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Vuosi 2012 pähkinänkuoressa

● Kepan ohjelmakauden 2010-2012 viimeinen vuosi ja 
uuden ohjelman rakentaminen (fokus jäsensuhteiden 
elävöittämisessä) sekä neuvottelut UM:n kanssa

● Viestintä- ja kehityskasvatustuet (VKK) – pohdintaa ja 
valmistelua Kepan hallituksen johdolla UM:n ja 
järjestöjen kanssa

● Kepa mukana kansainvälisissä, avun tuloksellisuutta 
käsittelevissä järjestörakenteissa 

● Kepassa uusi hallitus, puheenjohtajana Elina Vuola
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1. Jäsenjärjestöjen poliittisten ja taloudellisten 
toimintaedellytysten vahvistaminen 

● VKK- ja matkatukien ottaminen osaksi Kepaa

● Järjestöjen osuus kehyrahoituksesta säilynyt 
ennallaan (12%)

● Hanketuen sähköinen haku: järjestöjen näkökulma 
mukaan

● KEPOon vaikuttaminen

● Kepa verkostoi jäseniään: temaattiset, aluetilaisuudet

● VINGO uutena jäsenpalveluna
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2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen 

● Hankeneuvontaa Helsingissä ja maatoimistoissa 
sadalle järjestölle, hakemusten kommentointia myös 
kumppanuusjärjestöhaussa ja VKK-hakemuksille

● Kepan etelän toimistojen koulutukset auttaneet 
jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehittymistä järjestöinä

● Vertaisoppimista ja opintopiirejä järjestöjen kesken

● Vain vähän kiinnostusta järjestöiltä räätälöityyn 
organisaation kehittämiseen 

● Kepa tuonut kansainvälisiltä areenoilta aiheita ja 
kouluttajia oppimistilaisuuksiin Suomessa
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2. jatkuu:  Kepan kumppanuudet Etelässä 

● Kepan maatoimistot vahvistivat paikallisia kansalaistoimijoita

● Verkostomainen työote & tiedonvaihto 

● Keskittyminen Kepan vaikuttamisteemoihin:

● Kehityskysymykset, valtion budjetin seuranta eri tasoilla
● Yritysvastuukysymykset ja ulkomaiset investoinnit
● Valmistautuminen yhdessä ilmastokokoukseen
● AEPF-konferenssi Laosissa & AEPF-Suomi-verkosto

● Kumppanien tukeminen kansalaisyhteiskunnan toimijoina

● Liite 3: kooste kumppanuuksista
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3. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen

● Kepa.fi kävijämäärä noin 195 000 vuodessa

● Osallistumiskone ja Eettiset joululahjat ohjasivat 
jäsenjärjestöjen sivuille

● Useita Facebook-toiminnallisuuksia, aktivoitumista 
Twitterissä

● Maailma kylässä yli 100 000 kävijää, 300 järjestöä

● Maailman kuvalehti verkossa → uusia lukijoita
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4. Vaikuttaminen poliittisiin päättäjiin

● 0,7 yhä kaukana

● Kansainväliset konferenssit Rio+20 ja YK:n 
ilmastokokous COP 18

● Rahoitusmarkkinavero, kv. veronkierto ja yritysvastuu 
poliittiseen keskusteluun Suomessa

● Kansainväliset verkostot avun tuloksellisuudesta ja 
eritoten ihmisoikeusperustaisuudesta 

● Globbareille Sitran erityismaininta uusi demokratia 
-foorumissa

● Lukuisia temaattisia julkaisuja ajankohtaisista aiheista



8 

5. Kepan organisaatio

● Uusi hallitus: tavoitteet ja kehittämiskohteet

● Tiiminvetäjien, maa- ja aluejohtajien sekä johtotiimin 
yhteistyölle uusia rakenteita

● KPMG-toiminnantarkastuksesta kehuja ja 
kehittämisajatuksia

● Pemban toimisto Mosambikissa suljettiin suunniteltua 
aiemmin, henkilökunnan supistaminen Maputossa

● Työilmapiiri säilynyt hyvänä, tyytyväisyys johtamiseen 
kasvanut

● Kepan henkilöstölinjaus vuosille 2013-2017 
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