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”uskon, että peukalo pystyssä voi vaikuttaa isoihin 
asioihin – ja tämä on vielä kivaa!”

- Joku ja joku

Peukalokyydillä köyhyyttä vastaan

Globbariverkosto on Kepan uusi toiminta-
muoto, jolla järjestöt ja yksityiset kansalaiset 
kampanjoivat Suomeen parempaa kehityspoli-
tiikkaa. Aloitusvuoden aikana globbareihin tuli 
mukaan 30 järjestöä ja 650 aktiivia.

Globbariverkosto synnytti jo heinäkuussa 
ensimmäisen isomman mediatempauksensa. 
Kulttuurintutkimuksen opiskelija Heidi Kilpe-
läinen Joensuun yliopistosta sai idean liftaus-
matkasta, jolla vaikutettaisiin poliittisesti.

”Pieneltä paikkakunnalta kotoisin olevana 
minua minua häiritsi se, ettei siellä usein ole 
mahdollisuutta osallistua tällaiseen toimin-
taan. Mutta liftausidea lähti liikkeelle aluksi 
vitsinä”, kertoo Valtimolta, Pohjois-Karjalan ja 
Kainuun rajalta kotoisin oleva Kilpeläinen.

Kilpeläinen ja ympäristöpolitiikkaa ja -oi-
keutta opiskeleva Suvi Järvinen matkasivat 
peukalokyydillä halki Itä-Suomen ja keräsivät 
ihmisiltä Terveisiä jostakin Suomesta -posti-
kortteja. Korttiterveiset luovutetaan kansan-
edustajille toukokuussa 2007 Helsingissä 
järjestettävässä suuressa vaikuttamistapah-
tumassa, massaglobbauksessa.

Kortit välittivät viestin, jonka mukaan Suomen 
on toimittava tehokkaammin köyhyyttä aihe-
uttavien ja ylläpitävien globaalien rakenteiden 
muuttamiseksi. Liftaustempaus sai runsaasti 
näkyvyyttä itäsuomalaisessa mediassa.

www.globbarit.fi

”uskon, että  
peukalo pystyssä 
voi vaikuttaa isoihin 
asioihin – ja tämä  
on vielä kivaa!”



Vuoden 2006 aikana Kepassa keskityttiin suunnittelu- ja ajattelutyöhön. 
Jäsenten tarpeet ja nopeat muutokset toimintaympäristössä vaikut-
tavat Kepan kaltaisessa järjestössä koko ajan ja niihin on reagoitava. 
Kepa pyrki vastaamaan haasteeseen selkeyttämällä omaa strategista 
toimintamalliaan.

Ajattelutyö Kepassa tuotti tulosta. Kepassa laadittiin vuoden aikana kes-
keisille toiminnoille strategiat, joissa keskeisiksi teemoiksi on määritelty 
pienten järjestöjen toimintaedellytykset, kauppapolitiikka, kehitysrahoi-
tus ja vaikutukset kehitysmaiden maaseudun asukkaisiin. 

Kepan perustoiminnot pidettiin käynnissä huolimatta panostuksesta 
suunnitteluun. Koulutuskurssien ja niille osallistuvien määrä kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna. Kepan työ kehitysmaissa jatkui yhteistyössä 
kumppanijärjestöjen kanssa. Kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä 
eduskuntavaalikampanjan suunnittelu käynnistyi jäsenjärjestöjen kans-
sa heti alkusyksystä.

Kepa ja kansainväliset kansalaisjärjestöt yrittävät vaikuttaa  
maiden hallituksiin, jotta nämä todella pitäisivät ylevät lupauksensa  
köyhempien maiden tukemisesta. Maailmalla vuoden 2006 piti olla 
tekojen aikaa – edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja konsert-
tien jälkeen. Teot eivät valitettavasti tulleet lihaksi. Kansainvälisen Social 
Watch -järjestön mukaan kehitysapua olisi tullut noin 120 miljardia 
dollaria enemmän, jos lupauksista olisi pidetty kiinni. Saman verran 
käytetään rahaa sotaan Irakissa ja Afganistanissa. 

Turvallisuuden ja kehityksen välinen yhteys on edelleen korostunut. 
Samalla se on vaarassa tulla länsimaiden turvallisuus- ja ulkopolitiikal-
le alisteiseksi. Suomi edisti omalla EU:n puheenjohtajuuskaudellaan 
kehityspoliittista johdonmukaisuutta: muut politiikan alat eivät saa olla 
ristiriidassa kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Sen sijaan Suomi ei 
edennyt johdonmukaisesti hallitusohjelman 0,7 prosentin tavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä. 

Maaliskuussa 2007 uusi hallitus näyttää haudanneen tavoitteen tois-
taiseksi. Määrärahojen tasainen kasvu edellisen ja nyt uuden hallitus-
kauden aikana on tietysti positiivista. Ilman aikatakarajaa Suomi on 
kuitenkin nyt irtautunut poliittisesta sitoutumisesta. Vastuu jätetään 
jälleen seuraavalle hallitukselle. 

Ulkoministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa 2006 Kepan roolia 
selkeytettiin kehityspoliittisena vaikuttajana sekä itsenäisenä toimijana 
Etelässä eli kohdemaissa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja  
Indonesiassa. 

Syyskokouksen tekemät päätökset kenttätoimiston sulkemisesta Sambi-
assa sekä jäsenmaksujen korotuksesta kertovat kahdesta asiasta: Kepa 
on innovatiivinen ja uusien, rohkeiden aloitteiden tekijä. Avaus Aasian 
toiminnalle toivottavasti auttaa meitä ja kaikkia yli 270 jäsenjärjestö-
ämme ymmärtämään paremmin, mistä köyhyys syntyy ja mitkä voimat 
ja mekanismit pitävät sitä yllä. Toiseksi jäsenmaksujen korotus ylivoi-
maisella ääntenenemmistöllä kertoo sitä, että jäsenemme arvostavat 
Kepaa ja sen palveluita. 

Ajattelun vuosi 2006
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”Kepa tuo kansa-
laisyhteiskunnan 
äänen kehitys- 
poliittiseen  
päätöksen- 
tekoon”

TIMo LAPPALAInEn
toiminnanjohtaja
timo.lappalainen@kepa.fi
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Kaupungin siistein festivaali

Maailma kylässä -festivaali vuorotteli aiemmin 
Helsingissä Mahdollisuuksien tori -tapahtuman 
kanssa. Vuodesta 2005 asti Helsingin Mahdol-
lisuuksien tori on ollut osa Maailma kylässä 
-festivaalia. Maailma kylässä järjestetään vuo-
sittain toukokuun lopussa. 

Kävijämäärä pysyi lähes samoissa lukemissa 
kuin vuonna 2005. Viikonlopun aikana tapah-
tumassa vieraili yhteensä arviolta noin 60 000 
ihmistä. Tapahtuman rakentamiseen osallistui 
ennätykselliset 150 vapaaehtoista. Tekniset jär-

jestelyt onnistuivatkin hyvin, sillä Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto nimesi Maailma kylässä 
-juhlan kaupungin siisteimmäksi festivaaliksi.

Festivaalin vieraana nähtiin esimerkiksi yksi 
kansainvälisen solidaarisuusliikkeen johto- 
hahmoista, tohtori Vandana Shiva sekä 
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula 
Lehtomäki. Yli 250 näytteilleasettajan joukosta 
löytyi niin kansalaisjärjestöjä kuin yrityksiäkin. 
Messuosastoilla esiteltiin vapaaehtoistoimin-
taa, kehitysyhteistyötä, kummilapsitoimintaa, 

”maailma 
kylässä. 
tosi siistii!”

paukkumaissi viihdyttää. / miKKO tOivOnen

maailma Kylässä 2006

seitsemäs maailma kylässä  
-festivaali järjestettiin Kaisanie-
men puistossa, rautatientorilla 
ja Kulttuurikeskus Caisassa tou-
kokuun viimeisenä viikonloppuna 
27.–28.5.2006. 

tarjolla oli musiikkia, taidetta, 
toimintaa, maailmankuvia ja mah-
dollisuuksia neljältä mantereelta.

Festivaalilla vieraili kahden päivän 
aikana noin 60 000 kävijää, joille 
tarjoiltiin satakunta esitystä. 

vuoden 2006 festivaalilla haluttiin 
erityisesti muistaa vapaaehtoistoi-
mintaa, jota ilman tapahtumaa  
ei voitaisi toteuttaa.



Mahdollisuuksien  
toreista verkosto

Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia kansalaistapahtu-
mia, joissa järjestöt esittelevät toimintaansa. Yli kaksi-
kymmentä vuotta järjestetyt torit ovat yhtä monipuo-
lisia kuin paikkakunnat, joilla niitä järjestetään. 

Kävijämäärä sekä mukana olleiden järjestöjen määrä 
kasvoivat viime vuonna merkittävästi. Toreja järjestet-
tiin 19 paikkakunnalla Rovaniemeltä Maarianhami-
naan. Myös mediassa torit näkyivät enemmän kuin 
ennen. Toreilla vieraili yhteensä noin 20 000 kävijää ja 
tapahtumiin osallistui yli 450 kansalaisyhteiskunnan 
toimijaa.

Vuoden 2006 aikana torien järjestäjät organisoituivat 
verkostoksi, jolla on oma koordinaatioryhmä. Verkos-
to tarjoaa mahdollisuuden keskinäiselle ideoiden ja 
kokemusten vaihdolle sekä yhteistyölle. Kepa tukee 
ja kouluttaa järjestäjiä. Torien nettisivusto uusittiin 
verkostotoiminnalle sopivaksi ja sille luotiin uusi visu-
aalinen ilme.

EU-rahoitteisen hankkeen ”Market of Possibilities 
Goes Global” avulla Latvian pääkaupunki Riika saatiin 
mukaan toriverkostoon. Kepan koordinoimassa, tam-
mikuussa käynnistyneessä hankkeessa on Riikan lisäk-
si mukana seitsemän suomalaista paikkakuntaa. 

www.mahdollisuuksientori.fi

maailmankauppoja sekä erityisesti Aasiaa ulko-
ministeriön teemanvuoden johdosta.

Esiintyjiä oli viideltä mantereelta ja neljällä 
esiintymislavalla esityksiä 140. niiden joukossa 
nähtiin muun muassa Ranskassa asuva alge-
rialaistaustainen Mad Sheer Khan, Trio Töykei-
den kanssa yhdessä soittanut vietnamilainen 
jazzsaksofonisti Dac Thien Quyen sekä espanja-
lainen La Kinky Beat. 

www.maailmakylassa.fi
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nicaraguassa Kepa ja 
sen paikalliset kump-
panijärjestöt tukivat 
ruohonjuuritason toi-
mijoiden vaikutusmah-
dollisuuksia esimerkiksi 
luonnonvaroja koske-
vaan päätöksentekoon. 
Toimisto koulutti muun 
muassa 15 URACCAn-
yliopiston työntekijää, 

jotta nämä voisivat 
perustaa yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen kou-
lutusohjelman osaksi vi-
rallista opetusohjelmaa. 
URACCAn on Atlantin 
rannikon autonomisten 
alueiden yliopisto. Kepa 
tuki myös tämän alueen 
köyhyyden vähentämis-
strategiaa.

kepa vaikutti nicaraguassa

Kepa oli Mosambikissa 
ruokaturvaverkosto 
RoSA:n aktiivisimpia 
jäseniä. 

Se järjesti verkostol-
le kehityspoliittista 
koulutusta sekä toimi 
verkoston alueellisena 
kontaktijärjestönä Cabo 

Delgadon maakunnassa. 
Samalla alueella Kepa 
tuki myös pienviljelijä-
järjestöä muun muassa 
räätälöidyllä neuvon-
nalla.

mosambikissa koulutusta  
ja neuvontaa

Terveiset Pahvi-Eerolle

Suomen edellisen hallituksen ohjelman 
mukaan kehitysyhteistyömäärärahojen oli 
määrä nousta 0,7 prosenttiin bruttokansan-
tulosta vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 
2006 osuus oli 0,39 prosenttia.

Kansalaisjärjestöjen ja Kepan viime vuoden 
kampanja 0,7 prosentin tavoitteen saa-
vuttamiseksi huipentui Pahvi-Eero-tem-
pauksessa. Valtionvarainministeri Eero 
Heinäluoma kieltäytyi ottamasta vastaan 
kansalaisjärjestöjen vetoomusta määrära-
hojen korottamiseksi. Sen vuoksi vetoomus 
annettiin ministerin pahvikopiolle. Tempaus 
sai paljon huomiota mediassa.

Suomi ajoi EU-puheenjohtajuuskaudellaan 
johdonmukaisuutta kehityspolitiikassa. Kepa 
vaikutti siihen, että puheenjohtajamaana 

Suomi järjesti kauppapoliittisen kokouksen, 
jossa kaupan ja köyhyyden linkkejä poh-
dittiin EU:n kauppa- ja kehitysministerien 
voimin. Kepa onnistui myös osoittamaan 
EPA-sopimuksiin (Economic Partnership 
Agreements) liittyvän keskustelun ja sen 
käsittelyn puutteellisuuksia: EU:n ja 75 Afri-
kan, Karibian ja Tyynenmeren maan väliset 
sopimukset sisältävät riskejä, joista järjes-
töt ovat huolissaan. Sopimukset asettavat 
täysin erilaisista lähtökohdista ponnistavat 
tuottajat kilpailemaan samoilla ehdoilla. 

Syksyllä globbariverkosto lähetti satoja 
nettipostikortteja kansanedustajille. niissä 
vedottiin eduskunnan WTo-jaostoa perehty-
mään EPA-sopimusten haasteisiin. Kansan-
edustajien palaute oli pääosin  
myönteistä. 

mielenosoitus senaatintorilla / Janne sivOnen

”herätkää, 
pahvit!”

mitä On  
Köyhdyttäminen?

Köyhdyttämisellä tarkoi-
tetaan köyhäksi tekemistä. 
Köyhyys ei ole luonnonvoi-
ma vaan ihmisten aikaan-
saama tilanne. Kansainvä-
liset ja paikalliset rakenteet 
tekevät ihmisistä köyhiä. ne 
myös estävät heitä nouse-
masta köyhyydestä. suuret 
kansainväliset, taloudellista 
valtaa käyttävät toimijat 
voivat vaikuttaa paljon 
siihen, jatkuuko köyhdyt-
täminen. Kehitysmaiden 
velkoja voidaan antaa 
anteeksi, epäoikeudenmu-
kaisia kaupan mekanismeja 
voidaan korjata. toisaalta 
me kaikki olemme osa 
näitä rakenteita ja voimme 
niitä myös halutessamme 
muuttaa esimerkiksi omilla 
poliittisilla ja kulutusvalin-
noillamme. 



Kepa oli Mosambikissa 
ruokaturvaverkosto 
RoSA:n aktiivisimpia 
jäseniä. 

Se järjesti verkostol-
le kehityspoliittista 
koulutusta sekä toimi 
verkoston alueellisena 
kontaktijärjestönä Cabo 

Delgadon maakunnassa. 
Samalla alueella Kepa 
tuki myös pienviljelijä-
järjestöä muun muassa 
räätälöidyllä neuvon-
nalla.

mosambikissa koulutusta  
ja neuvontaa

Kepan koulutus ja han-
keneuvonta Tansaniassa 
on parantanut suoma-
laisten ja paikallisten 
kumppanien hanke-
suunnittelun laatua. 

Hankehallintokoulutus 
on hyvin kysyttyä, ja 
kursseille olisi ollut 

enemmän tulijoita  
kuin niille voitiin ottaa. 

Kurssien aiheita olivat 
muun muassa kump-
panuuden mittarit, 
tasa-arvonäkökulman 
huomioiminen ja  
taloushallinto.

tansaniassa hankkeet kuntoon

Koulutusta yli mantereiden

Koulutus ja neuvonta ovat iso osa Kepan toi-
mintaa Suomen, Mosambikin, nicaraguan, 
Sambian ja Tansanian toimistoissa. Koulu-
tustarpeet vaihtelevat maittain, ja koulutus 
niiden mukana. 

Vuoden aikana järjestettiin 72 kurssia, joille 
osallistui 1 398 henkilöä. näistä Suomessa 
järjestettiin 36, joille osallistui 627 ihmistä. 
Suomen osallistujista suuri enemmistö 
oli naisia, kun taas kentällä miehet olivat 
enemmistönä. 

osa opetuksesta tapahtui verkkoympäris-
tössä, jonka mahdollisuudet eri manterei-
den välillä innostivat oppilaita vilkkaaseen 
kanssakäymiseen. 

Hankeneuvontaa annettiin yhteensä noin 
sadalle järjestölle tai muulle taholle. Lisäksi 
Hulvattomat hankepäivät ja nettineuvonta 
pidettiin toukokuussa. Yhteensä tehostet-

tua hankeneuvontaa käytti hyväkseen  
noin 20 järjestöä. 

Kevään Globaali koneisto -kurssisarja 
pyrki osoittamaan eri tasojen välisiä syy- ja 
seurausyhteyksiä esittelemällä kansainvä-
lisiä toimijoita ja niiden vaikutusta kehi-
tysyhteistyöhön. Syksyllä Köyhyys kuriin 
-kurssisarja tehtiin yhdessä jäsenjärjestöjen 
kanssa. Palaute kursseista oli positiivista.

Uusi tulokas koulutuksessa oli oppimis-
polku-kokeilu. Kyseesä on räätälöity palvelu, 
jossa yhdelle järjestölle järjestetään juuri 
sellaista koulutusta ja neuvontaa kuin se 
kaipaa. 

Kepa tarjosi koulutuksen lisäksi myös 
markkinointiapua ja tiloja järjestöjen omille 
koulutuksille. 

www.kepa.fi/koulutus
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mosambik / ni ina pitKänen tansania / Kirsi salOnen

suomen jälkeen koulutuksia 
oli eniten sambiassa, jossa 
18 tilaisuuteen osallistui 
334 henkilöä. heistä noin 
40 prosenttia oli naisia. 
temaattisesti etelässä kes-
kityttiin ruuantuotanto- ja 
luonnonvarakysymyksiin.



Kepan toimistot Sam-
biassa ja Mosambikissa 
panivat alulle eri järjes-
töjen työntekijävaihdon. 

Tarkoituksena on vaih-
taa tietoa esimerkiksi 
kestävästä maanviljelys-
tä ja muista maankäyt-
töön liittyvistä asioista. 

Kepan Sambian-tiimi 
vieraili ensin mosambi-
kilaisessa maatyöläisten 
järjestössä, UnAC:ssa. 
Sen jälkeen UnAC 
vieraili Sambiassa Green 
Living Movementin ja 
Farmer organisation 
Support Programmen 
luona. 

Samanlaista yhteistyötä 
tehtiin myös mosam-
bikilaisen velkaryhmän 
(GDM) ja sambialaisen 
Jesuit Centre for Theologi-
cal Reflectionin välillä. 
Järjestöt sopivat tiedon-
vaihdosta Sambian ja 
Mosambikin valtioiden 
velkoihin liittyvissä asioissa.

sambiassa ja mosambikissa vaihdettiin työntekijöitä

Etvo-vapaaehtoinen on  
ikkuna kehitysmaahan

Etvo eli etelän vapaaehtoisohjelma tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden tutustua kehitysmai-
hin ruohonjuuritasolla. Etvo on ollut käynnissä 
kymmenen vuotta. Vuosi 2006 merkitsi uutta 
muotoa toiminnalle, jolla luotiin Etvosta Kepan 
oma ohjelma. Etvo linkittyy vahvemmin Kepan 
ohjelmaan ja edistää jäsenjärjestöjen tekemää 
hanketyötä ja kumppanuutta.

Vapaaehtoiset sitoutuvat työskentelemään Ke-
pan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöissä 6–12 
kuukauden ajan. Tavoitteena on, että palattuaan 
vapaaehtoinen jakaa kokemuksensa suomalaisen 
jäsenjärjestön kanssa. Uudelle strategialle valit-
tiin pilottiryhmänä 12 vapaaehtoista tukemaan 
seitsemän suomalaisen järjestön hanketyötä 
Tansaniassa, Sambiassa, Kambodzassa, Intiassa 
ja Perussa. nämä järjestöt olivat Liike ry, SYL, 
Kambodzan Lasten puolesta ry, Pääskyt, Interpe-
dia, naisasialiitto Unioni ja Kepa. 

       www.etvo.fi

mosambik / ni ina pitKänen
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Tiedotus vaikuttaa käytökseen

Kepa.fi-sivustolla rikottiin 60 000 yksit-
täisen kävijän raja niin marras- kuin jou- 
lukuussakin. Kepan pääsivustojen kävijä-
määrät ovat nousseet kovaa vauhtia jo 
pitkään. Lähes 92 prosenttia kävijätutki-
mukseen osallistuneista ilmoitti olevansa 
sivustoon tyytyväisiä. Yli 60 prosenttia 
vastanneista kertoi, että sivustolta saatu 
tieto muutti heidän käytöstään esimerkiksi 
niin, että he ostivat reilun kaupan tuotteita 
ja osallistuivat järjestötyöhön. Kepan oma 
uutistarjonta ylitti suunnitelmat roimasti: 
366 omaa uutista ylittivät suunnitelmat 83 
prosentilla. 

Kepan Kumppani-aikakauslehteen lukijat 
olivat myös hyvin tyytyväisiä. Keväällä 
tehdyn lukijatutkimuksen mukaan 97 
prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä. 
Eniten lukijoita kiinnostivat ympäristöasiat, 
ihmisoikeudet ja paikalliskulttuurit.

Tiedotusta suunnattiin sähköisempään 
muotoon ja maaliskuussa avattiin jäsenille 
tarkoitettu extranet-sivusto. Huolellisesti 
valmistellulla muutoksella haluttiin paran-
taa ja nopeuttaa Kepan jäsentiedotusta. 
Jo noin puolet lähes 300 jäsenjärjestöstä 
hankki tunnukset sivustolle vuoden lop-
puun mennessä. Pitkään palvellut jäsen-
tiedotuslehti Kirahviposti lakkautettiin 
elokuussa extranetin tulon myötä. 

Kepan marraskuussa ilmestyneen englan-
ninkielisen newsletterin teemana oli tällä 
kertaa maaseutuelinkeinot. newsletter on 
ulkomaisille yhteistyötahoille ja Etelän 
kumppanjärjestöille suunnattu tiedotus-
lehti. 

www.kepa.fi
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Aasian yhteystiedottaja- 
mallista selvitys

Aasiassa Kepalla ei ole ollut kenttätoimistoa vaan yh-
teystiedottaja, joka on työskennellyt indonesialaisen 
InSIST-järjestön tiloissa. Viime vuosi oli yhteystiedot-
tajan viimeinen. Yhden työntekijän toiminta-mallista 
tehtiin ulkopuolinen selvitys, jonka tuloksia hyödyn-
netään Kepan tulevassa Aasian-toiminnassa. InSIST:in 
(Indonesian Society for Social Transformation) ohella 
Kepa tuki myös thaimaalaista FER-järjestöä (Foundati-
on for Ecological Recovery). 

thaimaa / timO KurOnen



Toiminnan kulut vuonna 2006

1 % sambian alaskirjaus, 77 480 €

17 % poliittinen työ, 973 058 €

17 % itsenäiset hankkeet, 978 123 €

15 % laatupalvelut, 850 346 €

10 % Johtaminen, 551 491 €

3 % Ohjelman kehitys, 154 455 €

6 % erillisrahoitetut projektit, 333 884 €

31 % hallinto ja tukitoiminnot, 1 667 349 €

Kavallus tiukensi tilinpitoa 

Kepa tiukensi vuoden 2006 aikana ta-
louden seurantaa tuntuvasti. Syynä oli 
keväällä Sambian toimistossa paljastunut, 
noin 80 000 euron kavallus. Kepa uutisoi 
kavalluksen 10.4.2006. 

Tapahtuman jälkeen Kepan taloushallin-
nolle laadittiin uusi ohjeisto. Toimistojen 
taloudenpito ja muu hallinto tarkastetaan 
nyt vuosittain: Kepan talousammattilai-
set vierailevat vähintään kerran vuodessa 
jokaisessa toimistossa. Myös kenttätoi-

mistojen koordinaattoreita on koulutettu 
taloushallinnosta. 

Kattojärjestönä Kepan haaste on siirtää 
tapahtumasta saadut opit jäsenkunnalle. 
Kepa järjestää vuosittain budjetoinnista, 
raportoinnista ja hyvästä hallinnosta kurs-
seja sekä Suomessa että kenttämaissaan. 
Käsittelemällä Sambian kaltaisia tapauksia 
koulutuksessaan Kepa haluaa vahvistaa 
avoimuuden ja virheistä oppimisen kult-
tuuria järjestökentällä. 

pOliittinen työ
vaikuttaminen suomessa
vaikuttamistyön tukeminen etelässä

laatupalvelut
Koulutus
edunvalvonta
Järjestöpalvelut ja yhteistyö

itsenäiset hanKKeet
etelän vapaaehtoisohjelma etvo
maailma Kylässä -festivaali
mahdollisuuksien torit -verkosto
Kumppani-lehti
internet-viestintä

JOhtaminen
Organisaation kehittäminen
yhteistyö ja ulkosuhteet

OhJelman Kehitys
Julkaisut
tietopalvelu
Kirjasto
arviointityö

hallintO Ja tuKitOiminnOt
toimitilat
toimisto- ja it-palvelut
viestintä
taloushallinto
logistiikka
Koulutus ja rekrytointi

erillisrahOitetut prOJeKtit
aepF-järjestöfoorumi  
(asia-europe people’s Forum)
mahdollisuuksien torit
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isbn 978-952-200-049-1

Kepan toimintaa tuetaan 
ulkoministeriön kehityspoliittisen 
osaston kansalaisjärjestömäärärahoista



JäsenJärJestöt:
aarambh assOCiatiOn • abilis-säätiö • adra Finland • aeda aide à l´enFanCe de FavOrisée • d´aFrique ry • aFra-KOdin Kummit ry • aFriCans and aFriCan-
eurOpeans´assOCiatiOn ry • aFriKKa KesKus ry • aieseC-suOmi ry • alternative initiative FOr bangladesh aibd ry • amuCOrF ry • arabiKansOJen ystävyysseura • 
attaC ry • autismi- Ja aspergerli ittO ry • CamerOOn Cultural and develOpment assOCiatiOn in Finland • Crash – COalitiOn FOr researCh and aCtiOn FOr sOCial 
JustiCe and human dignity • dalmar humanitarian OrganizatiOn dahOr-seura ry • david livingstOne -seura ry - the Finnish sOCiety FOr internatiOnal 
health • devaid ry • dOdO ry • dOFin ry (2006) • elinpi iri ry • elämäntapali ittO ry • emmaus aurinKOtehdas ry (2006) • emmaus helsinKi/emmaus helsingFOrs • 
emmaus JOKiOinen ry • emmaus KuOpiO-si ilinJärvi ry • espOOn vietnamilais-suOmalainen yhdistys ry • etiOpialaisten yhdistys suOmessa • etnia ry • evanKelis-
luterilainen lähetysyhdistys Kylvä Jä ry • Fida internatiOnal ry • Filha ry • Filippi init-seura ry • Finnwid - naiset Kehitystyössä ry (Finnwid-KvinnOr i 
utveCKling rF.)  • FriKyrKlig samverKan Fs rF. • Förbundet de utveCKlingsstördas väl • gannaane ry • ghana uniOn Finland (guF) • glObaali sOsiaalityö ry • 
helsingin diaKOnissalaitOs • helsingin KehitysmaaKauppayhdistys ry • hengitysli ittO heli ry • hyvinKään Kehitysmaayhdistys • hämeenlinnan 
maailmanKauppayhdistys ry • i isalmen nuOrisOn tuKi ry • indOnesia-seura • interpedia ry • invalidili ittO ry • JulKisten Ja hyvinvOintialOJen li ittO Jhl • 
JyväsKylän Kehitysmaayhdistys ry • Kaapatut lapset ry • KambOdzan lasten puOlesta • KambOdzhan ystävyysseura • Kansainvälinen OrpOJen avustusyhdistys 
iOaa ry • Kansainvälinen sOlidaarisuussäätiö • Kansainvälinen vapaaehtOistyö ry • Kansalliset maahanmuutta Jat Kamut ry • Kansan sivistystyön li ittO Ksl 
ry • Kassandra ry • Kasvatta Jat rauhan puOlesta ry • KehitysmaatutKimuKsen laitOs • Kehitysmaayhdistys indigO ry • Kehitysmaayhdistys pääsKyt ry – u-
landsFöreningen svalOrna rF • Kehitysmaayhdistys tasa JaKO ry • Kehitysvammali ittO ry • Kehyapu ystävät ry • Keravan Kehitysmaayhdistys • KesKustan 
OpisKeliJali ittO KOl • KirKOn ulKOmaanapu • Kulttuurien Kumppanuus – Kulturernas KamratsKap KuKu ry • Kulttuuriyhdistys agOra ry • Kulttuuriyhdistys 
gepardi ry • KulturFöreningen etnOKult Kulttuuriyhdistys / FaCes • KuOpiOn Kehitysmaayhdistys Juutti ry • KuulOnhuOltOli ittO • KuurOJen li ittO ry • 
KuurOJen lähetys – de dövas missiOn ry • Kynnys ry • Kädestä Käteen – manO a manO ry (2006) • Käymäläseura huussi ry (2006) • lastensuOJelun KesKusli ittO 

• latinalaisen ameriKan KulttuuriKesKus ry • liana (2006) • li iKunnan Kehitysyhteistyö li iKe ry • lOhJan maailmanKauppayhdistys ry – lOJO världsbutiKsFörening 
rF • luOntO-li ittO ry • lääKärin sOsiaalinen vastuu ry • maa- Ja metsätalOustuOtta Jain KesKusli ittO mtK ry • maailman musi iKin KesKus • maailman sarJaKuvat 

– världens serier ry • maailmanKauppOJen li ittO ry • maailmanvaihtO ry – iCye Finland • maan ystävät ry • maF Finland rF • mannerheimin lastensuOJeluli ittO 
– mll • marttali ittO ry • martyrKyrKans vänner r.F.  • mediCuba-Finlandia ry • metallityöväen li ittO ry • miKKelin Kehitysmaayhdistys ry • mOniKa-naiset li ittO 
ry • mOniKulttuuriyhdistys Familia Club ry (2006) • msingin ystävyysseura ry • naKurun lapset ry • netwOrK institute FOr glObal demOCratizatiOn • ngOma 
mOtO ry • ni ilO mäKi -säätiö • nJara ry • nuevOmundO ry • nuOrten KOtKain KesKusli ittO – unga örnars CentralFörbund – nKK ry • nuOrten naisten 
Kristillisten yhdistysten li ittO – nnKy-li ittO • näKövammaisten KesKusli ittO ry • OperaatiO mObilisaatiO ry • OperaatiO ruut ry (2006) • Opetusalan 
ammattiJärJestö Oa J • OpisKeliJOiden lähetysli ittO ry • OrtOdOKsinen lähetys ry • OrtOdOKsisen KirKOn ulKOmaanapu ry • Oulu-matagalpa-ystävyysseura ry 

• palvelualOJen ammattili ittO pam ry • pand taiteiliJat rauhan puOlesta ry • parasta lapsille ry • peabud ry • pehmeän KehityKsen rahastO (2006) • pelastaKaa 
lapset ry – rädda barnen rF. • perennia ry • plan suOmi säätiö • pOhJOis-KarJalan Kehitysmaayhdistys ry • pOhJOis-suOmen pääsKyt ry • prO gambia • prOJetO 
amigOs da COmunidade (padC) ry • psyKOlOgien sOsiaalinen vastuu ry • punaisen talOn ystävät ry • raahen Kehitysmaayhdistys • rauhanKasvatusinstituutti 
ry • reilun Kaupan puOlesta repu ry • reilun matKailun yhdistys ry (2006) • rOavvenJárgga sámi searvi mii rs / rOvaniemen saamelaisyhdistys mii ry • saha ry 

• sahed ry • shalin suOmi ry (2006) • silta ry • siltaKs ry (2006) • sOs-lapsiKylä ry • sOsiaalialan KOrKeaKOulutettuJen ammattiJärJestö • talentia ry • 
sOsialidemOKraattiset nuOret ry • sOsialidemOKraattiset OpisKeliJat – sOnK ry • spartaCus-säätiö • suOma sámi nuOrat ry / suOmen saamelaisnuOret ry • 
suOmalais-ti ibetiläinen Kulttuuriseura • suOmen 4h-li ittO • suOmen ammattiKOrKeaKOuluOpisKeliJayhdistysten li ittO samOK • suOmen ammattili ittOJen 
sOlidaarisuusKesKus sasK ry • suOmen baptistiyhdysKunta, sbyK • suOmen Caritas ry • suOmen Cisv -li ittO – Cisv Förbundet i Finland ry • suOmen • 
evanKelisluterilainen Kansanlähetys • suOmen humanistili ittO ry • suOmen inter press serviCe ry • suOmen KansanOpistOyhdistys – Finlands 
FOlKhögsKOlFörening • suOmen KesKustanuOret ry • suOmen KirJastOseura – Finlands bibliOteKsFörening ry • suOmen Kristillinen lääKäriseura • suOmen 
Kristillinen yliOppilasli ittO • suOmen KristillisdemOKraattiset (Kd) nuOret ry • suOmen latinalaisameriKKalainen yhdistys ry • suOmen latu • suOmen 
lepralähetys ry • suOmen li iKemiesten lähetysli ittO ry • suOmen luKiOlaisten li ittO ry • suOmen luOnnOnsuOJeluli ittO ry • suOmen luterilainen 
evanKeliumiyhdistys ry • suOmen lähetysseura ry • suOmen lähi- Ja perushOita Jali ittO super • suOmen musi iKKiKasvatusseura – Fisme ry • suOmen nmKy:n 
li ittO ry • suOmen nuOrisOyhteistyö – allianssi • suOmen nuOrten Ja OpisKeliJOiden yK-li ittO (syKli) ry. • suOmen Ogadenilaisten yhdistys • suOmen 
OiKeusFilOsOFinen yhdistys ry • suOmen paKOlaisapu ry • suOmen palesti inalaisten si irtOKuntayhdistys • suOmen partiOlaiset – Finlands sCOuter ry • suOmen 
pipliaseura ry • suOmen rauhanli ittO – yK-yhdistys • suOmen rauhanpuOlusta Jat ry • suOmen sadanKOmiteali ittO ry • suOmen setlementtili ittO ry. • suOmen 
tinKu ry • suOmen uniCeF • suOmen uniFem ry – Finlands uniFem rF • suOmen vapaaKirKKO – svK • suOmen wOrld visiOn ry • suOmen yK-li ittO ry • suOmen 
yliOppilasKuntien li ittO ry • suOmi lastenKOti ry • suOmi-Chile -seura • 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-mOngOlia-seura ry • suOmi-
mOsambique-seura r.y.  • suOmi-namibia seura ry • suOmi-nepal -seura • suOmi-niCaragua-seura ry • suOmi-sambia seura • suOmi-sOmalia seura ry • suOmi-
swazimaa-yhdistys ry • suOmi-tansania -seura • suOmi-zimbabwe -seura • taKsvärKKi ry • tehy • teKniiKKa elämää palvelemaan – teKniKen i livets tJänst ry • 
terve aFriKKa Kehitysyhteistyö ry • terveyden edistämisen KesKus ry • terveysrintama ry hälsOFrOnten rF • thai-Kummit ry (2006) • the Finnish thai assOCiatiOn 
ry • ti ibetin ystävät suOmessa FtF ry (2006) • tOimihenKilöuniOni tu ry • tOivala-säätiö • tOya-Finland ry • turun maailmanKauppayhdistys ry • turun 
niCaragua-yhdistys ry • tyynenmeren saarten ystävyysseura ry – piFs • työväen sivistysli ittO tsl • tähdenKanta Jat ry (2006) • udOKa ry • uFF u-landshJälp 
Från FOlK till FOlK i  Finland rF • uhusianO • uniOni naisasiali ittO suOmessa ry • uusi tuuli ry • vaasan KehitysmaaKauppayhdistys – ulandsbutiKsFöreningen 
i vasa ry • vaasan Kehitysmaaseura – u-landsFöreningen i vasa ry • vammaisJärJestöJen Kehitysyhteistyöyhdistys Fidida ry • vanhustyön KesKusli ittO – 
CentralFörbundet För de gamlas väl • vasemmistOnuOret ry • vesaisten KesKusli ittO ry • vienan KarJalan ystävät ry • vietnam-seura ry • vihreiden nuOrten 
Ja OpisKeliJOiden li ittO ry • vihreä sivistysli ittO ry, gröna bildningsFörbundet rF • väestöli ittO ry • vähemmistöryhmien tuKiJärJestö Omega ry • waterFinns 
ry • wOrld envirOnment develOpment werde ry • wyCliFFe raamatunKääntä Jät ry • yad yOuth against drugs ry • yhteiset lapsemme – all Our Children ry • 
ympäristö Ja Kehitys • ystävien usKOnnOllinen seura KveeKarit ry • ystävyyspalvelu – i  vänsKapents tJänst • zimbabwen aids-OrvOt ry • äetsän seudun 
Kehitysmaaseura ry

KannatusJäsenet:
alKiO-OpistO • gyllenberg helge • helinä rautavaaran museO • JyväsKylän ammattiKOrKeaKOulun sOsiaali- Ja terveysalan KOulutus • Kansainvälisen vastuun 
Kauppa – missiOKauppa • KilJavan OpistO • KirKOn Kasvatus Ja nuOrisOtyö KKn • Opetta Jien lähetysli ittO ry • Otava-OpistOn säätiö • sinervä sirpa • turun 
Kristillinen OpistO • työväen aKatemia

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on kansalaisjärjestöjen  
kattojärjestö. sen tehtäviin kuuluu jäsenten edunvalvonnan ja  
palvelun lisäksi poliittinen vaikuttaminen globaalin oikeudenmu-
kaisuuden puolesta. se luo verkostoja ja toimii foorumina kansalais-
yhteiskunnan toimijoille. Kepalla oli lisäksi kuluneena vuonna neljä 
kenttätoimistoa ja yksi yhteystiedottaja kehitysmaissa sambiassa, 
mosambikissa, tansaniassa, nicaraguassa ja indonesiassa.


