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”Kehitysyhteistyön avulla tuhannet ja taas tuhannet ihmiset saavat tänäkin päivänä 
ravintoa ja opetusta – jotakin, joka voi muuttaa heidän maailmansa.”
Kumppanuus-palkinnon saajan valitsija, tasavallan presidentti tarja Halonen.
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Vuoden 2005 Kumppanuus-palkinto myönnet-
tiin Kehitysmaayhdistys Pääskyille. Voittajan 
valinnut tasavallan presidentti Tarja Halonen 
katsoi perusteluissaan, että Pääskyjen hanke oli 
”pitkäaikaisesti kaunis”.

Pääskyt tukee Intian maaseudun köyhimpiä 
maatyöläisiä ja maattomia, ja sen paikallinen 
kumppani on VCDS, Village Community Deve-
lopment Society. Vuonna 1984 alkanut hanke on 
antanut kymmenilletuhansille ihmisille toivoa 
tulevaisuudesta ilman kastisortoa. 

Kuva: Kumppanuus-palkinnon voittaneen Kehitysmaayhdis-
tys Pääskyjen intialainen kumppani vCDS opettaa  
tamil Nadun kylissä luomuviljelyä.

Palkinto pitkästä 
kumppanuudesta



K
u

v
a

: Sa
N

N
a

 jä
P

P
iN

e
N

”Kepa on merkittävä pala 
kehitysyhteistyön historiaa, 

ja kehitysyhteistyössä  
kansalaisjärjestöt ovat 

usein olleet muutosten  
liikkeellepaneva voima.” 

alivaltiosihteeri Pertti Majanen  
Kepan 20-vuotisjuhlissa

toiminnanjohtaja timo lappalainen toimitti tyhjän 
lahjan WtO-kokoukseen matkaavalle  

kehitysministeri Mari Kiviniemelle (kesk)  
valkonauhakampanjan tempauksessa joulukuussa.

Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. Kesällä puolet maailman 
asukkaista seurasi Bob Geldofin masinoimaa konserttisarjaa, jonka 
välityksellä vedottiin G8-maiden päättäjiin kehitysmaiden velkojen 
anteeksiantamisen puolesta. Heti perään kokoonnuttiin New Yorkiin 
arvioimaan YK:n vuosituhatjulistuksen yhteydessä annettujen 
tavoitteiden saavuttamista. Joulukuussa oli Maailman kauppajär-
jestön WTO:n vuoro syventyä Hongkongissa kansainvälisen kaupan 
mekanismeihin kehitysnäkökulmasta.

Kepa ja sen kautta suomalaiset kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöt 
seurasivat näitä prosesseja myös sisältäpäin. Valitettavasti molem-
pien kokouksien tulokset olivat lieviä pettymyksiä, mutta samalla 
itse tapahtumat osoittivat, että köyhyyden poistaminen ja epäoi-
keudenmukaiset kansainväliset sopimusjärjestelyt tunnustetaan 
keskeiseksi osaksi kansainvälistä poliittista keskustelua. 

Mennyt vuosi oli myös Kepalle melkoinen supervuosi. Juhlimme 
maaliskuussa Kepan 20-vuotista taivalta yhdessä yli sadan vanhan 
ja uuden ystävän kanssa. Kepasta on tullut täysi-ikäinen yli 270 jäse-
nen kattojärjestö, joka on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa 
kansalaisyhteiskunnassa. 

Viime vuonna ulkoasiainministeriö teetti arvioinnin Kepan toimin-
nasta kymmenen viime vuoden ajalta. Arvioinnin mukaan toimin-
tamme sisältö on ollut tarkoituksenmukaista ja korkealaatuista niin 
etelässä kuin Suomessa. Englantilaisen, koulutukseen ja evaluointiin 
erikoistuneen Intrac-järjestön tekemässä arviossa etelän kumppani-
järjestömme pitivät yhteistyötä Kepan kanssa erityisen arvokkaana 
juuri tasavertaisuudelle perustuvan kumppanuuden ansiosta. 

Viime syksynä hyväksyttiin Kepan päästrategia. Seuraavien viiden 
vuoden aikana toimintamme keskipisteessä on Kepan asiantuntijuu-
den syventäminen niistä prosesseista, mekanismeista ja rakenteista, 
jotka ylläpitävät köyhdyttämistä. Toimintamme painopisteitä tulevat 
olemaan myös organisaation ja verkostojen vahvistaminen, jäsenjär-
jestöjemme etujen valvominen ja Kepan oman profiilin nostaminen.

Toimintamme on viime vuosina painottunut yhä voimakkaammin 
kehityspoliittiseen vaikuttamiseen sekä jäsenistömme toimintaedel-
lytysten parantamiseen. Uskomme, että molemmat puolet eli kehi-
tyspoliittinen vaikuttamistoiminta sekä palvelujen tuottaminen ovat 
yhtä tärkeitä Kepan toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. Samoin on 
korostettava ”yhden ohjelman periaatettamme”: toimintamme niin 
Suomessa kuin etelässä on osa yhtä integroitua kokonaisuutta.

Haluamme huolehtia siitä, että Kepa säilyy ja entisestään kehittyy 
avoimena, innostavana ja rohkeana järjestönä. Siksi rohkaisemme 
tämän julkaisun lukijoita antamaan meille palautetta tai ajatuksia 
siitä, kuinka voisimme palvella kansalaisjärjestöjä niiden kehitys-
yhteistyössä ja poliittisessa työssä vieläkin paremmin. 

TIMO LAPPALAINEN
toiminnanjohtaja
timo.lappalainen@kepa.fi

Vuosi 2005
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Vaihda vanha maapallosi uuteen

Maailma kylässä -festivaali täytti kym-
menen vuotta ja muuttui jokavuotiseksi 
tapahtumaksi. Kaksipäiväinen festivaali 
järjestettiin toukokuun lopussa Helsingin 
Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla. 
Teemana oli ympäristö, mikä näkyi erityi-
sesti Rautatientorille kootun jättiteltan 
Amazonas-näyttelyssä.

Festivaali rikkoi aikaisemmat kävijä- ja 
näytteilleasettajaennätykset: viikonlopun 
aikana festivaaleilla kävi noin 70 000 
ihmistä. Kehitysyhteistyötä esiteltiin moni-
puolisesti 264 eri pisteessä.

Konserteissa ja ensimmäistä kertaa järjes-
tetyillä festivaaliklubeilla esiintyivät muun 
muassa espanjalainen Cheb Balowski, 
chileläinen Gondwana, somalialainen Ma-
ryam Mursal ja senegalilainen Bogostyle. 
Kotimaisista esiintyjistä mukana olivat 
Värttinä, Kimmo Pohjonen, Jonna Ter-
vomaa sekä useista suomalaisista huip-
puartisteista koottu juhlavuoden bändi 
Kymppiorkka.

Pienimuotoisemmissa Kepan 
tukemissa maakuntatapahtumissa eli 
Mahdollisuuksien toreilla tavoitettiin 

tuhansia kehitysyhteistyöstä kiinnostunei-
ta suomalaisia. Toreja pidettiin 18 paikka-
kunnalla. Mahdollisuuksien torit tarjoavat 
paikallisille yhdistyksille ja järjestöille 
tilaisuuden näkyä, hankkia lisää jäseniä  
ja vaikuttaa. 

www.maailmakylassa.fi
www.mahdollisuuksientorit.fi

Kuva: Maailma kylässä -festaria vietettiin  
aurinkoisessa säässä.



Kuva: Maailma kylässä -festaria vietettiin  
aurinkoisessa säässä.

Mitäpä jos et osaisi lukea tätä?

Kepan näkyvin kampanja vuonna 2005 oli ”Poseeraa parempi 
maailma”. Kampanjalla kerättiin valokuvia vetoomukseen, joka 
luovutettiin kansanedustajille syksyllä. Itsensä ja tervehdyksensä 
valokuvautti noin 4 500 kansalaista.

Luovuus kukoisti valokuvissa. ”Meillä on varaa syödä, paitsi 
sanamme”, ”Sentti sulta on kilometri jollekin”, ”An ny ees yks suo-
lasilakka”, kansanedustajiin vedottiin. Vetoomuksen tavoitteena 
oli muistuttaa hallitusta Suomen panoksesta YK:n kehitystavoit-
teiden saavuttamisessa. 

Budjettikehysneuvottelujen aikaan huhtikuussa Kepa ja yli 80 
jäsenjärjestöä lahjoittivat kansanedustajille tiikerikakut, joista oli 
leikattu pois 0,7 prosenttia vastaava siivu. Kansanedustajiin pyrit-
tiin vaikuttamaan myös suorilla yhteydenotoilla ja mainonnalla.

Tuloksena opposition kansanedustajat esittivät hallitukselle 
välikysymyksen kehitysyhteistyömäärärahoista. Ensimmäistä 
kertaa historiassaan Suomen hallitus joutui kehitysyhteistyöpoli-
tiikkaa koskevaan epäluottamuslauseäänestykseen. Hallitus voitti 
äänestyksen, mutta vuoden 2006 avustusbudjettiin Kepan ja sen 
jäsenten lobbaus tuotti konkreettisen tuloksen, viisi miljoonaa 
euroa lisää.

YK:n vuosituhattavoitejulistuksesta tuli kuluneeksi viisi vuotta. 
Kepa osallistui Millennium +5 -kokoukseen New Yorkissa, jossa 
Kepan työntekijä oli mukana virallisessa delegaatiossa. Kauppapo-
liittisen vaikuttamisen tärkein tapahtuma oli Maailman kauppa-
järjestön WTO:n ministerikokous Hongkongissa. Kepa kommentoi 
aktiivisesti Suomen WTO-valmisteluja ja edusti kansalaisjärjestöjä 
Suomen WTO-delegaatiossa. 

www.poseeraaparempimaailma.fi
www.kepa.fi/kampanjat/tapahtumat
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Kuva: Helmikuussa järjestöt luovuttiva kansanedustajille tiikeri-
kakkuja, josta oli poistettu 0,7 prosenttia osoituksena siitä,  
kuinka mitätön osuus se koko kakusta on.

Kepan vuosikertomus 2005 – 5
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Kehitysmaaliikkeen  
vaikuttavuus arviointiin

Kepan Maailmankylän laitamilla -raporttisarja sai jatkoa. Suomi 
ja köyhdytetyt kertoo suomalaisesta kehitysmaaliikkeestä, joka 
pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että köyhyyttä yllä-
pitävät rakenteet muutetaan.

Kirjaan kirjoittaneen filosofi Thomas Wallgrenin mukaan 
suomalaista kehitysmaaliikettä edustavat kaikki vapaaehtoi-
suuteen perustuvat, epäitsekkäät teot kansainvälisen oikeuden-
mukaisuuden puolesta. Enemmistö suomalaisista osallistuu 
siis kehitysmaaliikkeeseen joka vuosi.

Viime vuosina suomalaiset kehitysyhteistyön tekijät ovat alka-
neet entistä aktiivisemmin arvioida oman toimintansa tuloksia 
ja vaikutuksia. Kepan myötävaikutuksella kehityspolitiikan tut-
kijoista ja toimijoista koottiin verkosto, joka ryhtyi aktiivisesti 
edistämään kehitysyhteistyön vaikuttavuuden arviointia. 

Kuva: Perheenäiti keittää maissipuuroa  
lounaaksi Sambian eteläprovinssissa.

kumppanuus
kahden tai useamman kumppanin 
pitkäjänteinen ja tasaveroinen kanssa
käyminen, vuorovaikutus  
ja yhteistoiminta.

kumppanuusohjelma
kepan keino lisätä suomalaisen 
kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta 
globaaleista kysymyksistä ja parantaa 
sen toimintakykyä. kumppanuusohjelma 
sisältää myös kehitysmaiden kansalais
yhteiskuntien vahvistamisen ja 
yhteistyöverkostojen rakentamisen.

köyhdyttäminen
maailmassa vaikuttavat rakenteet, 
järjestelmät ja sopimukset, jotka 
tekevät köyhistä köyhiä ja pitävät heidät 
köyhyydessä. tällaisia rakenteita ovat 
esimerkiksi puutteelliset osallistumis
mahdollisuudet poliittiseen 
päätöksentekoon tai rikkaita maita 
suosivat kauppasopimukset.

?

tammikuussa jul-
kaistu Maailman-
kylän laitamilla 
-sarjan toinen osa 
kuvaa suomalaista 
kehitysmaaliikettä



Kepa toteuttaa sekä Suomessa että kenttä-
maissa globaalia ohjelmaa, jonka painopis-
teet ovat toisaalta yhdessä kumppaneiden 
kanssa tehtävä poliittinen työ köyhyyden 
poistamiseksi ja toisaalta Etelän ja Pohjoi-
sen kansalaisjärjestöjen yhteensaattami-
nen ja niiden työn tukeminen.

MOSAMBIK

Kepa aloitti kehitysjoukkotoiminnan Mo-
sambikissa vuonna 1991. Kymmenen viime 
vuoden aikana toiminta on suuntautunut 
henkilöavusta kumppanuussopimuksiin, 
julkisen sektorin tukemiseen ja Mosambi-
kin kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. 
Viime vuosina Kepa on tukenut yhä enem-
män mosambikilaisten järjestöjen kehitys-
poliittista toimintaa ja vaikuttamistyötä.

Kepan tärkeimmät kumppanit Mosambi-
kissa ovat vammaisten asiaa ajava FAMOD, 
naisjärjestö Forum Mulher ja pienviljeli-
jöiden järjestö UNAC. Kepan yhteyspalve-
luita käytti vuonna 2005 toistakymmentä 
suomalaista järjestöä.
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TANSANIA

Tansaniassa Kepan paikallisia kumppaneita 
ovat TANGO, tansanialaisten kansalaisjär-
jestöjen valtakunnallinen kattojärjestö, 
sekä UNGO, Morogoron kaupungissa 
toimivien kansalaisjärjestöjen liitto.

Tansaniassa toimii lähes �0 suomalais-
ta järjestöä, joista suurin osa on Kepan 
jäseniä. Järjestöillä on jatkuvasti käynnissä 
yli 50 hanketta, enemmän kuin missään 
muussa maassa. Kepalla on ollut toimisto 
Tansaniassa, Morogorossa, vuodesta 1997.

SAMBIA

Kepan ensimmäinen kenttätoimisto perus-
tettiin Sambiaan 1987 ja kumppanuusoh-
jelma aloitettiin vuonna 1996. Kepa tukee 
Sambian kansalaisyhteiskunnan kehitystä 
sekä suomalaisten ja sambialaisten järjes-
töjen vuorovaikutusta.

Kepa tukee yli 40 sambialaista kansalais-
järjestöä. Kepan pitkäaikaisia kumppaneita 
ovat JCTR (Jesuit Centre for Theological 
Reflection), joka vaatii velkojen anteeksian-
toa ja tekee laajaa tiedotus- ja mielipide-
vaikutustyötä, sekä kestävää maanviljelyä 
opettava Green Living Movement, GLM.

Kepa kentällä
NICARAGUA

Nicaraguassa Kepa toimii pääasiassa kah-
della Karibian rannikon monikulttuurisella 
itsehallintoalueella. Karibian rannikko on 
Nicaraguan köyhintä aluetta, ja sen erityisiä 
haasteita ovat muun muassa alkuperäis-
kansojen maakysymys, autonomian toteu-
tus, koulutus, ruokaturva ja metsänhakkuut.

Kepa toimii yhteistyössä Alexander von Hum-
boldt Centerin, UNDP:n, Oxfamin ja URACCAN-
yliopiston kanssa. Työtä on tehty vuodesta 
1989, ensin kehitysjoukkolaisina, vuodesta 
1995 kumppanuusohjelman puitteissa.

INDONESIA

Kepa on työskennellyt indonesialaisen 
Insistin kumppanina vuodesta 1998. Insist 
eli Indonesian Society for Social Transforma-
tion on 20 järjestön muodostama verkosto. 
Kepa on tukenut Insistin koulutusohjelmia, 
politiikan tutkimusta (policy research) ja 
järjestön lehteä Wacanaa. Indonesiassa 
Kepalla ei ole omaa kenttätoimistoa, vaan 
työntekijä työskentelee Insistin tiloissa. 

www.kepa.fi/mika_kepa/ulkomailla

Kuva: Kepan yhteystoimitsija esa Salminen vierailulla  
sambialaisen Disacaren pyörätuolipajassa.
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Kaikki kouluun

Kepa kouluttaa kaikkia kehitysmaakysymyksistä 
kiinnostuneita: järjestöjen edustajia, opiskelijoi-
ta ja kansalaisaktiiveja. Koulutuksen tavoitteena 
on tarjota tietoja ja taitoja, joita kursseille osal-
listuneet voivat hyödyntää toimiessaan yhteis-
vastuun puolesta Suomessa ja maailmalla.

Kepan koulutuksen pääteemat ovat kehitys-
yhteistyöhankkeet, kehityspolitiikka, kumppa-
nuuden kehittäminen, tasa-arvo ja osallistami-
nen sekä järjestöjen vaikuttamistoiminta.

Köyhyyden kasvot -kurssisarja köyhdyttämisen 
mekanismeista oli menestys. Vuoden aikana 
järjestettiin myös kuusitoista kurssia hankehal-
linnosta. Neljä näistä oli verkkokursseja. 

Kepan hankeneuvoja auttoi järjestöjä kehitys-
yhteistyöhankkeiden suunnittelussa, seurannas-
sa ja arvioinnissa. Yhteydenottoja tuli yli 200, 
lähes saman verran kuin edellisvuonna.

Kuusikymmentä jäsenjärjestöä osallistui kehitys-
yhteistyön laatua pohtivaan verkostoon.

Koulutus on tärkeä osa Kepan toimintaa Mosam-
bikissa, Tansaniassa, Sambiassa ja Nicaraguassa. 
Suurin osa etelässä koulutettavista järjestöistä 
on Kepan ja sen suomalaisten jäsenten kump-
panijärjestöjä, mutta myös muita järjestöjä 
koulutetaan, jos se on tarpeen kansalaisyh-
teiskunnan vahvistamiseksi. Etelän kursseissa 
on paljon tarjontaa IT-osaamisen perusteista 
kauppapolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. 
Jotkut etelän järjestöt osallistuvat myös Kepan 
verkkokursseille. 

www.kepa.fi/koulutus

Kuva: etvon vapaaehtoinen Modesta Kokwenda 
tansaniasta Männäisten ala-asteella Kalannissa, 
jossa hän toimi viisi kuukautta kouluavustajana.
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jäsenten näkemyksiä kepasta
jäsenten mielestä Kepan toiminnassa tärkeintä 
ovat poliittisiin päättäjiin vaikuttaminen, 
jäsenjärjestöjen edunvalvonta sekä tiedotus, 
ilmenee alkuvuodesta 2005 valmistuneesta 
jäsenjärjestökyselystä. tyytyväisimpiä jäsenet ovat 
Kepan tapahtumien ja koulutuksen toteutukseen 
sekä tiedon saantiin. parantamista Kepalla on 
jäsenten mielestä erityisesti kenttätoimistojen 
palveluissa, jäsenten edunvalvonnassa ja järjestöjen 
verkostoitumisen tukemisessa. 

?



Kansainvälisyyskasvatusta 
monessa muodossa

Etelän vapaaehtoisohjelmaan Etvoon osal-
listui 50 vapaaehtoista. Aasiaan, Latinalai-
seen Amerikkaan ja Afrikkaan matkanneita 
vapaaehtoisia koulutettiin ennen lähtöä 
monipuolisesti: kursseilla käsiteltiin niin 
terveyskysymyksiä, kulttuurien kohtaamis-
ta kuin vuosituhattavoitteitakin. Etelästä 
Suomeen saapui kolme vapaaehtoista.

Suomalaisten kasvava kiinnostus vapaaeh-
toistyöhön näkyi yhteydenottoina Etvoon. 
Etvo tarjoaa mahdollisuuden päästä 
käsiksi ruohonjuuritason työhön eteläs-
sä. Etvo-maita on kymmenen kolmella 
eri mantereella, ja vapaaehtoiset voivat 
sijoittua esimerkiksi ympäristöjärjestöihin 
tai työskentelemään vammaisten tai katu-
lasten parissa.

Vuonna 2005 aloitetun pilottiprojektin 
tavoitteena on rekrytoida palaavia vapaa-
ehtoisia kansalaisjärjestötyöhön kotimaas-
sa. Tavoitteena on, että vapaaehtoisten 
kokemukset hyödyttäisivät mahdollisim-
man monia.

Kepan kanssa Etvo-yhteistyötä tekevät 
Allianssi, Maailmanvaihto, Suomen Tinku ja 
Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT.

Kansainvälisyyskasvatus juurtui entistä tiu-
kemmin osaksi järjestön toimintaa. Kepan 
koordinoima laaja kansainvälisyyskasva-
tusverkosto osallistui muun muassa alan 
kansallista toimipideohjelmaa valmistel-
leeseen työryhmään, jonka ehdotus luovu-
tettiin opetusministeri Antti Kalliomäelle. 

Verkostossa syntyi myös ajatus Maailman-
koulu-pilottihankkeesta. Hanke tarjoaa 
Oulun seudun kouluille ”yhden luukun” 
kautta eri järjestöjen tuottamaa valmista 
ja laadukasta materiaalia kehityskysymyk-
sistä ja kansainvälisyyskasvatuksesta. 

www.etvo.fi
www.kansainvalisyyskasvatus.net 

Kuva: etvon intialainen vapaaehtoinen  
Subramanian Panneer Selvam koulutti suomalaisia 
etvo-vapaaehtoisia viittakiven opistolla lokakuussa.
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  kehitysyhteistyön palvelukeskus
töölöntorinkatu 2 a
00260 helsinki
09584 233 
info@kepa.fi
www.kepa.fi

Kepan toimintakertomus 2005

isbn 952-200-026-4 (nid.),  
isbn 952-200-0272 (pdf), 

Kepan toimintaa tuetaan ulkoministeriön  
kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestömäärärahoista

Julkaisut uudistuivat

Kepan pääsivuston suosio jatkoi kasvuaan: kävijä-
määrät lisääntyivät 26 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Historiallinen 50 000 kuukausittaisen 
kävijän raja ylittyi lokakuussa.

Pääsivusto uusittiin syksyllä. Uusi sivusto avattiin 
marraskuussa. Kepan vanha logoeläin kirahvi jäi 
eläkkeelle, ja uudeksi tunnukseksi tuli vuoropuhe-
lua symboloiva puhekupla. Samalla Nettikirahvin 
nimellä ilmestynyt sähköpostikirje muuttui Netti-
viikoksi. Nettiviikkoon kerätään ajankohtaiset uutiset 
ja tapahtumat.

Uudistuksen yhteydessä sivuston päämenua selkey-
tettiin. Navigointi jakautuu nyt selkeästi palveluihin 
ja kampanjoihin. Näiden lisäksi on omat osionsa jär-
jestöille ja toimittajille. Hakutoimintoa parannettiin 
ja Kampanjat-osiota laajennettiin. Kepan blogisivuil-
la voi käydä lukemassa merkintöjä Afrikan arjesta ja 
kampanjoiden kulusta sekä pohdintoja kehitysmaa-
uutisoinnista.

www.kepa.fi

MAAILMAN KUVALEHTI YLITTI ODOTUKSET

Aikaisemmin kuusi kertaa vuodessa ilmestynyt aika-
kauslehti Kumppani muuttui vuonna 2005 kuukau-
silehdeksi. Aiemmin ilmainen lehti muuttui samalla 
maksulliseksi.

Muutos onnistui yli kaikkien odotusten. Tilaajatavoi-
te ylittyi reippaasti ja lehti sai uusia valmiuksia rea-
goida ajankohtaisiin tapahtumiin. Kumppani haistaa 
uutisaiheet jo ennen kuin niistä tulee uutisia: 
esimerkiksi Uruguayn, Argentiinan ja MetsäBotnian 
välinen sellukiista oli lehdessä esillä jo joulukuussa, 
kolme kuukautta ennen kuin siitä tuli uutisaihe valta-
mediassa. 

www.kumppani.fi
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KEHITYSYHTEISTYöN PALVELUKESKUS KEPA RY

• Paremman politiikan globbari: vaikuttamista  
kabineteissa ja kaduilla

• Kehitysyhteistyön kattojärjestö: järjestöjen  
yhteistyötä, koulutusta, palveluja ja edunvalvontaa

• Kaiken maailman kohtauspaikka: tapahtumia,  
julkaisuja ja verkostoja

HENKILöKUNTA 

Kepan henkilökunnan keski-ikä vuoden 2005 lopussa 
oli �8 vuotta. Naisia henkilökunnasta oli 60 prosenttia. 
Kaiken kaikkiaan Kepan palveluksessa oli 88 työsuh-
teista työntekijää ja 7 siviilipalvelusmiestä. Työsuhtei-
sista 47 työskenteli Suomessa ja 41 kenttämaissa. 

Oikeudenmukaisemman 
maailman puolesta  
vuodesta 1985

TALOUS 

Kepan toiminnan kulut vuonna 2005 olivat yhteensä 
5,� miljoonaa euroa. Niistä 95 prosenttia katettiin 
valtionavuilla ja loput muun muassa jäsenmaksuin, 
osallistumismaksuin ja myyntituotoin.

1.  Poliittinen työ, 1 132 828  €
2. laatutyö, 890 152 €
3. johtaminen, 439 093 €
4.  Ohjelman kehitys, 188 556 €
5.  Hallinto ja 
 tukitoiminnot, 1 552 940 €
6.  itsenäiset hankkeet, 718 675 €

1. 

2. 

3. 4. 

5. 

6. 

23 %

18 %

9 %4 %

31 %

15 %

Kuva: alempiin kasteihin kuuluvat lapset opiskelevat  
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen intialaisen kumppanijärjestön  
vCDS:n ylläpitämässä iltakoulussa.

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

11.  uskonnolliset  
 järjestöt, 10 %
12. vammaisjärjestöt, 4 %
13. väestö ja terveys -järjestöt, 6 %
14.  Ympäristöjärjestöt, 3 %
15.  Ystävyysseurat, 12 %

1.  ammattiyhdistykset  
 ja -liitot, 4 %
2.  avustusjärjestöt, 5 %
3.  Kehitysmaaseurat  
 ja -yhdistykset, 10 %
4.  Kulttuuri- ja moni- 
 kulttuurisuusjärjestöt, 12 %
5.  Kummilapsi ja  
 adoptiotoiminta, 4 %
6.  lapsi-, nuoriso- ja  
 opiskelijajärjestöt, 14 %
7.  Maahanmuuttajajärjestöt, 2 %
8.  Oppilaitokset, koulut  
 ja tutkimusjärjestöt, 6 %
9.  rauha, demokratia ja  
 ihmisoikeudet, 3 %
10. reilun kaupan yhdistys  
 ja maailmankaupat, 5 %

JäSENISTö 

Kepalla oli vuoden 2005 lopussa 270 jäsenjärjestöä, 
jotka jakautuivat tyypeittäin seuraavasti: 
luokittelu perustuu jäsenten ensisijaiseen  
toimintamuotoon tai teemaan. 




