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toimintatapoja tulevaisuudessa: Pitäisikö keskittyä tietynlaisiin tukimuotoihin yksityisen sektorin organisaationa? Voisimmeko tehdä yhteistyötä
koulujen vanhempain- ja opettajayhdistysten kanssa tai toimia maan
hallituksen konsulttina? Tai yhdistää uusia toimintamuotoja työhömme
kehitysyhteistyön, humanitaarisen työn ja rauhanrakentamisen lisäksi?
Tämä joustavuus näkyy jo erityisesti työssämme Aasiassa, missä toimimme
hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi Afrikassa.
Työmme on mahdollista ainoastaan yhteistyökumppaniemme ansiosta.
On hyvin tavallista, että apua tarjotaan innokkaasti lähellä, mutta muu
maailma unohtuu. Me ja kumppanimme kuitenkin tiedämme, että kaukanakin tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa meihin kaikkiin. Siksi yhteistyö on
äärimmäisen tärkeää. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia kumppaneitamme ja
lahjoittajiamme vankkumattomasta tuesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. STOP

KUVA: TATU BLOMQVIST

MAAILMA ON MUUTTUNUT VALTAVASTI viimeisen kahden vuoden aikana.
Koronapandemia on rajoittanut elämäämme, mutta samalla rohkaissut
meitä valtavaan digiloikkaan. Kriisit ja konfliktit ovat aiempaa monisyisempiä ja ilmastonmuutos kärjistää tilannetta entisestään. Yhä useampi
ihminen tarvitsee apuamme. En voi olla pohtimatta, mitä seuraavaksi
mahtaa tapahtua.
Koronapandemian vaikutukset ovat olleet puheenaiheena niin Suomessa
kuin maatoimistoissamme. Olen kiitollinen kaikille työntekijöillemme
venymisestä pandemian aikana. Erityiskiitoksen ansaitsevat ne työntekijät,
jotka kehittivät uusia toimintatapoja vastatakseen pandemian aiheuttamiin välittömiin haasteisiin. Lokalisaatioon perustuva strategiamme antaa
paljon vastuuta maatoimistoillemme, ja pandemian aikana tästä luottamuksesta oli hyötyä. Toimintamme ohjelmamaissamme pysähtyi vasta
hallitusten asettamiin rajoituksiin. Olemme kuluneiden kahden vuoden
aikana oppineet tuoreita ajattelutapoja ja solmineet uusia kumppanuuksia.
Lokalisaatiota pitää vahvistaa ja edistää kaikilla tasoilla. Keskeistä on
yhteinen käsitys avusta ja paikallisten toimijoiden tukeminen. Kirkon Ulkomaanavun työntekijöistä 95 prosenttia on kotoisin toimintamaistamme.
Esimerkiksi Ugandan maatoimistomme on suurempi kuin Helsingin
toimistomme.
Ukrainan kriisin kärjistymisen ja muiden viimeaikaisten tapahtumien
vuoksi meidän on oltava entistä valmiimpia kohtaamaan edessä olevat
haasteet. Maailmalla käynnissä olevista konflikteista monet ovat pitkiä
ja niissä ihmisoikeusloukkaukset kärjistyvät. Ongelmien selvittäminen
vaatii hyvin laajaa näkökulmaa. Humanitaarisen avun tarjoajina meidän
on suhtauduttava uusiin ratkaisuihin avoimesti ja toiveikkaasti. Meidän on
myös hyödynnettävä enemmän uutta teknologiaa kuten digitaalisia työkaluja. Niiden avulla pystyimme tarjoamaan koulutusta koronapandemian
aikana, ja voimme käyttää niitä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
ja siihen sopeutumiseen.
Afrikan sarven alueella tai esimerkiksi Kambodžassa ja Nepalissa ilmastonmuutokseen sopeutuminen käy jatkuvasti vaikeammaksi. Ihmiset eivät
enää selviydy tutuilla kotiseuduillaan, ja yhä laajemmat alueet muuttuvat
asumiskelvottomiksi. Ilmastonmuutos tuntuu entistä voimakkaammin
kaikkialla, ja sota, aseelliset konfliktit ja levottomuudet pahentavat tilannetta entisestään.
Etelä-Sudanissa katastrofeille ei tunnu tulevan loppua. Valtaosa haasteiden juurisyistä liittyy ilmastokriisiin. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen
on jo itsessään vaikeaa, mutta konfliktien vuoksi tehtävä voi tuntua
mahdottomalta.
Toivoa kuitenkin on, koska meidän lisäksemme samoihin haasteisiin
ratkaisuja etsivät myös yksityisen sektorin toimijat. Luovien alojen kumppanuutemme Keniassa, jossa teemme yhteistyötä pienyritysten kanssa,
on hyvä esimerkki toimeentulon tukemisesta. Ugandassa tarjoamamme
ammatillinen koulutus taas tuo yhteen ammatillisen pätevyyden saaneet
nuoret ja yksityisen sektorin työpaikat.
Olemme osoittaneet, että voimme tehdä asioita eri tavalla ja olla ketterä,
paikallisiin tarpeisiin reagoiva organisaatio. Käynnistimme maatoimistojemme toiminnan nykymallissaan vasta vuonna 2010, joten toimintatapamme ei ole kiveen hakattu. Siksi pystymme helposti sopeutumaan
muuttuviin olosuhteisiin. Voimme yhdessä pohtia, mitkä ovat parhaita

KUVA: THOMAS NOREILLE / ACT ALIANCE

Kestävä kehitys vaatii
sopeutumista

4041 0955
Printed matter
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MAAILMAN MONET KRIISIT

KORONA, KONFLIKTIT
JA ILMASTONMUUTOS
HAASTAVAT KEHITYSTÄ
MAAILMANLAAJUISESTI

MAAILMAN MONET KRIISIT

MAAILMA ON JUURI NYT monenlaisten haasteiden edessä, ja
eniten kärsivät jo valmiiksi hauraassa asemassa olevat yhteisöt.
Koronaviruspandemian seurauksena inhimillinen kehitys taantui ja äärimmäinen köyhyys lisääntyi ensimmäistä kertaa sitten
vuoden 1990.
Muuttuvan ilmaston vuoksi äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät juuri
sellaisissa paikoissa, joissa ihmisten on niihin vaikeinta sopeutua.
Itä-Afrikassa kehnot sadekaudet lisääntyvät, mikä heikentää satoja
ja luo pulaa ruoasta.
Vaikutuksista kärsivät eniten ihmiset, jotka eivät ole ilmastonmuutosta aiheuttaneet. Suomessa 5,5 miljoonaa ihmistä tuottaa
vuosittain päästöt, jotka vastaavat 200 miljoonan ihmisen päästöjä
köyhissä maissa.
Kriisit ruokkivat toisiaan. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat konflikteja lähes kaikissa Kirkon Ulkomaanavun toimintamaissa.
Kestävän ja osallistavan rauhan rakentaminen käy haastavammaksi.
Kriisien aiheuttamaa noidankehää on torjuttava investoimalla koulutukseen, toimeentuloon ja rauhaan, jotka yhdessä voivat synnyttää
hyvän kierteen.
Kehittyvien maiden nuoriso on ratkaisevassa asemassa paremman
tulevaisuuden rakentamisessa, ja laadukkaalla koulutuksella heille
voidaan antaa siihen hyvät työkalut.
Etenkin hauraissa toimintaympäristöissä tarvitaan mahdollisuuksia
toimeentulon hankkimiseen, ja sen vuosi koulutuksen pitää johtaa
yrittäjyyteen tai työllistymiseen. Monissa kehittyvissä maissa osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma vaikeuttaa koulutettujen nuorten työllistymistä. Uskomme vakaasti, että laadukkaalla
koulutuksella muutosta voi saada aikaan myös vaikeissa olosuhteissa.
Koulutus on henkistä pääomaa, jota kukaan ei voi ihmiseltä viedä.
Haastava maailmantilanne on saanut myös avustuskentän
pohtimaan uusia toimintamalleja. Perinteisesti humanitaarinen apu
ja kehitysyhteistyö ovat olleet erillisiä apumuotoja. Humanitaarista
apua annetaan henkeä uhkaavan kriisin yhteydessä, ja kriisin jälkeen
pitkäjänteisellä kehitysyhteistyöllä pyritään pysyvämpiin tuloksiin.
Mutta entä jos kriisi toistuu?
Jos haluamme luoda toivoa ja rakentaa kriisinkestävyyttä ja
parempaa tulevaisuutta, emme voi odottaa kriisin päättymistä. Yhä
useammin elintärkeää humanitaarista apua toimitetaan yhtä aikaa
pitkän aikavälin kehitysyhteistyön ja rauhantyön kanssa. Kohdemaiden haastavista olosuhteista huolimatta Kirkon Ulkomaanapu tukee
yhteisöjä ja tekee yhteistyötä kumppaneiden
kanssa, jotta voisimme tarjota koulutusta, Kirkon Ulkomaanapu
tukee muun muassa
toimeentulomahdollisuuksia nuorille ja väli- mehiläistarhausta
neitä osallistavan rauhan rakentamiseen. STOP
Keniassa kestävän
Tapio Laakso
vaikuttamistyön päällikkö
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TYÖMME MAAILMALLA

TYÖMME MAAILMALLA

KIRKON ULKOMAANAPU TOIMII
HAASTAVISSA OLOISSA
Teemme työtä Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.
Afrikka

KUVA: MELANY MARKHAM

2
1

Uganda

Uganda on eniten pakolaisia vastaanottanut maa Afrikassa. Maassa on 1,4 miljoonaa
pakolaista, joista valtaosa on naisia tai alle
18-vuotiaita. KUA järjestää Ugandassa koulutus- ja yrittäjyysohjelmia, joihin osallistuu sekä
pakolaisia että ugandalaisia.
”Maatalous tuo turvaa ja
varmuutta elämään, siksi
haluan jatkaa maataloustöiden
tekemistä ja tuottaa ruokaa
kansallemme.”
Samuel Asakia, 18, on töissä maatalousharjoittelijana KUA:n
koulutusohjelmassa Kyakan pakolaisalueella Ugandassa.

Etelä Sudan

Lähi-itä
8

Somalia

”Koulussa olen oppinut, että on oltava rohkea
ja opiskeltava kovasti, jotta elämässä voi tehdä omia päätöksiä.
Koulutuksen avulla työllistyy ja
pystyy huolehtimaan itsestään.”
Rose Night, 21, käy lukiota Yein kaupungissa, jossa KUA
tukee kotiseudulleen palanneita perheitä käteisavustuksilla.
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Keski-Afrikan tasavalta

”Rauhaa ei saada aikaan ilman naisia. Yhteisön ongelmiin pystytään puuttumaan, kun naiset osallistuvat
poliittiseen päätöksentekoon
ja päätöksentekoprosesseihin.
Naiset ovat tietoisia ja hyvin perillä yhteiskunnallisista kysymyksistä, esimerkiksi
naisiin kohdistuvasta väkivallasta.”

Korona iski pahiten kaupunkeihin työn vuoksi
muuttaneeseen väestönosaan ja Kenian
työllisyysluvuissa vuodesta 2005 alkaen
saavutetut hyvät tulokset menetettiin. Moni
palasi kaupungeista maaseudulle, jossa ei
ole sähköä tai puhdasta vettä. Maaseudulle
kohdistuvat myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat paineet. KUA tukee etenkin koulutusta
ja rauhantyötä.
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Moni syyrialainen elää maan sisäisenä pakolaisena
yli vuosikymmenen kestäneen konfliktin vuoksi.
Pulaa on ruoasta, asunnoista, työstä ja perusterveydenhoidosta. Lähes 90 prosenttia lapsista
tarvitsee humanitaarista apua. Arviolta 2,45
miljoonaa lasta ei käy koulua ja 1,6 miljoonaa lasta
on vaarassa keskeyttää koulunkäynnin.

33

15
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Myanmar

Myanmarin sotilasvallankaappaus pahensi
koronan aiheuttamia ongelmia vuonna 2021.
KUA:n toiminta Myanmarissa painottuu
koulutukseen ja oleelliseksi ohjelmatyön osaksi
muodostuneiden käteisavustusten jakamiseen.
14

Nepal

Etiopia

Etiopian Pohjois-Tigrayn alueella käydyn
sodan ja taistelujen seurauksena tuhansia
ihmisiä on kuollut ja yli 2,2 miljoonaa ihmistä
on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Ihmisiä uhkaa nälänhätä. KUA on toimittanut eniten kärsineille alueille kohdennettuna apuna
ruokaa, hygieniatarvikkeita ja puhdasta vettä.

6
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Nepalin väestöstä yli 50 prosenttia on alle
24-vuotiaita. Lähes kaksi kolmasosaa nepalilaisista saa toimeentulonsa maataloudesta.
KUA:n työ Nepalissa keskittyy tukemaan toimeentuloa ja koulutusta, jotka edistävät maan
pitkäjänteistä kehittämistä.

6

Kenia

”Säästöillämme yrityksemme
kasvaa. Voimme taas asua
yhdessä ja lapsemme pääsevät
kouluun.”
Basanti Rawal perusti teekaupan KUA:n tuella. Toimeentulo
mahdollisti hänen miehensä paluun Nepaliin töistä ulkomailla ja nyt he työskentelevät yhdessä. KUVA: PRASHANT BUDHATHOK

Liberia

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

17

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

KUA:n ja sen kumppaneiden työ keskittyy
Israelissa ja palestiinalaisalueilla parantamaan
koulutuksen laatua.
11

Libanon

Kuluneiden kahden vuoden aikana Libanon
on käynyt läpi useita kriisejä. Libanonin vuoden 2018 bruttokansantuotteesta katosi puolet vuoteen 2021 mennessä. KUA tukee lasten
ja nuorten koulutusta – maassa olevista
syyrialaisista noin 200 000 ei ole koskaan
käynyt koulua.

Haiti

Haitiin elokuussa 2021 iskenyt maanjäristys,
jonka magnitudi oli 7,2, aiheutti laajaa tuhoa ja
humanitaarisen kriisin. Maanjäristyksessä kuoli
yli 2 000 ihmistä ja yli 12 000 loukkaantui.
KUA toimitti elintarvikkeita, hygieniapakkauksia, huopia ja suojia eniten kärsineille alueille.

18

13

Kreikka

Afganistan

Afganistan ajautui syksyllä 2021 kriisiin
talebanien otettua maan haltuunsa. Kriisin
seurauksena 95 prosentilla maan väestöstä ei
ollut tarpeeksi ruokaa. KUA jakoi ruoka-apua
ja lämmikkeitä talven varalle.
15

Latinalainen Amerikka & Eurooppa
6

Israel ja palestiinalaisalueet

Aasia

98

7
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44

Keski-Afrikan tasavallan neljänkymmenen vuoden ajan jatkuneet väkivaltaisuudet kärjistyivät
joulukuussa 2020 pidettyjen vaalien jälkeen.
KUA keskittyy etenkin lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen.

10

Dania Hamza, 23, opettaa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa
itäghoutalaisessa koulussa Syyriassa. KUVA: ABUTALIB ALBOHAYA

18
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Syyria

”Olen selvinnyt vaikeista ajoista
paremman elämän toivossa.
Olen nyt vahvempi kuin koskaan.
Ääneni kuuluu ja minulla on
paikka yhteisössäni, eikä niitä voida minulta
viedä.”

Etelä-Sudanin kansallinen rauhantyö vaarantui
vuonna 2021 jatkuvien poliittisten jännitteiden
ja konfliktien vuoksi. Vuonna 2021 KUA käynnisti
merkittävän rauhantyön ohjelman Etelä-Sudanin eteläosassa ja teki yhteistyötä hallituksen
kanssa koulutusalan vahvistamiseksi.

Yli kolme vuosikymmentä kestänyt konflikti
on syössyt Somalian köyhyyteen. Maan
infrastruktuurista suurin osa on tuhoutunut,
ja jatkuva poliittinen epävakaus ja aseelliset
konfliktit pahentavat ilmastokriisin vaikutuksia.
KUA tukee Somaliassa muun muassa rauhantyötä, jolle ovat ratkaisevan tärkeitä kansallinen
sovinnonteko ja osallistava paikallishallinto.

Falis Abshir Guleed on Galkayon neuvoston jäsen Galmudugissa, jossa KUA pyrkii yhteistyössä Somalian sisäministeriön kanssa varmistamaan, että naisia valitaan vaaleilla
neuvoston jäseniksi. KUVA: NUR HASSAN ABDULLE

9

Jordania on ottanut asukasta kohti vastaan
toiseksi eniten pakolaisia maailmassa. KUA:n
työhön Jordaniassa kuuluu sekä yleissivistävää että toimeentulomahdollisuuksia parantavaa koulutusta syyrialaisten pakolaisten ja
paikallisen väestön keskuudessa.

Jopa 90 prosenttia eli 49,3
miljoonaa euroa Kirkon
Ulkomaanavun vuoden 2021
toimintakuluista (54,8 M€)
käytettiin avustustyöhön.

22

3

Jordania

Kambodža

Kambodžan talous alkoi elpyä vuonna 2021
koronarajoitusten kevennyttyä. Kaupunkien ja
maaseudun välillä on edelleen suuria tuloeroja,
ja maaseudun väestö on riippuvaista luonnonvaroista ja maataloudesta toimeentulon
lähteinä. KUA tukee lasten ja nuorten koulutusta sekä heikoimmassa asemassa olevien
kotitalouksien toimeentulomahdollisuuksia.
16

Bangladesh

Bangladeshissa elää pakolaisena lähes
miljoona Myanmarista paennutta rohingya-vähemmistöön kuuluvaa ihmistä. KUA
järjesti Cox's Bazarin pakolaisleirillä asuville
naisille ja tytöille koulutusta ja sukupuolittunutta väkivaltaa torjuvaa toimintaa ja saattoi
heitä psykososiaalisen tuen ja suojelun piiriin.
Ohjelma päättyi vuonna 2021.

KUA on tukenut koronan pahoin koettelemaa
Kreikkaa jakamalla elintarvike- ja hygieniapakkauksia maassa oleskeleville pakolaisille ja hauraassa asemassa oleville kotitalouksille, jotka ovat
kärsineet pandemiasta ja pitkästä koronasulusta.
Hanke päättyi lokakuussa 2021.
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AFRIKKA

AFRIKKA

Innovaatiot ja luottamuksen
rakentaminen edistävät koulutusta,
toimeentuloa ja rauhaa Afrikassa
Kirkon Ulkomaanavun työ Afrikassa keskittyy toimeentuloon, Rahoitus
koulutukseen ja rauhan rakentamiseen. Kouluttautuminen Katastrofirahasto (sis. YV-keräys)
parantaa ihmisen mahdollisuuksia hankkia elanto itselleen 1,0 M€ / 3 %
Seurakunnat 1,0 M€ / 3 %
ja perheelleen myös sellaisilla alueilla, joissa toimeenPankki
tulomahdollisuudet ovat vähäisiä. Somalian kaltaisissa Naisten
0,6 M€ / 2 %
konflikteista kärsivissä maissa panostamme mittaviin Yksityiset, yhteisöt
ja yritykset
rauhantyön ohjelmiin.
4,4 M€ / 12 %
UGANDA. Koulutus on yksi Kirkon Ulkomaanavun työn pääpainopisteistä
Ugandassa. Koronapandemian vuoksi koulut jouduttiin sulkemaan lähes
kahdeksi vuodeksi. Vuonna 2021 suurimpia saavutuksiamme Ugandassa
olivat uudet oppimisratkaisut, joiden avulla oppiminen jatkui koulusuluista huolimatta. Oppilaat osallistuivat radion välityksellä etäopetukseen
omista kodeistaan käsin. Lisäksi oppilaat saivat etäopiskelumateriaaleja
ja yhteisöihin perustettiin oppimiskeskuksia. Yhteensä 132 562 opiskelijaa
(75 846 tyttöä ja 56 716 poikaa) jatkoi opintojaan vuonna 2021.
Koulusuluista huolimatta laajensimme opetustilojamme rakentamalla
86 luokkahuonetta ja lisäksi myös muita rakennuksia koulujen yhteyteen.
Kyakan pakolaisasutusalueella rakensimme erityisopetukseen soveltuvat
tilat vammaisille lapsille. Kyakan ja Rwamwanjan pakolaisasutusalueilla
vastasimme tilojen puutteeseen rakentamalla kaksi yläkoulua.
Koulutuksen ohella Ugandan ohjelmamme keskittyy myös elinkeinojen turvaamiseen. Ammattiosaamisen ja toimeentulon parantamiseen
tähtäävän koulutuksen suorittaminen antaa erityisesti naisille hyvät
valmiudet luoda omaa liiketoimintaa tai työllistyä yksityiselle sektorille.
Verkko-oppimisratkaisujen ja markkinointialustojen avulla sisällytämme
ammatilliseen koulutukseen myös digitaalisia taitoja. Koulun ja työelämän
välisen yhteyden vahvistamiseksi ammatillista koulutusta tuetaan ura- ja
opinto-ohjauksella sekä työharjoitteluilla. Ohjelmaan osallistui 1 098 nuorta,
jotka saivat yrittäjyyskoulutusta ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi ohjelman
kautta luotiin 654 uutta työpaikkaa.
Kirkon Ulkomaanavun tuella vahvistettiin naisten yhteiskunnallista
ja taloudellista asemaa. Tuimme toimeentulon hankkimiseen liittyviä
toimia, säästö- ja lainaryhmiä ja yrittäjyystaitojen kehittämistä. Säästöja lainaryhmistä saadun rahoituksen avulla naiset ovat voineet perustaa
omia yrityksiä ja kehittää yritystoimintaansa. Naisten Pankki tuki 398
säästö- ja lainaryhmää, joihin kuului 10 588 jäsentä. Tuellamme ryhmät
onnistuivat säästämään ja ottamaan lainaa omatoimisesti ja ratkaisemaan omia haasteitaan yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Ryhmät ovat
edistäneet tärkeitä aiheita kuten kotien kunnostamista, vastuullisuutta,
yrittäjyyttä ja johtajuutta.
Koronapandemian aiheuttamat haasteet jatkuivat myös vuonna 2021,
mikä viivästytti joitakin suunniteltuja hankkeita. Samalla pystyimme
suunnitellusti jatkamaan opettajien kouluttamista. Koulutus tarjosi työkaluja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, psykososiaaliseen tukeen,
uraohjaukseen ja -neuvontaan sekä osallistavaan ja oppijakeskeiseen
pedagogiikkaan. Koulujen sulkeminen heikensi haavoittuvassa asemassa
olevien lasten tilannetta. Koulutimme opettajia tunnistamaan tapauksia,
joissa lastensuojelutoimet olivat tarpeen, ja ohjaamaan avun tarpeessa
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Prince Mushesa, 22, pakeni
Kongon demokraattisen tasavallan väkivaltaisuuksia Ugandaan vuonna 2019. Viljelykoulutuksen saaneella Mushesalla
on nyt palsta maata viljeltävänä
Kyakan pakolaisasutusalueella.
KUVA: HUGH RUTHERFORD

Ulkoministeriö 7,1 M€ / 20 %

Yhteensä

35,6 M€

Kansainvälinen rahoitus
21,4 M€ / 60 %

2 000
12 000
78 %

yhteisön jäsentä sai lisää tietoa
katastrofiriskien vähentämisestä
ja ilmastonmuutokseen
sopeutumisesta. KENIA
oppilasta sai mobiilirahaa
koulumateriaalien
hankkimiseen. SOMALIA
ennen vuotta 2021 syntyneistä 2 446
työpaikasta säilyi koronapandemiasta
huolimatta. UGANDA

olevat, esimerkiksi sukupuolittuneen väkivallan uhrit, asianmukaisten
tukipalvelujen piiriin. Palkkasimme ja koulutimme lisää erityisopettajia
vammaisten lasten auttamiseksi. Toimilla tuettiin 2 284 opettajan työtä.
KENIA. Koulutus on edelleen työmme ydintä Keniassa, mutta muita
maaohjelman tärkeitä osa-alueita ovat lisäksi toimeentulo sekä vesihuolto,
sanitaatio ja hygienia. Vuonna 2021 panostimme myös rauhantyöhön,
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ja kaikkien hankkeidemme
kannalta keskeiseen teemaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Laajin koulutukseen liittyvä ohjelmamme tavoittaa Pohjois-Keniassa
Kakuman pakolaisleirin läheisyydessä asuvia lapsia ja nuoria. Kenian
hallitus on viime vuosina pyrkinyt edistämään pakolaisten integroitumista
paikallisyhteisöihin. Kalobeyein pakolaisasutusalueella pakolaiset asuvat,
työskentelevät ja opiskelevat yhdessä kenialaisten kanssa. Suurin osa
Kalobeyein pakolaisista on kotoisin Etelä-Sudanista.
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AFRIKKA

AFRIKKA

Lul Mohamed Nur osallistui opettajakoulutukseen
Somalian Hudurissa ja
kannustaa yhteisössään
perheitä lähettämään
tyttönsä kouluun. Tänään
hänen luokassaan on
enemmän tyttöjä kuin
poikia. KUVA: ISMAIL TAXTA

Kalobeyeissä on seitsemän Kirkon Ulkomaanavun tuella toimivaa
koulua ja seitsemän varhaiskasvatuskeskusta, joissa 24 703 oppilasta
saa laadukasta opetusta. Yhdellä opettajalla on keskimäärin 112 oppilasta.
Suuri oppilasmäärä on haaste, jota pyrimme helpottamaan tarjoamalla
opettajille koulutusta pedagogiikassa ja oppituntien suunnittelussa. Koulutimme 259 opettajaa, mutta koronan vuoksi lähiopetus jäi edelleen
vähäiseksi. Esimerkiksi Opettajat ilman rajoja –verkosto on järjestänyt
alueella mobiiliyhteyksin toteutetun mentorointiohjelman. Ajan hengen
mukainen hybridityöskentely on lisännyt koulutustarjontaamme.
Käynnistimme uuden digitaalisiin taitoihin ja luovaan teollisuuteen keskittyvän hankkeen, joka edistää Nairobin nuorten yrittäjyyttä ja työllistymistä.
Yhdessä yksityisen Taka Taka Solutions -yrityksen kanssa käynnistimme
puolestaan pilottihankkeen, joka tarjosi 80 naiselle turvallista ja palkallista
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työtä jätteiden kerääjinä. Hanke edistää samalla ympäristönsuojelua.
Itä-Afrikan kuivuus vaikutti merkittävästi toimintaamme. Paimentolaisille
vesi ja laidunmaa ovat elintärkeitä. Kuivien kausien aikana kiistoja syntyy
niukoista vesivaroista, joita tarvittaisiin karjalle. Nämä konfliktit kasvattivat työmme kustannuksia. Koronarajoitusten vuoksi rauhankokouksiin
osallistui vähemmän ihmisiä ja läsnäolijat joutuivat pitämään etäisyyttä.
Rauhankokoukset pidettiin radion välityksellä. Ennen pandemiaa
Keniassa radiota kuuntelivat lähinnä vanhemmat ihmiset; nyt radiolla on
jälleen merkittävä rooli koulutuksessa ja rauhantyössä.
Etätyöskentelystä on tullut uusi normaali. Olemme kuitenkin oppineet,
että uusilla työskentelymalleilla voidaan saavuttaa yhtä hyviä tuloksia
kuin ennenkin. Haasteista huolimatta onnistuimme viime vuonna myös
laajentamaan ohjelmaamme Nairobiin, Mombasaan ja Garissaan.

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA. Keski-Afrikan tasavallassa Kirkon Ulkomaanavun toiminnan suurin painopiste on koulutus. Maa on kärsinyt
toistuvista väkivaltaisuuksista viimeisten neljänkymmenen vuoden ajan.
Joulukuussa 2020 pidettyjen vaalien seurauksena Keski-Afrikan tasavalta
ajautui pahimpaan humanitaariseen kriisiin sitten vuoden 2014.
Jatkuvien väkivaltaisuuksien vuoksi olemme laajentaneet seksuaalisen
ja sukupuolittuneen väkivallan uhreille suunnattua ohjelmaamme. Vuonna
2021 suojeluohjelmilla tuettiin 1 381 väkivaltaisuuksien kohteeksi joutunutta
henkilöä. Suojelu- ja toimeentulo-ohjelmamme kohdistuvat ensisijaisesti
naisiin. Ohjelmien kautta 1 377 naista sai tukea yritystoiminnan kehittämiseen ja taloudellisen joustavuuden parantamiseen. Naiset kertoivat, että
heillä on nyt enemmän sananvaltaa perheissään.
Vuonna 2021 Kirkon Ulkomaanapu teki yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö
UNHCR:n kanssa viidellä alueella parantaen 43 646 lapsen mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen. Samaan aikaan kaksi kenttätoimistoa
suljettiin rahoituksen loppumisen vuoksi. Maassa vallitseva hätätilanne on
jäänyt muiden kriisien varjoon, ja monet järjestöt kilpailevat vähäisestä
kansainvälisestä rahoituksesta. Pitkäaikaisen rahoituksen puuttuminen
asettaa haasteita suunnittelulle, ja vaikeutta lisää monilla toiminta-alueillamme lisääntynyt epävarmuus.
Työmme Keski-Afrikan tasavallassa panostaa nuorten mahdollisuuksiin
edistää rauhanomaista ja kestävää kehitystä niin omassa elämässään kuin
yhteisöissään. Rauhantyömme tavoitti 869 henkilöä yhdeksällä alueella ja
120 nuorta koulujen rauhankerhoissa. Tieto vaalijärjestelmästä, johtajuudesta
ja vihapuheesta lisääntyi työmme ansiosta. Ohjelma edisti vuoropuhelun
ja verkostoitumisen taitoja ja paransi nuorten toimeentulomahdollisuuksia.
“Kirkon Ulkomaanapu on
SOMALIA. Somaliassa Kirkon Ulkomaanatarjonnut yli 700
vun pääpaino on rauhantyössä, mutta työnaisjohtajalle esimerkiksi
hön sisältyy myös koulutus ja toimeentulo.
johtamiskoulutusta”, kirjoittaa rauhantyön vanhempi
Kansallinen sovintoprosessi ja osallistava
asiantuntija Paula Tarvainen.
paikallishallinto ovat rauhantyön kannalta
Lue lisää sivulta 23.
ratkaisevan tärkeitä. Somalia on yli kolme
vuosikymmentä kestäneen konfliktin jäljiltä köyhä ja hauras maa, jonka
infrastruktuuri on valtaosin tuhoutunut.
Aluevaltuustot ovat tärkeitä maan jälleenrakentamisessa, sillä niiden
avulla päätöksenteko on somalien omissa käsissä. Kirkon Ulkomaanapu on
saanut tunnustusta valtuustojen muodostamiseen liittyvästä osaamisestaan.
Vuodesta 2016 lähtien olemme tukeneet viiden aluevaltuuston perustamista
ja kouluttaneet 700 naista johtamistehtäviin. Viime vuonna valtuustot perustettiin Jowhariin ja Baraween Somalian etelässä. Olemme oppineet prosessissa
paljon ja onnistuneet rakentamaan luottamusta kaikkien sidosryhmien välille.
Yhteistyömme kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten johtajien ja klaanien vanhimpien kanssa on tukenut ohjelman tuloksia. Valtuustojen muodostamisen
kautta autamme myös yhteiskunnallisten palvelujen vahvistamisessa.
Ponnistelut paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi tuottivat
tulosta koulutusalalla, kun ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppanimme laativat liiketoiminta- ja elvytyssuunnitelman turvatakseen
omarahoitusta ja kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä. Kokeilimme toimintamallia, jossa oppiminen linkitettiin toimeentuloon, ja tuimme kahta
teknistä oppilaitosta opetussuunnitelmilla ja apurahoilla. Apurahojen avulla
opiskelijat voivat perustaa omia yrityksiä. Viime vuonna 70 opiskelijaa
(38 naista) valmistui ompelijaksi ja perusti 12 yritystä, joista monet olivat
toisten valmistuneiden kanssa perustettuja yhteisyrityksiä.
Vuonna 2021 poliittiset jännitteet ja heikentynyt turvallisuusympäristö
loivat erityisiä haasteita Kirkon Ulkomaanavun toiminnalle. Liikkumavaramme kutistui ja jotkut hankkeet viivästyivät. Rauhantyömme on pitkälti
eri ministeriöiden kanssa tehtävän yhteistyön varassa, joten ministeriöihin
kohdistuvat rajoitukset viivästyttävät meidänkin työtämme.
Pyrimme pitämään lapset koulutiellä myös poikkeusoloissa, kun koronapandemia sulki kouluja. Koulutimme opettajia ja rakensimme tiloja
oppimiseen vaikeakulkuisille seuduille. Hintojen nousu vaikeutti entisestään
näille alueille pääsyä, mikä vaikutti koulutusohjelmaamme ja koulujen

1 763
12 757

ihmistä oppi ammatillisia ja
yrittäjyystaitoja sekä konfliktien
hallintatapoja. KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA
oppilasta 35 koulussa sai laadukasta
opetusta ankarista tulvista ja koronasta
huolimatta. ETELÄ SUDAN

rakentamiseen. Haasteista huolimatta 10 uutta väliaikaista koulutilaa ja
16 kunnostettua luokkahuonetta valmistui Baidoan, Hudurin ja Elbarden
kaupungeissa parantaen oppilaiden mahdollisuuksia laadukkaaseen
opetukseen. Lähes puolet näistä oppilaista oli tyttöjä.
Saimme toiminnallemme uusia rahoituslähteitä. Esimerkiksi Mideyee-hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö. Lasten koulunkäynnin jatkumista haittaa kuitenkin kuivuus ja sen aiheuttama väestön pakkomuutto.
ETELÄ SUDAN. Etelä-Sudanin kansallinen rauhantyö vaarantui vuonna
2021 jatkuvien poliittisten jännitteiden ja konfliktien vuoksi. Kirkon Ulkomaanapu käynnisti Keski-Equatorian maakunnassa maan eteläosassa
merkittävän rauhanrakennusohjelman, jossa pyritään löytämään paikallisia
ratkaisuja maahan Ugandasta palaavien ja maansisäisten pakolaisten
sekä heitä vastaanottavien yhteisöjen yhtenäisyyden vahvistamiseen.
Käynnistimme myös aiempaa aktiivisemman yhteistyön kansallisesta
rauhantyöstä vastaavan ministeriön kanssa. Tämän yhteistyön ansiosta
olemme Etelä-Sudanin tärkeimpiä rauhantyön kumppaneita.
Vuonna 2021 ankarat ja laajalle levinneet tulvat koettelivat Etelä-Sudania. Tulvat peittivät alleen kokonaisia kyliä ja tuhosivat omaisuutta,
viljelysmaita ja koulurakennuksia. Tulvista, koronapandemiasta ja yleisestä
köyhyydestä huolimatta 12 757 lasta ja nuorta aloitti tuellamme peruskoulun. Toimitimme Fangakissa, Tongassa ja Yeissä sijaitseville kouluille
oppimateriaaleja. Tulvien vuoksi Fangakissa opetus jouduttiin järjestämään
teltoissa. Maatalouteen perustuvia toimeentulo-ohjelmia peruttiin ja ne
korvattiin käteisavustuksilla. Käteisavustusten jakamista varten otettiin
ensimmäistä kertaa käyttöön biometrinen tunnistautuminen. Käteisavustuksia annettiin 3 200 kotitaloudelle, kun taas maaohjelmasta jaettu
elinkeinotuki maataloudelle ja kalastukselle tavoitti 3 573 perhettä. Lähes
kaikissa tuetuissa kotitalouksissa perheenpäänä oli nainen.
Väijytykset, sieppaukset ja ryöstöt ajoivat edelleen väestöä pakoon kotiseudultaan, mikä lisäsi humanitaarisen avun tarvetta. Etelä-Sudanin punnan
jatkuva heikkeneminen nosti elintarvikkeiden hintaa. Eniten kallistuivat
vehnäjauhojen, sokerin ja kasviöljyn kaltaiset tuontituotteet. Käteisavustuksista vastaavan työryhmämme mukaan keskimääräisen kotitalouden
vähimmäiskuukausimenot vuonna 2021 olivat 204 Yhdysvaltain dollaria
Fangakin maakunnassa ja 257 Yhdysvaltain dollaria Yein maakunnassa.
Hallitus pyrki hintasäännöstelyn noudattamiseen ja hintojen laskemiseen,
mutta toimista huolimatta paikalliset kauppiaat pitivät hintansa ennallaan.
Kirkon Ulkomaanavun jakamilla käteisavustuksilla kotitaloudet pystyivät
kattamaan noin kolmasosan kuukausimenoistaan. Avustusten tarkoitus
oli varmistaa, että Fangakissa ja Yeissä asuvilla perheillä oli varaa hankkia
tarpeeksi ruokaa, mikä myös auttaa pitämään lapset koulussa.
Viime vuoden merkittävimpiä koulutukseen liittyviä saavutuksiamme
olivat opetussektorin uudistukset Etelä-Sudanissa. Yhteistyössä ministeriöiden, Juban yliopiston ja muiden sidosryhmien kanssa viimeistelimme maan
ensimmäinen ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden opetussuunnitelmineen ja laadimme ensimmäisen kansallisen oppisopimuskoulutuksen
ohjeistuksen. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat käännettiin
viidelle kansalliselle kielelle, jotta niitä voidaan käyttää eri puolilla maata.
Jubassa sijaitsevien kahden koulutuskeskuksen koulutusohjelmiin
osallistui 180 nuorta (59 tyttöä ja 121 poikaa). Kirkon Ulkomaanavun valinta
koulutusklusterin strategisen neuvoa-antavan ryhmän jäseneksi antoi
meille aiempaa merkittävämmän roolin koulutustoiminnassa. STOP
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AASIA

AASIA

Korona ja konfliktit vaativat
sopeutumiskykyä Aasiassa
Kambodžan, Myanmarin ja Nepalin maaohjelmissa keski- Rahoitus
tymme lasten ja nuorten koulutukseen sekä naisten yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikutusvallan kasvattamiseen.
Seurakunnat
Kuluneen vuoden aikana koronarajoitukset, konfliktit ja heikot 0,3 M€ / 5 %
tietoliikenneyhteydet haittasivat ohjelmien toteuttamista.
Naisten Pankki
Jouduimme kohdistamaan varoja uudelleen ja rajoittamaan 1,0 M€ / 18 %
toimintaamme.
KAMBODŽA. Kambodžassa teemme työtä seitsemässä maakunnassa.
Keskitymme lähinnä nuorisoon ja koulutukseen, esimerkiksi opetuksen ja
johtajuuden kehittämisen kautta. Tarjoamme toisen asteen opiskelijoille
myös ura- ja opinto-ohjausta.
Vuonna 2021 Kambodžan opetus-, nuoriso- ja urheiluministeriö hyväksyi
virallisesti Kirkon Ulkomaanavun laatiman kansallisen opinto-ohjauksen
toiminta- ja osaamiskehyksen. Hyväksynnän saaminen oli yksi tärkeimmistä
saavutuksistamme vuonna 2021. Koulutetut opinto-ohjaajat antoivat henkilökohtaista neuvontaa 8 911 opiskelijalle 40 koulussa. Ohjaus auttoi opiskelijoita
saamaan tietoa, jonka perusteella he pystyivät päättämään urapoluistaan.
Jokaisen uran perusta on peruskoulutus. Autoimme luomaan turvallisen
ja kannustavan oppimisympäristön vahvistamalla opettajien pedagogisia
taitoja ja järjestämällä lukukerhoja. Vuonna 2021 lukukerhoihin osallistui
yli 600 lasta. Toimintamme tuloksena luokalle jääneiden osuus pieneni
ja osaamisen taso parani. Tuimme pienillä avustuksilla nuorisoryhmiä,
jotka käyttävät rahan johtajakoulutuksen järjestämiseen verkossa. Kurssin
suoritti 23 henkilöä, joista 16 oli naisia.
Vuonna 2021 jatkoimme toimintaa, jolla heikoimmassa asemassa
oleville kotitalouksille luodaan taitoja, joiden avulla niiden mahdollisuudet
ansiotyöhön ja parempaan toimeentuloon kasvavat. Pandemian aikana
jaoimme käteisavustuksia ja elintarvikkeita 241 hauraassa asemassa
olevalle perheelle.
Koronarajoitukset vaikeuttivat toimintaa Kambodžassa kuten monissa
muissakin maissa. Oppimista ja työskentelyä verkkoympäristöissä hankaloittivat heikot verkkoyhteydet. Näistä syistä joidenkin hanketoimien
toteuttaminen viivästyi tai niiden vaikuttavuus kärsi. Jotkut toimet jouduimme perumaan verkkoyhteyksien takia kokonaan. Kambodžan valtion
uudistuneet kirjanpito- ja eläkemaksuvaatimukset lisäsivät Kirkon Ulkomaanavun ja muiden vastaavien organisaatioiden kustannuksia vuonna 2021.
Joihinkin haasteisiin olemme onnistuneet vastaamaan uusilla työmenetelmillä, esimerkiksi laatimalla digitaalista koulutusmateriaalia. Teimme
ammatillisen koulutuksen ohjelmaamme 60 oppituntivideota ja latasimme
ne verkkosivustolle, jossa ne ovat nyt kaikkien saatavilla.
MYANMAR. Myanmarin sotilasvallankaappaus keväällä 2021 pahensi
koronan aiheuttamia ongelmia. Vallankaappaus vaikutti pankkijärjestelmään ja aiheutti ongelmia käteissiirroissa ja verkkopankissa, mikä vaikeutti
stipendien ja käteisen jakamista hyödynsaajille ja henkilöstölle. Keksimme
vaihtoehtoisia tapoja jatkaa toimintaa, mutta tähän kaikkeen kului aikaa
ja ylimääräistä rahaa. Myös puhelin-, internet- ja matkaviestinnän häiriöt
lisäsivät toiminnan epävarmuutta.
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Katastrofirahasto (sis. YV-keräys)
0,0 M€ / 1 %

Ulkoministeriö
1,8 M€ / 33 %

Yhteensä

5,5 M€

Yksityiset, yhteisöt
ja yritykset
0,4 M€ / 8 %

Osrolao Lechin peruskoulussa
Kambodžan Battambangissa
järjestettiin lukukerhoja, joissa tuettiin oppilaiden luku- ja
kirjoitustaitojen oppimista.

Kansainvälinen rahoitus
1,9 M€ / 35 %

95 %
440
17 742
68

lukukerhoihin osallistuneista lukuja kirjoitusvaikeuksista kärsineistä
oppilaista siirtyi seuraavalle
vuosiluokalle. KAMBODŽA
henkilöä (278 naista ja 162 miestä)
työllistyi ja paransi siten taloudellista
tilannettaan. MYANMAR
henkilöä sai välittömän ruokaturvan
KUA:n koronatyön kautta. NEPAL
perustettua yksityisyritystä jatkaa edelleen
toimintaansa. Yrityksistä 52 toimii
maatalouden parissa. KAMBODŽA

”Olen kastiton enkä päässyt ikinä kouluun. Nyt kuitenkin kasvatan kanoja,
ja voin esimerkilläni näyttää, että kastiton nainen pystyy tähän. Haaveeni on,
että lapseni saisivat koulutuksen, jota
en itse saanut.”
Lakshmi Damai, 45, sai Kirkon Ulkomaanavulta
tukea kanankasvatukseen. KUVA: PRASHANT BUDHATHOKI

KUVA: THOMAS HOMMEYER

Ongelmista huolimatta pystyimme kuitenkin jatkamaan toimintaamme
ja laajentamaan merkittävästi humanitaarista työtämme. Kirkon Ulkomaanavun toiminta tavoitti 27 234 ihmistä, mikä oli 3 000 enemmän kuin
alkuperäinen tavoitteemme. Yli 60 prosenttia tukemistamme ihmisistä
oli tyttöjä ja naisia, ja tuimme myös vammaisia henkilöitä.
Laajensimme ja vahvistimme työtä naisten yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikutusvallan puolesta Rakhinessa ja Kayinissa tiiviissä yhteistyössä
yksityisen sektorin kanssa. Yksittäisten henkilöiden ansiotyön ja yrittäjyyden
tukemisen sijaan keskityimme naisosuuskuntien ja markkinajärjestelmien
kehittämiseen. Toiminnan tuloksena luotiin työpaikkoja 278 naiselle ja
162 miehelle. Lisäksi perustettiin 17 naisten omistamaa ja johtamaa pienyritystä, joiden toimintaan sisältyy riisin ja cashewpähkinöiden myyntiä
sekä fermentoitujen bambunversojen, saippuan, shampoon, jalkineiden
ja perinteisten kankaiden valmistusta.
Toimintaa hankaloittivat väkivaltaisuudet alueilla, joilla jaoimme käteisavustuksia, oppimispaketteja ja koronan torjumiseen tarkoitettuja pakkauksia.
Merkittävistä haasteista huolimatta 1 770 perhettä sai käteistä rahaa ruokaan,
koulutukseen ja toimeentuloon. Korona, poikkeustila ja turvattomuus rajoittivat kotiopiskelua, mutta 28 koulutetun koulunkäynninohjaajan avulla 1 971
oppilasta sai tukea puhelinneuvonnan ja opettajien kotikäyntien muodossa.
Opettajat jakoivat opiskelijoille koronaviruksen torjuntaan tarkoitettuja
pakkauksia, joissa oli saippuaa, kasvosuojia ja käsidesiä.
NEPAL. Kirkon Ulkomaanavun työ Nepalissa keskittyy toimeentulon ja
koulutuksen parantamiseen, katastrofityöhön ja jälleenrakentamiseen.
Tavoitteenamme on pitkän aikavälin myönteinen kehitys. Kaikkeen toimintaamme sisältyy rauhantyötä yhteiskunnallisen osallisuuden, osallistumisen ja syrjimättömyyden muodossa. Työmme Madheshin, Bagmatin
ja Sudurpaschimin maakunnissa edistää syrjäytyneiden naisten ja nuorten

yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutusmahdollisuuksia. Kirkon Ulkomaanavun toimintaan osallistuvien naisten ja nuorten tavoitteena on hankkia
itselleen kunnon toimeentulo.
Vuonna 2021 Nepalissa kärsittiin edelleen koronapandemian vaikutuksista. Kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset vaikeuttivat toimintaamme,
eivätkä ryhmät voineet tavata toisiaan. Toiminnan rahoitus kohdennettiin
uudelleen hätäapuun ja työstä maksettavaan käteiseen.
Viime vuoden aikana tuimme 638 syrjäytyneen lapsen ja nuoren koulutuksen jatkumista yhteisöjen järjestämillä valmennuskursseilla ja stipendeillä.
Tukemme ansiosta naisten yritystoiminnan tuottavuus parantui. Rahoituksen ja markkinoiden saatavuus kehittyi myönteisesti, ja naiset omistivat
540:stä perustetusta yrityksestä 77 prosenttia. Taitojen hankkiminen ja
kehittäminen sekä osuuskuntarahoitus kohensivat ihmisten toimeentuloa.
Ansiotyössä olevat naiset osallistuvat enemmän päätöksentekoon
perheissä, yhteisöissä ja maan hallituksessa, mikä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vaikuttamistyömme
auttoi nostamaan esiin ja käsittelemään entisten maaorjien, naisten, lasten
ja dalitien ongelmia. Työmme tuloksena kunnat kohdensivat taloudellisia
resursseja näiden ryhmien auttamiseen.
Hankkeiden etäseuranta oli edelleen hankalaa vuonna 2021. Koronarajoitusten vuoksi eläinlääkärit eivät päässeet hoitamaan siipikarjaa,
tuotteiden pääsy markkinoille vaikeutui ja pitkäaikaista koulutusta ei
voitu toteuttaa. Tilannetta pahensivat pitkittyneen monsuunin aiheuttamat sateet, tulvat ja maanvyöryt. Ohjelma-alueilla asukkaat kärsivät
viljelmien tuhoutumisesta.
Merkittävistä haasteista huolimatta 72 prosenttia 905:stä vuonna 2020
perustetusta yrityksestä onnistui parantamaan tulostaan ja kehittämään
markkinayhteyksiään. Tulokset osoittavat, että yritystoiminnan vahvistamiseen ja työllistymiseen kohdistettu tuki on ollut tehokasta. STOP
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LÄHI-ITÄ

LÄHI-ITÄ

Koulutus ja toimeentulo luovat
pohjaa Lähi-idän tulevaisuudelle
Syyrian sota on jättänyt syvät jäljet Lähi-itään, ja siksi
työmme alueella keskittyy suurelta osin syyrialaispakolaisten tukemiseen. Alueella on paljon lapsia ja nuoria, jotka
eivät ole sodan vuoksi koskaan päässeet kouluun tai joiden
koulunkäynti on jäänyt pahasti kesken.
SYYRIA. Maan sisäinen pakolaisuus ja heikko taloustilanne ovat lisänneet
koulutuksen tarvetta Syyriassa, mutta siitä huolimatta kansainvälisen
avustustyön rahoitus on vähentynyt, vaikuttaen myös Kirkon Ulkomaanavun toimintaan. Olemme kuitenkin pystyneet järjestämään opetusta ja
korjaamaan koulurakennuksia, jotta lapset ovat voineet palata kouluihin.
Sota on katkaissut monen syyrialaislapsen koulunkäynnin, mutta
vuonna 2021 työmme auttoi koululaisia saavuttamaan useita oppimiseen
liittyviä tavoitteita. Korjaamalla 17 koulurakennusta varmistimme, että15 381
kouluikäistä lasta pääsi jatkamaan koulunkäyntiään.
Koronarajoituksista huolimatta onnistuimme tukemaan 9 367 lapsen
koulunkäyntiä. Tarjosimme tukiopetusta ja -kertausopetusta lapsille, jotka
olivat vaarassa lopettaa koulunkäynnin tai eivät olleet päässeet kouluun
lainkaan. Oppilaista 92 prosenttia pystyi siirtymään seuraavalle luokalle.
Kirkon Ulkomaanapu järjesti 289 opettajalle (194 naiselle ja 95 miehelle)
lastensuojelukoulutusta, joka tarjosi opettajille välineitä sukupuolittuneen
väkivallan, lapsityövoiman ja lapsiavioliittojen käsittelyyn oppilaidensa
kanssa. Ohjasimme myös vanhempia käsittelemään samoja kysymyksiä.
Tapahtumiin ja kouluissa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 2 500 huoltajaa.
Syyrian väestöstä valtaosa tarvitsee edelleen paljon apua elämästä
selviytymiseen. Olemme jakaneet maassa lämmikkeitä kylmän talven
varalle ja pakkauksia koronaviruksen torjuntaan.
Kaikkien tulosten kannalta olennaista oli erittäin pätevän ja työtämme
vahvistavan henkilöstön rekrytointi. Palkkasimme Syyriassa esimerkiksi
insinöörejä, logistiikkaosaajia sekä ohjelma- ja taloushenkilöstöä. Kirkon
Ulkomaanapu sai virallisesti vuonna 2019 avattuun maatoimistoon täyden
varustuksen ja henkilökunnan vasta vuoden 2021 aikana.
JORDANIA. Jordaniassa Kirkon Ulkomaanapu keskittyi pääasiassa syyrialaispakolaisten yrittäjyyskoulutukseen. Pandemian vuoksi osa toiminnasta
toteutettiin virtuaalisesti ja osa järjestettiin kasvokkain.
Viime vuonna tuimme syyrialaisten ja jordanialaisten nuorten omavaraisuutta ja taloudellista toimeliaisuutta useissa kaupungeissa ja pakolaisleireillä. Yrittäjyystaitokoulutus ja kuukausituloja kasvattavat käteisapurahat
auttoivat osallistujia kehittämään uusia liikeideoita. 186 osallistujaa(125
naista ja 61 miestä) perusti uusia yrityksiä. Lisäksi 35 yritystä sai tukea ja
avustusta liiketoiminnan laajentamiseen.
Samassa yhteisössä asuvien syyrialais- ja jordanialaisnaisten aseman parantamiseksi järjestettiin keskustelutilaisuuksia, joissa naiset
saivat mahdollisuuden keskustella toimeentulon hankkimiseen liittyvistä
vaikeuksistaan. Lisäksi naiset jakoivat kokemuksiaan toimivista ongelmanratkaisukeinoista. Tilaisuuksiin osallistui 1 518 naista. Ryhmäkeskustelujen pohjalta kuudelle kunnalle ja kolmelle ministeriölle luovutettiin
dokumentti, joka sisälsi suositukset naisten taloudellisten oikeuksien ja
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Rahoitus
Katastrofirahasto (sis. YV-keräys)
0,3 M€ / 6 %

Sawsan al-Rasheed, 33,
on paennut Syyrian sotaa
Jordaniaan. Yrittäjäkoulutuksensa jälkeen hän on
kasvattanut vihannesviljelmää, josta riittää
myytäväksi paikallisilla
markkinoilla.

Ulkoministeriö
0,5 M€ / 10 %

Seurakunnat
0,3 M€ / 7 %
Naisten Pankki
0,2 M€ / 4 %

KUVA: OSAMA NABEEL

Yksityiset, yhteisöt
ja yritykset
0,6 M€ / 13 %

Yhteensä

4,6 M€

Kansainvälinen rahoitus
2,8 M€ / 60 %

685
2 826
4 000

nuorta sai lisätietoa
kyberturvasta. JORDANIA
palestiinalaisopiskelijaa kuudessa
koulussa pääsi opintielle. ISRAEL
JA PALESTIINALAISALUEET
lasta sai hygieniapakkauksia koronan
terveysriskien torjuntaan. SYYRIA

”Opin suunnittelemaan liiketoimintaani
ja kehittämään ideoitani. Ostin mitä
tarvitsin perustaakseni yrityksen.
Se oli elämäni onnellisin päivä.”
Bilal al-Khalili, 33, suoritti yrittäjäkoulutuksen ja
sai apurahan laajentaakseen yritystään Jordanian
Jerashissa. KUVA: OSAMA NABEEL

vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Samalla annettiin suositus
naisille tarjottavasta taloudellisesta tuesta yritysten perustamiseen.
Keskusteluihin osallistui myös 68 valtion viranomaista kuudesta
kunnasta. Keskustelut lisäsivät viranomaisten tietoisuutta kotoa käsin
toimivien yritysten haasteista ja tarjosivat tilaisuuden keskustella suoraan
mahdollisista ratkaisuista yhteisön jäsenten kanssa.
Zaatarin pakolaisleirillä 1 190 syyrialaista osallistui koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin, joiden aiheita olivat englannin kieli, tieto- ja viestintäteknologia, ohjelmointi sekä kyber- ja tietoturva. Koulutuksissa käsiteltiin muun
muassa henkilötietojen suojaa, verkkomaksuja ja digitaalisten lompakoiden
luomista. Myönteisessä palautteessa osallistujat kertoivat ymmärtävänsä
koulutuksen jälkeen paremmin, millaisia riskejä online-tileihin liittyy.
Rahoituksen puutteen vuoksi Kirkon Ulkomaanavun toiminta Zaatarin
pakolaisleirillä päättyi, ja vastuu toiminnan jatkumisesta siirtyi toiselle
organisaatiolle.
ISRAEL JA PALESTIINALAISALUEET. Opettajat ilman rajoja on Israelissa
ja palestiinalaisalueilla toteutettava lippulaivaohjelma, johon osallistuu
Suomen koulutusalan kokeneita vapaaehtoisia. Opettajat jakavat osaamistaan etänä Suomesta käsin. He esimerkiksi kehittävät osallistavia
opetuskäytäntöjä tiiviissä yhteistyössä palestiinalaisalueen julkisten ja
yksityisten koulujen opettajien ja henkilökunnan kanssa.
Vuonna 2021 Opettajat ilman rajoja tavoitti 2 826 palestiinalaista opiskelijaa kuudessa kumppanikoulussa Ramallahissa ja Jerusalemissa. Lisäksi
osana työtä koulutettiin 83 opettajaa. Koulutuksen aiheina olivat etäopetus,
oppijakeskeinen pedagogiikka ja osallistava opetus. Lisäksi asiantuntijat
laativat käsikirjan opettajakoulutuksen toteuttamiseen etäopetuksena.
Suomen koulutusjärjestelmän vahvuuden ansiosta palestiinalaisopettajat
ovat sanoneet arvostavansa aidosti suomalaisten osaajien panosta.
Kirkon Ulkomaanavun kumppanuus Sadaka-Reutin arabien ja juutalaisen
yhteistyöorganisaation kanssa keskittyy lisäämään palestiinalaisten ja juutalaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksia Israelissa. Säännöllisesti kokoontuviin
ryhmiin kuului viime vuonna 122 nuorta. Jäsenten tavoitteena oli tarkastella
kriittisesti omaa elämäänsä ja osallistua yhteiskunnalliseen muutokseen.
Kirkon Ulkomaanapu järjesti Itä-Jerusalemin arabien neuvonta- ja koulutuskeskuksessa lasten iltapäivätoimintaa sekä mentorointia syrjäytymisvaarassa oleville lapsille. Oppimistoimintaa järjestettiin 58 lapselle (joista
35 oli poikia ja 23 tyttöjä) Itä-Jerusalemissa ja Nablusissa Isoveli, isosisko

-hankkeen tuella. Toimintaan osallistuneet nuoret aikuiset (isoveljet ja -siskot)
auttoivat nuorempia koulussa ja tarjosivat heille henkistä tukea. Työn tuloksena
psykososiaaliset olosuhteet parantuivat ja nuorille karttui lisää elämäntaitoja.
Tarjosimme myös rabbien opettaman ihmisoikeuskurssin 412 israelilaiselle
nuorelle Rabbis for Human Rights -järjestön kautta. Osallistujista 200 oli
nuoria miehiä ja 212 naisia.
Pandemia toi mukanaan samat haasteet kuin muualla maailmassa:
toimintamme kärsi koulujen sulkemisesta ja karanteeneista. Korona vaikutti
Jerusalemin arabien neuvonta- ja koulutuskeskuksen järjestämiin lasten ja
vapaaehtoisten välisiin tapaamisiin. Henkilökunta pystyi kuitenkin siirtämään
tapaamiset verkkoon ja jatkamaan toimintaa osittain.
Toiminta-alueillamme 3 952 ihmistä hyötyi työstämme.
LIBANON. Korona sulki Libanonin koulut yli kahdeksi vuodeksi. Koulujen
sulkemisesta kärsi jokainen alle 18-vuotias lapsi, ja samaan aikaan vaikuttaneen talouskriisin vuoksi monet heistä joutuivat lähtemään töihin. Nyt
vailla koulunkäyntimahdollisuuksia on 700 000 oppilasta. Heistä 200 000
on syyrialaisia, jotka eivät ole koskaan päässeet kouluun.
Pyrimme kuromaan umpeen tämän kuilun ja lähettämään lapset
takaisin opintielle. Haasteita kuitenkin riittää. Esimerkiksi opettajien palkat ovat niin alhaiset, etteivät ne enää kata elinkustannuksia. Siksi moni
opettaja on vaihtanut alaa.
Käynnistimme työn Libanonissa elokuussa 2020 Beirutissa tapahtuneen
räjähdyksen jälkeen yhteistyössä Norjan Kirkon Ulkomaanavun ja Rene
Moawad -säätiön kanssa. Aluksi korjasimme kuuden satamaräjähdyksen vaurioittaman koulun luokkahuoneet. Kirkon Ulkomaanavun tuella
1 064 oppilaan koulunkäyntimahdollisuudet kohentuivat. Olemme lisäksi
parantaneet koulutuksen saatavuutta tarjoamalla kertauskursseja, jotka
auttavat koulusta syrjäytyneitä oppilaita palaamaan opetuksen piiriin.
Kirkon Ulkomaanapu on tarjonnut 38 opettajalle koulutusta liittyen lastensuojeluun, lapsikeskeiseen oppimiseen ja psykososiaaliseen tukeen sekä
opettajien hyvinvointiin. Koulutuksen taloudellisia esteitä on purettu jakamalla
käteisavustuksia opiskeluun kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille.
Monitahoinen kriisi on vaikuttanut syvästi koululaisiin. Pyrimme parantamaan lasten hyvinvointia psykososiaalisen tuen, eri tapausten käsittelyn
ja virkistystoiminnan avulla. Pyrkimyksemme on ollut tukea Libanonin
koulutusjärjestelmän jälleenrakennusta. Se tunnettiin aikoinaan yhtenä
Lähi-idän parhaista. STOP
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TYÖMME TEEMAT
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OIKEUS
LAADUKKAASEEN
KOULUTUKSEEN

TÄRKEIMPIÄ TAVOITTEITAMME ON, että mahdollisimman moni
lapsi ja nuori pääsee kouluun ja saa laadukasta opetusta. Työskentelemme varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen
koulutuksen parissa. Rakennamme opiskelua varten tiloja ja
varmistamme laadukkaan koulutuksen kouluttamalla opettajia
paikallisten ammattilaisten ja Opettajat ilman rajoja -verkostomme
vapaaehtoisten avulla.
Työmme painottuu pakolaisten tai muuten hauraassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulutukseen. Viime vuosina
koulutusohjelmissamme on keskitytty sukupuolten väliseen
tasa-arvoon, vammaisten osallisuuteen ja ilmastotoimiin.
Koulutus on tärkeää, sillä se parantaa nuorten mahdollisuuksia hankkia kestävä toimeentulo ja edistää yhteisöjen vakautta.
Koulut tarjoavat lapsille katastrofien keskellä sekä lapsiavioliittoihin ja lapsityövoiman käyttöön johtavien yhteiskunnallisten ja
taloudellisten ongelmien paineessa turvallisen paikan.
Koulut kaikkialla maailmassa olivat vähintään osan vuodesta
suljettuina koronapandemian vuoksi myös vuonna 2021. Ugandassa koulut olivat kiinni melkein kaksi vuotta – kauemmin kuin
missään muualla. Opettajat pyrkivät kaikin tavoin pitämään oppilaat kiinni koulunkäynnissä. Apuna käytettiin itseopiskelupaketteja,
radion kautta järjestettyä etäopetusta ja digitaalisia viestisovelluksia. Useimmissa ammatillista koulutusta tarjoavissa kohdemaissa
koulutus- ja oppimiskeskukset olivat auki ainakin osan vuotta,
joten opiskelijat pystyivät suorittamaan opintonsa loppuun.
Koulujen sulkeminen oli haaste, mutta kehittämiemme
uusien menetelmien ansiosta pystyimme koulusulkujen aikana
vuonna 2021 kouluttamaan enemmän opettajia kuin vuonna
2020. Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset kehittivät
verkkokoulutusmateriaaleja ja mentoroivat opettajia mobiiliyhteyksien avulla. Ugandan, Kenian ja Somalian opetusministeriöt
ovat jatkaneet etäopiskeluratkaisujen käyttöä myös koulujen
avauduttua ja alkaneet hyödyntää tukiopetuksen antamisessa
matkapuhelimia ja radiolaitteita.
Vaikka olemme parhaamme mukaan Koululuokka opiskeli
yrittäneet tarjota vaihtoehtoisia ratkai- Kambodžan Banteay
Meancheyn Phnom
suja, koronapandemian aiheuttama kou- Thomin
yläkoulussa
lunkäynnin keskeytyminen on vaikutta- oppilaanohjauksen
tunnilla
marraskuussa
nut oppimistuloksiin, eikä osa oppilaista
2021. KUVA: THOMAS
enää palaa kouluun. STOP
HOMMEYER
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HUMANITAARINEN APU

KOLUMNI
Afganistan on nähnyt 40
vuotta sotaa, köyhyyttä
ja kuivuutta, mikä on
aiheuttanut valtavan
avuntarpeen. Kuvassa
rakennetaan vesikanavaa
Mazar-i-Sharifin liepeillä.

HÄTÄAPUA KATASTROFEISSA
ENITEN KÄRSINEILLE

KUVA: HIA / GIULIANO STOCHINO WEISS

Luonnonmullistusten ja sotien aiheuttamissa hätätilanteissa
humanitaarinen apu turvaa ihmisten perustarpeita. Vuonna
2021 käynnistimme avustusoperaatioita Haitissa, Afganistanissa ja Etiopiassa, minkä lisäksi jatkoimme työtämme
pitkäkestoisten kriisien parissa.
HUMANITAARINEN APU LIEVITTÄÄ akuuttia hätää. Kansainvälisten 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.
Vuonna 2021 humanitaarisen avun tarpeessa oli koronapandemian,
käynnissä olevien konfliktien, ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien
vuoksi yli 19 miljoonaa ihmistä. Haitiin elokuussa 2021 iskenyt, magnitudiltaan 7,2:n maanjäristys jätti avun tarpeeseen noin 650 000 ihmistä. Toimitimme ACT-Allianssin kumppaneidemme kanssa haitilaisillle hätäapuna
elintarvikkeita, hygieniapakkauksia, huopia ja suojia pahiten kärsineille alueille.
Elokuussa 2021 ääriliike Talebanin otettua vallan Afganistanissa monet
ihmiset pakenivat kodeistaan. Kriisin myötä 95 prosentilla maan väestöstä
ei ollut tarpeeksi ruokaa, ja puolet väestöstä kärsi akuutista ruokapulasta.
Toimitimme Afganistanin pohjoisosiin hätäapuna muun muassa elintarvikkeita ja lämmikkeitä, jotta ihmiset selviäisivät talvesta.
Etiopian Pohjois-Tigrayn alueella käydyn sodan ja taistelujen seurauksena on kuollut tuhansia ihmisiä, ja yli 2,2 miljoonaa ihmistä on joutunut
jättämään kotiseutunsa. Heitä uhkaa nälänhätä. Toimitimme kohdennettuna apuna lisäravintoa, hygieniatarvikkeita ja puhdasta vettä yhteistyössä
ACT-Allianssin kumppaneidemme kanssa.
Libanonissa kouluikäiset lapset ovat joutuneet olemaan pois koulusta
lähes kaksi vuotta talouden syvän taantuman, Beirutin satamassa tapahtuneen tuhoisan räjähdyksen, koronapandemian ja Syyrian pitkittyneen kriisin
vuoksi. Jatkoimme vaurioituneiden luokkahuoneiden ja koulunpihojen korjaamista, järjestimme tukiopetusta ja annoimme käteisavustuksia perheille,
jotta lapset ja nuoret voisivat palata kouluun. Lasten hyvinvoinnin tukemiseksi järjestettiin psykososiaalista tukea, ja opetushenkilöstölle annettiin
aiheeseen liittyvää koulutusta.
Bangladeshissa toiminta keskittyi koulutuksen tarjoamiseen Myanmarista
tulleille rohingya-pakolaisnaisille ja -tytöille sekä sukupuolittuneen väkivallan
vastaiseen työhön.
Maaohjelmiemme kautta jatkoimme humanitaarisen avun tarjoamista
kotimaistaan pakenevien ja maan sisäisten pakolaisten tukemiseksi. Kirkon
Ulkomaanavun humanitaariset operaatiot Keski-Afrikan tasavallassa, Ugandassa, Etelä-Sudanissa, Jordaniassa, Syyriassa, Myanmarissa ja Somaliassa
keskittyivät koulunkäynnin ja elinkeinojen tukemiseen.
Arvojemme mukaisesti myös avunsaajat ovat mukana humanitaarisen
avun suunnittelussa, toteuttamisessa ja tulosten arvioimisessa. Tarjoamme
välitöntä hätäapua ja autamme ihmisiä tunnistamaan riskejä ja varautumaan
tuleviin katastrofeihin. Tavoitteenamme on yhdistää humanitaarinen apu
pitkäaikaiseen kehitysyhteistyöhön ja rauhantyöhön.
Kirkon Ulkomaanavulle on myönnetty humanitaarinen laatustandardi,
CHS-sertifiointi (Core Humanitarian Standard). Rahoittajiamme ja yhteistyö
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1.

Politiikka ei saa viedä huomiota
pois Afganistanin hädästä

2.
1. KUA:n unkariainen kumppanijärjestö
HIA on työskennellyt hätäavun ja kehitysyhteistyön parissa Afganistanissa
vuodesta 2001. KUVA: HIA

2. Haitin elokuun 2021 maanjäristyksen
tuhoja Camp Perrinin alueella.
KUVA: THOMAS NOREILLE / ACT ALLIANCE

kumppaneitamme ovat Suomen ulkoministeriö, Euroopan komission
humanitaarisen avun toimisto ECHO ja monet YK-järjestöt. Olemme
ekumeenisten järjestöjen humanitaarisen avun keskeisen koordinoijan
ACT-allianssin perustajajäsen. STOP

HÄDÄSSÄ OLEVIA IHMISIÄ on autettava. Mitä suurempi hätä, sitä suurempi on
meidän velvollisuutemme auttaa. Tästä
syystä on erityisen tärkeää, että jatkamme
työtämme Afganistanissa.
Humanitaarisen avun periaatteiden
Jan de Waegemaeker
mukaisesti Kirkon Ulkomaanapu auttaa
vs. humanitaarisen avun
hädässä olevia ihmisiä heidän poliittisesta
päällikkö KUVA: KUA
tai taloudellisesta taustastaan riippumatta.
Kun ensimmäisen kerran pohdimme toiminnan aloittamista Afganistanissa,
arvioimme työmme keskittyvän maasta lähteneiden afgaanipakolaisten
auttamiseen. Yhdysvaltojen joukkojen vetäydyttyä maasta elokuussa 2021
apuamme tarvittiinkin maan sisällä.
Kirkon Ulkomaanavulla ei ole maatoimistoa Afganistanissa, mutta
meillä on maassa kumppaneita ACT-allianssin kautta. Maassa oli kolme
ACT-allianssin jäsentä, joista unkarilainen kumppanijärjestö Hungarian
International Aid (HIA) koki kanssamme samanlaista tarvetta auttaa ihmisiä.
Työskentelimme HIA:n kanssa jo Balkanin sodan aikana sekä Haitissa, missä
järjestö rahoitti toimintaamme. Vahvan molemminpuolisen luottamuksen
ansiosta pystyimme organisoimaan apua nopeasti.

Afganistanissa vuodesta 2001 lähtien toiminut HIA tiesi kertoa, että
käteisvarojen jakaminen ei ollut mahdollista ja että paikallisilla markkinoilla
ei ollut tarjolla juuri mitään ostettavaa. Asetimme tavoitteeksemme tarjota
afganistanilaisille ruokatarvikkeita ja lämmikkeitä talvea varten. Maailman
ruokaohjelman WFP:n kautta toimitetun ruoka-avun jakelua Afganistanissa
hoitavalla HIA:lla on alan asiantuntemusta. Halusimme hyödyntää hätäapurahastosta myönnetyt varat mahdollisimman tehokkaasti ja päätimme
pyrkiä tarjoamaan apua nopeasti ja joustavasti heikoimmassa asemassa
oleville ihmisille. Rahoituksen avulla HIA pääsi jakamaan apua myös syrjäiseen Balkhin maakuntaan, jota apu ei aiemmin ollut tavoittanut.
Arvostamme suuresti kumppanimme käytännönläheistä toimintatapaa.
Avun jakamisessa tärkeintä on tehokkuus, nopeus ja kapasiteetti. Pyrimme
jatkuvan vuoropuhelun avulla tukemaan toisiamme alueilla, joilla meillä
kullakin on omia vahvuuksia.
Avun jakelu on parhaillaan käynnissä. Ihmiset ovat avun tarpeessa jo
nyt, ja kaikki viittaa siihen, että tilanne pahenee. Emme saa unohtaa, että
täydellisen tuhon partaalla olevassa Afganistanissa on sodittu 40 vuotta
ja kärsitty lisäksi köyhyydestä ja kuivuudesta. Vaikka uutisvirrassa muut
aiheet ovat syrjäyttäneet Afganistanin, me emme ole maata unohtaneet,
emmekä jätä sitä oman onnensa nojaan. 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

VAIKUTTAMISTYÖ VAHVISTAA
KAIKKEIN HAAVOITTUVIMMASSA
ASEMASSA OLEVIEN ÄÄNTÄ
VAIKUTTAMISTYÖMME TARKOITUS on edistää heikoimmassa asemassa
olevien oikeuksia laadukkaaseen koulutukseen, toimeentuloon ja rauhaan.
Pyrimme muuttamaan toimintatapoja, asenteita ja lakeja ja siten edistämään
yhteiskuntien sopeutumiskykyä ja oikeudenmukaisuutta. Työmme tavoitteena
on mahdollistaa erityisesti naisten, nuorten, vähemmistöjen ja uskonnollisten
ja perinteisten toimijoiden osallistuminen päätöksentekoon.
Käytännössä vaikuttamistyö on esimerkiksi päättäjien vastuun esiin nostamista, vuoropuhelua päättäjien kanssa, vaikuttamista medioissa, tausta-analyysien laatimista, poliittisten asiakirjojen kommentointia ja suositusten antamista.
Vuonna 2021 vaikuttamistyömme tuki koulutuksen nostamista yhdeksi
Suomen tärkeimmistä kehitysyhteistyön painopistealueista, mikä näkyy
hallituksen kehitysyhteistyökertomuksessa ja Afrikka-strategiassa. Laadimme
raportin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) toimeentuloon vaikuttavista esteistä vähiten kehittyneissä maissa. Yksi Kirkon Ulkomaanavun
rauhantyön merkittävimmistä saavutuksista oli julkaisemamme Somalian
paikallishallinnon käytäntöjä valottava raportti, joka keskittyi Somalian valtion
rakentamiseen. Yhdessä ACT-allianssin kanssa peräänkuulutimme yhdenvertaisuutta rokotteiden saatavuudessa sekä tasapuolisuutta ja osallisuutta
koronapandemiaan liittyvien elvytystoimien toteuttamisessa.
Kirkon Ulkomaanapu tekee vaikuttamistyötä kaikkialla Suomessa sekä
maailmanlaajuisesti ohjelmamaissamme. Pyrimme työllämme edistämään
koulutusta, rauhaa ja toimeentuloa sekä naisten ja vammaisten oikeuksien
toteutumista. Haluamme toiminnallamme vastustaa kansalaisyhteiskunnan
toimintamahdollisuuksien kaventumista, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen
rahoituksen leikkaamista sekä ihmisoikeusloukkauksia ohjelmamaissamme. STOP

KOLUMNIT

Osallistavan paikallishallinnon
rakentaminen Somaliassa  

Opettajien kouluttaminen tie
laadukkaaseen koulutukseen

KOLMEKYMMENTÄ VUOTTA kestäneiden
konfliktien jäljiltä Somalia on köyhä maa
ja sen infrastruktuurista on tuhoutunut
valtaosa. Poliittinen epävakaus ja aseelliset
selkkaukset pahentavat entisestään sään
ääri-ilmiöiden vaikutuksia. Vaikutukset
Paula Tarvainen
kohdistuvat erityisesti naisiin.
rauhantyön vanhempi
Kirkon Ulkomaanapu on tukenut Soma- asiantuntija
KUVA: KUA
liassa valtion rakentamista ja osallistavan
paikallishallinnon luomista edistämällä
aluevaltuuston valintaa Wadajirin alueella kansallisen kehyssopimuksen ja
kansallista sovintoa edistävän kehyssopimuksen mukaisesti. Yhdessä Uskonnollisten ja perinteisten rauhantoimijoiden verkoston kanssa teimme tiivistä
yhteistyötä Somalian paikallis- ja keskushallinnon, paikallisviranomaisten,
yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajien kanssa.  
Vuonna 2021 valmistuneessa julkaisussa jaamme kokemuksia ja parhaita
käytäntöjä osallistavan paikallishallinnon tukemisesta. Erityisesti painotamme
keinoja edistää naisten, nuorten ja syrjäytyneiden ryhmien osallistumista
valtion rakentamiseen. Koska päätöksenteko on suurelta osin miesten
hallitsemien klaanien käsissä, naiset, nuoret ja syrjäytyneet ryhmät eivät
pääse mukaan päätöksentekoprosesseihin. Vuodesta 2016 lähtien tehdyn
vaikuttamistyömme tuloksena 16 naista on valittu vaaleilla viiden uuden
aluevaltuuston jäseniksi. Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu on tarjonnut yli 700
naisjohtajalle esimerkiksi johtamiskoulutusta ja vahvistanut muita taitoja.  
Vuonna 2021 kampanjoimme sen puolesta, että naisten osallistumisella
paikallis- ja aluevaaleihin olisi aidosti merkitystä. Lounaisessa osavaltiossa
sijaitsevalla Barawen alueella valittiin uusi valtuusto, joka koostui kahdestakymmenestä miehestä ja seitsemästä naisesta, joista yksi oli alueen
ensimmäinen naispuolinen apulaispormestari. Lisäksi valtuustoon valittiin
20 nuorta (14 miestä ja kuusi naista). Yhteistyössä Uskonnollisten ja perinteisten rauhantekijöiden verkoston, paikallisen kansalaisjärjestön ja naisten
tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista vastaavan ministeriön kanssa tuimme
naisten osallistumista liittovaltion vaaleihin Lounais-Somalian ja Hirshabellen
osavaltioissa. Tavoitteenamme oli vakiinnuttaa naisille 30 prosentin kiintiö.
Somaliassa levitettiin myös sosiaalisen median, radion ja television
välityksellä tietoa kansalaisoikeuksista ja mahdollisuuksista osallistua Kirkon
Ulkomaanavun tukemiin poliittisiin prosesseihin ja viestintään. Kampanjointi
nosti yhteisön tietoisuutta aluevaltuustovaaleista jopa 98 prosenttiin, mikä
puolestaan kasvatti naisten ja muiden syrjäytyneiden ryhmien osallistumista.
Osallistavan paikallishallinnon rakentaminen Somaliassa vaatii paljon
aikaa ja henkilöresursseja, mutta meitä vie eteenpäin vahva motivaatio
saada aikaan pysyvä rauha. STOP

SUOMESSA SUOSITELLAAN, että yhdellä
opettajalla saisi olla enintään 14 oppilasta.
Kenian hallituksen suositus on enintään 45
oppilasta opettajaa kohti. Pakolaisasutusalueilla luokissa on usein yli sata oppilasta
yhtä opettajaa kohti.
Richard Tsalwa
Yksi syy täpötäysiin luokkahuoneisiin on
projektikoordinaattori
Kakuman ja Kalobeyein
pula koulutetuista opettajista. Puutteellisten
pakolaisasutusalueet, Kenia
opiskeluolosuhteiden ja muiden ongel- KUVA: ANTTI YRJÖNEN
mien kuten köyhyyden, pakkoavioliittojen
ja teiniraskauksien vuoksi monet pakolaiset eivät suorita lukiota loppuun
eivätkä he siksi voi jatkaa opintojaan yliopistossa tai opettajakoulutuksessa.
Kakuman pakolaisleiri perustettiin 30 vuotta sitten. Siellä asuu lähes
197 000 ihmistä. Leirin asukkaista puolet on alle 18-vuotiaita ja monet
lapset ovat syntyneet leirillä. Köyhyyden torjumisen näkökulmasta on
äärimmäisen tärkeää tarjota Kakumassa asuville pakolaisille laadukasta
koulutusta. Laadukas koulutus taas edellyttää päteviä opettajia, ja asia
vaatii vahvaa vaikuttamistyötä ja työtä koulutuksen kehittämisessä.
Opettajien kouluttaminen alkoi marraskuussa 2021 opettajankoulutuskeskuksessa, joka sijaitsee 15 kilometrin päässä Kakumasta. Opiskelijoiksi
hakeville pakolaisille tarjotaan apurahoja. 220 hakijan joukosta valittiin
ensimmäiseen koulutusryhmään 60 opiskelijaa. Yhteen vuoteen tiivistetyn
kurssin sisällöstä 40 prosenttia on verkko-oppimista ja loput lähiopetusta.
Sukupuolten välinen tasa-arvo on avainasemassa köyhyyden torjumisessa. Kakumassa 6–13-vuotiaista lapsista 77 prosenttia käy koulua, mutta
heistä suurin osa on poikia. Tyttöjä ja poikia osallistuu varhaiskasvatukseen yhtä paljon, mutta suhdeluku muuttuu ylemmille luokka-asteille
siirryttäessä. Yläkouluikäisistä opiskelijoista enää kolmannes on tyttöjä.
Tytöillä on monia syitä keskeyttää koulunkäynti: kotityöt, sisaruksista
huolehtiminen, raskaus ja nuorena solmittu avioliitto.
Pyrimme korjaamaan opettajakoulutuksessa sukupuolten välistä epätasa-arvoa esimerkiksi myöntämällä apurahoja aiemman opetuskokemuksen
tai muiden kurssisuoritusten ja tutkintojen perusteella. Siitä huolimatta
ensimmäisessä opettajankoulutusryhmässä oli vain kymmenen naista.
Naisopettajien kouluttaminen on tärkeää, koska naiset jäävät yhteisöihinsä
miehiä todennäköisemmin. Toivomme, että naisopettajien kouluttaminen kannustaa useampia tyttöjä käymään koulunsa loppuun. Se edistää
pidemmällä aikavälillä sukupuolten välistä tasa-arvoa. STOP

Mawut Chol, 32, on yksi
KUA:n Keniaan perustaman opettajien koulutuskeskuksen ensimmäisistä
oppilaista.
PHOTO: ANTTI YRJÖNEN
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OIKEUS
TOIMEENTULOON
JOKAISELLA IHMISELLÄ ON oikeus toimeentuloon, jonka avulla
hän pystyy elättämään itsensä ja perheensä, lisäämään omaa hyvinvointiaan ja osallistumaan yhteisönsä kehittämiseen tasa-arvoisena
kansalaisena.
Vuonna 2021 koronapandemia haastoi edelleen ihmisten toimeentuloa monin tavoin. Lukuisat tartunta-aallot johtivat vakavaan
terveyskriisiin, jota yritettiin maailmanlaajuisesti hallita rajoituksin ja
sulkutoimin. Toimet aiheuttivat ihmisten arkeen ja toimeentuloon
erilaisia häiriöitä.
Kovimmin vaikutukset osuivat naisiin ja tyttöihin. Naiset ovat
usein palkkatyössä hoivatyön, palveluammattien ja kaupan kaltaisilla aloilla, joihin liittyy sosiaalisia kontakteja. Juuri näihin aloihin
koronarajoitukset vaikuttivat erityisen paljon. Kotona tehtävien
töiden lisääntyminen heikensi naisten ansiotyömahdollisuuksia.
Koulunkäynnin keskeytyminen köyhissä olosuhteissa lisäsi teiniraskauksia ja tyttöjen avioitumista nuorena, mikä vaikuttaa nuorten
naisten tulevaisuudennäkymiin.
Toimeentulon hankkimisen osalta ihmiset osoittivat valtavaa
joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Talouden
elpyminen vie kuitenkin pitkään.
Toimeentulotyömme ytimessä ovat yhteisöihin perustettavat
osuuskunnat ja säästöryhmät, joiden kautta voi esimerkiksi lainata
rahaa yritystoimintaa varten. N
 aisten Pankin tukemat säästö- ja
lainaryhmät sekä osuuskunnat kasvattivat viime vuonna itse ennätyksellisen kahden miljoonan euron pääoman. Se on osoitus siitä,
että luomamme rakenteet ovat kestäviä ja naisilla on vakaat tulot.
Kirkon Ulkomaanapu tarjosi hätäapua kaikkein heikoimmassa
asemassa oleville, joiden ruokaturva oli uhattuna.
Kehittyvissä maissa suurimman osan toimeentulon mahdollistavista työpaikoista tarjoaa yksityinen sektori. Yrittäjyyden lisäksi
keskeinen työllistävä rooli on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Siksi
Kirkon Ulkomaanapu tukee yksityistä sektoria kaikissa ohjelmamaissaan. Yrittäjyyttä ja ammatillista koulutusta tukevissa ohjelmissamme
oppiminen linkitetään toimeentulomahdollisuuksiin. Koulutamme
ja mentoroimme naisia, nuoria ja pakolaisia, jotta he voivat päästä
ansiotyöhön tai perustaa yrityksen.
Koronan lopulliset vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä.
Pandemian ohella huomiota vaativat muut toimeentuloon, ruokaturvaan ja yhteiskunnalliseen vakauteen vaikuttavat globaalit trendit
kuten etenevä ilmastonmuutos, muuttoliike ja kaupungistuminen.
Niinpä vuonna 2022 keskitymme
Robinah Nakitende, 40, on
näillä alueilla koronakriisin torjumisen
perustanut Naisten Pankin
tuella vihannes- ja hedelmä
sijaan määrätietoisiin toimiin, joilla
kaupan Ugandan pää
voimme parantaa kriisinkestävyyttä
kaupungissa Kampalassa.
KUVA: ANTTI YRJÖNEN
ja työyhteisöjemme hyvinvointia. STOP
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FCA INVESTMENTS

KOLUMNI

SIJOITTAMINEN YRITYKSIIN LUO
PERUSTAN KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE

PIENET JA KESKISUURET yritykset
tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia.
Vähiten kehittyneissä maissa osallistava talouskasvu saadaan aikaan
kehittämällä ekosysteemejä, jotka
edistävät pk-yritysten vastuullista ja Jukka-Pekka Kärkkäinen
kestävää kasvua. FCAI:n tärkeimpiä FCA Investmentsin
tehtäviä on näiden ekosysteemien toimitusjohtaja
KUVA: TATU BLOMQVIST
kehittäminen. Sijoitamme lupaaviin
ja kasvuhakuisiin pk-yrityksiin, ja
sen lisäksi tarjoamme liiketoiminnan
kehittämispalveluja kasvun edistämiseksi ja nopeuttamiseksi.
Kestävän kasvun vauhdittamiseksi
olemme luoneet kehittyvien maiden Hani Almeghari
pk-sektorille uuden Missing Middle FCA Investmentsin liikekehittämispäällikkö
Opportunity Facility (MMOF) -rahoi- toiminnan
KUVA: KUA
tuskonseptin. Konsepti tarjoaa paikallisille pk-yrityksille skaalattavia liiketoiminnan kehittämispalveluja ja
pääomaa. Alkuvaiheessa MMOF-rahoitus edistää lupaavien pk-yritysten kasvua Ugandassa ja Keniassa tarjoamalla niille rahoituksen,
kirjanpidon, markkinoinnin, myynnin, digitalisaation ja vastuullisuuden (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto) kehittämispalveluja.
Tavoitteena on varmistaa vastuullinen liiketoiminta, asianmukainen
hallinnointi, toiminnallinen tehokkuus ja investointikelpoisuus.
Pk-yritysten merkitystä työpaikkojen luomisessa, talouden
rakennemuutoksessa sekä köyhyyden ja konfliktien torjunnassa
ei voi liikaa korostaa. Eikä tämä ole vain meidän näkemyksemme,
vaan väitteen tueksi on vahvaa näyttöä. Pk-yritysten potentiaalin
hyödyntäminen on entistä tärkeämpää nyt, kun kaikkialla maailmassa, etenkin vähiten kehittyneissä maissa, yritetään selviytyä
koronapandemian, ilmastonmuutoksen ja konfliktien aiheuttamista
lukuisista haasteista.
Haasteista huolimatta vuonna 2021 iloitsimme myös saavutuksista ja uusista kumppanuuksista. Lisäsimme uusia yrityksiä
sijoitussalkkuumme, hyväksyimme kolme yhteissijoitusta ja teimme
aktiivista yhteistyötä samanhenkisten toimijoiden kanssa tavoitteenamme edistää pk-yritysten toimintaympäristöjen kehittämistä
kohdemaissa.
Haluamme jatkossakin edistää
FCA Investments on jo
toiminta-ajatustamme ja laajentaa
tehnyt useita sijoituksia kasvaviin yrityksiin
tukitoimiamme ja sitä kautta myöAasiassa ja Saharan etelätävaikuttaa YK:n kestävän kehityksen
puolisessa Afrikassa.
KUVA: HUGH RUTHERFORD
tavoitteiden saavuttamiseen. STOP

Pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuus ja kasvu vaativat
investointien lisäksi tukea liiketoiminnan ja hallinnoinnin
kehittämiseksi.
YRITYSTOIMINTAAN SIJOITTAMINEN, etenkin vaikuttavuussijoittaminen,
on kansalaisjärjestöille uusi tapa tukea kehittyvien maiden taloutta. Kirkon
Ulkomaanavun sijoitusyhtiön FCA Investments Oy:n (FCAI) toiminta
käynnistyi Suomen valtion myöntämällä 16 miljoonan euron suuruisella
lainalla vuonna 2019.
Sijoitusyhtiön visio on selkeä: tavoitteena on turvata kehittyvien maiden
kasvavalle väestölle riittävä toimeentulo ja ihmisarvoista työtä tukemalla
kestävää ja vastuullista yksityistä sektoria. Maailmanpankki arvioi jo ennen
koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa, että vuoteen 2025 mennessä
on luotava globaalisti yli 600 miljoonaa työpaikkaa. Pandemian myötä
tarve on kasvanut entisestään. Haaste on niin valtava, ettei perinteinen
kehitysyhteistyö pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin.
Pienten ja keskisuurten eli pk-yritysten haasteita ovat kehittyvissä
maissa ja hauraissa toimintaympäristöissä sääntelyyn liittyvät esteet,
heikko tuottavuus ja rahoituksen heikko saatavuus. Yritystoiminnan käynnistämiseen tarvittava taloudellinen pääoma on tiukassa erityisesti maailman hauraimmissa valtioissa, joissa sijoittajien riskit ovat isoja. Yleensä
pk-yritykset jäävätkin näillä alueilla ilman tukea, ja rahoitusta jaetaan joko
suurille tai mikrotason yrityksille. Pk-yrityksille myönnettävien lainojen
puute haittaa kehitystä ja työllistymistä kehittyvissä maissa, koska juuri
pk-yritykset ovat kasvun ja kestävän liiketoiminnan keskeisiä vetureita.
Missiomme mukaisesti tarjoamme pääomaa ja osaavaa työvoimaa
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisille pk-yrityksille,
joiden toiminnan tavoitteena on parantaa toimeentuloa, vähentää köyhyyttä ja rakentaa kriisinkestävämpiä ja tuottavampia yhteisöjä. Kasvun ja
tuottavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan muutakin kuin rahaa. Tarjoamme
pk-yrityksille jo ennen rahoituksen myöntämistä tukea myös muun yritystoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi yrityksen hallinnoinnin parantaminen
vähentää investointiriskejä ja rahoituskustannuksia.
Myös naisyrittäjien tukeminen sekä nuorten ja naisten työllistyminen
ovat sijoitustoiminnan keskeisiä tavoitteita. Vuoden 2021 lopussa suoraan ja
rahastojen kautta tehtyjen sijoitusten kohteena oli 38 pk-yritystä Kaakkois-
Aasiassa, Ugandassa ja Somaliassa. Valtaosa yritysten 3 192 työntekijästä on
nuoria (73 prosenttia), ja heistä suuri osa on naisia (29 prosenttia). Suorista
sijoituksista kaksi kolmasosaa kohdentuu maatalousalalle ja elintarvikealan
toimitusketjuihin. STOP

Liiketoimintaosaamista
ja pääomaa pk-sektorin
kasvun tueksi.
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Pienten ja keskisuurten
yritysten tukeminen kriiseissä
on entistä tärkeämpää

1.

2.
1. FCA Investments on tukenut ugandalaista teknologiayritystä Ensibuukoa
miljoona dollarin sijoituksella.

2. Kuva FCA Investmentsin tukeman
orgaaniseen viljelyyn erikoistuneen
AMRI Farmin tiloista Ugandassa.

KUVA: HUGH RUTHERFORD
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OIKEUS
RAUHAAN

RAUHA ON EDELLYTYS ihmisoikeuksien toteutumiselle ja kestävälle 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 tasavaltaan ja Somaliaan sekä maihin, joissa konfliktit ovat pitkittyneet.
Vuonna 2021 ilmastonmuutos ja koronaviruspandemia pahensivat
entisestään konfliktien vaikutuksia ja toivat niihin uuden ulottuvuuden.
Pandemia on esimerkiksi lisännyt vähemmistöryhmiin kohdistuvaa
vihapuhetta, pienentänyt kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa sekä
kaventanut naisten ja tyttöjen oikeuksia. Ilmastonmuutos lisää kilpailua niukoista luonnonvaroista ja kiihdyttää väestön pakkomuuttoa.
Vaikka tarve rauhantyölle kasvaa koko ajan, resurssit ja kiinnostus ovat suuntautumassa pois konfliktien ehkäisemisestä ja
ratkaisemisesta. Rauhantyön tila kutistuu, kun globaalin huomion
keskipiste siirtyy. Rauhantyötä voidaan tukea uusiin olosuhteisiin
sopeutumisessa esimerkiksi sosiaalisen median ja radion kaltaisten
digitaalisten ratkaisujen avulla. Samalla tuetaan kansalaisyhteiskunnan aktiivista roolia ja rauhan, koulutuksen ja toimeentulon välinen
yhteys vahvistuu.
Rauha ei tarkoita vain konfliktin päättymistä. Kestävässä rauhassa koko yhteisö sitoutuu muuttamaan rakenteita sellaisiksi, että
ne tukevat eri ryhmien rauhanomaista rinnakkaiseloa. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat ratkaisevassa asemassa osallistavan
ja oikeudenmukaisen rauhan rakentamisessa, mutta tarvitsevat
pitkäkestoista tukea työlleen.
Rauhan saavuttaminen ja säilyttäminen edellyttää osallisuutta.
Konfliktit vaikuttavat naisiin, nuoriin ja uskonnollisiin ja perinteisiin
toimijoihin, siksi heidän pitää myös päästä
vaikuttamaan ratkaisuihin. Rauhanpro- Paikallisen alueneuvossesseissa nämä ryhmät usein sivuutetaan.
ton kokous Somalian
South Galkayossa
Me haluamme varmistaa, että he saavat
marraskuussa 2021.
äänensä kuuluviin. STOP
KUVA: NUR HASSAN ABDULLE

28

Kirkon Ulkomaanapu 2021

Kirkon Ulkomaanapu 2021

29

VAPAAEHTOISVERKOSTOT

VAPAAEHTOISVERKOSTOT

Vapaaehtoiset ovat onnistuneen
vuoden kulmakiviä

Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiset tekevät töitä tasaarvon, hävikkiruoan, koulutuksen, vaikuttamistyön ja ihmisoikeuksien parissa.
NAISTEN PANKKI jatkoi työtään naisten taloudellisen itsenäisyyden,
oikeuksien ja tasa-arvon toteuttamiseksi vuonna 2021. Poikkeusoloista
huolimatta vuosi oli kaikkien aikojen vilkkain.
Työmme tavoitti yli 31 000 naista seitsemässä Afrikan, Aasian ja
Lähi-idän maassa. Samalla yli 131 000 perheenjäsentä sai turvatumman
elämän. Yhteensä Naisten Pankin hankkeita oli käynnissä 13, kun mukaan
lasketaan Ugandassa toimiva ensimmäinen yhteiskunnallinen yrityksemme,
Chiggi-kanala.
Tarjosimme naisille koulutusta ja mahdollisuuden omaan ammattiin
ja toimeentuloon esimerkiksi pienyritystoiminnan kautta. Tukemamme
säästö- ja lainaryhmät eli kyläpankit tarjosivat naisille turvallisen väylän
säästää ja saada markkinahintoja halvempia lainoja ilman vakuuksia.
Täysin lahjoitusvaroin toimivan Naisten Pankin keräystulos kasvoi edellisvuodesta 14 prosenttia: keräyspotti nousi 1 773 000 euroon. Valtaosa
tukijoista oli yksityishenkilöitä, erityisesti toimintaa säännöllisesti tukevia
kuukausilahjoittajia, joita oli vuoden loppuun mennessä 3 548. Lisäksi
Naisten Pankilla on 1 680 osakasta ja iso joukko yrityskumppaneita.
Pandemiarajoituksista huolimatta myös vapaaehtoistemme toiminta
ja varainhankinta onnistui hienosti. Järjestimme kolme valtakunnallista
kampanjaa. Niistä Golfaa Naiselle Ammatti juhli 10-vuotistaivaltaan kesällä
ja ylsi kaikkien aikojen parhaaseen keräystulokseensa, 55 000 euroon.
Kesäkuusta lokakuun loppuun kestänyt Kävele Naiselle Ammatti
-kampanja näkyi kävelytempauksina eri puolilla Suomea ja ulkomailla aina
Ateenasta Rovaniemelle. Myös Lue Naiselle Ammatti -kiertue ylsi upeaan
20 000 euron ennätystulokseen. Yhteensä vapaaehtoistemme tempaukset
keräsivät 100 000 euroa eli 3 000 Ammattia naisille kehittyviin maihin.
WEFOOD. Suomen ensimmäinen hävikkiruokakauppa WeFood on
vähentänyt ruokahävikkiä yli 330 000 kiloa vuoden 2021 loppuun mennessä. Myymälä sijaitsee kauppakeskus Redissä Helsingin Kalasatamassa.
Vuosi 2021 oli ruokakaupoille ja ostoskeskuksille suurten muutosten
ja haasteiden aikaa. Poikkeuksellisista ajoista huolimatta myymälämme
oli koko vuoden normaalisti auki. Tietoisuus hävikkiruoasta ja WeFoodin
myymälästä on selvästi lisääntynyt, ja monet uudet asiakkaat ovat löytäneet tiensä myymälään.
Toimintaamme osallistui runsas joukko vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä myymälässä, logistiikassa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi yhteistyömme eri oppilaitosten kanssa jatkui vilkkaana: useasta eri oppilaitoksesta
tulleet opiskelijat suorittivat harjoittelujaksojaan WeFoodin myymälässä.
Myymäläämme tuotteita lahjoittaneiden tavarantoimittajien joukko kasvoi
vuoden aikana monella uudella mielenkiintoisella toimijalla.
OPETTAJAT ILMAN RAJOJA on vapaaehtoisverkosto Suomen opetus- ja
kasvatusalan ammattilaisille. Verkostomme tukee Kirkon Ulkomaanavun
opetusalan ohjelmien laadun vahvistamista ja erityisesti opetussektorin
kollegoidemme ammatillista kehittymistä kehittyvissä maissa ja Suomessa.
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Pandemiarajoituksista huolimatta
myös vapaaehtoistemme toiminta
ja varainhankinta onnistui hienosti.

Vuonna 2021 jatkoimme pandemian luomista rajoituksista huolimatta
laadukkaan koulutuksen tukemista. KUA:n toimintamaissa tapahtuva vapaaehtoistyö pysyi koronan vuoksi tauolla, mutta jatkoimme uuden etävapaaehtoisuusmallin kehittämistä vastataksemme oppimisen jatkumisen turvaamista kriisin aikana. Vuonna 2021 yhteensä 25 verkostomme asiantuntijaa
ja vapaaehtoista tuki KUA:n koulutusohjelmia etäyhteyksien välityksellä
Keniassa, palestiinalaisalueella, Kambodžassa, Myanmarissa ja Somaliassa.
Vapaaehtoisemme kehittivät muun muassa oppimateriaaleja opettajien
täydennyskoulutukseen koulujen erityisopetuksen ja etäopetuksen tueksi,
osallistuivat opetussuunnitelmien työstämiseen toimintamaissamme
sekä mentoroivat ja kouluttivat opettajia ja opinto-ohjaajia paikallisiin
tarpeisiin perustuen. Vapaaehtoisten vetämiin etäkoulutuksiin ja -mentorointisessioihin osallistui yhteensä 476 opettajaa, opinto-ohjaajaa, lasten
ja nuorten huoltajaa tai muuta opetusalan ammattilaista.
Lisäksi vapaaehtoisemme osallistuvat kotimaan toimintaan jakamalla
oppejaan yhteistyöstä toimintamaidemme kanssa sekä tukemalla vaikuttamistyötä siitä, miten tärkeää on, että koulunkäyntiä ja laadukasta
opetusta tuetaan myös pandemian kaltaisen kriisin aikana.
CHANGEMAKER. Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto. Changemaker edistää globaalia oikeudenmukaisuutta kouluttamalla nuoria kehityskysymyksissä ja järjestämällä vaikuttamistoimintaa. Järjestimme vuoden 2021
aikana 95 erilaista koulutusta ja tapahtumaa etäyhteyksin ja ympäri Suomea.
Verkko vapaaksi -kampanjallamme kiinnitimme huomiota nuoriin
aktivisteihin kohdistuvaan verkkohäirintään ja keräsimme mediahuomiota
satiirisella Sosiaalisen median oppaalla vihaisille aikuisille. Lisäksi verkostomme teki vaikuttamistyötä yritysvastuulaista kansallisella ja EU-tasolla.
Vuoden aikana kokosimme myös uuden Yhteinen pallo -globaalikasvatusoppaan, joka tarjoaa kriittistä näkökulmaa keskusteluun kehitysyhteistyöstä.
Vaikuttamistoiminta yhdessä tapahtumien ja koulutusten kanssa
houkutteli verkostoomme 98 uutta jäsentä, joten vuoden lopussa meillä
oli yhteensä 1 103 jäsentä. Teimme myös kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden Changemaker-verkostojen ja ACT-allianssin Community of
Practice on Youth -verkostossa.
EAPPI on kansainvälinen, vapaaehtoisia ihmisoikeustarkkailijoita miehitetyille palestiinalaisalueille, Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin lähettävä
ohjelma. EAPPI on lyhenne sanoista Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel. Kolmen kuukauden mittaisen vapaaehtoisjakson aikana tarkkailijat tukevat paikallisyhteisöjä ja siviiliväestöä
antamalla suojelevaa läsnäoloa sekä raportoimalla alueella tapahtuvista
ihmisoikeusloukkauksista.
Koronapandemia keskeytti vapaaehtoistemme läsnäolon alueella ja
kansainvälisen suojelevan läsnäolon puuttuminen lisäsi ihmisoikeusloukkauksia. Vuonna 2021 keskityimme ensisijaisesti vaikuttamistyöhön
niin Suomessa kuin kansainvälisesti yhteistyössä esimerkiksi Kirkkojen
Maailmanneuvoston kanssa.
EAPPI kannustaa kansalaisyhteiskuntaa, poliittisia päättäjiä ja kirkollisia
johtajia toimimaan kansainvälisen oikeuden puolesta. Vuonna 2021 vaikuttamistyön keskiössä olivat miehitetyllä alueella asuvan väestön pakkosiirrot. STOP

1.

3.

4.

2.
1. Naisten Pankilla on yli 3 000
vapaaehtoista, jotka keräävät varoja
maailman naisten tukemiseen.
KUVA: PETTERI JÄRVINEN

3. Vapaaehtoisten tuella WeFood
onnistui vähentämään 330 000 kilon
edestä ruokahävikkiä vuoden 2021
loppuun mennessä. KUVA: TATU BLOMQVIST

2. Etäyhteydet yhdistivät palestiinalaiset
ja suomalaiset opettajakollegat vaihta
maan ajatuksia ja oppimaan toinen
toisiltaan. Ruudun takana Opettajat
ilman rajoja -etäasiantuntija. Kuva otettu Itä-Jerusalemissa joulukuussa 2021.

4. Changemaker-viikonloput kokoavat
nuoria yhteen oppimaan uusia työkaluja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen,
innostumaan globaalista oikeuden
mukaisuudesta ja syventymään verkoston kampanja-aiheisiin.

KUVA: AHMAD AL-BAZZ

KUVA: ANTTI YRJÖNEN

4.
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VARAINHANKINTA

SEURAKUNNAT JA KUA

Yhä useampi suurlahjoittaja auttaa
tekemällä osakelahjoituksen

Seurakuntien tuki on Kirkon
Ulkomaanavulle korvaamatonta

Vaasan seurakuntayhtymä panostaa monikulttuurisuuteen
ja kansainväliseen diakoniaan. Seurakunnat ja kirkko ovat
keränneet paljon varoja KUA:n työn tukemiseksi.
”KIRKON ULKOMAANAPU on selkeästi profiloitunut, luotettava ja vaikuttava toimija, jonka kautta seurakuntayhtymä voi tehokkaasti ohjata
varoja kansainväliseen avustustyöhön. Järjestö pitää kattavasti esillä
eri puolilla maailmaa käynnissä olevia kriisejä ja avuntarpeita”, kuvailee
Vaasan seurakuntayhtymän vs. hallintopäällikkö Iivari Käkelä KUA:n työtä.
Vaasan seurakuntayhtymä tuki ylimääräisillä talousarviotuilla KUA:n
humanitaarista työtä vuonna 2021 sekä Haitissa että Afganistanissa. Ylimääräisten, katastrofitilanteissa myönnettävien talousarviotukien lisäksi
seurakunnat ja yhtymät ovat tukeneet KUA:n katastrofityötä esimerkiksi
kolehdeilla sekä konsertti- ja kirpputorituotoilla.
Seurakuntien tuki on yksi Kirkon Ulkomaanavun merkittävimmistä
tukilähteistä. Vuonna 2021 seurakunnat myönsivät kohdentamattomia
talousarviotukia Kirkon Ulkomaanavulle noin 3,8 miljoonaa euroa, ja
pandemiasta huolimatta kirkoissa kerättiin kolehteja lähes 500 000 euroa.
Kirkko ja seurakunnat ottivat käyttöön sähköisinä keräysmuotoina Mobile
Payn sekä SMS-lahjoitusmahdollisuuden.
”Sekä monikulttuurisuus- että kansainvälinen diakoniatyö on huomioitu
seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa muun muassa henkilöstö- ja
talousresursseissa. Seurakuntayhtymän strategian yksi arvolupauksista

Vuonna 2021 suurlahjoittajamme tukivat esimerkiksi lasten
koulutusta pakolaisleireillä Keniassa, pakolaisnuorten ammatillista koulutusta Ugandassa ja perheiden toimeentuloa
Etelä-Sudanissa.
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMA pitkään jatkunut poikkeustila on
muuttanut työtämme. Maailman köyhimmät maat ja jo valmiiksi heikossa
asemassa olevat väestönryhmät kokevat pandemian seuraukset raskaimmin. Tytöt ja naiset ovat joutuneet erityisen ahtaalle muun muassa
liikkumisrajoitusten ja koulujen sulkujen vuoksi.
Vuonna 2021 suurlahjoittajamme tukivat kaikkein heikommassa asemassa
olevia monin eri tavoin. Tärkeää lahjoittajille olivat lasten koulutukseen ja
perheiden toimeentuloon liittyvät kysymykset. Etenkin koulutuksen merkitys
korostuu poikkeusoloissa, sillä sen avulla ehkäistään syrjäytymistä ja köyhyyttä.
Koulutuksen avulla perheet voivat rakentaa itselleen parempaa tulevaisuutta.
”Tämänhetkinen maailmantilanne tekee monenlaisen avunantamisen
todella tarpeelliseksi. Arvostan KUA:n monenlaista työtä. Siinä otetaan
huomioon sekä isompien joukkojen että pienen ihmisen avuntarve”,
luonnehtii eräs Kirkon Ulkomaanavun suurlahjoittaja.
Yhä useammat suurlahjoittajat auttavat tekemällä osakelahjoituksen.
Lahjoituksena saadut osakkeet ja arvo-osuudet voidaan realisoida ilman
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veroseuraamuksia, sillä yleishyödyllisenä
Suurlahjoittajien lahjoituksilla
tuettiin lasten ja nuorten koulujärjestönä Kirkon Ulkomaanapu ei maksa
tusta Ugandan pakolaisalueilla.
lahjaveroa vastaanottaessaan lahjoituksena
Joyce Bisimwa, 17, (vas.) tuli
pakolaisena
Ugansaatuja osakkeita tai arvo-osuuksia. Myös- daan vuonnaKongosta
2016. Vaikeudet ja
kään lahjoittajan ei tarvitse maksaa veroa
rahan puute pakottivat Joycen
keskeyttämään koulunkäynmahdollisesta osakkeiden arvonnoususta.
nin kuudennella luokalla,
KUA ei tavoittele voittoa osakkeilla eikä
minkä jälkeen hän vietti vuosia
poissa opetuksesta. Nyt hän
säilytä niitä.
kuroo umpeen menettämiään
Kirkon Ulkomaanapu kohdentaa sekä
kouluvuosia KUA:n tukemassa
Bukeren
osakelahjoitukset että muut suurlahjoi- KUVA: HUGHperuskoulussa.
RUTHERFORD
tukset yleensä tiettyyn projektiin tai työn
osa-alueeseen. Läpinäkyvyys ja avoimuus lahjoittajien suuntaan ovat
KUA:lle keskeisiä arvoja. Raportoimme aina lahjoittajillemme siitä, miten
työ etenee ja mitä lahjoituksella on saatu aikaan.
Pandemia-aika on vaikeuttanut kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia.
Merkittävät yksityiset lahjoitukset kielivät kuitenkin luottamuksesta työtämme kohtaan ja kertovat myös lahjoittamisen helppoudesta. Arvostamme sujuvaa yhteistyötä lahjoittajiemme kanssa. Sen vuoksi pyrimme
rakentamaan luontevia kohtaamisen tapoja niin verkossa kuin turvallisesti
kasvotusten. STOP

Varainhankinnan tuotot seurakunnilta 2021

on olla apu kriiseissä. Sen
vuoksi halutaan avustaa erityisesti heitä, joiden hätä on
suurin, Vaasan seurakuntayhtymän Käkelä jatkaa.
Samaa kertoo Vaasan
suomalaisen seurakunnan hallintokappalainen ja
KUA:n yhteyshenkilö Tiina
Keinänen.
”Vaasa on kansainvälinen
kaupunki, jossa asuu paljon
myös äidinkieleltään muita
kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Vaasassa on aina
Käkelä ja Tiina Keinänen.
ollut ymmärrystä monikult- Iivari
KUVA: MARIE MATTILA
tuurisuudelle, mikä näkyy
myönteisenä suhtautumisena Kirkon Ulkomaanapuun. Kun tähän yhdistyy
vielä vahva paikallinen perinne ihmisistä huolehtimisesta, on ymmärrettävää, että Vaasassa on lukuisten tapahtumien ja konserttien yhteydessä
kerätty merkittävästi rahaa KUA:n työn tukemiseksi. Suuri osa tuesta on
tullut Yhteisvastuukeräyksen kautta”, Keinänen kertoo. STOP
Tuulia Kokkonen
yhteyspäällikkö ja pappi

Seurakuntien talousarviotuki
Kirkon Ulkomaanavulle 2012–2021 (M€)
5

Kirkkohallituksen tuki
1,0 M€ / 16 %

Yhteisvastuukeräys
0,7 M€ / 11 %
Seurakuntien muu tuki
0,3 M€ / 5 %

4
3

Yhteensä

6,2 M€

Talousarviotuki
3,8 M€ / 61 %

2
1

Kolehdit 0,5 M€ / 7 %

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Laura Ylätalo
yhteyspäällikkö
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TALOUS

Kasvua haasteiden
täyttämässä vuodessa

TALOUS

Varainhankinnan tuotot 2021
Muut tuotot 1,3 M€ / 2 %

Valtion tuki
11,1 M€ / 19 %

Muistaisitko testamentissasi myös kehittyvien maiden
köyhimpiä perheitä? Pienelläkin osuudella voit jättää
kestävän jäljen monen lapsen ja nuoren elämään.

Yksityiset, yritykset
ja yhteisöt
10,5 M€ / 18 %

Yhteensä

Koronapandemiasta johtuvista haastavista toimintaolosuhteista huolimatta hankkeet toteutettiin lähes suunnitelmien
mukaan.
MAAILMAA KOETTELEVAN koronapandemian vuoksi vuosi 2021 oli toiminnallisesti edelleen haastava. Korona rajoitti kansainvälisen henkilöstön
lähettämistä maaohjelmien tuki- ja valvontatehtäviin, mikä puolestaan
hidasti hankkeiden toteuttamista useissa maissa. Tästä huolimatta Kirkon
Ulkomaanavun tuotot nousivat erityisesti institutionaalisten lahjoittajien
ansiosta. Kasvu kompensoi kotimaisten varainhankintatuottojen laskua.
Hankkeet toteutettiin lähes suunnitelmien mukaisesti ja kulut pysyivät
talousarvion rajoissa huolimatta merkittävistä toiminnallisista rajoitteista
useimmissa toimintamaissa.
Kirkon Ulkomaanavun konsernin tilikauden tulos oli ylijäämäinen. Kirkon
Ulkomaanavun konserniin kuuluva, Ugandassa toimiva Egg Production
(U) Ltd teki kuitenkin alijäämäisen tuloksen. Taustalla vaikuttivat toistuvat
koronsulut, joiden aikana tuotteiden myynti vaikeutui. Suomessa FCA
Investments teki ensimmäistä kertaa ylijäämäisen tuloksen sijoitustoiminnastaan. Vaikka haastava toimintaympäristö vaikeutti toiminnan
ennakointia, Kirkon Ulkomaanavun talous pysyi vuonna 2021 tasapainossa.
Tästä on hyvä jatkaa tilikaudelle 2022 ja siitä eteenpäin. STOP

Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa. Tilaa maksuton
testamenttioppaamme:

57,3 M€

Seurakuntien tuki
6,2 M€ / 11 %

Kansainvälinen tuki
28,2 M€ / 49 %

Toimintakulut 2021
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
0,2 M€ / 0 %
Toiminnot Suomessa
4 M€ / 7 %

Muut maat 3,4 M€ / 6 %

Yhteensä

54,8 M€

Jordania
1,9 M€ / 3 %
Kenia 2,5 M€ / 5 %
Myanmar 1,6 M€ / 3 %
Nepal 1,1 M€ / 2 %
Somalia 4,6 M€ / 8 %

Varainhankinta 2,5 M€ / 4,6 %
Kirkollinen- ja sidosryhmätyö
0,8 M€ / 1,5 %
Viestintä
0,7 M€ / 1,2 %

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
0,2 M€ / 0,4 %
Hallinto
1,3 M€ / 2,0 %

Yhteensä

54,8 M€

Syyria 2,1 M€ / 4 %
Etelä-Sudan 7,7 M€ / 14 %

Globaalit hankkeet 3 M€ / 6 %

Eurooppa 0,4 M€ / 1 %

Latinalainen Amerikka
0,3 M€ / 1 %
Aasia 5,5 M€ / 11 %

Yhteensä

49,3 M€
Afrikka 35,6 M€ / 72 %

Elizabeth päätti opiskella peltisepäksi, koska miesvaltaisella
alalla on vähän naisia.

(Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

Uganda 16,5 M€ / 30 %

Toiminta-alueet 2021

Lähi-itä 4,6 M€ / 9 %

asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti
020 787 1201

Avustustyö ja tukitoiminnot 2021

Yleishallinto
1,3 M€ / 2 %

Kambodža 1,3 M€ / 2 %
Keski-Afrikan
tasavalta
3,4 M€ / 6 %
Globaalit hankkeet
3 M€ / 5 %

Testamentti on
kaunis tapa auttaa

Avustustyö 49,3 M€ / 90,0 %

AFRIKKA

35.7 M€

LÄHI-ITÄ

4.6 M€

Uganda...................................
Etelä-Sudan..........................
Somalia..................................
Keski-Afrikan tasavalta.....
Kenia.......................................
Etiopia.....................................
Mosambik..............................
Afrikka alueellinen..............

16.5 M€
7.7 M€
4.6 M€
3.4 M€
2.5 M€
0.3 M€
0.3 M€
0.4 M€

Jordania.................................
Syyria.......................................
Palestinalaisalueet..............
Libanon..................................

1.9 M€
2.1 M€
0.4 M€
0.1 M€

AASIA

5.5 M€

Myanmar................................
Kambodža.............................
Nepal.......................................
Bangladesh...........................
Afganistan.............................
Aasia alueellinen.................

1.6 M€
1.3 M€
1.1 M€
0.2 M€
0.1 M€
1.1 M€

LATINALAINEN AMERIKKA
JA EUROOPPA
0.7 M€

Suomi...................................... 0.1 M€
Kreikka.................................... 0.3 M€
Haiti......................................... 0.3 M€
GLOBAALIT HANKKEET

3.0 M€

KUVA: HUGH RUTHERFORD
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TULOSLASKELMA JA TASE

Tuloslaskelma k€

TULOSLASKELMA JA TASE
Konserni

1.1.–31.12.2021

Konserni

1.1.–31.12.2020

Emo

1.1.–31.12.2021

Emo

1.1.–31.12.2020

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

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut

340

212

340

212

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

45
290
137
472

45
249
102
396

0
0
26
26

0
0
48
48

0
13 871
6 194
20 065

0
14 718
4 121
18 840

97
76
6 194
6 367

92
76
4 121
4 289

5
21
26

1
15
16

0
0
0

0
0
0

75

0

478

478

513
4 968
1 700
7 181

820
3 430
633
4 883

768
4 618
953
6 338

1 234
3 429
679
5 343

Rahat ja pankkisaamiset

12 763

17 074

10 617

15 156

VASTAAVAA YHTEENSÄ

40 922

41 421

24 166

25 526

34

34

34

34

1 087
2 887
1 768
118

1 269
2 546
1 905
118

1 087
2 887
1 769
118

1 269
2 546
1 907
118

4 380
814
11 088

4 178
132
10 183

5 087
370
11 352

4 162
925
10 961

16 000

16 000

0

0

Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

8 051
572
2 073
3 138
29 834

10 318
455
1 708
2 756
31 238

7 428
328
2 101
2 957
12 814

9 990
236
1 716
2 623
14 565

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

40 922

41 421

24 166

25 526

Vastaavaa
10 265
3 722
26 951
492
41 430

9 467
3 884
21 148
19
34 519

10 265
3 722
26 124
36
40 147

9 467
3 884
20 161
8
33 520

-26 193
-13 767
-9 370
-49 330

-22 488
-12 168
-7 838
-42 494

-27 873
-12 011
-8 190
-48 074

-23 671
-10 552
-7 104
-41 327

-7 899

-7 976

-7 927

-7 807

Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä

104

154

104

154

-1 172
-317
-1 489

-1 076
-328
-1 404

-1 172
-317
-1 489

-1 076
-328
-1 404

-1 385

-1 250

-1 385

-1 250

46

62

148

140

Pitkäaikaiset

-2 327
-1 714
2 768
-1 273

-2 030
-1 605
2 698
-938

-2 327
-1 656
2 768
-1 215

-2 030
-1 588
2 698
-920

Lyhytaikaiset

-1 227

-875

-1 067

-781

-10 511

-10 101

-10 379

-9 837

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

Varainhankinta
Tuotot

Konserni

Tase k€

10 111
406
1 461
382
12 361

10 384
445
1 625
299
12 753

10 111
406
1 461
382
12 361

10 384
445
1 625
299
12 753

-2 494
9 867

-2 036
10 717

-2 494
9 867

-2 036
10 717

33
757
-234
555

-1
397
-885
-488

0
24
-42
-19

0
81
-73
9

-89

128

-531

889

922
832

937
1 065

922
391

937
1 826

182
-341
137
0
-21

-465
-733
298
0
-900

182
-341
137
0
-21

-465
-733
298
0
-900

3

-33

0

0

814

132

370

925

Ennakkomaksut projekteille
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

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 2021

Sertifiointi tukee jatkuvaa oppimista
ja toiminnan kehittämistä

Säätiön hallitus kokoontui
etäyhteyksin

KIRKON ULKOMAANAVUN TOIMINTAA johtaa kirkkohallituksen täysistunnon valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 13 muuta
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston ja tarkastusvaliokunnan.
Vuonna 2021 säätiön hallitus kokoontui kuusi kertaa, ja kaikki kokoukset pidettiin etäyhteydellä koronapandemian vuoksi. KUA:n hallitukseen
vuonna 2021 kuului puheenjohtajana kirjanpitäjä Tarja Kantola, varapuheenjohtajana piispa Kaisamari Hintikka.

kirkkoherra Juhani Lavanko
toimittaja Reetta Meriläinen
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma
toimittaja Aila Paloniemi
työelämäprofessori Ritva Reinikka
kansainvälisyystyön pastori Mark Saba
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth
teologian väitöskirjatutkija Hanna Ylikangas

Hallituksen jäseninä vuonna 2021 olivat:

Asiantuntijajäseninä hallituksessa ovat toimineet pääsihteeri Larissa
Franz-Koivisto, teologian tohtori Elina Hellqvist, johtaja Kalle Kuusimäki 
sekä toiminnanjohtaja Riina Nguyen.
Työjaostoon kuuluivat puheenjohtajana Tarja Kantola ja jäseninä Tuomas
Aho ja Kaisamari Hintikka. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Sixten Ekstrand ja jäseninä Aila Paloniemi ja Olli-Pekka Silfverhuth.
Tarkastusvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta. STOP

asianajaja Tuomas Aho
johtaja Sixten Ekstrand
kansanedustaja Atte Harjanne
pormestari Anna-Kaisa Ikonen

Työtämme ovat tukeneet
Vastuullisuus, kestävyys ja kumppaneidemme huolellinen
valinta on meille Kirkon Ulkomaanavussa ensisijaisen tärkeää. Vuonna 2021 Kirkon Ulkomaanavulle myönnettiin
jälleen humanitaarinen laatustandardi Core Humanitarian
Standard (CHS).
KIRKON ULKOMAANAPU on Suomen ainoa järjestö, joka on sertifioitu
humanitaarisen avun Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability -laatu- ja vastuullisuusstandardin mukaisesti. CHS perustuu
parhaisiin käytäntöihin ja kokemuksiin, joita on saatu useiden vuosikymmenten aikana tehdystä avustustoiminnasta. Järjestelmän laatimisessa on
kuultu esimerkiksi avustustyöntekijöitä, köyhyydestä ja kriiseistä kärsineitä
yhteisöjä ja ihmisiä, satoja kansalaisjärjestöjä, hallituksia, YK-järjestöjä,
lahjoittajajärjestöjä ja tutkijoita.
CHS-laatujärjestelmän tarkoituksena on ohjata avustusjärjestöjä mittaamaan ja jatkuvasti parantamaan avun laatua ja vaikuttavuutta. Tärkeintä
kuitenkin on, että köyhyydestä ja kriiseistä kärsivät ihmiset asetetaan
toiminnan keskiöön. Tällä tavoin järjestelmä edistää perusoikeuksien
kunnioittamista ja parantaa järjestöjen vastuullisuutta avunsaajia kohtaan.
Standardin noudattamista arvioidaan ja toiminnan edistymistä seurataan
vuosittain riippumattomissa tarkastuksissa. Kirkon Ulkomaanavulle
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myönnettiin ensimmäinen nelivuotinen
Kolme neljästä kambodžalaisesta elää maaseudulla ja
sertifiointi vuonna 2017. Uudelleenserti- saa
elantonsa pienviljelystä,
fioinnin auditointi suoritettiin vuonna 2021.
kalastuksesta ja satunnaisista
palkkatöistä sekä pienyrittäCHS-laatujärjestelmän kulmakiviä ovat
misestä. KUVA: THOMAS HOMMEYER
esimerkiksi Do no harm -periaate, konfliktisensitiivisyys, paikallisten valmiuksien kehittäminen, hyvä henkilöstöhallinto
ja huolellisuusvelvoite (Duty of care). Järjestelmällä pyritään varmistamaan
henkilöstön osaaminen, resurssien tehokas, tuloksellinen ja eettinen käyttö
sekä jatkuva oppiminen.
CHS-suosituksia soveltaessamme olemme oppineet sekä organisaatiomme vahvuuksista ja toimintatavoista että korjaamista kaipaavista
puutteista. Standardien täytäntöönpano on esimerkiksi parantanut menettelyjä, joilla pyrimme välttämään tahattomat kielteiset vaikutukset ohjelmamaiden yhteisöihin ja ihmisiin. Olemme lisäksi kehittäneet henkilöiden
suojelua väärinkäytöksiltä ja luoneet yhteisöille ja muille sidosryhmille
kanavia, joiden kautta henkilöstön mahdollisista väärinkäytöksistä voi
ilmoittaa turvallisesti.
Auditoinnin perusteella Kirkon Ulkomaanavulle myönnettiin sertifiointi
uudelleen. Olemme huomioineet auditoinnin tulokset Kirkon Ulkomaanavun toiminnan yleisessä seurantasuunnitelmassa. Seuraamme tulosten
toimeenpanoa, ja olemme vastaisuudessakin sitoutuneita työmme laadun
ja vastuullisuuden parantamiseen. STOP

Funded by
European Union
Humanitarian Aid

EDUCATION
CANNOT
WAIT
a fund for education
in emergencies

Gift of the United
States Government
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