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palvelukeskus 



Vatsaan vai valtatielle?
Polttoainepellot kilpailevat viljelykelpoisesta pinta-alasta 
ruokakasvien kanssa. Ison kaupunkimaasturin tankin 
täyttämiseen ruokakasvipohjaisella biopolttoaineella 
uppoaa yhden ihmisen vuoden ravinto. Globbarien Tiedä 
mitä tankkaat -kampanja puretui biopolttoainetuotan-
non köyhyysvaikutuksiin. Yhtenä esimerkkinä käytet-
tiin palmuöljyntuotantoa Nicaraguassa. Kampanjassa 
kiinnitettiin huomiota myös työntekijöiden työoloihin ja 
kohtuuttoman mataliin palkkoihin plantaaseilla.

Tiedä mitä tankkaat -tempauksen tavoite oli herätellä 
kansanedustajia huomaamaan biopolttoaineisiin liittyviä 
ongelmia kehitysmaissa. Biopolttoaineiden tuotannosta 
ei ilmastonmuutoksen hillitsemisen varjolla saa rakentaa 
uutta, köyhyyttä luovaa rakennetta, joka vaarantaa kehi-
tysmaiden ruokaturvan.

Globbarien tärkeä tehtävä oli osoittaa, että aiheesta ovat 
huolestuneet kansalaiset ympäri maan, ja välittää tämä 
viesti kansanedustajille. Globbarit vaativat eduskuntaa 
toimimaan sen puolesta, että EU luopuu tavoitteestaan 
nostaa liikenteen biopolttoaineosuus 5,75 prosenttiin 
vuoteen 2010 mennessä ja 10 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. 

EU-tavoite on ollut yksi liikenteen biopolttoainetuotan-
toa voimakkaasti kasvattaneista poliittisista ohjauskei-
noista. EU:n tulee jatkossa huolehtia, että polttoaineet 
eivät kilpaile raaka-aineista ruoan tuotannon kanssa, ja 
että tuotanto kehitysmaissa tukee paikallista kehitystä. 
Lisäksi biopolttoaineiden tulee olla kokonaisvaikutuksil-
taan fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisempiä.

Tiedä mitä  
tankkaat -tempaukset  

käynnistyivät 14.5.2008  
näyttävästi Kampin  

Narinkkatorilla  
Helsingissä.

Kannen kuvassa bensapumppu ajaa takaa maissintähkää Tiedä mitä tankkaat -tempauksen 
avajaisissa Narinkkatorilla Helsingissä. (Kuva: Kepa/Veikko Somerpuro)



3 – kepan vuosikertomus 2008

timo lappalainen
Toiminnanjohtaja

pa
si

 n
ok

el
ai

ne
n

Kriisien vuosi 2008 
Vuosi 2008 muistetaan ruoka- ja finanssikriisien kärjisty-
misestä. Yhdessä ilmastomuutoksen kanssa ne muodos-
tavat triplakriisin, joka koskettaa käytännössä maailman 
jokaista 6,8 miljardia asukasta. 

Epävakaat sääolosuhteet, rikkaiden maiden biopolttoaine-
innostus ja viimeistään keinottelu elintarvikemarkkinoilla 
johtivat köyhien kasvavaan nälkään. Ruokakriisin väitet-
tiin myös romuttaneen käsityksen siitä, että ruokaa olisi 
maail massa riittävästi, mutta ongelma on vain sen epäta-
sainen jakautuminen. Myös Wall Streetilta hyökyaaltona 
levinneen finanssikriisin vaikutukset tuntuvat kipeimmin 
köyhissä maissa. Mailla ei ole suojapuskureita, säästöjä tai 
edes hallinnollista koneistoa tuhojen lieventämiseen. 

Viimeistään nyt on selvää, että kansoja, yhteisöjä ja 
valtioita sitoo monisyinen taloudellisten, poliittisten ja 
sosiaalisen suhteiden ja sopimusten verkko. Tämän tiedos-
tamiseen sisältyy myös suuri mahdollisuus oikeudenmu-
kaisempaan maailmanpoliittiseen päätöksentekoon.

Avunantajamaat arvioivat syyskuussa Ghanan pääkau-
pungissa Accrassa yhdessä avunsaajamaiden kanssa kehi-
tysavun tuloksellisuutta. Kokous tunnusti kansalaisliikkeet 
tärkeinä kumppaneina ja merkittävinä kehitysyhteistyön 
tekijöinä. Liki sata kansalaisliikettä ja -järjestöä perusti 
oman tuloksellisuusprosessin. Tarkoituksena on sopia 
myös siitä, miten kansalaisliikkeet voivat käydä  poliittista 
dialogia kansainvälisten instituutioiden kuten OECD:n 
tai YK:n kanssa. Kepa valittiin prosessin ohjausryhmään 
edustamaan Nordic+ -maaryhmää.

Kepa toi vuonna 2008 näkyvästi esiin biopolttoainebuu-
min varjopuolia, ruokakriisin rakenteellisia syitä ja talous-
kriisin seurauksia kehitysmaille. Kepa toteutti yhdessä 
Reilun kaupan järjestöjen kanssa myös kuntavaalikampan-
jan, jossa peräänkuulutettiin kunnilta eettisiä hankintoja. 

Koulutuspalvelumme kehitysjärjestöille pitivät hyvin 
pintansa. Kansalaisjärjestöjen todennäköisyys saada ulko-
asianministeriön tukea työlleen kasvaa Kepan koulutuksen 
ja neuvonnan ansiosta. Myös vaikuttamis- ja kampanja-
koulutukset olivat hyvin suosittuja. 

Kevään 2008 jäsenkysely osoitti, että jäsenjärjestömme 
ovat tyytyväisiä antamiimme palveluihin. Kyselyn tuloksen 
voisi tiivistää siten, että jäsenet pitävät Kepaa asiantunte-
vana, muttei kovinkaan innostavana. Työsarkaa siis riittää 
tästäkin eteenpäin. 

Toivottavasti tähän julkaisuun tutustuminen on sinulle 
innostava kokemus. Saatat löytää itsellesi sopivan tavan 
tehdä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme! 



Port-au-Prince, Haiti, elokuu 2008: Ihmiset söivät mutaa 
täyttääkseen vatsansa. Muuhun ei yksinkertaisesti ollut 
varaa.

Sama kaava toistui ympäri maailmaa. Peruselintarvikkeet 
olivat yhtäkkiä niin kalliita, että ne olivat monien ulottu-
mattomissa. Ihmiset lähtivät kaduille. Ruokamellakoita 
oli niin Haitissa, Norsunluurannikolla kuin Bangladeshis-
sakin.

Ruoan hinnannousu oli nopea ja dramaattinen. YK:n 
elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n mukaan perus-
elintarvikkeet olivat vuoden 2008 ensimmäisen kol-
manneksen aikana 53 prosenttia kalliimpia kuin vuotta 
aikaisemmin. Ruoan hinta oli noussut korkeimmalle 
tasolleen 30 vuoteen. 

Hintojen nousu iski pahimmin kaikista köyhimpiin ihmi-
siin. Köyhät käyttävät Maailmanpankin arvion mukaan 

tiedä mitä tankkaat 
Kepa ja globbarit herättivät kampanjallaan 
keskustelua biopolttoaineiden yhteydestä 
ruokakriisiin. Kampanja vaati Suomea ja 
EU:ta luopumaan biopolttoaineiden käytölle 
asetetuista tavoitteista. 

kumppani
Maailman kuvalehti Kumppani kuvasi jutussaan 
”Kasvaako pellolla ruoka, rehu vai polttoaine?” 
(5/08) miten ruoan hinnannousu johtaa metsien 
tuhoamiseen Brasiliassa ja ajaa indonesialaisia 
pienyrittäjiä ahdinkoon. 

ruokakriisiraportti
Kepa julkaisi marraskuussa raportin ”Ruokakrii-
sin ratkaisut: mitä Suomen tulee tehdä?” Useat 
kansanedustajat hyödynsivät Kepan raporttia, 
kun eduskunta keskusteli marraskuun lopulla 
Suomen vastauksesta ruokakriisiin.  

Ruokakriisi kuritti köyhiä
Ruoan raju hinnannousu johti maailman-
laajuiseen kriisiin vuonna 2008. Kymmenet 
miljoonat ihmiset luisuivat köyhyyteen. 
Kepa vaati biopolttoainetavoitteista luo-
pumista ja kauppapolitiikan uudistamista, 
jotta tulevat ruokakriisit voitaisiin välttää.
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keskimäärin puolet tuloistaan ruokaan. Hintojen nousu 
vaikutti siis heihin suhteellisesti eniten. YK:n ruokaohjel-
man WFP:n arvion mukaan ruokakriisi uhkasi ajaa jopa 
sata miljoonaa ihmistä köyhyyteen.

Kepa arvioi, että ruokakriisi saattaa tehdä tyhjäksi viime 
vuosikymmenten ponnistelut köyhyyden poistamiseksi.

monia syyllisiä
Ruokakriisi oli monen tekijän summa. Kuivuus oli yksi syy: 
se vei sadot Australiassa. Öljyn hinta nousi huippuluke-
miin vuonna 2008. Se nosti kuljetusten ja lannoitteiden 
hintoja, mikä heijastui ruoan hintaan.

Yksi merkittävimmistä syistä ruoan hinnan rajuun nou-
suun oli biopolttoaineiden esiinmarssi. Viljelykasveista 
valmistettavat biopolttoaineet on tarkoitettu ympäris-
töystävällisemmäksi vaihtoehdoksi öljystä valmistettavil-
le polttoaineille. 

Biopolttoaineiden tuotanto vie kuitenkin resursseja 
ruoan tuotannolta: pelloilla kasvaa polttoainetta, ei 
ruokaa. Maailmanpankin erään arvion mukaan biopoltto-
aineiden lisääntynyt tuotanto nosti ruoan hintaa jopa 75 
prosentilla. 

Yhdysvallat ja EU ovat asettaneet tavoitteita biopolttoai-
neiden käytön lisäämiselle, ja ne ovat tukeneet biopolt-
toainetuotantoa verohelpotuksilla. Kepa ja globbarit 
vaativat Suomea ja EU:ta luopumaan biopolttoaineta-
voitteistaan. 

Maailmassa on uusimpien lu-
kujen mukaan jo 967 miljoonaa 
aliravittua ihmistä.

Ruokakriisin syitä ovat maaseu-
dun ja maatalouden syrjiminen 
kehitysmaiden omassa politii-
kassa sekä kehitysyhteistyössä, 
keinottelu raaka-aineiden 
johdannaismarkkinoilla, bio-
polttoaineiden tuotanto ja 
luonnonvarojen kestämätön 
kulutus.

Ruokaturvan parantaminen 
edellyttää muutoksia kauppa-
politiikkaan: kehitysmaat 

tarvitsevat oikeuden suojella 
pientuottajiaan maailman-
markkinoiden äkillisiltä hei-
lahteluilta ja polkumyynniltä. 
Tavoitteita biopolttoaineiden 
käytön lisäämiseksi on syytä 
tarkistaa. 

Ruoka-aineiden johdannais-
markkinoilla käytävää 
keinottelua on hillittävä nyt, 
kun rahoitusmarkkinoiden 
ongelmiin talouskriisin myötä 
on lähdetty puuttumaan.

Ilmastonmuutoksen hillintä on 
välttämätöntä ruokaturvalle. 

Jos hiilidioksidipitoisuudet 
kaksinkertaistuvat, nälänhädäs-
tä voi tulla arkipäivää 60–350 
miljoonalle ihmiselle enemmän 
kuin nykyään, arvioi Hallitus-
tenvälinen ilmastonmuutospa-
neeli IPCC.

Matti Ylönen
Kehityspoliittinen sihteeri

näkökulma

maatalouskaupparaportti

Maatalouskaupan uudistamisesta on puhuttu 
paljon, mutta kehitysmaiden kannalta muutok-
set ovat olleet lähes kosmeettisia, osoitti Kepan 
keväällä 2008 julkaisema raportti. Vuoden 1995 
jälkeen on lähinnä vähennetty vientitukia, mutta 
teollisuusmaiden kokonaistuet ovat jopa kohon-
neet ja tuontitullit ovat säilyneet ennallaan.

kepa vaati rakenteiden uudistamista
Ruoan rajulla hinnannousulla oli rajut vaikutukset. 
Kymmenet miljoonat ihmiset joutuivat köyhyysrajan 
alapuolelle. 

Ruokakriisi vaikeutti myös ruoka-apua antavien järjes-
töjen kuten YK:n ruokaohjelman WFP:n toimintaa. Kun 
budjetoiduilla rahoilla pystyi ostamaan vähemmän ruo-
kaa maailmanmarkkinoilta, järjestö kykeni tarjoamaan 
vähemmän ruoka-apua sitä tarvitseville. Tämä lisäsi 
ruokakriisin köyhyysvaikutuksia entisestään.

Kepa vaati rakenteellisia uudistuksia, jotta ruokakriisit 
voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Kepa vaati maata-
loustukien ja kauppapolitiikan uudistamista, kehitys-
yhteistyöhön panostamista, biopolttoainetavoitteista 
luopumista, ruoalla keinottelun lopettamista ja ilmas-
tonmuutoksen hillitsemistä.



Globbarien Tiedä mitä tank-
kaat -tempaus osui ajankoh-
taiseen teemaan. Ruokakriisin 
siivittämänä keskustelu bio-
polttoaineista kävi vilkkaana. 
Kepan lisäksi myös Green-
peace orankipukuineen kam-
panjoi näyttävästi. Kampanjat 
tukivat hyvin toisiaan: Kepa 
toi keskusteluun biopolttoai-
neiden tuotannon vaikutuk-
set maailman ruokaturvaan 
ja köyhyyteen.

Temaattisesti kampanja 
liittyi myös keskusteluun 
kehitysmaihin suuntautuvien 
investointien vaikutuksista ja 
yritysten vastuusta. 

Vaikka kampanjan tavoite – 
Suomen ja EU:n tulisi luopua 
liian kunnianhimoisista bio-
polttoainetavoitteistaan – ei 
ainakaan tällä haavaa toteu-
tunut, ruokaturva tuli Kepan 
ansiosta vahvasti mukaan 

suomalaiseen keskusteluun 
biopolttoaineista.

Globbarien tuleviin kam-
panjoihin voi lähteä mukaan 
kuka tahansa aktiivinen 
kansalainen. Ensiaskel on 
globbariverkoston uutiskir-
jeen tilaaminen. Se onnistuu 
osoitteessa www.globbarit.fi.

Outi Hannula
Kampanjakoordinaattori

näkökulma

Globbarien Tiedä mitä tankkaat -kampanjalle saatiin 
roimasti lisäjulkisuutta netissä pelattavana olleella Bio 
Game -tietokonepelillä. Pelin avulla biopolttoainekysy-
mykset tuotiin sellaistenkin ihmisten tietoisuuteen, joita 
tavanomaiset järjestökampanjat eivät tavoita.

Räväkkä peli havainnollisti biopolttoaineiden köyhyys-
vaikutuksia. Se hätkähdytti ja herätti ihmiset mietti-
mään omien valintojensa vaikutuksia. Pelissä nimittäin 
tuhotaan viljapeltoa ja sademetsää polttoainepumpulla. 
Lopuksi tähtäimeen joutuu koko maapallo. Näin biopolt-
toaineiden rajut vaikutukset tulivat konkreettisesti esille. 
Pelin pelanneet saattoivat jättää kansanedustajille vies-
tin globbarisivujen ilmoitustaululle, ja vaatia biopolttoai-
netavoitteista luopumista.

Peli julkaistiin globbarien verkkosivuilla, ja se keräsi 
yhteensä yli 7 000 pelaajaa. Peli oli esillä myös Maailma 
kylässä -festivaalilla ja Mahdollisuuksien toreilla.

Bio Game herätteli ihmisiä  
biopolttoaineiden ongelmiin
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Öljypalmuplantaasi Kukra Hillissä Nicaraguassa
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Reiluja päättäjiä kuntiin
Kepa ja globbarit kampanjoivat vuoden 2008 kunnal-
lisvaalien yhteydessä sen puolesta, että kunnat kiinnit-
täisivät enemmän huomiota globaaleihin kysymyksiin. 
Kuntien hankinnoilla on vaikutuksia kehitysmaiden hy-
vinvointiin ja tuotanto-olosuhteisiin. Kunnat voivat myös 
toimia kansainvälisyyskasvatuksen puolesta ja tehdä 
yhteistyötä Etelän kuntien kanssa. Kampanja toteutettiin 
yhteistyössä Reilun kaupan edistämisyhdisyksen ja Reilun 
kaupan puolesta ry:n kanssa.

Suomalaiset kunnat ostavat vuosittain erilaisia tuotteita 
ja tavaroita 3,22 miljardilla eurolla. Yhä suurempi osa 
niistä hankitaan kehitysmaista, joissa saatetaan käyttää 
lapsi- tai pakkotyövoimaa. 84 prosenttia suomalaisista 
on sitä mieltä, että kuntien ei pitäisi hankkia lapsityövoi-
malla tai heikoissa työolosuhteissa tuotettuja tuotteita. 
Tieto selviää kampanjan Taloustutkimukselta tilaamasta 
mielipidetutkimuksesta.

Esimerkiksi valtaosa Suomen kunnissa käytettävästä ka-
tukivestä tulee Kiinasta. Kiinalaisissa kivilouhimoissa on 
vakavia työterveys- ja turvallisuuspuutteita. Suomalaiset 
kunnat myös tarjoavat tilaisuuksissaan kymmeniä miljoo-
nia kuppeja kahvia joka vuosi. Tarjoamalla reilun kaupan 
kahvia kunnat voisivat auttaa miljoonia kahvinviljelijöitä 
ympäri maailmaa nousemaan ylös köyhyydestä. Kahvin 
perheviljelijöistä puolet elää absoluuttisessa köyhyydessä 
eli alle yhdellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä.

Kampanjassa globbarit kannustivat kuntia myös te-
kemään enemmän yhteistyötä Etelän kuntien kanssa. 
Esimerkiksi Vantaan ja namibialaisen Windhoekin yh-
teistyöstä on saatu hyviä kokemuksia. Globbarit vaativat 
myös kuntia panostamaan kansainvälisyyskasvatukseen, 
ja tekemään enemmän yhteistyötä kansalaisjärjestöjen 
kanssa. 

Kuntavaalikampanja tuotti tulosta: 250 ehdokasta ilmoit-
ti julkisesti tukevansa kampanjateemoja ja 60 teemoihin 
sitoutunutta ehdokasta meni vaaleissa läpi. 



Maailma kylässä -festivaali keräsi Kaisaniemen puistoon 
ja Rautatientorille 24.–25.5. noin 90 000 ihmistä. Yleisö 
nautti musiikki- ja asiaohjelmasta ja tutustui kymmenien 
järjestöjen toimintaan. Uusia kävijöitä oli noin kolmannes 
ja aurinkoinen sää helli vierailijoita.

Maailma kylässä tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilai-
siin kulttuureihin ja lisää tietoisuutta globaaleista kysy-
myksistä ja kehitysyhteistyöstä. Festivaali järjestettiin nyt 
yhdeksättä kertaa.

Festivaalin pääesiintyjä Barbara Hendricks houkutteli sun-
nuntaina 15 000 kuuntelijaa. Oopperalaulaja Hendricks on 
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n hyvän tahdon lähettiläs. 
Paljon yleisöä keräsivät myös Suurlähettiläät, Värttinä ja 
malilais-ranskalainen Mamani Keita & Nicolas Repac.

Asiaohjelmassa pohdittiin muun muassa järjestöjen ja 
yritysten yhteistyötä. Ohjelmaan kuului myös ulkomaan-
kauppa- ja kehitysministerin Paavo Väyrysen haastattelu. 
Väyrynen totesi haastattelussa, että Kepan Tiedä mitä tank-
kaat -kampanja osui asian ytimeen. Kampanja oli näyttä-
västi esillä festivaalilla, ja yli tuhat festivaalivierasta myös 
lähetti terveisiä kansanedustajille ja vaati muun muassa 
EU:n biopolttoainetavoitteista luopumista.

Festivaali toi paljon näkyvyyttä Kepan jäsenjärjestöille. 
Kevään kuluessa kymmeniä järjestöjä osallistui festivaalin 
suunnitteluun. Järjestöt koordinoivat muun muassa Maail-
mankauppa-, Luonnonsuojelu- ja YK- sekä Ihmisoikeuskyliä.

Yli puolet kävijöistä tutustui järjestöjen esittelypisteisiin. 
Yhteensä näytteilleasettajia ja myyjiä oli 350.

www.maailmakylassa.fi

Maailma kylässä  
rikkoi taas ennätykset

Barbara Hendricks

Värttinä

Namibialainen kuurojen teatteriryhmä

ra
m

i a
ap

as
uo

na
na

 h
ie

ta
ne

n
ra

m
i a

ap
as

uo
ra

m
i a

ap
as

uo



9 – kepan vuosikertomus 2008

Kauppa puhutti  
Mahdollisuuksien toreilla
Kepan koordinoimien Mahdollisuuksien torien yhteisenä 
teemana vuonna 2008 oli kauppa. Eri järjestöt esitteli-
vät teemaa omasta näkökulmastaan. Kauppateema sai 
paljon näkyvyyttä – Mahdollisuuksien toreja käsitelleiden 
lehtijuttujen lukumäärä paikallismediassa kaksinkertaistui 
edellisvuoteen verrattuna. 

Vuonna 2008 toritapahtumia järjestettiin yhteensä 22 
paikkakunnalla, muun muassa Turussa, Tampereella ja 
Oulussa. Uusi paikkakunta oli Espoo. Espoon ensimmäinen 
Mahdollisuuksien tori houkutteli 1 500 kävijää.

Mahdollisuuksien torit antavat suomalaisille ympäri 
maata mahdollisuuden tutustua globaaleihin kysymyksiin, 
kehitysyhteistyöhön ja järjestöjen toimintaan. Kepan jä-
senjärjestöille Mahdollisuuksien torit ovat tilaisuus tuoda 
toimintaansa esille ja saada uusia jäseniä. 

Vuonna 2008 toreilla esiintyi yhteensä 660 erilaista toimi-
jaa järjestöistä kuntiin ja alueellisiin EU-neuvojiin. Näyt-
teilleasettajia oli yli 130 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kävijämääräkin nousi roimasti. Kävijöitä oli yhteensä 
25 000, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2007.

Edellisen vuoden tapaan torivierailijat tekivät lupauksia 
teoista paremman maailman puolesta. Korttikampanjassa 
järjestöt haastoivat ihmisiä sitoutumaan itselleen tärkei-
siin tavoitteisiin. Lupauksia tehtiin täyttämällä viirinmuo-
toinen kortti, jossa saattoi luvata esimerkiksi suosivansa 
reilun kaupan tuotteita. Kortit kerättiin yhteen värikkäiksi 
lippunauhoiksi. 

Sambialainen järjestötyöntekijä Charity Musamba vieraili 
Mikkelin Mahdollisuuksien torilla kesäkuussa. Musamba 
kertoi torivierailijoille, että Sambiassa on tapahtunut pal-
jon myönteistä kehitystä: velkahelpotukset ovat auttaneet 
maata. Musamba  kannusti ihmisiä toimimaan kehitys-
yhteistyöjärjestöissä: niiden työllä todella on merkitystä 
kohdemaissa.

www.mahdollisuuksientori.fi

Värttinä

Vaasan tori Kepan Tuovi Tolonen ja Charity Musamba Lupauskortit
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Espoo
Helsinki
Hyvinkää
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Jämsä
Kajaani

Karjaa
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Maarianhamina
Mikkeli
Oulu

Pori
Porvoo
Rovaniemi
Savonlinna
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vaasa

toripaikkakunnat 2008



14.1. Jä
rjestötoiminnan perusteet

30.1. E
telän arki ja kauppapolitiikka

2.2. Hankesuunnittelun peruskurssi I

8.3. Eväitä hankeraportointiin

15.3. Jäsen- ja
 varainhankinta

4.-5.4. Gender kehitysyhteistyössä

Kepa koulutti järjestöjä aiheista, jotka vaihtelivat Etelän 
arjesta ja kauppapolitiikasta hankesuunnitteluun ja 
-raportointiin ja gender-analyysista lobbauksen perustei-
siin. Kepa järjestää sekä kaikille avoimia koulutuksia että 
yksittäisille järjestöille räätälöityjä kursseja. Suomessa jär-
jestettyihin avoimiin koulutuksiin osallistui vuonna 2008 
melkein 600 ihmistä ja räätälöityihin koulutuksiin 100.

Kepan koulutukset kohdistetaan erityisesti pienille ja 
keskisuurille jäsenjärjestöille. Järjestöille räätälöitiin 
esimerkiksi taloushallinnon kursseja, joille on tilausta. 
Koulutusten lisäksi Kepa tuotti järjestöjen toimintaa 
tukevaa materiaalia, kuten yhteistyösopimusesimerkkejä 
eri kielillä.

Etelän toimistoissa Nicaraguassa ja Mosambikissa järjes-
tettiin pitkin vuotta koulutuksia sekä Kepan omille että 
jäsenjärjestöjen kumppaneille. Jäsenjärjestöjen suosi-

Kepan kursseilla osallis-
tujille tarjotaan oppimis-
mahdollisuuksia käytännön 
esimerkein, harjoituksin, 
kokemuksia jakamalla sekä 
pohtimalla ja työstämällä 
asioita yhdessä. Koulutus-
ten toimivuus korostuu 
palautteessa. Siinä esimer-
kiksi kehuttiin, että ”koulutus 
tuki suoraan materiaalimme 
tekemistä” tai että koulu-

tuksesta tuli ”innostunut ja 
kunnianhimoinen olo”.

Koulutuksen markkinoinnissa 
pyritään entistä enemmän 
kohdistamaan tietoa koulu-
tuksesta järjestöille, joiden 
katsotaan hyötyvän jostain 
tietystä kurssista eniten. 
Tästä esimerkkinä ovat järjes-
töt, jotka saavat hanketukea 
ensimmäistä kertaa.

On ollut myönteistä huomata, 
että yhä enenevässä määrin 
järjestöt ovat sitoutuneet pi-
dempiaikaiseen koulutukseen 
ja osallistuvat koulutuksiin 
niin usein kuin mahdollista.

Matti Cantell
KVK-koulutussuunnittelija

massa Tansaniassa koulutuksia suunnitellaan etupäässä 
jäsenjärjestöjen kumppaneille. Heidän koulutustarpei-
taan selvitettiin koulutus- ja neuvontasuunnitelmiin 
nivoutuvilla järjestöanalyyseillä. Vuoden aikana niitä 
tehtiin kahdeksalle suomalaisen järjestön tansanialaisel-
le kumppanille.

Analyysit osoittautuivat hyviksi oppimistilanteiksi  järjes-
töille ja innostivat tekemään parannuksia toiminnassa. 
Koulutus- ja neuvontasuunnitelmaan perustuva lähes-
tymistapa Etelän toimistojen koulutuksessa ja hanke-
neuvonnassa on osoittautunut tuloksekkaaksi ja Etelän 
järjestöjä voimistavaksi.

Kepan koulutus- ja hankeneuvonta tukevat toisiaan. Esi-
merkiksi kehyavain-peruskurssit muodostavat hyvän poh-
jan järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille, joihin järjestöt 
voivat saada yksityiskohtaisempaa neuvontaa Kepasta. 

Tehokasta koulutusta Suomessa ja Etelässä

näkökulma

Esimerkkejä Kepan järjestämistä kou-
lutuksista Suomessa. Yhteensä avoimia 
koulutuksia järjestettiin 32 ja räätälöityä 
koulutusta annettiin 10 järjestölle.
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Noin sata järjestöä käyttää Kepan hankeneuvontapalve-
luita vuosittain. Osa suunnittelee kehitysyhteistyön aloit-
tamista ja osa jo toteuttaa hankkeita. Hankeneuvontaa 
annettiin viime vuonna yhteensä noin 300 kertaa. 

Kepa neuvoo järjestöjä hankkeiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa, raportoinnissa ja rahoituksen hank-
kimisessa. Kepa järjestää neuvontaa ympäri vuoden ja 
kommentoi hankesuunnitelmia erityisesti ennen ulkomi-
nisteriön hanketuki- ja viestintä- sekä kehityskasvatus-
tuen hakemusten jättämistä. Järjestöjä neuvottiin myös 
hankkeiden toteuttamis- ja päättövaiheessa.

Toukokuussa Kepa järjesti Hulvattomat hankepäivät, 
jonka aikana Kepa arvioi ja antoi vinkkejä järjestöjen 

Kepan koulutuksen ja neuvon-
nan työntekijäverkosto julkaisi 
vuonna 2008 niin sanotun 
Kumppanuuden kompassin. 
Järjestöille suunnatun työka-
lun tarkoituksena on vahvistaa 
Etelän ja Pohjoisen järjestöjen 
kumppanuutta. Järjestöt ot-
tivat uuden työkalun innos-
tuneesti vastaan. 

Kumppanuus on liian usein 
tyhjä sana. Kumppanuuden 
kompassi tuo sille sisältöä, ja 
antaa järjestöille konkreetti-
sia keinoja kumppanuuden 
vahvistamiseksi. Kompassi 
jakaa yhteistyön neljään osa-
alueeseen: arvot, yhteistyön 
periaatteet, yhteiset toimet ja 
aito vuorovaikutus. 

Kumppanuuden kompassi on 
kehitetty yhteistyössä suoma-
laisten, tansanialaisten, sam-
bialaisten, mosambikilaisten 
ja nicaragualaisten järjestöjen 
kanssa. Se on julkaistu englan-
niksi, espanjaksi ja portugaliksi 
ja sitä voi tilata osoitteesta 
info@kepa.fi.

12.8. Vaikuttavuuden arviointi

5.9. Kansalaisyhteiskunta – mikä se on?

7.10. Mistä rahaa kehitysyhteistyölle?

6.11. L
obbauksen perusteet

18.11. V
apauttaako virallistaminen köyhyydestä? 

20.-21.11.
 How to make grassroots  

comics and plan a workshop

29.11. K
ehitysyhteistyön perusteet

Kepa tukee järjestöjen työtä Etelässä
hankesuunnitelmiin. Melkein 40 järjestöä hyödynsi tätä 
mahdollisuutta. 

Kepa antoi hankeneuvontaa myös Etelässä. Sitä toteutet-
tiin koulutus- ja neuvontasuunnitelmien pohjalta, jotka 
on laadittu suomalaisjärjestöjen, niiden Etelän kumppa-
neiden, Kepan Helsingin toimiston ja Kepan maatoimis-
tojen hankeneuvojien yhteistyönä. 

Suunnitelmat tähtäävät suomalaisjärjestöjen ja Etelän 
järjestöjen kumppanuuden vahvistamiseen, kehitysyh-
teistyön laadun parantamiseen sekä järjestöjen pitkäjän-
teiseen vahvistamiseen. Vuoden loppuun mennessä oli 
tehty 23 koulutus- ja neuvontasuunnitelmaa. 

kumppanuuden  
kompassi



www.kansainvalisyyskasvatus.net

— Kohti maailmanlaajuista yhteisvastuuta.

Vuonna 2008 Etelän vapaaehtoisohjelman eli Etvon 
vapaaehtoishakuun osallistui 15 Kepan jäsenjärjestöä ja 
18 niiden kumppanuusjärjestöä Etelässä. Yhteensä 28 
vapaaehtoista työskenteli yli kymmenessä eri maassa 
Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Etvo an-
taa suomalaisille mahdollisuuden tutustua ja osallistua 
kehitysmaiden arkipäivään. Vapaaehtoiset työskentelevät 
Etelän järjestöissä esimerkiksi ympäristönsuojelun tai 
lasten oikeuksien parissa.

Vapaaehtoisten työtehtävät vaihtelivat Sambian oikeus-
järjestelmästä tiedottamisesta englanninopetukseen 
Reilun kaupan banaaniosuuskunnan työntekijöille 
Ecuadorissa. Monen vapaaehtoisen työnkuvaan kuului 
kansainvälisyyskasvatusta ja tiedotusta myös esimerkiksi 
blogia kirjoittamalla. Etvo syventää suomalaisjärjestöjen 
ymmärrystä Etelän järjestöjen haasteista ja mahdolli-
suuksista. Toisaalta Etelän järjestöt oppivat ymmärtä-
mään paremmin, miten suomalaiset järjestöt toimivat.

Etvo perehdyttää Etelän arkeen
Vuonna 2008 ensimmäinen Etelän vapaaehtoinen tuli 
Etvon kautta Suomeen. World Comics Indian Sharad Shar-
ma vieraili suomalaisessa sisarjärjestössä viiden viikon 
ajan. Maailman sarjakuvat-Världens serier ry toimii lähin-
nä kehitysyhteistyön piirissä ja edistää erityisesti sarja-
kuvan käyttöä kehitysviestinnässä. Sharman ohjelmaan 
kuului muun muassa koulutusmateriaalien työstämistä 
ja koulutusten pitämistä suomalaisjärjestöille.

Kepa järjesti vuonna 2008 myös kaksi Etvo-foorumia. Ne 
antavat mahdollisuuden ajatusten vaihtoon ja järjes-
töjen verkostoitumiseen. Foorumeissa Etvoon osallistu-
vien suomalaisjärjestöjen edustajat keskustelivat muun 
muassa kumppanuudesta Etelän järjestöjen kanssa 
ja vapaaehtoisiksi lähtevien perehdytyksestä. Etvoon 
järjestetään haku joka syksy. Vapaaehtoistyö kestää 6–12 
kuukautta.

www.etvo.fi

kansainvalisyyskasvatus.net 
uudistui

Kepa julkaisi vuonna 2008 uudistuneet 
kansainvalisyyskasvatus.net-verkkosivut. 
Sivusto tarjoaa taustamateriaalia kan-
sainvälisyyskasvatuksesta, tapahtumaka-
lenterin ja järjestöjen kvk-materiaaleja, 
-menetelmiä ja koulutuspalveluita kokoa-
van vinkkipankin.

Sivujen uudistuksessa lisättiin niiden 
vuorovaikutteisuutta. Järjestöt voivat nyt 
itse lisätä tietoja tapahtumakalenteriin ja 
järjestörekisteriin. Sivustolla julkaistavas-
sa blogissa käsitellään järjestöjen työtä ja 
ajankohtaisia kansainvälisyyskasvatuksen 
aiheita.

Linda Kaseva työskenteli puoli vuotta Casa de Panchita -järjestössä Perussa. Maailman sarjakuvat – Världens serier ry:n Leif Packalén  
ja World Comics Indian Sharad Sharma
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Kepan julkaisema Maailman kuvalehti Kumppani on 
11 kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti. Kumppani 
käsittelee laajasti ja kriittisesti Kepan toimintaan liittyviä 
aihealueita – kehityspolitiikkaa, ihmisoikeuksia, ympäris-
tökysymyksiä ja kulttuuria. Lehti tuo suomalaisille luki-
joille globaaleja aiheita, jotka eivät näy valtamediassa. 

Vuonna 2008 Kumppani ilmestyi tuttuun tapaan 11 
kertaa, joista yksi oli kaksoisnumero. Teemoissa käsiteltiin 
kehitysyhteistyötä, rajoja, vessoja, kaupunkiasumista ja 
ovien symboliikkaa. 

Kumppani nosti esille aiheita, jotka ohitetaan valtame-
diassa. Se esimerkiksi seurasi paikan päältä Zimbabwen 
tilannetta vaalien jälkeen (kuvareportaasi 11/08). Kump-
pani myös raportoi paikan päältä kiistellystä Länsi-
Saharasta, jonka tilanteen suomalaismedia on ohittanut 
(”Hengenvaarallinen hiekkaleikki”, 8/08). 

Kumppanin avustajaverkosto kehitysmaissa on ainutlaa-
tuinen Suomessa. Sen ansiosta lehti tarjoaa lukijoilleen 
Etelän ääniä ruohonjuuritasolta. Kumppanin jutuissa 
tulee myös konkreettisesti esille, miten Kepan teemat 
kuten kauppapolitiikka tai köyhdyttäminen vaikuttavat 
tavallisten ihmisten elämään Etelässä. 

www.kumppani.fi

Valtamediasta poikkeavia näkökulmia  
Maailman kuvalehdessä

Keväällä 2008 tehdyn lukija - 
tutkimuksen mukaan tyytyväi-
syys Kumppaniin on noussut 
edelleen vuoden 2006 tutki-
muksesta. 

Yleinen tyytyväisyys lehteä 
kohtaan on tutkimuksen mu-
kaan poikkeuksellisen korkealla 
tasolla. Kun melko tyytyväisten 
ja erittäin tyytyväisten osuu-

det lasketaan yhteen, koko-
naistyytyväisyydeksi saadaan 
99 prosenttia.

Lukijat pitävät Kumppania 
ihmisläheisenä ja oivaltavana 
lehtenä. Erittäin runsaassa 
vapaamuotoisessa palaut-
teessa korostui valtamediois-
ta poikkeava näkökulma ja 
ihmisläheinen lähestymistapa 

maailman tapahtumiin. Myös 
lehden ulkoasu ja kuvitus sai-
vat runsaasti hyvää palautetta. 
Kumppani toteutti keväällä 
2008 visuaalisesti uuden mai-
noskampanjan, joka huipentui 
Maailma kylässä -festivaalilla. 

Heta Muurinen
Päätoimittaja

näkökulma

Maailman sarjakuvat – Världens serier ry:n Leif Packalén  
ja World Comics Indian Sharad Sharma

kumppani
kehityspolitiikka ihmisoikeudet ympäristö kulttuuri

3,50 €

Maailman kuvalehti

11/2008

nautintoaineet

Etelän kilpailukyky       Kehitystutkijan kyynisyys       Intian tiedonvapaustaistelu

kofeiinikuume ajoi 
siirtomaaherroja maailma näyttää nauttimisen malliakahvikauppa vahvistaa 

vallankumousta

KUMPPANI_11_2008_sivut_1_4.indd   1
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Kepa avasi vuonna 2008 uuden Etelän toimiston Thai-
maan Bangkokiin. Uuden maatoimiston toiminta-aluee-
na on koko Mekongin alue – Thaimaa, Kambodzha, Laos 
ja Vietnam. 

Vuonna 2008 Kepa aloitti alueen kansalaisyhteiskunnan 
tukemisen. Kepa esimerkiksi rahoitti Mekongin patoja 
käsitellyttä konferenssia. Bangkokissa marraskuussa 
järjestetyssä konferenssissa oli melkein 300 osallistujaa 
– paikallisia kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja toimitta-
jia. Myös alueen valtioiden muodostaman yhteistyö-
järjestön Mekong River Commissionin johtaja Jeremy 

Bird osallistui konferenssiin. Konferenssi antoi Kepalle 
mahdollisuuden luoda kontakteja Mekongin alueen kan-
salaisyhteiskuntaan.

Mekongin toimisto edistää Kepan kauppapoliittisia ta-
voitteita esimerkiksi tukemalla thaimaalaista FTA Watch 
-järjestöä, joka on huolestunut mahdollisista vapaa-
kauppasopimuksista Euroopan unionin ja Asean-maiden 
välillä. Kepa tukee myös vietnamilaisia kansalaisjärjestö-
jä, jotka ovat huolestuneita suurien kehityshankkeiden 
ympäristövaikutuksista. 

Kepan resurssit ovat rajalliset, 
mutta se kykenee tukemaan 
paikallisia kampanjoita 
esimerkiksi antamalla pienen 
määrän rahaa kansalaisjärjes-
töjen järjestämän konferens-
sin rahoittamiseen. Pienellä 
tuella voi olla suuri merkitys 
siihen, että ihmiset saavat 
äänensä kuuluviin. 

Vaikuttamiseen ei välttämättä 
vaadita suuria kehitysinter-
ventioita – loppujen lopuksi 

paikalliset ihmiset tekevät 
muutoksen. 

Alueella toimivat pienet 
suomalaisjärjestöt toivoivat 
Kepan läsnäoloa alueella. Kepa 
pystyy myös seuraamaan 
Suomen tukeman Aasian ke-
hityspankin toimintaa paikan 
päällä. Kepan toivotaan toimi-
van myös vahtikoirana suurten 
kehitysprojektien suhteen, 
jotta tiedettäisiin mikä todella 
on paikallisten ihmisten 

etujen mukaista. Esimerkiksi 
Vietnamissa hankkeiden sosi-
aalisten ja ympäristövaikutus-
ten arviointi jätetään yleensä 
tekemättä. 

Masud Hossain
Kehityspoliittinen työntekijä

Kepa tukee Mekongin alueen kansalaisyhteiskuntaa

näkökulma
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Mekong-joki on monille elinkeinon lähde
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2008 oli Kepalle kolmivuotisen ohjelmakauden keskimmäi-
nen vuosi. Yhä suurempi osa Kepan saamasta valtionavus-
tuksesta kohdistuu Kepan ensisijasiin tavoitteisiin. Kepan 
ensimmäiseen päätavoitteeseen eli jäsenjärjestöjensä 
toimintaedellytysten turvaamiseen käytettiin melkein 
20 prosenttia enemmän rahaa kuin edellisenä vuotena. 
Toiseen päätavoitteeseen eli globaaleiden kysymysten 
ymmärtämyksen kasvattamiseen kansalaisyhteiskunnassa 
käytettiin 23 prosenttia enemmän rahaa kuin vuonna 2007.

Kepan budjetti oli reilun ylijäämäinen – ensi vuodelle 
siirtyi noin 350 000 euroa. Sambian toimiston sulkemi-
nen on toteutunut suunnitellusti, mistä johtuen Etelän 
toimintojen kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. 
Uuden maatoimiston perustaminen Bangkokiin ei ole vielä 
korvannut tätä kulujen laskua. Budjetoituja toimintoja jäi 
myös toteuttamatta, mikä kasvatti ylijäämää.

Kepa kohdistaa rahaa järjestöjen  
toimintaedellytysten turvaamiseen

kepa näkyy verkossa 

Kepa tuottaa useita verkkosivustoja, joista 
uudistettiin vuoden 2008 aikana globbarit.fi , 
maailmakylassa.fi, kansainvalisyyskasvatus.net 
sekä etvo.fi.

WWW.KEPA.FI
Kepan pääsivusto, joka tarjoilee tuhdin 
Kepa-esittelyn lisäksi päivittäin vaihtuvia 
tuoreita uutisia ja tapahtumia.

WWW.GLOBBARIT.FI
Globbarit-verkoston kampanjasivusto, jonka 

kautta voi muun muassa liittyä verkoston jä-
seneksi tai osallistua tempauksiin globaalin 
oikeudenmukaisuuden puolesta.

WWW.MAAILMAKYLASSA.FI
Vuosittain järjestettävän Maailma kylässä 
-festivaalin sivusto.

WWW.MAHDOLLISUUKSIENTORI.FI
Ympäri Suomea järjestettävien Mahdolli-
suuksien torien sivusto.

WWW.KANSAINVALISYYSKASVATUS.NET
Kansainvälisyyskasvatusverkoston sivusto, 

josta löytyy taustatietoa kaikesta kansainvä-
lisyyskasvatukseen liittyvästä.

WWW.ETVO.FI
Etelän vapaaehtoisohjelman sivusto, josta 
saa tietoa kehitysmaihin suuntautuvasta 
vaihdosta.

Näiden lisäksi Kepalla on kaksi osittain 
avointa sivustoa: jäsenjärjestöille suunnattu 
EXTRANET.KEPA.FI ja verkko-oppimisympä-
ristö VERKKOKURSSIT.KEPA.FI.

toiminta alueittain

 Thaimaa 53 975 (1,1%)
 Mosambik 430 096 (8,7 %)
 Sambia 105 911 (2,1%)
 Tansania 315 837 (6,4%)
 Nicaragua 299 552 (6,1%)
 Suomi 3 741 547 (75,6%)

Yhteensä 4 946 917 

toteutuma toiminnoittain

 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen 763 756 (15,4%)
 Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen  
 kasvattaminen globaaleista kysymyksistä 882 565 (17,8%)
 Kehityspolitiikkaan vaikuttaminen 645 423 (13,0%)
 Viestintä 402 859 (8,1%)
 Ohjelman kehittäminen 182 008 (3,7%)
 Johtaminen 651 390 (13,2%)
 Hallinto 1 418 917 (28,7%)

Yhteensä 4 946 917

1,1%8,7%
2,1%

6,4%

6,1%

75,6%

28,7%15,4%

17,8%

13,0%

8,1%
3,7%

13,2%



töölöntorinkatu 2 a,  
00260 helsinki, finland

09 584 233
info@kepa.fi
www.kepa.fi

Kepan vuosikertomus 2008
ISBN 978-952-200-117-7 (nid.)
ISBN 978-952-200-118-4 (pdf)
Kepan toimintaa tuetaan ulkoministeriön kehitys-
poliittisen osaston kansalaisjärjestömäärärahoista

kehitysyhteistyön  
palvelukeskus 

JÄSENJÄRJESTÖT: ”Äs-snääbil” arabialaisen kulttuurin yhdistys ry • Aarambh Association • Abilis-säätiö • Adoptioperheet ry • ADRA Finland • AEDA Aide à 
l´Enfance Défavorisée d´Afrique ry • Afra-kodin kummit ry • Africans and African-Europeans´Association ry • AIESEC-Suomi ry • Alternative Initiative for Bang-
ladesh AIBD ry • Arabikansojen ystävyysseura • Association Des Femmes Chretiennes en Finland – AFECFI DORCAS ry • ASSOFE ry Avokaya Southern Sudan 
Organization in Finland-Europe • Attac ry • Autismi- ja Aspergerliitto ry • Better Life World Wide – BLWW ry • Cameroon Cultural and Development Association 
in Finland • CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity • David Livingstone -seura ry – The Finnish Society for Internatio-
nal Health • Devaid ry • DODO ry • Dofin ry • Elinpiiri Ry • Elämäntapaliitto ry • Emmaus Aurinkotehdas ry • Emmaus Helsinki/Emmaus Helsingfors • Emmaus 
Jokioinen ry • Emmaus Kuopio-Siilinjärvi ry • Engineers without Borders • Espoon vietnamilais-suomalainen yhdistys ry • Etiopialaisten Yhdistys Suomessa • 
Etnia ry • Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys KYLVÄJÄ ry • Fida International ry • Filha ry • Filippiinit-seura ry • Finland Dialog Förening rf • Finnish Up With 
People Alumni Association ry • Finnwid – Naiset Kehitystyössä ry • Frikyrklig samverkan FS rf • Förbundet de utvecklingsstördas väl • Gannaane ry • Ghana 
Union Finland GUF • Globaali sosiaalityö ry • Helsingin diakonissalaitos • Helsingin Kehitysmaakauppayhdistys ry • Horn Organisation for Peace and Democ-
racy ry HOPD • Hyvinkään kehitysmaayhdistys • Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys ry • Iisalmen Nuorison Tuki ry • Indonesia-seura • Inkerikeskus ry • 
Interpedia ry • Invalidiliitto ry • Juakali-Lapset ry • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL • Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry • Kambodzhan ystävyysseura • 
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry • Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö, KIOS • Kansallinen Aglow ry • Kansalliset Maahanmuuttajat KAMUT ry • Kansan 
Sivistystyön Liitto KSL ry • Kassandra ry • Kasvattajat Rauhan Puolesta ry • Kehitysmaatutkimuksen laitos • Kehitysmaayhdistys Indigo ry • Kehitysmaayhdistys 
Pääskyt ry – U-landsföreningen Svalorna rf • Kehitysmaayhdistys Tasajako ry • Kehitysvammaliitto ry • KehyApu Ystävät ry • Keravan Kehitysmaayhdistys • 
Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry • Keskustan Opiskelijaliitto KOL • Kirkon Ulkomaanapu • Koti Katulapselle ry • Kulttuurien kumppanuus – Kulturernas 
kamratskap KuKu ry • Kulttuuriyhdistys Agora ry • Kulttuuriyhdistys Gepardi ry • Kulturföreningen Etnokult kulttuuriyhdistys / Faces • Kuopion Kehitysmaayh-
distys Juutti ry • Kuulonhuoltoliitto • Kuurojen Liitto ry • Kuurojen Lähetys – De Dövas Mission ry • Kynnys ry • Kädestä käteen – Mano a mano ry • Käymälä-
seura Huussi ry • Lastensuojelun Keskusliitto • Lasten tulevaisuus – Children’s Future • Liana • Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry • Lohjan 
Maailmankauppayhdistys ry – Lojo Världsbutiksförening rf • Luonto-Liitto ry • Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry • Maailman musiikin keskus • Maailman sarjakuvat – Världens serier ry 
• Maailmankauppojen liitto ry • Maailmanvaihto ry – ICYE Finland • 
Maan ystävät ry • MAF Finland rf • Mannerheimin Lastensuojeluliitto – MLL • Marokon Ystävät Suomessa – MYS ry • Marttaliitto ry • Martyrkyrkans vänner r.f. 
• Metallityöväen Liitto ry • Mikkelin Kehitysmaayhdistys ry • Monika-Naiset liitto ry • Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry • Msingin ystävyysseura ry • Na-
kurun lapset ry • Network Institute for Global Democratization • Ngoma Moto Ry • Niilo Mäki -säätiö • NuevoMundo ry • Nuorten Kotkain Keskusliitto – Unga 
Örnars Centralförbund – NKK ry • Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto – NNKY-Liitto • Näkövammaisten Keskusliitto ry • Operaatio Mobilisaatio ry 
• Operaatio Ruut ry • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ • Opiskelijoiden Lähetysliitto ry • Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry • Oulu-Matagalpa-Ystä-
vyysseura ry • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • PAND Taiteilijat rauhan puolesta ry • Parasta Lapsille ry • Peabud ry • Pehmeän Kehityksen Rahasto • Pelas-
takaa Lapset ry – Rädda Barnen rf • Perennia ry • Pirkanmaan Suora Apu ry • Plan Suomi Säätiö • Pohjois-Karjalan kehitysmaayhdistys ry • Pohjois-Suomen 
Pääskyt ry • PRO GAMBIA • Projeto amigos da Comunidade PADC ry • Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry • Raahen Kehitysmaayhdistys • Rauhankasvatusinsti-
tuutti ry • Reilun kaupan puolesta Repu ry • Reilun matkailun yhdistys ry • Roavvenjárgga sámi searvi Mii rs / Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry • Ruth-
koti ry • Seniorit ilman rajoja SiR ry • SHALIN Suomi ry • Silta ry • SILTAKS ry • Solidaarisuus • Somaliland Seura ry • 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-tiibetiläinen kulttuuriseura • Suomen 4H-liitto • Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK 
ry • Suomen Baptistiyhdyskunta, SBYK • Suomen Caritas ry • Suomen CISV -liitto – CISV förbundet i Finland ry • Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys • 
Suomen Inter Press Service ry • Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening • Suomen Keskustanuoret ry • Suomen Kirjastoseura – Finlands 
biblioteksförening ry • Suomen Kristillinen Lääkäriseura • Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto • Suomen Kristillisdemokraattiset KD Nuoret ry • Suomen Latu • 
Suomen Lepralähetys ry • Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry • Suomen Lukiolaisten Liitto ry • Suomen luonnonsuojeluliitto ry • Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys ry • Suomen Lähetysseura ry • Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer • Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry • Suomen NMKY:n Liitto ry 
• Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi • Suomen Nuorten ja Opiskelijoiden YK-liitto SYKLI ry • Suomen oikeusfilosofinen yhdistys ry • Suomen Pakolaisapu ry • 
Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry • Suomen Pipliaseura ry • Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys • Suomen 
Rauhanpuolustajat ry • Suomen Sadankomitealiitto ry • Suomen Setlementtiliitto ry • Suomen Tinku ry • Suomen UNICEF • Suomen UNIFEM ry – Finlands 
UNIFEM rf • Suomen Vapaakirkko – SVK • Suomen World Vision ry • Suomen YK-liitto ry • Suomen ylioppilaskuntien liitto ry • Suomen ympäristökasvatuksen 
seura SYKSE 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 ry 
• 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 Kehitysyh-
teistyö ry • Thai-Kummit ry • The Finnish Thai Association ry • Tiibetin Ystävät Suomessa FTF ry • Toimihenkilöunioni TU ry • Toivala-Säätiö • Tulevaisuuden 
johtajat ry • Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO • Turun Maailmankauppayhdistys ry • Turun Maantieteellinen seura TMS ry • Turun Nicaragua-
yhdistys ry • Tyynenmeren Saarten Ystävyysseura ry – PIFS • Työväen Sivistysliitto ry TSL • Tähdenkantajat ry • UCCOSIF ry Suomen yhdistynyt huolenpito- ja 
hyväntekeväisyysyhdistys Sudanin hyväksi • Udoka ry • UFF U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf • Uhusiano • Unioni Naisasialiitto Suomessa ry • Uusi 
Tuuli ry • Vaasan kehitysmaakauppayhdistys – Ulandsbutiksföreningen i Vasa ry • Vaasan Kehitysmaaseura – U-landsföreningen i Vasa ry • Vammaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry • Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl • Vasemmistonuoret ry • Vesaisten Keskusliitto ry • Vienan 
Karjalan Ystävät ry • Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes • Vietnam-seura ry • Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry • Vihreä sivistysliitto ry, Gröna Bildnings-
förbundet rf • Väestöliitto ry • Vähemmistöryhmien tukijärjestö OMEGA ry • WaterFinns ry • Wimma Liikuttaa Sinuakin ry • World Environment Development 
Werde ry • WWF Suomen rahasto • Wycliffe Raamatunkääntäjät ry • YAD Youth Against Drugs ry • Yhteiset Lapsemme – All Our Children ry • Yksityisen Sosi-
aali– ja Terveysalan Ammattilaiset 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 • Kiljavan Opisto • 
Kirkon Kasvatus ja nuorisotyö (KKN) • Opettajien Lähetysliitto ry • Sinervä Sirpa • Terveyden edistämisen keskus ry • Työväen Akatemia

oikeudenmukaisen maailman puolesta


