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Hallituksen toiminta vuonna 2012
Kepan toimintaa johtaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan ja 
kahden varapuheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 

Hallitus 2012 

Puheenjohtajisto 
Vuola Elina puheenjohtaja
Purje Henri Suomen Attac ry, I varapuheenjohtaja
Semi Ritva Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, II varapuheenjohtaja.

Varsinaiset jäsenet
Hopsu Inka Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Huuhtanen Sari Käymäläseura Huussi ry
Kentala Julianna Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry
Mohamed Saido Suomen Somalia-verkosto ry
Ranta Eija Maria Finnish Women in Development FinnWID ry
Ruippo Juha Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Rytkönen Aaro Kirkon Ulkomaanavun Säätiö
Rämö Milja Vasemmistonuoret ry
Saipio Anna Eettisen kaupan puolesta ry
Steffansson Rolf Suomen Lähetysseura ry
Tuure Tuomas Kynnys ry
Wiren Inger Suomen Rauhanliitto ry – YK-yhdistys.

Varajäsenet
Huopalainen Minja UFF (U-landshjälp från Folk till Folk i Finland) rf
Laiho Mika Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry.

Kepan hallitus kokoontui vuonna 2012 yhdeksän kertaa. Jokaista hallituksen kokousta edelsi 
johtotiimin ja puheenjohtajiston valmisteleva kokous. Alkuvuodesta hallitus järjestäytyi ja kävi läpi 
perehdytyksen hallitustyöskentelyyn sekä asetti toiminnalleen viisi tavoitetta (strategian 
toimeenpano, jäsensuhteiden vahvistaminen, globaalin verkottumisen edistäminen, Kepan roolin 
vahvistaminen yhteiskunnallisena keskustelijana, toimivan johtamisjärjestelmän ja organisaation 
vahvistaminen). Vastaavasti loppuvuodesta hallitus teki toiminnastaan itsearvioinnin. Siinä 
tunnistettiin erityisesti seuraavat kehittämiskohteet: hallituksen roolin vahvistaminen Kepan 
strategisten tavoitteiden edistämiseksi, hallituksen ja sen työskentelyn näkyvämmäksi tekeminen 
jäsenille (erilaisia konkreettisia ehdotuksia tavoista) sekä hallituksen edustajien ja puheenjohtajiston 
vierailut maatoimistoihin. Muuten hallitus arvioi toimineensa onnistuneesti asettamiensa 
tavoitteiden suhteen. Toimintavuosi oli kaiken kaikkiaan melko haastava. Merkittävä iso, myös 
periaatteellinen, asia oli viestintä- ja globaalikasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien 
hallinnoinnin siirtyminen ulkoministeriöltä Kepaan. Hallitus piti tärkeänä aitoa jäsenkeskustelua 
asiasta, mikä myös tapahtui. Hallitus ja Kepan toimisto teki asiassa läheistä yhteistyötä koko 
vuoden ajan. Periaatteellisen puolen lisäksi hallitus arvioi aktiivisesti eri hallintomallien vahvuuksia 
ja heikkouksia.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 21.4.2012 Tampereella ja syyskokous 23.11.2012 Helsingissä.
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Johdanto

Vuosi 2012 oli Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden 2010-2012 viimeinen ja samalla uuden 
strategian 2012-2017 ensimmäinen vuosi. Voidaan siis puhua ylimenovuodesta, joka näkyi uuden 
ohjelmakauden tavoitteiden suunnittelussa strategian painopisteiden mukaisesti. Vuosi aloitti 
perusteellisen pohdinnan siitä, miten Kepan toiminnan tulisi muuttua, jotta strategian läpileikkaava 
tavoite jäsensuhteiden elävöittämiseksi toteutuisi.

Toimintavuotta 2012 eivät leimanneet edellisen vuoden kaltaiset suuret muutokset. Pohjois-Afrikan 
arabikevät muuttui odottavaksi ja osittain pettyneeksi alkusyksyksi: muutos rauhanomaiseen, tasa-
arvoiseen ja demokraattiseen yhteiskuntaan ei tapahdu hetkessä. Kepa tapasi vuoden aikana 
libyalaisen kansalaisaktivistijohtajan ja osallistui keskusteluihin Civicuksen vuosikokouksessa 
syyskuussa 2012.

YK:n kestävän kehityksen Rio+20-kokous ei tuonut merkittäviä läpimurtoja. Fossiilisten 
polttoaineiden tai kalastuksen tuille ei saatu rajoituksia. Samaan aikaan kuitenkin oikeus veteen ja 
ruokaan tunnustettiin. Kansalaisjärjestöt ja kehitysmaiden hallitukset onnistuivat hidastamaan 
vihreän talouden etenemistä. Myös YK:n ilmastokokous Dohassa päättyi laihoin tuloksin. Kepan 
edustajat osallistuivat molempiin kokouksiin ja kokousten tiimoilta järjestettiin useita 
järjestötapaamisia. Kepan viestinnän ansiosta kokousten valmistelua ja varsinaisia neuvotteluja on 
mahdollista seurata myös Suomessa.

OECD:n Busanin avun tuloksellisuuden huippukokouksen jälkeinen post-Busanin 
kumppanuusohjelma lähti hitaasti liikkeelle. Kepa ajoi ihmisoikeusperustaisen työryhmän 
perustamista, mutta avunvastaanottajamaiden tuen puuttuessa asiassa ei tapahtunut merkittävää 
edistystä. Kansalaisliikkeet sen sijaan saivat vuosia jatkuneet neuvottelut päätökseen kahden 
yhteistyöverkoston, BetterAidin ja Open Forumin yhdistämisestä uudeksi vertaistuen ja 
vaikuttamistyön CPDE-verkostoksi (CSO Partnership for Development Effectiveness). Kepa 
osallistui tiiviisti molempien verkostojen toimintaan ja neuvotteluihin uudesta yhteistyöverkostosta.

Vaatimukset rahoitusmarkkinoiden ja yrityssektorin säätelystä saivat vuoden aikana uutta nostetta. 
Keskustelu maailmalla, Euroopassa ja jopa Suomessa osoittivat, että vielä kymmenen vuotta sitten 
idealistijoukon haihatteluna pidetystä säätelystä on tullut vakavasti otettava poliittinen vaihtoehto.   
Luovasta verosuunnittelusta kiinnijääneitä yrityksiä kuten Starbucks tai Stora Enso paheksuttiin 
yleisesti. Myös Kepa oli verokysymyksessä aktiivinen ja siirsi henkilökunnan työterveyspalvelut 
Mehiläinen-konsernista Diacoriin. Ranska ja Saksa jatkoivat tarmokkaasti rahoitusmarkkinaveron 
käyttöönoton selvittämistä euroalueella. Kepa vetosi useissa kirjelmissä ja TV- sekä 
radiohaastatteluissa, että Suomi liittyisi asiaa suunnittelevaan työryhmään. Valtiovarainministeri 
Jutta Urpilainen kutsui järjestöt marraskuussa keskustelemaan uusista rahoituslähteistä, joihin myös 
rahoitusmarkkinavero kuuluu. Suomi ei lopulta suunnittelutyöryhmään lähtenyt, koska pelkäsi 
Ruotsin verokilpailun valloittavan suomalaisyritysten markkinoita. Tämä tosin ei estänyt Suomea 
köyhempää Viroa liittymästä ryhmään.

Uutiset ja kokemukset maailmalta osoittivat, että viranomaiset pyrkivät aktiivisesti kaventamaan 
kansalaistoimijoiden toimintatilaa ja vapauksia useissa maissa. Kaakkois-Aasian 
ihmisoikeusjulistus marraskuussa 2012 merkitsi käytännössä kokoontumis- ja sananvapauden 

Toimintakertomus 2012 2 



rajoittamista kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen moraaliin vedoten. YK:n 
kokoontumisoikeuden erityisedustaja Maina Kiai osallistui Kepan kehityspoliittiseen päivään ja toi 
samansuuntaisia viestejä yli satapäiselle järjestöjoukolle. Esimerkkinä hän nosti esille yhä 
synkkenevän tilanteen Etiopiassa, jossa viranomaisten rajoitukset järjestörahoitukselle uhkaavat 
halvaannuttaa vapaan ja itsenäisen kansalaistoiminnan.

Suomessa sen sijaan järjestöille tarjotaan osallistumismahdollisuuksia ja kuulemistilaisuuksia tavan 
takaa ja tästä on syytä olla iloinen. Järjestöjen näkemyksiä kuultiin laajalti kehityspoliittisen 
toimenpideohjelman (KEPO 2012) suunnittelussa. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten 
järjestömyönteinen suhtautuminen ulkoministeriössä näkyy arjessa. Järjestörahoituksen osuus säilyi 
samana eli noin 12 prosentissa kahdenväliselle kehitysyhteistyölle varatusta budjetista. Järjestöjen 
kautta kanavoitiin vuonna 2012 noin 107 miljoonaa euroa. Keskustelu kansalaisjärjestöjen roolista 
ja täydentävyydestä alkoi toistaiseksi hyvin yleisellä tasolla.

Alkukeväästä ulkoministeriön ehdotus viestintä- ja kehityskasvatus- sekä matkatukien hallinnon 
siirtämisestä Kepaan nousi jäsenkonsultaatioiden pääaiheeksi. Kirjallinen palaute osoitti, että laaja 
enemmistö jäsenistöstä piti Kepaa parhaimpana vaihtoehtona, jos hallinnointi siirtyy UM:n 
ulkopuolelle. Kepan syyskokoukselle tehtiin esitys myönteisen vastauksen antamisesta 
ministeriölle, minkä hallitus hyväksyikin.

Vuoden alusta aloitti Kepan uusi hallitus puheenjohtajanaan Elina Vuola, kehitysmaatutkimuksen 
laitoksen tutkija ja pitkän linjan latinalaisen Amerikan tuntija. Vuoden 2011 syyskokouksen 
hyväksymät säännöt astuivat voimaan joulukuussa 2012. Ehkä näkyvin muutos koski yhdistyksen 
nimeä, joka lyheni pelkäksi Kepa ry:ksi. 

Kepassa oli vuoden lopussa yhteensä 76 vakinaista tehtävää, joista Helsingissä työskenteli 46 ja 
Kepan maatoimistoissa Nicaraguassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Mekongin aluetoimistossa 
Bangkokissa yhteensä 30 työntekijää. Vuoden 2012 toteutuneet kulut olivat hieman yli 6,4 
miljoonaa euroa. Ulkoministeriön ohjelmarahoitus kattoi siitä noin 5,75 miljoonaa.

Neuvottelut yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta UM:n kanssa saatiin päätökseen vuoden lopulla. 
Uuden ohjelman UM:ltä saatava avustus vuosille 2013-2015 on 17,6 miljoonaa euroa, mikä 
merkitsee noin 2 prosentin nousua aikaisempaan ohjelmakauteen.  
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Ohjelmakauden 2010-2012 tulosten arviointia

Yhteiskunnallisen muutoksen analysointi on haasteellista. Tämä heijastuu myös Kepan kaltaisten, 
oikeudenmukaisen maailman puolesta työskentelevien järjestöjen työn arviointiin.

Kepan lähtökohtana on, että köyhyyden perimmäisenä syynä ovat yhteiskunnallista eriarvoisuutta 
luovat rakenteet. Kepa toimi itse ja tuki ohjelmakaudella jäsenjärjestöjensä työtä edistääkseen 
muutosta, joka tähtää ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen, ihmisten 
osallisuuteen ja voimaantumiseen sekä ympäristöllisesti kestävään kehitykseen. 

Kepan jäsenmäärä nousi ohjelmakaudella 272:sta 301 järjestöön. Jäsenet pitävät Kepaa 
asiantuntevana ja vaikuttavana organisaationa. Parantamisen varaa on toiminnassa jäsenjärjestöjen 
suuntaan sekä Kepan ja jäsenistön keskinäisessä suhteessa. 

Kattojärjestönä Kepan tehtävä on edistää tiedon vaihtoa ja keskinäistä oppimista jäsenjärjestöjensä 
välillä. Vuosittain järjestettiin 30 – 60 eri maantieteellisiin alueisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin 
liittyvää tilaisuutta. Yli sata jäsenjärjestöä ja muuta kansalaistoimijaa syvensi ymmärrystään Kepan 
koulutuksissa ja neuvonnassa. Osallistujien määrä, (noin 600-800 vuodessa) sekä tyytyväisyys 
kertovat arvostuksesta Kepan kehitysyhteistyöhön, globaalikasvatukseen ja vaikuttamistyöhön 
liittyvää koulutusta kohtaan. Järjestöt osallistuivat myös Kepan räätälöimiin 
organisaationkehittämisprosesseihin, mikä on kasvattanut innostusta muuhunkin toiminnan 
tuloksellisuuden kehittämiseen järjestöissä.

Mosambikin, Nicaraguan ja Tansanian toimistojensa lisäksi Kepa avasi ohjelmakaudella toimiston 
Mekongilla. Maatoimistojen kautta Kepalla oli laajat yhteydet etelän kansalaistoimijoihin. Kepa 
vahvisti etelän järjestöjen tietoa Kepan teemoista ja edisti menestyksekkäästi järjestöjen 
verkostoitumista ja yhteistyötä kansallisella ja globaalilla tasolla. Yhdessä järjestöt ovat pystyneet 
paremmin seuraamaan maan hallituksen politiikkaa ja budjetin käyttöä. Kumppanuus etelän 
järjestöjen kanssa toi Kepalle asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta ja uskottavuutta. Kepan 
maatoimistot tukivat myös jäsenjärjestöjen kumppaneita kehittämään omaa työtään. Tulokset 
näkyvät esimerkiksi niissä 15 tansanialaisjärjestössä, jotka Kepalta saamansa koulutuksen ja 
neuvonnan tuloksena ovat sisällyttäneet palveluiden tuottamisen rinnalle vaikuttamistyön vahvan 
ulottuvuuden. Myös Kepan koordinoima Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo vahvisti suomalaisten 
järjestöjen ja niiden kumppaneiden yhteistyötä ja ymmärrystä toimintaympäristöstä. 

Kepa vaikutti ohjelmakauden aikana aiempaa enemmän muun muassa BetterAid -verkostossa 
kehitysyhteistyön tuloksellisuuskeskusteluun, jotta kansalaisliikkeiden moninaiset roolit 
tunnustetaan kansainvälisissä neuvotteluissa. Kansalaistoimijoiden tuloksellisuusverkoston Open 
Forumin jäsenenä Kepa oli mukana työstämässä järjestöjen oman työn tuloksellisuuteen liittyviä 
niin sanottuja Istanbulin periaatteita. Kepa jatkoi vaikuttamistaan kehitysrahoitukseen ja 
kehitysyhteistyön laatuun. Uudeksi teemaksi ohjelmakaudella nostettiin ilmasto-
oikeudenmukaisuus. Suomen yritysvastuupolitiikka, pääomapako ja veroihin liittyvät kysymykset 
olivat aiempaa enemmän esillä. Kepan vaikuttamistyö on useiden vuosien ajan kohdistunut 
ensisijaisesti eduskuntaan. Sen tuloksena Kepan sai yhä useammin kutsun valiokuntakuulemisiin ja 
ensimmäistä kertaa myös asiantuntijakuulemiseen hallitusneuvotteluissa. Kepan haasteena oli 
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löytää tasapaino kansainvälisiin prosesseihin osallistumisen ja Suomen poliittiseen 
päätöksentekoon vaikuttamisen välillä. Tämä edellyttää jatkuvaa strategista arviointia siitä, missä 
Kepa tuo eniten lisäarvoa ja muutosvoimaa päätehtävänsä toteuttamiseksi: suomalaisten 
kannustamiseen toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. 

Köyhyyden ja eriarvoisuuden syihin tarttuminen edellyttää globaalin vastuun esille tuomista myös 
Suomessa. Maailma kylässä -festivaali houkutteli vuosittain 70 000 – 105 000 kävijää, joista noin 
kolmannes vieraili tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Mahdollisuuksien tori -tapahtumat nostivat 
globaalikysymykset esille noin 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kepan verkkosivujen 
uutiset ja Maailman Kuvalehti tarjosivat uusia näkökulmia ja herättivät keskustelua. 
Ohjelmakauden aikana Kepa lisäsi merkittävästi läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa ja tavoitti sen 
kautta uusia ihmisryhmiä. Kepan globaalikasvatusverkostossa 175 järjestöä ja muuta toimijaa 
toteuttivat yhteisiä aloitteita ja tekivät yhteistyötä muun muassa opetusalan toimijoiden kanssa 
järjestöjen globaalikasvatuksen näkyvyyden ja tuloksellisuuden kasvattamiseksi.

Järjestöjen tuloksellisuus edellyttää suotuisaa toimintaympäristöä, jossa tunnustetaan järjestöjen 
moninaiset roolit kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Kepa kokosi onnistuneesti järjestöjä yhteen 
edistämään järjestöjen poliittisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Järjestöjen näkemykset 
otettiin huomioon muun muassa kansalaisyhteiskuntalinjauksessa (2010), kehityspoliittisessa 
toimenpideohjelmassa (2012) ja hanketuen käsikirjassa ja lomakkeissa. Keskusteluyhteys opetus- 
ja kulttuuriministeriöön vahvistui sen jälkeen, kun Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman 
arvioinnissa Kepan tunnustettiin keskeiseksi globaalikasvatustoimijaksi Suomessa. Rahoituksen 
osalta menestyksenä voidaan pitää sitä, että kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa sitouduttiin 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoidun rahoituksen lisäämiseen. Kasvu oli kuitenkin niukkaa eikä 
järjestöjen asettamaa 15 prosentin tavoitetta saavutettu.

Tuloksellisuuteen liittyy kiinteästi läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus eri sidosryhmille. Kepalla on 
toimiva sisäisen valvonnan ja seurannan järjestelmä. Tulevalla ohjelmakaudella on lisäksi 
kiinnitettävä huomiota siihen, miten Kepa lisää tilivelvollisuuttaan jäsenistön suuntaan sekä 
avoimuuttaan yhteistyötahojen ja yleisön suuntaan. 

Ohjelmakauden päätyttyä Kepan haasteena on kehittää edelleen tuloksellisuutta monella eri 
ulottuvuudella: tuloksellisuuden määrittäminen kattojärjestön omassa työssä, järjestöjen 
kehitystuloksellisuuden edistäminen järjestöjen autonomiaa ja moninaisia rooleja kunnioittaen ja 
vaikuttaminen kansainväliseen tuloksellisuudesta käytävään keskusteluun.
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1. Jäsenjärjestöjen poliittisten ja taloudellisten 
toimintaedellytysten vahvistaminen

Ohjelman päätavoite 1: Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat 
lisääntyneet

1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus

Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa 
Suomessa ja Etelässä

Järjestöjen rahoituksen osalta yksi vuoden keskeisimmistä tehtävistä oli vastata ulkoministeriön 
aloitteeseen siirtää järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustukien sekä konferenssi- ja 
hankevalmistelumatkatukien hallinnointi ja niitä koskeva päätöksenteko Kepaan. Vuoden aikana 
konsultoitiin jäseniä sekä muita kyseisiä tukia saaneita järjestöjä keskustelutilaisuuksissa sekä 
kahden sähköisen kyselyn avulla. Aiheesta keskusteltiin myös Kepan vuosikokouksien yhteydessä 
pidetyissä seminaareissa ja etenemisestä tiedotettiin Kepan verkkosivujen ja sähköpostilistojen 
kautta. Ulkoministeriön kanssa käytiin aktiivista keskustelua aloitteeseen sisältyvistä ehdoista ja 
mahdollisista toteuttamistavoista. Kokemuksia olemassa olevista hallinnointimalleista kerättiin 
suomalaisilta erityissäätiöiltä (Abilis, KIOS ja Siemenpuu) ja tanskalaiselta kehitysjärjestöjen 
kattojärjestöltä Cisulta. Järjestöjä huolettivat erityisesti vaikutukset Kepan kattojärjestö- ja 
edunvalvontarooliin, järjestöjen tasa-arvoinen kohtelu ja mahdolliset jääviyskysymykset tukien 
päätöksenteossa. Toisaalta järjestöt ilmaisivat arvostavansa Kepan asiantuntemusta 
järjestöhankkeista, ja aloitteeseen sisältyvä mahdollisuus kehittää tukimuotoja herätti kiinnostusta. 
Marraskuussa Kepan vuosikokous päätti vastata ulkoministeriön aloitteeseen myönteisesti ja 
perustaa erillisen tukihallinnon yksikön Kepaan vuoden 2013 aikana. 

Kepan edunvalvontatyössä seurattiin kansalaisjärjestöjen rahoitusmahdollisuuksia myös 
yleisemmällä tasolla. Tarve järjestöjen kehitysyhteistyön, globaalikasvatuksen ja poliittisen 
vaikuttamistyön monipuoliseen ja pitkäjänteiseen rahoitukseen nostettiin esille muun muassa Kepan 
lausunnossa ulkoministeriön kehityspoliittiseen toimintaohjelmaan sekä muissa järjestöjen 
toimintaedellytyksiä käsittelevissä kannanotoissa.

Vaikka alkuvuodesta 2012 hyväksytyssä kehityspoliittisessa ohjelmassa todetaan Suomen 
kasvattavan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukea, kasvu on ollut niukkaa. Vuoden 2013 
budjettiesityksessä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö sai ulkoministeriöltä yhteensä 107,8 
miljoonaa euroa, mikä tarkoitti vain viiden miljoonan euron kasvua edellisvuoteen. 
Kansalaisjärjestörahoituksen osuus varsinaisesta kehitysyhteistyöstä pysyi siten noin 12 prosentissa, 
eikä järjestöjen asettamaa 15 prosentin tavoitetta saavutettu.

Kepa seurasi aktiivisesti ulkoministeriön käynnistämää hakua uusiksi kumppanuusjärjestöiksi. 
Ministeriön kanssa järjestettiin hausta infotilaisuus elokuussa. Hanketuen osalta seurattiin erityisesti 
ulkoministeriön uuden sähköisen asiointipalvelun toimivuutta ja välitettiin järjestöjen palautetta 
siihen. 
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1.2. Kepan ja jäsenjärjestöjen osallistuminen  
päätöksentekoprosesseihin

Ohjelmakauden tavoite: Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä 
koskeviin päätöksentekoprosesseihin

Kansalaisjärjestöjen toimintaympäristöön ja -edellytyksiin liittyvissä prosesseissa Kepan tärkeänä 
roolina oli välittää järjestöjen näkemyksiä sekä luoda jäsenjärjestöille osallistumismahdollisuuksia 
asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. 

Vuoden 2012 alussa Kepa kokosi yhteen kansalaisjärjestöjen näkemyksiä Suomen uuden 
kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnokseen. Järjestöjen näkemyksillä vaikuttivat 
ohjelmaan, jota voidaan pitää varsin kansalaisyhteiskuntamyönteisenä. Ohjelman toimeenpanosta ja 
tulkinnoista keskusteltiin ulkoministeriön ja kansalaisjärjestöjen kesken useaan otteeseen vuoden 
aikana niin ministeriön kuin Kepan järjestämissä tilaisuuksissa. 

Suomen päätös tiputtaa Nicaragua pääkumppanimaiden joukosta sekä päätöksen seuraukset 
suomalaisjärjestöille ja paikalliselle kansalaisyhteiskunnalle herätti vilkasta keskustelua 
alkuvuodesta. Syksyllä Kepa keräsi ja välitti järjestöjen näkemyksiä ulkoministeriön ideariiheen 
kansalaisjärjestöjen roolista Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Yhteisymmärrys 
järjestöjen asemasta itsenäisinä toimijoina sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien kehittely on ollut 
merkki hyvästä vuoropuhelusta.

Kepa järjesti neljännen kerran kehityspoliittisen päivän lokakuussa Finlandia-talolla. Päivän 
pääpuhujana oli YK:n kokoontumis- ja yhdistymisvapautta tarkasteleva erityisraportoija Maina 
Kiai. Keskustelua järjestöjen roolista kansalaisyhteiskuntia rahoittavissa toimintaympäristöissä 
seurasi 120 kuulijaa.

Kansainvälisellä tasolla Kepa toimi aktiivisesti kansalaisliikkeiden kehitysyhteistyön 
tuloksellisuuden kehittämiseksi ja suotuisan toimintaympäristön takaamiseksi osana Open Forum 
for CSO Development Effectiveness -prosessia. Euroopan tasolla Kepa osallistui CONCORDin 
työryhmään järjestöjen tuloksellisuudesta. Kepan liityttyä alkuvuodesta kansainvälisen CIVICUS-
verkoston jäseneksi myös Kepan työn linkitys globaaliin keskusteluun kansalaisyhteiskunnan 
roolista ja tilasta vahvistui. Pohjoismaisia sisarjärjestöjä tavattiin Tanskassa syyskuussa, mikä avasi 
uusia yhteistyömahdollisuuksia myös edunvalvontaan.

1.3. Kepan järjestöpalvelut ja jäsenistön osallistaminen

Ohjelmakauden tavoite: Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö

Kepan jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 301. Näistä kannatusjäseniä on kahdeksan. Kepaan 
liittyi vuoden aikana yksitoista ja erosi seitsemän jäsentä. Kepan kevätkokous järjestettiin 
Tampereella. Vuoden aikana jäseniä tavattiin runsaasti niin Kepan järjestämissä tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa kuin jäsenjärjestöjen omissa tapahtumissa. Kepa jatkoi aiempien vuosien tapaan 
kumppanuusjärjestöjen kokousten sihteerinä.
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Jäsenviestintää kehitettiin ottamalla käyttöön jäsenkirjeen lähettämisessä sähköinen Mailchimp-
palvelu, jonka avulla pystytään seuraamaan kirjeiden perillemenoa. Lisäksi Kepan jäsenille 
perustettiin oma Facebook-ryhmä. Kepan verkkosivun jäsenblogi löysi paikkansa eri toimintojen 
viestintäkanavana, ja siitä onkin tullut seuratuin osio jäsensivuilla.

Kepan tarjoamat järjestötilat olivat jäsenjärjestöjen ahkerassa käytössä. Tilojen käyttöaste on 
pysynyt korkeana, ja palautteen perusteella etenkin pienet järjestöt pitävät niitä erittäin tarpeellisena 
palveluna.

Kepa järjesti vuoden aikana lähes yhdeksänkymmentä eri teemoihin ja maantieteellisiin alueisiin 
liittyvää keskustelutilaisuutta järjestöille. Näiden tapaamisten tarkoituksena on tiedonvaihdon ja 
keskustelun lisäksi verkostoida järjestöjä ja edistää niiden välistä yhteistyötä sekä tuoda esiin 
järjestöjen asiantuntemusta aihealueista. Maakohtaisia tilaisuuksia järjestettiin Tansaniassa, 
Nicaraguassa, Mosambikissa, Afganistanissa ja Mekongilla toimiville järjestöille. Temaattiset 
keskustelut käsittelivät maaoikeuskysymyksiä, diasporan osallistumista kehitysyhteistyöhön, 
uskonnollisen lukutaidon merkitystä kehityskysymyksissä ja Kiinan roolia Afrikassa. Tilaisuuksista 
saatu palaute oli säännönmukaisesti positiivista.

Järjestöjen vapaaehtoistyön mahdollisuuksia esittelevä Anna aikaa -tapahtuma järjestettiin 
onnistuneesti kulttuurikeskus Caisan tiloissa. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kohtaamispaikka-
tapahtumassa kuudentoista järjestön ja kuudentoista yrityksen edustajat kohtasivat pikadeiteillä. 
Maailma kylässä -festivaalilla Kepa tarjosi jäsenilleen uutuutena oman lepopaikan: VINGO-teltan. 
Molemmat kokeilut saivat paljon kiitosta mukana olleilta järjestöiltä.

Koko vuoden ajan kehiteltiin uusia välineitä strategian painopistealueeksi nousseiden 
jäsensuhteiden elävöittämiseksi uutta ohjelmakautta silmällä pitäen. Koko henkilökuntaa 
kannustettiin mukaan tulevaan muutokseen.
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2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen

Ohjelman päätavoite 2: Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut

2.1.Paikallisten järjestöverkostojen tukeminen

Ohjelmakauden tavoite: Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen 
lopettamiseksi

Eri puolilla Suomea vuosittain järjestettävät Mahdollisuuksien tori -tapahtumat tarjosivat tänäkin 
vuonna järjestöille tilaisuuden esitellä omaa toimintaansa ja aktivoida ihmisiä toimimaan 
oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepan koordinoimaan toriverkostoon kuuluvia tapahtumia 
järjestettiin 19 paikkakunnalla ja niillä vieraili yli 33 000 ihmistä, mikä on muutama tuhat enemmän 
kuin viime vuonna. Tapahtumien järjestämisestä vastasivat paikallisesti toimivat jäsenjärjestöt. 
Järjestöjä toreille osallistui 600 ja mukana oli myös runsaasti uusia toimijoita. Kepa osallistui 12 
torille, joista kuudella pelattiin siirtolaisaiheista Maailman muuttajat -peliä, joka sai kiitosta 
toiminnallisuudestaan.

Mahdollisuuksien toreilla kehityskysymyksiä käsitellään vaihtuvan teeman kautta. Vuonna 2012 
teemana oli muuttoliikkeet ja pakolaisuus. Toreilla tuotiin esiin ihmisiä maahanmuuttotilastojen 
takana ja syitä heidän liikkeellelähdölleen. Teemaa toteutettiin yhteistyössä Suomen Pakolaisavun 
kanssa, joka vahvalla pakolaistyön asiantuntemuksellaan vahvisti paikkakuntien osaamista ja 
kykyjä käsitellä haastavaa aihetta. Pakolaisapu myös vieraili jokaisella torilla.

Kepa järjesti neljä valtakunnallista Mahdollisuuksien tori -verkostotapaamista, joissa koulutettiin 
järjestöjä kertomaan ihmisille muuttoliikkeistä ja pakolaisuudesta sekä käyttämään toritapahtumaa 
globaalikasvatuksen välineenä. Tapaamisissa eri paikkakuntien torijärjestäjät verkostoituivat ja 
jakoivat kokemuksia keskenään ja tilaisuudet saivatkin osallistujilta paljon positiivista palautetta.

2.2. Järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen tukeminen

Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen 
muutosvoimasta on lisääntynyt

Vuoden aikana Kepa järjesti Suomessa yhteensä kaksikymmentä koulutustilaisuutta hanketyön 
osaamisen kartuttamiseksi. Näistä kuusi oli lyhyempää puolen päivän tilaisuutta ja loput vähintään 
päivän mittaisia. Hankesuunnittelun koulutussarjaa uudistettiin sisällyttämällä siihen entistä 
selkeämmin ihmisoikeusperustainen näkökulma. Hankkeiden seuranta- ja arviointimenetelmien 
osalta korostettiin jatkuvaa työnkehittämistä ja oppimista. Koulutuksissa hyödynnettiin järjestöjen 
asiantuntemusta ja järjestöjen välistä oppimista. Esimerkiksi Gannaane ry:n ja sen etelän 
kumppanijärjestön edustajat esittelivät hankkeensa kestävyysstrategian Somaliassa, ja 
hankesuunnittelun kurssi toteutettiin yhteistyössä Fididan kanssa vammaisnäkökulman avaamiseksi. 
Ulkoministeriön tuella toteutettu kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketti eteni 
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pilottikokeiluvaiheeseen, ja sen kommentointiin osallistui kolme jäsenjärjestöä. Verkossa toimiva 
oppimisympäristö saatiin julkaisua vaille valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Myös 
kumppanuuteen, ympäristöön ja ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseen hanketyössä liittyvistä 
työkaluista kehitettiin verkkoversiot, ja ne saivat kansainvälistäkin huomiota päästessään mukaan 
kehitysjärjestöjen kansainvälisen Open Forum -verkoston työkalupakkiin.

Kehitysyhteistyöhön liittyvää Kepan hankeneuvontaa hyödynsi 98 eri järjestöä, jotka esittivät 
neuvontaan lähes 200 erilaista kysymystä. Kevään hankeneuvontapäivillä kommentoitiin 43 
hankesuunnitelmaa ja annettiin neuvontaa yhteensä 48 eri järjestöille. Yhteistyö ulkoministeriön 
kanssa koulutuksessa ja neuvonnassa oli entistä tiiviimpää. Muun muassa hanketuen sähköiseen 
hakuun liittyen järjestettiin kaksi yhteistä koulutustilaisuutta kansalaisjärjestöyksikön kanssa. 
Hankeneuvontaa arvioitiin tekemällä kysely kaikille palvelua hyödyntäneille järjestöille. 93 
prosentin mielestä neuvonta oli hyödyllistä. Palautteessa arvostettiin yleishuomioita hankkeesta,
täsmällisiä kommentteja hakemusluonnoksesta ja ohjeistusta siihen, miten asioita kannattaa esittää.
Parannusehdotuksina esitettiin neuvonnan aloittamista aiemmin, jotta kaikki näkökohdat ehtisi ottaa 
huomioon ja eritoten pienemmät järjestöt ehdittäisiin tavata tarpeen vaatiessa kahteenkin kertaan.

Kepan etelän toimistojen järjestämät koulutukset ovat merkittävästi auttaneet Kepan 
jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehittymistä järjestöinä.

Mosambikissa järjestettiin useita Outcome mapping -koulutuksia, joissa käsiteltiin kysymyksiä 
ennen projektin aloitusta sekä tuloksellisten indikaattoreiden muodostamista. Koulutuksissa 
pyrittiin myös yhdistämään järjestön kehittämisprosessit vaikuttamistyöhön liittyvään toimintaan. 
Tansaniassa keskityttiin ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan avulla tarkastelemaan projektien 
suunnittelua ja monitorointia. Räätälöityjä koulutuksia järjestettiin kolme (aiheina varainhankinta, 
johtajuus ja hyvän hallinnon parantaminen sekä vaikuttamistyö ja kampanjointi), ja monitorointia ja 
evaluointia käsitelleelle koulutukselle järjestettiin seurantakoulutuksia. Nicaraguassa toteutettiin
jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöille ja Kepan kumppaneille kaksi yhteistä koulutusta (aiheina 
Outcome mapping ja taloushallinto).

Tansaniassa, Nicaraguassa ja Mosambikissa hankeneuvonta tapahtui Training and Advice Planien 
(TAP) puitteissa. Neljätoista Kepan jäsenjärjestöä kumppaneineen hyödynsi Kepan 
hankeneuvontapalveluja maatoimistoissa. Loppuvuodesta jäsenjärjestöille ja heidän kumppaneilleen 
kerrottiin Kepan ohjelman tuomasta muutoksesta, jossa TAP-sopimuksista luovutaan ja tilalle 
etsitään uusia tapoja vahvistaa etelän kansalaisjärjestöjen kapasiteettia ja toimialaa yhdessä 
jäsenjärjestöjen kanssa.

Etelän vapaaehtoisohjelma Etvon tavoitteena on vahvistaa Kepan jäsenjärjestöjen ja niiden 
kumppanijärjestöjen välistä kumppanuutta. Vuonna 2012 Etvossa oli mukana 15 Kepan 
jäsenjärjestöä ja niiden 20 kumppanijärjestöä 15 eri maassa. Sekä suomalaisten että etelän 
järjestöjen mukaan ohjelma vastaa hyvin tähän tavoitteeseen. Vapaaehtoiset vahvistavat 
kumppanuutta ja välittävät ajantasaista tietoa kumpaankin suuntaan, ja heidän avullaan tuotetaan 
materiaalia Suomessa tapahtuvaan globaalikasvatustyöhön.

Etvon kautta valittiin 23 vapaaehtoista Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. 
Hakemuksia tuli yhteensä 35. Kaikkiin paikkoihin ei löydetty sopivia vapaaehtoisia, erityisesti 
Latinalaiseen Amerikkaan tuli aikaisempia vuosia vähemmän hakemuksia. Vastavuoroisuuden 
tukemiseksi Etvossa valittiin kaksi vapaaehtoista etelästä Suomeen (Guatemalasta PAMI-järjestöstä 

Toimintakertomus 2012 10 



Taksvärkkiin ja Somaliasta Action for Relief and Development -järjestöstä Gannaane ry:hyn). He 
tekivät globaalikasvatustyötä suomalaisissa kouluissa ja muissa tilaisuuksissa ja osallistuivat 
hankkeiden raportointiin ja suunnitteluun.

Vuosina 2006-2012 Etvo-vapaaehtoisina olleiden työllistymisestä teetettiin selvitys. Kyselyyn 
vastanneista 74 prosenttia koki, että kehitysmaassa tehdyllä vapaaehtoistyöllä oli ollut vaikutusta 
työllistymiseen. Etvon tavoitteena on vahvistaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa rohkaisemalla 
palanneita mukaan järjestöihin. Tulokset olivat tältäkin osin kannustavia: 69 prosenttia vastaajista 
kertoi olevansa mukana vapaaehtoisina kansalaisjärjestötoiminnassa, useimmat globaalikasvatusta 
tekevissä järjestöissä.

Kansainvälistä vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen verkostoituminen tiivistyi, ja alkuvuodesta 
perustettiin Kansainvälinen vapaaehtoistyö -verkosto KaVa. Verkosto lähti yhdessä kehittämään 
ohjelmille laatukriteerejä. Etvo teki lisäksi omat laatukriteerinsä yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. 
Ohjelman laatua ja vastuullisuutta varmistetaan huolellisen valintaprosessin lisäksi Kepan ja 
järjestöjen tarjoamilla perehdytyksillä ja valmennuksella.

2.3. Järjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaamisen ja 
yhteistyön tukeminen

Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja 
yhteistyö ovat vahvistuneet

Kepan toiminta globaalikasvatuksen parissa toimivien järjestöjen tukemisessa keskittyi 
koulutukseen, neuvontaan, yhteistyön tukemiseen ja järjestöjen työn tunnetuksi tekemiseen. Kepan 
uuden strategian mukaisesti toiminnalle etsittiin aktiivisesti myös uusia avauksia, joilla voitaisiin 
tukea järjestöjen yhteistyötä ja niiden toiminnan näkyvyyden ja tuloksellisuuden kasvattamista.

Kepa toteutti vuoden aikana Suomessa yksitoista koulutusta, joilla tuettiin järjestöjen poliittista 
vaikuttamistyötä ja globaalikasvatusta. Koulutusta järjestettiin niin vaikuttamis- ja 
globaalikasvatustyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan kuin sisällöllisiin teemoihin liittyen. 
Koulutuksista saatu palaute oli positiivista (keskiarvoluku 4 asteikolla yhdestä viiteen). Erityisen 
inspiroivaksi osallistujat kokivat keskinäisen kokemusten vaihdon. Järjestöjen välistä tiedonvaihtoa 
tuettiin myös järjestämällä vuotuinen sadonkorjuujuhla, jossa järjestöt esittelivät kehittämiään 
globaalikasvatuksen menetelmiä ja materiaaleja.

Koulutusten avulla Kepa pyrkii myös tuomaan ajankohtaisia aiheita kansainvälisiltä kentiltä 
suomalaisen keskusteluun ja siten parantamaan järjestöjen toiminnan tuloksellisuutta. 
Arvopohjaiseen viestintään ja vaikuttamiseen liittyvässä koulutuksessa kansainvälinen kouluttaja 
inspiroi järjestöväkeä, joka piti koulutusta erittäin onnistuneena. Osallistujien aloitteesta järjestöjen 
välistä yhteistyötä aiheen tiimoilta jatkettiin Kepan koordinoimassa opintopiirissä. Teemasta 
keskusteltiin myös Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kesäpäivillä sekä Kepan yhdessä 
Lasten ja Nuorten säätiön kanssa järjestämässä työpajassa.

Viestintä- ja kehityskasvatustukeen liittyen järjestöille tarjottiin neuvontaa ja kommentointiin 
järjestöjen hakemusluonnoksia. Tehoviikkojen aikana ennen syyskuun puolivälissä ollutta haun 
määräaikaa neuvontaa tarjottiin yhteensä 21 järjestölle. Ympärivuotista neuvontaa annettiin tarpeen 
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mukaan globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, kuten yhteistyökumppaneiden etsintään ja 
globaalikasvatuksen suunnitteluun ja rahoitukseen. Viestintä- ja kehityskasvatushankkeita 
toteuttaville tahoille järjestettiin keväällä vertaistapaaminen. Syksylle suunniteltu tapaaminen 
peruttiin osallistujien vähäisyyden vuoksi.

Globaalikasvatusta tekevien järjestöjen yhteistyötä ja verkostoitumista vahvistettiin tukemalla 
yhteistyöprosesseja ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. Järjestöjen yhteistyö 
opettajankoulutuslaitosten kanssa jatkui. Toiminnallisia Maailma koulussa – globaalikasvatuksen 
mahdollisuudet -seminaareja järjestettiin vuoden aikana Turussa, Raumalla ja Helsingissä. 
Seminaarien teemaksi lukuvuodelle 2012-2013 valittiin perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden uudistamiseen liittyen Arvot opetuksessa, ja Helsingin seminaariin kutsuttiin mukaan 
puhuja opetushallituksesta.

Kepa jatkoi järjestöjen yhteistyön koordinointia Educa-messuilla ja organisoi niiden yhteisen 
Kansalaisvaikuttamisen torin, jolle osallistui yhteensä 28 järjestöä. Educassa vieraili yli 15 000 
opetus- ja kasvatusalan ammattilaista. Syksyn aikana järjestöt suunnittelivat seuraavan vuoden 
osastoa ja sen markkinointia. Järjestöt saivat läpi yhteisaloitteen julistaa Educa-messut ja kaikki 
muutkin Suomen Messujen järjestämät tapahtumat syrjinnästä vapaiksi alueiksi.

Vuoden aikana Kepa fasilitoi järjestöjen aloitteesta yhteisen kampanjan suunnittelua 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomessa. Kehitysyhteistyöjärjestöjen lisäarvona tematiikan 
käsittelylle nähtiin globaalin oikeudenmukaisuuden yhdistäminen rasismikeskusteluun Suomessa. 
Pelko pois -työnimellä kulkenut kampanjaidea jätettiin lopulta kypsymään ja odottamaan järjestöä, 
jolla olisi mahdollisuus ottaa kampanjasta vetovastuu.

Järjestöjen työtä globaalikasvatustyössä tehtiin tunnetuksi mediatyöllä ja esittelemällä sitä 
erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa. Globaalikasvatus.fi-verkkosivustolla vieraili vuoden 
aikana hieman alle 19 000 kävijää.

Kepan koordinoima verkkokampanjoinnin järjestöammattilaisten verkosto, eCampaigning Forum 
Finland, sai hyvää palautetta järjestämistään tapaamisista ja koulutuksista. Verkosto antaa eri 
järjestöissä verkkokampanjoinnin parissa työskenteleville ammattilaisille mahdollisuuden jakaa 
hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja esimerkkejä.

2.4. Järjestöjen organisaationkehitystaitojen tukeminen

Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut

Avoimia järjestöjen kehittämistyötä tukevia oppimistilaisuuksia järjestettiin suunnitellun neljän 
tilaisuuden lisäksi neljä muuta yhteistyössä muiden tiimien kanssa. Kaksi koulutusta toteutettiin 
kolmipäiväisinä ja niissä kouluttajana toimi kansainvälisesti tunnettu ulkomainen kouluttaja. Uusia 
koulutuskokonaisuuksia ja -materiaaleja tehtiin useita. Koulutusten aiheina oli Outcome mapping 
-lähestymistapa, ihmisoikeusperustaisuus, innovaatiot yhteiskunnallisesta muutoksesta, 
vapaaehtoistoiminnan laadukas suunnittelu ja ohjaaminen, henkilöstöhallinto, kulttuurienvälinen 
vuorovaikutus ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen (hankehallinnon koulutuksen osana). 
Koulutuspalaute ja hyödynnettävyys saivat jälleen hyviä arvioita, ja osallistujat antoivat jälkikäteen 
palautetta oppien käyttämisestä omassa järjestössä.
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Vuoden aikana järjestöille tarjottavia organisaation kehittämispalveluita muutettiin joustavasti 
jäsenten tarpeita ja toiveita kuunnellen. Esimerkiksi uusiksi kumppanuusjärjestöiksi hakeville 
järjestöille tarjottiin hakemusten kommentointia. Palaute järjestöiltä oli kiittävää, ja yhteistyö 
tiimien välillä toimi tiukasta aikataulusta huolimatta sujuvasti.

Räätälöityjä kehittämispalveluita aloitettiin suunniteltua vähemmän vähäisen kysynnän vuoksi. 
Järjestöjen on vaikea irrottaa päivittäiseltä toiminnalta aikaa kehittämiselle, eikä Kepan tarjoamia 
räätälöityjä palveluita tunneta kovinkaan hyvin. Arvioinnista arkea -kehittämisprosessi aloitettiin 
kahden uuden järjestön kanssa ja järjestön kehittämistyöpajoja järjestettiin neljä (mukana 
kaksiosainen työpaja järjestöryhmälle). Osallistujien palaute on ollut hyvää, ja seurantatapaamisissa 
on kerrottu kehittämistyön hyödyistä.

Järjestöjen keskinäistä jakamista ja vertaisoppimista tukeva Outcome mapping -oppimisyhteisö 
aloitti toimintansa ja kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana.

2.5. Kepan oppiminen omassa kansainvälisessä työyhteisössä

Ohjelmakauden tavoite: Kepan oppiminen etelässä ja pohjoisessa hyödyttää ja innostaa 
jäsenjärjestöjä ja kumppaneita

Kepan maatoimistot vahvistivat paikallisten kansalaistoimijoiden osaamista ja yhteistyötä erityisesti 
Kepan poliittisen työn teemoihin liittyen.

Kehitysyhteistyöhön liittyvää työtä jatkettiin maatoimistoissa tukemalla paikallisten järjestöjen 
pyrkimyksiä vaikuttaa oman maansa hallituksen politiikkaan ja budjetin käyttöön ja siten edistää 
myös kehitysyhteistyövarojen parempaa käyttöä. Nicaraguassa, Tansaniassa ja Mosambikissa monet 
paikalliset järjestöt ovat aktiivisia paikallistason budjettiseurannassa ja -vaikuttamisessa. 
Nicaraguassa dokumentointiin kumppaneiden kokemuksia ja luotiin mahdollisuuksia järjestöjen 
tiiviimpään yhteistyöhön budjettiseurannassa. Tansaniassa Kepa oli aktiivinen Policy Forumin 
budjetti- ja paikallishallintotyöryhmissä, joiden onnistui lisätä kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa 
avunantajamaiden ja hallituksen välisissä neuvotteluissa. Mosambikissa pidettiin Kepan aloitteesta 
seminaari, jossa tutustuttiin provinsseissa pidettyihin kehityskatselmuksiin ja niiden haasteisiin. 
Kepan kumppani GMD pyrkii vaikuttamaan uusittaviin kehityskatselmuksien ohjeistuksiin. Kepan 
aloitteesta tehtiin myös tutkimus kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta Mosambikin 
köyhyydenvähentämisohjelmassa.

Globaalissa talouspolitiikassa painotus yritysvastuukysymyksiin ja ulkomaisiin investointeihin 
jatkui vahvana. Mosambikissa Kepa järjesti yhdessä kumppaneidensa kanssa jo toisen kerran 
aiheesta kaksi menestyksekästä seminaaria ja teki yhdessä Justica Ambiental -järjestön kanssa 
raportin yritysvastuurikkomuksista. Tansaniassa ANGONET-järjestö teki tutkimusta maan 
yritysvastuupolitiikasta. Mekongilla Kepa seurasi Xayaburi-patohankkeen etenemistä ja uutisoi 
aiheesta Kepan verkkosivuilla. Myös alueellisiin kauppaneuvotteluihin ja -sopimuksiin liittyvä työ 
jatkui eritoten Nicaraguassa ja Mekongilla. Kepan julkaisu "Hubs and Spokes: Emerging patterns of 
Intra-Mekong Trade and Investment" sai hyvän vastaanoton. Tansaniassa Kepa tuki TANGO-
kumppanijärjestön kanssa kansalaisyhteiskunnan vapaakauppakoalition muodostamista ja 
vahvistamista. 
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Ilmasto-oikeudenmukaisuuteen liittyen Kepa seurasi järjestöjen verkostoitumista ja yhteistä 
kannanmuodostusta Dohassa pidetyn YK:n ilmastokokouksen alla niin Thaimaassa, Tansaniassa, 
Mosambikissa kuin Nicaraguassakin. Mekongin ja Nicaraguan toimistojen tukema etelän järjestöjen 
välinen kokemusten vaihto alueiden välillä toi esille mahdollisia globaalin tason synergioita 
kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyössä.

Mekongin alueella pidettiin sekä AEPF-konferenssi että ASEAN-kokouksen kansalaisyhteiskunnan 
rinnakkaiskokous. Näiden kansainvälisten kokousten jälkimainingit olivat kovat erityisesti 
Laosissa: keskeinen kansalaisaktivisti ja yksi AEPF:n järjestäjistä katosi loppuvuodesta ja monet 
kansalaisaktivistit menivät maan alle. Kepa osallistui kansainvälisten järjestöjen kanssa 
vetoomukseen ja nosti asiaa esille myös kotimaassa.

Kepan pyrkimys edistää järjestöjen verkostoitumista ja yhteistyötä niin Suomessa kuin etelässäkin 
on osoittautunut tärkeäksi lisäarvoksi. Vaikka järjestöjen välinen yhteistyö ei useinkaan ole helppoa, 
yhteistyömahdollisuuksiin myös tartutaan ja ne kantavat hedelmää. Kehityspoliittisen 
asiantuntemuksensa ansiosta Kepa pystyi tarjoamaan etelässä järjestöille ajankohtaista tietoa, uusia 
näkökulmia ja linkittämään niitä kansainvälisiin prosesseihin ja toisaalta toi etelän näkökulmaa 
myös Suomeen muun muassa Maailma kylässä -festivaaliin ja kehityspoliittiseen päivään.

Koulutus- ja neuvontatyössä Kepa pyrki yhä enenevässä määrin hyödyntämään jäsenjärjestöjensä, 
niiden kumppanien, Kepan omien kumppanien ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
asiantuntemusta ja kokemusta ja luomaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä oppimistilanteita. Tämä on 
lisännyt tiedonvaihtoa ja tuonut aivan uusia työskentelytapoja sekä Suomessa että etelässä.

Kepan sisäinen verkostoituminen eri tiimien ja maatoimistojen välillä otti suuren edistysaskeleen, 
kun elokuussa järjestettiin kaikille ohjelmatyötä tekeville työntekijöille suunnattu yhteinen globaali 
suunnittelukokous. Yhteisen suunnittelun myötä eri tiimit ja maatoimistot pystyivät näkemään 
uudenlaisia yhteyksiä toimintojen välillä ja identifioimaan tiedonkulun tarpeita.

Järjestöjen kehittämiseen suunnattu arvioinnista arkea -prosessi on tuonut lukuisia onnistuneita 
esimerkkejä jäsenjärjestöjen välisestä oppimisesta ja jakamisesta. Samalla myös Kepa on pystynyt 
kokoamaan hyviä esimerkkitapauksia jaettavaksi kumppaneidensa ja jäsenjärjestöjen kanssa.

Kepan toimintaympäristön analyysi seurasi vuonna 2012 turvallisuuden ja kehityksen kytköksiä 
niin hauraiden valtioiden, siviilikriisinhallinnan, rauhanrakentamisen kokonaisvaltaisuuden kuin 
kansalaisjärjestöjen konfliktialueilla tekemän kehitysyhteistyön näkökulmasta. Kepa teki KATU-
verkoston laajalti jaettuun kirjaan "Siviilit kriisejä hallitsemassa - matkalla kokonaisvaltaiseen 
kriisinhallintaan" artikkelin turvallisuuden ja kehityksen tiivistyvästä yhteydestä. Kepa teetti 
selvityksen Kiinan ja muiden nousevien talouksien roolista Afrikassa ja järjesti aiheesta kaksi 
keskustelutilaisuutta ja julkaisi selvityksen suomeksi ja englanniksi. Kepa teetti myös selvityksen 
suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutoksesta yleensä ja erityisesti kehitysyhteistyön ja 
-politiikan näkökulmasta.
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2.6. Kepan kumppaneiden tukeminen etelässä

Ohjelmakauden tavoite: Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin 
kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut

Kumppanuussopimukset paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa ovat Kepan etelän 
kehityspoliittisen työn keskeinen instrumentti. Vuonna 2012 Kepalla oli 21 kumppanuussopimusta 
tai aktiviteetteihin sidottua sopimusta. Jokaisessa toimintamaassa ja toiminta-alueella Kepalla oli 1-
2 pitkäaikaista, strategista kumppanijärjestöä, joita Kepa tuki useimmissa tapauksissa yleisellä 
toimintatuella tai korirahoituksella. Rahallisen tuen lisäksi Kepa ja kumppanijärjestöt tekivät 
kehityspoliittisiin teemoihin liittyvää yhteistyötä, kuten tiedonvaihtoa ja yhteisiä seminaareja. 
Nicaragualaisen kumppanijärjestö Centro Humboldtin edustaja tutustui Kepan Mekongin 
toimistoon ja osallistui AEPF-seminaariin. Toinen Kepan kumppani Nicaraguasta, Coordinadora 
Civil, osallistui Maailma kylässä -festivaaliin. Mosambikilaisen Justica Ambientalin johtaja toi 
etelän näkökulmaa muun muassa Kepan kehityspoliittiseen päivään.

Mosambikissa yhteistyö ympäristöjärjestö Justica Ambientalin jatkui tiiviinä yritysvastuuseen, 
ulkomaisiin investointeihin ja kansalaisyhteiskunnan tilaan liittyen. Myös yhteistyö pitkäaikaisten 
kumppanien, Mosambikin velkaryhmä GMD:n kanssa jatkui ja naisjärjestö Forum Mulherin kanssa 
vietiin viimeinen yhteistyösopimus loppuun. Cabo Delgadossa kumppanuus jatkui provinssitason 
viljelijäliiton UPC:n kanssa. Pemban toimiston sulkemisen vuoksi muita sopimuksia alueelle ei 
enää tehty.

Tansaniassa tehtiin yhteistyötä Policy Forumin, TANGOn ja paikallistason naisjärjestö TAWIFin 
kanssa. Yhteistyö liittyi erityisesti avun tuloksellisuuteen ja hyvään hallintoon. ANGONET-järjestöä 
tuettiin yritysvastuuteemaan liittyvässä tutkimuksessa. Aktiviteetteihin perustuvaa tukea annettiin 
kahdelle järjestölle kauppa- ja ilmasto-oikeudenmukaisuusteemassa.

Nicaraguassa jatkui hyvä yhteistyö pitkäaikaisten kumppanien Centro Humboldtin ja Coordinadora 
Civilin kanssa. Myös Red Local - ja Red Territorial -järjestöjä tuettiin kehitysyhteistyöteemassa. 
Alueellisen ilmasto-oikeudenmukaisuustyötä tekevän alkuperäiskansojen ja pienviljelijöiden 
verkoston ACICAFOCin kanssa tehtiin aktiviteetteihin perustuva sopimus.

Mekongilla Kepa jatkoi yhteistyötä kambodzalaisten järjestöjen, NGO Forumin ja CCC:n kanssa. 
Thaimaassa tuettiin järjestöjen ilmasto-oikeudenmukaisuusverkostoa TCJ:tä ja Net Foundation 
-järjestöä vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämisessä ja vaikuttamistyössä. Kepa tuki laosilaista 
Fair Trade Laos -järjestöä AEPF-seminaariin osallistumisessa.

2.7. Suomen AEPF-verkosto

Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) siirtyi vuoden 2012 alussa Kepan 
yhteyteen. Ulkoministeriön rahoituksen myötä verkoston toiminta kasvoi merkittävästi vuoden 
aikana. Verkostolle palkattiin puolipäiväinen koordinaattori, joka verkoston järjestöedustajista 
koostuvan jaoston kanssa suunnittelee ja toteuttaa verkoston toimintaa. Suomen AEPF järjesti useita 
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keskustelutilaisuuksia, piti yhteyttä ministeriöihin ja poliitikkoihin ja teki tiedotustyötä eri 
teemoista, muun muassa alueen ihmisoikeustilanteesta ja aasialaisten vierastyöläisten asemasta 
Suomessa. Suomalaisedustajat olivat mukana valmistelemassa kansainvälistä AEPF9-konferenssia 
ja osallistuivat itse siihen lokakuussa Laosissa. Loppuvuodesta AEPF-toimikunta teki laosilaisen 
ihmisoikeusaktivisti Sombath Somphonen katoamisesta aktiivista tiedotus- ja vaikuttamistyötä 
Suomessa. 
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3. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen

Ohjelman päätavoite 3: Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden 
muuttamiseksi on lisääntynyt

Ohjelmakauden tavoite: Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäväksi köyhdyttämisen 
tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi.

Verkkojulkaisut

Kepa.fi-sivuston jäsenjärjestöjen toimintamahdollisuuksia esittelevässä osallistumiskoneessa 
mukana olevien jäsenjärjestöjen määrää kasvatettiin 26:lla. Osallistumiskoneen rinnalle luotuun 
Eettiset joululahjat -osioon saatiin mukaan monien kymmenien jäsenjärjestöjen lisäksi muita 
järjestöjä ja yrityksiä. Joululahjat-osiosta tuli loppuvuodesta sivuston suosituin palvelu, ja sen 
mannekiiniksi saatiin Krista Kosonen sekä Madventures-miehet Riku Rantala ja Tuomas Milonoff. 
Joululahjaosion kävijämäärä kaksinkertaistui edellisvuodesta liki 20 000:een.

Kepa.fi:n uutistuotannossa julkaistiin vuoden aikana 166 uutista, 24 tiedotetta, 60 kolumnia, 39 
tausta-artikkelia ja 149 blogitekstiä. Vuoden 2012 luetuin uutinen oli Esa Salmisen teksti 
"Maailman rikkaimpaan prosenttiin pääsee 2 805 euron palkalla". Suosituin blogiteksti oli Salmisen 
"Kony 2012 -video on vaarallista valkoisen miehen taakkaa ", jonka julkaisemisen yhteydessä 
korostui itsenäisen uutistuotannon ja korporatiivisen viestinnän toimiva suhde Kepassa: kampanja- 
ja viestintäjohtaja pääsi suositun tekstin kirvoittamana lukuisiin medioihin kertomaan Kepan 
kantoja toimivasta kehitysyhteistyöstä. Kepa.fin verkkouutisilla pyrittiin houkuttelemaan kävijöitä 
tutustumaan myös muuhun sivuston sisältöön.

Kepa.fin kävijämäärä laski 12 prosentilla 194 822 yksilöityyn kävijään vuodessa. Lasku johtuu 
hakukoneiden kautta tulevasta liikenteestä, joka putosi 24,4 prosentilla. Tämä oli odotettua, sillä 
Maailman Kuvalehden loppuvuodesta 2011 avattu sivusto lunasti paikkansa, ja suurin osa 
hakukoneliikenteestä suuntautuu Maailman Kuvalehden valtavaan juttuarkistoon, joka aiemmin oli 
Kepa.fi-sivustolla. Yhteenlaskettuna Kepa.fin ja Maailmankuvalehti.fin kävijämäärä nousi 9,3 
prosentilla.

Sosiaalisen median merkitys kasvoi. Vuonna 2012 Facebookin kautta tuli 76,2 prosenttia enemmän 
kävijöitä kuin vuotta aiemmin, ja Facebook on jo pääasiallinen kanava tulla lukemaan Kepa.fin 
uutisia. Kepan Facebook-sivun fanimäärä kasvoi 2300:sta 3300:aan. Vuoden 2012 aikana Kepa 
aloitti myös aktiivisemman osallistumisen mikroblogipalvelu Twitterissä.

Vuoden 2012 aikana Kepa vahvisti näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa. 
Useiden Kepan hallinnoimien Facebook-sivujen seuraajien määrä kasvoi vuoden aikana 
merkittävästi laadukkaiden ja ajankohtaisten sisältöjen jatkuvan tuotannon sekä 
markkinointiponnistusten seurauksena. Esimerkiksi Globbarit-verkoston Facebook-sivun 
"tykkääjien" määrä yli kymmenkertaistettiin reilusta 200 yli 3 200:aan.
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Maailman Kuvalehti

Maailman Kuvalehden joulukuussa 2012 tehty lukijatutkimus vahvistaa, että lehti on oikealla tiellä: 
95 prosenttia vastaajista oli lehteen tyytyväisiä ja 99 prosenttia voisi suositella lehteä ystävilleen. 
Lehteä pidettiin ammattitaitoisesti toimitettuna, ajankohtaisena ja ulkoasultaan hyvänä ja selkeänä. 
Lehteä parhaiten kuvaileviksi adjektiiveiksi nousivat ”ihmisläheinen” ja ”oivaltava”.

Vaikka lukijatutkimus tehtiin sähköpostilla, suurin osa vastaajista haluaa jatkossakin lukea lehden 
paperiversiona. Vain yksi prosentti vastaajista vieraili säännöllisesti lehden verkkosivuilla. 
Verkkosivuilla onnistutaan siis nykyisellään tavoittamaan ihmisiä, jotka eivät muuten lue Maailman 
Kuvalehteä.

Vuoden 2012 aikana Maailman Kuvalehden verkkosivuihin ja Facebook-näkyvyyteen kiinnitettiin 
entistä enemmän huomiota. Lehdessä ilmestyneet jutut julkaistiin verkossa lehden ilmestymistä 
seuraavina viikkoina. Lehden Facebook-ryhmän seuraajien määrä seitsenkertaistui vuoden aikana 
yli 2800 seuraajaan. Paperilehden tilaajamäärä pysyi vuoden aikana entisellään. Kevään 2012 
aktiivinen näytenumerokampanja tuotti yli 4000 henkilön osoiterekisterin ja sitä voidaan käyttää 
hyväksi tulevissa suoramarkkinointikampanjoissa.

Maailma kylässä -festivaali

Yksi Suomen suurimmista festivaaleista ja suurin kehitysyhteistyö, monikulttuurisuus- ja 
järjestötapahtuma, Maailma kylässä -festivaali, houkutteli Helsingin Kaisaniemen puistoon ja 
Rautatientorille viikonlopun aikana arviolta 105 000 kävijää. Kävijäkyselyn mukaan 32 prosenttia 
kävijöistä vieraili tapahtumassa ensimmäistä kertaa ja lähes kaikki olivat tyytyväisiä tapahtumaan, 
sillä 98,5 prosenttia aikoi todennäköisesti tai varmasti osallistua festivaalille seuraavanakin vuonna.

Festivaalin pääteema oli demokratia, alateema ruoka ja maantieteellisinä painopisteinä Pohjois-
Afrikka ja Lähi-itä. Festivaalin vetonaulat olivat lauantaina esiintyneet arabipopin tähti Natacha 
Atlas ja iskelmälaulaja Paula Koivuniemi sekä sunnuntaina festivaalialueen täyteen vetänyt 
suomireggaebuumin kärkinimi Jukka Poika & Sound Explosion Band. Kansainvälisistä esiintyjistä 
vetovoimaisia olivat myös nicaragualainen Perrozompopo, israelilais-jemeniläis-yhdysvaltalainen 
Yemen Blues, pohjoisafrikkalaisen desert blues -laulaja Mariem Hassan sekä algerialais-
ranskalaisen El Gaflan ja suomalaisen räppäri Asan yhteiskeikka.

Monipuolisessa asiaohjelmassa esiintyivät useat poliitikot ja kirjailijat: presidentti Tarja Halonen, 
ministerit Heidi Hautala, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö ja Erkki Tuomioja sekä kirjailijoista 
muun muassa Rafeef Ziadah, Boualem Sansal ja Katja Kettu. Demokratiateemaan sai omakohtaista 
tuntumaa House of Democracy -äänestysinstallaatiossa. Äänestysvirkailijoina esiintyneiden 
näyttelijöiden luoma kokemus epädemokraattisesta äänestystilanteesta yllätti, hauskuutti ja herätti 
keskustelua. Myös vuoden uutuudet, lähiruokaa tarjoava Herkkukylä ja Lavaklubi 
elokuvaohjelmistoineen olivat suosittuja.

Festivaalin näytteilleasettajia oli jälleen ennätysmäärä: 450. Niistä 60 oli ruokamyyjiä ja 300 
kansalaisjärjestöjä. Yleisöä riitti lavaohjelman lisäksi kaikille näytteilleasettajapisteille, joten myös 
näytteilleasettajat olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. 90 prosenttia ilmoitti osallistuvansa 
festivaalille varmasti tai todennäköisesti seuraavanakin vuonna.
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Festivaalin omarahoitus kasvoi huomattavasti kahden uuden pääpartnerin sekä useiden isojen 
osastokokonaisuuksien ansiosta. Uusia pääyhteistyökumppaneita olivat Western Union ja Suomen 
Lähetysseura. Pääyhteistyökumppaneina jatkoivat Metro-lehti, Helsingin seudun liikenne HSL, 
ulkoasiainministeriö, Euroopan Komission Suomen-edustusto ja Suomen ammattiliittojen 
solidaarisuuskeskus SASK. Tärkeitä rahoittajia olivat myös Helsingin kaupungin kulttuurikeskus 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Festivaali sai mediahuomiota runsaasti erityisesti festivaalialueen sulkemisen ja yleisöryntäyksen 
takia, mutta myös etukäteen asia- ja kulttuuriohjelman tiimoilta. Mediaosumia laskettiin noin 200 ja 
niitä saatiin Pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen lisäksi muun muassa Rovaniemeltä, Savosta ja 
Pohjanmaalta.
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4. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Ohjelman päätavoite 4: Poliittisten päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on 
vahvistunut 

Vuoden 2012 aikana Kepa jatkoi aktiivista vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon 
kehitysyhteistyön määrän ja laadun, globaalin talouspolitiikan sekä ilmasto-oikeudenmukaisuuden 
parissa. Kohokohtia olivat vaikuttaminen hallituksen budjettineuvotteluihin ja kehitysyhteistyön 
tuloksellisuusprosessiin, vero- ja yritysvastuukysymysten nousu suomalaisessa poliittisessa ja 
julkisessa keskustelussa, sekä ilmasto-oikeudenmukaisuuden eteenpäin vieminen YK:n kestävän 
kehityksen kokouksessa (Rio+20) ja YK:n ilmastokokouksessa (COP18).

Kepan kehityspoliittiset asiantuntijat tapasivat vuoden aikana useita puolueiden eduskuntaryhmiä, 
yksittäisiä kansanedustajia sekä erilaisia eduskunnan temaattisia ryhmiä. Yhteistyö ministeriöiden - 
erityisesti ulko-, valtiovarain- ja ympäristöministeriön - kanssa oli tiivistä ja hyvää. Myös 
yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa pyrittiin lisäämään. Vaikuttamistyötä tehtiin tiiviisti 
yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöt osallistuivat useisiin eduskuntatapaamisiin ja 
keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin.

Kepan Globbarit-verkosto sai vuoden aikana merkittävää yhteiskunnallista tunnustusta, kun se pääsi 
mukaan Sitran Uusi demokratia -foorumiin esimerkkinä uudenlaisesta demokratian edistämisestä ja 
kansalaisten aktivoimisesta. Sekä Globbarit-verkosto kansanedustajatapaamisineen että Globbarien 
edustajaseuranta saivat kiitosta innostavina konkreettisina hankkeina. 

Verkosto järjesti vuoden aikana kaksi kampanjaa: keväällä Globbarit haastoivat ihmiset pohtimaan 
asenteitaan kehitysyhteistyöhön, ilmastonmuutokseen ja yritysvastuuseen "Poliittiset eläimet" 
-kampanjassa ja syksyllä kampanjointiin kuntavaalien alla yhdessä Reilun kaupan 
edistämisyhdistyksen kanssa liittyen kuntien globaaliin vastuuseen. Kuntavaalikampanjan tärkein 
toiminto oli online-vetoomus, jonka avulla sadat ehdokkaat saivat tietoa eettisistä julkisista 
hankinnoista. Lisäksi Globbarien kampanjasivuilla nostettiin esiin myös muiden järjestöjen 
kuntavaaliviestejä. Verkosto osallistui myös Kirkon Ulkomaanavun Anna avain ammattiin 
-kampanjaan ja muistutti Jyrki Kataista ja Jutta Urpilaista sähköpostiviestein 
rahoitusmarkkinaveron tärkeydestä.

Lisäksi Globbarit-verkosto järjesti useita tempauksia, tapahtumia ja koulutuksia yhteistyössä 
jäsenjärjestöjen kanssa: Toukokuussa Globbarit järjestivät Reilun kaupan viikolla jäsenjärjestöille 
avoimen reilun aamiaistilaisuuden ja elokuussa vapaaehtoisille suunnattu koulutus 
ilmastonmuutoksesta yhteistyössä Maan ystävien kanssa. Syyskuussa osallistuttiin Polttava 
kysymys -kampanjan "Tervetuloa töihin" -tempaukseen. Joulukuussa veronpalautuspäivänä 
Globbarit järjestivät Suomen Attacin ja Eetin kanssa yhteisen tempauksen eduskuntatalon portailla 
suuryritysten verokikkailun suitsimiseksi. Globbariverkosto jalkautui syksyllä myös eri puolille 
Suomea yliopistojen kehitysyhteistyöviikoille, joissa järjestettiin tempaus- ja blogityöpajoja.

Verkoston toimintaa jarrutti globbarit.fi-verkkosivujen uudistuksen myöhästyminen yli vuodella. 
Viivästyminen hidasti uusien kampanjoiden ja toimintojen sekä uudistuneen edustajaseurannan 
lanseeraamista. Verkosto kuitenkin tavoitti muilla keinoilla entistä enemmän kehityskysymyksistä 
kiinnostuneita suomalaisia. Sosiaalisen median merkitys kampanjaviestinnässä vahvistui, kun 
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Globbarien Facebook-sivun seuraajien määrä yli kymmenkertaistettiin yli 3 200:een panostamalla 
laadukkaisiin sisältöihin ja ajankohtaisiin nostoihin. Uutiskirjeen uudistaminen kasvatti viestien 
avausprosentit nousujohteiselle uralle.

Vaikuttamistyötä tuettiin aktiivisella mediaviestinnällä ja merkittävää medianäkyvyyttä onnistuttiin 
saamaan kaikissa Kepan teemoissa. Laadukkaat vaikuttamistyön julkaisut toimivat 
keskustelunavaajina median suuntaan, mediabriiffit ja toimittajatapaamiset taustoittivat aiheita, 
tiedotteilla viestittiin Kepan kantoja ja Kepa.fin uutistuotantoa hyödynnettiin myös mediatyössä. 
Ammattimaisesti hoidettu mediayhteistyö ja asiantuntevat kommentaattorit saivat kiitosta 
toimittajilta.

4.1 Kehitysyhteistyö

Kepan aktiivinen vaikuttamistyö kehitysrahoituksen määrän ja laadun puolesta jatkui koko vuoden 
ajan. Kepa lisäsi myös osallistumistaan uutta/innovatiivista kehitysrahoitusta koskevaan 
keskusteluun.

Kehitysyhteistyömäärärahojen osalta keskeisin vaikuttamiskanava oli hallituksen budjettiprosessi. 
Kevään kehysriihen aikana Kepa muun muassa julkaisi kannanoton, lähetti hallituksen ministereille 
0,7 prosentin sitoumusta puolustavan kirjeen ja toimi aktiivisesti Kehityspoliittisen toimikunnan 
kautta. Lobbausta jatkettiin syksyn budjettiriihen kynnyksellä ja talousarvioesityksen myötä mutta 
lopputulos oli pettymys: hallitusohjelmaan kirjatusta 0,7 prosentin tavoitteesta huolimatta hallitus 
päätti jäädyttää vuosien 2013-2014 kehitysyhteistyön määrärahat euromääräisesti vuoden 2012 
tasolle ja leikata määrärahoista 30 miljoonaa euroa vuonna 2015. Eduskunnasta ja ulkoministeriöstä 
tulleen palautteen perusteella Kepan toiminnalla lienee kuitenkin ollut vaikutusta siihen, ettei 
määrärahoja leikattu enempää. Vuoden aikana Kepa toimi myös kehitysyhteistyömäärärahojen 
kasvulähteeksi kaavailtujen päästöoikeuksien huutokauppatulojen suhteen ja peräänkuulutti 
mahdollisten tulojen korvamerkitsemistä kehitys- ja ilmastotoimiin. Kepan työ kehitysyhteistyön 
määrän ja laadun edistämiseksi vahvistui Euroopan tasolla koko vuoden kestäneen AidWatch-
verkoston ohjausryhmäjäsenyyden myötä.

Kehitysyhteistyön laatukysymysten osalta keskityttiin etenkin avun tuloksellisuusprosessiin ja sen 
sisällä ihmisoikeusperustaisuuden edistämiseen. Kepan kehityspoliittinen asiantuntija jatkoi 
eurooppalaisten järjestöjen edustajana kansainvälisen Better Aid -verkoston koordinaatioryhmässä 
ja vaikutti proaktiivisesti järjestöjen kantojen eteenpäin viemiseen post-Busan -prosessissa ja 
kesäkuussa muodostetussa monenkeskisessä Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden globaalin 
kumppanuuden työskentelyssä. Lisäksi Kepa toimi järjestöjen muodostaman 
ihmisoikeusperustaisuustyöryhmän toisena puheenjohtajana ja järjesti aiheesta ensimmäisen 
järjestöjen, valtioiden ja YK-järjestöjen välisen kokouksen. Järjestöjen oman 
tuloksellisuusprosessin sisällä Kepa toimi aktiivisesti eurooppalaisten järjestöjen edustajana 
BetterAid- ja Open Forum -verkostojen yhdistymisessä.
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4.2 Globaali talouspolitiikka

Kepan yritysvastuuseen ja verokysymyksiin liittyvää vaikuttamistyötä vakiinnutettiin vuoden 
aikana niin Helsingissä kuin etelässäkin. Kepan toiminta näissä teemoissa tunnetaan nyt laajalti 
eduskunnassa ja eri ministeriöissä (UM, VM, TEM). Kepa julkaisi vuoden aikana kaksi 
yritysvastuuseen liittyvää julkaisua (Yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä -raportti sekä 
Kaapattu maa -ajankohtaiskatsaus). Molempien tiimoilta tehtiin mediaviestintää ja saatiin 
kiitettävästi medianäkyvyyttä. Maakaappausilmiön nostamista keskusteluun tukivat myös 
yhteistyössä Ylen Köyhyys - Miksi? -dokumenttiprojektin kanssa järjestetyt Köyhyys tulee 
elokuviin -elokuvaillat, joista toisen aiheena olivat maakaappaukset. Yhteistyö poiki 
medianäkyvyyttä myös muissa Kepan teemoissa.

Poliittinen ilmapiiri on ollut erittäin otollinen verokysymyksissä ja Kepan tavoitteita on edistetty 
konkreettisin toimenpitein - lukuun ottamatta hallituksen päätöstä jättäytyä eurooppalaisen 
rahoitusmarkkinaverojärjestelmän ulkopuolelle. Jatkuva talouskriisi ja sen seurauksena syntyneet 
leikkauspaineet ja budjettivaje ovat avanneet vaikuttamisikkunan veronkierto ja 
-välttelykysymysten edistämiselle. Kepa on aktiivisesti työskennellyt yhteistyössä erityisesti 
valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön kanssa, jotta Suomi edistäisi poliittisin ja lakialoittein 
vero-oikeudenmukaisuutta. Kesäkuussa Kepa järjesti yhdessä ulkoministeriön ja Tax Justice 
Network -verkoston kanssa eduskunnassa kansainvälisen asiantuntijaseminaarin yritysten 
siirtohinnoittelusta. Kepa sai runsaasti näkyvyyttä myös seminaaria käsitelleessä uutisoinnissa. 

Kepan ajamat tavoitteet johdonmukaisuudesta talous- ja kehityskysymysten välillä tulevat selkeästi 
esille hallituksen hyväksymässä kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa, johon Kepa vaikutti 
aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Uusi ohjelma ottaa huomioon kehityksen ja kaupan, 
verotuksen ja yritysvastuun yhtymäkohdat. Lisäksi Kepa vaikutti työ- ja elinkeinoministeriön 
laatimaan yhteiskuntavastuun periaatepäätökseen sekä ulkoministeriön Aid for Trade 
-toimintasuunnitelmaan ja onnistui joiltain osin tavoitteidensa sisällyttämisessä niihin.

4.3 Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Kepan aktiivinen vaikuttamistyö ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta jatkui läpi vuoden. 
Konkreettisia kohokohtia olivat suuret kansainväliset kokoukset.

Kansainvälisen yhteisön sitoutuminen planeetan kantokyvyn rajoihin mahtuvaan kehitykseen oli 
esillä kesäkuussa järjestetyssä YK:n kestävän kehityksen kokouksessa (Rio+20). Kepa pyrki 
yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa vaikuttamaan Suomen kantoihin ja järjesti lukuisia tapaamisia 
päättäjien ja jäsenten kesken, tuotti vuoden 2015 jälkeisiä kehitystavoitteita hahmotelleen Kestääkö 
kehitys? -ajankohtaiskatsauksen, teki aktiivista mediaviestintää ja uutisoi kokouksen kulusta sekä 
osallistui ulkoministeriön valmistelukomiteaan ja sai delegaatioedustuksen itse kokouksessa.

Vuoden loppupuolella Kepa osallistui Dohassa järjestettyyn YK:n ilmastosopimuksen 18. 
osapuolikokoukseen (COP18) Suomen delegaation jäsenenä, teki aktiivista mediaviestintää ja 
uutisoi kokouksesta. Kokoukseen liittyviä vaikuttamistoimia olivat muun muassa ympäristö- ja 
valtiovarainministerille lähetetyt kirjeet, Kepan kannanoton muotoilu ja useat päättäjätapaamiset. 
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Järjestöjen yhteiset kannat koottiin ilmastovaikuttajat -verkoston kesken - Kepan rooli ilmasto-
oikeudenmukaisuuden ja kehityskysymysten yhdistäjänä on selkeästi vakiintunut 
ympäristöjärjestöjen kentällä.

Vuoden 2012 aikana Kepan työ ilmastorahoituksen suhteen syveni. Ilmastorahoitusnäkökulmia 
pidettiin systemaattisesti esillä esimerkiksi hallituksen budjettisykliin liittyvässä vaikuttamistyössä. 
Lisäksi Kepa julkaisi loppuvuodesta innovatiivista ilmastorahoitusta koskevan käännösraportin 
Uutta rahaa yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Myös kampanjointia ilmastolain puolesta 
jatkettiin läpi vuoden osana Polttava kysymys -järjestökoalitiota.
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5. Kepan organisaatio

Ohjelman päätavoite 5: Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio

5.1.Johtaminen

Ohjelmakauden tavoite: Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja 
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista

Ohjelmakauden viimeinen ja uuden strategian ensimmäinen vuosi eräänlaisena ylimenovuotena 
näkyi selvästi johtamisen alueella. Keskeisiä johtamisen alueita olivat edellisten toimintavuosien 
raportointi, uuden ohjelman ja siihen vaadittavien resurssien suunnitteluprosessi, tiimirakenteen ja 
johtamisen työnjaon uudistaminen sekä ohjeistusten päivitysprosessit.

Kepan hallituksen perehdyttäminen tapahtui 23.1., jolloin konsulttiyritys Agenssin johdolla 
käsiteltiin myös hallituksen asemaa ja velvollisuuksia. Erillinen aamukahvitilaisuus Kepan maa- ja 
aluetoimistojen johtajien kanssa 7.3. auttoi hallitusta tutustumaan Kepan toimintaan etelässä. 
Hallitus arvioi toimintaansa 10.12. todeten, että järjestön strategiset ja päätöksentekoa määrittävät 
ohjeistukset kuten johto- ja taloussääntö ja henkilöstölinjaus otettiin vuoden aikana käyttöön. 
Kehittämistä löydettiin esimerkiksi luottamusjohdon maatoimistovierailujen käynnistämisessä ja 
puheenjohtajan julkisten ulostulojen lisäämisessä ja niiden näkyvyyden varmistamisessa. Hallitus 
kokoontui yhteensä kuusi kertaa tammikuun perehdytyspäivän lisäksi. Verkkosivuilla järjestettyjä 
sähköisiä hallituskokouksia pidettiin kahdesti. Puheenjohto ja toimiva johto kokoontuivat reilu 
viikko ennen jokaista hallituksen kokousta valmistelemaan niitä ja kokouksiin valmisteluja 
asiakirjaluonnoksia.

Kuluneen toimintavuoden suurimpia johtamisponnistuksia olivat uuden ohjelmakauden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2013-2015. Suunnittelutyötä koordinoi erillinen 
työryhmä, joka raportoi ja konsultoi säännöllisesti johtotiimiä. Toimivan johdon tehtävänä oli 
varmistaa uuden strategian painotusten, kuten elävien jäsensuhteiden, Kepan verkostoitumisen ja 
asenneilmapiiriin vaikuttamisen, tulkinta ja muotoilu ohjelman tavoitteiksi. Tiimien lukumäärän 
vähentäminen kahdestatoista kymmeneen ja tiiminvetäjien aseman muutokset tähtäsivät johtamisen 
vahvistamiseen ja hallinnon tehostamiseen. Tiiminvetäjien, maa- ja aluejohtajien sekä johtotiimin 
yhteistyölle luotiin uusia rakenteita uutta ohjelmakautta varten.

Yhteistyö UM:n poliittisen johdon kehityspoliittisen osaston virkamiesjohdon ja 
kansalaisjärjestöyksikön välillä on toiminut juohevasti. Ministeri Hautala kertoi kehityspoliittisen 
toimenpideohjelman ihmisoikeusperustaisuudesta ja kansalaisjärjestöjen työn täydentävyydestä 
Kepan syyskokouksessa 23.11. Alivaltiosihteeri tutustui Kepan strategiaan 3.2. ja kehityspoliittisen 
osaston päällikön kanssa keskusteltiin globaalikasvatus- ja matkatukien hallinnoinnin siirron 
yksityiskohdista 7.11. Kansalaisjärjestöyksikön päällikköä ja virkamiehiä tavattiin useamman 
kerran muun muassa järjestötukien hallinnoinnin siirrosta ja Kepan ohjelmarahoituksesta. 
Neuvottelut ulkoministeriön kanssa Kepan ja ministeriön yhteistyö- ja rahoitusneuvotteluista saatiin 
onnistuneesti päätökseen alkusyksystä: ministeriö myönsi lopulta Kepalle 17,6 miljoonaa euroa 
vuosille 2013-2015. Samoin toimintavuoden 2011 raportti käytiin läpi ja hyväksyttiin 13.12.
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5.2. Hallinto

Ohjelmakauden tavoite: Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja 
menettelytavat ohjelman toteutukseen

Helsingin toimistossa esiintyi jo vuonna 2011 sisäilmastoon liittyviä ongelmia, joiden 
selvittämiseksi Kepa tilasi sisäilmasto- ja kosteusteknisen tutkimuksen. Syksyllä 2012 
valmistuneiden tutkimustulosten mukaan tutkittujen tilojen sisäilman laatumittausten tuloksissa ei 
todettu ohjearvojen ylityksiä. Tutkimuksen perusteella ei löydetty kokonaisuutena selvää syytä 
tilojen käyttöön liittyviin kokemuksiin yhden tilan ulkoseinärakenteessa todettua vauriota lukuun 
ottamatta. Tutkituissa tiloissa tehtiin korjaustoimenpiteitä tilanteen parantamiseksi muun muassa 
tiivistämällä ulkoseinään liittyvät rakenneliittymät, vaihtamalla vaurioituneet pinnoitteet ja eristeet 
sekä lattiarakenteen pintaosat. Tilanteen ja käyttäjien kokemusten seurantaa päätettiin jatkaa.

Loppuvuodesta valmisteltiin tiimien ja työntekijöiden työpisteiden sijoittumista liittyen 
tiimimuutokseen. Tavoitteena oli mahdollistaa vuoden 2013 alusta kunkin tiimin työntekijöiden 
sijoittuminen lähelle toisiaan. Kepan toimisto Mosambikin Maputossa muutti uusiin, toimiviksi 
osoittautuneisiin toimitiloihin. Pemban sivutoimisto suljettiin jo heinäkuussa, viisi kuukautta 
suunniteltua aikaisemmin. Muut maa- ja aluetoimistot pysyivät entisissä tiloissa, joskin tiedusteluja 
uusista toimitiloista tehtiin sekä Nicaraguassa että Tansaniassa.

Kepan toimilupa- ja työlupaprosessit olivat pitkällisiä Mosambikissa ja Thaimaassa. Mosambikissa 
toimilupa saatiin kuntoon, ja kansainväliset kansalaisjärjestöt yhdistivät voimansa tässä asiassa. 
Kepa otti prosessissa johtavan roolin ja sai siitä tunnustusta. Mekongin aluejohtajan työlupaprosessi 
Thaimaassa osoittautui pitkäksi ja työlääksi, eikä sitä saatu loppuun vuoden aikana.

Ympäristöohjelman toteuttamista jatkettiin menestyksekkäästi sekä Helsingissä että maatoimistossa. 
Paperin kulutusta vähennettiin edelleen muun muassa julkaisemalla syyskokouksen materiaali 
internetissä ja siirtymällä sähköiseen myyntilaskutukseen. Maatoimistoissa luovuttiin pullotetun 
veden ostamisesta ja lisättiin kompostointikapasiteettia biojätteiden hyödyntämiseksi.

Kaikissa maatoimistoissa saatiin valmiiksi taloushallinnon prosessikuvaukset, mikä parantaa työn 
tehokkuutta ja laatua. Paikallisesti toteutettavia ulkoisia tilintarkastuksia varten laadittiin yhteiset 
ohjeet, ja tarkastus tehtiin muissa paitsi Mekongin toimistossa. Taloushallinnon tehtäviä järjesteltiin 
uudelleen Mosambikissa, jossa Pemban toimiston sulkeminen helpotti työtaakkaa.

Tarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy teki ulkoministeriön toimeksiannosta 
toiminnantarkastuksen Kepalle myönnettyjen kehitysyhteistyövarojen käytöstä vuosina 2009-2011. 
Tarkastus kattoi Helsingin toimiston ja Tansanian maatoimiston. Raportin mukaan Kepa toimii 
hyvin missionsa mukaisesti, ja sen taloushallinnon prosessit ovat hyvin ohjeistettuja, 
dokumentoituja ja riittäviä. Toimintojen tasolla Kepan koulutukset ja tilaisuudet ovat olleet hyvin 
organisoituja ja kustannustehokkaita, ja myös kouluttajien valinta ja palkkiotaso ovat hyvällä 
tasolla. Raportti nosti esille myös kehittämisajatuksia, kuten riskienhallintaohjeistuksen, 
hankintaohjeistuksen sekä korruption vastaisen toimintaohjeistuksen laatimisen. Kepan ryhtyi 
toimenpiteisiin menettelytapojen parantamiseksi. Kepan mukaan toiminnantarkastusraportissa oli 
kuitenkin useita asiavirheitä ja väärinymmärryksiä sekä kohtia, joista Kepa ei ollut samaa mieltä 
KPMG:n kanssa, suurimpina Kepan asema suhteessa rahoittajaan sekä maatoimistojen asema 
suhteessa Helsingin toimistoon.
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Helsingin toimistossa otettiin käyttöön Outlook-sähköposti- ja kalenteriohjelma, joka asennettiin 
myös Mekongia lukuun ottamatta kaikkiin maatoimistoihin vuoden loppuun mennessä. 
Puhelinjärjestelmän uusiminen Helsingissä paransi mobiilityömahdollisuuksia: lankapuhelimista 
luovuttiin ja ne korvattiin älypuhelimilla, jotka toimivat yhteen Outlookin kanssa. Uusia työasemia 
vuokrattiin 40 kappaletta. 

Työilmapiirikyselyn tulokset valmistuivat vuoden alussa. Muun muassa tyytyväisyys johtamiseen ja 
esimiestyöhön on selvästi parantunut edellisestä mittauksesta.

Hallitus hyväksyi Kepan henkilöstölinjauksen vuosille 2013-2017. Paikalta palkattua henkilöstöä 
koskeva linjaus National Staff Policy päivitettiin yhteistyössä maajohtajien kanssa, mutta 
myöhemmin ilmeni uusia päivitystarpeita ja linjaus otettiin uudelleen päivittämistyön alle. Myös 
maakohtaiset työehdot päivitettiin syksyn aikana.

Kepassa oli vuoden lopussa yhteensä 76 vakinaista tehtävää, joista Helsingissä 46 ja maa- ja 
aluetoimistoissa 30. Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 90 (vähennys 
edellisvuodesta viisi henkilöä. Kaksi tehtävää oli täyttämättä kentällä). Helsingin toimistossa 
työskenteli neljä siviilipalvelusmiestä (yksi vähemmän kuin edellisvuonna). Pitkästä työsuhteesta 
palkittiin Helsingissä viisi työntekijää ja maatoimistoissa kaksi työntekijää.

5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä 

Ohjelmakauden tavoite: Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä.

Toimintakauden 2013-2015 ohjelma työstettiin strategian 2012-2017 tavoitteiden ja niin sanottujen 
punaisten lankojen pohjalta henkilöstöä laajasti osallistaen. Ohjelmassa pyrittiin asettamaan selkeitä 
tavoitteita, löytämään Kepan työkenttään soveltuvia onnistumiskriteerejä ja valitsemaan 
strategisesti oikeita lähestymistapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä edistettiin tuomalla joitakin 
Outcome mapping -

lähestymistavan käsitteitä ja periaatteita suunnittelun tueksi.

Toiminnan suunnittelun ja seuraamisen käytännöt ovat vakiintuneet Kepassa, etenkin sähköisten 
tietokantojen myötä. Tiimit ja maa- ja aluetoimistot ovat tuoneet osana vuosiraportointia esille myös 
toimintansa tuloksia ja vaikutuksia, mutta tätä tietoa ei ole koottu tai analysoitu kokonaisvaltaisesti 
esimerkiksi suhteessa Kepan strategiaan. Uuden ohjelman valmistuttua Kepassa laadittiin tulevalle 
ohjelmakaudelle seurantajärjestelmään muutoksia, joiden avulla Kepa voi kerätä ja analysoida 
tietoa toimintansa tuloksista aiempaa systemaattisemmin ja arvioida ohjelman ja strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

Vuoden 2012 aikana toteutettiin kaksi prosessia, vuosien 2013-2015 ohjelman suunnittelu ja 
hanketyön itseopiskelupaketin tuotanto, Kepan uutta sisäistä projektimallia hyödyntäen. 
Projektimalli selkeytti vastuunjakoa ja tuki ihmisten sitoutumista ja aikataulussa pysymistä. 
Projektityökalujen soveltaminen laajemmin Kepassa vaatii kehittämistä.

Kepa on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa seurannut ja osallistunut keskusteluun 
tulosperustaisuudesta ja arvioinnista korostaen oppimista ja toiminnan kehittämistä edistävää 
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arviointia.

5.4. Sisäinen viestintä

Ohjelmakauden tavoite: Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden 
saavuttamista 

Kepan sisäinen viestintä arvioitiin loppuvuodesta henkilökunnalle osoitetulla Survey Monkey 
-kyselyllä. Kyselyn tulokset olivat erittäin hyviä: noin 90 prosenttia Kepan työntekijöistä pitää 
sisäistä viestintää hyvänä. Kepalaiset osaavat käyttää sisäisen viestinnän työkaluja ja ymmärtävät 
kuinka viestiä omasta työstään. Parannusta toivottiin erityisesti Central Desktop 
-tiedonhallintajärjestelmän rakenteeseen ja hallituksen ja henkilökunnan väliseen tiedonkulkuun. 
Kyselyn tuloksia hyödynnetään kevään 2013 aikana, kun sisäisen viestinnän ohjeistusta uudistetaan.
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LIITE 1 Jäsenet
31.12.2012

Varsinaiset jäsenet, yhteensä 293

1. Aarambh Association 
2. Abilis-säätiö
3. Adoptioperheet ry
4. ADRA Finland 
5. AEDA aide à l´enfance de favorisée d´Afrique ry 
6. African Care ry 
7. Africans and African-Europeans´Association ry
8. Agran koululaiset ry
9. AIESEC-Suomi ry
10. Alternative Initiative for Bangladesh AIBD ry 
11. Ammattiliitto Pro ry 
12. Arabialaisen kulttuurin yhdistys ry "Äs-snääbil"  
13. Arabikansojen ystävyysseura ry, AKYS 
14. Art in Tanzania ry
15. Association Espoir d'avenir - Hope for the future ry 
16. Attac ry 
17. Autismi- ja Aspergerliitto ry
18. Better Life World Wide ry 
19. Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry
20. Cameroon Cultural and Development Association in Finland
21. CRASH - Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity 
22. Danakosha Finland 
23. David Livingstone -seura ry - The Finnish Society for International Health 
24. DODO ry 
25. Eettisen kaupan puolesta ry
26. Elinpiiri Ry
27. Emmaus Aurinkotehdas ry 
28. Emmaus Helsinki / Emmaus Helsingfors 
29. Emmaus Jokioinen ry
30. Emmaus-Westervik 
31. Empowement of African women 
32. Engineers Without Borders - Finland  
33. Espoon vietnamilais-suomalainen yhdistys ry 
34. Etnia ry 
35. Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys KYLVÄJÄ ry 
36. Fida International ry 
37. Filha ry
38. Filippiinit-seura ry
39. Finland Dialog Förening rf 
40. Finnish Up With People Alumni Association ry
41. Finnwid - Naiset Kehitystyössä ry (Finnwid-Kvinnor i utveckling rf.) 
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42. Fintiko Romano Forum - Suomen Romanifoorumi ry
43. Frikyrklig samverkan FS rf. 
44. Förbundet de utvecklingsstördas väl
45. Gannaane ry
46. Ghana Union Finland (GUF) 
47. Globaali sosiaalityö ry
48. Green Living Movement Suomi ry 
49. Havulaakson lapset ry
50. Helsingin diakonissalaitos
51. Hiv-säätiö  
52. Hyvinkään kehitysmaayhdistys
53. Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys ry 
54. IBBY Finland ry 
55. Ihmisoikeusliitto ry
56. Iisalmen Nuorison Tuki ry 
57. Interpedia ry
58. Invalidiliitto ry 
59. Joensuu-Ghana Seura r.y. 
60. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
61. Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry 
62. Kambodzhan ystävyysseura
63. Kangasalan Projektilähetys ry
64. Kansainvälinen solidaarisuustyö ry
65. Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry 
66. Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö 
67. Kansallinen Aglow ry 
68. Kansalliset Maahanmuuttajat KAMUT ry 
69. Kansan Sivistystyön liitto ry 
70. Kassandra ry 
71. Kasvattajat Rauhan Puolesta ry 
72. Kehitysmaatutkimuksen laitos 
73. Kehitysmaayhdistys Indigo ry 
74. Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry - U-landsföreningen Svalorna rf 
75. Kehitysmaayhdistys Tasajako ry 
76. Kehitysvammaliitto ry 
77. KehyApu Ystävät ry
78. Kenfin Bridge ry 
79. Keravan Kehitysmaayhdistys
80. Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry 
81. Keskustan Opiskelijaliitto KOL 
82. Kestävä tulevaisuus ry 
83. Kirkon Ulkomaanapu
84. Klovnit ilman rajoja ry 
85. Koti Katulapselle 
86. Krishnaliike ISKCON Suomessa 
87. Kulttuurikameleontit ry  
88. Kulttuurivoimala ry 
89. Kulttuuriyhdistys Agora ry 

Toimintakertomus 2012 29 



90. Kulttuuriyhdistys Gepardi ry 
91. Kulturföreningen Etnokult kulttuuriyhdistys / Faces 
92. Kuuloliitto ry 
93. Kuurojen Liitto ry 
94. Kuurojen Lähetys - De Dövas Mission ry 
95. Kynnys ry 
96. Kädestä käteen - Mano a mano ry 
97. Käymäläseura Huussi ry 
98. Lasten tulevaisuus - Children's Future ry 
99. Lastensuojelun Keskusliitto 
100. Liana
101. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry 
102. Lions Club Helsinki Worldwide ry 
103. Lohjan Maailmankauppayhdistys ry - Lojo Världsbutiksförening rf 
104. Luonto-Liitto ry 
105. Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry 
106. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
107. Maailma, me kaikki ry 
108. Maailman musiikin keskus 
109. Maailman sarjakuvat - Världens serier ry
110. Maailmankauppojen liitto ry
111. Maailmanvaihto ry - ICYE Finland 
112. Maan ystävät ry
113. Maattomien ystävät
114. MAF Finland rf
115. Mannerheimin Lastensuojeluliitto - MLL 
116. Marokon Ystävät Suomessa ry
117. Marttaliitto ry
118. Martyrkyrkans vänner r.f. 
119. Maya Nepal ry 
120. Metallityöväen Liitto ry 
121. Mikkelin Kehitysmaayhdistys ry 
122. Moniheli ry 
123. Monika-Naiset liitto ry 
124. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
125. Msingin ystävyysseura ry
126. Naisasialiitto Unioni 
127. Nakurun lapset ry 
128. Network Institute for Global Democratizatio 
129. Ngoma Moto Ry 
130. Niilo Mäki -säätiö 
131. Non-Resident Nepali Association ry 
132. NuevoMundo ry 
133. Nuorten Kotkain Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund - NKK ry 
134. Näkövammaisten Keskusliitto ry 
135. Omaiset Huumetyön Tukena ry 
136. Operaatio Mobilisaatio ry 
137. Operaatio Ruut ry 
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138. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
139. Opiskelijoiden Lähetysliitto ry 
140. Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry 
141. Oulu-Matagalpa-Ystävyysseura ry 
142. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
143. PAND Taiteilijat rauhan puolesta ry
144. Parasta Lapsille ry
145. Peabud ry
146. Pehmeän Kehityksen Rahasto 
147. Pelastakaa Lapset ry - Rädda Barnen rf. 
148. Perennia ry
149. Pirkanmaan Suora Apu ry
150. Plan Suomi Säätiö
151. Pohjois-Karjalan kehitysmaayhdistys ry 
152. Pohjois-Suomen Pääskyt ry
153. Projeto amigos da Comunidade (PADC) ry
154. Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry
155. R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry 
156. Raahen Kehitysmaayhdistys
157. Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
158. Rauhankasvatusinstituutti ry 
159. Reilun matkailun yhdistys ry 
160. Ruth-koti ry 
161. Sama Aurinko ry
162. SAMOK ry 
163. SEED ry 
164. Seniorit Ilman Rajoja ry
165. SHALIN Suomi ry 
166. SHIFFA ry 
167. SILTAKS ry 
168. Solidaarisuus 
169. Somali Forum for Progress Finland ry
170. Somaliland Seura ry
171. SOS-Lapsikylä ry
172. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
173. Sosialidemokraattiset Nuoret ry
174. Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry 
175. Spartacus-säätiö 
176. Suoma Sámi Nuorat ry /Suomen Saamelaisnuoret ry 
177. Suoma Sámiid Guovddássearvi ry 
178. Suomalais-Filippiiniläinen yhdistys ry
179. Suomalais-tiibetiläinen kulttuuriseura
180. Suomen 4H-liitto 
181. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry 
182. Suomen Baptistikirkko
183. Suomen Caritas ry
184. Suomen CISV -liitto - CISV förbundet i Finland ry
185. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
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186. Suomen Inter Press Service ry
187. Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening 
188. Suomen Keskustanuoret ry
189. Suomen Kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry
190. Suomen Kristillinen Lääkäriseura
191. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 
192. Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry
193. Suomen lasten ja nuorten säätiö
194. Suomen Latu
195. Suomen Lepralähetys ry
196. Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry
197. Suomen Lukiolaisten Liitto ry 
198. Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
199. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 
200. Suomen Lähetysseura ry
201. Suomen musiikkikasvatusseura - FiSME ry
202. Suomen NMKY:n Liitto ry 
203. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi
204. Suomen Nuorten ja Opiskelijoiden YK-liitto (SYKLI) ry
205. Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto - NNKY-Liitto 
206. Suomen ogadenilaisten yhdistys ry
207. Suomen oikeusfilosofinen yhdistys ry
208. Suomen Pakolaisapu ry
209. Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys 
210. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 
211. Suomen Pipliaseura ry
212. Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys
213. Suomen Rauhanpuolustajat ry
214. Suomen Sadankomitealiitto ry
215. Suomen Setlementtiliitto ry 
216. Suomen Somalia-verkosto 
217. Suomen Tinku ry 
218. Suomen UN Women - Finlands UN Women ry
219. Suomen UNICEF
220. Suomen United World Colleges -yhdistys ry 
221. Suomen Vapaakirkko - SVK 
222. Suomen World Vision ry
223. Suomen YK-liitto ry
224. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry 
225. Suomen Ympäristökasvatuksen seura ry
226. Suomi-Afrikka yhdistysten liitto
227. Suomi-Benin-ystävyysseura ry
228. Suomi-Dominikaaninen Tasavalta-Seura ry 
229. Suomi-Etelä-Afrikka seura ry 
230. Suomi-Etiopia Seura 
231. Suomi-Gambia-yhdistys ry.
232. Suomi-Ghana-Seura ry 
233. Suomi-Intia-seura ry
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234. Suomi-Kuuba-Seura ry
235. Suomi-Liberia Seura (SULIS) ry 
236. Suomi-Mosambik-seura ry 
237. Suomi-Namibia seura ry
238. Suomi-Nepal -seura
239. Suomi-Nicaragua-seura ry
240. Suomi-Sambia seura
241. Suomi-Sierra Leone seura ry 
242. Suomi-Somalia seura ry
243. Suomi-Swazimaa-yhdistys ry 
244. Suomi-Syyria Ystävyysseura ry 
245. Suomi-Tansania -seura
246. Suomi-Zimbabwe -seura 
247. Suur-Helsingin Seurakuntayhteisö ry 
248. Taksvärkki ry
249. Tehy ry
250. Tekniikka Elämää Palvelemaan - Tekniken i livets tjänst ry 
251. Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry
252. Thai-Kummit ry
253. The Finnish Thai Association ry
254. Toivala-Säätiö
255. Tulevaisuuden johtajat
256. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO
257. Turun Maantieteellinen Seura ry 
258. Turun Nicaragua-yhdistys ry
259. Tyynenmeren Saarten Ystävyysseura ry - PIFS
260. Työ ja Toiminta ry
261. Työväen Sivistysliitto ry TSL
262. Tähdenkantajat ry 
263. UCCOSIF ry 
264. UFF U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf 
265. Uhusiano 
266. Ukumbi ry
267. Uusi Tuuli ry
268. Vaasan Kehitysmaaseura - U-landsföreningen i Vasa ry 
269. Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry 
270. Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl 
271. Vasemmistonuoret ry
272. Vesaisten Keskusliitto ry 
273. Vienan Karjalan Ystävät ry 
274. Viestintä ja kehitys -säätiö 
275. Vietnam-seura ry 
276. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 
277. Vihreä sivistysliitto ry, Gröna Bildningsförbundet rf 
278. Väestöliitto ry 
279. Vähemmistöryhmien tukijärjestö OMEGA ry 
280. WaterFinns ry 
281. Wimma Liikuttaa ry
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282. Wind of Change International 
283. World Environment Development Werde ry 
284. WWF Suomi
285. Wycliffe Raamatunkääntäjät ry
286. YAD Youth Against Drugs ry
287. Yayasan Penghiburin tuki ry
288. Yhteiset Lapsemme - All Our Children ry
289. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 
290. Ympäristö ja Kehitys
291. Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry 
292. Zimbabwen Aids-orvot ry 
293. Äetsän Seudun Kehitysmaaseura ry

Kannatusjäsenet (8):

1. Alkio-opisto
2. Espoon järjestöjen yhteisö
3. Gyllenberg Helge
4. Helinä Rautavaaran museo
5. Kiljavan opisto
6. Kirkon kasvatus ja perheasiat
7. Opettajien Lähetysliitto ry
8. Työväen akatemia

Yhteensä 301
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LIITE 2 Edustukset

Toimikunta, verkosto, 
järjestö tms. 

Jäsen Varajäsen Muu osallistuja

Valtiolliset 
elimet

EU:n kauppapoliittisen 
jaoston laaja 
kokoonpano 

Eva Nilsson, 
vaikuttamistiimi

-

Kansalaisyhteiskuntapo
liittinen 
neuvottelukunta / 
oikeusministeriö

Seppo Kalliokoski, 
jäsenistö

Auli Starck, 
jäsenpalvelu- ja 
edunvalvontatiimi

Sihteeristön 
edustajia ad-
hoc-
työryhmissä

Kehityspoliittinen 
toimikunta

Timo Lappalainen, 
johtotiimi

Pauliina Saares -

KeKe - Kestävän 
kehityksen toimikunta

Tuuli Hakkarainen, 
vaikuttamistiimi

Inka Hopsu, 
 Kepan hallitus 

-

Siviilikriisinhallinnan 
neuvottelukunta

Inger Wirén, 
hallitus 

- -

Siviilikriisinhallinnan 
kansalaisjärjestöjaos

Outi Hakkarainen, 
verkosto- ja 
analyysitiimi

- -

Ulkosuhdejaosto 
(UM) / laaja 
kokoonpano

Timo Lappalainen,
johtotiimi

Pauliina Saares, 
vaikuttamistiimi

-

Järjestöt ja 
säätiöt 

FinnWatch (hallitus) Mika Railo,
johtotiimi

Eva Nilsson, 
vaikuttamistiimi

-

KATU, 
Kansalaisjärjestöjen 
konfliktienehkäisyverko
sto (ohjausryhmä)

Outi Hakkarainen, 
verkosto- ja 
analyysitiimi             

- -

Kehys ry (hallitus) Henri Purje, 
Kepan hallitus 

- Osallistumisia 
työ-ryhmissä: 
ympäristö, 
turvallisuus ja 
koherenssi

KIOS – 
ihmisoikeussäätiö 
(hallitus)

Eveliina Salonen, 
johtotiimi

- -

OneWorld 
portaaliyhdistys 
(hallitus)

Lauri Soini, 
viestintätiimi 

-
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Siemenpuu-säätiö 
(valtuuskunta) 

Miia Toikka,
verkosto- ja 
analyysitiimi

Tuuli Hakkarainen,
vaikuttamistiimi

-

Kv. järjestöt 
ja verkostot 

Better Aid Coordination 
Group

Pauliina Saares,
vaikuttamistiimi

- -

CIVICUS Outi Hakkarainen, 
verkosto- ja 
analyysitiimi

Timo Lappalainen, 
johtotiimi

-

Concord Aid Watch Pauliina Saares,
vaikuttamistiimi

- -

Eurodad,
Kepa on jäsen

Pauliina Saares,
vaikuttamistiimi

- Tilanteen 
mukaan 
muitakin 
osallistuu, 
myös etelästä.

Eurostep,
Kepa on jäsen

Miia Toikka,
verkosto- ja 
analyysitiimi

Timo Lappalainen, 
johtotiimi

-

Open Forum Auli Starck, 
jäsenpalvelu- ja 
edunvalvontatiimi

Timo Lappalainen, 
johtotiimi

-

Tax Justice Network 
(European Steering 
Group)

Eva Nilsson, 
vaikuttamistiimi

- -

Epäviralliset 
verkostot

Asian-Europe People's 
Forum (AEPF) Finland

Minna Hakkarainen, 
jäsenistö
Ohjelmajohtaja, 
johtotiimi

- -
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LIITE 3 Kumppanuudet 

Kumppanijärjestö Järjestön luonne Yhteistyön sisältö Rahoitus

MOSAMBIK (4)

Justiça Ambiental Ympäristöjärjestö, joka kampanjoi 
ympäristön ja paikallisyhteisöjen 
kannalta vahingollisia projekteja 
vastaan.

Yritysvastuu, megaprojektit ja 
paikallisyhteisöjen aseman 
turvaaminen. Ilmasto-
oikeudenmukaisuus.

ABC-sopimus 2012

10 000 €

GMD (Grupo 
Mocambicana da 
Divida) 

Alunperin ”Mosambikin velkaryhmä” 
keskittyi nimensä mukaisesti velkojen 
mitätöimiseen tähtäävään Jubilee-
kampanjaan. Sittemmin kasvanut 
yhdeksi Mosambikin johtavista hyvän 
hallinnon lobbareista, koordinoi 
järjestöjen osallistumista julkiseen 
päätöksentekoon ja hallituksen 
toimien seurantaan.

Budjettituen ja avun 
tuloksellisuuden seuranta, 
kehityskatselmuksiin 
vaikuttaminen, yhteistyötä myös 
globaaliin talouspolitiikkaan 
liittyen.

Aloitusvuosi 1996

3 v. sopimus 2010-
2012

27 000 €/vuosi

Forum Mulher Naisfoorumin tärkein tehtävä on 
lobata, kouluttaa ja tiedottaa naisten 
asemasta ja osallistumisesta 
Mosambikin kehitykseen. Foorumi on 
tunnettu gender- ja 
ihmisoikeuskysymysten 
puolestapuhujana, ja osallistuu myös 
Mosambikin köyhyyden 
vähentämisohjelman ja budjettituen 
seurantaan.

Budjettituen ja avun 
tuloksellisuuden seuranta, naisten 
osallistuminen poliittiseen 
päätöksentekoon.

Aloitusvuosi 1992

3 v. Sopimus 2010-
2012

22 000 €/vuosi

UPC (Unaio 
Provincial dos 
Camponeses de Cabo 
Delgado)

Provinssitason pienviljelijäliitto Cabo 
Delgadon maakunnassa. Tavoitteena 
edistää viljelijöiden asemaa 
paikallisessa päätöksenteossa ja 
puolustaa heidän oikeuksiaan 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. UPC toimii 
yhteistyössä kansallisen 
pienviljelijäliiton UNACin ja sen 8 
paikallisosaston kanssa.

Viljelijöiden paikallisyhdistysten 
kouluttaminen 
paikallisdemokratiassa, 
vaikuttamistaidoissa ja 
järjestötyössä. Vaikuttaminen 
paikallistason päätöksentekoon. 
Monikansallisten yritysten 
tekemien investointien vaikutus 
paikallisiin 
pienviljelijäyhteisöihin.

Aloitusvuosi 2008

2 v. sopimus 2011-
2012

13 000 € v. 2011
25 000 € v. 2012; 

 TANSANIA (5)

Policy Forum Tansanialaisten järjestöjen 
kehityspoliittinen yhteistyöfoorumi, 
jonka kautta järjestöt osallistuvat 
kansallisella tasolla julkiseen 
päätöksentekoon talouden ja hyvän 
hallinnon kysymyksissä.

Budjettituen ja avun 
tuloksellisuuden seuranta, 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikuttamisen tukeminen 
kansallisella ja paikallistasolla. 
Kepa on Policy Forumin jäsen.

Aloitusvuosi 2010

2 v. sopimus 2011-
2012

10 000 €/v.
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Kumppanijärjestö Järjestön luonne Yhteistyön sisältö Rahoitus

Tanzania Women of 
Impact Foundation 
(TAWIF)

Naisjärjestö, joka tekee 
vaikuttamistyötä liittyen 
ihmisoikeuksiin, talouskysymyksiin ja 
hyvään hallintoon.

Paikalliseen päätöksentekoon 
vaikuttaminen ja hallinnon 
toimien seuranta.

Aloitusvuosi 2009

2 v. sopimus 2011-
12

20 000 €/v.

ForumCC (Tanzania 
Civil Society Forum 
on Climate Change)

Ilmastonmuutostyötä tekevien 
järjestöjen verkosto.

Järjestöjen valmistautuminen Rio 
+20-kokoukseen.

Aloitusvuosi 2011

ABC-sopimus 2012

4 850 €

ANGONET (Arusha 
NGO Network)

Arushan alueen järjestön verkosto ja 
kattojärjestö. Tukee järjestöjä 
vaikuttamaan paikalliseen 
päätöksentekoon ja seuraa 
yritysvastuu kysymyksiä.

Selvitys yritysvastuun laillisesta 
ja institutionaalisesta 
viitekehyksestä Tansaniassa, 
investointien 
sosiaalistaloudellisista 
vaikutuksista ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikuttamistyön tukeminen. 

Aloitusvuosi 2010

ABC-sopimus 2012

17 600 €

Kigoma AIDS 
Control (now Rural 
Development XXXX)

Kigoman alueella toimiva järjestö, 
joka tukee heikoimmassa asemassa 
olevien lasten ja naisten integroimista 
yhteisöihinsä 
toimeentulomahdollisuuksien 
vahvistamisen myötä.

Oppipiirin järjestäminen 
vapaakauppasopimusten 
vaikutuksista.

Aloitusvuosi 2012

ABC-sopimus 2012

600 €

NICARAGUA (5)

Centro Humboldt Ympäristökysymysten ja 
kehityspolitiikan asiantunteva 
lobbausjärjestö. 

Kauppapoliittiset kysymykset, 
erityisesti EU:n ja Keski-
Amerikan välinen Association 
Agreement (tähän liittyen myös 
alueellista yhteistyötä CID-
verkoston kautta). Yhteistyötä 
myös ilmastokysymyksissä. 
Lisäksi yhteistyötä 
tiedostamiskasvatuksen 
metodologian kehittämisestä. 

Aloitusvuosi 1996

3  v. sopimus 2010-
12

35 000 €/vuosi

Coordinadora Civil Nicaragualaisten kansalaisjärjestöjen 
yhteistyöjärjestö, joka edistää 
järjestöjen työn tehokkuutta ja 
järkevää työnjakoa. Tekee myös 
kehityspoliittista vaikuttamistyötä 
maan budjetin seurantaan liittyen ja 
osallistuu aktiivisesti kansalliseen 
keskusteluun köyhyyden 
vähentämistoimista.

Kehitysrahoituksen ja kansallisen 
kehityspolitiikan seuranta, ml. 
verokysymykset.

Aloitusvuosi 1999

ABC-sopimus, 
07/2011 – 06/2012

27 000 € 

RNDDL (Red 
Nicaragüense por la 
Democracia y el 

RNDDL on paikallistasolla 
vaikuttamistyötä tekevien järjestöjen 
verkosto, joka ajaa paikalliskehitystä, 

Paikallisen päätöksentekoon 
vaikuttaminen ja hallinnon 
toimien seuranta, järjestöjen 

ABC-sopimus, 
10/2011 -  12/2012 
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Kumppanijärjestö Järjestön luonne Yhteistyön sisältö Rahoitus

Desarrollo Local) demokratiaa ja valtion varojen 
parempaa suuntaamista kunnille. 

kouluttaminen 
vaikuttamistaidoissa.

Aloitusvuosi 2010

24 000 €

RTTM (Red 
Territorial del 
Triangulo Minero)

Karibian rannikon ns. kaivoskolmion 
alueen järjestöverkosto, joka tuo 
yhteen kansalaisjärjestöt viidestä 
kunnasta (toimii myös Coordinadora 
Civilin alueverkostona). Pyrkii 
vaikuttamaan paikalliseen 
päätöksentekoon ja seuraamaan 
julkisten varojen käyttöä.

Paikalliseen päätöksentekoon 
vaikuttaminen ja hallinnon 
toimien seuranta. Yhteistyötä 
myös kauppakysymyksissä 
paikallistasolla (tuki paikallisten 
viljelijöiden torille).

Aloitusvuosi 2009

ABC-sopimus

9 143 €

ACICAFOC 
(Asociación 
Coordinadora 
Indigena y 
Campesina de 
Agroforesteria 
Comunitaria)

Keski-Amerikan alkuperäiskansa- ja 
pienviljelijäjärjestöjen 
ilmastonmuutosverkosto.

Ruohonjuuritason äänen 
saaminen kuuluviin 
ilmastonmuutokseen liittyvässä 
päätöksenteossa alueellisella ja 
kansallisella tasolla.
Aloitusvuosi 2012

ABC-sopimus

17 000 €

MEKONG (6)

TCJ (Thai Working 
Group on Climate 
Justice)

Thaimaalaisten järjestöjen ja 
aktivistien verkosto, joka pyrkii 
lisäämään tietoisuutta ja vaikuttamaan 
kansalliseen politiikkaan 
ilmastokysymyksissä.

Mekongin alueen järjestöjen 
yhteistyön tiivistäminen 
ilmastopoliittisessa 
vaikuttamisessa, erityisesti 
REDD- ja vihreä talous 
-kysymyksissä. Tuki thai-
järjestöjen vaikuttamisella 
kansalliseen ilmastopolitiikkaan.

Aloitusvuosi 2009

1-vuotinen sopimus 
2012

15 000 €

NGOF (NGO Forum 
on Cambodia)

Kambodzhalaisten järjestöjen ja 
maassa toimivien INGOjen 
yhteistyöjärjestö, joka keskittyy 
kehityspoliittiseen vaikuttamiseen.

Kansallisen kehityspolitiikan, 
budjettiprosessin ja avun 
tuloksellisuuden seuranta, myös 
maakaappausten seuraaminen. 
ASEAN People's Forum 
-kokouksen järjestäminen. 
Kansalaisyhteiskunnan tila.

Aloitusvuosi 2011

1-vuotinen sopimus 
2012

10 000 €

CCC (Cooperation 
Committee for 
Cambodia)

Kambodzhalaisten järjestöjen 
yhteistyöjärjestö, joka keskittyy 
järjestöjen verkostoimiseen ja 
kapasiteetin vahvistamiseen.

Avun tuloksellisuus; hyvä 
hallinto.

Aloitusvuosi 2011

1-vuotinen sopimus 
2012

5 000 €

Net Foundation Thaimaalainen erityisesti Surinin 
provinssissa toimiva yhteisöjen 
kehittämiseen keskittyvä järjestö.

Yhteisötason järjestöjen 
verkostoituminen ja 
vaihtoehtoisen energiapolitiikan 
edistäminen. Ilmasto-
oikeudenmukaisuustyö ja 
vaikuttaminen provinssi- ja 
kansallisella tasolla.  

Aloitusvuosi 2012

1-vuotinen sopimus 
2012

10 000 €
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Kumppanijärjestö Järjestön luonne Yhteistyön sisältö Rahoitus

Green ID (Green 
Innovation and 
Development Center)

Vietnamilainen energia- ja 
ympäristöasioihin keskittyvä 
asiantuntijajärjestö.

Tutkimus teollisuus- ja 
energiasektorin tämän hetkisestä 
tilasta ja poliittisesta kontekstista.

Aloitusvuosi 2012

ABC-sopimus 2012

8 000 €

FTL (Fair Trade 
Laos) 

Laosilainen reilun kaupan järjestö. Seminaari yritysvastuusta ja 
reilusta kaupasta AEPF-
kokouksessa Laosissa.
Aloisyusvuosi 2012

ABC-sopimus 2012

2 000 €
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LIITE 4 Lausunnot

20.1. 2012 Kepan lausunto kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnoksesta

20.2. 2012 Kepan kommentit Suomen toisen kansallisen UPR-raportin (Universal Periodic Review) 
luonnoksesta 

19.3.2012 Kepan ja järjestöjen kommentit luonnokseen "Ulkoasiainministeriön eettiset ohjeet 
järjestöjen valtion tuella toteutettavaan kehitysyhteistyöhön"

20.3.2012 Kepan kannanotto hallituksen kehysriiheen

21.3.2012 Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

25.4. 2012 Kepan lausunto Suomen kansallisesta toimintaohjelmasta 2012-2016 YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1325: Naiset, rauha, turvallisuus

4.5. 2012 Contribution to the consultation: Preparing the EC Communication on CSOs in 
Development

4.5.2012 Lausunto Euroopan komission ehdotukseen kansainvälisestä julkisten hankintojen 
instrumentista

11.6.2012 Kepan kannat BetterAid- ja Open Forum verkostojen yhdistymiseen (Kepa’s position on 
merging the BetterAid and Open Forum networks)

11.6.2012 Kepan kannanotto: Rio+20: Kohti oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa maailmaa

3.8.2012 Kepan lausunto humanitaarisen avun linjaukseen

27.8.2012 Kepan kirje hallituksen budjettiriiheen

14.09.2012 KEPA Submission to the EC Public Consultation “Towards a post-2015 development 
framework”

19.9.2012 Kepan kirje eduskunnalle vuoden 2013 kehitysyhteistyömäärärahoista

26.9. 2012 Kepan kommentit Suomen Latinalaisen Amerikan ja Karibian toimintaohjelman 
luonnokseen

1.10.2012 Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2013. Kepan lausunto 
Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle

19.10.2012 Kepan kommentit Kehityspoliittisen toimikunnan 0,7 % -kannanottoon

24.10.2012 Kepan kanta Dohan ilmastokokoukseen (COP18)
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5.11.2012 Kepa's comments to the draft declaration of the CSO Partnership for Development 
Effectiveness (CPDE) 

5.12.2012 Kepan ja järjestöjen kommentit opetussuunnitelmauudistuksen perusteluonnoksiin 
perusopetuksen osalta

21.12. 2012 Kepan kommentit KANE:n toimintasuunnitelmaan 2012-2016
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LIITE 5 Koulutukset ja hankeneuvonta

Maa Aihe K
pl

Kohderyhmä Koul
utus-
päivie
n lkm

Osa
llis
tuji
en 
lkm

Järjestöjen 
asiantuntemuksen käyttö 
aiheittain

Suo
mi

Hankehallinto                                       
Organisaation kehittäminen
Vaikuttamistyö 
Globaalikasvatus
Ilmasto

17
 8
 4
 6
 2

Järjestöt 37
(avoim
et)

622 - Exit hanketyössä/Gannaane 
- Vammaisuus läpileikkaavana 
teemana/ FIDIDA
- Viestintä hankkeessa/SYL, 
Taksvärkki
- Ilmasto/Helsingin yliopisto, 
Dodo 
- Vaikuttaminen/Seta, 
Changemaker, Eetti, Maan 
ystävät, Animalia, Väestöliitto, 
Greenpeace, Plan

Koulutusmuodot

Avoimet koulutukset
Räätälöidyt koulutukset
Vertaisoppimiset/kokemusten vaihdot

37
 2
 4

Järjestöt 37
1,5
2

15
39 -Outcome Mapping 

oppimisryhmä / Solidaarisuus ja 
KUA
-kumppanuushaku: Pela ja 
Solidaarisuus

Hankeneuvonta

 Neuvonta/kehitysyhteistyö 98 Järjestöt 

Tansa
nia

Organisaation kehittäminen
Hankehallinto 
Vaikuttamistyö 

11
1
2

TAP-asiakkaat 
+ muut FNGOt 
ja heidän 
kumppanit, 
Kepan 
kumppanit ja 
muut 
kansalaistoimija
t

18
3
4

112
23
40

TACOSODE: resource 
mobilization
TRACE: organizational 
monitoring and HRBA, Good 
governance in organizational 
decision making process
MANGO: financial strategy 
formulation
CHAVITA and KWIECO: 
advocacy work with Local 
Government Authorities.

Koulutusmuodot

Räätälöidyt koulutukset
Avoimet koulutukset
Vertaisoppimiset/Kokemusten 
vaihdot

11
2
1

Toimintakertomus 2012 43 



Hankeneuvonta

Neuvonta/kehitysyhteistyö 21 Järjestöt

Mosa
mbik

Organisaation kehittäminen
Hankehallinto 
Vaikuttamistyö 
Ilmasto

1
1
2
1

TAP-asiakkaat, 
Kepan 
kumppanit ja 
muut 
kansalaistoimija
t

11 164

Koulutusmuodot

Räätälöidyt koulutukset
Yhteiskoulutukset
Vertaisoppimiset/Kokemusten 
vaihdot

1
3
1

Hankeneuvonta

Neuvonta/kehitysyhteistyö 5 Järjestöt

Nica 
ragua

Organisaation kehittäminen 2 TAP-asiakkaat, 
Kepan 
kumppanit ja 
muut 
kansalaistoimija
t

4 10

Koulutusmuodot

Yhteiskoulutukset 2 4 10

Hankeneuvonta

Neuvonta/kehitysyhteistyö 5 Järjestöt
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LIITE 6 Avoimet järjestötilaisuudet

Pvm Tilaisuus Osallistujia Yhteistyökumppani/t

11.01 Keskustelutilaisuus kehityspoliittisen 
toimenpideohjelman luonnoksesta

26

20.01 Globaalikasvatusjärjestöjen 
kouluyhteistyön koordinaatiotyöpaja

28

25.01 Tammitotit Töölöntori 2B:n järjestöt

02.02 Anna Aikaa 160 Kulttuurikeskus Caisa

24.02 Kansainvälisen työjärjestö ILO:n 
delegaation tapaaminen

10 ILO:n kumppanuusosasto

28.02 Kulttuurienvälinen vuorovaikutus 23 Dodo, Väestöliitto

01.03 Keskustelutilaisuus: OECD/DAC:n 
vertaisarvio Suomen kehityspolitiikasta 
2012

9 Kehys, UM, OECD/DAC:n 
vertaisarvioryhmä

06.03 Nicaragua maatapaaminen 38 Suomi-Nicaragua-seura

12.03 Tansania tapaaminen 14 Kepa Tanzania ja Suomi-Tansania 
ystävyysseura

13.03 Keskustelutilaisuus UM:n eettisistä 
ohjeista järjestöille

8

19.03 Mekong tapaaminen 16 Kepa Mekong ja alueosasto UM

28.03 Kansalaisaloite vaikuttamiskeinona 
-aamiaistapaaminen

24.04 eCampaigning Finland - 
Verkkokampanjoinnin tapaaminen

25 UNICEF

26.04 Vertaistapaaminen VKK-tukea saaville 
järjestöille

11

27.04 Global Dialogue on Faith and Civil 
Society

8 United Religions Initiative, 
Despina Namwembe ja Päivi Hasu, 
Helsingin yliopisto

07.05 Vaikuttamistyön aamiainen 8

10.05 Reilun kaupan aamiainen 30 Reilun kaupan edistämisyhdistys

10.05 AEPF-seminaari: Disarmament for 
Development

50

15.05 Exit-strategia keskustetilaisuus 15 Gannaane

22.05 Keskustelutilaisuus VKK- ja matkatukien 
uudistuksesta

37
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Pvm Tilaisuus Osallistujia Yhteistyökumppani/t

24.05 Ajankohtaista Nicaraguasta tilaisuus 6 Coordinadora Civil

28.05 Keskustelutilaisuus CIVICUS-järjestön 
pääsihteerin kanssa

6 CIVICUS

05.06 Rio +20 infotilaisuus

14.01 The Future of Taxing Multinational 
Corporations

Tax Justice Network ja UM

14.01 Tax Justice Network Suomen 
käynnistystilaisuus

08.08 Outcome Mapping oppimisyhteisö 
(täsmämarkkinoitu/puoliavoin)

8

17.08 Kumppanuusjärjestöhaun info 12 UM/KEO-30

23.08 Rajoitetaanko? Keskustelutilaisuus 
järjestöille kansalaisyhteiskunnan 
toimintatilasta Nicaraguassa, Mekongin 
alueella, Mosambikissa ja Tansaniassa 

65 Kepan maatoimistot sekä 
alueyksiköt UM

30.08  Ideariihi kansalaisjärjestöjen roolista 
Suomen kehityspolitiikassa

11 UM/KEO-30

31.08 Kambodzhan maaoikeudet ja 
kansalaisyhteiskunnan tila

07.09 Avoin koulutus: VKK-hankkeen 
suunnittelu

14

10.09 Vaikuttamistyön aamiainen 16

13.09 VKK infotilaisuus 30

17.09 Sanoista tekoihin - Demokratiatuki 
suomalaisessa kehityspolitiikassa 
-keskustelutilaisuus

DEMO

18.09 Keskustelutilaisuus VKK- ja 
matkatukiuudistuksesta

15

04.10 Mitä kuuluu Maailmanpankki ja IMF

04.10 Toinen kumppanuusjärjestö-info 15 Solidaarisuus, Pela

05.10 AEPF: Aasialaiset vierastyöläiset 
Suomessa

78

09.10 Land Grabs in the Global South - Current 
Challenges and Possible Solutions 
-keskustelutilaisuus

22

11.10 Kehityspoliittinen päivä 100

24.10 Diaspora osana globaaleista teemoista 
kiinnostuneiden järjestöjen toimintaa 

26 Suomi-Somalia verkosto, 
Naistoimittajat ry, Monika-naiset, 
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Pvm Tilaisuus Osallistujia Yhteistyökumppani/t

-keskustelutilaisuus Shalin ry ja Etnisten suhteiden 
neuvottelukunta

30.10 AEPF: AEPF9-tiedotustilaisuus 9 Siemenpuu

30.01 Kiina Afrikassa -keskustelutilaisuus 12

06.11 Maailma kylässä -info 
yhteistyökumppanuusmahdollisuuksista

11

07.11 Infoilta Etvo-ohjelmasta uusille 
järjestöille

7

13.11 AEPF: > "Aasian uudet tuulet - Laos 
2012 ja aasialais-eurooppalainen 
kansalaisyhteiskunta"

12

13.11 Maailma kylässä -asiaohjelmaideapaja 7

03.12 Köyhyys tulee elokuviin: Afrikkaa 
ryöstämässä - Stealing Africa

35 Ylen Köyhyys - Miksi? -projekti

03.12 Vuosi Busanista

03.12 Järjestöjen OPS-aamukahvit 
(perusopetuksen 
opetussuunnitelmauudistus)

11

03.01 Outcome Mapping -pikkujoulut 
(täsmämarkkinoitu)

9 KUA, Solidaarisuus

11.12 Maalma kylässä 
-verkostoitumisseminaari

61

12.12 Kohti vaikuttavaa arvoviestintää -työpaja 33 Lasten ja nuorten säätiö

12.12 Järjestöviestijöiden pikkujoulut Kepassa 15

14.12 Afghanistan - from transition to 
transformation

11 ENNA
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LIITE 7 Henkilöstö

Työsuhde / work contract

Nimi / Name Kaupunki / 
City or Tiimi / 
Team

Tehtävä-
nimike / Job 
title

Alkupäivä / 
started

Loppupäivä 
/ended

Kommentit / 
Comments

Helsinki

Alhojärvi Tuomo Jäsenpalvelut / 
MO services

Jäsenpalveluavust
aja / Intern

01.10.2012 31.01.2013

Aronen Jukka Viestintä / 
Communications

Verkkojulkaisujen 
päätoimittaja / 
Editor-in-chief, 
web publications

22.01.1998

Artes Kai Maailma kylässä / 
World village

Tuottaja / 
Producer

01.02.2004 Opintovapaa / 
study leave 
16.8.2011-
12.10.2012

Autere Sanna Viestintä / 
Communications

Tiedottaja / Press 
officer

20.08.2007

Cantell Matti Koulutus ja 
neuvonta / 
Training and 
advice

Koulutussuunnitte
lija / Training 
coordinator

12.02.2007 31.01.2012

Eurakoski 
Johanna

Maailma kylässä / 
World village

Promoottori / 
Promoter

01.09.2005 Perhevapaa / 
family leave 
24.5.2012 – 
31.5.2013

Grönvall Jon IT Webmaster 03.10.2011 02.10.2012

Hakkarainen 
Henna

Viestintä / 
Communications

Tiedottaja / Press 
officer

10.10.2011 20.08.2014

Hakkarainen Outi Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 
analyses

Ohjelmasuunnittel
ija / Programme 
planner

01.08.2004

Hannula Outi Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kampanjakoordin
aattori / NGO 
coordinator, 
campaigns

07.01.2004 31.07.2012

Hannula Outi Johtotiimi / 
Management

Ohjelmajohtaja / 
Programme 
director

01.08.2012 31.07.2013
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Työsuhde / work contract

Nimi / Name Kaupunki / 
City or Tiimi / 
Team

Tehtävä-
nimike / Job 
title

Alkupäivä / 
started

Loppupäivä 
/ended

Kommentit / 
Comments

Harjunpää 
Johanna

Organisaation 
kehittäminen / 
Organisational 
development

Ohjelma-avustaja 
(Etvo) / Intern

15.08.2011 13.01.2012

Heikkinen Laura Maailma kylässä / 
World village

Festivaaliavustaja 
/ Intern

16.01.2012 30.06.2012

Helenius Kim IT IT tukihenkilö / IT 
support

07.05.2005

Helenius Mikael MaKu Magazine Toimitusassistentt
i / Non-military 
serviceman

09.08.2012 23.06.2013

Helle Aino Jäsenpalvelut / 
MO services

MT -avustaja / 
Intern

16.01.2012 15.07.2012

Hietaniemi Tuuli Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kehityspoliittinen 
asiantuntija / 
Development 
policy officer

01.09.2010

Hintikainen Katja Jäsenpalvelut / 
MO services

Järjestökoordinaat
tori/ NGO 
coordinator

30.09.2010 30.06.2012 Osa-aikainen / 
part-time 50%

Holm Sebastian Hallinto / 
Administration

Hallintoassistentti 
/ Non-military 
serviceman

06.08.2012 20.06.2013

Honkanen Saara Organisaation 
kehittäminen / 
Organisational 
development

Ohjelma-avustaja 
(Etvo) / Intern

13.08.2012 11.01.2013

Joro Anna-Sofia Viestintä / 
Communications

Tiedottaja / Press 
officer

15.11.2010

Jussila Jorma Talous / Finance Pääkirjanpitäjä / 
Chief accountant

19.11.2007

Kanniainen Topi Viestintä / 
Communications

Viestintäharjoitteli
jä / Intern

01.02.2012 31.05.2012

Keinänen Atte Viestintä / 
Communications

Toimitusassistentt
i / Non-military 
serviceman

13.08.2012 27.06.2013

Kontinen Tiina Organisaation 
kehittäminen / 
Organisational 
development

Koulutussuunnitte
lija / Training 
coordinator

01.01.2007 31.10.2012 Työvapaa / leave 
of absence 
1.3.2010-
31.10.2012

Konttinen Paula Koulutus ja 
neuvonta / 
Training and 
advice

Koulutussuunnitte
lija / Training 
coordinator

02.04.2012
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Työsuhde / work contract

Nimi / Name Kaupunki / 
City or Tiimi / 
Team

Tehtävä-
nimike / Job 
title

Alkupäivä / 
started

Loppupäivä 
/ended

Kommentit / 
Comments

Korhonen Kalle IT Järjestelmäasiantu
ntija / System 
analyst

12.06.2000

Korpi Nelli 
Johanna

Maailma kylässä / 
World village

Promoottori / 
Promoter

20.02.2012 31.05.2013

Kunttu Samuli Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 
analyses

Informaatikko / 
Information 
specialist

19.10.2009

Kuusinen Carita Hallinto / 
Administration

Henkilöstösuunnit
telija / HR 
coordinator

01.08.2006

Lager Laura Organisaation 
kehittäminen / 
Organisational 
development

Koulutussuunnitte
lija / Training 
coordinator

01.10.2002

Lagus Ruben Koulutus ja 
neuvonta / 
Training and 
advice

Avustaja / 
Assistant

24.08.2012 31.12.2012

Laine Pia Johanna MaKu Magazine Toimittaja / Editor 14.02.2005 Vuorotteluvapaa / 
alternation leave 
28.2.2011-
21.2.2012

Lappalainen Timo Johtotiimi / 
Management

Toiminnanjohtaja 
/ Executive 
director

01.01.2005

Lehdonmäki Ilkka MaKu Magazine Päätoimittaja / 
Editor-in chief

01.02.2004

Leino Sisko Hallinto / 
Administration

Hallintokoordinaa
ttori / 
Administrative 
coordinator

15.11.1989 Osa-aikainen / 
part-time 64%

Lindroos 
Henriikka

Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kampanja-
avustaja / Intern

02.08.2012 27.12.2012

Lounasheimo 
Paula

Jäsenpalvelut / 
MO services

Jäsensihteeri / 
MO secretary

01.08.2009 Perhevapaa / 
family leave 
7.3.2012 – 
30.9.2013

Mankila Marjukka Koulutus ja 
neuvonta / 
Training and 
advice

Hankeneuvoja / 
Project adviser

01.12.2006 31.12.2013

Mäki Niina Hallinto / 
Administration

Kehityspoliittinen 
asiantuntija / 

24.09.2007 Työvapaa / leave 
of absence 
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Työsuhde / work contract

Nimi / Name Kaupunki / 
City or Tiimi / 
Team

Tehtävä-
nimike / Job 
title

Alkupäivä / 
started

Loppupäivä 
/ended

Kommentit / 
Comments

Development 
policy officer

1.11.2011-
30.9.2013

Mäki-Hakola Heli Administration 
team

Hallintoassistentti 
/ Administrative 
assistant

13.05.1998 Osa-aikainen / 
part-time 90%

Nahi Tytti Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kehityspoliittinen 
asiantuntija / 
Development 
policy officer

01.01.2005 Työvapaa / leave 
of absence 
5.11.2011-
31.7.2015

Nevalainen 
Helena

Koulutus ja 
neuvonta / 
Training and 
advice

Hankeneuvoja / 
Project adviser

05.05.1999 Vuorotteluvapaa / 
alternation leave 
1.2.2012-
24.1.2013

Nilsson Eva Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kehityspoliittinen 
asiantuntija / 
Development 
policy officer

07.11.2011 31.07.2015

Niskanen Eija Jäsenpalvelut / 
MO services

AEPF-
koordinaattori / 
AEPF 
Coordinator

09.01.2012 31.12.2013 Osa-aikainen / 
part-time 50%

Nokelainen Pasi Viestintä / 
Communications

Tiedottaja / Press 
officer

01.09.2006 Työvapaa / leave 
of absence 
30.9.2011-
20.8.2014

Onali Anja Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 
analyses

Ohjelmasuunnittel
ija / Programme 
planner

03.05.2004 Työvapaa / leave 
of absence 
1.8.2011-
31.12.2015

Pallasmaa-Kuortti 
Sirkku

Talous / Finance Kirjanpitäjä / 
Accountant

01.04.2009 Osa-aikainen / 
part-time 65%

Palmu Anja-Maija Hallinto / 
Administration

Hallintosihteeri / 
Administrative 
secretary

19.04.2004

Palmula Sarianne Talous / Finance Taloussuunnittelij
a / Controller

06.02.2008

Peebles Aleksi IT Webmaster 20.08.2007 Vuorotteluvapaa / 
alternation leave 
10.10.2011-
2.10.2012

Pesola Jouni Maailma kylässä / 
World village

Tuotantoassistentt
i / Production 
assistant

01.09.2010 02.11.2012

Railo Mika Johtotiimi / 
Management

Viestintäjohtaja / 
Director for 

07.08.2000
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Työsuhde / work contract

Nimi / Name Kaupunki / 
City or Tiimi / 
Team

Tehtävä-
nimike / Job 
title

Alkupäivä / 
started

Loppupäivä 
/ended

Kommentit / 
Comments

campaigns and 
communication

Rekola Sanna Jäsenpalvelut / 
MO services

GE-koordinaattori 
/ Global education 
network 
coordinator

10.01.2007

Romar Anne Johtotiimi / 
Management

Hallintojohtaja / 
Administrative 
director

01.01.1998 Vuorotteluvapaa / 
alternation leave 
1.4.2012-
25.3.2013

Ruotsalainen Nina Maailma kylässä / 
World village

Tuottaja / 
Producer

01.08.2011 19.10.2012

Råman Aino Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kampanja-
avustaja / Intern

06.02.2012 05.06.2012

Saares Pauliina Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kehityspoliittinen 
asiantuntija / 
Development 
policy officer

01.10.2011 30.09.2013

Salminen Esa Viestintä / 
Communications

Verkkojulkaisujen 
toimitussihteeri / 
Editor, web 
publications

05.05.2009

Salonen Kirsi Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 
analyses

Verkostokoordina
attori / Network 
coordinator

01.10.2007 Perhevapaa / 
family leave 
29.6.2011 –
17.9.2013

Salonen Eveliina Johtotiimi Ohjelmajohtaja / 
Programme 
director

01.08.2010 31.07.2012

Sarvilahti-
Jiménez Pauliina

Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 
analyses

Verkostokoordina
attori / Network 
coordinator

19.04.2012 17.09.2013

Savolainen Suvi Viestintä / 
Communications

Graafikko / 
Graphic designer

01.01.2006

Seppo Maija Johtotiimi / 
Management

Ohjelmajohtaja / 
Programme 
director

01.07.1998 Työvapaa / leave 
of absence 
1.1.2012-
31.7.2013

Shakir-Corbishley 
Aysu

Johtotiimi / 
Management

Hallintojohtaja / 
Administrative 
director

01.04.2012 31.03.2013

Silvennoinen Olli Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 

Kirjastoavustaja / 
Non-military 
serviceman

18.07.2011 15.05.2012
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Työsuhde / work contract

Nimi / Name Kaupunki / 
City or Tiimi / 
Team

Tehtävä-
nimike / Job 
title

Alkupäivä / 
started

Loppupäivä 
/ended

Kommentit / 
Comments

analyses

Simonen Saara Jäsenpalvelut / 
MO services

Jäsensihteeri / 
MO secretary

07.03.2012 15.03.2013

Soila Tuomas MaKu Magazine Toimitus-
assistentti / Non-
military 
serviceman

05.09.2011 03.08.2012

Soini Lauri Viestintä / 
Communications

Verkkotuottaja / 
Web producer

19.04.2010

Starck Auli Jäsenpalvelut / 
MO services

Jäsenkoordi-
naattori / MO 
coordinator

07.01.2004

Taberman Sami Viestintä / 
Communications

Toimitus-
assistentti / Non-
military 
serviceman

15.08.2011 13.07.2012

Tapanainen Maili MaKu Magazine Toimittaja / Editor 28.02.2011 21.02.2012

Toikka Miia Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 
analyses

Verkostokoordina
attori / Network 
coordinator

01.03.2001 20.04.2012

Tolonen Tuovi Koulutus ja 
neuvonta / 
Training and 
advice

Koulutus-sihteeri / 
Training assistant

24.09.2008

Tuominen Kaisu Organisaation 
kehittäminen / 
Organisational 
development

Ohjelma-
suunnittelija / 
Programme 
planner

13.09.2010 31.12.2015

Turakka Antti Koulutus ja 
neuvonta / 
Training and 
advice

Koulutus-
suunnittelija / 
Training 
coordinator

01.10.2003

Tyvijärvi Anu Jäsenpalvelut / 
MO services

Järjestökoordinaat
tori/ NGO 
coordinator

01.06.2012 31.12.2013 Osa-aikainen / 
part-time 50%

Valtonen Anni MaKu Magazine Toimitus-
päällikkö / 
Managing editor

05.01.2009

Vesalainen Jaana Talous / Finance Taloussihteeri / 
Accounting 
secretary

04.05.1998

Vihriälä Anni Organisaation Etvo- 22.10.2010
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Työsuhde / work contract
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City or Tiimi / 
Team

Tehtävä-
nimike / Job 
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Loppupäivä 
/ended

Kommentit / 
Comments

kehittäminen / 
Organisational 
development

koordinaattori / 
Coordinator, 
Finnish volunteer 
programme

Wiik Anu Maailma kylässä / 
World village

Ohjelma-
avustaja / Intern

16.01.2012 30.06.2012

Wilkinson Niko Maailma kylässä / 
World village

Tuotanto-
assistentti / 
Production 
assistant

29.10.2012

Villanueva 
Gianfranco

Hallinto / 
Administration

Hallinto-avustaja / 
Non-military 
serviceman

01.08.2011 29.06.2012

Virmavirta 
Johanna

Maailma kylässä / 
World village

Viestintä-
assistentti / Intern

16.01.2012 30.06.2012

Ylikoski Terhi Vaikuttamistiimi / 
Advocacy

Kampanjakoordin
aattori / NGO 
coordinator, 
campaigns

24.09.2012 31.07.2013

Österinen Kaisu 
Marika

Verkosto ja 
analyysit / 
Network and 
analyses

Verkostokoor-
dinaattori / 
Network 
coordinator

01.01.2004

Mosambik

Lähetetyt / Expatriates

Parviainen Ritva Maputo Maajohtaja / 
Country director

01.03.2008 28.02.2013

Sarvilahti-
Jiménez Pauliina 

Maputo Kehitys-
poliittinen 
työntekijä  / 
Development 
policy officer

1.4.2009 31.3.2012

Paikalta palkatut / Locally hired

Jofrice Lucia Pemba Kehitys-
poliittinen 
työntekijä  / 

23.05.2011 Opintovapaa / 
study leave  
8.10.2012-
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City or Tiimi / 
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Loppupäivä 
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Kommentit / 
Comments

Development 
policy officer

7.10.2014

Loureiro Celma Pemba Assistentti / 
Assistant to admin 
and programme

15.03.2005 30.06.2012

Machimbene 
Mário

Maputo Kehitys-
poliittinen 
työntekijä  / 
Development 
policy officer

17.10.2012 07.10.2014

Massinga Jorge Maputo Huoltomies ja 
autonkuljettaja  / 
Logistics officer

01.07.1992

Mazuze Naftal Maputo IT-tuki, toimisto-
apulainen  / IT 
support & office 
secretary

07.07.1991

Munjaga Alzira Maputo Siivooja / 
Cleaning lady

01.12.2005

Nhampule Regina Maputo Talous-
assistentti / 
Assistant 
accountant

08.07.2002 1.1.2013 alkaen 
administraattori

Ossemane 
Humberto

Maputo Kehityspoliittinen 
työntekijä / 
Development 
policy officer

01.05.2008

de Sagres Ilídio Maputo Hankeneuvoja / 
Project adviser

23.05.2005

Santos Francisco Maputo Toimisto-
päällikkö / 
Administrator

05.10.1993 31.12.2012

Nicaragua

Lähetetyt / Expatriates

Chavda Kirsi 
Mirjami

Managua Kehityspoliittinen 
työntekijä / 
Development 
policy officer

01.06.2011 31.05.2014

Valtonen Lotta Managua Maajohtaja / 
Country director

13.04.2011 12.04.2014
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Kommentit / 
Comments

Paikalta palkatut / Locally hired

Valdivía Jose Managua Kehityspoliittinen 
työntekijä / 
Development 
policy officer

22.06.2009

Bush Carla Managua Hankeneuvoja   / 
Project adviser

01.04.2002 04.10.2012

Gutierrez Francis Managua Kirjanpitäjä  / 
Administrator

01.04.2008

Lara Xiomara Managua Vastaanottovirkail
ija / Receptionist

13.02.1989

Aragon Thelma Managua Siivooja / 
Cleaning lady

01.02.1998

Tansania / Tanzania

Lähetetyt / Expatriates

Hossain Masud Dar es Salaam Maajohtaja / 
Country director

01.01.2012 31.12.2013

Kettunen Jenna Dar es Salaam Hankeneuvoja / 
Project adviser

10.08.2011 09.08.2013

Lönnqvist Linda Dar es Salaam Kehityspoliittinen 
työntekijä / 
Development 
policy officer

04.01.2010 31.12.2013

Paikalta palkatut / 
Locally hired

Mshana Asna Dar es Salaam Hankeneuvoja   / 
Project adviser

01.11.2009

Bakar Khamis 
Bakar

Dar es Salaam Kehityspoliittinen 
työntekijä / 
Development 
policy officer

20.04.2009

Njau Harold Dar es Salaam Kirjanpitäjä  / 
Administrator

05.02.2009

Pambe Catherina Dar es Salaam Siivooja / 
Cleaning lady

05.01.2009

Simba Rehema Dar es Salaam Toimistosihteeri / 
Office assistant

03.05.2010

Swai Andrew Dar es Salaam Huoltomies ja 
autonkuljettaja / 

05.01.2009
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Logistics officer

Mekong

Lähetetyt / Expatriates

Ahola Helena Bangkok Alueohtaja, 
Mekong / 
Regional director, 
Mekong

01.01.2012 31.12.2013

Kuronen Timo Bangkok Kehityspoliittinen 
työntekijä / 
Development 
policy officer

01.05.2010 14.12.2012

Paikalta palkatut / Locally hired

Rattanarat 
Warangkana

Bangkok Kehityspoliittinen 
työntekijä / 
Development 
policy officer

01.01.2009

ThawichatanonPa
njamas

Bangkok Toimistosihteeri / 
Administrator

25.07.2011 24.07.2012

Eamsakul 
Prawena

Bangkok Toimistosihteeri / 
Administrator

24.07.2012
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