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tegucigalpan kaatopaikka, nicaragua. kuva: adolfo vera. 

Poliittinen työ 2004
Kepa toimii päämääriensä puolesta vaikuttamalla poliittisesti itse ja yhteistyössä muiden kanssa.
> Vuoden 2004 tavoitteena oli uudistaa kehitysmaaliikettä, jotta se yhä keskitetymmin ja vahvemmin vai-
kuttaisi globaalien köyhdyttävien rakenteiden muuttamiseen. Suomessa Kepa vaikutti Suomen ja EU:n 
politiikkaan ja etelässä vahvisti kumppanijärjestöjen omia poliittisen vaikuttamisen edellytyksiä. Ruoka-ai-
ka -kampanjan lisäksi Kepa seurasi Suomen hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja osal-
listui Suomen kauppapoliittisten linjausten luonnosteluun ja niistä käytävään keskusteluun.

Laatupalvelut 2004
Kepan laatupalvelujen tavoite on vahvistaa järjestöjä niiden etelä-yhteistyössä. 
> Koulutuksessa ja hankeneuvonnassa korostettiin vuonna 2004 toimintaympäristön ja kehityspoliittisten 
realiteettien huomioon ottamista, hankesyklissä vaadittavia taitoja sekä genderiä ja osallistamista läpileik-
kaavina teemoina. Näitä tukevaa tiedotusta vahvistettiin. Kepa tiedotti ulkominsteriön hanketuen hallin-
non uudistamisesta ja muista muutoksista järjestöille, kokosi järjestöjä yhteen ja valvoi niiden etuja. 



Kepa 2004
kepa on kehitysyhteistyötä tekevien ja globaalikysymysten kanssa työsken-
televien suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö ja palvelukeskus. 
kepalla oli vuonna 2004 yhteensä 254 jäsenjärjestöä ja 80 palkattua työntekijää 
viidessä toimistossa suomessa, sambiassa, mosambikissa, tansaniassa ja 
nicaraguassa sekä yhteystiedottajat indonesiassa ja thaimaassa. kepan 
jäsenjärjestöillä on hankkeita yli 70 maassa. 

yhdessä oppimista Vuosi 2004 oli Kepan uuden globaalin ohjelman ensimmäinen vuosi. Vuosia kes-

täneen kokeilu- ja siirtymävaiheen tulokset koottiin syksyllä 2003 hyväksyttyyn ohjelmapolitiikkaan, jonka 

mukaisesti tärkeimmistä toiminnoista tehtiin globaaleja: Jos ennen tehtiin yhtä asiaa yhdessä maassa ja 

toista toisessa, nyt suuntauduttiin tekemään samoja asioita kaikkialla, Suomessa ja etelässä. 

ohjelmapolitiikka määrittelee Kepan toiminnan perustan ja tavoitteet: Suomi ja suomalaiset toimi-

vat etelän köyhdyttämisen lopettamiseksi ja kaikilla on tasavertainen oikeus rakentaa hyvinvointiaan. Näi-

den tavoitteiden toteuttamiseksi Kepa tekee poliittista työtä ja tarjoaa jäsenjärjestöilleen ja kumppaneil-

leen laatupalveluita, joilla vahvistetaan suomalaisia ja etelän järjestöjä ja parannetaan niiden kykyä yhteis-

työhön. Kepa toimii verkostoissa ja on itsekin jäsenjärjestöjensä ja kumppaneidensa muodostama verkosto. 

muutos oli ennakoitua suurempi, mutta ensimmäinen vuosi edettiin hyvää vauhtia oikeaan suuntaan. 

Sisäiseen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin kehittämiseen satsattiin paljon, mutta uusi suunta alkoi 

näkyä myös ulospäin. 

kepa sitoutui köyhyyden vähentämiseen. YK:n vuonna 2000 asettamat vuosituhattavoitteet 

(Millenium Development Goals, MDG) muuttuivat lihaksi Kepan toiminnassa. Poliittisilla kampanjoillaan 

Kepa voimisti kansalaisyhteiskuntaa sen toiminnassa köyhdyttämisen lopettamiseksi ja laatupalveluillaan 

vahvisti suomalaisia järjestöjä niiden etelä-yhteistyössä. Sisällöllinen antimme köyhyyskeskusteluun on 

koottu köyhdyttämisanalyysin pohjalta syksyllä julkaistuun Köyhdytetyt-raporttikirjaan. 

edunvalvontatehtävät nousivat toiminnassa esille uudella painolla, kun kansalaisjärjestöjen hanke-

tukijärjestelmän uudistamisen tarve kävi yhä selvemmäksi ja toimenpiteet viivästyivät edelleen. 

uusi toimisto Helsingissä saatiin käyttöön vuoden lopuksi. Soveliaammat tilat paremmalla paikalla pal-

velevat järjestöjä tehokkaammin. Myös Nicaraguassa ja Tansaniassa päästiin parempiin tiloihin. 

”Yli puolet maailman asukkaista saa toimeentulonsa 
omavaraistaloudesta tai itse itsensä työllistäen maaseudulla, 
kylissä ja kaupungeissa. Suuri osa näistä ihmisistä elää yhteiskunnan 
virallisten päätöksenteko- ja tukiverkostojen ulkopuolella tai jossain 
´virallisen´ ja ´epävirallisen´ rajamailla. Laajojen ihmisryhmien 
tiedostamaton tai tahallinen pitäminen virallisten verkostojen 
ulkopuolella on näiden ihmisten aktiivista köyhdyttämistä.” 
—  köyhdytetyt – ihmiskunnan epävirallinen enemmistö 
 kepa 2004



> palkinnon hengen puki sanoiksi idean isä, Suomen Lähetysseuran Seppo Kalliokoski: “Tärkeintä ei 
ole suuruus vaan pitkäjänteisyys. Nyt järjestöillä on hyvä tilaisuus katsoa peiliin ja näyttää, että virheistä-
kin voi oppia. Kaikki tekevät mokia. Jos niistä on opittu, hanke on palkitsemisen arvoinen.”

Ensimmäisen kumppanuuspalkinnon voitti Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön Karibuni-projekti Keni-
assa. Valinnan teki valtioneuvos Harri Holkeri. Muut ehdokkaat palkinnonsaajiksi olivat Fida International, 
Maailman sarjakuvat, Nakurun Lapset, Psykologien sosiaalinen vastuu, Suomen Caritas ja Suomen Kristilli-
nen Lääkäriseura. 

> www.kepa.fi /kumppanuuspalkinto/ 

Kumppanuuspalkinto: 

Opitaan toisiltamme
kepa perusti vuonna 2004 laatupalkinnon parhaalle suomalaiselle 
kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöhankkeelle. palkinnon myötä 
onnistuneiden esimerkkien toivotaan leviävän entistä laajemmalle ja 
tekijöiden oppivan toistensa kokemuksista. 

sirisian tyttökoulun oppilaita kemian tunnilla. kuva: lotta valtonen. 



”Mikä tahansa ongelma maailmassa onkaan, sen taustalta löytyy 
eriarvoisuus. Rationaalisesti ajatellen en löydä mitään muuta keinoa 
ongelmien poistamiseksi kuin sen, että naisia koulutetaan.”
—  harri holkeri kumppanuus-palkinnon perusteluissa

> ruoka-aika -kampanjan teema-

na oli vuonna 2004 Caffè latte. Kahvi ja 

maito havainnollistivat maailmankaupan 

ongelmia kehitysmaiden köyhien viljeli-

jöiden kannalta. Kampanja kytkeytyi kun-

nallisvaaleihin ja tavoitteena oli edistää 

lähiruoan, luomuruoan ja Reilun kaupan 

tuotteiden käyttöä kuntien ruokahankin-

noissa. 

Kepan tuella kampanjajärjestöt järjes-

tivät 15 eri paikkakunnalla Caffè Latte -äänestysta-

pahtumia. Yli 3 300 äänestäneestä 98,5 

prosenttia kannatti kuntien toimimista 

oikeudenmukaisemman maailmankau-

pan saavuttamiseksi. 

Vaalien alla järjestöt tiedottivat kam-

panjasta kunnallisvaaliehdokkaille Ro-

vaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja 

Helsingissä. Tampereella ja Jyväskylässä 

asiasta tehtiin valtuustoaloite. 

> www.ruoka-aika.net

ruoka-aika: 

Maailmankauppaa kunnallisvaaleissa

> hallitus on ohjelmassaan sitoutunut luomaan 

kehitysyhteistyölle sellaista sisällöllistä, laadullista 

ja hallinnollista pohjaa, joka mahdollistaa 0,7 pro-

sentin bruttokansantulotason saavuttamisen vuon-

na 2010. Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2005 

leikkasi kuitenkin 80 miljoonaa euroa ulkoministeri-

ön ehdottamista myöntö- ja sitoumusvaltuuksista. 

Yhteensä 17 järjestön kampanjan seurauksena 

eduskunta palautti joulukuussa 2004 sitoumusval-

tuuksista 60 miljoonaa euroa. 

> www.kepa.fi /
kampanjat/kehitysrahoituskampanja 

0,7 -kampanjalle voitto

Caffè Latte -kampanjoinnin ohella Kepa järjesti Hel-

singissä avoimia keskustelutilaisuuksia muun mu-

assa maataloustuista, ruokasuvereniteetista ja ete-

läisen Afrikan ruokakysymyksistä. 

Sambiassa Kepa tuki pienviljelijöitä heidän poliit-

tisessa kampanjassaaan. Uusi sambialainen kumppa-

nimme Green Living Movement parantaa myös pai-

kallista ruokaturvaa opettamalla peltometsäviljelyä. 

Mosambikissa Kepa tuki uuden ruokaturva- ja 

maatalouskysymyksiin keskittyneen järjestöverkos-

ton muodostamista. 

Nicaraguassa tuettiin järjestöjen ruokaturvaver-

kostoa sekä järjestöhanketta maanviljelyn moni-

muotoisuuden lisäämiseksi ja ruokaturvan paranta-

miseksi Siunan kaupungissa. 

> www.ruoka-aika.net

Ruokaturvaa ja toimeentuloa



siirtolaisnaisia mumbain sosiaalifoorumissa. kuva: henri myrttinen. 

> kepa mahdollisti lähes 50 suomalaisen, mosambikilaisen, sambialaisen, tansanialaisen, thaimaa-
laisen ja indonesialaisen kansalaisyhteiskunta-aktivistin osallistumisen suurtapahtumaan. Foorumi tarjosi 
mahdollisuuden käydä dialogia kansainvälisellä areenalla sekä syventää Kepan ja kumppaneiden asiantun-
temusta ja ymmärrystä etelän kansalaisjärjestöjen tilanteesta ja kysymyksistä. 

Kepa järjesti Mumbaissa kaksi seminaaria: kumppanijärjestöille suunnatussa maaoikeusseminaarissa 
etsittiin maaoikeustyölle yhteistä lähtökohtaa. Yhteistyössä Helsinki-prosessin kanssa järjestetty keskuste-
lutilaisuus käsitteli puolestaan globaalin hallinnon demokratisoitumista ja tasa-arvoistamista. 

> www.kepa.fi /wsf

Maailman sosiaalifoorumi: 

Kumppanit Mumbaissa
kepa osallistui tammikuussa 2004 mumbaissa, intiassa järjestettyyn neljänteen 
maailman sosiaalifoorumiin poikkeuksellisen laajalla rintamalla, olihan 
foorumin järjestäminen intiassa osaltaan tulosta kepan ja kahden sen 
kumppanin, intialaisen lokayan-järjestön ja brasilialaisen amazonasin alueen 
kuminkerääjien ammattiliiton, yhteistyöstä. 



> kepan koordinoima EU-rahoitteinen kan-

sainvälisyyskasvatuksen verkostoitumisprojek-

ti päättyi marraskuussa 2004. Projekti on tukenut 

järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä 

tehnyt näkyväksi verkostoa, jossa oli vuoden 2004 

lopulla 160 toimijaa. 

Projektin komea loppuseminaari kokosi yhteen 

kansainvälisyyskasvatuksen toimijoita niin valtion-

hallinnosta kuin koti- ja ulkomaisista järjestöistä. 

Loppuarvion mukaan projekti oli kyennyt vahvista-

maan yhteistyötä ja osaamista eli saavuttamaan 

keskeiset tavoitteensa. 

Verkoston toiminta jatkuu Kepan puitteissa pro-

jektin päättymisen jälkeenkin. 

> www.kansainvalisyyskasvatus.net

kansainvälisyyskasvatus 

Elinvoimaista yhteistyötä

> allianssin, Maailmanvaihdon, 

Kepan, KVT:n ja Suomen Tinku -yhdis-

tyksen yhteinen Etelän vapaaehtois-

ohjelma on suunnattu kaikille vähin-

tään 20-vuotiaille vapaaehtoistyöstä 

kehitysmaissa kiinnostuneille. Kym-

menentenä yhteistyömaana tuli 2004 

mukaan Kambodzha. 

Etvo valitsi vuoden kahdessa haus-

sa yhteensä 46 lähtijää etelään. Haki-

joiden määrä laski aiemmista vuosista, 

myös hakijoiden sukupuolijakauma, 

85 prosenttia naisia, herätti keskuste-

lua. Tulevaa markkinointia päätettiin 

suunnata erityisesti myös miehille. 

Suomalaiset järjestöt isännöivät 

kolmea Etelän vapaaehtoista, Alex 
Mumbia Sambiasta, Agata Zumaeta 
Figueroa Perusta sekä Umesh Shar-
maa Intiasta. Vapaaehtoiset olivat 

tyytyväisiä kokemuksiinsa Suomessa. 

 > www.etvo.fi  

etelän vapaaehtoisohjelma 

46 vapaaehtoista vaihtoi mannerta

> mahdollisuuksien toreilla järjestöt esit-

televät toimintaansa, jakavat tietoa ja tarjoavat kä-

vijöilleen elämyksiä. Kepa järjesti yhdessä paikallis-

ten järjestöjen kanssa toritapahtumat yhteensä 18 

paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tapahtumat 

näkyivät pääosin hyvin paikallisissa tiedotusväli-

neissä. 

Helsingin Mahdollisuuksien tori on jo kasvanut 

yli puitteidensa. Vain 140 paristasadasta halukkaas-

ta järjestöstä mahtui mukaan. Jatkossa Helsingin 

tori sulautetaan Maailma kylässä -festivaaliin, joka 

muuttuu jokavuotiseksi 2005 alkaen. 

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

mahdollisuuksien torit

Väriläiskiä katukuvassa

”Maailman sosiaalifoorumi on kuin ideologinen sukukokous, jossa 
on vaihdettu kuulumisia ja piirakkareseptejä. Ehkä suurin merkitys 
kokouksella on ollut kuitenkin intialaiselle kansalaisyhteiskunnalle. 
Intialaiset kansalaisjärjestöt ovat olleet paikalla suurella joukolla: noin 
kolmasosa delegaateista on Intian kastittomia daliteja. Kansainvälinen 
painostus dalitien ja maattoman adivasi-alkuperäiskansan tilanteen 
korjaamiseksi tulee toivottavan/varmasti kasvamaan.” 
— kepan mumbai-nettipäiväkirja 

Agata Zumaeta.
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Koulutusta kolmella mantereella
kepa järjesti vuonna 2004 viidessä maassa yhteensä 56 kurssia, joihin osallistui 
215 eri taholta yli 1000 henkeä. aiheet vaihtelivat hankesuunnittelusta ja 
taloushallinnosta peltometsäviljelyyn ja vaikuttamisen metodeihin. 

kepan koulutusta, kouluttajana anne pönni.  kuva: petri kuokka. 

> kepan koulutuksiin osallistujissa naisia ja miehiä oli yhtä paljon, kuitenkin etelän maissa pidetyillä 
kursseilla miehet olivat enemmistönä, Suomessa puolestaan naiset. Tulevaisuuden haaste onkin saada ete-
län naiset ja suomalaiset miehet koulutukseen. 

Helsingissä aloitettiin koulutussarja Köyhyyden kasvot, jossa pohdittiin köyhyyden syitä ja seurauksia 
sekä järjestöjen eri vaikutuskanavia köyhdyttämisen vähentämiseksi. Virtuaalinen oppimisympäristö ja 
verkkokurssi rakennettiin erityisesti Helsingin ulkopuolisille järjestöille. Somaliverkoston edustajien kans-
sa järjestettiin yhteistyössä hankesuunnittelun koulutusta ja yhteistyötä aloiteltiin Humanistisen korkea-
koulun ja Jyväskylän yliopiston maisteriohjelman kanssa. 

Etelän toimistoista ahkerin kouluttaja oli Sambia, jonka 18 kurssia suunnattiin suomalaisten järjestö-
jen paikallisille kumppaneille. Nicaraguassa järjestettiin kolme koulutustilaisuutta, jotka käsittelivät muun 
muassa arviointia ja hankesuunnittelua. Tansaniassa järjestettiin sukupuolten tasa-arvo -aiheinen kurssi. 
Maputossa opiskeltiin hankesuunnittelua ja taloushallintoa kuudella kurssilla ja Pohjois-Mosambikissa jär-
jestettiin vaikuttamis- ja kampanjakoulutusta. 

> www.kepa.fi /koulutus/verkkokurssit.kepa.fi  



Edunvalvonta 
tärkeäksi laatupalveluksi
kepa edusti järjestöjä vuoden aikana kahdessa suuressa kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyötä ja sen tukemista koskeneessa asiassa: hanketuen hallinnon 
uudistamisessa ja järjestöjen hankkeiden maantieteellistä keskittämistä 
koskeneessa keskustelussa. 

> helmikuussa Kepa kutsui järjestöt keskuste-

lemaan hankehallinnon uudistuksesta. Keskustelun 

evästämänä järjestödelegaatio kävi ulkomaankaup-

pa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen luona. In-

ternetkeskustelua käytiin koko kevään ajan. 

Kepan kevätkokouksessa puhuttiin myös ulkomi-

nisteriön säätiöselvityksestä. Keskustelun pohjalta 

annettiin Kepan nimissä ulkoministeriölle lausun-

to, jossa järjestöjen huoli kristallisoitui kolmeen 

teemaan: hyvän hallinnon toteutumiseen, laadun 

kehittämiseen muun muassa vuorovaikutusta lisää-

mällä ja järjestöjen mahdollisuuteen osallistua han-

kehallinnon uudistusprosessiin. 

Samaan aikaan myös järjestöjen kehitysyhteis-

työhankkeiden keskittämisestä käytiin järjestöissä 

huolestunutta keskustelua. Syksyllä ministeri Leh-

tomäki kutsui järjestöedustajia tapaamisiin, joissa 

keskustelu myös järjestöjen avun keskittämisestä 

Suomen kehitysyhteistyön kahdeksaan pääkohde-

maahan avattiin. 

Vuoden vaihtuessa saatiin merkkejä siitä, että 

keskittämistä olisi käytetty kriteerinä syksyn hanke-

tukikäsittelyssä. Vuodenvaihteen jälkeen ministeri 

vakuutti Kepan johdolle, että hankkeiden maan-

tieteellinen sijainti Suomen yhteistyömaissa ei tu-

le jatkossa olemaan kriteerinä kansalaisjärjestöjen 

hanketuesta päätettäessä.

Hankeneuvonta ja 
yhteyspalvelut kysyttyjä 
vuoden aikana kirjattiin 230 yhteydenottoa noin sadasta järjestöstä. keväällä 
koulutus- ja neuvontatiimillä oli muutaman viikon ajan kaksikin hankeneuvojaa 
ja palvelua markkinoitiin aktiivisesti soittamalla ja lähettämällä sähköpostia 
järjestöjen edustajille. 

> hankeneuvonta Suomessa sisälsi enimmäk-

seen järjestöjen hankesykliin liittyviä kyselyjä ja 

neuvontoja, mutta hankeneuvoja auttoi syksyllä 

myös muutamia tiedotustukea hakeneita järjestö-

jä. Hankeneuvoja jatkoi myös säännöllistä kysymys-

vastaus -palstaa Kirahvipostissa sekä verkkosivuilla. 

Yhteyspalveluita käytti neljässä maassa 60 suo-

malaista järjestöä. Tansaniassa yhteyspalveluita 

käytti yhteensä 28 järjestöä, Mosambikissa 10, Nica-

raguassa 6 ja Sambiassa 16. Lisäksi yhteystoimitsijat 

avustivat myös opiskelijoita ja oppilaitoksia. 

Yhteyspalvelut sisälsivät tiedonvälitystä, eri toi-

mijoiden linkittämistä, järjestövierailujen järjestä-

misessä avustamista ja mukanaoloa, hankkeiden 

seurantamatkoja, tilisiirtoja ja paikallisia hallitus-

edustuksia. Koska Nicaraguassa palveluja käytti ak-

tiivisesti vain kuusi järjestöä, yhteyspalvelut päätet-

tiin hoitaa jatkossa osa-aikaisen yhteystoimitsijan 

voimin. 

> www.kepa.fi /hankeneuvonta 

”Mukava tasapaino teoriaa ja konkreettista 
tekemistä. Kouluttajat saivat ryhmän innostumaan 
ja ryhmähengen rakennettua!”
— kepan koulutuksista kerättyä palautetta



Verkossa viesti kulkee
verkostoissa toimiminen vaatii monenlaista viestintää. kepan tehtävänä on jakaa eri 
keinoin tietoa kehitysmaista ja kansalaisjärjestötoiminnasta niin suurelle yleisölle, 
toimittajille kuin kansalaisjärjestöille ja viranomaisillekin. 

> internet-sivuista on kasvanut Kepan laaja-

levikkisin tiedotusväline, jonka lukijoiden määrä kas-

voi 42 prosenttia edellisvuodesta. Keskimäärin sivus-

tolla oli 33 500 uniikkia kävijää kuukaudessa. 

Vuoden aikana sivustosta luettiin yli kuusi mil-

joonaa sivua. Yksin maaliskuussa 2004 rekisteröitiin 

126 773 käyntiä 42 474 eri osoitteesta. Kaksi kolmes-

ta lukijatutkimukseen osallistuneesta arvioi sivus-

ton vaikuttaneen maailmankuvaansa ja kolmannes 

totesi hyödyntävänsä sivustoa työssään. 

Sivustolla esitellään Kepan toimintaa ja otetaan 

omaleimaisesti kantaa maan ja maailman tapahtu-

miin. Vuonna 2004 julkaistiin 198 pelkästään verk-

kojulkaisuun tehtyä uutista ja 47 kolumnia. Vuoden 

aikana perustettiin uusia palstoja, kuten globaa-

li uutisseuranta ja laajennettiin sivuston käyttöä 

helpottavia palveluita. Kesällä tehdyn lukijakyselyn 

mukaan 96,5 prosenttia lukijoista on jokseenkin tai 

erittäin tyytyväisiä sivustoon. 

Tiedonvälityksessä käytettiin myös sähköposti-

listoja, joista suurimmalla kepa-l@kepa.fi  -listalla oli 

tuhat tilaajaa. 

köyhdyteyt
Vuoden 2004 tärkein erillisjulkaisu oli köyhdyt-

tämisanalyysin pohjalta kirjoitettu raportti Köyhdy-
tetyt: Inhmiskunnan epävirallinen enemmistö. Maa-

ilmankylän laitamilla -sarjan ensimmäinen raportti 

pohtii köyhyyden syitä ja uudenlaisia mahdollisuuk-

sia sen poistamiseksi.

kumppani
Kumppani-lehden vuotta 2004 sävytti voimakas 

uudistumisprosessi, jolla valmistauduttiin lehden 

muutokseen maksulliseksi, kerran kuukaudessa il-

mestyväksi erikoisaikakauslehdeksi vuodesta 2005 

alkaen. Toimitus sai lisää resursseja ja myös lehden 

markkinointi uutta vauhtia. 

Lehden sisällöllinen ote ja visuaalinen ilme uu-

distuivat, tavoitteena journalistinen laatu ja omalei-

maisen profi ilin terävöittäminen. Käsiteltävien asioi-

den ajankohtaisuus ja Etelän näkökulma korostuivat 

uudistetun Kumppanin sisällössä. 



Kepa – järjestöjen järjestö 
kepa kokoaa laajan ja monipuolisen joukon hyvinkin erilaisia toimijoita 
kehityskysymysten ja kehitysyhteistyön äärelle. järjestö on samaan aikaan 
aktiivinen poliittinen toimija, yhteydenpitoverkosto, edunvalvoja, tiedottaja ja 
palvelujärjestö. maailmasta ei löydy toista aivan samanlaista kansalaisjärjestöä.
 

254 jäsenjärjestöä
Vuoden 2004 aikana Kepan jäsenmäärä kasvoi 242 järjestöstä 254 jäsenjärjestöön, joista kannatusjäseniä 
oli 13. Kepan jäsenmäärä on lähes viisinkertaistunut 20 vuodessa. Kaudella 2004-2005 puheenjohtajana 
toimii kansanedustaja Heidi Hautala. 

henkilökunta
Järjestön palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 80 työsuhteista työntekijää ja 7 siviilipalvelusmiestä. 
Työntekijöistä puolet työskenteli Helsingissä ja puolet etelän toimistoissa. Thaimaan yhteystiedottajan 
posti lakkautettiin vuoden lopussa yhteistyösopimuksen päätyttyä. 

talous 
Kepan toiminnan kulut vuonna 2004 olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Niistä 95 prosenttia katettiin 
valtionavulla ja loput muun muassa jäsenmaksuin, osallistumismaksuin ja myyntituotoin. Yhteistyö- ja pal-
velujärjestön toiminta on työvoimavaltaista, niinpä henkilöstökulut muodostavat menoista lähes puolet. 
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40%
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15%
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tiimi 6 %
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tiimi 6 %

julkaisu-
tiimi 6 %

vaikuttamis-
tiimi 7 %

johto-
tiimi 7 %koulutus- ja

neuvontatiimi 7 %

taloustiimi 5 %

atk-tiimi 4 %

henkilökunta  menot €  osuus
kotimaan työntekijät  1 436 273  29,9 %
sivarit  67 028  1,4 %
lähetetyt työntekijät  396 301  8,2 %
paikalta palkatut työntekijät  121 930  2,5 %
muut menot  2 792 682  57,9 %
yhteensä 4 827 308  100 %

tiimit  menot €
resurssitiimi  264 565
julkaisutiimi  235 572
verkostotiimi  264 978
vaikuttamistiimi  280 089
johtotiimi  248 588
koulutus- ja neuvontatiimi 220 113
taloustiimi  192 926
atk-tiimi  182 925
hallintotiimi  628 192
etelän toiminnot  1 626 377

Kepan budjetti 2004
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