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Kehitysyhteistyön 
 dekolonisaatio 
Paluu kehitysyhteistyön juurille siirto maa
vallan aikaan: Lyhyt katsaus historiaan 

Tässä kehitysyhteistyön dekolonisaatiota käsittelevässä 
katsauksessa lähestymme aihetta historiallisesta näkö
kulmasta. Tutkimme siirtomaavallan ja kehitys yhteis työn 
välisiä kytköksiä ja sitä kautta osoitamme, kuinka siirto
maa valtaajattelu kytkeytyi tiiviisti kehitysyhteistyöhön 
sen alkuvaiheissa. Samalla katsaus luo historiallisen 
pohjan, jonka kautta voimme paremmin ymmärtää 
nykyistä tilannetta ja siirtyä kohti siirtomaavallan 
rakenteiden purkamista.
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Ranskalaiset siirtomaat, Georges Dascherin 
suunnittelema koulukirjan kansi, n. 1900
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Euroopassa sen sijaan teollistuminen eteni nopeaan tahtiin, 
mikä turvasi maanosan taloudellisen ylivallan. Taloudelli-
sen vaikutuksen lisäksi orjakaupalla oli merkitystä ajattelun 
tasolla. Eurooppalaiset alkoivat pitää afrikkalaisia ja muita 
ei-länsimaisia kansoja alempi arvoisina, alamaisina, jopa 
hyödykkeinä.[2] Näin orja kauppa loi edellytykset alikehitty-
miselle, jota myöhemmät historialliset tapahtumat entises-
tään vauhdittivat ja loivat lopulta tarpeen kehitysyhteistyö-
hön keskittyvälle toimialalle.[3] 

1800-luku – 1900-luvun puoliväli: Orjuuden 
 lakkauttaminen ja siirtomaavallan alku

 Kolonialismi. Globaalin kehityksen ankea alkuperä
 Piinallinen hiljaisuus: orjuuden vastustaminen,

 kolonialismi ja imperialismi
  Miten transatlanttisen orjuuden loppu avasi tien

 kolonialismille

Kehitysyhteistyön ja siirtomaavallan voidaan sanoa läh-
teneen nivoutumaan yhteen 1800-luvun ja 1900-luvun 
puoli välin välisellä ajanjaksolla, jolloin orjuus lakkautettiin 
ja teollinen kolonialismi sai alkunsa. Vaikka orjuus lakkau-
tettiin 1800-luvun alussa, halpaa työ voimaa ja raaka- aineita 
tarvittiin edelleen, eikä rasistinen ajattelu tapa kadonnut 
minnekään. Siirto maa vallan taustalla olevien taloudellisten 
etujen tavoittelun lisäksi rasistiset ideologiat vaikuttivat myös 
siirto maa hallinnon syntymiseen, ei vähiten siksi, että niiden 
katsottiin oikeuttavan lännen ylivallan.[4] Siirto maa valtojen 
mielestä niillä oli sivistys tehtävä, ”mission civilisatrice” ja toi-
saalta velvollisuus, ”valkoisen miehen taakka”, minkä vuoksi 
kolonialismia pidettiin moraalisesti oikeutettuna tai jopa 
moraalisena velvoitteena.[5] Ei-kristityt, ei-länsimaiset, ei- 
valkoiset kansat leimattiin ”barbaareiksi” ja ”sivistymättömik-
si villeiksi”. Tämän ajattelun valossa eurooppalaiset kokivat 
olevansa sivilisaation ja edistyksen sanan saattajia.[6] Tämä 

1400-luvun lopun ja 1800-luvun alun välinen aika: 
Transatlanttinen orjakauppa ja alikehittyneisyyden 
juuret

 Atlantin orjakauppa: Mitä oppikirjoissa ei yleensä
 kerrota

 Orjakaupan vaikutus ghanalaisin silmin
 Afrikan orjakaupan pitkän aikavälin vaikutukset

1400-luvun lopulla eurooppalaiset kauppiaat alkoivat 
kuljettaa afrikkalaisia Atlantin valtameren yli orjiksi Ame-
rikkaan. Vaikka orjakauppa ei ollut uusi ilmiö ja kauppaa 
käytiin kaikkialla maailmassa, erityisesti trans atlanttisella 
kaupalla oli kauaskantoisia ja tuhoisia seurauksia. Neljä 
vuosisataa kestänyt orjakauppa tuhosi Afrikan maiden 
väliset kauppasuhteet, tyhjensi mantereen työvoimasta [1], 
ja pysäytti Afrikan ja Amerikan talouksien ja yhteiskuntien 
kehityksen. 

Osa I: Kehitysyhteistyön alkuvaiheet ja kytkökset siirtomaavaltaan
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kielen ja ajattelun kaksi jakoisuus on ehkä kolonialismin 
merkittävin jäänne, jonka vaikutus näkyy edelleen kehitys-
yhteis työn käytännöissä. Toinen näkyvä jäänne on instru-
mentalistinen ajattelu. On esitetty väitteitä, joiden mukaan 
vallatut yhteisöt hyötyivät siirto maa vallasta kehittyneemmän 
infrastruktuurin ja toimivan hallinto järjestelmän muodossa 
[7], mutta todellisuudessa ne olivat välineitä, joiden avulla 
toteutettiin kolonialistisia tavoitteita ja riistoa.[8] 

Toinen maailmansota: siirtomaavallan tuho ja 
kehitys yhteistyön nousu

 Verta ja kyyneleitä: Ranskan siirtomaavallan
 päättyminen

 Trumanin virkaanastujaispuhe 1949
 Yhdysvallat ja dekolonisaatio toisen maailmansodan

 jälkeen

Toisen maailmansodan jälkeen siirtomaavallan tuhoisat 
sosioekonomiset vaikutukset vallattuihin yhteisöihin ja niiden 
jäseniin nousivat maailman tietoisuuteen.[9] Yleisen ajattelun 
muutos ja itsemääräämisoikeutta korostavan Atlantin julis-
tuksen allekirjoittaminen vauhdittivat nationalismin nousua 
monissa siirtomaissa. Liikehdintä johti Indonesian itsenäis-
tymiseen Alankomaista ja Britannian siirto maa hallinnon 
päättymiseen Intiassa.[10] Lisäksi Yhdys valtain presidentti 
Harry Truman korosti virkaan astujais puheessaan vuonna 
1949 heikommassa asemassa olevien kansojen kehittymisen 
ja vapauden edistämisen tärkeyttä. Eurooppalaiset siirto-
maa vallat ymmärsivät, että niiden on ryhdyttävä toimiin 
säilyttääkseen otteensa imperiumeistaan. Kehitys yhteis työtä 
muistuttavat toimet keskittyivät sosiaalista hyvin vointia 
edistäviin hankkeisiin ja vienti taloudelle välttämättömän inf-
rastruktuurin rakentamiseen.[11] Niinpä kehitys yhteis työstä 
tuli sodan jälkeisinä vuosina ”siirto maa ongelman ratkaisija”. 
Rahaa virtasi eurooppalaisista suur kaupungeista siirto maihin 

Mitä dekolonisaatio tarkoittaa? 

Alun perin sanaa dekolonisaatio käytettiin 
kuvaamaan entisten siirtomaiden itsenäistymis
prosessia. Itsenäistymisen jälkeen siirto
maa vallan jäänteitä oli kuitenkin – ja on 
edelleen – havaittavissa. Ne näkyvät kielen
käytössä, ajattelussa, suhteiden rakenteissa 
sekä taloudellisessa ja sosiaalisessa eri
arvoisuudessa. Nykyään dekolonisaatiolla 
tarkoitetaan moni mutkaista ja kokonais valtaista 
muutos tilaa; kokonaista ajattelu tapojen ja 
toiminta mallien muutosta, joka paljastaa ja 
haastaa siirto maa historiasta juontuvat asenteet 
ja yleisen epä oikeuden mukaisuuden.

https://open.spotify.com/episode/4WPnVi1I1dJDzylIp05apb?si=EseOm-odQU65QrCaY0oEng&nd=1
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/uncomfortable-silences-anti-slavery-colonialism-and-imperialism/
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/uncomfortable-silences-anti-slavery-colonialism-and-imperialism/
https://aeon.co/essays/how-the-end-of-atlantic-slavery-paved-a-path-to-colonialism
https://aeon.co/essays/how-the-end-of-atlantic-slavery-paved-a-path-to-colonialism
https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg
https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg
https://www.youtube.com/watch?v=s-To3HWs9l8
https://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/empirical_slavery.pdf
https://www.aljazeera.com/program/featured-documentaries/2020/11/24/blood-and-tears-french-decolonisation
https://www.aljazeera.com/program/featured-documentaries/2020/11/24/blood-and-tears-french-decolonisation
https://www.youtube.com/watch?v=gytbJo_bmxA
https://15minutehistory.org/podcast/episode-78-the-u-s-and-decolonization-after-world-war-ii/
https://15minutehistory.org/podcast/episode-78-the-u-s-and-decolonization-after-world-war-ii/
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sillä ehdolla, että tarjottuja varoja vastaava summa saataisiin 
myös paikallisista tulon lähteistä. Lähes mahdottoman teh-
tävän edessä köyhät siirto maat joutuivat ottamaan valtavia 
lainoja eurooppalaisilta pankeilta, mikä syvensi niiden riippu-
vuutta länsimaista.[12]

1960–1970: talouskasvu ja perustarpeiden täyttäminen 
kehitysyhteistyön lähtökohtana

 Rostow’n taloudellisen kasvun mallin lyhyt oppimäärä
 Siirtomaavallan jälkeinen kehitys Afrikassa: Fatoumata 

 Waggeh TEDxGallatintapahtumassa
 Ulkomaanavun paradoksi

Kehitysyhteistyön ensimmäiseksi vuosikymmeneksi kut-
sutulla 1960-luvulla ajattelua ja toimintaa hallitsi Rostowin 
modernisaatio teoria. Tämän teorian pohjalta muodostui yksi, 
yleisesti sovellettava taloudellisen kehityksen narratiivi: Kai-
kissa maissa modernisaation pitäisi tapahtua viisi vaiheisen 
lineaarisen mallin mukaisesti ja tavoitteena pitäisi olla länsi-
maiden – eli Yhdys valtojen ja Euroopan – kehitys tason saa-
vuttaminen.[13] Koko 1960-luvun kehitys yhteis työ politiikka 
perustui tähän malliin, jossa oletettiin syntyvän talous kasvun 
valuvan automaattisesti kaikille aloille ja yhteisöille.[14] 
Länsi maiden hallitukset, joita alettiin kutsua ”ensimmäiseksi 
maailmaksi”, tarjosivat niin sanotulle ”kolmannelle maail-
malle” rahoitusta teollisuus- ja infrastruktuuri projekteihin 
lainojen muodossa, ei lahjoituksina.[15] Niinpä raha virtojen 
kulku samoin kuin modernisaatio mallin keskeinen ajattelu-
tapa muistuttivat suuresti siirto maa-aikaa: Ensimmäisen 
maailman eli entisen siirto maa isännän hallussa on kaikki 
tieto, ja sen kehitys tasoa on myös kolmannen maailman 
tavoiteltava. Kolmatta maailmaa eli entisiä siirto maita oli 
koulutettava, ja niiden oli ponnisteltava saavuttaakseen nyky-
ajan ihanne tilan.[16] Vuosi kymmenen loppuun mennessä oli 
kuitenkin käynyt selväksi, että Rostowin malli oli riittämätön. 

Lineaarinen kehitys kulku ei toteutunut, eivätkä talous kasvun 
hyödyt valuneet alas päin. Ali ravitsemus oli yleistä, imeväis-
kuolleisuus korkea, elin ajan odote lyhyt, luku taidottomuus 
laajalle levinnyttä, työttömyys lisääntyi, tulon jako vinoutui, ja 
rikkaiden ja köyhien maiden välinen kuilu kasvoi.[17] 

1980–1990: Uusliberalismista ja rakenteellisesta 
sopeuttamisesta kansalaisjärjestöjen nousuun 

 Mitä rakenteellinen sopeuttaminen tarkoittaa
 Elämä ja velka
 Köyhyys Oy

1960-luvun lainapolitiikan välitön seuraus oli lähes kaik-
kien lainan saaja maiden valtava velkaantuminen.[18] Pian 
maat alkoivat laimin lyödä takaisin maksu velvoitteitaan, 
mikä aiheutti suuria riskejä pankkien kaltaisille kansain-
välisille velkojille, joiden taloudellinen vakaus perustui 
lainojen takaisin maksuun. Turvatakseen kansain välisten 
velkojien aseman Kansain välinen valuutta rahasto IMF hoiti 
velkojen uudelleen järjestelyn ja alkoi lainata rahaa maksu-
kyvyttömille maille, jotta ne voisivat jatkaa takaisin maksua 
[19]. Toiminta muistutti siirto maa hallintojen kehitys toimia, 
joissa etu sijalla oli niiden oma vakaus, vauraus ja maine. 
Rakenne sopeutus rahastoksi nimetty järjestely oli itse asias-
sa epä onnistuneen avustus ohjelman toisinto: Yksityisten 
sijoittajien ja hallitusten sijaan monen väliset Bretton Wood 
-toimi elimet ryhtyivät kehittyvien maiden lainoittajiksi. 
Seuraavina vuosikymmeninä kehitys yhteis työn suuntaa al-
koivat hallita uusliberalistiset tavoitteet – rakenne sopeutus 
oli vain yksi sivu juonne. Kehittyviä maita kannustettiin 
yksityistämään valtion omistamia yrityksiä, pienentämään 
julkista sektoria ja vapauttamaan kauppa politiikkaa yksi-
tyisen sektorin kannalta suotuisan ympäristön luomiseksi.
[20] Nämä ’vakauttamis toimet’ muodostuivat rahoituksen 
saamisen reuna ehdoiksi – toisin sanoen kehittyvien maiden 

Osa II: Siirtomaa-ajan vaikutus kehitysyhteistyöhön

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
vuosi

Tämän katsauksen ensimmäisessä osassa nostetaan 
esiin neljä siirtomaakauden jäännettä, jotka vaikuttivat 
etenkin kehitysyhteistyön alkuvaiheisiin: 1) ihmisiä 
ja yhteiskuntia luokitteleva kielen ja ajattelun kaksi
jakoisuus; 2) kehitysyhteistyön taustalla vaikuttavat 
instrumentalistiset motiivit; 3) rahan ja resurssien 
yksi suuntainen virta metropoleista siirto kuntiin; ja 4) 
riippuvuus suhteiden pönkittäminen. Toisessa osassa 
tarkastellaan sitä, miten nämä jäänteet ilmentyvät 
kehitys yhteis työn vakiintuneissa käytännöissä 
1960luvulta lähtien.

Siirtomaavallan virallinen päättyminen 
Kun puhutaan siirtomaavallan päättymisestä 
kehitys yhteis työssä, on paikallaan sivuta myös 
siirto maa vallan virallisen päättymisen aikaa. 
Toisen maailman sodan jälkeisinä vuosina 
siirto maa valta alkoi purkautua vauhdilla. 
Painetta aiheuttivat alku peräis kansojen parissa 
nouseva kansallis aate, imperialismin keskusten 
taloudellinen ja moraalinen romahtaminen ja 
Yhdys valtojen horjuminen. 1950luvun puoli
väliin mennessä lähes kaikki Aasian ja Lähiidän 
maat olivat virallisesti itsenäistyneet, ja 10 vuotta 
myöhemmin perässä tulivat useimmat Afrikan 
valtiot. Useimmat näistä vasta perustetuista 
valtioista omaksuivat tavoitteekseen modernin 
talous kasvun ja asettivat kehittymisen 
edellytykseksi itse määräämis oikeuden. 
Eurooppalaisten valta kauden jäljiltä suurin osa 
entisistä siirto maista oli kuitenkin köyhiä ja 
tarvitsi apua päästäkseen jaloilleen. Tämän avun
tarpeen täyttämiseksi syntyi 1950 ja 1960luvuilla 
kehitys apu, joka nopeasti vakiinnutti asemansa. 

 Miten Afrikka vapautui siirtomaavallasta
 Globaalin kehitysyhteistyön synty, kehitys ja

 tulevaisuus
 BBC Witness History ohjelmasarjan jakso

 Africa United 1963

https://www.youtube.com/watch?v=jgFecxrGceQ
https://www.youtube.com/watch?v=s7lmz4UL4wE
https://www.youtube.com/watch?v=s7lmz4UL4wE
https://wetheeconomy.com/films/the-foreign-aid-paradox/
https://www.youtube.com/watch?v=LL6nqhyQC0o
https://documentaryheaven.com/life-and-debt/
https://www.povertyinc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iwQEXRTNOQE
https://www.idos-research.de/uploads/media/Study_104.pdf
https://www.idos-research.de/uploads/media/Study_104.pdf
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p018hbbm
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p018hbbm
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mahdollisuutta koulutukseen, puhtaaseen juoma veteen tai 
terveyden huoltoon. Tilanteen korjaamiseksi Yhdistyneet 
kansa kunnat (YK) asetti vuonna 2000 kahdeksan vuosi tuhat-
tavoitetta (MDG:t), jotka kaikki maailman maat ja johtavat 
kehitys yhteis työ järjestöt hyväksyivät. Kehitys tavoitteiden 
avulla pyrittiin ennen näkemättömän päättäväisin toimin 
torjumaan köyhyyttä eri puolilla maailmaa.[25] Vaikka vuosi-
tuhat tavoitteiden avulla saavutettiin merkittäviä tuloksia 
erityisesti äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä, myös 
terävää kritiikkiä esitettiin. Monet tavoitteet jäivät saavut-
tamatta, kehittyvien maiden edustajia ei otettu mukaan 
tavoitteiden määrittely työhön, eikä tavoitteilla edistetty 
maiden omaa vastuunottoa.[26] Pian vuosi tuhat tavoitteiden 
päättymisen jälkeen YK kehitti uudet, kunnian himoisemmat 
ja kauas kantoisemmat tavoitteet, joiden oli tarkoitus korjata 
aiemmat puutteet. Näille annettiin nimeksi kestävän kehityk-
sen tavoitteet (SDG:t). Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet 
olivatkin monin tavoin jatkoa YK:n vuosi tuhat tavoitteille, 
ne myös poikkesivat edeltäjistään merkittävästi. Kestävän 
kehityksen tavoitteiden määrittely prosessiin osallistui laaja 
joukko sidos ryhmiä kehittyvistä maista; näin haluttiin lisätä 
maiden vastuun kantoa.[27] Lisäksi kestävän kehityksen 
tavoitteet ovat universaaleja; toisin sanoen myös kehittynei-
den maiden on kannettava vastuunsa ja osallistuttava koko 
ihmis kuntaan vaikuttavien haasteiden ratkaisemiseen. Tällä 
jaetun vastuun peri aatteella pyritään, ainakin teorian tasolla, 
purkamaan siirto maa-ajan käytäntöjä, joissa maat luokitel-
laan länsi maisten standardien mukaan. Kestävän kehityksen 
tavoitteet sisältävät toisiinsa liittyviä tavoitteita, joissa huo-
mioidaan tasa vertaisesti ihminen, talous ja ympäristö. Vaikka 
kehittyvien maiden oma vastuun kanto näyttäisi lisäänty-
neen, ainakaan toistaiseksi kestävän kehityksen tavoitteilla 
ei ole onnistuttu muuttamaan perinteistä avun antaja-avun-
saaja-dynamiikkaa. [28] Siirto maa-ajan jäänteitä on siis 
edelleen nähtävissä kehitys yhteis työ toimijoiden välisissä 
suhteissa, ajattelu tavoissa ja käytännöissä.

avun saannin edellytyksenä oli näiden sopeuttamis toimien 
vieminen eteenpäin. 1980-luvulla toteutetuista vakauttamis-
toimista huolimatta velka taso oli vuosi kymmenen lop-
puun mennessä noussut ennätyksellisen korkeaksi.[21] 
1990-luvun alussa kehitys yhteis työssä omaksuttiin uusi 
lähestymis tapa, jonka tavoitteena oli toimivampi yhteis työ, 
ihmis lähtöisyys ja paikallisten tarpeiden huomiointi. Tämä 
uusi lähestymis tapa haastoi perinteisen avunantaja-avun-
saaja-dynamiikan ja edisti oma varaisuuteen tähtääviä 
toiminta malleja, kuten mikro luottoja [22]. Lisäksi keskeisiksi 
kehitys yhteis työn toimijoiksi nousivat kansalais järjestöt, 
jotka tarjosivat vaihto ehtoisen lähestymis tavan edellisten 
vuosi kymmenten epä onnistuneelle valtio- ja markkina-
vetoisuudelle.[23] Samalla kun kansalais järjestöt saivat 
lisää näkyvyyttä, ne joutuivat myös kritiikin kohteeksi. Erityi-
sesti kyseen alaistettiin kansalais järjestöjen läheiset suhteet 
institutionaalisiin ja valtiollisiin rahoittajiin. Siirto maa valta-
suhteita muistuttavat kytkökset herättivät kysymyksiä siitä, 
kenelle kansalais järjestöt olivat tili velvollisia, ja mikä oli 
niiden suhde ruohon juuri tason järjestöihin.[24] 

2000 luvun alku – nykyhetki: vuosituhannen kehitys
tavoitteista (Millennium Development Goals,  MDG:t) 
kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable 
 Development Goals, SDG:t) 

 Kolonialismi, kehitysyhteistyö ja vuosituhannen
 kehitystavoitteet Afrikassa

 Uuskolonialismi ja vuosituhannen kehitystavoitteet
 Afrikassa

 Kestävän kehityksen tavoitteet: kohti tulevaisuutta

Uuden vuosituhannen alkaessa kehitysyhteistyön saavu-
tuksilla ei ollut syytä ylpeillä. 2000-luvun alussa suuressa 
osassa maailmaa vallitsi äärimmäinen köyhyys ja nälkä, 
eikä suurella osalla maailman väestöstä ollut edelleenkään 

Osa II: Siirtomaa-ajan vaikutus kehitysyhteistyöhön

Johtopäätökset 

Tässä katsauksessa on tarkasteltu 1400 luvulta 
alkaen merkityksellisiä historiallisia 
tapahtumia, jotka paljastavat siirto maa
vallan ajoilta kehitys yhteis työhön periytyneitä 
vaikutteita. Siirto maa ajan vaikutus oli erityisen 
selvä imperialismin päättymistä seuranneiden 
30 vuoden (1960–1980luvut) aikana. 
1990 luvulta alkaen ryhdyttiin vaihtelevalla 
menestyksellä haastamaan vanhoja käytäntöjä 
ja siirtymään kohti oikeuden mukaisempaa, 
yhteis työhön perustuvaa lähestymis tapaa. 

Siirtomaaajalta periytyneiden tapojen 
kitkeminen kehitys yhteis työstä vaatii vielä 
paljon työtä. Tämän katsauksen, joka on 
ensimmäinen osa Partosin ja The Brokerin 
luomasta trilogiasta, tarkoitus on tukea kehitys
yhteis työ alan toimijoita alan vapauttamisessa 
kolonialismin painolastista. Toinen katsaus 
tulee jatkamaan siitä mihin nyt jäätiin: nyky
hetkestä. Tässä katsauksessa esitettyjen siirto
maa ajan vaikutteiden pohjalta paljastamme 
kolonialismin jäänteitä nyky päivän kehitys
yhteis työn käytännöissä. 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 Present
vuosi

https://www.youtube.com/watch?v=wTjSXmKKKzo
https://www.youtube.com/watch?v=wTjSXmKKKzo
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20421338.2018.1463654
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20421338.2018.1463654
https://www.ted.com/talks/leen_zevenbergen_sustainable_development_goals_time_lapse_to_the_future
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Tämän kehitysyhteistyön dekolonisaatiota koskevan tulevaisuuskatsauksen 
on tuottanut Partos Innovation Hub. Partos on kehitysyhteistyöalalla 
toimivien hollantilaisten järjestöjen jäsenjärjestö. Partos Innovation Hub on 
monimuotoinen toimintaympäristö, jossa kehitysyhteistyöalan ammattilaiset 
voivat etsiä keinoja tulevaisuuden hallintaan ja muutoksen vauhdittamiseen 
itsessään, edustamassaan organisaatiossa ja kehitysyhteistyössä. Tähän 
pyritään vuorovaikutuksen, luovuuden, inspiroitumisen ja sitoutumisen kautta 
yhdessä työskentelemällä, oppimalla ja innovoimalla.  
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