
KEHITYSTÄ  
IHMISTEN EHDOILLA

Miten kansalaisjärjestöt 
ratkovat kehityshaasteita?



132,3 MILJ. 

EUROA

Kestäviä muutoksia  
ihmisten elämään
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä parannetaan 
miljoonien ihmisten elämää ja tuetaan ihmisoikeuk-
sien toteutumista. Näin saadaan aikaan kehitystä 
ihmisten ehdoilla. 

Järjestöjen kehitysyhteistyö keskittyy usein ihmisryhmiin, asioihin  
ja maantieteellisiin alueisiin, joita valtion tekemä kehitysyhteis-
työ ei kata. Järjestöt ovat merkittäviä avunantajia, avoimuuden  
ja tilivelvollisuuden peräänkuuluttajia, vallan vahtikoiria, syrjit-
tyjen puolustajia, vaihtoehtojen tarjoajia sekä demokratian ja 
luottamuksen rakentajia. 

Kehitysyhteistyön päämääränä on poistaa köyhyys ja eriarvoi-
suus. Konkreettisesti sen vaikutukset näkyvät ihmisten arjessa 

SUOMI KÄYTTI VUONNA 2013  
varsinaiseen kehitysyhteistyöhön 
861,9 miljoonaa euroa. Kansalais- 
järjestöjen kautta kanavoitiin  
123,5 miljoonaa euroa.

Suomalaiset kotitaloudet kuluttavat  
vuosittain ENEMMÄN PITSAAN 
RAVINTOLASSA kuin valtio käyttää 
järjestöjen kehitysyhteistyöhön.

SUOMALAISISTA pitää kehitysyhteis-
työtä tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Kymmeniä miljoonia
YKSITTÄISET IHMISET lahjoittavat järjestöjen kautta vuosittain kehitysyhteistyöhön  

kymmeniä miljoonia euroja sekä käyttävät kymmeniä tuhansia tunteja vapaaehtoistyöhön.

Kuvitus: Pirita Toivanen

Sivu 5 lähteet: Tilastokeskus (2012): Kotitalouksien kulutus. Ulkoministeriö (2015): Suomen kehitysyhteistyön tilastot 2013; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön  
maksatukset 2013. Ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämä mielipidemittaus (2014). Valtion tilinpäätös (2013).
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Kehitysyhteistyö 
861,9 MILJ.  
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Järjestöjen 
kehitysyhteistyö   
123,5 MILJ. EUROA

VALTION MENOT 
54 587,4 MILJ.  

EUROA

KEHITYSYHTEISTYÖ LUKUINA 

esimerkiksi parempana terveydenhuoltona ja koulutuksena. 
Järjestöjen työllä rakennetaan myös edellytyksiä demokratialle 
tukemalla ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. 

Paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukeminen on järjestöjen  
työn ytimessä. Kun kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan yhdessä 
paikallisen kumppanijärjestön kanssa, saadaan aikaan pitkä- 
kestoisia vaikutuksia ihmisten ja yhteisöjen hyväksi. Kansalais- 
järjestöt ovat yksittäisen ihmisen väylä toimia ja vaikuttaa 
yhteisiin asioihin – Suomessa ja ympäri maailmaa. 

Seuraavien sivujen esimerkit kertovat, miten maailman- 
laajuisiin kehityshaasteisiin puututaan suomalaisjärjestöjen  
ja paikallisten kumppanien yhteisillä ponnistuksilla.

Kuitti
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African Care onnistuu tavoittamaan äidit ja autta-
maan kokonaisia perheitä alueella, jossa valtiota  
ei käytännössä ole olemassa. 

Somalia on maailman vaarallisin maa olla äiti – lasten ja äitien 
terveydentilan, koulutustason sekä talouden tilan ja naisten 
poliittisen aseman perusteella.* Silti paljon on tehtävissä. Afri-
can Care auttaa maailman heikoimmassa asemassa olevia äitejä 
30 kilometria Mogadishusta sijaitsevalla synnytysklinikalla. 

”Järjestömme aloitti synnytysklinikka- ja koulutushankkeen 
vuonna 2012 kouluttamalla henkilökuntaa. Itse olen kätilö 
ja alan ammattilainen”, kertoo African Caren puheenjohtaja 
Batulo Essak. 

“Naiset tulevat klinikalle, koska he tarvitsevat apua ja tämä 

Synnytysklinikka sota-alueella 
on ainoa paikka, missä on ilmaista synnyttää. Asiakkaat ovat 
köyhiä ja maaseudulta kotoisin. Moni heistä on maan sisäinen 
pakolainen. Jotkut kulkevat 70 kilometriä ja ennättävät perille 
viime tipassa”, hän sanoo. 

Klinikan ylläpidosta vastaa African Caren paikallinen kump-
pani Volunteers for Medical and Development Service (VMSDO). 
Nyt toiminta pyörii 23 työntekijän voimin ympäri vuorokauden. 

Vuodessa klinikalla syntyy 1 500 lasta. “Meille on tärkeää, että 
jokainen lapsi saa syntymätodistuksen ja rokotuksen“, Essak 
kertoo. Äitien ja vastasyntyneiden lisäksi klinikka palvelee per-
heitä. Isien terveyttä ja lasten rokotuksia hoidetaan neuvolan 
puolella. Vuodessa yhteensä 15 055 potilasta saa hoitoa. 

Vuosittain koulutetaan myös 65 kyläkätilöä. He tunnistavat 
kylissä paikalliset riskisynnyttäjät sekä puhuvat äitiysterveyden 
puolesta muun muassa paikallisradiossa. 

Alueella ei ole vielä toimintakykyistä hallintoa, joka voisi 
ottaa klinikan vastuulleen. “Suomesta vierailemme paikan 
päällä pari kertaa vuodessa turvallisuustilanteesta riippuen. 
Yhteydenpito on kuitenkin koko ajan tiivistä ja suunnitte- 
lemme kaiken yhdessä”, Essak sanoo. 

Tämä on ainoa 
paikka, missä on 

ilmaista synnyttää.

Palveluiden 

tarjoaja

Vaihto-
ehtojen 

tarjoaja

Vähäosaiset nuoret oppivat omista vahvuuksistaan 
ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa yhteiskuntaan. 

Paraguayssa alityöllisyys, huonot työolot ja köyhyys ovat suuria 
ongelmia. Ihmisistä 24 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. 

Suomen lasten ja nuorten säätiön ja paikallisen kumppanijär-
jestön CIRDin järjestämillä puolen vuoden kursseilla vähäosai-
set nuoret saavat koulutusta yrittäjyyteen ja elämäntaitoihin. 

”Kursseilta ei saada pelkästään tietoja ja taitoja, vaan tärkeää on 
ollut erityisesti se, että nuoret tulevat rohkeammiksi. Vaikeista 

taustoista tulevilla nuo-
rilla on usein itsetunto- 
ongelmia. Kursseilla he 
saavat uskoa siihen, että 
heillä on mahdollisuuk-
sia”, sanoo säätiön kehi-
tysyhteistyön päällikkö 
Aino Heikkinen. 

Nuoret tekevät kurs-
silla yrityssuunnitelmat 

ja saavat henkilökohtaista tukea oman yrityksen perustamiseen 
ja vakiinnuttamiseen. 

Oma elämä haltuun yrittäjyyskurssilla 
Koulutuksissa on ollut mukana 805 nuorta, ja 374 nuorten 

perustamaa yritystä on saanut tukea. Toiminnan hyöty jakautuu 
myös laajemmalle ihmisjoukolle, sillä osa yrityksistä on pysty-
nyt palkkaamaan uusia työntekijöitä. 

”Nuoriin satsaamalla saadaan kauaskantoisia tuloksia. Kou-
lutuksiin osallistuneilla on mahdollisuus tukea jatkossa uusia 
yrittäjiä”, Heikkinen kuvailee. Hankkeessa on myös tuettu nuor-
ten yrittäjien järjestäytymistä ja verkostoitumista. 

”Rahoitusta saadaan myös Microsoftilta. Nuoret yrittäjät 
ovat testanneet Nokian kehittämää pienyrittäjille suunnattua 
sovellusta, joka helpottaa kirjanpitoa ja varastonhallintaa”, 
Heikkinen kertoo. 

Työn edistymistä seurataan monin tavoin. Jatkuva yhteyden-
pito paikalliseen kumppanijärjestöön, seurantamatkat, ulko-
puolisten arvioinnit ja tarkat talouskäytännöt pitävät huolta. 

”Hankkeemme on toimiva esimerkki siitä, miten yritysmaa-
ilma, julkinen sektori ja kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä”, 
Heikkinen sanoo.

Nuoret saavat 
uskoa siihen, 
että heillä on 

mahdollisuuksia.

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII

BATULO ESSAK GIOVANNI MALDONADO / SLNS

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII

 * Lähde: Pelastakaa Lapset (2015): Maailman äitien tila -raportti
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Luotta- 

muksen 

rakentaja

Ruohonjuurisarjakuvissa yhden ihmisen, naapuruston 
ja koko yhteisön ongelmat avautuvat keskustelulle.

”Kaikilla ihmisillä on mielipiteitä. Sarjakuva on tapa saada ne 
esille siten, että muutkin näkevät ja keskustelu käynnistyy. Seinä- 
sarjakuvan iskuvoima on aina paikallinen”, kertoo Maailman 
sarjakuvien Leif Packalén.

Psykologien sosiaalinen vastuu ja Maailman sarjakuvat 
toteuttivat yhdessä paikallisen kumppanijärjestön, Beit Atfal 

Assumoudin, kanssa sarja- 
kuvatyöpajan Libanonin 
pakolaisleireissä asuville 
nuorille palestiinalaisille 
vuonna 2005. Seinäsarja-
kuva antaa marginaalissa 
oleville mahdollisuuden 
sanoa sanottavansa, kun 
sama ei onnistu valtamedi-
assa tai muilla areenoilla.

“Osallistujien sarjakuvat kertoivat heille läheisistä asioista, 
kuten ympäristöstä, jätteenkäsittelystä, tupakoinnin vastusta-
misesta ja koulusta. Naiset pohtivat liian varhaisen avioliiton 

Arjen ongelmat tapetille pakolaisleirillä
haitallisia vaikutuksia ja miehet sitä, miten naisia kohdellaan”, 
sanoo Packalén.

Seinäsarjakuvat avautuvat parhaiten naapurustolle ja paikalli-
sen yhteisön ihmisille, koska ne puhuvat ymmärrettävästi arjen 
ongelmista. Beirutissa sijaitsevassa pakolaisleirissä, Shatilassa, 
näitä ovat esimerkiksi matalalla kujien yllä roikkuvat sähkö- 
johdot. Libanonissa pakolaisleirit ovat muodostuneet omiksi 
kaupunginosikseen ja vakituisiksi asuinpaikoiksi palestiinalai-
sille jo 1940-luvulta alkaen.

“Sarjakuvatyöpajan lopputulos ei ole se, mitä menee seinälle 
vaan se keskustelu, mitä sarjakuvalla saadaan aikaan”, Packalén 
summaa.

Järjestöjen yhteishankkeelle haluttiin myös jatkoa mutta 
sen esti Libanonin sota ja konfliktin jatkuminen. Nyt kymme-
nen vuotta työpajan jälkeen sarjakuvamenetelmä on kuitenkin 
juurtunut yhteisöihin – paikalliset tekijät käyttävät sitä tänäkin 
päivänä.

“Eri puolilla leirejä on ihmisiä, jotka hallitsevat menetelmän 
ja tekevät sarjakuvia mahdollisuuksien mukaan. Tarvitaan vain 
paperia, tusseja ja kopiokone. Rutiköyhäkin pystyy tekemään 
sarjakuvan“, kertoo Packalén. 

Lopputulos  
on se keskustelu,

 mitä sarjakuvalla  
saadaan aikaan.

Yksi uusimmista Libanonin pakolaisleireillä tehdystä sarjakuvista 
käsittelee roskaamista. Kadulta tuleva haju häiritsee Ahmedia, ja hän 
pyytää naapureita lopettamaan roskien heittämisen ikkunansa alle. 
Naapurit suostuvat ja Ahmed on tyytyväinen.

JOHANNA ROJOLA

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII
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Kansalaisjärjestöjen itsenäinen rooli 
kehityksessä on kirjattu kansainväli-
seen Busanin tuloksellisen kehitysyh-
teistyön kumppanuussopimukseen. 
Kansalaisjärjestöt ovat myös itse luo-
neet yhteiset kansainväliset periaatteet 
työn laadun takaamiseksi. 

Istanbulin periaatteet:
(( Ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen 

oikeudenmukaisuus

(( Sukupuoltenvälinen 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 

Ugandassa tietoisuus perheväkivallasta ja siihen 
puuttumisen keinoista on kasvanut.

Perheväkivalta koskettaa jopa 60 prosenttia naisista Ugandassa. 
“Väkivallan vastainen laki on olemassa, mutta monet pitävät silti 
normaalina, että mies lyö vaimoaan”, kertoo Solidaarisuuden 
tasa-arvokoordinaattori Erna Alitalo. 

Solidaarisuus on toteuttanut vuodesta 2009 lähtien ugandalai-
sen media-alan naisjärjestön 
UMWAn kanssa kehitysyh-
teistyöhanketta, jolla vähen-
netään perheväkivaltaa sekä 
Mulagin kunnassa että Waki-
son kaupungissa. Väkivallan 
taustalla vaikuttavat naisten 
epätasa-arvoinen asema yhtei-
söissä sekä perherooleja mää-
rittävät kulttuuriset normit. 

”Perheväkivallan vastainen työ perustuu asenneilmapiirin  
muuttamiseen, mikä vaatii pitkäjänteistä työtä yhteisöjen 
parissa”, Alitalo sanoo.

Perheväkivallasta eroon yhteisvoimin
UMWA käyttää vaikuttamistyössä Mama FM -radioasemaansa 

ja julkaisee The Other Voice -lehteä. Ensin yhteisöihin koulu- 
tettiin vertaiskouluttajia, jotka jakoivat saamaansa tietoa  
eteenpäin. Seuraavaksi selvitettiin, ketkä ovat yhteisöjen  
vastuunkantajina tekemisissä perheväkivaltatapausten kanssa. 
Näille vastuunkantajille, kuten virkamiehille, terveydenhuollon 
ammattilaisille, parantajille ja uskonnollisille johtajille, on järjes-
tetty koulutuksia perheväkivallasta ja oikeusjärjestelmästä.

”Koulutusten ansiosta paikalliset viranomaiset ovat ryhtyneet 
toimimaan. Mulagiin on perustettu poliisiasema, ja terveys- 
keskuksessa tarjotaan palveluita väkivaltaa kohdanneille 
ympäri vuorokauden”, Alitalo kertoo.

Wakisossa koulutetuista paikallishallinnon edustajista 63 pro-
senttia muutti käsityksensä perheväkivallasta.

UMWAn keräämien tietojen mukaan myös naiset uskaltavat 
puhua kohtaamastaan väkivallasta yhä enemmän julkisesti. 

“Naiset ja miehet hakevat yhä useammin apua väkivalta- 
tilanteisiin. Ugandassa perheväkivallasta on yleensä vaiettu ja 
sitä on pidetty perheen sisäisenä asiana. On kyse suuresta muu-
toksesta, kun perheväkivallasta nyt keskustellaan julkisesti ja 
tapauksia raportoidaan”, Alitalo sanoo. 

Naiset 
uskaltavat puhua 
kohtaamastaan 
väkivallasta yhä 

enemmän.

Kansalais- 

oikeuksien 

tukija 

Laatu tärkeää

Ennen 
kärsin hiljaa 
sydämessäni.
Margaret Nassiwa osallistui 
UMWA:n koulutukseen ja  
kertoo nyt yhteisössään perhe- 
väkivallan vastaisesta työstä.  
ANNA AUTIO.

ANNA AUTIO

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII
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Väli-
Amerikka

3,0 miljoona 
euroa

Eurooppa
2,1 miljoona 

euroa

Etelä-
Amerikka

4,5 miljoona 
euroa

Afrikka
48,8 miljoona 

euroa

Lähi-itä
8,2 miljoona 

euroa

Aasia
25,0 miljoona 

euroa

Alueittain 
erittelemätön
31,9 miljoona 

euroa

KANSALAISJÄRJESTÖJEN HANKKEET

1 hanke

2–5 hanketta

6–10 hanketta

11–20 hanketta

21–30 hanketta

31–40 hanketta

41–50 hanketta

51–60 hanketta

KANSALAISJÄRJESTÖJEN HANKKEET

Kansalaisjärjestöjen 
hankkeet 
Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin tuettiin vuonna 
2013 yhteensä 1 045 kansalaisjärjestöhanketta 108 
maassa. Tukea annettiin 228 järjestön ja säätiön kautta. 

Järjestöjen kautta toimitettu tuki oli yhteensä 123,5 
miljoonaa euroa. Kartalla kuvataan rahoituksen jakau-
tuminen alueittain. Tämän lisäksi järjestöt keräävät itse 
lisärahoitusta sekä tekevät kehitysyhteistyötä ilman 
julkista tukea. 

Kartalla esitetään hankkeiden määrät maittain. Näihin 
hankkeisiin eivät sisälly kotimaan, alueelliset tai ympäri 
maailmaa toteutettavat hankkeet. Näitä hankkeita oli 299.

Tiedot ovat vuodelta 2013. Mukana on kaikki suomalaisten 
järjestöjen kehitysyhteistyörahoitus mukaan lukien maa- 
ja aluekohtainen kehitysyhteistyö, kehitysviestintä ja 
globaalikasvatus sekä humanitaarinen apu.

Hankkeiden määrä

 Lähde: Ulkoministeriö (2015): Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön maksatukset 2013.
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Vammaisten oikeuksien toteutuminen vaatii muutosta 
aina ruohonjuuritasolta päättäjiin. 

Suomen Lähetysseura tukee Tansanian evankelis-luterilaisen 
kirkon perustamaa Sateenkaarikoulua, joka on jo kymmenen 
vuoden ajan tarjonnut Lushoton vuoristoalueen vammaisille 
lapsille mahdollisuuden koulunkäyntiin. 

Koulun avokuntoutusryhmä tekee etsivää vammaistyötä 
alueen lukuisissa 
kylissä. 

”Satoja vam-
maisia lapsia on 
tavoitettu ryhmän 
ansiosta. Lapset 
ovat saaneet huo-
miota, opetusta ja 
terapiaa”, kertoo 
Lähetysseuran  

Tansaniassa työskentelevä kehitysyhteistyökoordinaattori  
Leena Laine.

Avokuntoutusryhmän ammattilaiset jakavat tietoa vammai-
suuden syistä, lasten fyysisestä ja henkisestä kehityksestä sekä 

Yhdenvertaiseksi yhteiskunnassa
opastavat perheitä tukemaan lasten kasvua ja oppimista. Kylissä 
on myös koulutettu vapaaehtoisia jakamaan tietoa vammaisten 
ihmisoikeuksista. Näin vaikutetaan ihmisten asenteisiin, tuodaan 
vammaiset lapset mukaan yhteisön toimintaan ja saadaan hei-
dät kouluun. 

Lähetysseura huomio vammaisten oikeudet kaikessa toimin-
nassaan. 

”Ideat ovat syntyneet paikallisten aloitteesta. He omistavat ja 
toteuttavat hankkeet, ja meidän tehtävämme on kulkea rinnalla 
ja antaa hallinnollisia neuvoja”, Laine toteaa.

Uusin vammaistyön hanke toteutetaan yhteistyössä Tansa-
nian evankelis-luterilaisen kirkon perustaman Sekomu-yli-
opiston kanssa.

”Vahvistamme opettajien valmiuksia opettaa vammaisia lapsia. 
Lisäksi teemme vaikuttamistyötä, jotta Tansanian vammaislakia 
toteutettaisiin paremmin käytännössä”, Laine kertoo.

Uskonnolliset johtajat on valittu hankkeen yhdeksi kohde-
ryhmäksi, koska he ovat maassa vahvoja mielipidevaikuttajia.

Lähetysseura tukee myös Ekumeenista vammaisvaikuttaja-
verkostoa, jonka tavoitteena on ollut YK:n vammaissopimuksen 
ratifiointi ja toimeenpano Itä-Afrikan maissa. Työ on jo tuotta-
nut tulosta Burundissa, joka ratifioi sopimuksen. 

Vaikutetaan 
ihmisten asenteisiin, 
tuodaan vammaiset 

lapset mukaan yhteisön 
toimintaan.

Kansalais- 

oikeuksien 

tukija 

Me, kansalaisyhteiskunta

Meillä suomalaisilla on toimivasta 
kansalaisyhteiskunnasta paljon hyviä 
kokemuksia, joita voidaan jakaa kehi-
tysyhteistyössä. 

Suomalainen kuuluu keskimäärin  
kolmeen yhdistykseen – jäsenyyksien 
yhteismääräksi on arvioitu 15 mil-
joonaa eli lähes kolme kertaa maan 
väkiluvun verran. 

Nuoret etsivät yhdessä ratkaisuja maansa ongelmiin. 

Makedoniassa jännitteet etnisten ryhmien välillä ovat suuret 
Jugoslavian hajoamisen jäljiltä. 

”Tilanne on poliittisesti hyvin epävakaa. Poliittiset ryhmät 
jakavat kansaa vahvasti. Viime vuosina myös demokratia on 
taantunut ja medianvapaus kaventunut”, kertoo Kalevi Sorsa 
-säätiön hankevastaava Kaija Korhonen. 

Kalevi Sorsa -säätiö on tehnyt Makedoniassa työtä vuoropu-
helun edistämiseksi vuodesta 2008 lähtien. Monikulttuurisuus-
koulutuksiin on osallistunut jo 400 nuorta. Säätiön perustama 
nuorisofoorumi käsittelee nuorten valitsemia aiheita ja vaikut-
taa julkiseen keskusteluun.

Tulevat päättäjät saman pöydän ääressä 
Foorumista on muodostunut pysyvä elin, jonka kautta nuoret 

toimivat yhdessä. Mukana on poliittisia nuorisojärjestöjä ja kan-
salaisjärjestöjä. 

”Nuorisofoorumi on ainoa lajissaan. Sen kautta on lisätty kes-
kustelukulttuuria ja nuorten omaehtoista yhteistyötä. Foorumi 
on julkaissut työpapereita nuorisotyöttömyydestä ja monikult-
tuurisuudesta”, kertoo Korhonen. 

Nuoret suhtautuvat yhteistyöhön aiempia sukupolvia avoi-
memmin. Vanhat stereotypiat eivät ole yhtä vahvasti iskostu-
neita, ja niistä on helpompi päästää irti. 

”Ulkopuolisen arvioinnin mukaan toiminta on sellaista, mitä 
maassa tarvitaan ja mitä muuten ei ole”, Korhonen sanoo. 

Nuoret ovat maan tulevia päättäjiä. Saman pöydän ääreen 
tuleminen kannattaa. 

Nuoret suhtautuvat 
yhteistyöhön aiempia 

sukupolvia avoimemmin.

Demokratian 

rakentaja

LAURA MERILÄINEN-AMAUMO TOSHE ZAFIROV

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII
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Vapaus uhattuna?

Kansainvälinen Civicus-verkosto raportoi kansalaisyhteis-
kuntiin kohdistuneen yli 400 uhkausta 87 maassa vuosina 
2012–2013. Järjestöjen ja kansalaisten toimintaa yritetään 
estää vankilan, sensuurin ja väkivallan avulla. 

Vahva kansalaisyhteiskunta takaa sen, että ihmiset saavat 
aikaan muutosta sekä vaativat vallanpitäjiä toimimaan 
avoimesti. Jos ihmisillä ei ole tietoa oikeuksistaan tai  
keinoja vaikuttaa yhteiskunnassa eivät kehityksen  
hyödytkään ole pitkäkestoisia. 

Yangonin elokuvakoulun opiskelijat tuovat  
tavallisten ihmisten äänen kuuluviin pitkään  
suljettuna olleessa Myanmarissa. 

Myanmarissa median tehtävänä on ollut välittää sotilaseliitin  
sanelema totuus kansalaisille eikä itsenäistä journalistien 
ammattikuntaa ole ollut. Siksi brittiläis-burmalaisen elokuva-
ohjaaja Lindsey Merrisonin vuonna 2005 alullepanema idea  

oli jotain poikkeuksellista. Yangonin elokuvakoulun ensim-
mäisellä kurssilla kaksitoista nuorta oppi tekemään dokumen-
taarista elokuvaa. 

“Oppilaat kuvasivat tavallisten ihmisten tavallisia tarinoita. 
Kun aina on kuvattu vain hallitsijoita ja virallista totuutta, on 
tämä merkittävää”, sanoo Viestintä ja kehitys -säätiön puheen-
johtaja Juha Rekola. 

Kymmenen vuotta sananvapauden pohjatyötä 
Vikes on ollut mukana tukemassa Yangonin elokuvakoulun 

opetustoimintaa ensimmäisestä kurssista alkaen. Sotilasvalta 
päättyi Myanmarissa vuonna 2011, ja mahdollisuuksia vapaa-
seen julkiseen keskusteluun alkaa olla enemmän. 

“Kun taustana on viisikymmenvuotinen diktatuuri ja kaikki 
kytevät ristiriidat, ei liikkeelle lähdetä räväkästi”, Rekola sanoo.

Yangonin elokuvakoulusta valmistuneille ammattilaisille on 
kysyntää kouluttajina ja media-alalla. Oman näkökulman  
löytäminen on tärkeintä, mitä koulu opettaa. 

“Ajattelun muutos on se tärkein. Näin ei tule tilannetta,  
jossa lehdistön ennakkosensuurin lopettamisen jälkeen ei  
ole ketään tekemään vapaata journalismia Myanmarissa”, 
Rekola sanoo. 

Elokuvakoulun toiminta on vakiintunut, ja parhaillaan etsi- 
tään malleja, joilla se voisi jatkaa itsenäisesti omarahoituksella.  
Suomalaisten paras anti kunnianhimoiselle projektille on Reko-
lan mielestä ollut toimia mahdollistajana ja tukijana. Myös 
koulun erikoiskursseilla on ollut suomalaisia vetäjiä. 

Oppilastyöt ovat kiinnittäneet huomiota myös maailmalla, ja 
niitä on nähty monilla kansainvälisillä elokuvajuhlilla. “Elokuvat 
kertovat tavallisten ihmisten elämästä, ja sillä on itsessään kan-
salaisyhteiskuntaa vahvistava vaikutus”, Rekola sanoo.

On merkittävää,  
että saadaan tavallisten 
ihmisten ääni kuuluviin.

Vallan 

vahtikoira 

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII

VIKES / YANGONIN ELOKUVAKOULU
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Markkinointitaidot ovat parantaneet viljelijöiden 
mahdollisuuksia myydä tuotteitaan ja saada  
parempaa hintaa sadosta Sambiassa. 

”Koulutuksen avulla viljelystä tulee kaupallisempaa, viljelijöiden 
toimeentulo paranee ja kylien ruokaturva kohentuu”, Green 
Living Movement Suomen (GLM Suomi) projektikoordinaattori 
Katja Mansikkaniemi kertoo saavutuksista Sambiassa. 

GLM Suomen hankkeessa tuetaan myös kylien markkinointi-
komiteoita, joille on esimerkiksi hankittu aaseja. 

”Aaseista on kylissä monenlaista hyötyä. Komiteat käyttävät 
niitä kuljetuksessa, peltotöissä ja vuokraavat eteenpäin”, Mansik-
kaniemi sanoo. 

Aiemmin kylissä kiertävät ostajat sanelivat hinnat ja kannat-
tavuus oli huono. Nyt komiteat voivat varastoida myytäväksi 

Koulutus tekee maanviljelystä kannattavaa
menevät tuotteet, kuljettaa ne myyntipaikkoihin ja päästä 
mukaan hintakilpailuun. 

”Myytävien tuotteiden hintaa on saatu nostettua”, kertoo 
Mansikkaniemi. Kylien markkinointikomiteoille hankkeen 
alussa annetut pääomat ovat kasvaneet kahden viljelykauden 
aikana 31–53 prosenttia. Köyhällä maaseudulla tällä on suuri  
vaikutus ihmisten arkeen.

Peltojen kokoa on voitu myös kasvattaa, kun toiminnasta on 
tullut kannattavampaa ja tuotteiden varastointi ja kuljetus ovat 
helpottuneet. 

Mukana on kolme kylää, joissa hankkeen yhteistyökumppani, 
GLM Suomen sambialainen sisarjärjestö, on toiminut jo pitkään. 
Aiemmat hankkeet ovat keskittyneet ympäristöllisesti kestävien 
viljelymenetelmien käyttämiseen. Kaskiviljelystä on siirrytty 
peltometsäviljelyyn, on perustettu hedelmätarhoja ja otettu 
uusia lajeja viljelyyn. Uusien menetelmien avulla satomäärät  
on saatu nousuun. 

”Markkinointiin keskittyvä hanke on jatkoa tälle työlle”, 
Mansikkaniemi kertoo. 

Järjestön toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön paikallis-
ten kanssa. ”Aloite toimintaamme tulee aina ruohonjuuri- 
tasolta, viljelijöiden tarpeista”, Mansikkaniemi sanoo. 

Viljelijöiden toimeentulo 
paranee ja kylien 

ruokaturva kohentuu.

Vaihto-
ehtojen 

tarjoaja

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII

YLIN KUVA EMMA LILJESTRAND,  
MUUT AUKEAMAN KUVAT TERHI HYTTINEN

KANSALAISYHTEISKUNTA TOIMII

Muutosta aikaan hankkeilla? 

Kehitysyhteistyö on määrätietoista työtä yhteis-
kunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. 

Muutos on usein hidasta, ja siksi pitkäjänteisyys 
sekä jatkuva oppiminen molempiin suuntiin on 
tärkeää. Toisaalta yhteiskunnassa saattaa tapahtua 
nopeitakin muutoksia, esimerkiksi Tunisiassa men-
tiin kerralla diktatuurista demokratiaan vuoden 2011 
vallankumouksessa. 

Kehitysyhteistyöhankkeissa onkin tärkeää tukea 
paikallisia muutoksen tekijöitä. Paikallinen omista-
juus takaa vaikutukset myös hankkeen päätyttyä. 
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Solidaarisuus 

(( Solidaarisuus tekee sukupuolten välistä tasa-arvoa, 
ihmisarvoista toimeentuloa ja kansalaisyhteiskuntia 
vahvistavaa kehitysyhteistyötä Nicaraguassa, Somali-
maassa, Ugandassa ja Keniassa.

(( Toimintaan voi osallistua seuraamalla Solidaari-
suuden työtä, tukemalla toimintaa ja ryhtymällä 
vapaaehtoiseksi.

Kalevi sorsa -säätiö 

(( Vuonna 2005 perustettu sosiaalidemokraattinen 
ajatushautomo.

(( Toimii Suomessa ja Makedoniassa. Yhteistyökumppa-
neina Makedoniassa ovat Progres Institute for Social 
Democracy -järjestö ja Friedrich Ebert Stiftung- 
järjestön Skopjen toimisto.

(( Kalevi Sorsa -säätiö edistää elävää demokratiaa, joka 
edellyttää monipuolisia mutta perusteltuja näkemyksiä, 
tulevaisuuden tekemistä ennakkoluulottomalla asen-
teella ja uusilla avauksilla.

Viestintä ja kehitys -säätiö 

(( Vuonna 2005 perustettu säätiö, jolla on toimintaa 
Suomessa ja 14 eri maassa. 

(( Edistää sananvapautta sekä journalistien solidaari-
suutta Suomen ja kehitysmaiden välillä. 

(( Vikesin toimintaa voi tukea kuukausilahjoittajana.

Green Living Movement Suomi 

(( Perustettu vuonna 2007 sambialaisen GLM-järjestön 
sisarjärjestöksi. Järjestöllä on myös sisarjärjestö 
Swazimaassa. 

(( Tavoitteena on hyvinvoiva ympäristö ja kestävät 
elinkeinot yhteiskunnassa vailla köyhyyttä. Järjestö 
työskentelee maaseudun yhteisöjen kanssa edis-
tääkseen kestävää ja sosiaalista kehitystä. 

(( Toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena Suomessa, 
liittymällä jäseneksi tai lähtemällä vapaaehtoiseksi 
Sambiaan tai Swazimaahan.

African care 

(( Vuonna 2001 perustettu järjestö, joka toimii  
Somaliassa ja Suomessa 

(( Edistää YK:n vuosituhattavoitteita paikallisesti 
vähentämällä lapsikuolleisuutta ja edistämällä äitiys-
terveyttä. Tukee naisten yrittäjyyttä ja voimaantumista. 
Suomessa fokuksena on monikulttuurisuustyö maa-
hanmuuttajanaisten kanssa. 

(( Vapaaehtoiseksi voi lähteä kehitysyhteistyöhankkeisiin 
sekä monikulttuurisuustoimintaan. Somalian äideille 
ja vastasyntyneille voi lahjoittaa järjestön verkko- 
kaupan kautta hyttysverkon, ämpärin ja saippuan.

Suomen lasten ja nuorten säätiö 

(( Vuonna 2001 perustettu säätiö, jolla on toimintaa Latina- 
laisessa Amerikassa ja Afrikassa sekä Suomessa. 

(( Edistää nuorten hyvinvointia ja sosiaalista vahvistu-
mista Suomessa ja kehittyvissä maissa. Lähtökohtana 
ovat nuoret ja heidän tarpeensa, tavoitteena on nuor-
ten elämäntaitojen vahvistuminen. 

(( Toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena kohdemaassa, 
osallistumalla säätiön koordinoimaan Kehitysyhteistyön 
Nuorisoverkostoon, arvioimalla hankkeita, työntekijänä 
yhteistyöyrityksissä tai lahjoittamalla.

Suomen Lähetysseura 

(( Vuonna 1859 perustettu evankelis-luterilaisen kirkon 
lähetysjärjestö, joka tekee myös kehitysyhteistyötä.

(( Yhteensä 79 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa, 
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

(( Toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena Suomessa, 
esimerkiksi osallistumalla varainhankintaan ja kam-
panjointiin tai vaikuttamalla verkossa. Lähetysseura 
tarjoaa myös vapaaehtoisjaksoja kaikenikäisille 
kehitysyhteistyön kohdemaissa.

Maailman sarjakuvat

(( Vuonna 1997 perustettu järjestö, jolla toimintaa 
Suomen lisäksi useassa Afrikan maassa, Intiassa, 
Lähi-idässä ja Euroopassa.

(( Tavoitteena tehdä ruohonjuurisarjakuvasta kansalais-
järjestöille oma media ja edistää matalan kynnyksen 
sarjakuvaa. 

(( Toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena sekä  
Suomessa että maailmalla.

Psykologien sosiaalinen vastuu

(( Perustettu 1982 Psykologien rauhantoimikuntana, 
muutti nimensä 1991 Psykologien Sosiaaliseksi  
Vastuuksi. 

(( Edistää jokaisen ihmisen oikeutta psyykkiseen ja sosi-
aaliseen hyvinvointiin sekä kannustaa psykologeja, 
psykologian opiskelijoita ja muiden ammattialojen 
edustajia toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi.

(( Paikallisryhmiä neljällä paikkakunnalla. Lisäksi 
maakohtaiset tukiryhmät ja toimintaa Libanonissa, 
Palestiinassa ja Turkissa.

LÖYDÄ JÄRJESTÖSILÖYDÄ JÄRJESTÖSI

Kehitysyhteistyön juuret järjestöissä

Järjestöt ovat tehneet kehitysyhteistyötä jo noin 150 
vuotta: Suomen Lähetysseura aloitti työnsä Namibian 
Ambomaalla 1800-luvun puolivälissä. Tänä aikana on 
opittu paljon siitä, millainen kehitysyhteistyö toimii. 

Nykyisin kehitysyhteistyötä tekevät sadat kansalais- 
järjestöt pienistä vapaaehtoisvoimin toimivista ryhmistä 
ammattimaisiin kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi moni 
tekee Suomessa tärkeää globaalikasvatustyötä ja tuo 
kehitysmaiden arkea lähemmäs suomalaisia.

Kepa

Kepa on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö 
ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö. 

Kepa tukee suomalaisia järjestöjä niiden työssä oikeuden- 
mukaisen maailman puolesta kouluttamalla, verkostoimalla 
ja vahvistamalla järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Löydä oma tapasi toimia: kepa.fi
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