiskelijaa (joista 55 prosenttia naisia) 
osallistui opinto-ohjaukseen. Ohjaus lisäsi osallistujien koulutukseen ja 
uraan liittyviä tietoja ja taitoja. Olimme mukana järjestämässä kahta ura-
tapahtumaa Battambangin maakunnassa. Niihin osallistui yhteensä 4 325 
opiskelijaa. Osallistujat saivat tietoa ura- ja koulutusmahdollisuuksista.

Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa tuimme Kambodžassa myös 
yrittäjyyttä. 134 maanviljelijää sai tukea vihannesviljelyssä ja kanankasva-
tuksessa. Lisäksi tuellamme perustettiin 22 viljelijäryhmää ja 24 pienyritystä. 
Ryhmien ansiosta niiden lähiympäristössä saatiin maataloustuotteita 
paremmin markkinoille. 

Nepal
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Nepalissa esimerkiksi vähenevinä 
sateina. Kuivuus vaikeuttaa maanviljelyä. Luonnonmullistuksille alttiissa 
Nepalissa tuhoja aiheuttivat kovat tuulet, tulvat ja maanvyörymät. Toi-
mitimme hätäapua 6 156:lle katastrofissa kärsineelle ihmiselle viidellä eri 
alueella. Yhteensä 3 193 tulvista ja maanvyörymistä kärsinyttä ihmistä sai 
tukea käteisavustuksen muodossa.

Työmme ytimessä on haavoittuvien ryhmien, erityisesti naisten, entisten 
maaorjien ja dalitien, tasa-arvon ja toimeentulomahdollisuuksien tukeminen. 
Naisten itsenäinen toimeentulo tuo heille arvostusta yhteisöissään. Naisten 
osallistuminen julkisiin tapahtumiin on Nepalissa lisääntynyt, mikä tukee 
heidän vapauttaan ja lisää omanarvon tunnetta. Naisten oikeuksia on 
maassa puolustettu muun muassa osuuskuntien perustamissa väkivallan 
vastaisissa komiteoissa, joissa tuetaan kotiväkivallan uhreja.

Itsenäistä toimeentuloa tuetaan Nepalissa osuuskuntatoiminnalla. 
Tukemamme 28 osuuskuntaa toimivat hyvin ja niiden hallintoa on kehi-
tetty. Lisääntyneiden tietojen ja taitojen lisäksi tärkeä syy pienyritysten 
menestymiselle ovat osuuskuntien ilman takuuta myöntämät lainat, jotka 
turvaavat yritysten jatkuvuuden ja kasvun.

Aasiassa parempia mahdollisuuksia 
opinto-ohjauksen avulla

357 ihmistä osallistui 17 kurssille ilmastonmuutokseen 
sopeutuvasta maanviljelystä. KAMBODŽA

137 työllisti itsensä, 134 maatalouden ja 3 muun 
yritystoiminnan parissa. KAMBODŽA 

792 sai tukea itsensä työllistämiseen yritystoiminnan 
avulla, heistä 724 on naisia. NEPAL

1 393 henkilöä osallistui 42 keskusteluun 
ja koulutukseen. NEPAL

6 156 sai hätäapua viidellä eri alueella 
luonnon mullistuksien aiheuttamien 
katastrofien jälkeen. 3 193 tulvissa ja 
maanvyörymissä kärsinyttä ihmistä sai tukea 
käteisavustuksen muodossa. NEPAL

44 nuorta työllistyi saatuaan ammatillisen 
koulutuksen. MYANMAR

590 haavoittuvassa asemassa olevaa työllistyi, 
näistä 96 prosenttia oli naisia. MYANMAR

Myanmar
Paikallisista konflikteista kärsivässä Myanmarissa Kirkon Ulkomaanapu 
tuki nuorten osallistumista rauhantyöhön sekä uskontojen välistä dia-
logia. Viisi nuorten ryhmää osallisti nuoria rauhantyöhön järjestämällä 
tapaamisia ja työpajoja. 

Järjestimme yhdessä kumppanijärjestö 
Kachin Baptist Conventionin (KBC) kanssa 
Myanmarissa hätäapua jakamalla Kachin ja 
Pohjois-Shanin osavaltioiden maan sisäis-
ten pakolaisten leireillä käteisavustuksia 

perustoimeentuloa varten 858 kotitaloudelle. 
Vuonna 2019 työmme tärkeä painopiste Myanmarissa oli opinto- 

ohjauksen kehittämisessä. Paikallisille opettajille tarjottiin lisäksi koulu-
tusta pedagogiikasta, psykologiasta ja lasten oikeuksista. Vuoden aikana 
12 koulutukseen osallistunutta opinto-ohjaajaa aloitti opinto-ohjauksen 
kouluissa. Yhteensä 2 574 lasta ja nuorta sai tukea koulunkäynnin jatka-
miseen.

Tuimme myös erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja 
nuorten työllistymistä ja taloudellista itsenäisyyttä koulutuksella ja talou-
dellisesti. Yhteisöihin perustettiin vuoden aikana naisryhmiä tukemaan 
toimeentuloa, joka vahvistaa itsenäistä päätöksentekoa. Osana naisryh-
mien toimintaa kehitettiin myös hätäsuunnitelma aseellisen konf liktin 
varalle. Window-Close

Katastrofirahasto 
(sis. YV-keräys) 0,1 M€

Naisten Pankki 
1,0 M€

Yksityiset, yhteisöt ja 
yritykset 1,3 M€

Ulkoministeriö 
2,2 M€

Kansainvälinen rahoitus 
1,0 M€

RAHOITUS

Yhteensä
6,0 M€

Seurakunnat 0,3 M€

Nepalilainen Dakshina 
Chaudary opiskeli Kirkon 
Ulkomaan avun tuella 
hitsaajaksi.

”Haluan kasvattaa viljelyksiä ja saada 
lapset jatkamaan koulunkäyntiä.” 

Entinen maaorja Sushila Chaudhari elää perheineen 
Länsi-Nepalissa. Hän on saanut Kirkon Ulkomaan-
avulta tukea maanviljelyyn ja perhe on nyt 
omavarainen.

TÄRKEÄ SYY PIENYRITYSTEN MENESTYMISELLE 
OVAT OSUUSKUNTIEN ILMAN TAKUUTA 
MYÖNTÄMÄT LAINAT, JOTKA TURVAAVAT 
YRITYSTEN JATKUVUUDEN JA KASVUN.
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”Minulla on vaimo ja kaksi alle koulu-
ikäistä lasta. Aiemmin toimeentulo oli 
epävarmaa. Ystävieni suosituksesta 
osallistuin Kirkon Ulkomaanavun 
parturikoulutukseen. Perustin ystäväni 
kanssa yhteisen parturiliikkeen. Yhtenä 
yönä se paloi, kun naapurikaupan kaasu-
säiliö räjähti. Tuntui, että menetin kaiken. 
Silloin KUA:n työntekijä oli minuun yhteydessä ja pääsin yrittäjäkurs-
sille. Sain myös parturin työvälineet, ja perustin niiden avulla oman 
yrityksen. Nyt saan tarpeeksi tuloja ja pystyn elättämään perheeni. 
Myös itseluottamukseni parani ja olen ylpeä yrityksestäni.”

Sulieman Joodeh Abu Saloo, 29, Za’atarin pakolaisleiri, Jordania 

PITKITTYNYT SISÄLLISSOTA ja siitä johtuvat humanitaa-
riset tarpeet Syyriassa vaikuttivat työhömme Lähi-idässä 
vuonna 2019. Kirkon Ulkomaanapu tuki Lähi-idässä oppi-
joiden pääsyä laadukkaan koulutuksen piiriin ja paransi 
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten edellytyksiä 
hankkia toimeentuloa. 

Jordania
Naapurimaista saapuneiden pakolaisten suuri määrä vaikuttaa Jordanian 
yhteiskuntaan monin tavoin. Maassa eli pakolaisena vuoden 2019 lopulla 
yli 744 000 ihmistä, joista valtaosa on syyrialaisia.

Lisäksi edistimme jordanialaisten ja syyrialaisten nuorten ja nuorten 
aikuisten toimeentulomahdollisuuksia tarjoamalla heille sekä ammatillista 
koulutusta että oppia yrittäjyydestä. Tuimme yritysten perustamista ja 
työharjoitteluja sekä tarjosimme nuorille ammatinvalinnanohjausta. 

Olimme mukana muiden järjestöjen kanssa laatimassa suosituksia 
syyrialaisten kotoa käsin toimivien yritysten rekisteröinnin helpottamiseksi 
Jordaniassa. 

Lisäksi järjestimme opettajille täydennyskoulutusta ja huoltajille keskus-
telutilaisuuksia koulutuksen merkityksestä ja esimerkiksi lapsiavioliittojen 
haitallisuudesta muun muassa. 

Hankkeissamme työllistimme pakolaistaustaisia ihmisiä muun muassa 
opettajina, leirikoordinaattoreina, siivoojina ja vartijoina. 

Syyria
Syyriassa jatkoimme sisällissodan raunioittaman koulutussektorin jälleen-
rakentamista. Tarjosimme tukea oppijoille ja investoimme opettajien 
koulutukseen ja koulujen infrastruktuuriin.

Työmme Syyriassa keskittyi taloudellisten tai oppimiseen liittyvien vai-
keuksien vuoksi syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen 
muun muassa tarjoamalla tukiopetusta. 16 524 lasta sai taloudellista tukea 
koulupukujen ja -tarvikkeiden hankkimisessa.

Lisäksi rahoitimme kuuden Itä-Ghoutan taisteluissa vakavia tuhoja kärsi-
neen koulun korjaamista. Kunnostetut tilat ovat houkutelleet kouluihin lisää 
oppilaita, ja oppijoiden määrä kasvoi vuonna 2019 keskimäärin 40 prosenttia. 

Järjestimme 41 opettajalle koulutusta vuorovaikutteisista opetus-
menetelmistä, inklusiivisuudesta ja ryhmätyöskentelystä. Kouluttamamme 
opettajat jakoivat myöhemmin oppejaan uusien opettajien kanssa, joten 
vuoden aikana yhteensä 160 opettajaa sai täydennyskoulutusta. 

Tuimme myös paikallista kumppanijärjestöä osaamisen ja toiminnan 
kehittämisessä.

Israel ja Palestiinalaisalueet 
Israelissa ja Palestiinalaisalueilla Kirkon Ulkomaanapu työskenteli vuonna 
2019 Itä-Jerusalemissa, Ramallahin alueella Länsirannalla ja Israelissa. 
Työ keskittyi laadukkaan koulutuksen ja paikallisen kansalaistoiminnan 
tukemiseen. 

Länsirannalla Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset tarjosivat 
täydennyskoulutusta 152 opettajalle, rehtorille ja opinto-ohjaajalle, jotka oli 

valittu muun muassa koulujensa heikkojen 
tulosten perusteella.

Tuimme sekä palestiinalaisia että israeli-
laisia nuoria edistämään aktiivisesti positii-

visen muutoksen aikaansaamista omissa yhteisöissään. Itä-Jerusalemissa, 
jossa nuorilla on suuri riski syrjäytyä, tuimme äideille ja opettajille järjestettyä 
koulutusta positiivisesta järjestyksenpidosta. Useat äidit ryhtyivät koulu-
tuksen jälkeen tekemään vapaaehtoistyötä kumppanijärjestössämme ja 
tarjoamaan turvallisen aikuisen tukea lapsille ja nuorille. 

Tuimme Israelin yläkouluissa 80 työpajan järjestämistä. Työpajoissa 
rohkaistiin nuoria kansalaistoimintaan tarjoamalla heille valistusta koti-
väkivallasta, aseellisesta väkivallasta ja syrjinnästä. Työpajat olivat suo-
sittuja, ja osallistujista 60 prosenttia kertoi, että heidän tietämyksensä 
yhteiskunnallisista asioista parantui työpajojen ansiosta. 

Tuimme vuoden aikana erilaisin aloittein paikallista vapaaehtoistyötä 
Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla. Esimerkkisi Itä-Jerusalemissa koulu-
timme 115 nuorta aikuista vapaaehtoista toimimaan mentoreina syrjäy-
tymisvaarassa oleville lapsille. Window-Close

Lähi-idässä elämän edellytyksiä pakolaisille, 
äidit tukemaan yhteisöjen nuoria

Muut 0,2 M€

Yksityiset, yhteisöt ja 
yritykset 0,9 M€ Ulkoministeriö 

1,3 M€

Kansainvälinen rahoitus 
0,5 M€

RAHOITUS

Yhteensä
3,2 M€

Seurakunnat 0,3 M€

64 ammattiin opiskelevaa osallistui tuellamme 
yrittäjyyskurssille ja sai starttirahan ja aloitus-
pakkauksen, joka sisälsi ammatinharjoittamisessa 
tarvittavia välineitä. JORDANIA

78 uutta yritystä perustettiin tarjoamamme yrittäjyys-
koulutuksen ja starttituen ansiosta. JORDANIA

160 syyrialaista opettajaa sai täydennyskoulutusta 
vuorovaikutteisesta opetuksesta, inklusiivisuudesta 
ja pedagogisista taidoista. SYYRIA

152 palestiinalaista opettajaa, rehtoria ja opinto-ohjaajaa 
sai koulutusta oppijakeskeisistä menetelmistä, 
positiivisesta psykologiasta ja stressinhallinnasta. 
He toimivat kouluissa, joissa uusista opeista 
hyötyy 2 858 oppijaa. PALESTIINALAISALUEET

Kirkon Ulkomaanapu tuki 
syyria laisen kumppani-
järjestön hätäapujakeluita 
Koillis-Syyrian Hasakassa 
loppuvuonna 2019. 

TYÖPAJOISSA ROHKAISTIIN 
NUORIA KANSALAISTOIMINTAAN 
TARJOAMALLA HEILLE VALISTUSTA 
KOTIVÄKIVALLASTA, ASEELLISESTA 
VÄKIVALLASTA JA SYRJINNÄSTÄ.
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TYÖMME TÄRKEIMPIIN TAVOITTEISIIN kuuluu, että mahdollisimman 
moni lapsi ja nuori pääsee ohjelmamaissamme kouluun ja saa laadukasta 
opetusta. Työskentelemme sekä perusopetuksen että ammattiin valmis-
tavan koulutuksen parissa ja koulutamme opettajia esimerkiksi Opettajat 
ilman rajoja -verkostomme vapaaehtoisten avulla. Työn painopiste on 
erityisesti pakolaisina tai muuten hauraassa asemassa olevien lasten ja 
nuorten koulutuksessa.

Koulutuksen tulee palvella oppijoita ja paikallisia tarpeita kestävällä 
tavalla. Siksi opinto-ohjaus ja työelämätaitojen opettaminen ovat yhä 
tiiviimpi osa Kirkon Ulkomaanavun koulutushankkeita. Tuemme maailman 
hauraimpia valtioita kehittämään opinto-ohjausta ja ammatillista koulu-
tusta, jotta nuorilla on paremmat mahdollisuudet kestävän toimeentulon 
hankkimiseen koulusta valmistuttuaan. 

Koulutus parantaa yhteisöjen mahdollisuuksia ylläpitää vakautta. 
Alati muuttuvassa maailmassa koulutuksen merkitys korostuu, koska 
se antaa ihmisille tietoja ja taitoja, joiden avulla he pystyvät paremmin 
mukautumaan ympäristönsä vaatimuksiin. Lapsille koulut ovat myös 
turvallisia tiloja erityisesti silloin, kun heidän ympäristöään koettelevat 
erilaiset kriisit ja katastrofit. Kriisien keskellä arvokkaiksi nousevat myös 
opettajien psykososiaalisen tuen taidot. Window-Close

OIKEUS 
LAADUKKAASEEN 
KOULUTUKSEEN

Koulutus on keino rakentaa 
parempia yhteiskuntia. Kirkon 
Ulkomaanapu tukee perheitä, 
että lapset voisivat palata 
kouluihin myös sisällissodasta 
toipuvassa Etelä-Sudanissa. S
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JOKAISELLA ON  
OIKEUS SAADA APUA

Hätäapu ja kehitysyhteistyö 
linkittyvät toisiinsa yhä useammin 
MAAPALLO ON ARVAAMATON PAIKKA. Riippumatta siitä, missä elämme, 
meitä kaikkia voivat kohdata luonnononnettomuus, poliittinen kriisi ja 
ilmastonmuutoksen vaikutukset lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. 

Suurimmalla osalla Kirkon Ulkomaanavun toiminta-alueilla elävistä 
ihmisistä ei ole puskureita yllättävien tilanteiden ja katastrofien varalle. 
Afrikassa yli 60 prosenttia ihmisistä elää maaseudulla hyvin ohuen toi-
meentulon varassa. 

Myös ilmastonmuutos heikentää maatalouden olosuhteita ympäri 
maailman. Kuivat kaudet ovat entistä kuivempia, vuosittaiset sateet yhä 
epäsäännöllisempiä ja tulvia esiintyy enemmän kuin ennen. Myrskyt kas-
vavat arvaamattomammiksi ja suuremmiksi. Tämä koettiin maaliskuussa 
2019 Mosambikissa, Zimbabwessa ja Malawissa, kun Idai-hirmumyrsky 
iski ja jätti sadat tuhannet ihmiset ilman suojaa, ruokaa ja vettä ja tuhosi 
tuhansia kouluja. 

Monet globaalikysymykset, pakolaisuus, kaupungistuminen ja ilmas-
tonmuutos, vaikuttavat myös humanitaariseen avustustyöhön. Kriisit ovat 
pitkittyneet ja yhä harvempi kotinsa jättänyt palaa takaisin kotiseudulleen. 
Monet ongelmat, esimerkiksi poliittiset kriisit ja ilmastonmuutos, kytkeyty-
vät toisiinsa. Lisähaasteita avustustyölle tuottaa epävakaa ja arvaamaton 
turvallisuustilanne. Avustusjärjestöjen on vaikea päästä toiminta-alueilleen, 
työntekijöiden turvallisuustilanne on heikko ja levottomuudet ja taistelut 
ajavat ihmisiä liikkeelle. 

Varaudumme katastrofeihin KUA:ssa ja ohjelmamaissamme. Huma-
nitaarinen avustustyö perustuu aina tarpeisin ja ottaa huomioon ihmis-
oikeudet. Annamme hätäapua, kuten ruokaa, vettä, suojaa ja käteisavus-
tuksia, välittömästi kriisien jälkeen. Rakennamme väliaikaisia koulutiloja 
ja jaamme koulutarvikkeita, että lapset pääsevät mahdollisimman pian 
takaisin kouluun. Koulutamme opettajia vastamaan poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin joutuneiden lasten ja nuorten tarpeisiin. 

Äkillisiin tilanteisiin tarkoitettu humanitaarinen apu ja pitkäjänteinen 
kehitysyhteistyö linkittyvät toisiinsa yhä useammin. 

Hätäavun lisäksi humanitaarinen työmme keskittyy vahvasti pakolaisten 
tukemiseen, erityisesti koulutussektorilla ja toimeentulossa. Maailmassa 
on tällä hetkellä yli 70 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään 
kotinsa omassa maassaan tai elävät pakolaisina naapurimaissa. Esimerkiksi 
Ugandassa on yli miljoona pakolaista, jotka ovat paenneet Etelä-Sudanin 
taisteluita. Vain pieni osa maailman pakolaisista lähtee 
naapurimaata kauemmaksi esimerkiksi Eurooppaan. 

Humanitaarisen avun tarpeet ovat suuret ja moni-
naiset. Covid-19-pandemia vuonna 2020 vaikuttaa 
KUAn humanitaariseen työhön enemmän ja laajem-
min kuin mikään katastrofi aikaisemmin. Sillä on myös 
kauaskantoiset vaikutukset maiden kykyyn huolehtia 
omista kansalaisistaan, pakolaisista puhumatta-
kaan. Nyt tarvitaan kaikkien toimijoiden 
yhteis ponnistusta, että ihmiset saavat 
tarvitsemansa hätäavun ja tilanne 
saadaan hallintaan kaikkialla. Window-Close 

Eija Alajarva
Humanitaarisen avun päällikkö

LUONNONMULLISTUSTEN JA SOTIEN aiheuttamissa hätätilanteissa 
humanitaarinen apu turvaa ihmisille riittävän ravinnon, välttämättömät 
perustarvikkeet ja terveydenhoidon, puhtaan veden ja majoituksen. Hädän 
keskellä kotinsa menettäneet ihmiset tarvitsevat myös mahdollisuuden 
peseytyä ja käymälöitä. Mahdollisimman nopea paluu kouluun tuo turvaa 
kriisin keskellä eläville lapsille.

Vuonna 2019 Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun työssä 
näkyi pitkittyneiden kriisien suuri määrä ympäri maailmaa. Merkittävä 
osa humanitaarisen työn ohjelmistamme keskittyi pakolaisten ja maiden 
sisällä siirtyneiden ihmisten tukemiseen.

Humanitaarisen avun tarkoitus on lievittää akuuttia hätää. Kansain-
välisten humanitaarisen avun periaatteiden mukaisesti jokaisella ihmisellä 
on oikeus saada apua riippumatta etnisestä taustasta, uskonnosta tai 
kansallisuudesta. Humanitaarinen apu kunnioittaa paikallista kulttuuria 
ja tapoja, ja työtä tehdään yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Arvo-
jemme mukaisesti myös avunsaajien on voitava osallistua katastrofiavun 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten arvioimiseen. 

Välittömän hätäavun lisäksi ihmisiä on autettava varautumaan mah-
dollisiin tuleviin katastrofeihin. Työmme tuloksista olemme vastuussa 
sekä avunsaajille että työmme mahdolliseksi tekeville lahjoittajillemme.

Kirkon Ulkomaanapu on ensimmäinen suomalainen järjestö, jolle on 
myönnetty humanitaarinen laatustandardi, CHS-sertifiointi (Core Huma-
nitarian Standard).

Humanitaarisen avun tehokkuuden ja nopeuden turvaamiseksi Kirkon 
Ulkomaanapu tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja 
verkostojen kanssa. Rahoittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme ovat 
Ulkoministeriö, Euroopan komission humanitaarisen avun toimisto ECHO 
ja monet YK-järjestöt. Olemme kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun 
keskeisen koordinoijan ACT-allianssin perustajajäsen. Window-Close V
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KOLUMNIHUMANITAARINEN APU



KIRKON ULKOMAANAPU on Suomen suurin 
kansain välisen avun järjestö. Toimimme siellä, 
missä hätä on suurin. 

Visiomme on maailma, jossa kaikki yhteiskun-
nat ovat sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia. 
Niissä toteutuu jokaisen oikeus rauhaan, laadukkaa-
seen koulutukseen ja kestävään toimeentuloon. 

Arvojamme ovat valikoimaton lähimmäisen-
rakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioi-
tus. Teemme työtä kaikkein köyhimpien ihmisten 
kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta.

TAVOITTEENA 
OIKEUDENMUKAINEN 
JA SOPEUTUMIS
KYKYINEN MAAILMA Toimeentulo

IHMISOIKEUKSIEN 
 TOTEUTUMINEN

Koulutus tukee
osallistumista yhteisöön

ja yhteiskuntaan

Toimeentulo   
luo vakautta

Laadukas koulutus 
luo työtä ja 
elinkeinon

Laadukas koulutusRauha
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TYÖMME YTIMESSÄ on puolustaa kaikkein heikommassa asemassa 
olevien ihmisten oikeutta elää rauhassa, saada laadukasta koulutusta ja 
hankkia toimeentulo.

Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja investointien rinnalla tarvitaan 
vaikuttamistyötä kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Vaikuttamistyöllä 
pyrimme poistamaan rakenteita, jotka luovat ja ylläpitävät köyhyyttä, 
konflikteja ja epäoikeudenmukaisuutta.

Teemme vaikuttamistyötä maaohjelmissamme, kansainvälisellä tasolla 
ja Suomessa. Toimintamaissamme pyrimme tukemaan paikallisia vai-
kuttamishankkeita yhteistyössä kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja ver-
kostojen kanssa. 

Käytännössä vaikuttamistyö voi olla esimerkiksi päättäjien tapaamista, 
koulutusta, eri toimijoiden tuomista yhteen tai kansalaisten ja vallanpitäjien 
välisen vuoropuhelun tukemista.

Viime vuonna tuimme ohjelmamaissamme yhteensä 51 vaikutta-
mistyön aloitetta, joista 86 prosenttia tuotti positiivisen muutoksen. 
Vaikuttamistyömme fokuksessa oli heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten oikeus laadukkaaseen koulutukseen, toimeentuloon ja rauhaan 
sekä naisten, nuorten, vähemmistöjen ja uskonnollisten ja perinteisten 
toimijoiden osallistuminen päätöksentekoon. Vaikuttamistyön aloitteet 
pitivät sisällään 419 aktiviteettia kuten esimerkiksi 53 kampanjaa ja lukuisia 
tapaamisia päättäjien kanssa. Lisäksi vaikutimme samoihin teemoihin 
myös Suomessa ja kansainvälisesti. Window-Close

Vaikuttamistyöllä 
pysyviä muutoksia
KIRKON ULKOMAANAVUN ohjelmamaissa päätöksenteko on harvoin 
demokraattista ja osallistavaa. Kansalaisten on vaikea saada ääntään 
kuuluviin. Kansalaisyhteiskunnan tila on usein rajallista ja vaikuttamis-
työhön liittyy riskejä.

Näissä konteksteissa vaikuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja tukea 
eikä tuloksia saada aina vuositasolla. 

Onnistuessaan vaikuttamistyöllä voidaan kuitenkin saada aikaan mer-
kittäviä muutoksia. Muutokset lainsäädäntöön, toimintatapoihin, ja asen-
teisiin ovat usein pitkäaikaisia ja kestäviä. Ne vaikuttavat samanaikaisesti 
suureen määrään ihmisiä. Parhaassa tapauksessa muutosten myötä 
poistuu jatkuvan avun tarve.

Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on kaikessa työssään edistää kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia laadukkaaseen 
koulutukseen, toimeentuloon ja rauhaan. Lisäksi mahdollistamme ja 
tuemme osallistavaa päätöksentekoa.

Naiset, nuoret, vähemmistöt ja uskonnolliset sekä perinteiset toimijat 
jäävät usein päätöksenteon ulkopuolelle, vaikka heidän roolinsa on keskei-
nen esimerkiksi konfliktien ratkaisussa ja kestävän rauhan rakentamisessa. 
Vaikuttamistyömme osana tuemme näiden ryhmien aktiivista roolia ja 
teemme mahdolliseksi sen, että heidän äänensä kuuluu päätöksenteossa. 

Esimerkiksi Somaliassa valtio on sisällissodan jäljiltä yhä heikko. Tuimme 
viime vuonna yhdessä Uskonnollisten ja perinteisten rauhantoimijoiden 
verkoston kanssa maan liittovaltion ja osavaltioiden hyvää hallintoa 
ja sovinnontyötä. Kehitimme yhdessä muun muassa aluehallintoa ja 
piirikuntien muodostamista neljän osavaltion alueella. Vaikuttamistyön 
avulla varmistimme naisten edustuksen (30 prosenttia) aluehallintoa 
johtavissa komiteoissa ja tuimme merkittävällä tavalla naisten, nuorten, 
vähemmistöryhmien, perinteisten ja uskonnollisten johtajien osallistumista 
aluehallinnon kehittämiseen.

Parhaimmillaan vaikuttamistyö voi muuttaa kokonaisen sektorin toi-
mintaa. Esimerkiksi Kambodžassa KUA:n pitkäjänteisen vaikuttamistyön 
myötä opetus-, nuoriso- ja urheiluministeriö päätti sisällyttää opinto-oh-
jauksen Kambodžan kansalliseen koulutusstrategiaan vuosille 2019–2023 
ja kehittää opinto-ohjauksen linjaus. Ennen KUA:n vaikuttamistyötä 
opinto-ohjausta ei tarjottu Kambodžan kouluissa.

Vaikuttamistyön avulla onnistuimme viime vuonna lisäämään koulua 
käyvien lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen, määrää sekä pienentä-
mään koulunsa keskeyttäneiden osuutta ohjelmamaissamme. Suomessa 
olemme jo useamman vuoden ajan ajaneet koulutusta yhdeksi Suomen 
kehityspolitiikan painopistealueeksi. Iloksemme Suomen hallitus toteutti 
toiveen hallitusohjelmassaan viime vuonna. 

Maksimoidaksemme vaikuttamistyömme tulokset 
teemme vaikuttamistyötä monilla eri tasoilla. Ohjel-
mamaissamme vaikuttamistyö tapahtuu useimmiten 
paikallistasolla. Nostamme kuitenkin samoja 
kysymyksiä myös kansalliselle tasolle. Lisäksi 
vaikutamme myös Suomessa ja kansainväli-
sesti. Monesti toimimme yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa ja lukuisten verkostojen 
kautta. Yhteistyöllä pystymme vahvistamaan 
viestiämme, mikä monesti vähentää riskejä 
yksittäiselle toimijalle sellaisissa maissa, joissa 
kansalaisyhteiskunnan tilaa on rajoitettu 
merkittävästi. Window-Close

Katri Suomi 
Vaikuttamistyön päällikkö

VAIKUTTAMISTYÖN 
KOHTEENA HEIKOIMMASSA 
ASEMASSA OLEVIEN ARKI
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KOLUMNIVAIKUTTAMISTYÖ



TOIMEENTULO ON EDELLYTYS ihmisarvoiselle elämälle. Jokaisella 
ihmisellä on oikeus toimeentuloon, jonka avulla hän pystyy elättämään 
itsensä ja perheensä, lisäämään omaa hyvinvointiaan ja osallistumaan 
yhteisönsä sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen tilanteen kehittämiseen 
tasa-arvoisena kansalaisena.

Kehittyvissä maissa suurimman osan toimeentulon mahdollistavista 
työpaikoista luovat pienet ja keskisuuret yritykset. Siksi Kirkon Ulko-
maanapu tukee yksityissektoria kaikissa ohjelmamaissaan maailman 
hauraimmissa valtioissa. 

Tavoitteenamme on vähentää köyhyyttä edistämällä kestävää talou-
dellista kehitystä. Tuemme erityisesti naisten, nuorten ja pakolaisten 
työllistymistä ja yrittäjyyttä esimerkiksi toimeentuloon tähtäävän kou-
lutuksen avulla. Toimeentuloa kehittävissä hankkeissa osallistujia koulu-
tetaan yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen. Yhteisöihin perustetaan 
osuuskuntia ja säästöryhmiä tukemaan elinkeinonharjoittamista. Vuonna 
2019 lisäsimme myös käteisavustusten hyödyntämistä osana esimerkiksi 
konfliktista tai luonnonkatastrofista toipuvien alueiden elinkeinotoiminnan 
tukemista. Yhteisöjen toiminnan kannalta on tärkeää, että ihmiset luovat 
toisilleen toimeentuloa ostamalla tuotteita ja palveluita.

Työstä saatu toimeentulo kehittää myös yhteisöjä ja auttaa niitä luo-
maan kestäviä rakenteita, jotka luovat vakautta ja rauhaa. Työssämme 
pyrimme siihen, että tukemamme toimeentulohankkeet ovat kestävällä 
pohjalla niin ympäristön kuin paikallisten olosuhteiden näkökulmasta. Window-Close

OIKEUS 
TOIMEENTULOON

Entinen siirtotyöläinen 
Khincha Lal Pahari on tyyty-
väinen saadessaan Kirkon 
Ulkomaanavun tukeman kou-
lutuksen ansiosta riittävän toi-
meentulon viljelemällä maata 
kotimaassaan Nepalissa. T
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SIJOITUKSIA 
TOIMEENTULOON 
JA RAUHAAN
KEHITTYVISSÄ MAISSA uusien työpaikkojen luominen 
on avainasemassa taistelussa köyhyyttä ja epätasa-
arvoa vastaan.

Yritystoimintaan sijoittaminen on kansalaisjärjestöille uudenlainen tapa 
tukea kehittyvien maiden taloutta. Kirkon Ulkomaanavun perustaman 
sijoitusyhtiö FCA Investments Oy:n (FCAI) toiminta käynnistyi vuonna 
2019 toden teolla, kun se teki ensimmäiset pääomarahastosijoituksena 
Ugandassa ja Aasiassa. 

FCA Investmentsin taustalla ovat kehittyvien maiden kasvavan väestön 
tarpeet turvata elämiseen riittävä toimeentulo. Maailmanpankki arvioi 
jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa, että vuoteen 2025 
mennessä on luotava globaalisti yli 600 miljoonaa työpaikkaa. Sittemmin 
tarve on vain kasvanut.

Haaste on niin valtava, ettei perinteinen kehitysyhteistyö pysty vas-
taamaan kaikkiin tarpeisiin. Ratkaisevaan asemaan ovatkin nousemassa 
pienet ja keskisuuret yritykset, jotka Maailmanpankin mukaan luovat 
70 prosenttia uusista työpaikoista. Maailman hauraimmissa valtioissa 
pk-yritysten merkitys on vielä suurempi. 

Kehittyvissä maissa uusien työpaikkojen luominen on avainasemassa 
taistelussa köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan. Työ ja toimeentulo luovat 
toivoa ja ne ovat tärkeitä tukipilareita myös kestävän rauhan turvaamisessa.

Yritystoiminta ei kuitenkaan synny tyhjästä ja erityisesti maailman 
hauraimmissa valtioissa joissa sijoittajien riskit ovat isoja, sen käynnis-
tämiseen tarvittava taloudellinen pääoma on tiukassa. 

Tähän haasteeseen FCAI on nyt tarttunut ensimmäisten sijoitus-
päätöstensä avulla. Ugandassa vuonna 2019 tehdyn 4 miljoonan euron 
pääomarahastosijoituksen lisäksi FCAI on tehnyt ensimmäisen suoran 
sijoituksen munatuotantoyritykseen.

Rahoituksen lisäksi FCAI tarjoaa pk-yrityksille tukea myös muun yritys-
toiminnan, kuten taloushallinnon, kehittämiseen. Yrityksiä voivat auttaa 
Kirkon Ulkomaanavun omat asiantuntijat ja liiketoiminnan ammattilaiset, 
jotka haluavat lahjoittaa ammattiosaamistaan vapaaehtoispohjalta.

Kirkon Ulkomaanavun arvojen mukaisesti vastuullisuus on kaiken sijoi-
tustoiminnan ytimessä. FCAI sijoittaa yhteiskunta- ja ympäristövastuullisiin 
yrityksiin, jotka luovat työpaikkoja, nostavat matalapalkkatyöntekijöiden 
tulotasoa ja vähentävät köyhyyttä. Myös naisyrittäjien tukeminen ja nuor-
ten ja naisten työllistyminen ovat sijoitustoiminnan keskeisiä tavoitteita. 

FCA Investmentsin kasvattaessa resurssejaan se voi käynnistää sijoitus-
toimintansa myös muissa Kirkon Ulkomaanavun ohjelmamaissa kuten esi-
merkiksi Keniassa, Jordaniassa, Nepalissa, Myanmarissa ja Kambodžassa. Window-Close

Sijoittaminen luo 
kestävää kehitystä
KEHITYSYHTEISTYÖN IDEAA selitetään usein yksinkertaisella analogialla 
kalastuksesta. Jos ihmiselle antaa kaloja, hän on riippuvainen avusta jat-
kossakin. Jos ihmisen opettaa kalastamaan ja antaa hänelle ongen, hän 
pystyy hankkimaan itselleen mielin määrin kalaa ja ehkä jopa saamaan 
elantonsa kalastamalla muillekin. 

Yritystoiminnan tukeminen on toimeentulon tukemista ja toimeentulon 
tukeminen on osa Kirkon Ulkomaanavun ydintyötä laadukkaan koulutuksen 
ja rauhan lisäksi. Aivan kuten auton moottoria ei pysty korjaamaan yhdellä 
työkalulla, myös kehitysyhteistyössä tarvitaan monia erilaisia työkaluja. 
Joskus ihmiset tarvitsevat ruokaa ja saippuaa, toisinaan ammatillista 
koulutusta tai käteistä rahaa. FCA Investments on yksi työkalu kestävän 
kehitysyhteistyön pakissa.

FCA Investmentsin toiminta perustuu ajatukselle siitä, kuinka voimme 
tukea yrittäjähenkisiä yksilöitä työllistämään muita. Monesti tällaiset pienet 
ja keskisuuret yritykset tarvitsevat kasvaakseen vain jonkun, joka uskoo 
niihin ja sijoittaa niiden toimintaan.

FCA Investmentsin toimintaympäristö on maailman kehittyvissä val-
tioissa, joten sijoituksemme sisältävät yrityksille tiettyjä ehtoja. Työmme 
painotus on sellaisen yritystoiminnan tukemisessa, jolla on mahdollisimman 
kestävä ja voimakas vaikutus yhteisöissään. Yrittäjien pitää sitoutua työllis-
tämään ihmisiä ja luomaan sillä tavalla kestävää hyvinvointia. Esimerkiksi 
Somaliassa sijoitamme kalastussektoriin.

Somalialaiset syövät vain vähän kalaa, koska jopa pääkaupunki Moga-
dishun kaupoissa on pulaa kylmäkaapeista. Kala ehtii monesti pilaantua 
jo ennen kuin se päätyy myyntiin. Kala olisi kuitenkin hyvä ja ympäristö-
ystävällinen ravinnonlähde kuivuudesta kärsivässä Somaliassa toisin kuin 
esimerkiksi laidunmaita ja runsaasti juomavettä tarvitsevat naudat ja kamelit. 

Tästä syystä FCA Investments sijoittaa Somaliassa kalastusalan yri-
tystoimintaan ja tuemme lisäksi kansalaisjärjestöä, joka auttaa kauppoja 
hankkimaan kylmäkaappeja. Toiveena on, että nämä toimet pikkuhiljaa 
vaikuttavat niin, että kalan käyttö ravintona yleistyy ja kamelien ja vuo-
hien kasvatus vähenee. Kehitys tukisi ilmastonmuutoksen vastaista työtä 
aavikoituneessa ja kuivassa Somaliassa, koska puita tarvitsisi kaataa 
vähemmän laidunmaiden tieltä, mutta pienentäisi myös 
nälänhädän uhkaa. Edellinen suuri nälänhätä Soma-
liassa vuosina 2010–2012 tappoi YK:n arvion mukaan 
260 000 ihmistä.

Somalian esimerkki osoittaa, miten jo yhdellä 
tarkkaan harkitulla sijoituksella voi olla vaikutuksia 
kokonaisiin yhteisöihin ja niiden elinympäris-
töihin. Kun yritykset menestyvät, kokonaiset 
yhteisöt menestyvät. Tätä tarvetta varten 
perustimme FCA Investmentsin. Window-Close 

Emmanuel Obwori
Sijoitusjohtaja, FCA Investments

Sijoitusyhtiö FCA Investments 
teki ensimmäisen 4 miljoonan 
euron pääomarahasto-
sijoituksensa Ugandassa 
kesäkuussa 2019. E
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FCA INVESTMENTS KOLUMNI



RAUHA ON EDELLYTYS ihmisoikeuksien toteutumiselle ja kestävälle 
kehitykselle. Kun yhteisöt saavat elää rauhassa, lapset voivat keskittyä 
koulunkäyntiin ja aikuiset toimeentulon hankkimiseen ja vakaan yhteis-
kunnan rakentamiseen.

Kirkon Ulkomaanavun rauhantyö keskittyy pääosin maailman hauraim-
piin valtioihin. Niiden joukossa ovat Keski-Afrikan tasavalta, Etelä-Sudan, 
Kenia, Uganda, Somalia, Myanmar, Nepal ja Kambodža. Lisäksi rauhaan 
liittyvää työtä tehdään Israelissa ja Palestiinalaisalueilla. Monella näistä 
valtioista on myös kehitykseen liittyviä haasteita. 

Kestävä kehitys voi kuitenkin rakentua vain pitävälle pohjalle, joka 
vaatii sitkeää ruohonjuuritason rauhantyötä. Sitä ovat esimerkiksi maa- ja 
omaisuuskiistojen, perheoikeuksien ja ihmisoikeusrikkomuksien tunnis-
taminen, sovitteleminen ja niihin liittyvät rauhanprosessit. Kestävä rauha 
ei tarkoita vain konfliktin päättymistä vaan se edellyttää koko yhteisön 
mukaan ottamista ja sitoutumista sekä rakenteiden muuttamista sellaisiksi, 
että ne tukevat eri ryhmien rauhallista yhteiseloa.

Rauhantyömme keskiössä ovat naiset, nuoret, pakolaiset ja uskonnol-
liset sekä perinteiset toimijat. Nämä ryhmät jäävät usein päätöksenteon 
ja virallisten rauhanprosessien ulkopuolelle. Siksi tuemme niiden aktiivista 
roolia ja varmistamme, että heidänkin äänensä kuuluu päätöksenteossa. 
Yhteisöt ja ruohonjuuritason toimijat ovat keskeisessä roolissa konfliktien 
ratkaisemisessa ja rauhan rakentamisessa. Window-Close

OIKEUS  
RAUHAAN

Naisten ryhmät ovat keskeisiä 
ruohonjuuritason toimijoita 
rauhanprosessissa esimerkiksi 
Etelä-Sudanin Piborissa.S
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TYÖMME TEEMATTYÖMME TEEMAT



NAISTEN PANKKI

Vuodesta 2007 alkaen toiminut Naisten Pankki tukee hauraassa ase-
massa olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvon 
toteutumista Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.

Vuonna 2019 Naisten Pankki teki kaikkien aikojen keräysennätyksensä. 
Vuoden aikana Naisten Pankki keräsi 2 024 824 lahjoituseuroa. Muita 
vuoden kohokohtia oli Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma, joka vietti 
10-vuotisjuhliaan. Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumia järjestettiin yli 
sata ja niiden avulla kerättiin varoja yhteensä 100 100 euroa.

Vuoden 2019 loppuun mennessä Naisten Pankilla oli 3 416 kuukausi-
lahjoittajaa, 1 653 osakasta ja yli 3 000 vapaaehtoista. Heidän tuellaan 
toteutettiin 13 hanketta kuudessa ohjelmamaassa. Niissä Naisten Pankin toi-
minnassa oli mukana kaikkiaan noin 26 800 edunsaajaa maailmanlaajuisesti. 

Naisten Pankin hankkeissa vieraili Skills Donation -ohjelman kautta 
kuusi vapaaehtoista. Ohjelman tarkoituksena on edistää naisyrittäjyyttä 
ja kehittää entistä parempia hankkeita yhdistämällä Naisten Pankin 
verkoston ammatillinen osaaminen ja kohdemaiden hankkeiden tarpeet. 
Lisäksi 10 vapaaehtoista vieraili marraskuussa 2019 omakustanteisesti 
Kambodžassa tutustumassa Naisten Pankin hanketyöhön.

Suomessa yli 40 paikkakunnalla järjestettiin Naisten Pankin paikallis-
ryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi vapaaehtoiset järjestivät vuoden 
aikana yli 500 tapahtumaa ympäri Suomen.

WEFOOD

WeFood on Suomen ensimmäinen hävikkiruokakauppa. Myymälä perus-
tettiin vuonna 2018 osaksi Kirkon Ulkomaanavun ilmastotyötä. Vuoden 
2019 loppuun mennessä se oli onnistunut vähentämään ruokahävikkiä 
yhteensä 110 000 kiloa. 

Helsingin kauppakeskus Redissä tomivan hävikkiruokakaupan toiminnan 
mahdollistivat 162 vapaaehtoista, jotka lahjoittivat työpanostaan esimer-
kiksi myymälässä ja sen logistiikassa. WeFoodin tavarantoimittajien määrä 
nousi kaupan toisena toimintavuonna 31:een. Eniten WeFoodin kautta 
pelastui hävikiltä vuonna 2019 hedelmiä ja vihanneksia. 

OPETTAJAT ILMAN RAJOJA

Opettajat ilman rajoja -verkosto tarjoaa opetusalan ammattilaisille mah-
dollisuuden jakaa ammatillista osaamistaan kansainvälisessä ympäristössä. 
Verkoston vapaaehtoiset toimivat pääasiassa Kirkon Ulkomaanavun 
kehitysyhteistyöhankkeissa.

Vuonna 2019 Opettajat ilman rajoja -verkoston kautta maailmalle lähti 
vapaaehtoistehtäviin vähintään kolmen kuukauden pituiselle jaksolle 22 ja 
lyhyemmälle, kolmen viikon World Teacher -ohjelman jaksolle, 18 opetus- 
ja koulutusalan asiantuntijaa. 

Vuoden 2019 vapaaehtoisjaksot sijoittuivat Ugandaan, Keniaan ja 
Eritreaan Itä-Afrikassa, Palestiinalaisalueelle Lähi-idässä sekä Myanmariin 
ja Kambodžaan Aasiassa.

Lisäksi Suomessa järjestettyyn mobiilimentorointiohjelmaan osallistui 
noin 20 opettajaa. Suomessa aloitettiin syksyllä 2019 myös työryhmät 
aiemmin maailmalta palanneille, aktiivisesti Opettajat ilman rajoja -toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Vuoden 2019 kohokohtiin lukeutui myös sadannen vapaaehtoisjakson 
täyttyminen. Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisjaksoja on 
järjestetty vuodesta 2014. 

CHANGEMAKER

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker edistää globaalia 
oikeudenmukaisuutta kouluttamalla nuoria kehityskysymyksistä ja järjes-
tämällä vaikuttamistoimintaa. 

Vuonna 2019 Changemaker järjesti vaikuttamistoiminnan ABC-koulu-
tusten sarjan seitsemällä paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistui yhteensä 
109 nuorta. Changemaker julkaisi myös uuden Vaikuttamistoiminnan 
oppaan nuorille. Yhteensä Changemaker järjesti vuoden aikana 130 erilaista 
koulutus- ja toiminnan esittelytilaisuutta 17 eri paikkakunnalla.

Lisäksi verkosto osallistui Finnwatchin koordinoimaan #Ykkösket-
juun-kampanjaan, jonka tavoitteena oli saada Suomeen yritysvastuulaki. 
Changemaker kampanjoi myös ilmastokysymyksistä ja toimi aktiivisesti 
Nuoret, rauha ja turvallisuus -teeman parissa osana 2250-verkostoa. 

Verkoston vaikuttamistoiminta sekä eri puolilla Suomea pidetyt tapah-
tumat ja koulutukset houkuttelivat verkostoon 156 uutta jäsentä. Vuoden 
lopussa jäseniä oli yhteensä 954. 

 Verkosto teki myös kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden Change-
maker-verkostojen ja ACT-Allianssin Community of Practice on Youth -ver-
kostossa, joissa se toimi puheenjohtajana vuoden 2019 ajan. 

Joulukuussa Suomen Changemaker vietti 15-vuotisjuhlia. 

EAPPI 

EAPPI on kansainvälinen ohjelma, joka lähettää vapaaehtoisia ihmisoikeus-
tarkkailijoita Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin. Ohjelman nimi on lyhenne 
sanoista Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel. 
Sen tehtävänä on tukea paikallisyhteisöjä ja siviiliväestöä muun muassa 
antamalla suojelevaa läsnäoloa sekä raportoida ihmisoikeusloukkauksista 
Israelissa ja Palestiinassa. 

Suomesta alueelle lähetettiin kolmen kuukauden jaksolle viime vuonna 
12 vapaaehtoista. Alueelta palattuaan vapaaehtoiset osallistuvat toimintaan 
Suomessa yhdessä aiempien EAPPI-vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisia 
on vähän, mutta he ovat todella sitoutuneita ja tekevät kaikki aktiivista 
työtä esimerkiksi vaikuttamistyön ja tiedon levittämisen parissa. Viestin-
nässään EAPPI keskittyy usein ajankohtaisiin ihmisoikeusloukkauksiin. 

EAPPI-vapaaehtoisten raportointi perustuu paikallaoloon ja omin 
silmin nähtyihin tapahtumiin. Suomessa vapaaehtoiset järjestivät vuonna 
2019 muun muassa kiertävän valokuvanäyttelyn ja keskustelu tilaisuuksia 
eri kirjastoissa, kouluissa, yliopistoissa ja järjestöissä. Ohjelman vaikutta-
mistyötä kohdistettiin myös EU:n päätöksentekijöihin. Window-Close

Maailma muuttuu, kun sitä 
muutetaan yhdessä

1. Naisten Pankin vapaaehtoi-
set järjestivät viime vuonna 
yli 500 tapahtumaa. Kävele 
Naiselle Ammatti -tapahtumat 
eri puolilla Suomea keräsivät 
lahjoituksina yli 100 000 
euroa.

2. Vapaaehtoiset ovat korvaa-
maton apu WeFoodin myymä-
lässä ja logistiikassa.

3. EAPPI-vapaaehtoiset rapor-
toivat ihmisoikeusloukkauk-
sista Israelissa ja Palestiinassa.

4. Changemaker kouluttaa 
nuoria kehityskysymyksistä 
ja järjestää vaikuttamistoi-
mintaa.

5. Opettajat ilman rajoja -ver-
koston vapaaehtoiset jakavat 
ammatillista osaamistaan 
kansainvälisessä ympäris-
tössä. 
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VAPAAEHTOISVERKOSTOT VAPAAEHTOISVERKOSTOT



KIRKON ULKOMAANAVULLE suunnattujen testamentti- ja 
suurlahjoitusten kokonaissummassa tapahtui huomattavaa 
kasvua edellisvuosiin verrattuna.

Vuonna 2019 yksityislahjoituksista kertyi Kirkon Ulkomaanavun työlle 11,5 
miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa kahdeksan prosentin kasvua edellisvuo-
teen nähden. Yli kolmannes tuotoista tulee kuukausilahjoittajilta, jotka 
ovat yksityisvarainhankintamme tärkeä tukijalka. 

Toisenlainen Lahja tuotti 1,2 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin 
edellisvuonna. Suosituin lahja oli jo toista vuotta peräkkäin puuntaimet.

Kirkon Ulkomaanavulle suunnattujen testamentti- ja suurlahjoitusten 
kokonaissummassa tapahtui huomattavaa kasvua edellisvuosiin verrattuna. 
Testamenttilahjoituksen ja suurlahjoituksen tekeminen on lahjoittajalle 
helppoa ja lahjoituksilla autetaan maailman heikoimmassa asemassa 
olevia. Testamentatun omaisuuden muoto voi olla mitä tahansa rahasta 
kiinteistöihin. Yleishyödyllisenä järjestönä Kirkon Ulkomaanavun ei tarvitse 
maksaa saamistaan lahjoituksista veroa. 

On myös ollut ilo huomata, että kertaluontoisten suurlahjoitusten määrä 
on kasvanut. Tämä on erityisen ilahduttavaa siksi, että suurlahjoitukset 

kertovat paitsi luottamuksesta työhömme 
myös lahjoittamisen helppoudesta. Yhä 
useampi lahjoittaja on havainnut, kuinka 
vaivatonta esimerkiksi osakkeiden lahjoit-
taminen on. 

Kirkon Ulkomaanapu hoitaa osakkeiden 
realisointiprosessin ilman veroseuraamuksia eikä suurlahjoittajan tarvitse 
maksaa osakkeidensa arvonnoususta veroa. Saadut tulot ohjaamme lah-
joittajan kanssa yhdessä sopimaamme avustuskohteeseen ja raportoimme 
lahjoittajalle työn edistymisestä. Meille tärkeitä arvoja lahjoittajayhteistyössä 
ovat läpinäkyvyys ja avoimuus. 

Vuonna 2019 suurlahjoituksilla tuettiin esimerkiksi nuorten ammatillista 
koulutusta Ugandassa, vapautettujen maaorjien toimeentuloa Nepalissa 
ja pakolaislasten koulunkäyntiä Keniassa. 

Monet suurlahjoittajat halusivat auttaa kohdetta, joka on heidän sydän-
tään lähellä. Heikossa asemassa olevien toimeentulon parantaminen 
sekä nuorten ja lasten koulutus kehitysmaissa on iloksemme tärkeä asia 
tukijoillemme. Window-Close 

Jenni Lähteenmäki
Yhteyspäällikkö

Suurlahjoituksilla tukea nuorten 
ammatilliselle koulutukselle 
ja pakolaislasten koulunkäyntiin

Seurakuntien muu tuki 0,3 M€

Kolehdit 0,9 M€

Kirkkohallituksen 
tuki 1,0 M€

Talousarviotuki 
3,9 M€

VARAINHANKINNAN TUOTOT SEURAKUNNILTA 2019

Yhteensä
7,4 M€

Yhteisvastuu keräys 
1,3 M€
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SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOTUKI 
KIRKON ULKOMAANAVULLE 2010–2019 (M€)

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA nousee 
kristityn perustehtävästä, kristillisen lähim-
mäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden 
periaatteista. 

Seurakunnan sitoutuminen kansainväli-
seen diakoniaan edistää hankkeiden toteu-
tumista pitkäjänteisesti, mutta vahvistaa 
seurakunnan omistajuutta KUA:n kautta 
toteutuvasta kansainvälisestä diakoniasta 
ja tukee myös seurakunnan missionääristä 
identiteettiä. Näin kuvailee Kauniaisten 
kirkkoherra Mimosa Mäkinen Kirkon Ulkomaanavun työn ja kansainvälisen 
diakonian merkitystä. 

”Kirkon Ulkomaanapu on tärkeä yhteistyökumppanimme, koska se 
toteuttaa kanssamme yhtä seurakuntamme ydintehtävää, diakoniaa. 
Kansainvälisen diakonian avustusten osalta pidän tärkeänä keskittää tukea 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi etniseen 
taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta”, Mäkinen sanoo.

Seurakuntien tuki onkin yksi Kirkon Ulkomaanavun tulolähteiden 
peruspilareita ja elinehto kansainvälisen rahoituksen hakemiseksi. Yli 
puolet kirkon ja seurakuntien taloudellisesta avusta on seurakuntien suo-
raa talousarviotukea. Tuki oli vuonna 2019 yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. 

Talousarviotuen lisäksi Kirkon Ulkomaanavun työ ja sen tukeminen 
on ollut seurakunnissa esillä monin tavoin. Kauniaisten seurakunnassa 
Kirkon Ulkomaanapu on ollut läsnä muun muassa erilaisten vierailujen, 
materiaalien, tapahtumien ja keräysten kautta. 

”Toisenlaiset lahjat ilahduttavat syntymäpäiväsankareita ja yhteis-
työkumppaneita. Monena vuonna olemme järjestäneet Kävele Naiselle 
Ammatti -tapahtuman yhteistyössä Naisten Pankin kanssa”, kertoo Mäkinen. 

Vapaat kolehdit messuissa ja rippikouluissa, osallistuminen valta-
kunnallisiin kampanjoihin sekä seurakuntien järjestämät muut tapahtu-
mat ovat tärkeitä tuen muotoja Kirkon Ulkomaanavulle. Suomen vanhin 
kansalaiskeräys Yhteisvastuu järjestetään vapaaehtoisten tuella ja sen 
organisoivat seurakunnat. Vuonna 2019 Yhteisvastuu-keräys tuotti Kirkon 
Ulkomaanavulle lähes 1,3 miljoonaa euroa. 

Seurakunnat tukivat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä 
myös reagoimalla katastrofikeräyksiin. Niitä järjestettiin vuonna 2019 keväällä 
Mosambikin hirmumyrskyn uhreille ja syksyllä Koillis-Syyrian pakolaisille. Window-Close

Tuulia Kokkonen
Yhteyspäällikkö ja pappi

Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa 
seurakuntien tärkeää ydintehtävää 

Suurlahjoituksilla tuettiin 
myös Pohjois-Ugandassa 
sijaitsevan Bidibidin 
pakolaisasutusalueen 
lasten koulunkäyntiä 
jakamalla koulu tarvikkeita ja 
järjestämällä opetusta.
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Kauniaisten kirkkoherra 
Mimosa Mäkinen.

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaan avulle 2019 -tilasto  
löytyy osoitteesta:
kua.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-ja-talousarviotuki/
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SEURAKUNNAT JA KUAVARAINHANKINTA



Muut tuotot 0,7 M€

Seurakuntien tuki 
7,4 M€

Kansainvälinen 
tuki 14,9 M€

Yksityiset, yritykset ja 
yhteisöt 11,5 M€

Valtion tuki 
10,3 M€

VARAINHANKINNAN TUOTOT 2019

Yhteensä
44,7 M€

Keski-Afrikan 
tasavalta 2,5 M€

Yleishallinto 1,5 M€

Toiminnot 
kotimaassa 4,1 M€

Muut maat 2,8 M€
Uganda 11,9 M€

Somalia 4,9 M€

Etelä-Sudan 4,0 M€

Kenia 2,6 M€ Globaalit hankkeet 3,5 M€

Eritrea 0,7 M€

Syyria 0,7 M€

Nepal 1,3 M€

Kambodža 1,5 M€

Jordania 2,0 M€

Myanmar 2,1 M€

TOIMINTAKULUT 2019

Yhteensä
46,3 M€

Kirkollinen- ja sidosryhmätyö 
1,0 M€ / 2,2 %

Hallinto 1,5 M€ / 3,3 %

Avustustyö 40,7 M€ / 87,9 %

AVUSTUSTYÖ JA TUKITOIMINNOT 2019

Yhteensä
46,3 M€

Varainhankinta 
2,4 M€ / 5,1 %

Viestintä 0,7 M€ / 1,6 %

Globaalit hankkeet 3,5 M€

Eurooppa 0,3 M€

Aasia 6,0 M€

Afrikka 27,7 M€

TOIMINTAALUEET 2019

Yhteensä
40,7 M€

Lähi-itä 3,2 M€

Afrikka 27,7 M€
Uganda .................................. 11,9 M€
Somalia ................................. 4,9 M€
Etelä-Sudan ......................... 4,0 M€
Kenia....................................... 2,6 M€
Keski-Afrikan tasavalta .... 2,5 M€
Eritrea ..................................... 0,7 M€
Mosambik ............................. 0,2 M€
Liberia .................................... 0,1 M€
Afrikka alueellinen.............. 0,7 M€

Aasia 6,0 M€
Myanmar ............................... 2,1 M€
Kambodža ............................ 1,5 M€
Nepal ...................................... 1,3 M€
Bangladesh .......................... 0,6 M€
Indonesia .............................. 0,2 M€
Aasia alueellinen ................ 0,3 M€

Lähi-itä 3,2 M€
Jordania................................. 2,0 M€
Syyria ...................................... 0,7 M€
Palestinalaisalueet ............. 0,4 M€
Jemen .................................... 0,1 M€
Israel ....................................... 0,0 M€

Eurooppa 0,3 M€
Suomi ..................................... 0,1 M€
Kreikka ................................... 0,0 M€
Eurooppa alueellinen ........ 0,1 M€

Globaalit hankkeet 3,5 M€
Globaalit hankkeet ............ 3,5 M€

KIRKON ULKOMAANAVUN rahoitus kehittyi suotuisasti vuonna 2019. 
Kansainvälisen rahoituksen osuus kasvoi merkittävästi edellisvuodesta 
ja myös yksityishenkilöiden lahjoitusten määrässä oli kasvua. Seura-
kuntien tuen määrä laski hieman vuodesta 2018. Seurakuntatuottojen 
osalta edellisvuoteen verrattuna laskua oli talousarvioavustuksissa sekä 
virallisissa kolehdeissa. 

Vuonna 2019 kansainvälinen rahoitus muodostui suurimmaksi rahoi-
tuksen lähteeksi. Kirkon Ulkomaanavun vahvuutena on, että rahoituspohja 
on laaja koostuen useasta eri kansainvälisestä rahoittajasta, joita ovat 
esimerkiksi EU, ECHO, YK-järjestöt (UNHCR, UNICEF, UNWOMEN), Edu-
cation Cannot Wait, muut kansainväliset järjestöt sekä muiden maiden 
kehitysministeriöt. Toisaalta haasteena on, että kansainvälinen rahoitus 
on lyhytkestoista ja sidottu tiettyihin hankkeisiin. Siksi taloutta on suun-
niteltava ja seurattava systemaattisesti ja tarkasti. Tämä tarkoittaa, että 
varainhankintaa harjoitetaan kansainvälisenkin rahoituksen osalta läpi 
vuoden. Laadukas työmme on kuitenkin edesauttanut jatkorahoituksista 
neuvoteltaessa, ja olemme useassa maassa haluttu kumppani kansain-
välisille rahoittajille.

Kansainväliset rahoittajat edellyttävät usein merkittäviä omarahoi-
tusosuuksia osana hankerahoitusta. Kansainvälisen rahoituksen kasvun 
myötä on vastaavasti kyseisiin hankkeisiin liittyvän omarahoituksen tarve 
kasvanut. Omarahoituksen varmistaminen kotimaan varainhankinnan 
keinoin on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, jotta Kirkon Ulkomaanapu 
pystyy jatkossakin vastaamaan uusiin globaaleihin haasteisiin uusillakin 
toiminta-alueilla ja entisestään kehittämään ohjelmatyötään.

Vuoden 2019 kokonaistuotot olivat 45,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoit-
taa lähes 15 prosentin kasvua edellisvuoteen. Kansainvälisiltä rahoittajilta 
avustuksia saatiin 14,9 miljoonaa euroa. Ulkoministeriön tuki oli yhteensä 
10,3 miljoonaa euroa, josta ohjelmatuen osuus säilyi suurimpana 5,4 
miljoonassa eurossa. Humanitaarisen avun tuki nousi edellisestä myön-
tökaudesta 2,9 miljoonasta eurosta 3,8 miljoonaan euroon. Muu Ulko-
ministeriön rahoitus koostui alivaltiosihteerin, ja poliittisen osaston tuesta 
sekä Finnpartnership-tuesta.

Seurakuntatuotot olivat yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Tästä seurakuntien 
talousarvioavustuksien osuus oli 3,9 miljoonaa euroa ja kirkkohallituksen 
toimintatuki noin 1,0 miljoonaa euroa. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 
yhteensä 1,35 miljoonaa euroa. Muut seurakuntien tuotot koostuivat 
pääosin kolehdeista.

Yksityislahjoitukset sekä yrityslahjoitukset tuottivat yhteensä 11,5 mil-
joonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,9 miljoonaa. 

Yksityislahjoitusten osuus oli 10,6 miljoonaa 
ja yrityslahjoitusten 0,9 miljoonaa euroa. 

Avustustyön kulut olivat 40,7 miljoonaa 
euroa ja ne sisälsivät ohjelmien suunnittelu-, 

seuranta- ja kehittämiskuluja 2,9 miljoonaa. Kasvua avustustyön kuluissa 
verrattuna edellisvuoteen syntyi 16 prosenttia. Avustustyön kulujen osuus 
kokonaiskuluista oli 87,9 prosenttia. Avustustyön tukitoimintojen eli vies-
tinnän, varainhankinnan, sidosryhmätyön ja yleishallinnon kulut olivat 5,6 
miljoonaa euroa eli 12,1 prosenttia kokonaiskuluista. Alijäämäksi muodostui 
0,4 miljoonaa euroa, joka vastaa alle prosentin osuutta kokonaistuotoista. 

Covid-19-pandemia tulee vaikuttamaan lähivuosien talouteen ja sitä 
kautta ohjelmatyöhön. Vuosi 2020 alkoi pandemian vaikutusten mini-
mointiin pyrkivillä toimilla ja keväällä 2020 Kirkon Ulkomaanapu valmis-
tautui jatkamaan avustustyötään ohjelmamaissaan edistääkseen niiden 
palautumista kriisistä. Window-Close 

Jouni Hemberg
toiminnanjohtaja

Omarahoituksen varmistaminen 
entistä tärkeämpää 

Abir Mustafa, 23, opiskeli 
rakennusalaa Jubassa, Etelä-
Sudanissa.
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TULOSLASKELMA JA TASETULOSLASKELMA JA TASE

Kirkon Ulkomaanavun tilinpäätös ja toimintakertomus löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi/talous

Tuloslaskelma k€
VARSINAINEN TOIMINTA KONSERNI KONSERNI EMO EMO

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
Avustustoiminta
Tuotot Valtiolta 10 123 9 157 10 123 9 157

Seurakunnat 3 853 4 002 3 853 4 002
Kansainväl. rahoituslähteistä 15 079 10 117 13 840 9 148
Muut tuotot 32 43 31 41

29 087 23 320 27 847 22 348

Kulut Suorat avustukset -19 149 -16 066 -20 399 -17 452
Henkilöstökulut -11 704 -9 306 -10 016 -7 902
Muut kulut -9 877 -9 733 -9 032 -8 780

-40 730 -35 105 -39 447 -34 134

Kulujäämä -11 643 -11 785 -11 600 -11 785

Avustustoiminnan tukitoiminnot 
Viestintä ja sidosryhmätyö
Tuotot 182 161 182 161

Kulut Henkilöstökulut -1 125 -1 108 -1 125 -1 108
Muut kulut -625 -690 -625 -690

-1 750 -1 798 -1 750 -1 798

Kulujäämä -1 568 -1 637 -1 568 -1 637

Yleishallinto
Tuotot 49 11 149 11

Kulut Henkilöstökulut -2 176 -2 051 -2 176 -2 051
Muut kulut -1 840 -1 960 -1 837 -1 960
Siirto toiminnanaloille 2 534 2 626 2 534 2 626

-1 482 -1 385 -1 479 -1 385

Kulujäämä -1 433 -1 373 -1 330 -1 373

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -14 644 -14 796 -14 498 -14 796

VARAINHANKINTA

Tuotot Lahjoitukset yksityishenkilöiltä 10 583 9 886 10 583 9 886
Lahjoitukset yrityksiltä ja yhteisöiltä 899 761 899 761
Lahjoitukset seurakunnilta 2 537 2 607 2 537 2 607
Muut tuotot 366 200 366 200

14 386 13 454 14 386 13 454

Kulut -2 360 -2 211 -2 360 -2 211
Tuottojäämä 12 025 11 243 12 025 11 243

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osuus osakkuusyritysten voitosta 6 1 0 0
Tuotot 235 150 175 150
Kulut -26 -19 13 -19
Tuottojäämä 215 132 188 131

Kulujäämä -2 403 -3 421 -2 284 -3 421

YLEISAVUSTUKSET
Toiminta-avustus Kirkkohallitukselta 937 925 937 925

Tulos ennen rahastosiirtoja -1 466 -2 496 -1 347 -2 496

RAHASTOSIIRROT
Lahjoitusrahasto 1 141 2 192 1 141 2 192
Katastrofirahasto -150 -143 -150 -143
Naisten Pankin rahasto 41 -86 41 -86
Avustusrahasto -0 -0 -0 -0

1 031 1 962 1 031 1 962

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -435 -533 -316 -534

Tase k€
VASTAAVAA KONSERNI KONSERNI EMO EMO

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Ennakkomaksut 203 0 203 0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 203 0 203 0

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 42 0 0 0
Rakennukset ja rakennelmat 177 0 0 0
Koneet ja kalusto 76 90 75 90

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 295 90 75 90

Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet 0 0 92 3
Muut osakkeet ja osuudet 15 677 79 937 76
Muut saamiset 4 791 6 890 4 791 6 890

Sijoitukset yhteensä 20 468 6 969 5 820 6 968

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Pitkäaikaiset 0 0 300 0

Lyhytaikaiset
Ennakkomaksut projekteille 910 724 1 188 704
Siirtosaamiset 1 617 1 821 1 612 1 821
Muut saamiset 560 628 557 633

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 087 3 173 3 358 3 158

Rahoitusarvopaperit 586 100 100 100

Rahat ja pankkisaamiset 9 058 8 465 7 727 8 225

VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 696 18 797 17 582 18 541

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 34 34 34 34

Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot
Lahjoitusrahasto 805 1 945 805 1 945
Katastrofivarat 1 813 1 663 1 813 1 663
Naisten Pankki 2 207 2 245 2 204 2 245
Avustusrahasto 1985 118 118 118 118

Edellisten tilikausien ylijäämä 4 477 5 012 4 478 5 012
Tilikauden yli-/alijäämä -435 -533 -316 -534

Oma pääoma yhteensä 9 018 10 483 9 135 10 482

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset

Lainat 16 000 0 0 0
Lyhytaikaiset

Saadut ennakot 4 893 5 230 4 884 5 226
Ostovelat 597 593 479 380
Muut velat 1 482 919 1 521 978
Siirtovelat 1 705 1 573 1 563 1 475

Vieras pääoma yhteensä 24 677 8 314 8 447 8 059

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 33 696 18 797 17 582 18 541
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KIRKON ULKOMAANAVUN TOIMINTAA johtaa kirkkohallituksen täysis-
tunnon valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10–13 muuta 
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston ja tarkastusvaliokunnan. 

Vuonna 2019 säätiön hallitus kokoontui kasvotusten viisi kertaa. Lisäksi 
järjestettiin yksi sähköpostikokous ja opinto- ja neuvottelumatka Eku-
meeniseen keskukseen Sveitsin Geneveen, jossa ohjelmassa oli useiden 
ekumeenisten kumppanijärjestöjen, kuten Kirkkojen Maailmanneuvoston, 
Luterilaisen Maailmanliiton ja ACT Allianssin toimintaan tutustumista.

KEHITYSYHTEISTYÖ JA HUMANITAARINEN APU voivat toimia tehokkaasti 
ja tuottaa kestäviä tuloksia vain, jos niitä toteutetaan vastuullisesti. Vastuulli-
nen toiminta ja laatu kulkevat käsi kädessä. Yksi vastuullisuuden luovuttama-
ton periaate on niin sanottu do no harm, jonka mukaan avustustoiminnalla 
ei tule olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin tai heidän elinympäristöönsä.

Otimme vuoden 2019 aikana käyttöön uusia riskinhallintaan liittyviä 
työkaluja. Niiden avulla voimme paremmin tunnistaa ja ehkäistä ris-
kejä, joita Kirkon Ulkomaanavun tai sen työntekijöiden toiminnasta voisi 
mahdollisesti aiheutua. Riskejä arvioidaan sekä paikallisten yhteisöjen ja 
ihmisten että ympäristön näkökulmasta. Huomioimme myös ilmaston-
muutokseen liittyvät riskit. 

Rohkaisemme paikallisia ihmisiä antamaan palautetta tai tekemään 
valituksen, mikäli he havaitsevat ongelmia, toiminnastamme on aiheu-
tunut heille vahinkoa tai, jos he epäilevät väärinkäytöksiä. Tämä lisää 
ihmisten luottamusta ja auttaa havaitsemaan ongelmatilanteet ajoissa. 
Varmistaaksemme, että palautteen antaminen voi tapahtua turvallisesti 
ja luottamuksellisesti, olemme ottaneet maaohjelmissamme käyttöön 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia tapoja antaa palautetta ja tehdä vali-
tuksia. Vuoden 2019 loppuun mennessä tällaiset mekanismit on saatu 
käyttöön kaikissa ohjelmissa.

Meille on tärkeää taata, että paikallisten ihmiset ja yhteisöt voivat 
ohjelmamaissamme osallistua heitä koskevien hankkeiden suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin. Osallisuuden kautta paikallinen vastuu ja omis-
tajuus työhön vahvistuvat, ja hankkeilla saavutetaan pysyvämpiä tuloksia.

Myös osaava henkilöstö, hyvä toimintaympäristön tuntemus, paikallista 
osaamista hyödyntävä suunnittelu, säännöllinen hankkeiden seuranta ja 
arviointi, huolellinen riskienhallinta, ja jatkuva oppiminen edistävät vastuul-
lista ja laadukasta toimintaa Kirkon Ulkomaanavussa. Työtämme ohjaavat 
kansainväliset säännöt ja standardit, sekä sisäiset toiminta periaatteet 
ja -ohjeet. Olemme ainoa Core Humanitarian Standard (CHS) -laatu-
järjestelmän mukaan sertifioitu avustusjärjestö Suomessa.

Kirkon Ulkomaanapu kantaa yhteiskuntavastuuta toimimalla eettisesti 
ja ekologisesti. Toimistoissamme pyrimme toimimaan ympäristöystäväl-
lisesti ja käyttämään Reilun kaupan tuotteita kokoustarjoiluissa. Lisäksi 
kannustamme työntekijöitämme kierrätykseen ja Reilun kaupan tuotteiden 
käyttöön. Helsingin toimistollamme on WWF:n Green Office -sertifikaatti, 
ja useat maatoimistomme ovat alkaneet seurata samoja periaatteita. 
Olemme suomalaisten yritysten toimin-
taa kehitysmaissa tutkivan ja tarkkailevan 
Finnwatchin perustajajäsen. Window-Close

Vastuullisella toiminnalla 
kestäviä tuloksia

KUA:N HALLITUKSEEN KUULUIVAT VUONNA 2019:

Puheenjohtajana kv-asiantuntija Tarja Kantola, varapuheenjohtajana 
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth (vuodesta 2018 alkaen)

Jäseninä:
asianajaja Tuomas Aho 
johtaja Sixten Ekstrand
kansanedustaja Pekka Haavisto (kesäkuuhun asti)
seurakuntapastori Riikka Hietanen 
piispa Kaisamari Hintikka (huhtikuusta alkaen)
kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen
kehitysmaatutkija, dosentti Marjaana Jauhola
kirkkoherra Juhani Lavanko
päätoimittaja Reetta Meriläinen
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma
toimittaja Aila Paloniemi 
kansainvälisyystyön pappi Mark Saba
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. 
 
Asiantuntijajäseninä hallituksessa ovat vuonna 2019 toimineet pääsihteeri 
Mari-Anna Auvinen Suomen ekumeenisesta neuvostosta, johtaja Kalle 
Kuusimäki Diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksesta, toiminnanjohtaja 
Riina Nguyen Ortodoksisen kirkon kansainvälisestä diakonia ja lähetys-
työ Filantropia ry:stä sekä dosentti Jaakko Rusama Kirkon lähetystyön 
keskuksesta. 

Työjaostossa olivat vuonna 2019 Tarja Kantola, Olli-Pekka Silfverhuth 
ja Marjaana Jauhola. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Ritva Ohmeroluoma, 
Tuomas Aho ja Sixten Ekstrand. Työjaoston ja tarkastusvaliokunnan nimitys 
jatkuu nykyisen hallituksen kauden loppuun eli kesäkuuhun 2020 saakka. Window-Close 

Hallitus kokoontui 
kasvotusten 
viisi kertaa

Loyce Bukami on jäsenenä 
Rwamwanjan säästöryhmässä, 
joka aloitti toimintansa 2019.
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Työtämme ovat tukeneet

EDUCATION
CANNOT
WAIT a fund for education

in emergencies

Euroopan unioni
Pelastuspalvelu ja

humanitaarinen apu

Government of the 
United States
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Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Puh. 020 787 1201
asiakaspalvelu@kua.fi
kirkonulkomaanapu.fi


