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caisa-lavan tunnelmaa maailma kylässä-festivaaleilla 2003. kuva: simo kyllönen. 

henkilökunta  menot €  osuus
kotimaan työntekijät  1 408 000  30 %
sivarit  94 000  2 %
lähetetyt työntekijät  235 000  5 %
paikalta palkatut työntekijät  188 000  4 %
muut menot  2 766 815  59 %
yhteensä 4 691 815  100 %

tiimit  menot €
vaikuttaminen  274 184
verkostoiminen  393 086
julkaisut ja tiedotus  411 542
resurssien hoito ja kehittäminen  382 816
etelän toiminnot  2 021 975
yhteistyön koordinaatio  38 326
koulutus ja neuvonta  210 461
kansainväliset yhteydet  44 826
hallinto  914 599
yhteensä  4 691 815

Kepan budjetti 2003

henkilöstö- / muut menot

Kepa 2003, toteutuminen
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Oikeudenmukaisemman
maailman puolesta
kepa on kehitysyhteistyötä tekevien ja globaalikysymysten parissa 
toimivien suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyö- ja palvelukeskus. 
kepan perustehtävä on rohkaista, tukea ja organisoida suomalaista 
kansalaisyhteiskuntaa toimintaan maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolesta. 

> uusi ohjelmapolitiikka määrittelee Kepan ohjelman lähtökohdat, päämäärät ja rakenteen. 

Sen mukaan kaikella Kepan toiminnalla pyritään kahteen tavoitteeseen: Suomi ja suomalaiset toimi-

vat etelän köyhdyttämisen lopettamiseksi sekä Kaikilla on tasavertainen oikeus rakentaa hyvinvoin-

tiaan. Työ näiden tavoitteiden eteen on jaettu kahteen päätoimintoon: poliittiseen työhön sekä laatu-

palveluihin, joilla vahvistetaan Suomen ja etelän järjestöjä.

Ohjelmapolitiikan periaatteet näkyivät Kepan toiminnassa jo vuonna 2003. Esimerkiksi pyrkimys ete-

län ja pohjoisen välisen rajan häivyttämiseen Kepan omassa toiminnassa näkyi monessa: suunnitelmia 

tehtiin enemmän yhdessä, kansainvälisen tiedotuslehden toimitusvastuu siirtyi Helsingistä Lusakaan, 

Maailman sosiaalifoorumiin liittyvää toimintaa koordinoi Kepan Indonesiassa toimiva yhteystiedottaja. 

Kepa on jäsenjärjestöjensä muodostama verkosto, jossa järjestöt toimivat yhteistyössä ja hyötyvät 

toistensa kokemuksista. Vuoden 2003 aikana Kepaan liittyi 24 uutta järjestöä, ja vuoden lopussa jäsen-

järjestöjä oli yhteensä 242. Kevätkokouksessa Kepan sääntöjä muutettiin. Muutokset konkretisoituivat 

vuoden lopussa, kun Kepalle valittiin ensimmäistä kertaa hallitus kaksivuotiskaudeksi.

Kepan jokapäiväistä toimintaa pyörittää palkattu henkilökunta, jota ohjaavat hallitus ja sen työryh-

mät. Organisaation toiminta tiimimuotoisena vakiintui vuoden aikana, mutta henkilökunnan suuri 

vaihtuvuus rasitti edelleen toiminnan ja työn laadullista kehittämistä. Vaihtuvuuden haittojen vähen-

tämiseksi muun muassa perehdyttämistä parannettiin. Suomen lisäksi Kepalla oli vuonna 2003 yhteis-

työkumppaneita yhdeksässä ja työntekijöitä seitsemässä maassa Euroopan ulkopuolella.

Vuoden aikana Kepassa tehtiin kaksi laajaa hallinnollista selvitystä. Sekä tasa-arvoselvitys että 

työilmapiirikartoitus ulotettiin soveltuvin osin myös etelän toimipisteisiin. Molempien selvitysten 

pohjalta tehtävä toiminnan kehittäminen siirtyi vuodelle 2004. <

> maailma kylässä -festivaali valtasi Kaisanie-

men puiston toukokuussa 2003. Ensimmäisen fes-

tivaalipäivän sateesta huolimatta vierailijoita oli 

kymmeniä tuhansia. Aikaisempien vuosien tapaan 

festivaalilla esittäytyi noin 150 kansalaisjärjestöä 

ja puolen sataa koulua, museota, viranomaista ja 

pienyrittäjää. Värikkäissä pisteissään nämä kertoivat 

työstään kehitysyhteistyön ja monikulttuurisuuden 

puolesta. 

Festivaalin pääteemana oleva ruoka näkyi, tuok-

sui ja maistui. Merkittävässä roolissa oli kansalais-

järjestöjen Ruoka-aika-kampanja, joka haluaa pois-

taa nälän maailmasta. Maailmanmusiikin tähdet, 

kotimaiset suosikit ja kansalaisjärjestöjen monipuo-

linen ohjelma viihdyttivät kylässä kävijöitä viikonlo-

pun ajan.

Muualla Suomessa järjestettiin 20 Mahdolli-

suuksien toria Kepan tuella. Jokavuotisten torien vä-

rikäs ilme syntyi vieraiden kulttuurien kohtaamises-

ta ja paikallisten järjestöjen toiminnasta.

> www.maailmakylassa.fi 
> www.mahdollisuuksientori.fi 

Maailma kylässä
monikulttuurinen maailma kylässä - festivaali houkutteli tuhansia vierailijoita 
nauttimaan kansainvälisestä tunnelmasta, maailman rytmeistä ja mauista.



Kampanjat ja 
poliittinen vaikuttaminen

kepan vaatimukset 
eduskuntavaaleissa 2003 
 1)  Kehitysyhteistyön laatua parannettava ja määrää 
  lisättävä 0,7 prosenttiin bktl:stä
 2)  Kansainväliselle kaupalle luotava oikeudenmukaiset säännöt
 3)  YK:n asemaa vahvistettava ja kansainvälisten instituutioiden  
  toiminta muutettava avoimeksi, tasa-arvoiseksi ja läpinäkyväksi

mielenilmaus kehitysavun puolesta vaalien alla 2003. kuva: markus pohjola. riisinviljelyä dominikaanisessa tasavallassa. kuva: henri kastenskov. 



> kepan tavoitteena kevään 2003 eduskun-

tavaaleissa oli tuoda kehityskysymykset mukaan 

poliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Ai-

empaa systemaattisempi vaalityö pohjasi jo vuosia 

jatkuneeseen kansalaisjärjestöjen kampanjaan ke-

hitysyhteistyömäärärahojen puolesta. Ehdokkaille 

tehty mielipidemittaus tuki Kepan vaatimuksia ja 

sai laajaa julkisuutta. Vaalipaneeli keräsi Ostrobotni-

an salin täyteen kuulijoita. Tärkeä osa kampanjaa oli 

myös mediatyö ja yhteydet puoluetoimistoihin.

Vaalien jälkeen Kepan ja yhteistyöjärjestöjen pää-

vaatimukset saatiin aktiivisella työllä kirjattua halli-

tusohjelmaan. Vaikka muotoilut eivät aivan viimei-

seen asti olleet Kepan esitysten mukaisia, oli Kepan 

vaalikampanjalla kuitenkin selvä vaikutus hallituksen 

kehityspolitiikkaan. Kepa on vaikuttanut myös halli-

tuksen kehityspoliittisen ohjelman linjauksiin.

> www.kepa.fi /vaalit

Vaalikampanjalla tuloksiin
kepan vaalikampanja johti tuloksiin: suomen hallitus sitoutui nostamaan 
kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 
2010 mennessä.

> kepan kauppapolitiikkakampanja oikeu-

denmukaisen ja läpinäkyvämmän kauppajärjestel-

män puolesta keskittyi syyskuussa pidettyyn WTO:n 

viidenteen ministerikokoukseen Meksikon Cancu-

nissa. Seurannan keskipisteessä oli Suomen ja EU:n 

politiikka WTO:n neuvotteluissa.

Kepan edustaja oli mukana Suomen hallituksen 

valtuuskunnassa Cancunissa tuomassa kansalaisjär-

jestöjen näkemykset päättäjien tietoon. Kepa toimi 

myös suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja suuren 

yleisön ikkunana kokouksen tapahtumiin ja taustoi-

hin. Kepan tiedottajat välittivät suoraan kokouspai-

kalta uutisia neuvottelujen edistymisestä, etelän nä-

kemyksistä ja kansalaisjärjestöjen toiminnasta www-

sivujen ja lehdistön kautta. Cancunin kokouksen epä-

onnistumista pidettiin merkkinä kehitysmaiden uu-

desta roolista kansainvälisessä järjestelmässä. 

> www.kepa.fi /cancun

Kepa Cancunissa
wto:n kokous cancunissa epäonnistui kehitysmaiden esiintymisen ansiosta. 
lisämyönnytyksiä ei haluttu tehdä. kepa kokosi etelän kumppani-järjestöt ja 
suomalaisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamaan yhdessä päätöksiin.

> ruoka-ajassa oli vuonna 2003 mukana 57 suo-

malaista kansalaisjärjestöä nostamassa kuluttajien 

tietoisuutta valintojensa globaaleista vaikutuksista. 

Tarkoituksena oli myös painostaa Suomen hallitus-

ta toimimaan kansainvälisen kauppajärjestelmän 

uudistamiseksi. Tavoitteita vauhditettiin postikort-

tikampanjalla, jonka aikana lähetettiin yli 2000 ve-

toomuskorttia päättäjille. Kampanjavuosi huipentui 

toukokuussa Maailma kylässä –tapahtumassa, jon-

ka pääteemana oli ruoka. 

Kepa ja sen kumppanit etelässä tekivät Ruoka-

ajasta globaalin. Thaimaassa käynnistettiin ruo-

katurvatutkimus Project for Ecological Recovery 

-järjestön kanssa. Sambiassa Kepa osallistui 17 pai-

kallisen järjestön ruokaturvatoimintaan. Myös Mo-

sambikissa järjestettiin ruokaturvakeskusteluja ja 

tuettiin paikallisten järjestöjen ruokaturvaverkostoa. 

Nicaraguassa konkreettista kokemusta hankittiin 

tukemalla 14 yhteisön ruokaturvahanketta Siunassa.

> www.ruoka-aika.net

Nälkä lähtee!
ruoka-aika-kampanja haluaa poistaa poistaa nälän maailmasta. värikäs kampanja 
näkyi vuoden aikana suurissa ja pienissä järjestötapahtumissa ympäri suomen.



> porto alegren sosiaalifoorumissa Brasiliassa 

tammikuussa 2003 pöllytettiin viikon ajan uuslibe-

ralismin rakenteita ja haettiin vastausta kysymyk-

seen: mitä tilalle? Kevättalvella Kepa osallistui myös 

Aasian sosiaalifoorumiin Hyberabadissa ja syksyllä 

kansalaisliikkeiden voimannäytöksi muodostunee-

seen Euroopan sosiaalifoorumiin Pariisissa. 

Loppuvuodesta Kepa oli vahvasti mukana seu-

raavan Maailman sosiaalifoorumin järjestämisessä 

Intian Mumbaissa tammikuussa 2004. Kepan intia-

laisilla yhteistyöjärjestöillä oli Mumbai-prosessissa 

merkittävä rooli. Kepa avusti suomalaisten jäsenjär-

jestöjen sekä aasialaisten ja afrikkalaisten kumppa-

nien osallistumista sosiaalifoorumiin. Valmisteluis-

sa toimittiin läheisessä yhteistyössä myös Helsinki-

prosessin kanssa.  

> www.kepa.fi /wsf

Kepa sosiaalifoorumeissa
kepan kansainvälisten verkostojen kannalta merkittävin prosessi on maailman 
sosiaalifoorumi. jatkuva prosessi on lisännyt globaalia demokratiaa avaamalla 
uusia yhteiskunnallisia tiloja poliittiselle vuoropuhelulle.

Globaali
kansalais-
yhteiskunta

mielenosoittaja porto alegressa brasiliassa 2003. kuva: kimmo lehtonen. 



> kepa ja sen jäsenjärjestöt toteuttivat yh-

teisen kampanjan kansainvälisyyskasvatuksen te-

hostamiseksi Suomessa. Kansainvälisyyskasvatus-

verkoston avulla edistettiin järjestöjen ja muiden 

toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Vuoden 

lopussa verkostoon kuului 90 järjestöä ja sen verk-

kosivuilla oli keskimäärin 20 000 osumaa kuukau-

dessa.

Vuoden 2004 loppuun jatkuvassa hankkeessa 

kiinnitetään erityinen huomio globalisaatio-, ihmis-

oikeus- ja demokratiakysymyksiin. Yhteistyötä teh-

dään paitsi suomalaisten järjestöjen myös viran-

omaisten, päättäjien ja toimittajien sekä eurooppa-

laisten ja kehitysmaiden kumppanien kanssa. Hank-

keen rahoittavat Euroopan unioni, ulkoasiainminis-

teriö, työministeriö, opetusministeriö ja Kepa.

Kepan koordinoima viiden suomalaisen järjestön 

yhteinen Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo teki vuon-

na 2003 yhteistyötä 29 järjestön kanssa yhdeksäs-

sä eri etelän maassa. 49 vapaaehtoista suomalaista 

lähti ruohonjuuritason järjestötyöhön kehitysmai-

hin. Suomeen Etvon kautta tuli kuudeksi kuukau-

deksi kaksi vastavuoroisuusvapaaehtoista, yksi Thai-

maasta ja yksi Tansaniasta. Etvon valmennuksiin ja 

muihin tapaamisiin Suomessa osallistui 142 lähte-

vää tai palannutta vapaaehtoista. Vapaaehtoistyön-

tekijöiden kokemukset koottiin Vamos-lehdeksi, joka 

ilmestyi sekä paperi- että verkkoversiona.

> www.kansainvalisyyskasvatus.net
> www.kepa.fi /etvo

Lisää globaalia ymmärrystä
kepan ja sen jäsenjärjestöjen verkostohankkeella tuettiin järjestöjen 
tekemää kansainvälisyyskasvatusta. globaaleja verkostoja rakennettiin vuoden 
aikana myös etelän vapaaehtoisohjelman avulla.

kolmen pääkumppanin lisäksi Kepalla oli Sam-

biassa 16 uusiin aloitteisiin pienrahoitusta saavaa 

kumppanijärjestöä ja tietopalvelukeskuksessa 32 jä-

senjärjestöä. Mosambikin laajan yhteistyöverkoston 

perustana olivat vammaisjärjestöjen kattojärjestö, 

naisjärjestöjen kattojärjestö ja pienviljelijöiden jär-

jestö. Pientukea on annettu paikallisille kehityspo-

liittisille verkostoille, joiden kanssa on myös tiedon-

vaihtoa ja muuta yhteistyötä.

Kepan ja Tansanian kansallisen kansalaisjärjes-

töjen kattojärjestön TANGO:n sekä sen Morogoros-

sa toimivan paikallisjärjestön UNGO:n yhteistyöl-

lä tuetaan tansanialaisten järjestöjen keskinäistä 

verkottumista. Managuan toimisto Nicaraguassa 

oli vuonna 2003 virallisissa suhteissa viiden pitkä-

aikaisen sopimuskumppanin ja 19 muun yhteis-

työkumppanin kanssa. Monimuotoinen toiminta 

keskittyi Karibianmeren puoleisten autonomisten 

alueiden kansalaisyhteiskunnan toimintakyvyn 

vahvistamiseen. 

Lisäksi Kepan yhteystiedottajat Dominikaanises-

sa tasavallassa, Thaimaassa ja Indonesiassa sekä 

yhteistyösuhteet Brasiliassa ja Intiassa toivat Kepan 

etelän verkostoihin kymmeniä paikallisen ja valta-

kunnallisen tason järjestöjä. Dominikaanisen tasa-

vallan osa-aikaisen yhteystoimitsijan toimisto sul-

jettiin kesällä suomalaisten järjestöjen kiinnostuk-

sen jäätyä odotettua vähäisemmäksi. <

Verkostoituminen etelässä
suuri osa kepan verkostoista muodostuu kentällä. kepan kenttätoimistot 
olivat vuonna 2003 monenlaisten verkostojen risteysasemia. 

yhteyspalvelut 
Kepan kenttätoimistot tukivat kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä yhteyspalveluilla vuonna 2003 
seuraavasti: Sambia: 28 paikallista ja 17 suomalaista järjestöä. Mosambik: 19 paikallista ja 10 suomalaista 
järjestöä. Tansania: 30 suomalaista järjestöä kumppaneineen. Nicaragua: 6 suomalaista järjestöä 
kumppaneineen.  > www.kepa.fi /toiminta/ulkomaat



Laatua
kehitysyhteistyöhön

kepan jack kalipenta (vas) ja glm:n fred chanbanenge keskustelevat pienviljelijä allan mbulon kanssa peltometsänviljelystä.  kuva: janne sivonen, chibobo, sambia. 

laadun tunnusmerkit 
>   Kumppanuus eli aito vuorovaikutus
>   Arvot (tasavertaisuus, rehellisyys jne.)
>   Yleiset periaatteet työlle
>   Kaikki käytännön yhteistyö (esim. yhteinen suunnittelu ja 
  tavoitteet, toiminnan tarkoituksenmukaisuus)
>   Pohjoinen ulottuvuus eli yhteistyön näkyminen Suomessa



> ulkoministeriö lähti selvittämään mahdol-

lisuuksia siirtää ainakin osa kansalaisjärjestöjen 

hanketuen hallinnosta ministeriön ulkopuolelle. 

Neuvotteluissa päätettiin muokata Kepan kevään 

järjestökoulutusta tukemaan ministeriön tasa-arvo-

strategian ja -toimintaohjelman käynnistämistä ja 

hankkeiden taloushallinnon vahvistamista. Syyskau-

delle valmisteltiin samaan aikaan pilottihanke, jossa 

Kepa arvioi ja laati lausunnot 28 kansalaisjärjestö-

jen hanketukihakemuksesta ulkoministeriölle. 

Kepa järjesti järjestöjen kesken laajan keskuste-

lukierroksen hanketukijärjestelmän uudistuksesta. 

Pilottihanke, siihen liittynyt tiedotus ja vuorovaiku-

tus Kepan ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestö-

jen välillä lisäsi järjestöjen tietoisuutta hanketuen 

uudistuksesta ja edesauttoi niiden valmistautumis-

ta siihen. 

Pilottihanke arvioitiin vuoden lopussa. Suures-

ta työmäärästä ja nopeasta toteutusaikataulusta 

huolimatta kokemukset olivat pääasiassa erittäin 

myönteisiä niin Kepan ja hankkeeseen osallistunei-

den järjestöjen kuin ministeriönkin kannalta. <

Laatua pilottihankkeella!
kepan pilottihankkeen tavoitteena oli laatia hyvän kehitysyhteistyöhankkeen 
kriteerit, esikäsitellä kepassa 30 järjestön hanketukihakemukset, kohdentaa 
kepan tarjoamaa koulutusta ja neuvontaa sekä etsiä vaihtoehtoisia tapoja 
järjestöjen julkisen rahoituksen hakuun.

> kepa järjesti Suomessa vuoden 2003 aika-

na yhteensä 19 järjestökoulutusta. Näille kurssille 

osallistui yli 300 järjestöaktiivia tai -työntekijää yh-

teensä 104 järjestöstä. Yksilöllistä hankeneuvontaa 

annettiin noin 65 järjestölle liittyen pääasiassa ke-

hitysyhteistyöhankkeiden suunnitteluun ja ulkomi-

nisteriön hanketukeen. Syyskuun alussa järjestettiin 

viikon mittaiset ”hulvattomat hankepäivät” seuraa-

van vuoden hanketukihakemustensa parissa painis-

keleville järjestöille. 

Myös Kepan kenttätoimistot ovat olleet omien 

ja suomalaisten järjestöjen kumppaneiden ahkeria 

kouluttajia parempaan yhteistyöhön. Sambiassa Ke-

pa on merkittävä paikallisten järjestöjen kouluttaja. 

Lusakan toimisto järjesti edellisenä vuonna tehdyn 

tarvearvioinnin pohjalta vuonna 2003 laajan järjes-

tötoiminnan ja -kulttuurin koulutusohjelman, jon-

ka aikana 22 kurssille osallistui kahden maakunnan 

alueella yhteensä noin 250 ihmistä 50 kumppanijär-

jestöstä. Samalla kehitettiin koulutuksen tulosten 

arviointijärjestelmää. 

Myös Mosambikissa, Nicaraguassa ja Tansani-

assa kumppanijärjestöille järjestetyt koulutusti-

laisuudet, seminaarit ja kurssit ovat olleet tärkei-

tä paitsi yhteistyökapasiteetin lisäämisessä myös 

kumppanijärjestöjen keskinäisten verkostojen 

muodostamisessa ja poliittisen dialogin välineinä. 

Mosambikissa 11 kurssille osallistui yli 230 ihmistä 

noin 100 järjestöstä. Yhteystiedottajat Indonesi-

assa ja Thaimaassa osallistuivat paikallisten isän-

täjärjestöjensä järjestämään koulutukseen ja sen 

suunnitteluun. <

Tukea järjestöille
toimintasuunnitelmassa 2003 lähdettiin suomalaisten ja etelän järjestöjen 
yhteistyön kehittämistä tukemaan kehitysyhteistyön laatu -hankkeella. tässä 
hankkeessa kepan koulutus ja neuvonta suomessa sekä etelän koulutus ja 
yhteyspalvelut toimivat yhdessä ja täydensivät toisiaan.



Maailma tutuksi

  kepan tiedotusvälineet lukuina
 80 %  Kumppanin lukijoista kertoo lehden vaikuttaneen maailmankuvaansa
 95 %  www.kepa.fi  -sivuston kävijöistä on tyytyväisiä sivuihin
 97 %  Kirahvipostin lukijoista on tyytyväisiä lehteen
 99 %  Kumppanin lukijoista on tyytyväisiä lehteen
 605  uutista ja artikkelia julkaistiin vuonna 2003 osoitteessa www.kepa.fi 
 2400  Kirahvipostin levikki
 10 414  Kumppanin tilaajamäärä
100 000  käyntiä kuukaudessa osoitteessa www.kepa.fi 
  Prosenttiluvut perustuvat vuoden 2002 lukijatutkimuksiin. 



yksi kepan tehtävistä on kehitysmaatiedon levittäminen niin suurelle 
yleisölle kuin toimittajille ja kansalaisjärjestöille. vuonna 2003 tiedotus 
keskittyi poliittisten viestien ja kehitysyhteistyön laatu -teeman esiin 
nostamiseen. samalla kepan omat tiedotusvälineet uudistuivat.

Kumppani
> globaali kuvalehti Kumppani ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa. Kumppani tarkastelee ja analysoi 

maailmaa toisenlaisesta näkökulmasta kuin valtamedia. Ulkoasultaan uudistuneen lehden erityisteemoja oli-

vat eduskuntavaalit, suomalainen kansalaisyhteiskunta, meri, kuluttaminen, kielet ja miehet. 

 > www.kepa.fi /kumppani

Kepa.fi 
> kepan verkkosvujen kävijämäärät olivat koko vuoden vahvassa kasvussa. Sivusto uudistettiin 

maaliskuun alussa, ja sen jälkeen siihen kohdistuneiden käyntien määrä kolminkertaistui. Loppuvuonna 

www.kepa.fi -sivustoon rekisteröityi kuukausittain yli 100 000 käyntiä, joiden aikana tehtiin säännöllisesti 

yli puoli miljoonaa sivupyyntöä. Vuoden aikana sivuille rakennettiin useita kampanjasivustoja, joiden aihei-

ta olivat mm. Cancunin kokous, Maailman sosiaalifoorumi, tietoyhteiskunta ja eduskuntavaalit. Kepan sivu-

jen rinnalla toimivat omina kokonaisuuksinaan ruoka-aika.net, maailmakylassa.fi  ja mahdollisuuksientori.fi  

-sivustot. 

Kirahviposti
> järjestötoimintaa käsittelevä Uutiskirje vaihtoi nimensä Kirahvipostiksi ja uusi profi iliaan teemanume-

roiden kautta. Kuukausittain ilmestyvä lehti keskittyi suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kehitysyhteistyön 

kannalta ajankohtaisiin asioihin. Englanninkielinen Bulletin muutettiin Newsletteriksi ja sen toimitus siirrettiin 

Sambian toimiston tehtäväksi. 

 > www.kepa.fi /kirahviposti

Muut julkaisut
> kepa osallistui vuoden aikana yli 20 kirjan, raportin, dokumenttielokuvan, CD:n ja muun julkaisun 

tuotantoon. Kepan raporttisarjassa julkaistaan kansalaisjärjestöjen ja aktiivien käyttöön maksuttomia 

selvityksiä, raportteja ja vihkosia mielenkiintoisista aiheista. Tietolehtiset puolestaan käsittelevät kansan-

tajuisella tavalla sellaisia kehityspoliittisia asioita, joista Suomessa ei ole vielä paljoa puhuttu.  

> www.kepa.fi /teemat
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kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n jäsenjärjestöt: abilis-säätiö • aeda • afghans’ association in helsinki • africans and african-europeans’ association 
ry afaes • afrikka keskus • aiesec-suomi • arabikansojen ystävyysseura • attac • cameroon cultural and development association in finland • dahor-seura 
• david livingstone -seura • devaid • dodo - tulevaisuuden elävä luonto • emmaus helsinki • emmaus jokioinen • emmaus kuopio-siilinjärvi • espoon viet-
namilais-suomalainen yhdistys • ev. lut. lähetysyhdistys kylväjä • fida international/kyt • fidida vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys • filippiinit 
seura • finnish thai association • finnwid naiset kehitystyössä • frikyrklig samverkan • förbundet de utvecklingsstördas väl • ganaanne • ghana union 
finland (guf) • gospel flight • helsingin diakonissalaitos • helsingin monikulttuuriyhdistys keri • hengitysliitto heli • hyvinkään kehitysmaayhdistys • ii-
salmen nuorison tuki - kehypaja • interpedia • invalidiliitto • jyväskylän kehitysmaayhdistys • järvenpään maailmankauppa aurinkoinen • kambodzan las-
ten puolesta • kambodzhan ystävyysseura • kansainvälinen orpojen avustusyhdistys • kansainvälinen solidaarisuussäätiö • kansainvälinen vapaaehtois-
työ • kansan raamattuseuran säätiö • kansan sivistystyön liitto ksl • kasvattajat rauhan puolesta ry • kehitysmaantieteen yhdistys • kehitysmaatutkimuk-
sen laitos  • kehitysmaayhdistys indigo • kehitysmaayhdistys pääskyt - u-landsföreningen svalorna • kehitysmaayhdistys tasajako • kehitysvammaliitto • 
kehyapu ystävät • keravan kehitysmaayhdistys • keskustan opiskelijaliitto • kirkon ulkomaanapu • kulttuuriyhdistys gepardi • kunta-alan ammattiliitto 
ktv • kuopion kehitysmaayhdistys juutti • kurdilais-suomalaiset auttavat kädet • kuulonhuoltoliitto • kuurojen liitto • kuurojen lähetys - de dövas mis-
sion • kynnys • käsiteollisuuden tutkimusseura • lastensuojelun keskusliitto • latinalaisen amerikan kulttuurikeskus • liikunnan kehitysyhteistyö liike 
• lohjan seudun kehitysmaayhdistys • luonto-liitto • lääkärin sosiaalinen vastuu • maahanmuuttajien tuki • maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 
mtk • maailman musiikin keskus • maailman sarjakuvat • maailmanvaihto (icye) • maan ystävät • mannerheimin lastensuojeluliitto • marttaliitto • mar-
tyrkyrkans vänner • metallityöväen liitto • mikkelin kehitysmaayhdistys   • msingin ystävyysseura • nada hope • nakurun lapset • network institute for 
global demokratization • niilo mäki instituutti/säätiö • nnky-liitto • nuoren keskustan liitto • nuorten kotkain keskusliitto • nusantara • näkövammais-
ten keskusliitto • operaatio mobilisaatio • opettajien lähetysliitto ry • opetusalan ammattijärjestö oaj • opiskelijoiden lähetysliitto • organisation of 
human rights in iraq (ohri) • ortodoksinen lähetys • oulu-matagalpa-ystävyysseura • palvelualojen ammattiliitto pam • pand-taiteilijat rauhanpuolesta • 
parasta lapsille • pehmeän kehityksen rahasto • pelastakaa lapset • plan international suomi säätiö • pohjois-karjalan kehitysmaayhdistys  • pohjois-suo-
men kehitysmaayhdistys pääskyt • porvarillinen kansainvälisyysyhdistys • pro gambia • psykologien sosiaalinen vastuu • punaisen talon ystävät ry • raa-
hen kehitysmaayhdistys • rauhankasvatusinstituutti • reilun kaupan puolesta  • rozentals-seura - suomen baltia-keskus • ruth koti • saha • sahed yhdis-
tys ry • silta • sofy • sool sanaag and hawd development association ry • sosialidemokraattiset naiset • sosialidemokraattiset nuoret • sosialidemokraat-
tiset opiskelijat- sonk • sos-lapsikylä ry •vv spartacus-säätiö • suoma sämi nuorat (ssn) - suomen saamelaisnuoret • suomalais-tiibetiläinen kulttuuri-
seura • suomen 4h-liitto • suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus sask • suomen baptistiyhdyskunta • suomen caritas • suomen elämäntapaliitto 
• suomen evankelisluterilainen kansanlähetys • suomen inter press service • suomen isme  • suomen kansanopistoyhdistys • suomen kirjastoseura • suo-
men kristillinen lääkäriseura • suomen kristillinen ylioppilasliitto • suomen kristillisdemokraattiset (kd) nuoret • suomen latinalaisamerikkalainen 
yhdistys • suomen latu • suomen lepralähetys • suomen liikemiesten lähetysliitto • suomen lukiolaisten liitto • suomen luonnonsuojeluliitto • suomen 
luterilainen evankeliumiyhdistys • suomen lähetysseura • suomen lähi- ja perushoitajaliitto super • suomen nuorisoyhteistyö - allianssi • suomen nuor-
ten ja opiskelijoiden yk-liitto • suomen ogadenilaisten yhdistys • suomen pakolaisapu • suomen partiolaiset • suomen pipliaseura • suomen rauha kur-
deille -foorumi • suomen rauhanliitto -yk -yhdistys • suomen rauhanpuolustajat • suomen sadankomitealiitto • suomen setlementtiliitto • suomen tin-
ku-yhdistys • suomen unicef-yhdistys • suomen unifem • suomen vapaakirkko • suomen world vision • suomen yk-liitto • suomen ylioppilaskuntien liitto 
• suomi lastenkoti yhdistys/suomi kids home • suomi-chile -seura • suomi-dominikaaninen tasavalta -seura • suomi-etelä-afrikka -seura • suomi-etiopia 
-seura • suomi-gambia -seura • suomi-ghana -seura • suomi-intia -seura • suomi-kuuba -seura • suomi-mongolia -seura • suomi-mosambik -seura t• suo-
mi-namibia -seura • suomi-nepal -seura • suomi-nicaragua -seura • suomi-sambia -seura • suomi-somalia -seura • suomi-tansania -seura • suomi-vietnam 
-seura  • suomi-zimbabwe -seura • taksvärkki  • tehy  • tekniikka elämää palvelemaan • terve afrikka kehitysyhteistyö ry (takry) • terveyden edistämisen 
keskus • terveysrintama • toimihenkilöunioni tu • toivala-säätiö • turun kehitysmaakauppayhdistys • turun nicaragua-yhdistys • tyynenmeren saarten 
ystävyysseura  • työväen sivistysliitto tsl • udoka  • uff, u-landshjälp frdn folk till folk i finland • uhanalaisten kansojen ja kulttuurien puolesta • uhu-
siano • unioni naisasialiitto suomessa • uusi tuuli / estelle • vaasan kehitysmaaseura • vanhustyön keskusliitto • vantaan monikulttuuriyhdistys portti 
• vasa u-landsbutiksföreningen • vasemmistonuoret  • vesaisten keskusliitto • vienan karjalan ystävät • vihreä sivistysliitto • viittakiven tuki • world 
environment development werde • väestöliitto • vähemmistöryhmien tukijärjestö omega ry• yad-youth against drugs • yhteiset lapsemme  • ympäristö ja 
kehitys • ystävien uskonnollinen seura kveekarit • ystävyyspalvelu  • äetsän seudun kehitysmaaseura • kepan kannatusjäsenet:  alkio-opisto • gyllen-
berg helge • helinä rautavaaran etnografisen museon säätiö • jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutus • kiljava opisto • kir-
kon nuorisotyön keskus • missiokauppa • maailmankauppojen liitto • mallea sirpa • otava-opiston säätiö • turun kristillinen opisto • työväen akatemia
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