
KIRKON ULKOMAANAPU 
TOTEUTTAA SEURAKUNTIEN 
KANSAINVÄLISTÄ DIAKONIAA

KANSAINVÄLINEN  
KRISTILLINEN JÄRJESTÖ

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on yksi Suomen evankelis- 
luterilaisen kirkon sopimusjärjestöistä ja tekee kehitys-
yhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamis-
työtä kirkon valtuuttamana. Tällä tavoin KUA toteuttaa 
seurakuntien kansainvälistä diakoniaa.

KUA:lla on tällä hetkellä maatoimistoja 12 maassa 
Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa. 
 Viimeisimpänä on avattu maatoimisto Ukrainaan.

YHDESSÄ TOTEUTETTU 
OIKEUDENMUKAISEMPI MAAILMA

Kotimaassa Kirkon Ulkomaanavun tärkein sidosryhmä 
on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunnat. 
Lähes jokaisessa seurakunnassa on KUA:n yhteys-
henkilö. Seurakunta nimittää yhteyshenkilöksi kansain-
välisestä diakoniasta kiinnostuneen seurakunnan 
työntekijän ja/tai vapaaehtoisen. Yhteyshenkilö saa 
tietoa Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaisista asioista 
sekä koulutusta ja tukea työhön. Yhteyshenkilöt ovat 
mukana kehittämässä KUA:n materiaaleja ja toimintaa.

Seurakuntien yhteydessä toimii erilaisia KUA:n 
 vapaaehtoisverkostoja kuten nuorten vaikuttamis-
verkosto Changemaker, Naisten Pankki sekä Opettajat 
ilman rajoja.

Varainhankinnan tuotot 2021

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€

KUA pystyy moninkertaistamaan seurakuntien 
tuen ja auttamaan entistä useampia heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä.

Seurakuntien tuki tuo vakautta suhteessa lyhyellä 
syklillä toimivaan ja epävarmaan kansainväliseen 
rahoitukseen.

SEURAKUNTIEN TÄRKEÄ TUKI

Kirkon Ulkomaanavun työn rahoituspohja koostuu 
useasta lähteestä. Osa KUA:n tuotoista saadaan 
kansainvälisiltä rahoittajilta, joita ovat muun muassa 
EU, YK-järjestöt ja kehityspankit. Osa tulee Suomen 
valtiolta ja yksityisiltä ihmisiltä.

Seurakuntien tuki on merkittävä osa kokonaisuutta. 
Seurakuntien talousarviotuet mahdollistavat työn toteu-
tumisen lisäksi kansainvälisen rahoituksen ja Suomen 
valtion tuen hakemisen, sillä niiden avulla KUA pystyy 
kattamaan vaadittavat omarahoitus osuudet.

Kolehti on myös suuri mahdollisuus. Kolehdin kautta 
välittyy vahva viesti myötätunnosta, yhteisestä vas-
tuusta ja lähimmäisenrakkaudesta.

Vuonna 2021 kaikista toimintakuluista KUA käytti avustustoimintaan lähes 90 % ja tukitoimintoihin 10 %.  
Tukitoimet, kuten avun perille viemisen varmentaminen ja työn laadun valvominen, takaavat työn vaikuttavuuden.

Vuonna 2021 KUA:n työ tavoitti eri toimintamaissa ja katastrofialueilla lähes puoli miljoonaa suoraa avunsaajaa. 
Heidän perheidensä kautta avunsaajien määrä nousee noin kolmeen miljoonaan.

Tutustu: kua.fi/luottamushenkilöt

http://kua.fi/luottamushenkilöt

