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> kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö keskittyy 
usein sellaisiin ihmisryhmiin, asioihin ja maantieteellisiin 
alueisiin, joita valtion tekemän kehitysyhteistyön on vaikea 
kattaa. Siksi järjestöjen kehitysyhteistyö on paitsi tärkeää 
itsessään, myös valtiollista kehitysyhteistyötä täydentävä ja 
tukeva auttamisen muoto.

Toisaalta suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat tehneet 
kehitystyötä huomattavasti kauemmin kuin Suomen valtio. 
Siinä missä valtiollinen kehitysyhteistyö alkoi vuonna 1965, 
järjestöillä on kehitysmaiden ihmisten auttamisesta jo run-
saan 140 vuoden kokemus.

Aluksi tavoitteena oli vastata erityisesti kehitysmaissa 
ilmenevään puutteeseen. Sittemmin kehitysyhteistyö on 
pyrkinyt avustustarvikkeiden ja infrastruktuurin ohella 
vahvistamaan kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntaa ja 
lisäämään ihmisten päätösvaltaa omasta elämästään. 

Vaikka kaiken kehitysyhteistyön perimmäinen tarkoitus 
on köyhyyden poistaminen, käytännön toteutuksessa keinot 
vaihtelevat suuresti.

Läpileikkaavuus tarkoittaa asiaa, 
joka tulee valtavirtaistaa eli ottaa 
tavalla tai toisella huomioon  
kaikessa toiminnassa. Suomi on 
valinnut läpileikkaaviksi  
teemoikseen sukupuolten välisen 
tasa-arvon, eriarvoisuuden 
vähentämisen ja ilmastokestävyyden. 

Järjestöjen kautta kanavoituu noin 
kymmenen prosenttia Suomen 
kehitysyhteistyömäärärahoista.  
Vuonna 2012  ulkoministeriön  
antamaa kehitysyhteistyötukea sai  
72 järjestöä 108  hankkeella.

Taksvärkki tukee Kambodzhalaisen järjestön työtä vaarallisen  
lapsityön vähentämiseksi. Tiilitehtaat koneineen ja  
polttouuneineen ovat yksi esimerkki tällaisesta työstä. 
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järjestöjen kirjo on laaja
Vuosikymmenten varrella on jouduttu huomaamaan, että 
yksinomaan kehitysyhteistyön avulla kehitysmaat eivät 
nouse tasavertaisiksi kumppaneiksi teollisuusmaiden 
rinnalle. Muutoksia tarvitaan myös teollisuus- ja kehitys-
maiden välisiin epäreiluihin kauppapoliittisiin sääntöihin. 
Tällaisten epäkohtien poistamiseksi jotkut järjestöt ovat 
keskittyneet toiminnassaan globaalikasvatukseen ja poliitti-
seen vaikuttamistyöhön.

Kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen koko vaihtelee 
pienistä vapaaehtoisvoimin toimivista järjestöistä ammat-
timaisiin jättiläisiin. Vaikka järjestöjen kehitysyhteistyöllä 
on lukuisia eri teemoja, kaikille yhteisiä ovat niin kutsutut 
läpileikkaavat teemat.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä toimijoiden ja 
toimintotapojen monimuotoisuus on rikkaus, joka parhaim-
millaan muodostuu jatkuvaksi oppimisprosessiksi sekä 
Etelän että Pohjoisen järjestöille ja ihmisille. <

Teollisuusmaat muun muassa 
vaativat köyhiä maita avaamaan 
rajansa vapaakaupalle samalla, 
kun ne tukevat ja suojaavat omaa 
tuotantoaan tuilla ja tulleilla. 
Kehitysmaat myös menettävät 
jokaista kehitysyhteistyönä 
annettua euroa kohden 
kymmenen euroa muun muassa 
kansainvälisten yritysten 
verokeinottelun seurauksena.

Dodo ry:n maatalousprojektin 
hallituksen jäasen Jaratu Jara 
karitepähkinävadin kanssa Malissa.



niin ikään parantamaan köyhien viljelijöiden toimeentuloa 
ja tukemaan samalla ainutlaatuisten sademetsäalueiden 
suojelua. Tany Maitso on ollut käynnissä vuodesta 2007 
alkaen.

kynnys on matala
Dodon taloudellisesti suurimmat ponnistukset tapahtu- 
vat kehitysyhteistyöhankkeissa Afrikassa. Suomalaiset tun-
tevat Dodon paremmin keskusteluja, festivaaleja, työpajo- 
ja ja kouluvierailuja vapaaehtoisvoimin järjestävänä  
kaupunkilaisena ympäristöjärjestönä.

”Vapaaehtoisia kun ollaan, niin toimintamme on muo-
vautunut jäsentemme toiveiden mukaisesti sellaiseksi, mikä 
heitä motivoi ja missä he voivat itse oppia uutta”, Jalonen 
kertoo toiminnan suunnittelusta.

”Olemme hyvin matalan kynnyksen organisaatio, eikä 
mukaan tuleminen vaadi sitoutumista. Joku tulee vain 
yhdeksi päiväksi joulumyyjäisiin tai rakentamaan kaupun-
kikasvimaata, toinen taas haluaa ottaa enemmän vastuuta 
esimerkiksi  Megapoliksen järjestelyissä.”<

> dodo ry aloitti Sinsibere-nimisen kehitysyhteistyöhank-
keen länsiafrikkalaisessa, rutiköyhässä Malissa kymmenen 
vuotta sitten.

Sinsiberen tavoitteena on tukea maaseutukylien naisten 
pienyrittämistä, jotta he eivät joutuisi turvautumaan elin-
keinonaan aavikoitumista kiihdyttävään puunhakkuuseen 
ja polttopuukauppaan. Karitevoin ja vihannesten tuotantoa 
ja markkinointia tehostaakseen naiset ovat perustaneet 
itselleen myös osuuskunnan.

”Olemme pikkuhiljaa ajamassa Sinsibere-hankettamme 
alas”, kertoo Dodo ry:n puheenjohtaja Pauliina Jalonen.

Kommentti voi kuulostaa äkkiseltään pahalta, mutta sitä 
se ei ole. Dodo on saavuttamassa Sinsiberessä sen, mihin 
kehitysyhteistyöhankkeilla pyritään: tehnyt itsensä tarpeet-
tomaksi.

”Osuuskunta jatkaa toimintaansa yhä itsenäisemmin, ja 
meidän tehtävänämme on miettiä, miten  Malissa opittua 
menestyksekästä toimintamallia voisi hyödyntää muualla.”

Yksi kohde on epäilemättä Dodon toinen kehitysyhteis-
työhanke, Tany Maitso (suom.) Madagaskarilla. Hanke pyrkii 

Megapolis on Dodon 
vuosittain järjestämä 
urbaani festivaali, joka 
etsii kaupunkilaisia 
ratkaisuja globaaleihin 
ympäristöongelmiin.

Vuonna 1995 perustettu 
Dodo ry on saanut nimensä 
Mauritiuksella asuneen 
ja ihmisen sukupuuttoon 
metsästämän dodolinnun 
mukaan.

Karitepähkinöistä 
valmistettu saippua ja ihoa 
hoitava voi ovat perinteisiä 
malilaisia tuotteita. 
Suomessa Sinsibere-
osuuskunnan tuotteita 
myy Reilun kaupan tähti 
(Hämeentie 48, Helsinki).

Dodo



> kansalaisjärjestöt ovat kansalaisten yhteen kokoa-
mia, valtioiden hallituksista riippumattomia ja Suomessa 
usein yhdistyspohjaisia järjestöjä. Useimmat kansalaisjär-
jestöt ovat voittoa tavoittelemattomia, ja ne edistävät tiet-
tyjä arvoja ja tavoitteita. Kansalaisjärjestöt ovat yksittäisen 
ihmisen väylä toimia ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet ahkeria järjestöihmi-
siä. Jokainen suomalainen – vauvat mukaan luettuna – kuu-
luu keskimäärin kolmeen yhdistykseen.<

Jo yli puolet maailman 
ihmisistä asuu kaupungeissa, 
joten ympäristön hyvinvointiin 
on löydettävä ratkaisu 
urbaanista elämäntavasta, 
kaupunkisuunnittelusta ja 
vastuullisesta kuluttamisesta, 
Dodossa ajatellaan.

Mandovia-yhdistyksen viljelijöitä  
peltonsa laidalla Madagaskarilla. 
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Mitä tarkoittaa kansalaisjärjestö?
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Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet 2011

1 hanke, esimerkiksi giatemala ja malediivit

2–5 hanketta, esimerkiksi filippiinit ja chile

6–10 hanketta, esimerkiksi thaimaa ja etelä-afrikka

11–15 hanketta, esimerkiksi pakistan ja sierra leone

16–25 hanketta, esimerkiksi kambodza ja sambia

26–50 hanketta, esimerkiksi bangladesh ja kenia

51–90 hanketta, esimerkiksi intia ja tansania

lähes tuhat järjestöhanketta
Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista tuettiin yhteensä yli 
960 kansalaisjärjestöhanketta 97 maassa.

Hankkeista kolme viidesosaa oli suomalaisen kansalaisjär-
jestön ja Etelän kumppanijärjestön yhdessä toteuttamia.

Kahta kolmasosaa hankkeista tuettiin kolmen suomalaisen 
säätiön – Abilis-säätiön, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussää-
tiö KIOSin ja Siemenpuu-säätiön – kautta. Säätiöt rahoittavat 

suoraan Etelän järjestöjen omia hankkeita.
Kartalla eivät näy alueelliset tai ympäri maailmaa to-

teutettavat hankkeet. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen 
ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin Hiv/aids- ja 
Siirtotyöläiset Aasiassa -hankkeet sekä Suomen Punaisen 
Ristin Maailmanlaajuinen terveysohjelma. Yhteensä näitä 
hankkeita oli 84. <
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Aarambh Association
Abilis-säätiö
Adoptioperheet ry
ADRA Finland 
AEDA aide à l´enfance de favorisée d´Afrique ry 
African Care ry
Africans and African-Europeans´Association ry 
Agran koululaiset ry
AIESEC-Suomi ry 
Alkio-Opisto / Choma-klubi
Alternative Initiative for Bangladesh AIBD ry
Ammattiliitto Pro r
Arabialaisen kulttuurin yhdistys ry “Äs-snääbil” 
Arabikansojen ystävyysseura ry, AKYS
Art in Tanzania ry
Association Espoir d’avenir - Hope for the future 
ry 
Attac ry
Autismi- ja Aspergerliitto ry 
Better Life World Wide ry
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska 
föreningen ry 
Cameroon Cultural and Development Association 
in Finland
CRASH - Coalition for Research and Action for 
Social Justice and Human Dignity 
Danakosha Finland
David Livingstone -seura ry - The Finnish Society 
for International Health
Devaid ry
DODO ry
Eettisen kaupan puolesta ry
Elinpiiri Ry
Emmaus Aurinkotehdas ry 
Emmaus Helsinki / Emmaus Helsingfors
Emmaus Jokioinen ry
Emmaus-Westervik
Empowement of African women 
Engineers Without Borders - Finland
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Espoon vietnamilais-suomalainen yhdistys ry
Etnia ry
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys KYLVÄJÄ ry 
Fida International ry
Filha ry
Filippiinit-seura ry
Finland Dialog Förening rf
Finnish Up With People Alumni Association ry
Finnwid - Naiset Kehitystyössä ry (Finnwid-
Kvinnor i utveckling rf.)
Fintiko Romano Forum - Suomen Romanifoorumi 
ry
Frikyrklig samverkan FS rf.
Förbundet de utvecklingsstördas väl
Gannaane ry
Ghana Union Finland (GUF) 
Globaali sosiaalityö ry
Green Living Movement Suomi ry
Gyllenberg Helge 
Havulaakson lapset ry
Helinä Rautavaaran museo
Helsingin diakonissalaitos
Hiv-säätiö 
Horn Organisation for Peace and Democracy ry 
Hyvinkään kehitysmaayhdistys
Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys ry
IBBY Finland ry
Ihmisoikeusliitto ry 
Iisalmen Nuorison Tuki ry
Interpedia ry
Invalidiliitto ry 
Joensuu-Ghana Seura r.y.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry
Kambodzhan ystävyysseura
Kangasalan Projektilähetys ry 
Kansainvälinen solidaarisuustyö ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö 

Kansallinen Aglow ry
Kansalliset Maahanmuuttajat KAMUT r
Kansan Sivistystyön liitto ry
Kassandra ry
Kasvattajat Rauhan Puolesta ry
Kehitysmaatutkimuksen laitos
Kehitysmaayhdistys Indigo ry
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry - 
U-landsföreningen Svalorna rf 
Kehitysmaayhdistys Tasajako ry
Kehitysvammaliitto ry
KehyApu Ystävät ry
Kenfin Bridge ry
Keravan Kehitysmaayhdistys 
Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry
Keskustan Opiskelijaliitto KOL
Kestävä tulevaisuus ry
Kiljavan Opisto
Kirkon kasvatus ja perheasiat 
Kirkon Ulkomaanapu 
Klovnit ilman rajoja ry 
Koti Katulapselle 
Krishnaliike ISKCON Suomessa
Kulttuurien kumppanuus - Kulturernas 
kamratskap KuKu ry
Kulttuurikameleontit ry  
Kulttuurivoimala ry
Kulttuuriyhdistys Agora ry
Kulttuuriyhdistys Gepardi ry 
Kulturföreningen Etnokult kulttuuriyhdistys / 
Faces 
Kuuloliitto ry 
Kuurojen Liitto ry
Kuurojen Lähetys - De Dövas Mission ry
Kynnys ry
Kädestä käteen - Mano a mano ry
Käymäläseura Huussi ry 
Lasten tulevaisuus - Children’s Future ry 
Lastensuojelun Keskusliitto
Liana
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry
Lions Club Helsinki Worldwide ry
Lohjan Maailmankauppayhdistys ry - Lojo 
Världsbutiksförening rf
Luonto-Liitto ry
Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry 
Maailma, me kaikki ry
Maailman musiikin keskus
Maailman sarjakuvat - Världens serier ry
Maailmankauppojen liitto ry
Maailmanvaihto ry - ICYE Finland
Maan ystävät ry
MAF Finland rf
Mannerheimin Lastensuojeluliitto - MLL 
Marokon Ystävät Suomessa ry
Marttaliitto ry
Martyrkyrkans vänner r.f.
Maya Nepal ry
Metallityöväen Liitto ry
Mikkelin Kehitysmaayhdistys ry
Moniheli ry
Monika-Naiset liitto ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Msingin ystävyysseura ry
Naisasialiitto Unioni
Nakurun lapset ry
Network Institute for Global Democratization
Ngoma Moto Ry
Niilo Mäki -säätiö
Non-Resident Nepali Association ry
NuevoMundo ry
Nuorten Kotkain Keskusliitto - Unga Örnars 
Centralförbund - NKK ry
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Omaiset Huumetyön Tukena ry
Operaatio Mobilisaatio ry
Operaatio Ruut ry

Opettajien Lähetysliitto ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opiskelijoiden Lähetysliitto ry
Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry 
Oulu-Matagalpa-Ystävyysseura ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PAND Taiteilijat rauhan puolesta ry
Parasta Lapsille ry 
Peabud ry
Pehmeän Kehityksen Rahasto 
Pelastakaa Lapset ry - Rädda Barnen rf.
Perennia ry
Pirkanmaan Suora Apu ry
Plan Suomi Säätiö
Pohjois-Karjalan kehitysmaayhdistys ry 
Pohjois-Suomen Pääskyt ry
Projeto amigos da Comunidade (PADC) ry
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry
R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry 
Raahen Kehitysmaayhdistys
Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
Rauhankasvatusinstituutti ry
Reilun matkailun yhdistys ry
Ruth-koti ry 
Sama Aurinko ry
SAMOK ry
SEED ry
Seniorit Ilman Rajoja ry 
SHALIN Suomi ry
SHIFFA ry
SILTAKS ry 
Solidaarisuus 
Somali Forum for Progress Finland ry 
Somaliland Seura ry
SOS-Lapsikylä ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 
Talentia ry 
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry 
Spartacus-säätiö
Suoma Sámi Nuorat ry /Suomen 
Saamelaisnuoret ry 
Suoma Sámiid Guovddássearvi ry
Suomalais-Filippiiniläinen yhdistys ry 
Suomalais-tiibetiläinen kulttuuriseura 
Suomen 4H-liitto
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus 
SASK ry 
Suomen Baptistikirkko
Suomen Caritas ry
Suomen CISV -liitto - CISV förbundet i Finland ry 
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Suomen Inter Press Service ry
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands 
Folkhögskolförening 
Suomen Keskustanuoret ry
Suomen Kirjastoseura - Finlands 
biblioteksförening ry 
Suomen Kristillinen Lääkäriseura
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry
Suomen lasten ja nuorten säätiö
Suomen Latu
Suomen Lepralähetys ry 
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry 
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 
Suomen Lähetysseura ry
Suomen musiikkikasvatusseura - FiSME ry 
Suomen NMKY:n Liitto ry
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 
Suomen Nuorten ja Opiskelijoiden YK-liitto 
(SYKLI) ry 
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten 
Liitto - NNKY-Liitto 
Suomen ogadenilaisten yhdistys ry
Suomen oikeusfilosofinen yhdistys ry 
Suomen Pakolaisapu ry

Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Suomen Pipliaseura ry
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry 
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Suomen Sadankomitealiitto ry 
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen Somalia-verkosto
Suomen Tinku ry
Suomen UN Women - Finlands UN Women ry 
Suomen UNICEF
Suomen United World Colleges -yhdistys ry 
Suomen Vapaakirkko - SVK
Suomen World Vision ry
Suomen YK-liitto ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Suomen Ympäristökasvatuksen seura ry
Suomi-Benin-ystävyysseura ry
Suomi-Dominikaaninen Tasavalta-Seura ry 
Suomi-Etelä-Afrikka seura ry
Suomi-Etiopia Seura
Suomi-Gambia-yhdistys ry. 
Suomi-Ghana-Seura ry
Suomi-Intia-seura ry
Suomi-Kuuba-Seura ry 
Suomi-Liberia Seura (SULIS) ry 
Suomi-Mosambik-seura ry
Suomi-Namibia seura ry
Suomi-Nepal -seura
Suomi-Nicaragua-seura ry 
Suomi-Sambia seura
Suomi-Sierra Leone seura ry 
Suomi-Somalia seura ry
Suomi-Swazimaa-yhdistys ry 
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry 
Suomi-Tansania -seura
Suomi-Zimbabwe -seura 
Suur-Helsingin Seurakuntayhteisö ry
Taksvärkki ry
Tehy ry
Tekniikka Elämää Palvelemaan - Tekniken i livets 
tjänst ry 
Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry
Thai-Kummit ry
The Finnish Thai Association ry
Toivala-Säätiö
Tulevaisuuden johtajat 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO 
Turun Maantieteellinen Seura ry
Turun Nicaragua-yhdistys ry
Tyynenmeren Saarten Ystävyysseura ry - PIFS 
Työ ja Toiminta ry
Työväen Akatemia 
Työväen Sivistysliitto ry TSL
Tähdenkantajat ry
UCCOSIF ry
UFF U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf
Uhusiano
Ukumbi ry 
Uusi Tuuli ry 
Vaasan Kehitysmaaseura - U-landsföreningen i 
Vasa ry 
Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys 
FIDIDA ry 
Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för 
de gamlas väl 
Vasemmistonuoret ry
Vesaisten Keskusliitto ry 
Vienan Karjalan Ystävät ry 
Viestintä ja kehitys -säätiö
Vietnam-seura ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 
Vihreä sivistysliitto ry, Gröna Bildningsförbundet 
rf 
Väestöliitto ry
Vähemmistöryhmien tukijärjestö OMEGA ry
WaterFinns ry
Wimma Liikuttaa ry 
Wind of Change International 

kepan jäsenjärjestöt 2012



sija myös vapaaehtoisuudelle
Konkreettisimmin Suomen World Visionin ja järjestön kan-
sainvälisen verkoston yhteistyö näkyy siinä, että suomalais-
ten rahoittamien hankkeiden toteuttajana toimii kohdemaan 
World Vision yhdessä muiden paikallisten toimijoiden 
kanssa. Kehitysyhteistyön ammattilaisten lisäksi aktiiviset 
vapaaehtoiset ovat maailmanlaajuisesti tärkeä voimavara 
järjestön työlle, erityisesti kohdemaissa.

Myös Suomessa järjestön toiminnassa on sijansa vapaaeh-
toisuudelle – muunkin kuin kummitoiminnan ja lahjoittami-
sen muodossa.

”Jotkut vapaaehtoisistamme auttavat kummikirjeiden 
käännöstyössä. Lisäksi joka toinen viikko vapaaehtoisia 
kokoontuu toimistollemme tekemään erilaisia talkootöitä. 
Vapaaehtoisia osallistuu myös esimerkiksi lipaskeräyksien to-
teuttamiseen ja infotilaisuuksien järjestämiseen”, Kaitainen 
kertoo.

> Kansainvälinen World Vision -verkosto on humanitaarisen 
järjestötyön jättiläinen. Se tekee pitkäkestoista kehitysyh-
teistyötä sekä auttaa kriiseissä hädänalaisia lähes sadassa 
maassa. Avun piirissä on maailmanlaajuisesti 100 miljoonaa 
ihmistä.

Osana kansainvälistä verkostoa toimii vuonna 1983 perus-
tettu Suomen World Vision. Vaikka sen arvot ja päämäärät 
ovat yhteiset muiden kansallisten toimistojen kanssa, on 
suomalaisjärjestön toiminta varsin itsenäistä.

”Kun ulkoministeriö tai suomalaiset lahjoittavat meille 
rahaa, se käytetään nimenomaan hankkeisiin, jotka me 
olemme suunnitelleet ja joita hallinnoimme”, kertoo Latina-
laisen Amerikan aluepäällikkö Katri Kaitainen.

Suomen World Visionin kohdemaat ovat Kenia, Uganda, 
Kolumbia, Peru, Intia ja Sri Lanka. Niissä on käynnissä yli 20 
hanketta.

”Suurten katastrofien sattuessa keräämme varoja, vaikka 
kohde olisikin hankealueidemme ulkopuolella”, Kaitainen 
kertoo. Yksi esimerkki tällaisesta on Haitissa tammikuussa 
2010 tapahtunut tuhoisa maanjäristys.

Suomen World Vision on yksi  
ulkoasiainministeriön  
kumppanuusjärjestöistä.  
Ministeriön myöntämistä  
kansalaisjärjestötuista yli puolet  
ohjautuu kumppanuusjärjestöille,  
joiden kanssa ministeriö on  
sitoutunut tekemään pitkäkestoista 
 ja monialaista yhteistyötä.

Vaikka World Visionin 
toiminta perustuu kristilliselle 
lähimmäisenrakkaudelle,  
on järjestö yksittäisistä 
kirkkokunnista riippumaton ja  
auttaa kaikkia ihmisiä uskontoon  
tai etniseen taustaan katsomatta.

Maailmanlaajuisesti 
World Visionilla on 40 000 
työntekijää. Suomessa 
työntekijöitä on vajaat 40.

Auttamisen muotoja ovat 
kummilapsitoiminta, 
eettiset lahjat sekä 
rahalahjoitukset. 

Suomen World Vision



mitä on kehitysyhteistyö?
Kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan rikkaiden 
maiden resurssien – rahan, työn tai tietotai-
don – hyödyntämistä kehitysmaissa.

Suomalaisen kehitysyhteistyön keskeinen 
tavoite on köyhyyden poistaminen, ja kan-
salaisjärjestöt tähtäävät päämäärään mitä 
moninaisimmin keinoin: rakentamalla orpo-
koteja Sri Lankaan, tukemalla diabeetikko-
perheitä palestiinalaisalueilla, järjestämällä 
internetkursseja tansanialaisille toimittajille, 
parantamalla vammaisten lasten oikeuksia 
Togossa, antamalla luku- ja kirjoitusopetusta 
pakolaisille Ugandassa, vähentämällä met-
säpaloriskiä Boliviassa, järjestämällä slum-
milapsille vapaa-ajantoimintaa Brasiliassa, 
parantamalla työoloja Nokian Meksikon-teh-
tailla... Listaa voisi jatkaa loputtomiin.<

World Vision toimii kehitysmaiden 
yhteisöjen pitkäjänteisenä kumppanina 

parantaakseen lasten elinoloja ja 
edistääkseen heidän oikeuksiaan. jo
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> ”taksvärkin perusajatuksena on, että nuoret tekevät 
työtä toisten nuorten hyväksi”, sanoo Taksvärkki ry:n toimin-
nanjohtaja Lauri Peltonen.

Taksvärkki-keräykseen osallistuu vuosittain parisensataa 
oppilaitosta – lähinnä peruskouluja, lukioita ja ammattikou-
luja. Ideana on, että oppilas pääsee tutustumaan päivän ajak-
si työelämään ja lahjoittaa saamansa palkan kehitysmaiden 
lasten ja nuorten hyväksi. Koululaiskeräyksillä ja ulkominis-
teriöltä saadulla kansalaisjärjestötuella Taksvärkki aloittaa 
joka vuosi uuden hankkeen. Koska jokainen hanke kestää 
viisi vuotta, niitä on käynnissä useita koko ajan.

Peltonen korostaa, että Taksvärkin kehitysyhteistyöhank-
keissa lapsia ja nuoria ei jätetä vain passiivisiksi hyödynsaa-
jiksi, vaan heidät otetaan aktiivisesti mukaan toimintaan.

Taksvärkki-idea lähti liikkeelle Ruotsista  
vuonna 1961, ja Suomessa ensimmäinen  
keräys järjestettiin Perun hyväksi vuonna 1967. 
Nykyään monet muutkin järjestöt ja tahot  
keräävät rahaa samalla toimintaidealla ja 
taksvärkki-nimellä.  Taksvärkki ry ei kuitenkaan 
vastaa näistä keräyksistä.
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Luku- ja kirjoitustaitoa Madagaskarilla, 
ammattikoulutusta slumminuorille Mosambikissa, 
haitallisen lapsityön ehkäisyä Kambodzhassa, 
katulasten auttamista Keniassa, alkuperäis- 
kansojen nuorten elämänhallintaa Boliviassa…

Taksvärkki



”Koulutuksen lisäksi hankkeemme pyrkivät vahvistamaan 
nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja sitä kokemusta, 
että omalla toiminnalla voi vaikuttaa omaan elämäänsä.”

rahoja valvotaan tarkasti
Hankkeiden toteutuksessa Taksvärkki tekee yhteistyötä kehi-
tysmaiden paikallisten järjestöjen kanssa. Rahojen päätymis-
tä oikeisiin kohteisiin valvotaan tarkasti.

”Koululaisten ja opiskelijoiden kanssa työskentely on herk-

Istanbulin periaatteet
>	Ihmisoikeudet	ja	yhteiskunnallinen
>	oikeudenmukaisuus
>	Sukupuolten	välinen	tasa-arvo,	naisten	ja		 	
	 tyttöjen	oikeudet
>	Ihmisten	voimaannuttaminen,		 	 	
	 demokraattinen	omistajuus	ja	osallisuus
>	Ympäristöllisesti	kestävä	kehitys
>	Läpinäkyvyys	ja	tilivelvollisuus
>	Tasavertainen	kumppanuus	ja	solidaarisuus
>	Tiedon	jakaminen	ja	keskinäinen	oppiminen
>	Pyrkimys	positiiviseen	kestävään	muutokseen

Opettajat voivat käyttää oppaita, lehtiä, videoita 
ja valmiita tehtäviä eri oppiaineisiin nivotussa 
kansainvälisyyskasvatuksessaan. Taksvärkin 
kansainvälisyyskasvatustyötä tuetaan julkisin  
varoin eikä siihen käytetä koululaisten keräysvaroja.

Taksvärkin tuki auttaa katunuoria elämänhallinnassa Nairobissa.  
Ryhmien vahvistumisen myötä nuoret ovat siirtyneet ”kunnialliseen” elämään, 
saaneet omanarvontuntoa ja alkaneet usein tehdä omaa bisnestä.

> Oikeudenmukaista: Maailma on nykyään vauraampi kuin 
koskaan. Silti joka viides ihminen elää äärimmäisessä köy-
hyydessä eli joutuu tulemaan toimeen alle dollarilla päiväs-
sä. Olisi moraalisesti kestämätöntä ummistaa silmänsä tälle 
epätasa-arvolle.

Vastuunottoa: Maapallon ihmiset ovat nykyään monella 
tapaa riippuvaisia toisistaan, mitä kutsutaan globalisaatioksi. 
Olemme yhteisö, jonka jäsenillä on vastuu toistensa hyvin-
voinnista. Lisäksi Suomi on sitoutunut lähes 200 valtion 
tavoin YK:n asettamiin vuosituhattavoitteisiin, jotka täh-
täävät maailman suurten kehitysongelmien ratkaisemiseen 
vuoteen 2015 mennessä. Järjestöt ovat lisäksi sitoutuneet 
noudattamaan Istanbulin periaatteita.

Yhteinen etu: Maantieteellisesti kaukaisetkin kriisit voivat 
heijastua arvaamattomalla tavalla muiden maiden turvalli-
suuteen ja talouteen. Kehitysyhteistyöllä voidaan vaikuttaa 

<

kää puuhaa: jos heille tulee Taksvärkistä sellainen tunne, että 
rahoja käytetään väärin, se voi vaikuttaa heidän asenteisiin-
sa koko loppuelämän.”

Kehitysyhteistyöhankkeiden lisäksi Taksvärkki tekee 
oppimateriaalia kansainvälisyyskasvatukseen ja kouluttaa 
vapaaehtoisista nuorista kansainvälisyyskouluttajia, jotka 
vierailevat kouluissa kertomassa kehitysmaiden lasten ja 
nuorten elämästä ja kyseisen vuoden Taksvärkki-kohteesta. <

Miksi kannattaa auttaa?
esimerkiksi sellaisiin turvallisuusriskeihin kuin kansain-
välinen rikollisuus, huumeet, ympäristötuhot, sairaudet ja 
hallitsemattomat muuttoliikkeet. <



mikä kepa on?
Kepa ry on kehitysyhteistyön ja -politiikan parissa työsken-
televien kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, jolla on yli300 
jäsentä. Kepa neuvoo ja kouluttaa jäsenjärjestöjään sekä 
Suomessa että neljässä maatoimistossa ulkomailla.

Lisäksi Kepa toimii kehityspolitiikan asiantuntijana, jul-
kaisee Kepa.fi-uutissivustoa ja Maailman Kuvalehti Kump-
pania sekä järjestää vuosittain Maailma kylässä -festivaalin 
Helsingin Kaisaniemessä.

Lisätietoja Kepan verkkosivuilta www.kepa.fi. <

> Kepan verkkosivuilla (www.kepa.fi  osallistu) 
on osallistumiskone,  jonka avulla Sinun on 
helppo löytää mieleisesi tapa osallistua ja auttaa.
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Kepan maatoimistot 
sijaitsevat Mosambikissa, 
Nicaraguassa ja Tansaniassa.  
Lisäksi Kepalla on toimintaa 
Aasiassa Mekongin alueella. 

töölöntorinkatu 2 a, 00260 helsinki 09 584 233  info@kepa.fi  www.kepa.fi

Tule mukaan!


