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Määrärahat ylös, velat alas
Kannen kuva kertoo kevään 2007 vaalikampanjasta.
Eduskuntavaaliehdokkaat joutuivat punnitsemaan
kantaansa kauppapolitiikkaan ja kehitysmaiden velkataakkaan Kepan ja 16 muun järjestön toteuttamassa,
Suomen ensimmäisessä globaalikysymyksiin keskittyvässä vaalikoneessa.
Koneen 16 kysymystä haastoivat pohtimaan globaalikysymyksiä turvallisuudesta sukupuolten väliseen
tasa-arvoon ja kansainvälisestä verotuksesta kauppapolitiikkaan. Kaikkiaan vaalikoneeseen antoi vastauksensa
yli 1 100 kansanedustajaehdokasta eli yli puolet ehdolla
olleista. Arkadianmäelle valituista kiperiin kysymyksiin
vastasi yli kaksi kolmasosaa.
Vastauksista kävi ilmi muun muassa, että lähes yhdeksän
kymmenestä kansanedustajasta haluaa nostaa kehitysyhteistyön määrärahat YK:n suosittamaan 0,7 prosenttiin
bruttokansantulosta hallituskauden loppuun mennessä
tai viimeistään vuonna 2015.
Kaikki kansanedustajat haluaisivat keventää kehitysmaiden yli 2 000 miljardin euron velkataakkaa. Kolmannes
olisi valmis mitätöimään velat kokonaan, jotta kehitysmaat voisivat keskittyä köyhyyden vähentämiseen
velkojen maksun sijaan.
Vaalikone tuki järjestöjen kampanjaa, jonka tavoitteena
oli rohkaista suomalaisia päättäjiä toimimaan aktiivisemmin köyhyyden poistamiseksi. Sivulla vieraili kaikkiaan noin 40 000 kävijää.

kehityspoliittinen
ohjelma puhutti

Suomi sai uuden kehityspoliittisen ohjelman lokakuussa. Julkinen keskustelu
ohjelman ympärillä oli erittäin vilkasta.
Poikkeuksellisen paljon puhuttiin kehityspolitiikan sisällöistä eikä vain kehitysyhteistyömäärärahoista.
Tiukasta valmisteluaikataulusta huolimatta Kepa sai järjestöjen äänen kuuluviin mediassa. Vaikuttamistyö johti myös

vaalikone

kansalaisjärjestöjen

useisiin arvokkaisiin muutoksiin lopullisessa ohjelmassa.
Vaikuttamistyön tulokset näkyivät
eduskunnan kaikkien aikojen ensimmäisessä kehityspolitiikkaa käsittelevässä
täysistuntokeskustelussa 14. marraskuuta.
Keskustelussa pääosaan nousivat kansalaisjärjestöjen näkemykset.

Kepa haastoi hallitusta,
pienet järjestöt Kepaa

ESA SALMINEN

Maailmalla sattui ja tapahtui. Lisääntynyt huoli ilmastonmuutoksesta
puhutti ja se näkyi vahvasti myös mediassa ja julkisessa keskustelussa. Neuvottelut muutosten torjumiseksi kulminoituivat niin sanotun
Kioton kakkos-sopimuksen ratifiointiin. Euroopan unionin ja kehitysmaiden väliset kauppa- ja kehitys- eli EPA-neuvottelut myös tiivistyivät
vuoden loppua kohden. Kansalaisjärjestöt tukivat vahvasti kehitysmaiden vaateita jättää kaupan vapauttamista koskevat reunaehdot
sopimuksien ulkopuolelle.

timo lappalainen
Toiminnanjohtaja
timo.lappalinen@kepa.fi

Maan hallitus vaihtui keväällä 2007. Kepan ja sen jäsenjärjestöjen ansiosta hallitusohjelmaan tuli merkinnät kehitysmaiden omistajuudesta
eli toimenpiteistä ja valinnoista, joiden avulla ne haluavat kehittyä,
sekä vaatimus eri politiikka-alojen ja kehityspolitiikan välisestä johdonmukaisuudesta. Uuden hallituksen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin kädenjälki näkyi muuttuneissa painotuksissa Suomen
kehityspolitiikassa. Luonnontaloudellisesti kestävästä kehityksestä
muodostui mantra, joka oli vaarassa peittää alleen sosiaalisen kehityksen merkityksen.
Kepan sisällä puolestaan pienet järjestöt tuulettivat ja haastoivat vallitsevia käytäntöjä. Tuloksena oli, että yhdistyksen kokoukset pidetään
jatkossa lauantaisin ja aika ajoin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Heidi Hautalan ilmoitettua ettei hän enää ole käytettävissä puheenjohtajana, käynnistyi järjestöriveissä keskustelu seuraajasta. Uusi
puheenjohtaja Gunvor Kronman valittiin vilkkaan kokouskeskustelun ja
äänestyksen jälkeen. Jäsenistö toivoi vaali- ja äänivallankäytön menettelytapoihin selvennyksiä tulevaisuutta varten.
Kuluneen toimintavuoden merkittävimpiä saavutuksia oli Kepan, sen
jäsenjärjestöjen ja yksityisistä aktiivikansalaisista koostuvan globbariverkoston eduskuntavaalikampanja. Ehdokkaita haastettiin ottamaan
kantaa kehityspoliittisiin kysymyksiin eri puolella Suomea järjestetyissä
vaalipaneeleissa ja Kepan vaalikoneessa. Kampanja huipentui toukokuussa järjestettyyn massaglobbaustapahtumaan, jossa kansanedustajilta vaadittiin konkreettisia lupauksia.
Viime hakukierroksen päätökset valtion kehitysrahoituksen myöntämisestä järjestöjen kehitysyhteistyöhön taas osoittivat, että järjestöjen
mahdollisuudet saada tukea ovat merkittävästi paremmat Kepan
tarjoaman koulutuksen ja hankeneuvonnan ansiosta.
Kansainvälisen vastuun kysymyksiä tuotiin yhä vahvemmin esille Maailma kylässä -festivaalin ja Mahdollisuuksien torien ansiosta. Maailma
kylässä -festivaalin kävijämäärä (noin 70,000) hipoi yleisöennätyksiä ja
pääsyä festivaalialueelle oli ajoittain jopa rajoitettava.
Kulunut vuosi merkitsi myös Kepan Etelän työn osalta yhden aikakauden päättymistä ja uuden alkua: Kepan vanhin maatoimisto Sambiassa suljettiin viime vuoden lopulla. Samaan aikaan valmisteltiin
toiminnan aloittamista Mekongjoen alueelle Aasiassa.
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ESA SALMINEN

Hallitusneuvottelutempaus Säätytalon edessä huhtikuussa 2007.

Köyhyyden voi poistaa
Kepan vaikuttamistyön suurin satsaus liittyi kevään
eduskuntavaaleihin. Tavoitteena oli nostaa globaalit
kysymykset vaalikeskusteluihin. Kampanjassa muistutettiin, ettei köyhyys ole tsunamin kaltainen luonnonvoima,
vaan siihen voidaan vaikuttaa.
Kaikki ehdokkaat saivatkin Kepalta vaalien alla ”Maailmanparannuksen ensiapupaketin”. Paketti kertoi
yleistajuisesti, kuinka globaalit kysymykset vaikuttavat
Suomeen ja miten suomalaiset voivat vaikuttaa maailmanlaajuisiin ongelmiin.
Kepan, Ulkopoliittisen instituutin ja YK-liiton yhteinen
vaalipaneeli Vanhalla ylioppilastalolla veti salin täyteen
kuulijoita. Monipuolinen keskustelu polveili kehitysyhteistyön määrärahoista turvallisuuskysymyksiin.

tussa vaalikoneessa. Kysymykset käsittelivät esimerkiksi
maahanmuuttoa, ilmastomuutosta ja kauppapolitiikkaa.
Vaalikoneeseen vastasi ehdokkaista yli puolet.
Kampanja huipentui vaalien jälkeen hallitusneuvottelutempaukseen Säätytalolla. Tempauksessa haluttiin
kannustaa neuvottelijoita kirjaamaan maailmanparannusreseptit kuten reilu kauppapolitiikka ja kehitysavun
nosto hallitusohjelmaan.
Sekä poliitikot että järjestöt kiittelivät vaalikampanjaa
raikkaasta ulkoasusta ja selkeistä sloganeista. Globbarit
tukivat kampanjaa kannustamalla ehdokkaita vastaamaan vaalikoneeseen ja järjestämällä vaalipaneeleita eri
puolilla Suomea.
www.kepa.FI / vaalit2007

Ehdokkaat joutuivat pohtimaan globaalikysymyksiä
myös Kepan ja 16 muun järjestön yhteistyönä toteute-

kauppasopimukset
tapetilla sambiassa

Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren maiden väliset EPA-kauppasopimukset puhuttivat kansalaisjärjestöjä Afrikassa. Sambiassa Kepa järjesti
muun muassa työpajan, jossa käsiteltiin
sopimusten mahdollisia vaikutuksia ja
kuultiin kokemuksia naapurimaista.
Oppeja hyödynnettiin EU:n virkamies-

ten lobbaamisessa ja etenkin Sambian
EPA-kampanja sai paljon julkisuutta.
Vaikka sopimukset viime vuoden lopussa
allekirjoitettiinkin, jatkuu järjestöjen työ
kauppapoliittisten kysymysten parissa.
Paikallistalouden ongelmiin kiinnitetään
nyt yhä enemmän huomiota.

Massaglobbaus käynnisti vaalikauden
Kehityskysymyksistä kiinnostuneet kansalaiset ja kansanedustajat kohtasivat toukokuussa Eduskuntatalolla
järjestetyssä massaglobbaustapahtumassa. Tempaus oli
Kepan koordinoimalle globbariverkostolle näyttävä vaalikauden avaus, joka sai laajaa huomiota myös mediassa.

Lupaukset muodostavat globbaritoiminnan perustan
vaalikaudella 2007–2011. Kansanedustajien tekemisiä
tarkkaillaan ja niistä annetaan pisteitä globbareiden
verkkosivuilla peukkutaulukkoon (www.globbarit.
fi/edustajaseuranta).

Tapaamisessa globbarit pyysivät kansanedustajia rastittamaan lupauskorttiin konkreettiset teot, jotka he aikovat toteuttaa kuluvan vaalikauden aikana. Ihmetekoja
kansanedustajilta ei pyydetty, vain johdonmukaisuutta
eri politiikanaloilla.

Syksyllä globbarit muistuttivat kansanedustajia vesipullotempauksessa kehitysyhteistyön tarpeellisuutta ja
vaikuttavuutta. Loppuvuodesta kannustettiin kansanedustajia e-postikortein vaatimaan täysistuntokeskustelua uudesta kehityspoliittisesta ohjelmasta.

Suosituimmat lupaukset koskivat muun muassa kehitysyhteistyön tehokkuuden ja määrärahojen kasvun varmistamista. Yli puolet kansanedustajista lupasi ottaa huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen päätöksenteossa.

Vuonna 2006 perustettu globbariverkosto kokoaa yhteen
järjestöjä ja aktiivisia kansalaisia vaikuttamaan kansalaismielipiteeseen ja eduskuntaan erilaisten tempausten,
tiedotustyön ja kansanedustajayhteyksien avulla.
www.globbarit.FI

mikä globbaus?

Globbaus on vaikuttamista maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Kepa koordinoi
globbariverkostoa, jonka toiminnan
tavoitteina ovat reilumpi kauppapolitiikka, oikeudenmukaisempi globalisaatio
sekä kehitysyhteistyön laadun ja määrän
lisääminen.
Köyhyys voidaan voittaa vain puuttumalla
sen perussyihin muuttamalla köyhyyttä
luovia ja ylläpitäviä rakenteita kuten epäreilua maailmankauppaa.
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Vaikka ongelmat ovat maailmanlaajuisia,
muutos lähtee läheltä. Globbarit pyrkivät
vaikuttamaan ensisijaisesti niihin, jotka
päätöksiä tekevät, eli kansanedustajiin.
Globbaus on jo yleiskieltä: tuorein Mitä
Missä Milloin mainitsee globbaamisen
uusien sanojen listassaan.

Maailma kylässä keräsi
ennätysyleisön
Kevään Maailma kylässä -festivaalilla Kaisaniemen puistossa vieraili 70 000 kävijää. Lauantaina kävijämäärä jäi
sateiden vuoksi 20 000:een, mutta sunnuntaina rikottiin
kaikkien aikojen päiväkohtainen kävijäennätys 50 000
kävijän voimin.
Edellisvuosien tapaan vierailijat nauttivat kansainvälisestä tunnelmasta, maailman rytmeistä ja mauista.
Asiaohjelmasta suuren yleisön kokosi etenkin ilmastopaneeli, johon osallistui myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen. Viihdetarjonnan vetonauloja
olivat perulainen La Sarita ja kotimainen Kari Tapio sekä
festivaalin päättänyt kuubalainen Ska Cubano.
Kahdeksatta kertaa järjestetty festivaali on lunastanut
paikkansa kesän festivaalien avaajana. Asiatietoa ja juhlahumua yhdistävä festivaali pyrkii lisäämään suomalaisten tietoutta köyhyydestä kehitysmaissa.
Kepa on vuodesta 1995 järjestetyn Maailma kylässä -festivaalin pääjärjestäjä. Yhteistyökumppaneita festivaalilla
oli kaikkiaan kolme sataa: kansalaisjärjestöjä, oppilaitoksia, museoita, viranomaisia ja yrityksiä.
www.maailmakylassa.FI

RAMI AAPASUO

LEIF LAAKSONEN

Kari Tapio keräsi ennätysyleisön.

Lapset pääosassa 2007
Vuonna 2007 Mahdollisuuksien tori -verkosto laajeni 20
paikkakunnalle. Uusina mukaan lähtivät Porvoo ja Pori.
Keskinäistä yhteistyötä vahvisti yhteinen teema: lapset ja
köyhdyttäminen. Teemasta kertoi uusi lehti Torisanomat,
joka sai innostuneen vastaanoton.

JYRKI VESA

Lapset olivat toreilla esillä monella eri tavalla. Turussa
järjestettiin reilu jalkapalloturnaus, Hyvinkäällä lapset
lahjoittivat tarpeettomia lelujaan kehitysyhteistyöprojektien lasten hyväksi ja Tampeereen torin piirustunurkassa piirrettiin ja ihailtiin sambialaisten lasten tekemiä
kuvia. Oulu järjesti aikuisille Lapsen haaveet Suomessa
ja Sambiassa -paneelikeskustelun, johon osallistui myös
sambialainen Savior Mwambwa. Porvoossa järjestettiin
kyselytunti lasten oikeuksista.

Kepan oma Lupauskorttikampanja ja järjestösihteeri Sanna Rekola.

Paikallismediassa teema oli sekä määrällisesti että
laadullisesti näkyvästi esillä. Kehitysmaan lapsi ei mahda
köyhdyttäville paikallisille tai kansainvälisille rakenteille
mitään, mutta kärsii niistä kaikkein kipeimmin, tiivisti
Oulun Sanomat.
Vuoden 2007 työstä Mahdollisuuksien tori -verkosto sai
Prometheus-palkinnon. ”Torit ovat toiminnallaan edistäneet nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisten kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta”, todettiin
palkinnon perusteluissa.
Mahdollisuuksien tori on ilmainen koko perheen tapahtuma, jonka paikalliset toimijat järjestävät. Yhteisenä
tavoitteena on lisätä tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä.
www.mahdollisuuksientori.FI

aikaa vapaaehtoistyölle
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Toista kertaa järjestetyssä vuosittaisessa
Anna aikaa -tapahtumassa vapaaehtoistyön etsijät ja järjestöt kohtasivat
tositarkoituksella. Tarjolla oli vapaaehtoistoimintaa lyhytkestoisista tempauksista
pitkäjänteisiin projekteihin. Järjestöjä
mukana oli parikymmentä ja vapaaeh-

toistyöstä kiinnostuneita saapui paikalle
yli 60.
Anna aikaa -tapahtumalla tuetaan järjestöjen vapaaehtoisten hankintaa. Samalla
vapaaehtoistyölle saadaan näkyvyyttä
mediassa.

Uudistunut Etvo kasvaa ja kukoistaa
Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo uudistui vuonna 2006
kulttuurivaihdosta Kepan jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyötä palvelevaksi ohjelmaksi.
Uudistuksen myötä soveltuvat hakijat lähetetään Kepan
koordinoiman ohjelman kautta töihin sellaisiin aasialaisiin, afrikkalaisiin tai latinalaisamerikkalaisiin kansalaisjärjestöihin, joilla on yhteistyökumppani Suomessa.
Tavoitteena on, että vapaaehtoisten työpanoksesta olisi
yhä enemmän hyötyä vastaanottaville järjestöille kehitysmaissa, ja että kotimaahan palaava vapaaehtoinen
tukisi ja vahvistaisi järjestöjen välistä vuoropuhelua.
Vapaaehtoisten kokemuksista toivotaan olevan iloa
suomalaisjärjestöille myös pidemmällä tähtäimellä.

Etvolainen Johanna Zimmerman työmaalla Perussa.

Osallistujille ohjelma tarjoaa henkilökohtaisen ikkunan
kehityskysymyksiin ja kansalaisjärjestöjen maailmaan.
Hakijoita uudistuneeseen Etvoon oli lähes viisikymmentä, josta lisäystä edelliseen vuoteen oli noin kymmenen.
Suurin osa hakijoista oli naisia. Yli puolet haki Aasiaan ja
vähiten pyrkijöitä oli Afrikkaan.
Vuonna 2007 mukana olleiden järjestöjen määrä kasvoi
viiteentoista. Ensimmäistä kertaa mukana olivat esimerkiksi reilun kaupan banaaniosuuskunta Ecuadorissa ja
lapsityöläisten koulutushanke Nepalissa.
Vapaaehtoisia valittiin 28. Nuorin lähtijöistä oli 21, vanhin
65-vuotias.
www.etvo.FI

ESA SALMIEN

Mosambikin ravintotietokurssi.

Koulutuksella köyhdyttämistä vastaan
Tärkeä osa Kepan toimintaa jäsenjärjestöjen palvelukeskuksena on koulutus ja järjestöille annettava hankeneuvonta. Koulutus tarjoaa tietoja ja taitoja, joita kursseille
osallistuneet voivat hyödyntää toimiessaan maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolesta sekä Suomessa että
maailmalla. Pääkohderyhmän muodostavat pienet ja
keskisuuret Kepan jäsenjärjestöt sekä niiden kumppanit
Etelässä.
Koulutusta järjestettiin kolmella mantereella: Suomen
lisäksi Kepan maatoimistoissa Afrikassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. Aiheita oli projektinhallinnasta kansainvälisyyskasvatukseen.
Maatoimistoissa suosituiksi osoittautuivat vaikuttamistyötä tukevat kurssit. Suomessa kysyntää riitti etenkin
järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita tukevilla Kehyavain -kursseilla. Kansainvälisyys- ja kehityskasvatukseen
liittyvää koulutusta lisättiin. Kaikille avointen koulu-

9 – kepan vuosikertomus 2007

tustilaisuuksien lisäksi Kepa järjesti järjestökohtaisesti
räätälöityjä kursseja.
Koulutuksessaan Kepa on pyrkinyt luomaan ja vahvistamaan Etelän ja Pohjoisen välistä kumppanuutta. Perinteistä mallia, jossa asiantuntijat tulevat Pohjoisesta ja
oppijat Etelästä, on haluttu murtaa muun muassa käyttämällä Suomen toimiston kursseilla kouluttajia Etelästä.
Myös verkkokurssit tarjoavat elävälle vuoropuhelulle
perinteisistä hierarkioista vapaan areenan. Helsingin ja
maatoimistojen yhteistyönä laadittiin halukkaille jäsenjärjestöille yksilölliset koulutus- ja neuvontasuunnitelmat järjestöjen kumppanuuksien tukemiseksi.
Vuonna 2007 vahvistettiin järjestöjen organisaation kehittämistä osana Kepan koulutusta. Järjestöjen hankkeille, järjestötoiminnalle sekä Etelän kumppanuussuhteille
kehitettiin kullekin omat koulutuspakettinsa.
www.kepa.FI/koulutus

vaikuttamista mosambikissa

tuloksellista hankekoulutusta

Mosambikissa vaikuttamistyön keskeiset kysymykset
vuonna 2007 liittyivät valtionhallinnon hajauttamiseen ja hyvän hallinnon korostamiseen. Kansalaisyhteiskunta kaipaa kuitenkin tukea täyttääkseen
roolinsa vallan vahtikoirana. Kepa järjesti kansalaisyhteiskunnalle kehutun koulutuksen julkisten varojen
seuraamisesta ja vaikuttamistyöstä ja tuki lukuisia
Maputossa toimivia järjestöjä niiden poliittisen
työn kehittämisessä. Suomalaisen kehityspoliittisen
tiedottajan toimi siirrettiin Kepan sivukonttoriin Pembaan, sillä syrjäseuduilla poliittista työtä ei vielä juuri
tehdä, vaikka tarvetta on yhä enemmän.

Vuonna 2007 Kepa järjesti yhteensä 21 järjestöjen
hanketyötä tukevaa koulutusta. Koulutus tehoaa: 75
prosenttia järjestöistä, jotka olivat käyttäneet Kepan
koulutus- ja neuvontapalveluita, saivat ulkoasiainministeriöltä viime hakukierroksella hanketukea.
Vastaavasti hylkäävän päätöksen saaneista järjestöistä peräti 81 prosenttia ei ollut osallistunut Kepan
koulutukseen tai tukeutunut hankeneuvontaan.

Muutoksia kenttärakenteissa
Vuonna 2007 Kepa tarkisti kenttärakennettaan. Kolmen
Afrikassa ja yhden Etelä-Amerikassa sijaitsevien maatoimistojen jatkamisen sijaan tehtiin päätös laajentaa
toimintaa Aasiaan. Selvitystyön tuloksena sijainniksi
valikoitui Mekongjoen alue Kaakkois-Aasiassa. Uusi maatoimisto avataan vuoden 2008 kuluessa.
Kepan hallitus päätti lokakuussa 2006 Sambian toimiston sulkemisesta vuoden 2007 loppuun mennessä.
Toimisto lakkautettiin, mutta hankeneuvoja jää maahan,
ja kumppanuus yhden kehityspoliittista työtä tekevän
järjestön kanssa jatkuu vuoden 2009 loppuun.
Mosambikin, Nicaraguan ja Tansanian maatoimistot
jatkoivat työtään entiseen malliin.
Alunperin Kepa aloitti toimintansa Sambiassa vuonna
1987, kun maahan perustettiin Kepan ensimmäinen kenttätoimisto. Alkuvaiheessa Kepa toimi Sambiassa kehitysjoukko-ohjelman nimissä (Finnish Volunteer Service).
Vuonna 1996 kehitysjoukko-ohjelma muuttui kumppanuusohjelmaksi, jonka tarkoitus on tukea Sambian kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja suomalaisten järjestöjen
vuorovaikutusta sambialaisjärjestöjen kanssa.
Myöhemmin Kepan toiminta on keskittynyt erilaisten
palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen suomalaisille
ja sambialaisille kansalaisjärjestöille Sambiassa. Kepa
on myös käynyt kehityspoliittista dialogia sambialaisjärjestöjen kanssa, ja sillä on haluttu tuoda esiin Etelän
järjestöjen näkemyksiä.
Veli-Matti Kankaanpää ja opiskelijoita
Sambiassa vuonna 1987.

VEIKKO SOMERPURO

kepalle uusi hallitus

Gunvor Kronman

Marraskuussa Kepalle valittiin uusi hallitus vuosille 2008–2009. Puheenjohtajana
aloittaa pitkän linjan kehityspoliittinen
vaikuttaja Gunvor Kronman.
Varapuheenjohtajiksi valittiin Terhi Lindqvist ja Seppo Kalliokoski ja hallituksen
jäseniksi Päivi Anttila, Erkki Aunola, Seppo

Kallio, Anja Malm, Anna-Liisa Raunio, Kim
Remitz, Janne Ronkainen, Mika Rönkkö,
Eeva Salmenpohja, Leena Schimdt, Ritva
Semi ja Kalle Sysikaski. Varajäsenet ovat
Inka Hopsu, Tuula Heima-Tirkkonen,
Batulo Essak, Anna Kuivanen, Tuija Halmari, Heli Pimenoff, Mikko Sauli ja Minna
Hakkarainen.

Kepa numeroina 2007
Uuden ohjelmakauden ensimmäiselle vuodelle oli varattu liki 5,1
miljoonan euron budjetti. Useissa toiminnoissa määrärahoja jäi
kuitenkin käyttämättä yli 300,000 euroa. Osa syistä selittyy joko
henkilöstövaihdon ja sen myötä seuranneen henkilöstövajauksen
johdosta, osa taas Sambian maatoimiston sulkemisesta johtuvien
kustannusten jäämistä huomattavasti alle ennakkokaavailujen,
osa taas suunniteltujen toimintojen toteuttamatta jättämisestä.

toiminta alueittain
2007

Sambia 8%

Aasian toimisto		 30 407
Indonesia			

0

Tansania 6%

Mosambik			 452 220
Sambia				 399 861
Tansania			 265 377

Nigaragua 8%

Nicaragua			 389 931
Helsinki			3 279 487

Mosambic 9%

Yhteensä			4 817 283
Toiminta etelässä
1 537 796
Toiminta Suomessa		3 279 487

Aasian toimisto 1%
Helsinki 68%

Yhteensä			4 817 283

toteutuma toiminnoittain
13%

Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen 646 968 (13%)
			
Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen
globaaleista kysymyksistä 719 175 (15%)
Kehityspolitiikkaan vaikuttaminen 775 068 (16%)

31%

15%

Yleisviestintä 402 556 (8%)
Ohjelman kehitys 181 663 (4%)
Johtaminen 616 620 (13%)
Hallinto 1 475 232 (31%)toiminta yhteensä 4 817 283

16%

13%

8%
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