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Tavoitteet
kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätök-
sentekoon maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden 
poistamiseksi.

kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suo-
malaiseen asenneilmapiiriin ja lisäävät suomalaisten 
toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta.

kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä.

Kepan kaiken toiminnan lähtökohtia ovat elävät 
jäsensuhteet ja globaali verkostoituminen. 
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miten valtionapu jakaantui  
suomeen ja etelään 2013 

Kokonaiskulut vuoden 2013 talous- 
arviossa olivat 6 340 000 euroa,  
josta valtionapua oli 5 750 000 euroa. 
Omarahoitus kohdentui ennen  
kaikkea Maailma Kylässä -festivaaliin.
Tukitoimintoihin kuuluvat: toimitilat,  
hallinto, johtaminen, tietohallinto,  
kehitystyö.

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Suomessa 8%

Vaikuttaminen asenneilmapiiriin Suomessa 23%

Jäsenten toimintaedellytysten vahvistaminen Suomessa 10%

Tukitoiminnot Suomessa 31%

Tuki kansalaisyhteiskunnalle Etelässä 12%

Jäsenten toimintaedellytysten vahvistaminen Etelässä 4%

Tukitoiminnot Etelässä 12%



Kepa käyttää laajaa kansalais- 
yhteiskunnan ääntä.  
Kuuntele kepaa!”“
aaro rytkönen, kepan hallituksen jäsen

k e p a n  o h j e l m a  2 0 1 3 - 2 0 1 5 3

>jäsensuhteiden elävöittäminen ja vahvistaminen ovat Kepan toiminnan 
ytimessä kolmisvuotiskaudella 2013-2015. Kohdennettujen palveluiden lisäksi 
yksittäisen jäsenjärjestön asiantuntemus ja kokemus pyritään saamaan mahdol-
lisimman laajasti koko jäsenistön käyttöön. Lisääntyvää joukkovoimaa tarvitaan 
muun muassa uusien visioiden muotoilemiseen, kun YK:n jäsenvaltiot ja kansa-
laisyhteiskunta valmistautuvat YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeiseen aikaan.

Kepan lähivuosien toiminassa näkyy vahvasti pyrkimys vaikuttaa suoma-
laiseen asenneilmapiiriin. Kehitysyhteistyön kannatus on Suomessa säilynyt 
korkeana, mutta monet tekijät, kuten taloudellinen taantuma, työttömyys ja huoli 
tulevaisuudesta ovat kiristäneet suomalaisten asenteita. Julkiseen keskusteluun 
osallistuminen ja asenteisiin vaikuttaminen valtakunnallisella ja paikallisella 
tasolla on tärkeää suomalaisille kansalaisjärjestöille.

Köyhyys laajasti käsitettynä merkitsee mahdollisuuksien ja oikeuksien toteu-
tumattomuutta. Tätä ylläpitävät epäoikeudenmukaiset valtarakenteet. Kepan 
toiminnan ytimessä oleva kehotus toimintaan oikeudenmukaisen maailman 
puolesta ei voi rajautua ainoastaan vaikuttamiseen tai kansalaisyhteiskunnan 
vahvistamiseen Suomessa. 

Toimintaa globaalissa etelässä suunnataan yhä enemmän kenttämaiden rajat 
ylittävään alueelliseen suuntaan. Tavoitetta globaalista Kepasta toteutetaan yh-
dessä kaikkien toimipisteiden, Helsingin sekä maa- ja aluetoimistojen, voimin. 

Globaalisti Kepa verkostoituu aiempaa tehokkaammin muun muassa tekemällä 
vaikuttamisyhteistyötä kansainvälisten järjestötoimijoiden kanssa ilmastoneuvot-
teluissa ja Post 2015 -prosessissa. Lisäksi Kepa tukee jäsentensä verkostoitumista 
kotimaassa ja kansainvälisesti.<

kepan toiminnanjohtaja timo lappalainen

Toiminnanjohtajalta
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Parempaa politiikkaa eri- 
arvoisuuden poistamiseksi
Kepa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja keskittyy erityisesti kehitysyhteistyön määrään ja laatuun, 
globaaliin talouspolitiikkaan ja ilmasto-oikeudenmukaisuuteen.

> suomessa kepa vaikuttaa politiik-
kaan yhdessä jäsentensä kanssa. Kepa 
ja sen jäsenjärjestöt jakavat osaamista 
ja asiantuntemusta sekä yhdistävät 
voimansa kampanjoissa ja päättäjiin 
kohdistuvassa vaikuttamistyössä. 
Kepan tavoitteena on olla kehitys-
poliittisen asiantuntijajärjestö, jota 
kuunnellaan ja johon luotetaan.

Yhteistyö etelän järjestöjen kanssa 
tuo vaikuttamistyöhön uskottavuutta 
ja tuloksellisuutta: Kannanmuodostuk-
sen perustana on etelän kansalaisjär-

jestöjen kuvaama todellisuus. Etelän 
kumppanijärjestöt taas saavat pohjoi-
sesta yhteisiin vaikuttamisteemoihin 
liittyvää asiantuntemusta ja tukea 
verkostoitumiseen.

Yhteistyötä tehdään myös muiden 
kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen sekä 
kansainvälisten järjestöverkostojen 
kanssa. Verkostoyhteistyöstä haetaan 
tukea vaikutettaessa Suomen päät-
täjiin ja toisaalta verkostojen kautta 
osallistutaan globaalin tason vaikutta-
miseen.<

< < Tempaus Eduskuntatalon  
portailla rahoitusmarkkina- 
veron puolesta.

< Kepan ja Kirkon Ulkomaanavun 
”Viisas näkee kauemmaksi” -porkkana-
tempaus viimeisten hallitusneuvotte-
luiden aikaan. ku
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millaisessa  
maailmassa  
haluamme elää?

Aika vuosituhattavoit-
teiden saavuttamiseksi 
umpeutuu vuoden 2015 
lopussa. Uutta kehitys-
ohjelmaa luodaan par-
haillaan. Kepa osallistuu 
aktiivisesti kotimaiseen 
ja kansainväliseen 
keskusteluun Post 2015 
-agendasta ja vaikuttaa 
Suomen kantoihin. Kepa 
ja Kehitysyhteistyöjär-
jestöjen EU-yhdistys 
Kehys koordinoivat 
yhdessä uuteen  
kehitysohjelmaan 
paneutuvaa työryhmää, 
joka kokoaa kansalais-
järjestöjä vaikuttamaan
yhteisrintamana Post 
2015 -agendaan.

Nicaragualaisella Centro 
Humboldtilla ja Kepalla on 
takanaan 15 vuotta yhteis-
tä taivalta, josta on hyvä 
ponnistaa. Seuraavien kolmen 
vuoden aikana haluamme va-
kuuttaa Nicaraguan kansan-
edustajat siitä, että maamme 
kannattaa minimoida EU:n 
ja Keski-Amerikan välisen 
yhdentymissopimuksen hait-
tavaikutukset ja taata, että 
sopimuksen hyödyt ulottuvat 
koko kansalle.

Haluamme Kepan kanssa 
vaikuttaa pohjoisen yritysten 
ajattelutapaan. Haluamme, 

vastuullisempaa yritystoimintaa!
että yritykset tulevat tänne 
vastuuntuntoisina, eivätkä 
hyväksikäytön mahdollisuuk-
sia etsien.Vaadimme päättäjiä 
toimeenpanemaan ympä-
ristölakeja ja säätelemään 
kaivosteollisuutta tiukemmin, 
sillä nykyisellään kaivosteolli-
suus tuhoaa peruuttamatto-
masti ympäristöä samalla kun 
voitot valuvat ulkomaille. 

Tulevaisuuden kriisit 
syttyvät veden puutteesta. 
Siksi haluamme, että hallitus 
velvoittaa vapaatuotanto-
alueiden tekstiiliteollisuuden 
käyttämään vettä säästävää 

teknologiaa ja puhdistamaan 
käyttämänsä veden, ettei 
yhä useampi paikallisyhtei-
sön kaivo kuivu. Haluamme 
myös palmuöljyteollisuuden 
tiukempaa sääntelyä. Nykyi-
sellään viljelmät aiheuttavat 
maahan liittyviä konflikteja, 
joet muuttuvat agrokemikaa-
leja kuljettaviksi viemäreiksi ja 
maaperä köyhtyy.

amado ordoñez mejia, 
centro humboldtin 
toiminnanjohtaja
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Kepan tavoitteena on, että...
>Kehitysyhteistyölle va-
rataan riittävät resurssit, 
jotka käytetään tehok-
kaasti ja laadukkaasti.

> Talouspolitiikka on 
reilua, sillä köyhyyden 
ja eriarvoisuuden poisto 
edellyttää sitä. Reiluun 
talouspolitiikkaan 
kuuluvat veronkierron ja 
-välttelyn lopettaminen, 
rahoitusmarkkinavero, 
yritysvastuu, kehitysmai-
den velkakysymysten 
ratkaisu ja oikeudenmu-
kaiset kansainvälisen 
kaupan ehdot.

> Kansainvälinen 
yhteisö jakaa vastuun 
ilmastonmuutoksen 
hillitsemisestä ja sii-
hen sopeutumisesta 
oikeudenmukaisesti ja 
demokraattisesti. Suurin 
vastuu on teollisuus-
mailla, joilta tarvitaan 
huomattavia päästö-
leikkauksia, rahoitusta 
kehitysmaiden ilmas-
totoimille sekä demo-
kraattisen päätöksenteon 
edistämistä.
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Miten kansalaisyhteiskunnan 
ääni tehdään kuuluvaksi?

> kepan vaikuttamistyö kohdistuu 
ensisijaisesti poliittisiin päättäjiin, kan-
sanedustajiin ja puolueiden toimijoihin, 
sillä nämä päättävät Suomen kehitys-
politiikkaa ohjaavista valinnoista ja 
arvoista. Hallituksen, kansanedustajien 
ja puolueiden työtä seurataan, päättäjiin 
pidetään aktiivisesti yhteyttä ja heitä 
tavataan kasvokkain.

Kepa pitää yhteyttä virkamiehiin ja 
ministereiden avustajiin saadakseen 
ajantasaista tietoa kehityspolitiikasta 
ja Suomen kantojen valmistelutyöstä. 
Kepan tehtävä on vaikuttaa siihen, että 
kansalaisyhteiskunnan näkemys ote-
taan huomioon.

Osana vaikuttamistyötä Kepa seuraa 
aktiivisesti myös kansainvälistä kehi-
tyspoliittista keskustelua sekä kokoaa, 
tuottaa ja jakaa tietoa. Viestintä ja kam-
panjointi ovat merkittävä osa kehitys-
poliittista vaikuttamistyötä, sillä niiden 
avulla luodaan poliittista painetta.

Kepan päättäjille välittämät viestit 
nousevat jäsenistöstä. Tärkeänä tavoit-
teena on tukea Kepan jäsenten kehitys-
poliittista vaikuttamistyötä ja edistää 
järjestöjen yhteistyötä vaikutettaessa 
poliittisiin päättäjiin.

Tekemällä yhteistyötä etelän kump-
panijärjestöjen kanssa opitaan millaisia 
vaikutuksia talous-, kehitys- ja ilmasto-
kysymyksillä on etelän arkeen, ja miten 
etelän kansalaiset toimivat muutoksen 
eteen. 

Tiiviit suhteet paikallisiin kansa-
laisyhteiskunnan toimijoihin varmis-
tavat, että Kepan Suomessa välittämät 
viestit heijastavat kehitysmaiden  
todellisuutta.<
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 Ilmastolain supersyksy -tempaus Eduskuntatalolla syyskuussa. 
 Kepa luovuttamassa avointa kirjettä EU:n veroasioista 

vastaavalle komissaari Algirdas Semetalle. 
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Suomen lisäksi 
Kepalla on kolme 
maatoimistoa: 
Mosambikissa, 
Tansaniassa, 
Nicaraguassa sekä 
aluetoimisto 
Mekongin alueella 
Aasiassa.

Kepan kehityspoliittiset 
asiantuntijat Eva Nilsson ja 
Humberto Ossemane keskus-
televat UPM:n työntekijöiden 
kanssa Lichingassa, Mosam-
bikissa, jonne UPM suunnit-
teli sellutehdasta ja laajoja 
eukaluptysplantaaseja. 

4

90
Vuonna 2013 
järjestetyssä 
Painavaa asiaa 
-tapahtumassa 
vapaaehtoiset eri 
puolilta Suomea 
keskustelivat 90 
kansanedustajan 
kanssa globaa-
leista kehitysky-
symyksistä.
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Oikeudenmukainen  
maailma vaatii  
asennetta!
Kepa kokoaa järjestöjä ja aktiivisia kansalaisia osallistumaan yhteis- 
kunnalliseen keskusteluun ja nostamaan esiin globaalin vastuun teemoja.

maailmanparannus  
ei vaadi ihmetekoja
Kepan koordinoima Globbarit kannustaa 
päättäjiä tekemään Suomesta aktiivisem-
man toimijan globaalin eriarvoisuuden 
poistamiseksi. Globbarit vaikuttavat 
verkossa, seuraavat kansanedustajien toi-
mintaa kehityskysymyksissä ja tempaavat 
tärkeiden asioiden puolesta. Globbari-
toiminta on avointa kaikille globaaleista 
kehityskysymyksistä kiinnostuneille.

>koventunut asenneilmapiiri 
ja tämän myötä suomalaisten varau-
tuneempi suhtautuminen globaaliin 
oikeudenmukaisuuteen on haaste, 
johon järjestökenttä vastaa. Globaali-
kasvatuksen moninaisin keinoin järjes-
töt vahvistavat ihmisten ymmärrystä 
kehityskysymyksistä ja rohkaisevat 
heitä toimimaan vastuullisesti.

Asenneilmapiiriin vaikuttamisessa 
Kepan tavoitteena on toimia alustana, 
jota järjestöt voivat hyödyntää omassa 
vaikuttamistyössään. Kepa tukee, jakaa 
tietoa, kouluttaa ja tuo toimijoita yh-
teen. Kepa inspiroi järjestöjä näkymään 

joukkona ja siten tavoittamaan uusia ja 
entistä laajempia yleisöjä.

Omassa toiminnassaan Kepa koros-
taa uusien ideoiden synnyttämistä ja 
järjestökentältä kantautuviin tarpeisiin 
vastaamista. Kepa herättelee julkista 
keskustelua mediaviestinnällä, omalla 
uutistuotannollaan ja kampanjoimalla 
globaalin vastuun teemoista.

Kepa rohkaisee myös yksittäisiä, 
globaalikysymyksistä kiinnostuneita 
kansalaisia toimimaan muutoksen 
puolesta. Näille muutosagenteille Kepa 
tarjoaa tukea ja työkaluja vaikuttaa 
omassa lähipiirissään ja laajemminkin.<

Kuvat ylhäältä vasemmalta 
myötäpäivään:

Globaalia toritunnelmaa 
Turun Mahdollisuuksien 
torilta. 

Veroparatiisimatkojen mat-
katoimisto Rautatientorilla. 
Tempauksella kerättiin alle-
kirjoituksia vetoomukseen 
suomalaisten suuryritysten 
maakohtaisen talousrapor-
toinnin puolesta. 

Painavaa asiaa -tapahtuma 
2013.

Kepan teltassa Maailma 
kylässä -festivaaleilla sai 
piirtää oman ilmastoaihei-
sen sarjakuvan. 

Maailma kylässä -festivaali 
antaa uusia kokemuksia ja 
näkökulmia suvaitsevaan 
monikulttuurisuuteen. 

Herätys, ilmasto lämpenee! 
Ilmastotempaus pärisytti 
heräskelloja ja herätteli 
ihmisiä huomioimaan 
ilmastonmuutoksen. 

Maailmamme on sairas! 
Kepa tarjoili kansalaisyh-
teiskunnan lääkkeitä halli-
tusneuvotteluiden aikaan. 

Globbarina toimiminen on minun  
tapani kantaa vaatimaton korteni  
kekoon meidän kaikkien yhteisissä  
asioissa. Bonuksena saa hyvää käytännön 
harjoitusta vaikuttamistyöstä.

“
laura heikkilä, vapaaehtoinen
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Globaalikasvatus ohjaa
yhteisvastuuseen maailmasta
>ratkaisujen löytäminen haastei-
siin, kuten köyhyyteen ja ilmastonmuu-
tokseen, on myös meidän suomalaisten 
vastuulla. Monisyinen nykytodellisuus 
vaatii meiltä vahvaa ymmärrystä siitä, 
kuinka globaalit riippuvuussuhteet 
vaikuttavat. Tarvitsemme myös tietoa 
siitä, kuinka voimme itse toimia maa-
ilmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden 
puolesta.

Kansalaisyhteiskunta on tärkeä 
globaalin oikeudenmukaisuuden ja 
asenneilmapiirin rakentaja. Järjestö-
jen toteuttama globaalikasvatus pitää 
sisällään laajan kirjon erityyppisiä 
kasvatus- ja opetusmenetelmiä, joita 
voidaan toteuttaa esimerkiksi kouluissa, 
työpaikoilla ja erilaisissa tapahtumissa.

Kepa tukee järjestöjen ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
yhteistyötä ja tarjoaa koulutusta ja 
neuvontaa globaalikasvatuksesta 
kiinnostuneille järjestöille. Globaaliin 
vastuuseen kasvaminen on prosessi, 
joka auttaa meitä kunnioittamaan eri-
laisuutta ja kehittää kykyämme toimia 
aktiivisina kansalaisina.<

WWF:llä on maailmanlaajuisesti haastavat 
tavoitteet: pysäyttää luonnon monimuotoi-
suuden köyhtyminen ja pienentää ihmiskun-
nan ekologinen jalanjälki kestävälle tasolle.
Visiomme mukaan luomme maailmaa, jossa 
ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon 
kanssa. Siksi yksilötasolla tavoitteenamme 
on vastuunsa tunteva, kestävää elämäntapaa 
toteuttava sekä lajitovereistaan ja muista 
lajeista välittävä ihminen.

Olemme olleet aktiivisesti mukana 
Kepan koordinoimassa globaalikasvatuksen 
verkostossa: osallistuneet koulutuksiin, glo-
baalikasvatushankkeiden arviointiin, koulu-
vierailukäytäntöjen kehittämiseen sekä olleet 
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
opettajankoulutuslaitoksille suunnattua 
Maailma koulussa -tapahtumien sarjaa.

Kepa on siis tarjonnut hyvän ja hyödylli-
sen vertaisfoorumin sekä mahdollisuuden 
kouluttautua jonkin verran lisää. Yhden 
järjestön on vaikea yksinään saada ääntään 
kuuluviin ja Kepan yhteen tuomina olemme 
onnistuneet mielestäni paremmin.

hanna seimola
ympäristökasvatusvastamvava, wwf

näkökulma:
yhdessä ääni kantaa 
pidemmälle

551 964 Kepan verkkosivuilla vieraili vuonna  
2012 yhteensä 551 964 uniikkia kävijää.

265 Kepa.fi-sivustolla julkaistiin vuonna 2012 yhteensä 
265 uutista, kolumnia ja tausta-artikkelia.
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25 Kepan kansalaisvaikuttamisen koulutusohjelmassa aloitti syksyllä 2013 yhteensä 25 tulevaa muutosagenttia. Koulutusohjelmaan 
osallistuvat oppivat muun muassa kirjoittamaan blogeja, olemaan yhteydessä poliitikkoihin tai järjestämään päräyttäviä tempauksia.
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Kun maailma tulee 
kylään
>maailma kylässä 
on poikkitaiteellinen 
kulttuurifestivaali, järjes-
töjen messutapahtuma, 
eksoottinen ruokakarne-
vaali ja ajankohtaisten 
aiheiden keskusteluaree-
na. Vuonna 2014 se on 
myös Finland Festivalsin 
nimeämä Vuoden festi-
vaali.

Vuodesta 1995 lähtien 
järjestetty koko perheen 
uniikki ilmaisfestivaali 
on yksi Suomen suurim-
mista festivaaleista ja 

Etvo-vapaaehtoisena on nähnyt käy-
tännössä, miten globaalit päätökset 
vaikuttavat köyhyyteen ja eriarvoi-
suuteen paikallisesti, mutta myös 
miten kehitystä viedään eteenpäin 
ihmisten tarpeista käsin ja heidän 
omilla ehdoillaan. Kokemus on opet-
tanut paljon ammatillisesti. Samalla 
arki hitaassa, mutta hymyilevässä 
kulttuuriympäristössä on avartanut 
käsityksiäni elämästä, ihmisistä ja 
itsestäni. Harppaus tuntematto-
maan siis kannattaa!

pieta seppänen,
etvona sambiassa 
green living movement  
-järjestössä

näkökulma:
harppaus  
tuntemattomaan  
kannattaa

Etvo on Kepan vapaaehtoisohjelma, 
jonka kautta voi lähteä vapaaeh-
toistyöhön Kepan jäsenjärjestöjen 
paikallisiin yhteistyöjärjestöihin 
Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen 
Amerikkaan.

vapaaehtoistyötä  
tositarkoituksella

Maailma kylässä -festivaalin yleisöennätys, 
105 000 kävijää, vuodelta 2012.
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suurin järjestö-, kehitys-
yhteistyö- ja monikult-
tuurisuustapahtuma. 
Festivaalikävijöitä on 
vuosittain noin 80 000.<

Mahdollisuuksien torit 
ovat kaikille avoimia 
ilmaistapahtumia. 
Torien tavoitteena on 
lisätä paikkakuntalaisten 
kiinnostusta globaaleihin 
kehityskysymyksiin ja 
tarjota kävijöille keinoja 
vaikuttaa oikeuden-
mukaisen maailman 
puolesta. Toreilla kansa-
laisjärjestöt esittelevät 
toimintaansa, tekijät 
kohtaavat ja monikult-
tuurinen ohjelma pitää 
yllä rentoa ja värikästä 
tunnelmaa.
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Monikulttuurista 
toritunnelmaa 
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Osaavat järjestöt ja vahva  
kansalaisyhteiskunta 
Kepa kokoaa joukot – oppimaan, kehittymään, vaikuttamaan ja vuoropuheluun.

>kepa herättelee keskustelua kansalaisyhteis-
kunnan tilasta ja seuraa, mitä sen yli 300 jäsenjär-
jestölle kuuluu, ja miten niille voisi kuulua entistä 
parempaa. Lisäksi Kepa kannustaa jäseniään esittä-
mään aloitteita kaikkia hyödyttävään yhteistyöhön. 

Kepa tukee järjestöjä kehitysyhteistyön, globaa-
likasvatuksen, vaikuttamistyön ja oman järjestön 
toimintatapojen kehittämiseen kouluttamalla ja tarjo-
amalla neuvontaa. Kepan jäsenistä noin puolet tekee 
käytännön kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta 
tekeviä järjestöjä on Suomessa yli sata. 

> VINGO eli Very Important 
NGO -teltta tarjoaa levähdys-
paikan Kepan jäsenjärjestöille 
Maailma kylässä -festivaaleilla. 

>  Työn alla ulkoministeriön 
Kehityspoliittinen kansalais-
yhteiskuntalinjaus. 

 Kansalaisjärjestöt marssivat  
Maputossa rauhan puolesta. 
Mukana Kepan kehityspoliittinen 
asiantuntija Humberto Ossemane.
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Verkostoitumisen paikkoja tarjoavat Kepan kes-
kustelutilaisuudet ja eri maissa toimivien järjestöjen 
tapaamiset.

Kattojärjestönä Kepa valvoo jäsentensä etuja.  
Kansalaisyhteiskunnan ääntä tulee kuunnella, ja  
sille täytyy taata suotuisa toimintaympäristö sekä 
riittävä rahoitus. Kepa saa etelästä tärkeää tietoa 
ja näkökulmia suomalaisjärjestöille välitettäväksi. 
Kepa myös innostaa järjestöjä mukaan globaaleihin 
keskusteluihin.<



k e p a n  o h j e l m a  2 0 1 3 - 2 0 1 5 13

Uusia tapoja kehittyä
>koulutusten lisäksi Kepa tukee 
jäseniään pitkäjänteisessä järjestötoi-
minnan kehittämisessä ja arvioinnin 
vahvistamisessa. Yksi Kepan tarjoaman 
tuen muodoista on oppimispilotti, joka 
tarjoaa Kepan jäsenjärjestöille tapoja 
kehittää yhteistyötä etelän kumppanien 
kanssa kansalaisyhteiskunnan vahvis-

Kehitysyhteistyön tulosten arviointiin on runsaasti 
määrällisiä mittareita, mutta esimerkiksi tasa-arvotyössä 
pitäisi saada esiin asenteissa tapahtuneet muutokset. 
Ihmisten omat tarinat kertovat paljon enemmän pitkistä 
prosesseista kuin pelkät luvut.

Etelän kumppanimme ovat jo aiemmin keränneet 
monissa hankkeissa ihmisten kokemuksia, ja halusimme 
yhdessä miettiä, mikä olisi kätevin tapa kerätä ja analy-
soida muutostarinoita.

Oppimispilotti on antanut mahdollisuuden keskittyä 
tietyn väliajoin täysin tähän aiheeseen, ja tapaamiset 
kepalaisten kanssa ovat innostaneet ja motivoineet. Kepa 
on ollut järjestöllemme arvokas resurssipankki: Olemme 
saaneet tietoa ja esimerkkejä maailmalta sekä uusia 

ideoita ja menetelmiä omaan työhön.
Yhdessä ideoimme Digitaalinen tarinankerronta -kou-

lutuksen järjestöille, ja ugandalaisen kumppanin kanssa 
pääsemme Barefoot Guide -työpajaan Etelä-Afrikkaan 
kuulemaan kansainvälisiä kokemuksia tarinankerronnas-
ta.

Vuoden aikana kehitämme yksinkertaisen, paikallis-
lähtöisen työkalun: tarinapäiväkirjan Somalimaan kump-
paneille, jota myös muut järjestöt voivat hyödyntää. On 
tärkeää käydä keskustelua siitä, miksi kehitysyhteistyössä 
usein unohdamme ihmisten äänet.

 
milla mäkinen, ohjelmakoordinaattori, solidaarisuus

näkökulma: 
tarina tavoittaa ihmiset hankkeen takana

tamiseksi. Ensimmäinen oppimispilotti, 
jonka tavoitteena on kehittää tarinoi-
den käyttöä hankkeiden arvioinnissa, 
käynnistyi vuonna 2013. Sitä toteute-
taan yhdessä Solidaarisuuden kanssa, 
mutta oppimispilotin hengen mukai-
sesti tulokset jaetaan laajemmin koko 
järjestökentän hyödyksi.<

työkaluja kehitys-
yhteistyöhön
Kepa tuottaa järjestöjen käyttöön 
erilaisia työkaluja. Esimerkiksi 
Kumppanuuden kompassin avulla 
kehitysyhteistyötä tekevät jär-
jestöt voivat vahvistaa vuorovai-
kutustaan etelän kumppaniensa 
kanssa ja käydä keskustelua yh-
teistyöstä. Ilmastopuntari puoles-
taan kertoo, miten järjestöt voivat 
huomioida ilmastonmuutoksen 
vaikutukset etelän hanketyössä.
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Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön 
tuloksellisuutta kuvaavat Istanbulin 
periaatteet, joiden toteutumista kan-
salaisjärjestöt ovat kansainvälisesti 
sitoutuneet edistämään.

Ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen 
oikeudenmukaisuus

Sukupuolten välinen tasa-arvo, 
naisten ja tyttöjen oikeudet

Ihmisten voimaannuttaminen, 
demokraattinen omistajuus ja 
osallisuus

Ekologisesti kestävä kehitys

Läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus

Tasavertainen kumppanuus ja 
solidaarisuus

Tiedon jakaminen ja keskinäinen 
oppiminen

Pyrkimys positiiviseen, kestävään 
muutokseen

>

istanbulin  
periaatteet

>

>

>
>
>

>

>
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Edunvalvonnalla turvataan  
kansalaisyhteiskunnan toimintaa 
>kepan tavoitteena on vahvistaa 
kansalaisyhteiskunnan roolia Suomen 
kehityspolitiikassa ja kasvattaa kansa-
laisjärjestöjen kehitysyhteistyörahoi-
tusta.

Kepa keskustelee ulkoministeriön 
kanssa jatkuvasti järjestöjen määrära-
hoista, niiden kriteereistä ja hallinnoin-
nista. Kepassa seurataan ja kartoitetaan 
myös muita rahoitusmahdollisuuksia 
järjestöjen kehitysyhteistyölle ja koti-
maan toiminnalle.

Rahoituksen lisäksi järjestöjen 
osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien parantaminen ja yhteistyön 
lisääminen niin julkishallinnon, yksityi-
sen sektorin kuin järjestöjenkin kesken 
ovat tärkeitä tavoitteita.

Opetus- ja nuorisoalan toimijat ovat 
merkittäviä asennevaikuttajia. Kepan 
globaalikasvatusverkosto pyrkii vaikut-
tamaan siihen, että globaalikasvatus 

100 Kepan tarjoamaan neuvontaan kehitysyhteistyö- ja globaali- 
kasvatushankkeista osallistuu vuosittain noin 100 järjestöä.

622 Kepan järjestämiin koulutuksiin 
osallistui 622 henkilöä vuonna 2012.

näkyy vuonna 2016 voimaan tulevassa 
valtakunnallisessa Opetussuunnitel-
massa.

Käytännössä edunvalvontatyö on 
säännöllistä yhteydenpitoa virkamie-
hiin, järjestöjen rahoitus- ja osallistu-
mismahdollisuuksiin vaikuttamista 
sekä järjestöjen kokoamista yhteen 
erilaisten yhteisten kannanottojen ja 
keskustelujen merkeissä. Lisäksi Kepa 
kattojärjestönä seuraa ja osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun niin 
Suomessa kuin globaalien verkostojen-
kin kautta.

Suomessa Kansalaisyhteiskuntapoli-
tiikan neuvottelukunta KANE on tärkeä 
vaikuttamiskanava. Kepa on myös jäsen 
kansainvälisessä CIVICUS-verkostossa, 
joka on merkittävä yhteistyökumppani 
kansalaisyhteiskunnan tilan puolusta-
misessa.<
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Toimivan demokratian 
edellytys
>aktiivinen kansalaisyhteiskunta 
on yksi demokraattisen yhteiskunnan peruspi-
lareista. Se lisää kansalaisten mahdollisuuksia 
vaikuttaa päätöksentekoon, toteuttaa innovatii-
visia, ruohonjuuritasolta kumpuavia hankkeita ja 
tehdä aloitteita.

Kepalle kansalaisyhteiskunta on yksi yhteis-
kunnan neljästä, osittain päällekkäisestä osa-alu-
eesta yhdessä valtion, markkinoiden ja poliittisen 
järjestelmän kanssa. Kansalaisyhteiskunta muut-
tuu jatkuvasti, mutta sen perimmäinen luonne 
pysyy samana: kansalaisyhteiskunnan toimijat 
eivät pyri taloudelliseen voittoon tai poliittiseen 
valtaan.

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 
tarkoittaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
tukemista ja toimintaedellytysten turvaamista. 
Lähtökohtana on kansalaisten omistajuus, eli 
kansalaisten valta ja vastuu päättää oman maan-
sa kehityksen suunnasta. Kansalaisjärjestöt tar-
joavat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia 
ja tavoittavat ruohonjuuritasolla myös kaikkein 
haavoittuvimmat ihmiset.

Kepa vahvistaa ja rohkaisee kansalaisyhteis-
kunnan toimijoita edistämään omistajuutta 
ja tekemään yhteistyötä halutun muutoksen 
aikaansaamiseksi.

Kansalaisyhteiskunnan tukemisen keinot 
vaihtelevat koulutuksesta ja tuesta tiedon 
jakamiseen ja poliittisen keskustelun aktivoimi-
seen. Kepan etelän kumppanijärjestöjen kanssa 
vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa maansa politiik-
kaan.<

näkökulma:
omilla jaloilla seisova vallan  
vahtikoira

Vahva kansalaisyhteiskunta pystyy 
toimimaan vallan vahtikoirana. 
Mutta vahtikoirana toimiminen 
vaatii, että kansalaisjärjestöt ovat 
riittävän vahvoja, niillä on tarvitta-
vat tiedot ja taidot, ja että hyvän 
hallinnon periaatteita noudate-
taan myös itse.

Meillä on nyt 160 jäsentä. Osana 
toimintaamme haluamme edistää 
hyvää hallintoa kansalaisyhteiskun-
nan sisällä ja meillä on käytössä 
sertifikaatti, jonka järjestöt voivat 
saada. Sen saadakseen pitää suorit-
taa vapaaehtoinen testi, joka sisältää 
hyvän hallinnon minimikriteerit.

Vaikuttamistyössä tavoitteenam-
me on, että kansalaisyhteiskunnan 
toimijoita kuultaisiin päätöksen-
teossa. Kambodzassa on ollut 
hallitusta vastaan laajoja protesteja, 

joita on yritetty pitää kaikin keinoin 
rauhallisena. Meillä on käytännössä 
yksipuoluevalta, sillä oppositiolla ei 
ole pääsyä parlamenttiin.

Toisaalta kansalaisyhteiskunnan 
keskusteluyhteys hallituksen kanssa 
on kohtuullinen. Välit ovat viime 
aikoina jonkin verran parantuneet. 
Esimerkiksi järjestötoimintaa koske-
vaa lakia ja viestintälakia käsiteltä-
essä on perustettu työryhmiä, joihin 
myös kansalaisjärjestöjen edustajia 
on kutsuttu mukaan.

Tavoitteenamme on vahva kan-
salaisyhteiskunta, joka seisoo omilla 
jaloillaan ilman ulkopuolista tukea. 
Vielä yhteistyö ulkomaisten järjes-
töjen kanssa on tärkeää, sillä meiltä 
puuttuu varoja sekä tarpeellista stra-
tegista osaamista ja taitoja, joihin 
saamme tukea kumppaneiltamme.

keo phalla ja el sotheary, cooperation committee on cambodian 
(ccc), kepan kumppani kambodzhassa.
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töölöntorinkatu 2 a,  
00260 helsinki, finland 
09 584 233 
info@kepa.fi 
www.kepa.fi

kepan kolmivuotisohjelma 2013–15

graafinen sunnittelu: suvi savolainen 
taitto: olli-pekka lehtinen

kepan toimintaa tuetaan ulkoministeriön 
kehitys yhteistyövaroista.

Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja  
globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö. 

Kepa innostaa suomalaisia toimimaan  
oikeudenmukaisen maailman puolesta.


