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”Tulevaisuudessa iso osa
koulutustoiminnastamme
tulee siirtymään pois
fyysisistä rakennuksista.”

KUVA: HÅVARD BJELLAND

Jouni Hemberg
toiminnanjohtaja
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ponnistelujamme koulutuksen, rauhan, toimeentulon ja tasa-arvon saralla.
Etätyöstä oppineena voimme tehdä aiempaa suurempia ympäristötekoja.
Matkustamaan lähdemme entistäkin tarkemmin suunnitellen.
Vaikka vuosi oli rankka, se on ollut meille Kirkon Ulkomaanavussa
tietynlainen superonnistuminen. Kiitos siitä kuuluu työntekijöillemme,
luottamushenkilöillemme ja vapaaehtoisillemme. Te olette suurin resurs
simme ja mahdollistatte sen, että pystymme toimimaan siellä, missä
apua tarvitaan eniten.
Te olette myös toimintamme paras luottamuksen ja laadun mittari.
Olette kehittäneet toimintaamme, minkä myötä myös rahoituksemme
on kasvanut. Pandemia opetti meille sen tärkeimmän: kun palapelin palat
toimivat hyvin yhteen, niin paloista syntyy ehjä kuva. STOP

KUVA: TATU BLOMQVIST

ETÄKOULUA, KARANTEENEJA, MATKUSTUSKIELTOJA. Yhteiskunta
sulkuja, peruuntuneita tapahtumia ja satoja etäkokouksia. Pandemiavuosi
2020 oli varsin poikkeuksellinen myös Kirkon Ulkomaanavulle.
Tilanteet toimintamaissamme ovat olleet vaikeita aiemminkin. Olemme
työskennelleet konflikteissa, maanjäristyksissä, luonnonkatastrofeissa ja
epidemioiden keskellä. Kenelläkään meistä ei kuitenkaan ollut kokemusta
globaalista pandemiasta. Ensimmäistä kertaa kriisi kosketti koko järjestöä.
Vuoden tapahtumat yllättivät - ja toisaalta eivät yllättäneet. Työnteki
jämme ovat hajautettuina ympäri maailman, joten meillä on työsken
nelty aina etänäkin. Suomessa koko Helsingin toimisto siirtyi hetkessä
keittiönpöytien ääreen ja sohville tekemään töitä. Kun mietin sitä, miten
etätyö sujuu vuoden jälkeen, on ero kuin yöllä ja päivällä. Maatoimis
tomme Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä pystyivät toimimaan pitkään
ilman Covid-19-tapauksia, vaikka tilanne on sittemmin monessa maassa
heikentynyt.
Pandemia on luonnollisesti muuttanut meidän ohjelmatyötämme
koulutuksen, toimeentulon ja rauhan saralla. Maailma siirtyi vuonna 2020
etäopetukseen, osassa maita koulut jouduttiin jopa sulkemaan. Suomessa
on tuskailtu sitä, miten etäkoulun ja -töiden järjestäminen kotona onnistuu.
Tilanne on vaatinut kekseliäisyyttä myös toimintamaissamme, joissa ei ole
yhteyksiä ja infraa. Opettajat ovat kiertäneet kylissä opettamassa lapsia,
ja oppitunteja on pidetty radion välityksellä.
Korona on vaikuttanut myös ihmisten toimeentuloon. Euroopassa
valtiot kantavat vastuuta ihmisten ja yritysten pärjäämisestä. Kehittyvissä
maissa ihmisillä ei ole sitä mahdollisuutta. Yhteiskunnan turvaverkot ovat
heikkoja, ja koronapandemiaa pienemmätkin epidemiat vaikeuttavat
elämää helposti. Jos toimeentuloa ei ole, ihmiset lähtevät hakemaan sitä
mahdollisuuksien mukaan muualta. Työn perässä liikkuminen puolestaan
on pandemian näkökulmasta riski ja voi osaltaan lisätä alueellisia levotto
muuksia. Pandemia on haastanut myös rauhantyötä, konfliktit kun eivät
paljon epidemioista välitä.
Haasteista huolimatta kehityksemme on ollut hurjaa. Kansainvälinen
tulorahoitus on ollut huimassa kasvussa. Se on merkki siitä, että sellaiset
tahot kuin YK, EU ja julkiset rahoittajat luottavat työhömme ja visioomme
lujasti.
Korona on kuitenkin syönyt kotimaan kolehtitulojamme. Yhteiskunta
on ollut pitkiä aikoja täysin kiinni, ja kolehtien kerääminen virtuaalisesti on
erittäin hankalaa. Ahkerat feissarimme eivät ole päässeet kaduille. Vaikka
tulot kotimaassa pienenivät, myös menot pienenivät matkustamisen vähen
tyessä. Pääsimme vuonna 2020 tilanteeseen, jossa ei tullut jättitappioita.
Pandemiavuosi on raottanut meille uusia ovia. Nyt ja jatkossa meidän
pitää pystyä kehittymään ja miettimään, miten voimme hyödyntää digita
lisaatiota työssämme. Tulevaisuudessa iso osa koulutustoiminnastamme
tulee siirtymään pois fyysisistä rakennuksista. Esimerkiksi Afrikassa tarvitaan
tulevaisuudessa valtava määrä koulutuspaikkoja. Digitaalinen opetus voi
olla siihenkin ratkaisu. Tosiasia on, ettei työmme tule jatkumaan saman
laisena kuin ennen pandemiaa. Meidän on mietittävä, miten poimimme
jatkossa parhaat puolet siitä, mitä olemme pandemia-aikana oppineet.
Toiminnanjohtajana toivoisin, että saisimme pian väännettyä niskat
nurin tältä pandemialta ja palautuminen voisi alkaa. Pandemian jälkeen
työmme rakentuu entistä vahvemmin kestävän kehityksen tielle. Jatkamme

KUVA: ABU TALIB AL-BUHAYA

Korona toi esiin vahvuutemme
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MAAILMAN MONET KRIISIT

VAIKEUKSISTA
PONNISTETAAN KOHTI
PAREMPIA AIKOJA

MAAILMAN MONET KRIISIT

TÄTÄ ARTIKKELIA kirjoittaessani Covid-19-pandemia hallitsee
päivän politiikkaa ja uutisia jo toista vuotta. Aihe on niin vallitseva,
että välillä on vaikeaa muistaa, mitä maailmassa tapahtui ennen
koronatestejä, rokotteita ja virusvariantteja. Ilmastonmuutos, pit
kittyneet konfliktit, ruokasatoa tuhoavat heinäsirkkaparvet – kuu
lostaako tutulta?
Kirkon Ulkomaanavun työ keskittyy koulutukseen, toimeentu
loon ja rauhan rakentamiseen. Pitkän tähtäimen kehitysyhteistyön
tavoitteena auttaa kokonaisia yhteisöjä niin tukevasti jaloilleen, että
ne pärjäävät tulevaisuudessa omillaan.
Vastaamme myös akuutteihin tarpeisiin. Kun Beirutin satamassa
räjähti elokuussa 2020, toimitimme Libanonin pääkaupunkiin hätä
apua. Kun korona pysäytti kaupankäynnin ja elintarvikekuljetukset
valtioiden rajoille, jaoimme ruoka-avustuksia kaikista heikoimmassa
asemassa oleville.
Työmme kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhan parissa
on luonnostaan osin päällekkäistä. Toisiinsa kietoutuneita ja toisiaan
ruokkivia ovat maailman kriisitkin. Monet työskentelymaistamme
elivät vakavien haasteiden keskellä jo ennen koronaa. Muuttuva
ilmasto ja pitkittyneet konfliktit ovat aiheuttaneet ruokakriisejä,
terveyskriisejä ja pakolaisuutta.
Maailman nuorin valtio Etelä-Sudan on kärsinyt jo pitkään tuhoi
sista tulvista, joiden myötä maan 11 miljoonasta asukkaasta kaksi
kolmasosaa tarvitsee humanitaarista apua. Miljoonat kärsivät ruoan
puutteesta ja aliravitsemuksesta.
Syyriakin on elänyt kuoppaisen vuosikymmenen. Konfliktin
romuttama maa on vaipunut talouskriisiin, joka näkyy maassa
ruoan ja toimeentulon puutteena. Sodan keskellä elää koululaisten
sukupolvi, joka on tarponut koulupolkuaan poikkeusoloissa.
Pandemia on tuonut kehittyvien maiden heikkoudet karusti
esiin. Nepalissa reilu neljäsosa bruttokansantuotteesta on muo
dostunut viime vuosina niistä rahansiirroista, joita rajojen ulkopuo
lella työskentelevät nepalilaiset lähettävät perheilleen. Pandemia
pakotti siirtotyöläiset kotiin. Perheet ovat pahimmillaan eläneet yli
vuoden tilanteessa, jossa riittävän elämänlaadun takaavia tuloja
ei ole.
Pandemia ei ole kuitenkaan pysäyttänyt kaikkea kehitystä, vaikka
siltä välillä tuntuu. Monissa hankkeissamme on otettu teknologia
loikkia tilanteen pakottamina. Keniassa olemme jakaneet radioita,
joiden avulla naiset ovat voineet osallistua rauhan dialogeihin.
Tavoitteena on ollut vahvistaa yhteisöjen kykyä ratkaista luonnon
varoihin liittyviä konflikteja.
Tulevaisuus tuo eittämättä tullessaan lisää haasteita. Ilmasto
muuttuu yhä armottomammaksi, ja muuttuvat olosuhteet saattavat
myös lisätä ihmisten keskuudessa liikkuvia epidemioita. Luonnon
katastrofien vuoksi yhä useampi joutuu lähtemään kodistaan. Afrikan
väestö kasvaa sellaista tahtia, että ennusteet povaavat valtavia
muuttoliikkeitä paitsi mantereen sisällä myös kohti Eurooppaa.
Ja sitten hyviin uutisiin: kestävät yhteiskunnat pystyvät varau
tumaan katastrofeihin paremmin. Koronakriisikin menee aikanaan
ohi, ja silloin Kirkon Ulkomaanavun tekemän työn tulokset kou
lutuksen, toimeentulon ja rauhan saralla konkretisoituvat enti
sestään. Hankkeissamme mukana
olleet ihmiset ovat jo rakentaneet
Eteläsudanilaisen Nyaboth
Liep Wangin viljelysmaat
elämälleen pohjaa, josta on hel
ovat kärsineet sään ääripompi ponnistaa kohti parempia
ilmiöiden kuten tulvien
vuoksi. Seitsemän lapsen äiti
aikoja. STOP
kerää egyptintokopuun lehtiä
ruokkiakseen perheensä.
KUVA: MARIA DE LA GUARDIA
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TYÖMME MAAILMALLA

TYÖMME MAAILMALLA

KUA TOIMII HAASTAVISSA OLOISSA

Lähi-itä
9

Teemme työtä Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

Uganda

Uganda on Afrikassa eniten pakolaisia vas
taanottanut maa. Maassa on 1,4 miljoonaa
pakolaista, joista valtaosa on naisia ja alle
18-vuotiaita. KUA tukee laadukasta koulutusta
sekä naisten ja nuorten yrittäjyyttä pakolais
asutusalueilla, joilla asuu sekä pakolaisia että
ugandalaisia.
”Kouluttauduin mekaanikoksi
ja perustin moottoripyörä
korjaamon. Opetan yhteisömme
nuoria korjaajiksi, sillä alalla on
kysyntää ja nuoret tarvitsevat toimeentulon.”
Medard Bangirana, 25, on valmistunut ammattikoulutuksesta Rwamwanjan pakolaisasutusalueelta Ugandasta.
KUVA: SUMY SADURNI
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10 miljoonan asukkaan Jordaniassa elää noin
750 000 rekisteröityä pakolaista, joista suurin
osa on sotaa paenneita syyrialaisia ja noin puolet
lapsia. Suurin osa pakolaisista elää köyhyysrajan
alapuolella leireissä. Työmme keskittyy naisten,
nuorten ja syyrialaispakolaisten toimeentulo- ja
koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.

Afrikka
1

Jordania

Etelä-Sudan
Jopa 89 prosenttia eli 42,5
miljoonaa euroa Kirkon
Ulkomaanavun vuoden 2020
toimintakuluista (47,8 M€)
käytettiin avustustyöhön.

Pitkästä sisällissodasta toipuva Etelä-Sudan
kamppailee koronan vaikutusten lisäksi kon
fliktin aiheuttaman talouskriisin, paikallisten
levottomuuksien ja poikkeuksellisten tulvien
kanssa. Kirkon Ulkomaanapu tukee rauhan
työtä paikallisissa yhteisöissä, nuorten ja
naisten roolia rauhanrakentajina sekä koulun
käyntiä ja ammattikoulutusta.

”Tiedän asiakkaideni tarpeet. Se
on auttanut minua investoimaan
niihin tarvikkeisiin, joita ihmiset
ostavat koronasulkujen aikana.”
Hana’a, 27, sai yrittäjyyskoulutuksesta itseluottamusta.
Hänen paperitarvikekauppansa menestyy nyt hyvin.
KUVA: RANA ABU AISH

”Koulussa tytöt ovat turvassa.
On parempi, että tytöistä
kasvaa koulutettuja ja vastuuntuntoisia naisia kuin että heidän
naitetaan alaikäisinä miehille.”
Yksinhuoltaja Teresa Nyalong perusti käteisavustusten turvin teekaupan New Fangakissa. Nyt Teresa pystyy tuloillaan
tukemaan 15-vuotiaan tyttärensä koulunkäyntiä.
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Kymmenen vuotta sotaa käynyt Syyria on
syvässä taloudellisessa kriisissä, minkä myötä
tavallisilla ihmisillä ei ole varaa esimerkiksi
ruokaan ja polttoaineeseen. YK:n pakolais
järjestön mukaan maan noin 17,5 miljoo
nasta asukkaasta yli 13 miljoona on vuoden
2021 alussa humanitaarisen avun tarpeessa.
Työmme keskittyy konfliktin romuttaman
koulutussektorin uudelleenrakentamiseen.
12

Beirutin satamaräjähdys elokuussa 2020
tuhosi Libanon pääkaupunkia laajasti ja jätti
tuhannet kodittomiksi. Räjähdyksen jälkeen
toimitimme yhdessä Norjan Kirkon Ulkomaan
avun kanssa alueelle hätäapuna ruokaa ja
hygieniatuotteita. Aloitimme myös valmistelut
Libanonin koulutussektorin tukemiseksi.

4

Keski-Afrikan tasavalta

Myanmar

Keski-Afrikan tasavalta on poliittisesti erittäin
epävakaa maa, jossa etnisten ja uskonnol
listen ryhmittymien väliset väkivaltaisuudet
haittaavat tavallisten ihmisten arkea. Kirkon
Ulkomaanapu tekee maassa työtä, jotta myös
vammaiset ja pakolaislapset pääsisivät kou
luun. Lisäksi autamme yhteisöjä takaisin jaloil
leen rauhantyötä ja toimeentuloa tukemalla.

13

4

16
17

2
14

1
5

3
15

Myanmarin maaseutu on hyvin köyhää. Maan
sisäisten konfliktien vuoksi satojatuhansia elää
maan sisäisinä pakolaisina. Kirkon Ulkomaan
avun työ keskittyy nuorten ja naisten työn
ja toimeentulon lisäämiseen. Konflikteista
kärsivillä alueilla tuemme humanitaarista
tilannetta jakamalla käteisavustuksia.
15

Kambodža

6

5

Kenia

Kenian talous on kasvanut huomattavasti
viime vuosikymmeninä, mutta silti maaseu
dun kylissä eletään ilman sähköä ja puhdasta
vettä. Köyhyys ja niukat luonnonvarat luovat
jännitteitä eri yhteisöjen välille. KUA:n työ kes
kittyy rauhan rakentamiseen ja koulutukseen
hauraissa yhteisöissä.
”Vesivarojen niukkuus aiheutti
taisteluita yhteisöjemme välillä.
Naisten keskusteluryhmät
avasivat silmämme konfliktin
syille. Olemme oppineet kuuntelemaan ja
ymmärtämään toisiamme.”
Milka Rotunye kuuluu naisten rauhaa rakentavaan keskusteluryhmään Marakwetissa Keniassa. KUVA: AZIZA MAALIM
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Kambodžan väestöstä lähes puolet on alle
25-vuotiaita. Maaseuduilla toimeentulo on
luonnonvarojen ja maatalouden varassa. Köy
hyyden arvioidaan kaksinkertaistuneen koronan
vaikutuksesta. Kirkon Ulkomaanapu kehittää
maassa lasten ja nuorten opinto-ohjausta.
Maaseudulla tuemme toimeentuloa ja yhteisö
jen sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Mosambik

Mosambikissa hirmumyrsky Idai teki tuhojaan
vuonna 2019. Kirkon Ulkomaanapu järjesti
koulutusta katastrofitilanteessa. Korjaa
mamme koulurakennukset selvisivät vaurioitta
alkuvuoden 2021 myrskystä.

7

Liberia

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

Israelilaisten ja palestiinalaisten välinen, pit
kittynyt konflikti on kestänyt jo yli 70 vuotta.
Väkivaltaiset levottomuudet leimahtavat aika
ajoin. Israelissa ja miehitetyssä Itä-Jerusa
lemissa teemme työtä koulutuksen parissa
yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen
kanssa. Työmme tavoittaa syrjäytymisvaa
rassa olevia lapsia ja kouluttaa nuoria aikuisia
vapaaehtoistyöhön.
13

Jemen

Sotaa käyvä Jemen on humanitaarisessa
kriisissä. Puhtaasta vedestä ja sanitaatiosta
on pulaa. KUA on rakentanut kumppani
järjestönsä kanssa vesijärjestelmiä Dhamarin
maakunnassa.

16

Nepal

7
8

Poliittinen epävakaus ja sään ääri-ilmiöiden
aiheuttamat humanitaariset kriisit tekevät
Somaliasta yhden maailman hauraimmista
ja köyhimmistä valtioista. Ennen pandemiaa
noin 5,4 miljoonaa ihmistä oli humanitaarisen
avun tarpeessa. KUA tukee valtion rakentei
den ja etenkin naisten ja nuorten aseman
vahvistamista.

Israel ja palestiinalaisalueet

Aasia

12 10

14

Somalia

Libanon

11

9

KUVA: MARIA DE LA GUARDIA
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Syyria

8

”Uudet opinto-ohjaajat ja koulu
laiset ovat kokeneet videot
hyödyllisiksi. Etäopiskelun järjestäminen on ollut palkitsevaa,
kun on päässyt tekemään uutta ja erilaista
sekä oppinut uusia taitoja.”

Eritrea

Eritrea on yksi maailman köyhimmistä
valtioista. Työmme keskittyi kuulovammaisten
ja opettajien koulutukseen. Maaohjelma
päättyi helmikuussa 2020.

= Kirkon Ulkomaanavun maatoimisto
Katso tarkemmat taloustiedot sivuilta 34–37.

Mak Buntith, 30, valmistui opinto-ohjaajaksi. Koronavirus
keskeytti lähiopetuksen, mutta KUA:n kouluttamat opintoohjaajat järjestivät opinto-ohjausta videoiden avulla.
KUVA: LONG RATANA

Nepal on yksi Aasian köyhimmistä maista,
jonka maaseuduilta muutetaan paljon siirto
töihin ulkomaille. Pandemian vuoksi suurin
osa siirtotyöläisistä palasi kotimaahansa, mikä
on vähentänyt ulkomailta saapuvia raha
lähetyksiä. Kirkon Ulkomaanavun työ keskittyy
köyhien ja syrjäytyneiden naisten ja lasten
oikeuksien vahvistamiseen, toimeentulon
parantamiseen ja ihmisoikeuksiin.
”Myyntituottojen avulla olemme
pystyneet rakentamaan kotitalon
ja maksamaan lasten koulu
maksut. Unelmani on pystyä
tukemaan heidän opintojaan niin pitkälle kuin
mahdollista.”
Maya Deuba, 35,osallistui viljelykoulutukseen ja sai
siemeniä. Nyt viljelmillä kasvaa munakoisia, tomaattia ja
kukkakaalia. KUVA: PRASHANT BUDHATHOKI
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Bangladesh

Bangladeshissa elää pakolaisena lähes mil
joona Myanmarista paennutta rohingya-väes
töön kuuluvaa ihmistä. Cox’s Bazarin ahtailla
pakolaisleireillä naisten asema on huono.
Kirkon Ulkomaanavun työ alueella keskittyy
lukutaidon ja laskemisen opetukseen, elämän
taitoihin ja toimeentuloon.
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AFRIKKA

AFRIKKA

Afrikassa opetus laajeni radioaalloille ja nuoret
saivat parempia eväitä tulevaisuuteen

Kun koronarajoitukset
sulkivat koulut, oppitunteja pidettiin radion välityksellä. Charles Muragwa,
13, tekee koulutehtäviä
Kyakan pakolaisasutusalueella Ugandassa.
KUVA: HUGH RUTHERFORD

Afrikassa tuemme laadukasta perus- ja ammattikoulutusta Rahoitus
sekä kestäviä toimeentulomahdollisuuksia nuorille ja nai(sis. YV-keräys)
sille. Edistämme rauhaa ja sovintoa hauraissa valtioissa ja Katastrofirahasto
1,0 M€ / 3 %
yhteisöissä. Koronasulkujen myötä kehitimme etäoppimis- Naisten Pankki 0,8 M€ / 3 %
yhteisöt ja
keinoja ja uusia keskustelukanavia konflikteja ehkäisevälle Yksityiset,
yritykset 3,6 M€ / 12 %
vuoropuhelulle.
UGANDA. Kirkon Ulkomaanapu tukee laadukasta koulutusta sekä naisten
ja nuorten yrittäjyyttä Ugandassa, joka on vastaanottanut yli miljoona
pakolaista naapurimaistaan. Työtä tehdään pakolaisasutusalueilla, joilla
asuu sekä pakolaisia että ugandalaisia.
Vuonna 2020 globaali pandemia sulki maan koulut ja aiheutti haasteita
pienyrittäjille. Koulunkäynnin jatkumiseksi jaoimme peruskoulun ja toisen
asteen oppilaille koteihin 70 000 oppimispakettia ja 3 000 radiota. Teh
tävät, radion kautta järjestetty etäopetus ja yhteisöissä asuvat opettajat
mahdollistivat nuorten oppimisen koulusulkujen aikana. Lokakuussa
Ugandan hallitus avasi kouluja asteittain osalle oppilaista.
Opettajien kouluttaminen on edellytys laadukkaalle koulutukselle. Pande
mian talousvaikutusten on pelätty lisäävän lapsityötä ja -avioliittoja, mikä on
kasvattanut opettajien merkitystä koulutuksen puolestapuhujina. Yhteensä
1 320 opettajaa osallistui koulutuksiin, joissa käsiteltiin muun muassa
oppijakeskeisiä lähestymistapoja, lastensuojelua ja koronatoimenpiteitä.
Koulutetut opettajat ja uudet luokkahuoneet ovat parantaneet koulu
tuksen laatua. Aiemmin yhdellä pakolaisasutusalueen peruskoulun opet
tajalla oli keskimäärin yli 150 oppilasta – vuonna 2020 luku vähentyi 93
oppilaaseen per opettaja. Vuoden aikana rakensimme 72 luokkahuonetta
Pohjois- ja Lounais-Ugandassa.
Pandemian vaikutukset itsensä työllistäviin yrittäjiin olivat Ugandassa
alkuvuodesta valtavat. YK:n raportin mukaan noin puolet vajosi köyhyys
rajan alapuolelle rajoituksien vuoksi pandemian alussa. Tilanne parantui
loppuvuodesta. Haasteista huolimatta 1 925 nuorta sai kauttamme
ammattikoulutuksen ja 1 702 tukemaamme nuorta ja naista perusti
yrityksen. Tukemistamme kotitalouksista 66 prosentin eli 3 556 perheen
tulot ylsivät yli köyhyysrajan.
Työmme Ugandassa vuonna 2020 tavoitti 162 968 ihmistä – yli 40 000
enemmän kuin vuonna 2019.
KENIA. Keniassa Kirkon Ulkomaanavun työ keskittyy hauraisiin yhteisöihin
maaseudulla ja pakolaisleireillä.
Kerion laaksossa marakwet- ja pokot-heimojen konfliktia käsiteltiin
koronasulun aikana radion välityksellä käydyssä dialogissa. WhatsApp-so
velluksen keskusteluryhmät täydensivät 14 rauhanohjelman sarjaa. Niissä
nuoret ja naiset sekä uskonnolliset ja perinteiset toimijat pystyivät puut
tumaan yhteisöjen välisiin kiistoihin ennen niiden kärjistymistä. Naisten
keskusteluryhmät lisäsivät tietoisuutta pandemian aiheuttamista uhkista
tyttöjen turvallisuudelle ja koulutukselle.
Kakuman ja Kalobeyein pakolaisleireillä jaoimme muistikorteilla varus
tettuja radioita, joilla oppilaat pystyivät osallistumaan valtakunnalliseen
etäopetukseen. Leirissä asuvat opettajat kävivät pienryhmissä oppilaiden
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Seurakunnat
1,3 M€ / 4 %

Ulkoministeriö 5,7 M€ / 19 %

Yhteensä

30,8 M€

Kansainvälinen rahoitus 18,4 M€ / 60 %

2 331
30
883
159 310

perhettä vastaanotti mobiilirahaa
koulutarvikkeiden ja -pukujen
ostamiseksi lapsilleen. SOMALIA
naista koulutettiin rakentamaan
rauhaa Bozoumissa.
KESKI-AFRIKAN TASAVALTA
viranomaista ja päättäjää osallistui
silpomista kieltäviä lakeja, lasten
oikeuksia ja rauhanvälitystä
käsittelevään koulutukseen. KENIA
haavoittuvassa asemassa olevaa lasta
ja nuorta pääsi kouluun. UGANDA

”Koulussa tunnen olevani turvassa ja haluan oppia lisää joka
päivä. Kun kasvan aikuiseksi,
haluan myös opettaa muita. ”
Peruskoulun oppilas Fadumo Hassan Adan, 14,
Hudur, Somalia. KUVA: ISMAIL TAXTA
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AFRIKKA

AFRIKKA

Kalastus on monelle
eteläsudanilaiselle
tärkeä elinkeino. Tuemme
maassa konfliktin jälkeen
kotiseuduilleen palaavia
ihmisiä tarvikkeilla ja
koulutuksilla, jotka parantavat heidän mahdollisuuksiaan ansaita elantoa.
KUVA: MARIA DE LA GUARDIA

4 171
326

lasta pääsi varhaiskasvatukseen Kakuman
ja Kalobeyein pakolaisleireillä. KENIA
viranomaista ja päättäjää
osallistui sovintoa, tasa-arvoa ja
edustavaa hallintoa edistävään
koulutukseen. SOMALIA

kanssa läpi tallennettuja oppitunteja ja läksyjä. Yhteensä 15 032 peruskou
lulaista kävi koulua hankkeidemme tuella. Heistä lähes puolet oli tyttöjä
ja 275 vammaisia. Opettajat ilman rajoja -verkosto tarjosi opettajille
mentorointia Suomesta WhatsAppin välityksellä.
Niukat luonnonvarat aiheuttavat Keniassa konflikteja. Niiden ehkäise
miseksi tuimme seitsemän paikallisen komitean perustamista. Komiteat
ratkaisevat vedensaantiin ja laiduntamiseen liittyviä kiistoja ja ehkäisevät
kostoiskuja. Koulutimme myös sata nuorta mehiläistarhaajiksi. Hunajan
korjuun, puiden istuttamisen ja markkinoinnin oppiminen tukee ilmas
tonmuutokseen sopeutumista ja turvaa nuorten toimeentulon.
SOMALIA. Somaliassa Kirkon Ulkomaanapu tukee valtion rakenteiden
vahvistamista. Nuorten ja naisten edustus poliittisessa päätöksenteossa
ja edellytykset itsenäiseen elämään ovat kasvaneet merkittävästi toimin
ta-alueillamme.
Syksyllä Afmadowin ja eteläisen Galkayon kuntiin valittiin demokraat
tisissa vaaleissa 21 ja 27 edustajan alueneuvostot, joiden jäsenistä yli
puolet on nuoria. Edustajista seitsemän on naisia. Neuvostot edustavat
alueidensa noin 150 000 asukasta julkisten palveluiden, kuten koulutuksen,
terveydenhuollon ja vedenjakelun järjestämisessä. Hanke kokosi 1 024
henkilöä keskenään kiistelevistä ryhmistä edistämään sovintoa, ja 120
naista ja nuorta osallistui tasa-arvokoulutukseen.
Pandemian vuoksi suljetut koulut avattiin elokuussa, ja tuimme yhteensä
8 540 oppilaan koulunkäyntiä. Heistä 44 prosenttia on tyttöjä. Lisäksi
oppilaiden joukossa on 270 vammaista. Työ laajentui vuonna 2020
Hudurin alueelle, joka on kärsinyt laajalti äärijärjestö al-Shabaabin iskuista.
Työmme toimeentulomahdollisuuksien lisäämiseksi on kasvanut Soma
liassa. Vuonna 2020 tuimme 35 naista yrittäjyyskoulutuksella, jossa naiset
oppivat markkina-arviointia ja liiketoimintasuunnitelmien laatimista. Puoli
vuotta hankkeen päättymisestä 20 heistä pyöritti pandemian aiheutta
mista haasteista huolimatta menestyviä yrityksiä, joiden tulot turvasivat
riittävän ravinnon naisten perheille.
Ammattikoulutusta vahvistettiin Somalimaassa kouluttamalla 40
ohjaajaa opettamaan ammattitaitoja, yrittäjyyttä ja uraohjausta nuorille
ja naisille. Koulutuksen jälkeistä työllistymistä on pohjustettu laatimalla
opintosuunnitelmia ja kartoittamalla työharjoittelumahdollisuuksia yhteis
työssä opetusministeriön ja yksityisen sektorin kanssa.
ETELÄ-SUDAN. Sisällissodasta toipuvassa
”Ponnistelumme ovat jo
tuottaneet tulosta paiEtelä-Sudanissa Kirkon Ulkomaanapu tukee
kallisesti, mutta kansalliperheiden toimeentuloa, koulutusta sekä
sesti riittää vielä tehtävää,”
kirjoittaa humanitaarinen
nuorten ja naisten roolia rauhanrakentajina.
koordinaattori Moses Habib
Perustarpeiden täyttyminen kannustaa
Etelä-Sudanissa tehtävästä
rauhantyöstä. Lue kolumni
perheitä pitämään lapset koulussa. Tuimme
sivulta 19.
6 347 vanhempaa viljelytyökaluilla, sieme
nillä ja kalastusvälineillä sekä viljely- ja kalastuskoulutuksella. Heistä 56
prosenttia oli naisia. Jaoimme lisäksi käteisavustuksia 2 825 perheelle
ruuansaannin ja muiden tarpeiden tukemiseksi. Työmme laajentui maan
vilja-aittana tunnetulla Yein alueella, jonka ruuantuotanto ylsi koko maahan
ennen sisällissotaa. Rauhansopimuksen myötä paluumuutto on kiihtynyt
ja jälleenrakennuksen tukeminen on tärkeää.
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Etelä-Sudanissa nuorten pääsy
työelämään vähentää merkittävästi
riskiä joutua aseryhmien rekrytoitavaksi.

Koulujen sulkeminen pandemian vuoksi oli kova isku maailman hau
raimpiin valtioihin lukeutuvalle Etelä-Sudanille. Heikkojen yhteyksien vuoksi
mahdollisuudet osallistua valtakunnalliseen radiokouluun ovat heikot maan
syrjäisimmillä seuduilla. Koulunkäynnin jatkamiseksi kehitimme Etelä-Su
danin opetusministeriön kanssa digitaalisia oppimateriaaleja ja tuimme
peruskoulun ja toiseen asteen koulun päättökokeiden loppuun viemistä.
Kokoontumisrajoitusten vuoksi rauhantyötä jatkettiin radion välityksellä.
Osallistumisen mahdollistamiseksi jaoimme radioita paikallisyhteisöissä.
YK:n mukaan 80 prosenttia eteläsudanilaisista elää alle dollarilla päi
vässä. Köyhyyden vähentämiseen tähtäävää työtämme koettelivat pan
demian lisäksi tulvat ja hyperinflaatio. Siitä huolimatta 414 nuorta suoritti
ammattikoulutuksen jälkeisen työharjoittelun yksityissektorilla. Heistä
298 sai jatkaa palkkatöissä harjoittelun jälkeen. Lisäksi nuoret perustivat
60 yritysryhmää, joista jokaiselle myönnettiin 500 dollarin starttiraha.
Etelä-Sudanissa nuorten pääsy työelämään vähentää merkittävästi riskiä
joutua aseryhmien rekrytoitavaksi.
KESKI-AFRIKAN TASAVALTA. Keski-Afrikan tasavalta on poliittisesti erittäin
epävakaa maa, jossa etnisten ja uskonnollisten ryhmittymien väliset väki
valtaisuudet haittaavat tavallisten ihmisten arkea. Kirkon Ulkomaanavulla
on maatoimisto pääkaupunki Banguissa ja lisäksi kolme aluetoimistoa.
Vuonna 2020 perustimme uuden aluetoimiston Bangassouun, sillä maan
kaakkoisosissa humanitaarisen avun tarve on suuri. Keskityimme toiminnan
laadun kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen. Covid-19-pandemia
vaikutti suuresti työhömme, joskin maaohjelmassa oli myös varauduttu
malarian aiheuttamiin riskeihin. Pandemian aikana järjestimme opetusta
radion välityksellä.
Vuoden viimeisinä päivinä Keski-Afrikan tasavallassa järjestettiin vaalit.
Vaalien alla teimme rauhantyötä varmistaaksemme, että kaikilla on yhtä
läinen oikeus ja mahdollisuus äänestää. Kampanjoimme myös vihapuhetta
ja väärää tietoa vastaan erityisesti nuorten keskuudessa. 70 nuorta sai
koulutusta konfliktien ehkäisystä, huhujen pysäyttämisestä ja rauhankas
vatuksesta. Lisäksi pidimme kuutta nuorille suunnattua rauhanryhmää.
Teimme kylissä vaikuttamistyötä, jotta paikalliset ja johtajat ja van
hemmat ymmärtäisivät koulutuksen arvon ja pyrimme huolehtimaan
pakolaislasten koulunkäynnistä. Tuellamme 206 vammaista nuorta pystyi
käymään koulua.
Autoimme yli tuhatta haavoittuvaisessa asemassa olevaa ihmistä
hankkimaan oman toimeentulonsa. Heidän joukossaan oli maansisäisiä
pakolaisia, entisiä vankeja, naisia ja nuoria.
Naisten Pankin hankkeessa Bozoumissa ja sen lähialueilla tuimme
naisten toimeentuloa ja taloudellista omavaraisuutta. Koulutimme pien
yrittäjiä ja opetimme taloudenhoitoa ja lukutaitoa. Koulutimme myös 30
naista rakentamaan rauhaa. STOP
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AASIA

AASIA

Aasiassa luotiin toimeentuloa
syvenevän köyhyyden keskelle

Koronapandemia ei aiheuttanut Aasian toimintamaissa
suurta terveyskriisiä vuonna 2020, mutta talousvaikutukset
olivat valtavat ja köyhyys lisääntyi.
KAMBODŽA. Koulusulut vaikuttivat Kambodžassa yli kolmen miljoonan
oppilaan opiskeluun maaliskuusta alkaen. Digitaalinen etäopetus ei ta
voittanut kaikkia oppilaita, eikä kaikissa perheissä vanhemmilla ole taitoja
tai aikaa tukea lasten etäoppimista.
Kirkon Ulkomaanapu tuki lasten opiskelua liikkuvilla oppimiskeskuksilla,
joihin lasten oli helppo tulla saamaan tukea koulunkäyntiin. 40 koulua sai
materiaaleja etäopetuksen tukemiseen. Kouluihin jaettiin myös kasvo
maskeja, saippuaa ja käsidesiä.
Uutena pilottihankkeena aloitimme Kambodžassa lasten lukemista
tukevat lukupiirit. Kerhoissa opettavat KUA:n kouluttamat vapaaehtoiset.
Neljän kuukauden pienryhmätyöskentelyn jälkeen kaikki 82 mukana ollutta
oppilasta osasi lukea ja kirjoittaa. Työ laajenee vuonna 2021.
Toimeentuloa tukevissa hankkeissa osallistujia koulutettiin muun muassa
yrittäjyyteen ja digitaaliseen markkinointiin. KUA:n tukemiin osuuskuntiin
kuuluvien määrä nousi 14 prosenttia. Yhteensä 5 656 henkilöä kuului
osuuskuntiin vuonna 2020. Lisäksi 556 koronarajoituksien vuoksi tulonsa
menettänyttä kotitaloutta sai käteis- ja ruoka-avustuksia.
Unelmien koulu –projekti järjesti säännöllisiä tapaamisia koulujen ja
paikallisten viranomaisten kanssa tukemaan avointa keskustelua koulu
arjesta.
Lisäksi järjestettiin tapaamisia perheiden, yhteisöjen johtajien ja vähem
mistöjen edustajien kanssa lasten koulunkäyntiä häiritsevistä tekijöistä.
Luottamuksellisissa keskusteluissa on voitu nostaa esiin myös vaikeita
asioita, kuten lapsiavioliittoja, perheväkivaltaa ja lasten työntekoa.
NEPAL. Pitkät sulkutilat ja turismin tyreh
”Covid-19-pandemia vaikutti
meidän kaikkien elämään,
tyminen ovat ajaneet erityisesti hauraat
mutta koulu- ja yhteisryhmät, kuten naiset, lapset, etniset vä
kuntasulut olivat erityisen
vakavia nepalilaisille naisille
hemmistöt ja vammaiset henkilöt syvem
ja tytöille,” kirjoittaa Nepalin
mälle köyhyyteen. Suurin osa nepalilaisista
ohjelmakoordinaattori
Deepika
Naidu.
siirtotyöläisistä on palannut kotimaahansa,
Lue kolumni sivulta 23.
joka on vähentänyt ulkomailta saapuvia
rahalähetyksiä.
Vastasimme heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen jakamalla
hätäapuna ruokaa ja saippuaa. 4 557 henkilöä sai tukea yritystoimintansa
aloittamiseen tai sen käynnissä pitämiseen. Osuuskuntien jatkuvuutta
tuettiin tarjoamalla lainajärjestelyitä. Heikoimmassa asemassa olevia,
esimerkiksi palanneita siirtotyöläisiä, tuettiin starttirahalla.
Vuonna 2020 järjestimme 123 tilaisuutta, joissa vaikutettiin naisten
ja vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen. Työn tuloksena esimer
kiksi entisten maaorjien on helpompaa saada henkilöllisyystodistus ja
taloudellista tukea. Vaikuttamistyön osalta suurimpia saavutuksia on
ollut dalitien oikeuksien parantuminen. Dalitien osallistuminen yhteisöjen
toimintaan ja päätöksentekoon on lisääntynyt. Vuonna 2020 tunnistettiin
seitsemän kastiperusteista syrjintätapausta, jotka päätyivät oikeuskäsit
telyyn.
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Rahoitus
Katastrofirahasto (sis. YV-keräys)
0,1 M€ / 2 %
Naisten Pankki
0,8 M€ / 15 %
Ulkoministeriö
1,9 M€ / 36 %

Yhteensä

5,5 M€

Yksityiset, yhteisöt
ja yritykset
0,9 M€ / 17 %

Seurakunnat
0,3 M€ / 6 %
Kansainvälinen rahoitus
1,3 M€ / 24 %

2 407
22 493
677

oppilasta sai koulukirjoja ja
hygieniapaketteja tulvien aiheuttaman
kriisin jälkeen. KAMBODŽA
henkilöä sai elintarvikkeita ja saippuaa
yhden kuukauden tarpeisiin
koronaviruksen aiheuttamaan
ruokapulaan ja terveyskriisiin. NEPAL
lasta sai käteisavustusta koulunkäynnin
jatkamiseen pitkittyneen
kriisin keskellä. MYANMAR

”Olen saanut tietoja ja taitoja sekä mahdollisuuden tienata elantoa itselleni ja
perheelleni. Ennen koulutusta en uskonut, että unelmani omasta yrityksestä
toteutuu. Mutta nyt olen toiveikas.”
Bambusta käyttötavaroita valmistava Moe Moe
Than, 30, Aing Din, Myanmar. KUVA: LIN MIN AUNG

Uutena mahdollisuutena kehitettiin
digitaalista yrittäjyyskoulutusta,
jossa yrityksen perustamistaitoja voi
opiskella animaatiovideoiden avulla.

MYANMAR. Kestävän toimeentulon luomi KUA edisti opinto-ohjauksen
tuomista osaksi myanmarinen erityisesti naisille tuotti tulosta, vaikka
laiskoulujen opintosuunnitelolosuhteet olivat haastavat. Vuoden aikana
maa. Koululaiset osallistuivat
oppitunnille Yangonissa.
29 naisryhmää ja 6 mikroyritystä sai tukea
KUVA: HANNA PÄIVÄRINTA
toimeentulon hankkimiseen. Lisäksi 421
henkilöä työllistyi yksityisyrittäjinä. Suurin osa hyödynsaajista oli naisia.
Toimeentuloa tuettiin yrittäjyyskoulutuksilla, mentoroinnilla, starttirahoilla
ja tarvikkeilla. Uutena mahdollisuutena kehitettiin digitaalista yrittäjyyskou
lutusta, jossa yrityksen perustamistaitoja voi opiskella animaatiovideoiden
avulla. Paikallisilla kielillä toteutetut videot tavoittavat laajasti myös syrjäseu
duilla asuvia. Naisten ryhmät Rakhinen osavaltiossa mukautuivat nopeasti
koronakriisiin aloittamalla kasvomaskien tuotannon. Naisryhmien ompele
mat maskit myytiin eteenpäin järjestöille jaettavaksi niitä tarvitseville ihmisille.
KUA kehitti entisestään humaanitaarista työtä maan sisäisistä konflik
teista kärsineillä alueilla. Käteisavustuksiin perustuvaa tukea saivat erityisesti
kouluikäiset lapset ja hauraassa asemassa olevat naiset.
Opinto-ohjauksesta saadut hyvät tulokset toimivat pohjana keskusteluille,
joissa KUA edisti opinto-ohjauksen tuomista osaksi opetusjärjestelmää.
Vaikuttamistyön tuloksena syntyi sopimus kolmevuotisen opinto-ohjaus
pilotin järjestämisestä yli 40 valtion kouluun. STOP
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LÄHI-ITÄ

LÄHI-ITÄ

Koulutus ja hätäapu ovat
lääkkeitä Lähi-idän kriiseihin
Koulutus- ja toimeentulohankkeemme Lähi-idässä siirtyivät
osin etäyhteyksien päähän koronan vuoksi. Vastasimme
Syyrian ja Libanonin akuutteihin kriiseihin järjestämällä
ilman kotia jääneille ihmisille hätäapua.
JORDANIA. Työmme Jordaniassa keskittyi naisten, nuorten ja syyrialais
pakolaisten toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen. Autoimme
pienyrittäjiä liiketoimintansa kehittämisessä ja jatkoimme koulutustyö
tämme nuorten pakolaisten parissa.
Vuonna 2020 järjestimme yrittäjyyskoulutuksen 246 osallistujalle,
joista maaohjelman tavoitteiden mukaisesti 57 prosenttia oli naisia ja 33
prosenttia syyrialaispakolaisia.
Tuimme 184 uuden yrityksen perustamista. Lisäksi autoimme 30
yritystä laajentamaan toimintaansa. Miltei 80 prosenttia tukemistamme
yrityksistä ilmoitti yritystoimintansa parantuneen huolimatta pandemian
aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta.
Iso osa koulutuksistamme siirrettiin koronapandemian vuoksi verkossa
järjestetyiksi. Esimerkiksi nuorille järjestetty harrastustoiminta tavoitti näin
laajemmin kokonaisia perheitä, mutta toisaalta osallistujien sitouttamisesta
toimintaan tuli vaikeampaa.
Jatkoimme vaikuttamistyötämme suotuisan yritysympäristön luomiseksi.
Koulutimme kuntien viranomaisia lakikysymyksissä, jotka liittyvät kotoa
käsin toimivien yritysten rekisteröimiseen ja lisensoimiseen.
3 856 syyrialaista pakolaisnuorta hyötyi koulutustyöstämme. He osal
listuivat esimerkiksi matematiikan ja englannin opetukseen, ja harrastus
toimintaan kuten sirkus-, liikunta- ja musiikkiaktiviteetteihin.
SYYRIA. Syyriassa jatkoimme sodan
”Syyrialaisnuorten sinnikkyys
saa minut toiveikkaaksi. Jos
raunioittaman koulutussektorin jälleen
nuoret saavat mahdollisuurakentamista myös vuonna 2020. Oppi
den, he voivat rakentaa paremman tulevaisuuden itselmista tukeviin aktiviteetteihimme osallistui
leen ja yhteisölleen”, kirjoittaa
yhteensä 4 749 oppilasta.
Lähi-idän aluejohtaja Ashraf
Yacoub Syyrian tilanteesta.
Tukiopetukseen osallistuneista koululai
Lue kolumni sivulta 19.
sista 96 prosenttia paransi osallistumisensa
jälkeen tulostaan kansallisessa, koululaisten taitoja mittaavassa kokeessa.
Yhteensä 538 koulupudokasta palasi takaisin kouluun osallistuttuaan jär
jestämäämme toimintaan. 3 000 koululaista sai koulupuvun ja -tarvikkeita.
Vuonna 2020 kehitimme etäopetusta ja kustansimme kaikista vaikeim
massa asemassa oleville oppilaille internetyhteyksiä. Osana pandemiatyö
tämme jaoimme oppilaille ja heidän perheenjäsenilleen hygieniapakkauksia.
Yhteensä pakkauksia jaettiin 23 571 henkilölle.
Uutena avauksena kannustimme paikallisten yhteisöjen jäseniä vapaa
ehtoistyöhön kouluissaan. Vapaaehtoistyöhön liittyviin koulutuksiin osal
listui paljon nuoria. Järjestimme myös tapahtumia, joissa jaoimme tietoa
koronasta, lapsityövoimasta ja lapsiavioliitoista. Koulutimme 108 opettajaa
psykososiaalisesta tuesta ja opetustyöstä katastrofitilanteissa.
Alkuvuonna 2020 jaoimme hätäapuna ruokaa, ruoanlaittovälineitä,
vaatteita ja vettä Koillis-Syyriassa, jossa tuhannet perheet asuivat väliai
kaismajoituksessa Turkin sotilasoperaation seurauksena.
Koko Syyria-ohjelmamme tavoitti 35 575 henkilöä.
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Rahoitus
Katastrofirahasto (sis. YV-keräys)
0 M€ / 2 %
Naisten Pankki 0,1 M€ / 4 %
Yksityiset, yhteisöt
ja yritykset
0,7 M€ / 22 %

Ulkoministeriö
0,7 M€ / 22 %

Yhteensä

3,0 M€
Seurakunnat
0,4 M€ / 14 %
Kansainvälinen rahoitus
1,1 M€ / 36 %

9 345
150
60
69

koululaista pääsi jatkamaan
koulunkäyntiään korjatuissa
koulurakennuksissa. SYYRIA
kotinsa ja tavaransa menettänyttä
perhettä sai hätäapuna ruokaa,
lämmityslaitteita ja hygieniatarvikkeita
tuhoisan satamaräjähdyksen
jälkeen. LIBANON
tablettitietokonetta jaettiin syrjäytymis
vaarassa oleville lapsille ja heidän mentoreilleen, jotta työtä voitiin jatkaa myös
koronasulkujen aikana. ITÄ-JERUSALEM
prosenttia yrittäjyyskoulutukseen
osallistuneista syyrialaispakolaisista
ansaitsi tuloja yritystoiminnastaan
puoli vuotta KUA:n koulutuksen
jälkeen. JORDANIA

”Luojan kiitos en lopettanut koulun
käyntiä edes yhdeksi vuodeksi.
Vanhempani ovat aina vaatineet minua
opiskelemaan.”
Syyrialainen Radwan pakeni sotaa perheensä kanssa
Jordaniaan ja palasi sittemmin takaisin Syyriaan. Nyt
hän käy kuudetta luokkaa ja osallistuu tukiopetukseen. KUVA: ABUTALIB ALBOHAYA

Tukiopetukseen osallistuneista
koululaisista 96 prosenttia paransi
osallistumisensa jälkeen tulostaan
kansallisessa, koululaisten
taitoja mittaavassa kokeessa.

ISRAEL JA PALESTIINALAISALUEET. Itä-Jerusalemissa ja Israelissa
jatkoimme työtämme koulutuksen parissa yhteistyössä paikallisten kan
salaisjärjestöjen kanssa.
Tukemamme Isoveli, isosisko –hanke Itä-Jerusalemissa tavoitti 78
syrjäytymisvaarassa olevaa lasta. Hanke myös koulutti nuoria aikuisia
vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoismentorit auttoivat lapsia koulutyössä, ja
lapset saivat mahdollisuuden osallistua vapaa-ajan toimintaan. Pandemian
seurauksena työ siirtyi etämalliin.

Isoveli, isosisko -hanketta koordinoiva
Koulutus on tärkeää myös
katastrofien keskellä. Syyria
ohjausryhmä toi yhteen myös 225 itäjerusa lainen
Dania Mohammad
lemilaista äitiä vanhemmuuskoulutukseen.
Zuhair Hamza opettaa matekemiaa ja fysiikkaa
Yli 70 prosenttia koulutukseen osallistu matiikkaa,
Itä-Ghoutassa.
neista äideistä totesi, että koulutus auttoi
KUVA: ABU TALIB AL-BUHAYA
heitä parantamaan vuorovaikutustaan ja
suhdettaan lapsiinsa.
Sekä juutalais- että palestiinalaistaustaisille nuorille järjestettiin työpajoja
kansalaistoiminnan tärkeydestä.
LIBANON. Beirutin tuhoisan satamaräjähdyksen jälkeen toimitimme
Libanoniin hätäapua 50 000 euron edestä. Räjähdyksessä moni me
netti kotinsa ja tavaransa, ja avustuspaketit koottiin avunsaajien tarve
edellä.
Norjan Kirkon Ulkomaanavun kanssa yhdessä toteutettu avustustyö
sisälsi muiden muassa ruokaa, patjoja, peittoja sekä erikseen tytöille
ja vanhuksille suunnattuja hygieniatuotteita. Työllämme onnistuimme
auttamaan 150 perhettä.
Vuonna 2020 aloitimme valmistelut Libanonin koulutussektorin tuke
miseksi. Varsinainen työ on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. STOP
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TYÖMME TEEMAT

TYÖMME TEEMAT

OIKEUS
LAADUKKAASEEN
KOULUTUKSEEN

TÄRKEIMPIÄ TAVOITTEITAMME ON, että mahdollisimman moni
lapsi ja nuori pääsee kouluun ja saa laadukasta opetusta. Työs
kentelemme varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen
koulutuksen sekä ammattiin valmistavan koulutuksen parissa. Li
säksi koulutamme opettajia esimerkiksi Opettajat ilman rajoja
-verkostomme vapaaehtoisten avulla.
Työmme painottuu pakolaisten tai muuten hauraassa asemassa
olevien lasten ja nuorten koulutukseen. Koulutus on tärkeää, sillä
se parantaa nuorten mahdollisuuksia hankkia kestävä toimeentulo
ja edistää yhteisöjen vakautta. Lapsille koulut tarjoavat turvallisen
paikan katastrofien keskellä.
Pandemian kaltaiset maailmanlaajuiset kriisit paljastavat kehit
tyvien maiden koulutussektorin heikkoudet. Koronakriisissä koulu
siirtyi suurilta osin etäyhteyksien päähän. Järjestimme opetusta ja
opinto-ohjausta muun muassa radion, videoiden, älypuhelinten ja
kirjallisten etäopiskelumateriaalien avulla. Radio-opetuksen tueksi
opettajat myös kiersivät kyliä ja antoivat tukiopetusta pienryhmille.
Suurelle osalle koululaisista mahdollisuudet monipuoliselle etä
opetukselle ovat ponnisteluista huolimatta heikot. Katkot koulu
polulla vaikuttavat oppimistuloksiin, eikä osa oppilaista koskaan
palaa pulpettiin.
Tulevaisuudessa meidän pitää kehittää katastrofeja kokenei
den maiden koulutussektoria yhteistyössä terveysviranomaisten
ja lastensuojelun kanssa. Kriisien
Koulutus parantaa lasten mahkeskellä arvokkaiksi nousevat opet dollisuuksia ansaita tulevaisuutoimeentulo. 10-vuotias
tajien psykososiaalisen tuen taidot. dessa
Bhavana ja 12-vuotias Pavitra
Lisäksi hauraita maita pitää tukea
asuvat Nepalin vuoristokylissä,
joissa kouluun pääseminen ei
varautumissuunnitelmien teossa ja
ole itsestäänselvyys.
KUVA: PRASHANT BUDHATHOKI
etäopetuksen kehittämisessä. STOP
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HUMANITAARINEN APU

KOLUMNI

KUVITUS: TUUKKA RANTALA

JOKAISELLA ON
OIKEUS SAADA APUA

LUONNONMULLISTUSTEN JA SOTIEN aiheuttamissa hätätilanteissa
humanitaarinen apu turvaa ihmisille riittävän ravinnon, välttämättömät
perustarvikkeet, terveydenhoidon, puhtaan veden ja majoituksen. Myös
koulun merkitys on tärkeä katastrofeissa: nopea paluu opetukseen tuo
turvaa kriisin keskellä eläville lapsille.
Humanitaarinen apu lievittää akuuttia hätää. Kansainvälisten humani
taarisen 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.
Koronapandemian leviämisen ehkäisy ja pandemian seurausten lievittä
minen olivat vahva osa Kirkon Ulkomaanavun humanitaarista avustustyötä
vuonna 2020. Työllämme mahdollistimme koulunkäyntiä poikkeusoloissa
ja vahvistimme kotitalouksien ruokaturvaa ja toimeentuloa. Toimitimme
Beirutiin hätäapua tuhoisan satamaräjähdyksen jälkeen ja aloitimme
tuhoutuneiden koulujen korjaamisen. Jatkoimme myös humanitaarisen
avun ohjelmia pakolaisten tukemiseksi eri puolilla maailmaa.
Arvojemme mukaisesti myös avunsaajat ovat mukana humanitaarisen
avun suunnittelussa, toteuttamisessa ja tulosten arvioimisessa. Välittömän
hätäavun lisäksi ihmisiä on autettava varautumaan mahdollisiin tuleviin
katastrofeihin. Pyrimme siirtymään humanitaarisesta avusta mahdolli
simman nopeasti pitkäkestoisempaan kehitysyhteistyöhön.
Kirkon Ulkomaanavulle on myönnetty humanitaarinen laatustandardi,
CHS-sertifiointi (Core Humanitarian Standard). Rahoittajiamme ja yhteis
työkumppaneitamme ovat Suomen ulkoministeriö, Euroopan komission
humanitaarisen avun toimisto ECHO ja monet YK-järjestöt. Olemme
kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun keskeisen koordinoijan ACT-al
lianssin perustajajäsen. STOP
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Etelä-Sudan kärsii monista kriiseistä,
mutta toivo paremmasta elää

Koulutus luo turvaa ja
toivoa katastrofeissa

MILLOIN PANDEMIA LOPPUU? Kuka toi
koronaviruksen Etelä-Sudaniin? Näitä ky
symyksiä meiltä kysyttiin, kun kiersimme
yhteisöissä jakamassa tietoa koronapande
miasta. Oli mielenkiintoista oikaista myyt
tejä viruksesta, jota kukaan meistä ei täysin
Moses Habib
ymmärrä. Vain vähän koronasta tietävänä
humanitaarinen koordinaattori
maallikkona minulle jäi niistä kohtaamisista
KUVA: TATU BLOMQVIST
paljon kerrottavaa.
Tilanne Etelä-Sudanissa on vaikea. Huolestuttavinta on, että kaksi
kolmasosaa maan väestöstä – siis 8,3 miljoonaa ihmistä – tarvitsee huma
nitaarista apua selviytyäkseen. Vuonna 2020 Etelä-Sudan kohtasi monia
kriisejä. Konflikti ja maan sisäiset väkivaltaisuudet kiihtyivät ja tuhoisat
tulvat jatkuivat jo toista vuotta. Lisäksi koronavirus iski yhteisöihin vakavasti.
Haasteet tekivät haavoittuvaisista yhteisöistä entistä haavoittuvaisempia.
Erityisen huolestunut olen siitä, että joidenkin mielestä Etelä-Sudanissa
ei ole tarpeeksi poliittista tahtoa konfliktin lopettamiseksi.
Tuomalla eri tahot saman pöydän ääreen pääsemme käsiksi konfliktin
juurisyihin ja voimme lopettaa väkivallan kierteen. Käytännössä Kirkon
Ulkomaanapu kouluttaa nuoria, naisia ja perinteisiä ja uskonnollisia toimi
joita konfliktien ratkaisemisesta ja rauhan välittämisestä. Ponnistelumme
ovat jo tuottaneet tulosta paikallisesti, mutta kansallisesti riittää vielä
tehtävää. Kohderyhmämme eivät ole vielä tarpeeksi hyvin edustettuina
kansallisissa rauhanprosesseissa.
Olen toiveikas, sillä optimismi kytee nuorten keskuudessa pitkittyneestä
konfliktista huolimatta. Etelä-Sudanin runsaat luonnonvarat luovat monille
toivoa. Kansa uskoo, että kestävä ympäristö ja rauha takaavat hyvän
tulevaisuuden. Niiden myötä Etelä-Sudanilla on mahdollisuudet kasvaa
koko itäisen Afrikan vilja-aitaksi. STOP

SYYRIAN KONFLIKTI on kestänyt jo kym
menen vuotta. Sen aikana miljoonat syy
rialaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa
ja etsimään suojaa muualta maan sisältä.
He kärsivät ruoan puutteesta, eikä heillä
ole mahdollisuutta toimeentuloon tai ter
Ashraf Yacoub
veydenhoitoon. Pandemia on entisestään
Lähi-idän aluejohtaja
kiristänyt maan vaikeaa taloustilannetta, KUVA: TATU BLOMQVIST
minkä myötä kotitalouksilla ei ole varaa
edes perustarpeisiin.
Syyrian lasten tilanne ei ole koskaan ollut huonompi. Miltei 90 prosent
tia lapsista tarvitsee humanitaarista apua. 2,5 miljoonaa lasta ei pääse
kouluun. Lisäksi 1,6 miljoonaa koululaista on vaarassa pudota koulusta.
Koulutus on voimakas keino köyhyyden ja levottomuuden rajun kierteen
lopettamiseksi. Katastrofista toipuminen voi alkaa koulutuksen myötä, ja
se myös vähentää konfliktin tuhoisia vaikutuksia.
Suomalaisena järjestönä meillä on laaja kokemus ja osaaminen koulu
tuksesta. Pandemiavuonna 2020 Kirkon Ulkomaanavun piti omaksua uusia
toimintatapoja, joista yksi esimerkki on etäopetuksen järjestäminen. Koronan
vuoksi muu työmme hidastui ja meillä oli enemmän aikaa koulujen korjaa
miselle. Rajoitusten jälkeen pystyimme jatkamaan koulutyötä turvallisesti.
Syyrian-matkoillani minusta on ollut ilahduttavaa nähdä työmme tuloksia.
Vuonna 2020 työmme tavoitti Syyriassa 35 000 ihmistä. Heidän joukos
saan oli 4 900 koulutustyöstämme hyötynyttä koululaista ja opettajaa.
Syyrian tulevaisuudessa minua huolestuttaa eniten konfliktin ylipo
litisoituminen. Se vaikeuttaa sovinnontekoa, uudelleenrakennusta ja
humanitaarista työtä. Syyrialaisnuorten sinnikkyys saa minut kuitenkin
toiveikkaaksi. Jos nuoret saavat mahdollisuuden, he voivat rakentaa
paremman tulevaisuuden itselleen ja yhteisölleen. STOP
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VISIO

TAVOITTEENA
OIKEUDENMUKAINEN
JA KESTÄVÄ
TULEVAISUUS

VISIO

Toimeentulo
Laadukas
koulutus luo työtä
ja elinkeinon

Toimeentulo
luo vakautta

IHMISOIKEUKSIEN
TOTEUTUMINEN

Laadukas koulutus

Koulutus tukee
osallistumista yhteisöön
ja yhteiskuntaan

Rauha
KUVITUS: VILLE NYKÄNEN & TUUKKA RANTALA

KIRKON ULKOMAANAPU on Suomen suurin kansain
välisen avun järjestö. Toimimme siellä, missä hätä on suurin.
Visiomme on maailma, jossa kaikki yhteiskunnat ovat
sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia. Niissä toteutuu
jokaisen oikeus rauhaan, laadukkaaseen koulutukseen ja
kestävään toimeentuloon.
Arvojamme ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus,
periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus. Teemme työtä
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen
taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. STOP

VAIKUTTAMISTYÖ

KOLUMNI

VAIKUTTAMISTYÖ PUREUTUI
OPPIMISEN KRIISIIN,
NAISTEN OSALLISUUTEEN
JA AFRIKKA-SUHTEISIIN

KUVITUS: TUUKKA RANTALA

Naiset ja tytöt ovat
pandemiatyömme ytimessä

VAIKUTTAMISTYÖMME edistää heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia
laadukkaaseen koulutukseen, toimeentuloon ja rauhaan. Tavoitteenam
me on muuttaa toimintatapoja, asenteita ja lakeja kestävää kehitystä ja
tasa-arvoa tukeviksi.
Haluamme mahdollistaa erityisesti naisten, nuorten, vähemmistöjen ja
uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden osallistumisen päätöksentekoon.
Käytännössä vaikuttamistyö on esimerkiksi vuoropuhelua päättäjien kanssa,
tausta-analyysien laatimista, poliittisten asiakirjojen kommentointia ja
suositusten antamista.
Koronarajoitusten myötä vaikuttamistilaisuudet toteutettiin vuonna
2020 pääasiassa virtuaalisesti. Uutta teknologiaa hyödyntäen pystyimme
vaikuttamaan aktiivisesti niin ohjelmamaissamme, kansainvälisillä foo
rumeilla kuin Suomessa.
Korona myös haastoi työtämme. Osassa Kirkon Ulkomaanavun ohjelma
maista rajoitukset heikensivät kansalaisyhteiskunnan jo ennestään kapeaa
tilaa. Kansainvälisiä kokouksia siirrettiin seuraavaan vuoteen ja päätök
sentekoprosessit venyivät.
Haasteista huolimatta vaikuttamistyömme tuotti merkittävää tulosta.
Somaliassa naisten rooli politiikassa ja päätöksenteossa vahvistui. Ugan
dassa useiden pakolaisasutusalueilla toimivien opettajien palkanmaksu
pystyttiin varmistamaan koulujen ollessa suljettuna koronarajoitusten
takia. Suomessa panostimme kehitysyhteistyörahoituksen tasoon, ylivaa
likautiseen kehityspoliittiseen selontekoon ja Suomen Afrikka-strategian
sisältöihin vaikuttamiseen. Kansainvälisellä tasolla vaikutimme yhdessä
kumppaneidemme kanssa maailmanlaajuiseen oppimisen kriisin liittyvän
rahoituksen lisäämiseen. STOP
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COVID-19-PANDEMIA vaikutti meidän
kaikkien elämään, mutta koulu- ja yhteis
kuntasulut olivat erityisen vakavia nepali
laisille naisille ja tytöille. Naisiin kohdistuva
väkivalta lisääntyi, ja äidit ja siskot teki
vät enemmän kotitöitä. Osa tytöistä jäi
Deepika Naidu
pois koulusta, ja yhä useampi lapsi joutui
ohjelmakoordinaattori
naimisiin. Vaikutukset koskevat erityisesti
KUVA: TATU BLOMQVIST
haavoittuvaisia yhteisöjä.
Heti koronarajoitusten julistamisen jälkeen ymmärsimme, että lapsi
avioliitot nousevat haasteeksi työskentelyalueillamme Nepalissa. Tyttöjen
naittaminen on perheille perinteinen mutta lyhytnäköinen tapa selviytyä
taloudellisesti vaikeasta tilanteesta. Halusimme tehdä lasten suojelemi
sesta yhden ykkösprioriteeteistamme. Perustimme kouluihin kerhoja sekä
järjestimme aihetta käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja katuteatteria.
Pystytimme kyliin huomiotauluja, joissa kerroimme lapsiavioliitto
jen negatiivista vaikutuksista lasten fyysiseen, henkiseen ja sosiaalisen
hyvinvointiin. Tauluissa kerrottiin myös lapsiavioliittoihin liittyvistä laista ja
rangaistuksista. Oli ilahduttavaa nähdä, että yhteisöt ja paikallishallinnot
ottivat viestin hyvin vastaan.
Covid-19 pakotti meidät vastaamaan kriisiin myös monin muin tavoin.
Ruokajakelumme tavoitti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.
Heidän joukossaan oli erityisesti raskaana olevia ja imettäviä naisia sekä
vammaisia henkilöitä.
Nepalissa – kuten monessa muussakin maassa – raportoitiin yhteis
kuntasulkujen aikana aiempaa enemmän naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Teimme parhaamme helpottaaksemme tilannetta. Järjestimme perhedi
alogeja ja mediakampanjan. Lisäksi kokosimme yhteisöistä miehiä, poikia,
naisia ja tyttöjä tilaisuuksiin, jossa keskustelimme naisiin kohdistuvasta
väkivallasta ja ratkaisuista. Kirkon Ulkomaanavun tukemat osuuskunnat
laativat vaikuttamistyön suunnitelman, joka piti sisällään lapsiavioliittojen
ja väkivallan ehkäisyyn tähtääviä aktiviteetteja. Suunnitelma luovutettiin
paikallishallintojen edustajille.
Pandemian aikana naiset ja tytöt ovat kohdanneet erityisesti karan
teenikeskuksissa enenevissä määrin väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Kirkon
Ulkomaanapu ja muut kansalaisjärjestöt puhuivat naisille ja tytöille tar
koitettujen turvallisten tilojen puolesta. Ponnistelumme tuottivat tulosta.
Järjestöjen yhteisen ulostulon myötä karanteenikeskuksiin perustettiin
naisille ja tytöille omia tiloja.
Olen toiveikas, sillä täällä Nepalissa perustuslakimme on edistyksellinen.
Laissa olevat, lapsiavioliittoihin ja sukupuoleen kohdistuvaan väkivaltaan
liittyvät pykälät ja käytännöt ovat lupaavia. Paikallishallintojen tavoitteena
on luoda ympäristö, jossa naiset ja tytöt voivat elää hyvää elämää. STOP
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TYÖMME TEEMAT

OIKEUS
TOIMEENTULOON

JOKAISELLA IHMISELLÄ ON oikeus toimeentuloon, jonka avulla
hän pystyy elättämään itsensä ja perheensä, lisäämään omaa hyvin
vointiaan ja osallistumaan yhteisönsä kehittämiseen tasa-arvoisena
kansalaisena.
Koronapandemia haastoi ihmisten toimeentuloa monin tavoin.
Yhteiskuntasulkujen myötä työttömyys kasvoi ja ruokatilanne heikkeni.
Kovimmin vaikutukset osuivat naisiin ja tyttöihin, joiden kodeissa
tekemä palkaton hoivatyö lisääntyi merkittävästi sulkujen aikana.
Toimeentulotyömme ytimessä ovat yhteisöihin perustettavat
osuuskunnat ja säästöryhmät, joiden kautta hyödynsaaja voi saada
esimerkiksi lainan yritystoiminnalleen. Koronan vuoksi tarjosimme
lainoille korkovapaita kuukausia ja velkojen uudelleen järjestelyjä.
Pandemiavuonna 2020 sopeutimme toimintaamme muutenkin
tarpeita vastaavaksi. Aloitimme hätäapuna ruoan jakelun kaikista
heikoimmassa asemassa oleville.
Kehittyvissä maissa suurimman osan toimeentulon mahdol
listavista työpaikoista luovat pienet ja keskisuuret yritykset. Siksi
Kirkon Ulkomaanapu tukee yksityissektoria kaikissa ohjelmamais
saan. Koulutamme naisia, nuoria ja pakolaisia työllistymiseen ja
yrittäjyyteen liittyen.
Koronan lopulliset vaikutukset näkyvät mahdollisesti vasta vuosien
päästä. Pandemia jätti jalkoihinsa muut toimeentuloon vaikutta
vat globaalit trendit kuten etenevän
ilmastonmuutoksen, muuttoliikkeet
Kehittyvissä maissa suurimja kaupungistumisen. Kaikista tär man osan työpaikoista luovat
pienet ja keskisuuret yritykset.
keintä on varmistaa, että ennen
Kuvassa Allen Bamukunde
pandemiaa aikaansaadut tulokset
kerää munia myyntiin Naisten
Pankin tukemassa Chiggiköyhyyden ja eriarvoisuuden vähen yrityksessä
Ugandassa.
KUVA: HUGH RUTHERFORD
tämiseksi eivät valu hukkaan. STOP
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FCA INVESTMENTS

KOLUMNI

KEHITTYVÄT MAAT TARVITSEVAT
VASTUULLISIA SIJOITUKSIA

KUVITUS: TUUKKA RANTALA

Kestävä kehitys on parasta tuottoa

YRITYSTOIMINTAAN SIJOITTAMINEN on kansalaisjärjestöille uusi tapa
tukea kehittyvien maiden taloutta. Kirkon Ulkomaanavun sijoitusyhtiön
FCA Investments Oy:n (FCAI) toiminta käynnistyi Suomen valtion myön
tämällä, 16 miljoonan euron suuruisella lainalla vuonna 2019.
Sijoitustoimikunta on toistaiseksi hyväksynyt yhteensä kuusi sijoitusta
ugandalaisiin ja somalialaisiin yrityksiin. Vuonna 2020 koronapandemia
vaikeutti uusien sijoitusten valmistelua. Osa yrityksistä vetäytyi kasvu
suunnitelmistaan ja perui rahoitushakemuksensa. FCAI:llä on kuitenkin
Ugandassa ja Somaliassa paikallista henkilökuntaa, mikä helpotti työtä
myös pandemia-aikana.
Sijoitusyhtiön visio on selkeä: tavoitteena on turvata kehittyvien maiden
kasvavalle väestölle 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. Koronakriisin myötä yksityissektorin
kehittäminen on entistä tärkeämpää, sillä vain niin saadaan uusia työ
paikkoja. Haaste on niin valtava, ettei perinteinen kehitysyhteistyö pysty
vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Sen vuoksi tarvitaan myös vastuullista
sijoitustoimintaa, joka auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä paitsi pääse
mään jaloilleen myös kasvamaan.
Yritystoiminta ei synny tyhjästä. Sen käynnistämiseen tarvittava talou
dellinen pääoma on tiukassa erityisesti maailman hauraimmissa valtioissa,
joissa sijoittajien riskit ovat isoja.
Kirkon Ulkomaanavun arvojen mukaisesti vastuullisuus on kaiken
sijoitustoiminnan ytimessä. FCAI sijoittaa yhteiskunta- ja ympäristö
vastuullisiin yrityksiin, jotka luovat työpaikkoja, nostavat matalapalkka
työntekijöiden tulotasoa ja vähentävät köyhyyttä. Myös naisyrittäjien
tukeminen ja nuorten ja naisten työllistyminen ovat sijoitustoiminnan
keskeisiä tavoitteita.
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.
FCAI suunnittelee sijoitustoiminnan laajentamista Somalian ja Ugandan
ohella myös muihin ohjelmamaihimme, esimerkiksi Keniaan, Jordaniaan ja
Kambodžaan. Taistelu köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan onnistuu vain,
jos kehittyviin maihin onnistutaan luomaan uusia työpaikkoja. Työ ja toi
meentulo ovat tärkeitä tukipilareita myös kestävän rauhan turvaamisessa. STOP
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”Kehittyvien maiden
yritysmaailma on kuin
pohjaton aarrearkku,
joka pursuilee erilaisia
sijoitusmahdollisuuksia.”

TOIMIN YRITTÄJÄNÄ Tansaniassa 12 vuot
ta. Siellä sain kokea suuria eroja yritysten
vastuullisuudessa. Vastuulliset yritykset
kilpailevat niitä vastaan, jotka eivät maksa
veroja tai välitä vastuullisuudesta. Vastuut
tomat toimintatavat ruokkivat korruptiota,
Jukka-Pekka Kärkkäinen
ja korruptio ruokkii vastuuttomuutta.
FCA Investmentsin
Esimerkkejä ei tarvitse kauan haeskella, toimitusjohtaja
KUVA: TATU BLOMQVIST
sillä niitä käsitellään julkisuudessa jatkuvasti.
On edullisempaa tuhota maaperä vastuut
tomalla jätteidenkäsittelyllä kuin investoida kunnolliseen järjestelmään.
On edullisempaa kaataa luonnonmetsät kuin istuttaa viljelymetsiä. On
kannattavampaa kalastaa dynamiitin avulla Afrikan rannoilla ja kuljettaa
saalis pimeästi Aasian markkinoille kuin kalastaa vastuullisesti, tarjota
kalat kotimaiseen kulutukseen ja maksaa paikalliset verot.
Noidankehästä on päästävä eroon, ja siksi vastuullisia yrityksiä pitää
auttaa. Heille pitää antaa kilpailuetu, jolla he kääntävät yrityskulttuurin
vastuulliseksi ja luovat kunnollisia työpaikkoja.
Kirkon Ulkomaanavun sijoitusyhtiön FCA Investmentsin työssä on
kyse juuri kilpailuedun tarjoamisesta. Tarjoamme kehittyvien maiden
vastuullisesti toimiville yrityksille osaamista ja rahoitusta. Sijoitusyhtiön
toimitusjohtajana uskon, että vastuullisuus voittaa vastuuttomuuden. Se
tapahtuu, kun vastuulliset yritykset kasvavat kilpailijoitaan suuremmiksi,
tehokkaammiksi ja laadukkaammiksi.
Vastuullisille työpaikoille on jo nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa
hurja tarve. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa työikäinen väestö kasvaa
vuoteen 2050 mennessä 712 miljoonalla. Vertailun vuoksi mainittakoon,
että EU:ssa ja Britanniassa työpaikkoja on tällä hetkellä yhteensä 223
miljoonaa. Afrikassa tarvitaan valtavasti uusia toimeentulomahdollisuuksia.
Muutoin toivottomuus lisää konflikteja, resurssien kestämätöntä käyttöä
ja lisääntyvää liikehdintää rajojen yli.
Sijoitusyhtiömme on rahoittamassa vastuullista kalastustoimintaa,
luomuviljelyä, kanalaa, pienrahoitustoimintaan soveltuvaa ohjelmistoa,
nahkatehdasta sekä kamelin maidosta valmistettavan jäätelön tuotan
toa. Kehittyvien maiden yritysmaailma on kuin pohjaton aarrearkku, joka
pursuilee erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.
Sijoittajien rahat kulkevat kuitenkin sinne, missä rahalla saa riskiin
nähden suurimman tuoton. Sijoittaminen kehittyvässä maassa toimivaan
yritykseen tuo mukanaan riskejä. Siksi raha ohjaa tavaroiden ja palvelujen
tuotannon rikkaisiin maihin. Syntyy kierre, joka jättää heikoimmat maat
kehityksessä jälkeen.
Myös FCA Investmentsin kautta rahat kulkevat sinne, missä rahalla saa
riskiin nähden suurimman tuoton. Tuottokäsityksemme tosin poikkeaa
valtavirrasta: kyse ei ole pelkästään rahasta. Tuottoa ovat saavutukset,
jotka vievät meitä lähemmäksi kestävän kehityksen tavoitteita. Meidän
mielestämme kestävä kehitys on parasta tuottoa. STOP
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TYÖMME TEEMAT

TYÖMME TEEMAT

OIKEUS
RAUHAAN

RAUHA ON EDELLYTYS ihmisoikeuksien toteutumiselle ja kestä
välle kehitykselle. Kun yhteisöt saavat elää rauhassa, lapset voivat
keskittyä koulunkäyntiin ja aikuiset toimeentulon hankkimiseen ja
vakaan yhteiskunnan rakentamiseen.
Kirkon Ulkomaanavun rauhantyö keskittyy pääosin maailman
hauraimpiin valtioihin kuten Etelä-Sudaniin, Keski-Afrikan tasaval
taan ja Somaliaan. Lisäksi rauhantyötä tehdään muissakin maissa,
joissa konfliktitilanteet ovat pitkittyneet.
Rauhantyö on haastavaa, sillä viime vuosina konfliktit ovat
monimutkaistuneet. Koronapandemian kaltaiset maailmanlaajuiset
kriisit pahentavat konfliktien vaikutuksia. Pandemia on esimerkiksi
lisännyt vähemmistöryhmiin kohdistuvaa vihapuhetta, pienentä
nyt kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa sekä kaventanut naisten
ja tyttöjen oikeuksia. Myös ilmastonmuutos haastaa nykypäivän
yhteiskuntien vakautta.
Rauha ei tarkoita vain konfliktin päättymistä. Kestävässä rau
hassa koko yhteisö on sitoutunut ylläpitämään rakenteita, jotka
tukevat eri ryhmien rauhallista yhteiseloa. Konfliktimaiden kan
salaisyhteiskunnan toimijat ovat avainasemassa osallistavan ja
oikeudenmukaisen rauhan rakentamisessa mutta tarvitsevat pit
käkestoista tukea työlleen.
Rauhantyömme keskiössä ovat naiset, nuoret, pakolaiset ja
uskonnolliset sekä perinteiset toimijat.
Nämä ryhmät jäävät usein virallis Koronapandemian kaltaiset
kriisit pahentavat konfliktien
ten rauhanprosessien ulkopuolelle.
vaikutuksia. Syyriassa sota
Siksi varmistamme, että myös heidän
on jatkunut jo 10 vuotta.
koulunkäyntiin
äänensä tulee kuuluviin päätöksen Mahdollisuus
luo turvaa lapsille konfliktien
teossa. STOP
keskellä. KUVA: ABU TALIB AL-BUHAYA
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VAPAAEHTOISVERKOSTOT

VAPAAEHTOISVERKOSTOT

Vapaaehtoiset venyvät
poikkeuksellisiin saavutuksiin
Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiset tekevät töitä tasaarvon, hävikkiruoan, koulutuksen, vaikuttamistyön ja ihmisoikeuksien parissa.

sien välityksellä kollegoidensa ammatillista kehittymistä Bangladeshissa,
Kambodžassa, Keniassa, palestiinalaisalueella ja Myanmarissa. Lisäksi
vapaaehtoiset loivat koulutusmateriaaleja varhaiskasvatuksen tarpeisiin
ja etäopetuksen tueksi sekä tarjosivat mentorointia ja valmennusta opet
tajille ja opinto-ohjaajille.
Lisäksi noin 30 vapaaehtoista on osallistunut kotimaan toimintaan.
Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisjaksoja on järjestetty vuo
desta 2014.

NAISTEN PANKKI jatkoi työtään naisten taloudellisen itsenäisyyden,
oikeuksien ja tasa-arvon toteutumiseksi myös pandemiavuonna 2020.
Poikkeukselliset olosuhteet vaikuttivat vapaaehtoisverkoston toimintaan,
varainhankintaan Suomessa sekä hankkeiden toteuttamiseen Naisten
Pankin ohjelmamaissa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Samaan aikaan
CHANGEMAKER. Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker
naisten ja tyttöjen oikeuksien turvaaminen nousi pandemian seurauksena
edistää globaalia oikeudenmukaisuutta kouluttamalla nuoria kehitys
maailmanlaajuisen huomion kohteeksi.
kysymyksissä ja järjestämällä vaikuttamistoimintaa.
Vuonna 2020 Naisten Pankki keräsi lahjoituksia 1 559 000 euroa. Niistä
Vuonna 2020 Changemakerin Vaikuttamistoiminnan ABC -koulutukset
suurin osa oli yksityis- ja kuukausilahjoituksia. Vuoden loppuun mennessä
olivat suosittuja. 23 koulutukseen osallistui 161 nuorta. Changemaker järjesti
Naisten Pankilla oli 3 466 kuukausilahjoittajaa, 1 665 osakasta ja yli 3
vuoden aikana 132 erilaista koulutusta ja tapahtumaa 13 paikkakunnalla
000 vapaaehtoista 42 paikallisryhmässä. Heidän tuellaan toteutettiin
ja etänä.
13 hanketta kuudessa ohjelmamaassa. Naisten Pankin toiminnassa oli
Verkosto kampanjoi kehitysyhteistyön rahoituksen puolesta Kehyä,
mukana kaikkiaan noin 21 100 naista kuudesta maassa.
kiitos! -kampanjalla, jossa pyydettiin nuoria kertomaan, miksi kehitys
Poikkeusvuonna myös vapaaehtoiset venyivät poikkeuksellisiin saavutuk yhteistyö on tärkeää. Vuoden aikana verkosto osallistui myös Irti turpeesta
siin. Pandemia rajoitti perinteistä, fyysiseen vuorovaikutukseen perustuvaa -kampanjaan sekä Finnwatchin kannanottoon yritysvastuulain puolesta.
vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoiset siirsivät toimintaa nopealla aikatau
Verkoston vaikuttamistoiminta sekä tapahtumat ja koulutukset houkutte
lulla verkkoon sekä kehittivät uusia tapoja kerätä varoja ja toimia yhdessä.
livat verkostoon 128 uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 1 030.
Kävele Naiselle Ammatti -tempaukset keräsivät 63 200 euroa ja kesän
Verkosto teki kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden Changemaker-ver
Naisten Pankki Open -golfkiertue venyi kaikkien aikojen ennätykseen
kostojen ja ACT-Alliancen Community of Practice on Youth -verkostossa.
42 000 eurolla.
EAPPI on kansainvälinen ohjelma, joka lähettää vapaaehtoisia ihmisoikeus
WEFOOD. Suomen ensimmäinen hävikkiruokakauppa WeFood onnistui
tarkkailijoita miehitetylle palestiinalaisalueelle, Länsirannalle ja Itä-Jerusa
vähentämään ruokahävikkiä yhteensä 205 000 kiloa vuoden 2020 lop lemiin. Ohjelman nimi on lyhenne sanoista Ecumenical Accompaniment
puun mennessä. Vuonna 2018 perustettu myymälä sijaitsee kauppakeskus
Programme in Palestine and Israel.
Redissä Helsingissä.
Kolmen kuukauden mittaisen vapaaehtoisjakson aikana tarkkailijat
Koronan vuoksi WeFoodin myymälä oli suljettuna maaliskuun puoli tukevat paikallisyhteisöjä ja siviiliväestöä antamalla suojelevaa läsnäoloa
välistä toukokuun loppuun. Kesällä kauppaa käytiin supistetuin aukioloajoin. sekä raportoimalla alueella tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista.
Yhteiskuntasuluilla ja etätyöajalla oli myös positiivisia seurauksia: WeFood
Koronapandemia keskeytti vapaaehtoisten läsnäolon alueella. Ohjelma
sai uusia, innokkaita vapaaehtoisia, jotka etsivät mielekästä tekemistä
keskittyi ensisijaisesti vaikuttamistyöhön niin Suomessa kuin kansainväli
korona-arkeensa. Toimintaan osallistui 110 vapaaehtoista, jotka lahjoittivat
sesti yhteistyössä esimerkiksi Kirkkojen Maailmanneuvoston kanssa. EAPPI
työpanostaan myymälässä, logistiikassa ja sosiaalisessa mediassa.
kannustaa niin kansalaisyhteiskuntaa, poliittisia päättäjiä kuin kirkollisia
WeFoodissa oli harjoittelijoita neljästä eri oppilaitoksesta, ja tavaran johtajia toimimaan kansainvälisen oikeuden puolesta. Viestinnässään ja
toimittajien määrä nousi kaupan toisena toimintavuonna 40:een. Vuonna
vaikuttamistyössään EAPPI keskittyy usein ajankohtaisiin ihmisoikeuslouk
2020 lanseerattiin myös ensimmäinen WeFood-tuotemerkin tuote – hävikki kauksiin. Vuonna 2020 erityisesti Israelin suunnitelmat liittää miehittämiään
kahvi – yhteistyössä Kaffa Roasteryn kanssa.
palestiinalaisalueita osaksi Israelia olivat vaikuttamistyön keskiössä. STOP
OPETTAJAT ILMAN RAJOJA -verkosto on Suomen opetus- ja kasvatus
alan ammattilaisten vapaaehtoisverkosto. Verkosto lähettää opetusalan
asiantuntijoita Kirkon Ulkomaanavun hankkeisiin, joissa tarvitaan tukea
opetuksen laadun vahvistamiseksi.
Alkuvuonna 2020 kahdeksan vapaaehtoista ehti matkustaa Ugan
daan, Myanmariin ja Kambodžaan. Maissa tapahtuva vapaaehtoistyö
jäi kuitenkin pian tauolle koronan vuoksi, ja verkosto ryhtyi kehittämään
uusia työmuotoja.
Koronavuonna verkostolla oli lopulta yhteensä 17 etävapaaehtoista.
Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa vapaaehtoiset tukivat etäyhteyk
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1. Naisten Pankki järjesti Kävele Naisille
Ammatti -tapahtumia myös vuonna
2020. Tämä vauhdikas tilanne ikuistettiin 2019. KUVA: PETTERI JÄRVINEN
2. Myanmarilaiset opintoneuvojat Zin
Mar Htwe ja Thin Thin Myaing yhdessä
Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisen
Hanna Päivärinnan kanssa. Kuva on
maaliskuulta 2020. KUVA: KYAW ZIN KO
3. Hävikkiruokakauppa WeFoodin
vapaaehtoiset Marianne ja Mikael työn
touhussa. KUVA: TATU BLOMQVIST

1.

2.

3.

4. Nuorisoverkosto Changemaker
järjesti vuonna 2020 yhteensä 132
koulutusta ja tapahtumaa. Lokakuun
Changemaker-viikonlopussa järjestettiin erätaukodialogi. KUVA: MATIAS UUSISILTA
5. EAPPI lähettää vapaaehtoisia
ihmisoikeustarkkailijoita palestiinalais
alueille, Itä-Jerusalemiin ja Länsi
rannalle. Vuonna 2020 vapaaehtoisjaksot keskeytyivät, mutta verkosto
jatkoi vaikuttamistyötään. Kuva on
Hebronista tammikuussa 2020.
KUVA: NORA LUOMA

4.

5.
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VARAINHANKINTA

SEURAKUNNAT JA KUA

Suurlahjoittaja auttaa siellä,
missä tarve on suurin

Koronavuosi oli haastava
seurakuntien varainkeruulle

Laitilassa iloitaan aktiivisista seurakunnan jäsenistä. Kansainvälinen diakonia tulee tutuksi myös rippikoululaisille.
LAITILAN SEURAKUNNAN nuoristyönohjaaja Pia Penttinen pitää tärkeänä,
että kansainvälinen diakonia, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakkaus
tulevat tutuiksi seurakunnan kaikenikäisille jäsenille. Laitilassa esimerkiksi
rippikoululaiset ovat viime vuosina toimineet Yhteisvastuun lipaskerääjinä.
”Kirkon Ulkomaanavun työn tukeminen antaa seurakunnan nuorille
mahdollisuuden osallistua hauraiden maiden perheiden tukemiseen ja
auttamiseen konkreettisesti”, kertoo Penttinen.
Penttinen korostaa, että pienikin apu on tarpeen.
”Korona-aika on tietenkin asettanut omat haasteensa esimerkiksi
varainhankintaan, mutta tuonut mukanaan myös uusia tapoja ja mene
telmiä,” Penttinen jatkaa.
Seurakuntien tuki on yksi Kirkon Ulkomaanavun tulolähteiden peruspi
lareista ja tärkeässä roolissa kansainvälisen rahoituksen hakemisessa. Yli
puolet kirkon ja seurakuntien taloudellisesta avusta on seurakuntien suoraa
talousarviotukea, joka oli vuonna 2020 yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Koro
napandemiasta huolimatta Kirkon Ulkomaanavun tekemä työ ja erilaiset
varainhankintamenetelmät ovat olleet läsnä Laitilan seurakunnan arjessa.
”Toisenlaista lahjaa on pidetty esillä diakoniatyössä. Lisäksi Yhteisvas
tuukeräys on ollut perinteisesti diakoniatyön vastuualuetta. Keräykseen
on kuulunut ruusujen myynti naistenpäivänä, konsertit ja erilaisten herk
kukorien myynti. Ennen koronaa järjestimme iltamia ja vappukaraoken,”
listaa Laitilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Tiina Rehmonen.
”Rippikoululaisilla on myös mahdollisuus lahjoittaa pienryhmissä Toi
senlaiseen lahjaan,” lisää nuorisotyönohjaaja Penttinen.

Vuonna 2020 suurlahjoittajamme tukivat esimerkiksi
pakolaisnuorten ammatillista koulutusta Ugandassa, köyhimpien perheiden toimeentuloa Etelä-Sudanissa ja ruoka
turvaa nepalilaisyhteisöissä.
KORONAPANDEMIAN MYÖTÄ köyhyys on lisääntynyt ja avun tarve Kirkon
Ulkomaanavun toimintamaissa on yhä suurempi. Heikossa asemassa ole
vien toimeentulon parantaminen ja koulutuksen edistäminen kehittyvissä
maissa ovat olleet tärkeitä asioita tukijoillemme myös pandemian aikana.
Suurlahjoitus on konkreettinen tapa auttaa. Yhden lahjoituksen vaikutus
voi olla merkittävä kokonaiselle yhteisölle. Vuonna 2020 suurlahjoituksilla
tuettiin esimerkiksi pakolaisnuorten ammatillista koulutusta Ugandassa
ja köyhimpien perheiden toimeentuloa Etelä-Sudanissa.
Perustimme yksityisille tukijoillemme vuonna 2020 uuden Tukijouk
ko-lahjoittajaryhmän, joka auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
olevia. Tukijoukko kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin apua tarvitseviin
ihmisryhmiin, joiden ahdinko ei juurikaan näy valtamediassa tai julkisessa
keskustelussa.
Ensimmäisen Tukijoukon lahjoituksilla tuettiin Nepalin entisiä maaorjia.
Kohdehankkeessa järjestimme heille ammattikoulutusta, tuimme työllisty
mistä ja paransimme ruokaturvaa yhteisöissä. Iloksemme moni lahjoittaja
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liittyi uuteen Tukijoukkoon auttamaan tilan Tukijoukon lahjoituksilla
tuettiin entisiä maaorjia.
teessa, jossa koronapandemia on lisännyt
Nepalilaisen 32-vuotiaan
entisten maaorjien ahdinkoa entisestään.
Basanti Devin elämä muuttui,
kun hän perheineen sai tukea
Jokainen Tukijoukon lahjoittaja on vaikut teetuvan
perustamiseen. Devin
tanut konkreettisesti ja pysyvästi entisten
teetupa on vuoristokylän asukkaille mieluisa kokoontumismaaorjien perheiden hyvinvointiin. Lah paikka.
Yrittäjäperhe on saanut
joittajat puolestaan ovat voineet seurata
kokoon säästöjä – tulevaisuusuunnitelmana on laajentyömme edistymistä ja saaneet säännöl den
taa tupaa ja sen valikoimaa.
lisesti ajankohtaisia kuulumisia lahjoitus KUVA: PRASHANT BUDHATHOKI
kohteesta.
Kertaluontoisten suurlahjoitusten ja Tukijoukko-lahjoitusten lisäksi
osakelahjoittaminen oli vuonna 2020 suosittu tapa tukea työtämme.
Merkittävät yksityiset lahjoitukset kertovat luottamuksesta työhömme
ja lahjoittamisen helppoudesta. Lahjoittajayhteistyössä sujuvuus on
meille tärkeää
Myös läpinäkyvyys ja avoimuus lahjoittajien suuntaan ovat meille
keskeisiä arvoja. Raportoimme aina suurlahjoittajalle hanketyön etene
misestä ja tuloksista eri tavoin. Vuonna 2020 pandemia rajoitti fyysisiä
kohtaamisia tukijoidemme kanssa, mutta yhteydenpito sujui luontevasti
myös verkkovälitteisesti. STOP
Jenni Lähteenmäki
Yhteyspäällikkö

Seurakunnat eivät voineet järjestää
Yhteisvastuu-keräystä koronavuonna
KUVA: KARI PENTTINEN
perinteiseen tapaan kasvokkain. Siitä huo
limatta Yhteisvastuuseen liittyvät erilaiset
tempaukset ja verkkokeräykset tuottivat Kirkon Ulkomaanavun työlle 0,7
miljoonaa euroa.
Kolehtien, myyjäisten ja keräysten lisäksi seurakunnat tukivat Kirkon
Ulkomaanavun katastrofityötä muun muassa Syyriassa sekä Beirutin
räjähdyksen jälkeen. STOP
Laitilan seurakunnan rippikoululaiset osallistuivat lipas
keräykseen vuonna 2019.

Tuulia Kokkonen
Yhteyspäällikkö ja pappi

Varainhankinnan tuotot seurakunnilta 2020

Seurakuntien talousarviotuki
Kirkon Ulkomaanavulle 2011–2020 (M€)

Seurakuntien muu tuki
0,5 M€ / 8 %

5

Kolehdit 0,4 M€ / 6 %

Kirkkohallituksen
tuki 0,7 M€ / 11 %

Yhteisvastuukeräys
1,0 M€ / 16 %

4
3

Yhteensä

6,4 M€

Talousarviotuki
3,8 M€ / 59 %

2
1
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2020 -tilasto
löytyy osoitteesta: kirkonulkomaanapu.fi/srk-tuki
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TALOUS

TALOUS

Kansainvälinen tulorahoitus kasvoi
pandemiasta huolimatta

Varainhankinnan tuotot 2020
Muut tuotot 0,8 M€ / 2 %
Seurakuntien tuki
6,4 M€ / 12 %

Yhteensä

Valtion tuki
10,8 M€ / 21 %

52,1 M€

Kansainvälinen tuki
23,2 M€ / 45 %

Yksityiset, yritykset ja yhteisöt
10,8 M€ / 21 %

Korona vaikutti ohjelmien toimeenpanoon, mikä johti säästöihin avustustyön tukitoiminnoissa. Esimerkiksi matkustamiseen liittyvät kulut vähenivät.

Toimintakulut 2020

KIRKON ULKOMAANAVUN rahoitus kasvoi vuonna 2020 suotuisasti
vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta. Tuotot nousivat erityisesti
institutionaalisilta rahoittajilta kuten YK-järjestöiltä ja EU:lta saatujen
varojen ansiosta.
Toisaalta koronapandemia esti kasvokkain tapahtuvan varainhankinnan
ja hidasti ohjelmien toimeenpanoa useissa maissa. Kirkollisessa rahoituk
sessa esimerkiksi kolehtien määrä laski, mutta yksityisvarainhankinta piti
pintansa ja onnistui siirtämään toimintojaan verkkoon.
Kulupuolella Kirkon Ulkomaanapu onnistui toteuttamaan hankkeet
lähes suunnitelmien mukaisesti huolimatta merkittävistä, koronapan
demiaan liittyvistä toiminnallisista rajoitteista kaikissa toimintamaissa.
Koronatoimenpiteet vaikuttivat kuitenkin ohjelmien toimeenpanoon, mikä
johti säästöihin muun muassa avustustyön tukitoiminnoissa verrattuna
talousarvioon ja edelliseen vuoteen. Myös matkustamiseen liittyvät kulut
vähenivät rajoitusten myötä. Osa hankkeista viivästyi, minkä myötä saatuja
tuottoja siirrettiin vuodelle 2021, mikä näkyi kasvuna taseen saaduissa
ennakoissa ja rahastoissa.
Konsernin näkökulmasta kahdessa tytäryhtiössä koituneet tappiot
pienentävät tulosta. Egg Production Ltd Ugandassa teki alijäämäisen
tuloksen. Syy oli viivästys tuotannon alkamisessa ja sen merkittävä vaikutus
myyntiin. Suomessa Kirkon Ulkomaanavun sijoitusyhtiö FCA Investments
käynnisti vähitellen sijoitustoimintaansa, ja teki alijäämäisen tuloksen
pääosin kurssivaihteluiden takia.
Tilikauden 2020 tulos oli 132 187,37 euroa ja oman pääoman määrä
vuoden lopussa 10,2 miljoonaa euroa.
Tilikauden tuotot olivat 47,9 miljoonaa, mikä tarkoittaa 4,4 prosentin
kasvua edellisvuoteen verrattuna. Seurakuntien talousarviotukea käy
tettiin 3,9 miljoonaa euroa. Yhteisvastuukeräyksestä saatu tuotto oli 0,7
miljoonaa euroa.
Ulkoministeriöltä sekä kotimaisista ja kansainvälisistä institutionaalisista
rahoituslähteistä saadun tuen osuus oli yhteensä 30,6 miljoonaa euroa.
Ulkoministeriö tuki kehitysyhteistyötä 7,0 miljoonalla eurolla ja humani
taarista työtä 2,5 miljoonalla eurolla.
Yksityisen sektorin osuus, mukaan lukien seurakuntien tilittämät yksi
tyislahjoitukset, oli 10,8 miljoonaa euroa.

Muut maat 2,6 M€ / 5 %
Eritrea 0,1 M€ / 0 %
Syyria 0,7 M€ / 2 %
Nepal 1,1 M€ / 2 %
Kambodža 1,4 M€ / 3 %
Myanmar 1,5 M€ / 3 %
Jordania 1,7 M€ / 3 %
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Avustustyö ja tukitoiminnot 2020

Toiminnot Suomessa
3,4 M€ / 7 %

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
0,9 M€ / 2 %
Yleishallinto 0,9 M€ / 2 %

Hallinto 0,9 M€ / 2,0 %
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
0,9 M€ / 2,0 %
Varainhankinta 2,0 M€ / 4,2 %

Kirkollinen- ja sidosryhmätyö
0,7 M€ / 1,5 %
Viestintä 0,7 M€ / 1,4 %

Uganda 15,4 M€ / 32 %

Yhteensä

Yhteensä

47,8 M€

47,8 M€

Kenia 1,9 M€ / 4 %
Keski-Afrikan tasavalta
3,0 M€ / 6 %
Globaalit hankkeet 3,1 M€ / 6 %

Etelä-Sudan 5,5 M€ / 11 %

Toiminta-alueet 2020

AFRIKKA

Tilikauden kulut olivat yhteensä 47,8
miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edellis
vuodesta 3,1 prosenttia. Avustustyön kulut
olivat 42,5 miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät
KUVA: PATRICK MEINHARDT
ohjelmien suunnittelu-, seuranta- ja kehit
tämiskuluja 2,4 miljoonaa euroa. Viestinnän,
varainhankinnan, sidosryhmätyön, yleishallinnon sekä sijoitus- ja rahoi
tustoiminnan kulut olivat 5,3 miljoonaa euroa.
Kaikista toimintakuluista käytettiin avustustoimintaan 89 prosenttia.
Tukitoimintoihin käytettiin 11 prosenttia.
Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 15,2 miljoonaa euroa. Tilikau
den aikana investoitiin IT-järjestelmien kehitykseen ja -laitteistoon 0,3
miljoonaa euroa. Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot olivat yhteensä
noin 38 000 euroa. STOP

Eurooppa 0,2 M€ / 0 %
Lähi-itä 3,0 M€ / 7 %

Aasia 5,4 M€ / 13 %

30,9 M€

Uganda................................... 15,4 M€
Etelä-Sudan.......................... 5,5 M€
Somalia.................................. 4,5 M€
Keski-Afrikan tasavalta..... 3,0 M€
Kenia.................................. az 1,9 M€
Eritrea...................................... 0,1 M€
Liberia..................................... 0,1 M€
Mosambik.............................. 0,1 M€
Afrikka alueellinen.............. 0,3 M€

Globaalit hankkeet 3,1 M€ / 7 %

Koronavuosi 2020 oli haastava,
mutta tuki KUA:n työlle kasvoi
silti. Tuotot nousivat erityisesti
institutionaalisilta rahoittajilta
kuten YK-järjestöiltä ja EU:lta
saatujen varojen ansiosta.

Avustustyö 42,5 M€ / 89,0 %

Somalia 4,5 M€ / 9 %

Yhteensä

42,5 M€
Afrikka 30,9 M€ / 73 %

AASIA

5,4 M€

Myanmar................................
Kambodža.............................
Nepal.......................................
Bangladesh...........................
Thaimaa.................................
Indonesia...............................
Aasia alueellinen.................

1,5 M€
1,4 M€
1,1 M€
0,7 M€
0,2 M€
0,1 M€
0,4 M€

LÄHI-ITÄ

3,0 M€

Jordania.................................
Syyria.......................................
Palestinalaisalueet..............
Libanon..................................
Jemen.....................................
Israel........................................

1,7 M€
0,7 M€
0,3 M€
0,2 M€
0,1 M€
0 M€

EUROOPPA

0,2 M€

Suomi...................................... 0,1 M€
Kreikka.................................... 0,1 M€
GLOBAALIT HANKKEET

3,1 M€
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TULOSLASKELMA JA TASE

Tuloslaskelma k€

TULOSLASKELMA JA TASE
Konserni

1.1.–31.12.2020

Konserni

1.1.–31.12.2019

Emo

1.1.–31.12.2020

Emo

1.1.–31.12.2019

Varsinainen toiminta
AVUSTUSTOIMINTA
Tuotot
Valtiolta
Seurakunnat
Kansainväl. rahoituslähteistä
Muut tuotot
Kulut

Suorat avustukset
Henkilöstökulut
Muut kulut

Kulujäämä
AVUSTUSTOIMINNAN TUKITOIMINNOT
Viestintä ja sidosryhmätyö
Tuotot
Kulut

Henkilöstökulut
Muut kulut

Kulujäämä
Yleishallinto
Tuotot
Kulut

Henkilöstökulut
Muut kulut
Siirto toiminnanaloille

Kulujäämä
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

Lahjoitukset yksityishenkilöiltä
Lahjoitukset yrityksiltä ja yhteisöiltä
Lahjoitukset seurakunnilta
Muut tuotot
Kulut
Tuottojäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Osuus osakkuusyritysten voitosta
Tuotot
Kulut
Kulu-/tuottojäämä

Kulujäämä

Yleisavustukset

Toiminta-avustus Kirkkohallitukselta
Tulos ennen rahastosiirtoja

Rahastosiirrot

Lahjoitusrahasto
Katastrofirahasto
Naisten Pankin rahasto
Avustusrahasto
Tilikauden verot

Tilikauden yli-/alijäämä
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Konserni

Emo

Emo

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut

212

203

212

203

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

45
249
102
396

42
177
76
295

0
0
48
48

0
0
75
75

0
14 718
4 121
18 840

0
15 677
4 791
20 468

92
76
4 121
4 289

92
937
4 791
5 820

1
15
16

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

478

300

820
3 430
633
4 883

910
1 617
560
3 087

1 234
3 429
679
5 343

1 188
1 612
557
3 358

0

586

0

100

Rahat ja pankkisaamiset

17 074

9 058

15 156

7 727

VASTAAVAA YHTEENSÄ

41 421

33 696

25 526

17 582

34

34

34

34

1 269
2 546
1 905
118

805
1 813
2 207
118

1 269
2 546
1 907
118

805
1 813
2 204
118

4 178
132
10 183

4 477
-435
9 018

4 162
925
10 961

4 478
-316
9 135

16 000

16 000

0

0

Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

10 318
455
1 708
2 756
31 238

4 893
597
1 482
1 705
24 677

9 990
236
1 716
2 623
14 565

4 884
479
1 521
1 563
8 447

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

41 421

33 696

25 526

17 582

Vastaavaa
9 467
3 884
21 148
19
34 519

10 123
3 853
15 079
32
29 087

9 467
3 884
20 161
8
33 520

10 123
3 853
13 840
31
27 847

–22 488
–12 168
–7 838
–42 494

–19 149
–11 704
–9 877
–40 730

–23 671
–10 552
–7 104
–41 327

–20 399
–10 016
–9 032
–39 447

–7 976

–11 643

–7 807

–11 600

Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä

154

182

154

182

–1 076
–328
–1 404

–1 125
–625
–1 750

–1 076
–328
–1 404

–1 125
–625
–1 750

–1 250

–1 568

–1 250

–1 568

62

49

140

149

Pitkäaikaiset

–2 030
–1 605
2 698
–938

–2 176
–1 840
2 534
–1 482

–2 030
–1 588
2 698
–920

–2 176
–1 837
2 534
–1 479

Lyhytaikaiset

–875

–1 433

–781

–1 330

–10 101

–14 644

–9 837

–14 498

10 384
445
1 625
299
12 753

10 583
899
2 537
366
14 386

10 384
445
1 625
299
12 753

10 583
899
2 537
366
14 386

–2 036
10 717

–2 360
12 025

–2 036
10 717

–2 360
12 025

–1
397
–885
–488

6
235
–26
215

0
81
–73
9

0
175
13
188

128

–2 403

889

–2 284

937
1 065

937
–1 466

937
1 826

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset

Varainhankinta
Tuotot

Konserni

Tase k€

937
–1 347

–465
–733
298
0
–900

1 141
–150
41
0
1 031

–465
–733
298
0
–900

1 141
–150
41
0
1 031

–33

0

0

0

132

–435

925

–316

Ennakkomaksut projekteille
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot
Lahjoitusrahasto
Katastrofivarat
Naisten Pankki
Avustusrahasto 1985
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset
Lainat
Lyhytaikaiset

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

HALLINTO 2020

Paikallisten etu ja ilmastoteot
ohjaavat työtämme

Säätiön hallitus
kokoontui
etäyhteyksin
KIRKON ULKOMAANAVUN TOIMINTAA johtaa kirkkohallituksen täys
istunnon valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 13 muuta
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston ja tarkastusvalio
kunnan.
Vuonna 2020 säätiön hallitus kokoontui kuusi kertaa. Kokouksista
ensimmäinen ehdittiin pitää kasvokkain, neljä järjestettiin etäyhteyksin
ja yksi hybridikokouksena koronapandemian vuoksi.
Kirkkohallituksen täysistunnossa 9.6.2020 nimettiin Kirkon Ulkomaan
avun säätiölle uusi hallitus kaudelle 2020–2023. Uusi hallitus aloitti
toimintansa kevätkokouksessa 18. elokuuta 2020.

KUA:n hallitus 2020–2023
Puheenjohtajana kirjanpitäjä Tarja Kantola, varapuheenjohtajana elo
kuuhun asti kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth ja 18.8.2020 alkaen piispa
Kaisamari Hintikka.

Jäseninä:
asianajaja Tuomas Aho
johtaja Sixten Ekstrand
kansanedustaja Atte Harjanne (elokuusta alkaen)
seurakuntapastori Riikka Hietanen (elokuuhun asti)
piispa Kaisamari Hintikka
kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen
kehitysmaatutkija, dos. Marjaana Jauhola (elokuuhun asti)
kirkkoherra Juhani Lavanko
toimittaja Reetta Meriläinen
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma
toimittaja Aila Paloniemi
työelämäprofessori Ritva Reinikka (elokuusta alkaen)
kansainvälisyystyön pastori Mark Saba
teologian kandidaatti Hanna Ylikangas (elokuusta alkaen)
Asiantuntijajäseninä hallituksessa ovat toimineet pääsihteeri Mari-Anna
Auvinen, johtaja Kalle Kuusimäki, toiminnanjohtaja Riina Nguyen sekä
dosentti Jaakko Rusama huhtikuuhun 2020 asti ja teologian tohtori Elina
Hellqvist toukokuusta 2020 alkaen.
Työjaostossa olivat elokuuhun asti puheenjohtajana Tarja Kantola ja
jäseninä Olli-Pekka Silfverhuth ja Marjaana Jauhola. 18.8.2020 alkaen
työjaostoon kuuluvat puheenjohtajana Tarja Kantola, ja jäseninä Tuomas
Aho ja Kaisamari Hintikka.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat elokuuhun asti puheenjohtajana Ritva
Ohmeroluoma ja jäseninä Tuomas Aho ja Sixten Ekstrand. 18.8.2020
alkaen tarkastusvaliokunnassa ovat puheenjohtajana Sixten Ekstrand ja
jäseninä Aila Paloniemi ja Olli-Pekka Silfverhuth. Tarkastusvaliokunnan
toimikausi on kaksi vuotta. STOP

Työtämme ovat tukeneet
Vastuullisuus on meille Kirkon Ulkomaanavussa ensisijaisen
tärkeää. Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti,
ja varojemme käyttöä valvotaan tarkasti. Työtämme ohjaavat paitsi kansainväliset säännöt myös järjestön sisäiset
toimintaperiaatteet.
KIRKON ULKOMAANAPU on sertifioitu kansainvälisen Core Humanitarian
Standard on Quality and Accountability (CHS) -laatujärjestelmän mukaan.
Olemme sitoutuneet siihen, että hyödynsaajien oikeudet ja ihmisarvo
ohjaavat työtämme.
Meille on tärkeää, että tekemäämme työtä arvioivat myös riippumat
tomat toimijat. CHS-laatujärjestelmän vuosittaisessa tarkastuksessa
riippumaton arvioija tarkastelee työtämme 62 mittarin avulla. Tarkastukset
ovat kuin peili, joka auttaa meitä tunnistamaan omia vahvuuksiamme ja
kehitystarpeitamme. Tarkastusraportit ovat julkisia, ja niiden avulla voimme
viestiä lahjoittajillemme, rahoittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme
toimintamme laadusta.
Tarkastuksissa tehdyt havainnot ovat auttaneet meitä työhömme
liittyvien riskien tunnistamisessa ja ehkäisemisessä. Havaitsemme aiem
paa paremmin niitä riskejä, joita toimintamme voi aiheuttaa ihmisille ja
yhteisöille, joiden kanssa työskentelemme. Lasten suojeleminen on Kirkon
Ulkomaanavun toiminnassa tärkeää, ja lisäksi meillä on nollatoleranssi
seksuaaliselle häirinnälle ja hyväksikäytölle.
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Vuoden 2020 aikana arvioimme ja
Eteläsudanilainen Duer Wiyual
Tudeal tarkastaa kalaverkparansimme myös valitusjärjestelmämme
koaan reikien varalta. KUA on
toimivuutta. Järjestelmän kautta kuka
tukenut kalastajaa ammattiin
tarvittavien
välineiden hankkitahansa voi ilmoittaa väärinkäyttöepäilyistä, misessa ja koulutuksessa.
työn puutteista tai toiminnastamme aiheu KUVA: MARIA DE LA GUARDIA
tuneesta vahingosta. Valitusjärjestelmä aut
taa meitä saamaan tiedon ongelmatilanteista ja puuttumaan niihin ajoissa.
Työmme ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimointi on Kirkon Ulko
maanavulle tärkeitä, sillä pyrimme kaikessa toiminnassamme noudattamaan
kestävän kehityksen periaatteita. Lentomatkustamisen vähentäminen ja
päästöjen kompensoiminen ovat yksi tapa huomioida ilmastovaikutuksia.
Pandemiavuosi vähensi matkustamistamme merkittävästi ja toi tilalle
uudenlaisia sähköisiä työtapoja ja -välineitä.
Vuoden aikana opitut uudet työtavat tulevat myös jatkossa vähentämään
työntekijöidemme lentomatkustuksen tarvetta. Olemme kompensoineet
jo vuodesta 2014 alkaen oman henkilöstömme lentojen aiheuttamia
hiilidioksidipäästöjä kirkollisten järjestöjen yhteisen päästökollektiivin
Klima-Kollekten kautta.
Kirkon Ulkomaanapu kantaa yhteiskuntavastuuta toimimalla eettisesti
ja ekologisesti. Kannustamme työntekijöitämme kierrätykseen ja Reilun
kaupan tuotteiden käyttöön. Helsingin toimistollamme on WWF:n Green
Office -sertifikaatti, ja useat maatoimistomme ovat alkaneet seurata
samoja periaatteita. Lisäksi olemme suomalaisten yritysten toimintaa
kehitysmaissa tutkivan ja tarkkailevan Finnwatchin perustajajäsen. STOP

Euroopan unioni
Pelastuspalvelu ja
humanitaarinen apu

EDUCATION
CANNOT
WAIT
a fund for education
in emergencies

Government of the
United States
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