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EPÄVARMUUDEN  
KESKELLÄ HYVÄÄ
Juuri kun koronapandemia näytti olevan helpottamassa, 
syttyi Eurooppaan sota. Uuden ilmastoraportin mukaan 
riittäviä toimia ei ole saatu aikaan, jotta ilmastonlämpene-
minen pysyisi hallittavassa puolessatoista asteessa. Vakaita 
ja ennustettavia aikoja saadaan yhä odotella tulevaisuuteen. 

Alkuvuodesta huomio on kohdistunut vahvasti Ukrainaan 
ja sieltä pakenemaan joutuneiden auttamiseen. Ukrainan 
sodan vaikutukset säteilevät kauas ja esimerkiksi moni 
ukrainalaisesta viljasta riippuvainen Lähi-idän ja Afrikan 
maa on vaikean paikan edessä. Vaikka Ukrainassakin 
avuntarvetta riittää vielä pitkään, on Kirkon Ulkomaan avun 
avustustyön jatkuttava myös muualla maailmassa.

Ajat ovat epävakaat, mutta onneksi hyviä käänteitä 
parempaan tapahtuu koko ajan. Koulut ovat palanneet 
normaaliin, nuoret ovat saaneet ammatin ja uusia yrityksiä 
on perustettu turvaamaan lukemattomien perheiden 
toimeentulo.

Kiitos siitä, että olet mukana tekemässä oman osasi 
paremman maailman puolesta. Yhdessä voimme saada 
aikaan vaikka mitä.

Anna Shvidka pakeni äitinsä ja 
kissansa kanssa Harkovasta Lviviin. 

KUA on auttanut sotaa paenneita 
Länsi-Ukrainassa ja Unkarissa.



KESKEISIÄ LUKUJA VUODELTA 2021
Sinä ja muut lahjoittajamme olette avainasemassa varmis-
tamassa, että tärkeä työ kaikkein heikoimpien puolesta voi 
jatkua. Lahjoitukset auttavat siellä, missä hätä on suurin.

Vuonna 2021 yhdestä eurosta käytettiin avustustyöhön 
90 senttiä ja 10 senttiä välttämättömiin tukitoimintoihin,  
eli vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään  
ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

Varainhankinnan tuotot

Kansainvälinen tuki
28,2 M€/49 %

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

Valtion tuki
11,1 M€/19 %

Muut tuotot 
1,3 M€/2 %

Seurakuntien tuki
6,2 M€/11 %

Yhteensä
57,3 M€

Avustustyö ja tukitoiminnot

Hallinto 
1,3 M€/2,4 %

Sidosryhmätyö
0,8 M€/1,5 %

Viestintä 
0,7 M€/1,3 %

Sijoitus- ja 
rahoitustoiminta

0,2 M€/0,3 %

Varainhankinta 
2,5 M€/4,6 %

Avustustyö 
49,3 M€/90,0 %

Yhteensä
54,8 M€

Toimintakulut maittain
Muut maat 3,6 M€/7 %

Uganda 16,5 M€/34 %

Etelä-Sudan 7,7 M€/16 %Somalia 4,6 M€/9 %

Keski-Afrikan tasavalta 
3,4 M€/7 %

Globaalit hankkeet 
3,0 M€/6 %

Kenia 2,5 M€/5 %

Myanmar 1,6 M€/3 %

Syyria 2,1 M€/4 %

Nepal 1,1 M€/2 %

Jordania 1,9 M€/3 %

Kambodža 1,3 M€/2 %

Yhteensä
49,3 M€



VÄLÄHDYKSIÄ TYÖMME TULOKSISTA

138 664
oppilasta pääsi 

jatkamaan  
koulunkäyntiään 

pandemia-aikana 
Ugandassa

15 032
lasta pääsi  

pakolaisalueella 
kouluun Keniassa

Ukraina

Syyria
Israel ja 

 Palestiinalais
alueet

Jordania

Keski  
Afrikan  
 tasavalta

Etelä  
Sudan

Eritrea

Uganda

Kenia

Somalia



15 381
lasta pääsi  
kunnostamiimme  
kouluihin Syyriassa

10 800
sai koulutusta 
kastittomien 
oikeuksista  
Nepalissayli 17 000

tyttöä ja naista sai 
koulutuksen oman  
yrityksen perustami-
seen Myanmarissa

Nepal

Bangladesh

Myanmar

Kambodža



PAKOLAISESTA  
LUOMUVILJELIJÄ
Sawsan Al-Rasheed on joutunut pakenemaan 
Syyrian sotaa Jordaniaan. 33-vuotiaalla 
Sawsanilla on kolme lasta. ”Olen äärimmäisen 
onnellinen lasteni kanssa. He antavat minulle 
toivoa ja motivaatiota työskennellä entistä 
kovemmin”, hän sanoo.

Pakolaisperheen elämä ei ole helppoa eikä 
tilannetta helpota se, että koronan vuoksi 
työpaikat ovat Jordaniassa olleet kiven alla. 
Perheen tilanne otti käänteen parempaan,  
kun Sawsan kuuli Kirkon Ulkomaanavun  
järjestämästä yrittäjyyskoulutuksesta.

”Koulutuksessa opin suunnitelmallisuutta ja 
asiakastaitoja”, Sawsan kertoo. ”Uskon, että 
tulen pärjäämään hyvin.” 

Oppiensa tukemana Sawsan perusti pienen 
maatilan, jonka tuotoksia hän myy paikallisella 
torilla. ”Erottaudun muista sillä, että harjoitan 
luomuviljelyä enkä käytä lainkaan kemikaaleja”, 
Sawsan kertoo.



TESTAMENTTILAHJOITUS
Muistamalla Kirkon Ulkomaanapua testamentissasi olet mukana 
toteuttamassa unelmaa paremmasta maailmasta myös tulevai-
suudessa ja varmistat tärkeän työn jatkuvuuden. Jo pienelläkin 
osuudella omaisuudestasi voi olla suurempi vaikutus kehitys-
maiden köyhimpien ihmisten elämässä kuin ehkä uskoisitkaan. 
Yleishyödyllisenä järjestönä Kirkon Ulkomaanavun ei tarvitse 
maksaa testamenttilahjoituksesta veroa.

Tilaa testamenttilahjoittamisen opas: 
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti tai 020 787 1201

SUURLAHJOITUS
Voit tehdä kertaluontoisen tai useista lahjoituksista koostuvan 
suurlahjoituksen kehitysmaiden ihmisten hyväksi. Voimme valita 
yhdessä sydäntäsi lähellä olevan avustushankkeen, ja raportoimme 
sinulle työn tuloksista. Voit lahjoittaa myös osakkeita.

Ota yhteyttä: 
Laura Ylätalo, yhteyspäällikkö 
laura.ylatalo@kua.fi, 040 670 4491

TOISENLAINEN LAHJA
Lähestyykö syntymäpäivä tai muu juhlistettava hetki?

Anna Toisenlainen Lahja hänelle, jolla on jo kaikkea!  Lahjoituksesta 
saat annettavaksi perinteisen postikortin tai sähköisen kortin, 
jossa kerrotaan, miten lahja auttaa kehitysmaiden perheitä.  
Anna lahjaksi vaikkapa Vuohi, Puuntaimet tai Koulupuku!

toisenlainenlahja.fi tai 020 787 1201



KUA 
Eteläranta 8, (PL 210) 
00130 Helsinki 
www.kua.fi

 
Lahjoittajapalvelumme auttaa mielellään kysymyksissä

lahjoittajapalvelu@kirkonulkomaanapu.fi

020 787 1201  
(Arkisin klo 10–15, 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min,  

kiinteä- ja matkaviestiverkko) 

Lahjoitustili: Nordea FI33 1572 3000 5005 04

Tekstiviestilahjoitus: Lähetä sana APU numeroon 16 499 (20 €)

Pysy mukana työmme tuloksista:

TEKOJA 
IHMISARVON 
PUOLESTA.

Keräyslupa RA/2019/723, voimassa 1.1.2020–31.12.2024, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta, myöntänyt Poliisihallitus.


