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1
KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Elina Vuola totesi kevätkokouksen avauspuheessaan, kuinka
kehitysyhteistyöalalla  rahoituskysymykset  ovat  nousseet  vahvasti  esille  viime
kuukausina.  Valittaen  on  todettava  Suomen  hallituksen  yli  90  miljoonan  euron
leikkaukset  vuosien  2015-2017  kehitysyhteistyövaroihin.  Käytännössä  leikkaukset
hautaavat hallitusohjelman tavoitteen saavuttaa 0,7 prosentin osuus  BKTL:stä vuoteen
2015  mennessä.  Rahoitusvajetta  paikatakseen  (Suomen)  hallitus  on  ohjannut
päästöhuutokauppatulot kehitysyhteistyöhön ja ilmastotalkoisiin, mutta ikävä kyllä EU:n
päätöksistä johtuen huutokauppatulot näyttävät jäävän paljon suunniteltua pienemmiksi,
ja  summat  eivät  kata  leikkausten  aikaan  saamaan rahoitusaukkoa.  Katseet  ovat  sekä
Suomessa  että  kansainvälisesti  kääntyneet  toiveikkaasti  innovatiivisiin
rahoituslähteisiin, joita on ajateltu korvaamaan vähenevää rahoitusta.  Nähtäväksi  jää,
mitä EU:n transaktioveroa suunnitteleva työryhmä saa aikaiseksi. 

YK:n vuoden 2015 jälkeistä kehitysohjelmaa valmistellaan parhaillaan. Sekä Kepa että
Kehys  ry  ovat  välittäneet  järjestöjen  näkemyksiä  niin  ulkoministeriöön  kuin
kansainvälisille  foorumeille.  Edelleen  ajankohtaisia  haasteita  ovat  ihmisoikeudet  ja
ihmisoikeusperustaisuus.  Tavoitteena  tulisi  olla  kestävän  kehityksen  tavoitteiden  ja
vuosituhattavoitteiden  yhdistäminen  keskiössään  köyhyyden  poistaminen,  kehityksen
mittariston uudistaminen sekä vähemmistöjen äänen kuuluminen. 

Ulkoministeriö  on  tehnyt  Kepalle  aloitteen  viestintä-  ja  globaalikasvatuksen  sekä
hankevalmistelumatka-  ja  konferenssimatkatukien  (VGK-tukien)  hallinnoinnin
siirtämisestä  Kepaan.  Kepa  on  hyväksynyt  aloitteen  ja  odottaa  parhaillaan  päätöstä,
jonka  perusteella  siirto  viedään  loppuun.  On  hyvä  tiedostaa,  että  siirron  takana  on
ministeriön tarve supistaa henkilöstöään valtionhallinnon talouden tehostamisohjelman
vuoksi.  Ulkoministeriössä  on  myös  käynnissä  haku  uusille  kehitysyhteistyön
kumppanuusjärjestöille.  Haun  takana  on  se,  että  ministeriössä  halutaan  keskittää
rahankäyttöä  ja  -jakoa,  kuten  OECD:n  evaluaatio  Suomen  kehitysyhteistyöstä  on
suosittanut.  Kepassa  haluamme  kuitenkin  muistuttaa  ministeriötä  monimuotoisen
kansalaisyhteiskunnan tärkeydestä.

Keväällä  2012  Kepa  liittyi  työ-  ja  elinkeino-  sekä  ulkoministeriön  yhteiseen   Team
Finland  -verkoston  kehittämistyöryhmään  kansalaisyhteiskunnan  edustajana. Kepaa
edustaa  World  Visionin  Tiina  Saukko.  Edustajalta  edellytetään  Kepan
yritysvastuulinjausten  esilläpitoa  ja  noudattamista.   On  nähtävissä,  että  yritysten
perustamat  kansalaisjärjestöt  ovat  hakeutumassa kehitysrahoituksen piiriin.  Kepan on
seurattava  tilannetta  ja  muistutettava  kaiken  kehitysrahoituksen  kriteereistä,  kuten
ihmisoikeuksien huomioimisesta ja köyhyyden vähentämisestä. 

Lopuksi  puheenjohtaja  kertoi,  että  Kepan  hallituksen  työskentelyn  avoimuuden
vahvistamiseksi  hallituksen  kokousasiakirjat  ovat  keväästä  alkaen  olleet  luettavissa
jäsensivuilla netissä.  Hallituksen jäsenet  ovat  myös aloittaneet  blogien kirjoittamisen
jäsensivuille. 
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Puheenjohtaja toivotti  kokousväen lämpimästi  tervetulleeksi  ja  totesi  kevätkokouksen
alkaneeksi klo 13:08. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä 1A.

2
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme 
ääntenlaskijaa.

2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta

Päätös Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö  - 
Allianssi ry.

2.2. Kokouksen sihteerin kutsuminen, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu, Kepa ry.

Valittiin 
- pöytäkirjan tarkastajiksi

Hannele Ilomäki-Piirilä, Lohjan Maailmankauppayhdistys ry
Ringa Prauda, SAMOK ry

- ääntenlaskijoiksi 
Liisa Lahti, Eettisen kaupan puolesta ry 
Nur Mohamud, African Care ry 
Pirjo-Liisa Penttinen, Suomen NNKY-liitto ry.

3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kepan sääntöjen §16 mukaan hallituksen on kutsuttava  yhdistyksen kokoukset koolle
jäsenille  postitetuilla  kirjeillä  jäsenistön  ilmoittamaan  osoitteeseen  tai  sähköpostitse
jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

4
KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN
VAHVISTAMINEN 

Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain 
kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää 
kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.

Päätös Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 34, heidän edustamiensa 
yhdistysten lukumääräksi 37 ja äänimääräksi 44. Vahvistettiin kolmen 
puhevaltaisen edustajan sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. 
Osallistujalista on liitteenä 4A.
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5
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa. 

6
VAALIVALIOKUNNAN ASETTAMINEN

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esittely Kepan  sääntöjen  20§  mukaan  syyskokouksessa  suoritettavia  vaaleja  valmistelee
vaalivuoden syyskokousta edeltävässä kevätkokouksessa asetettu vaalivaliokunta, johon
valitaan  hallituksen  esityksen  pohjalta  kokoonkutsuja  ja  kahdeksan  muuta  jäsentä,
joiden tulee edustaa yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman monipuolisesti. 

Vaalivaliokunnan  tehtävänä  on  esittää  perusteltu  ehdotuksensa  yhdistyksen
puheenjohtajaksi,  varapuheenjohtajiksi  sekä  muiksi  hallituksen  jäseniksi  valittavista
henkilöistä  vaalivuoden  syyskokoukselle.  Tätä  ennen  vaalivaliokunnan  tulee  pyytää
yhdistyksen  jäseniltä  esityksiä  ehdokkaiksi  vaalivuoden syyskokouksessa  täytettäviin
luottamustoimiin. Hallituksen jäsentä ei saa valita vaalivaliokuntaan.   

Hallituksen pohjaesitys vaalivaliokunnaksi on liitteenä 6A.

Päätös  Kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti vaalivaliokunnan: 

Julia Ojanen Plan Suomi Säätiö
Marjo Heinonen Abilis-säätiö 
Ulla Hoyer Emmaus Helsinki ry
Maija Karjalainen IBBY Finland ry 
Riitta Salin Moniheli ry
Kirsi Perttola-Ylinampa Oulu-Matagalpa-ystävyysseura ry 
Henni Axelin Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Seppo Kalliokoski Suomi-Namibia-Seura ry 
Jaakko Hautamäki Wycliffe Raamatunkääntäjät ry.

Vaalivaliokunnan kokoonkutsujaksi nimettiin Julia Ojanen, Plan Suomi Säätiö.

7
VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS

Esittelijä Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja 

Esittely Liitteenä 7A on hallituksen esitys vuoden 2012 toimintakertomukseksi

Toiminnanjohtaja  

Kesäkuussa 2012 pidetyssä YK:n kestävän kehityksen Rio+20-kokouksessa kehitysmaat
ja  -järjestöt  onnistuivat  jarruttamaan  rikkaiden  maiden  vihreän  talouden  nimissä
havittelemia vaatimuksia. Kehitysmaat tarvitsevat selkeästi lisäaikaa, jotta ne pystyvät
aidosti  vaikuttamaan  vihreän  talouden  onnistumiseen  yhteiskunnissaan.   Vihreän
talouden kriteerit ovat vielä hajanaiset ja ilman tarkennuksia kehitysmaiden on vaikea
tietää,  mitä  sitovia  sääntöjä  ja  vaatimuksia  valtioille  tulee.  OECD:n  Busanin
huippukokouksen jälkeinen post-Busanin kumppanuusohjelma lähti  hitaasti  liikkeelle.
Sen  sijaan  kansalaisliikkkeet  onnistuivat  luomaan  Kepalle  merkittävän
kansalaisjärjestöjen  vertaistuen  ja  vaikuttamisen  verkoston  –  CSO  Partnership  for
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Development Effectiveness. Verkosto haluaa vaikuttaa siihen, että kansalaisjärjestöillä,
maailmanlaajuisesti,  on  tilaa  vaikuttaa.  Valitettavasti  kansalaistoimijoiden  tilanne  eri
puolilla  maailmaa  näyttää  vain  kapenevan huolestuttavasti.  Viestit  järjestöiltä  Kepan
kehityspoliittisessa  päivässä  lokakuussa  2012  toteavat  kuitenkin  vahvasti,  että
taistelumme  jatkuu.  Vaatimukset  rahoitusmarkkinoiden  ja  yrityssektorin  sääntelystä
nousivat  vuonna  2012  vihdoin  näkyvästi  kansainväliselle  agendalle.  Kysymystä  on
lähestytty  myös  arvopohjaisesti  kuten,  kuinka  taakka  jaetaan  oikeudenmukaisesti  tai
haluavatko yritykset olla ”hyviä kansalaisia”. 

Vuosi  2012 oli  nivelvuosi,  sillä se päätti  Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden 2010-
2012,  ja  vuoden  aikana  paneuduttiin  uuden,  vuosien  2013-2015,  ohjelman  luontiin.
Samalla aloitettiin strategian 2012-2017 jalkauttaminen. 

Toiminnanjohtaja  kiitti  koko  Kepan  henkilökuntaa  ja  ohjelmajohtaja  Outi  Hannulaa
hienosta työskentelystä uuden ohjelman rakentamisessa. 

Ohjelmajohtaja 

Ohjelmajohtaja esitteli toimintakertomuksen; esittely on liitteenä 7B. 

Yleiskeskustelu Ei ollut. 

Yksityiskohtainen käsittely 

Toimintakertomus käytiin lävitse kappale kappaleelta ja liitteet yhtenä kokonaisuutena. 

Päätös Toimintakertomus 2012 liitteineen hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

8
VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS 

Esittelijä Taloussuunnittelija

Esittely

Hallituksen esitys vuoden 2012 tilinpäätökseksi on liitteenä 8A . Ohjelmakauden 2010-2012 vertailu jaettiin 
tiedoksi, liite 8B. 

Yleiskeskustelu Kokousedustaja A. Tolvanen, Suomi-Afrikka-yhdistysten liitto ry, esitti kiinnitettäväksi
huomiota  Kepan  käyttämän  tilintarkastustoimiston  yhteiskuntavastuukäytäntöihin  ja
totesi,  että  olisi  suotavaa  käyttää  kansallisten  tilintarkastustoimistojen  palveluja.
Hallintojohtaja  kiitti  kommentista  ja  kertoi  vastauksena,  että  Kepassa  on  mietitty
mahdollisuutta  käyttää  kansallisia  palveluja.  Vaakakupissa  painaa  se,  että  sinänsä
yhteistyö nykyisen tilintarkastustoimiston kanssa on sujunut hyvin. Kepa on äskettäin
päättänyt sopimuksen kansainvälisen työterveyshuollon palvelujen tuottajan kanssa ja
solminut työterveyshuoltosopimuksen kotimaisen Diacorin kanssa. 

Päätös Tilinpäätös 2012 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 
Merkittiin tiedoksi, liite 8B, Ohjelmakauden 2010-2012 vertailu. 
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9
TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA VASTUUVAPAUDEN 
MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE, tilintarkastuskertomus, liite 9A, jaettiin pöydälle

Esittelijä Hallintojohtaja 

Yleiskeskustelu Ei ollut. 

Päätös Todettiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.

10
ILMOITUSASIAT

10.1 Maailma Kylässä -festivaali 25.-26.5.2013

Esittelijä Ohjelmajohtaja 

Esittely Tänä  vuonna  festivaalin  pääteemana  ovat  ihmisoikeudet  ja  maantieteellisinä
painopistealueina  Kaakkois-  ja  Itä-Aasia.  Pääyhteistyökumppaneita  ovat  Metro-lehti,
Plan  Suomi Säätiö,  Suomen Lähetysseura,  ulkoasiainministeriö,  Euroopan komission
Suomen edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto. Esiintyjiä tulee
muun  muassa  Filippiineiltä,  Japanista,  Kambodzhasta,  Kiinasta,  Koreasta  ja
Tansaniasta.  Kirjailijoista  mukaan  ovat  lupautuneet  Ahmad  Khalid  Tawfiq,  Tarja
Halonen ja Erkki Tuomioja. Teemoja nostetaan esiin teatterin, tanssin ja – uutuutena –
runouden voimin. Liitteenä 10.1A esittely. 

10.2 Järjestöille myönnettävät viestintä- ja globaalikasvatus- sekä matkatuet (VGK)

Esittelijä Järjestökoordinaattori 

Esittely Ulkoministeriön  (UM)  päätöstä  VGK-hallinnoinnin  siirrosta  Kepaan  odotetaan
lähiaikoina.  UM  on  ilmoittanut  käsittelevänsä  vain  15.4.2013  mennessä
vastaanottamiaan matkatukihakemuksia. Kepassa oli valmistauduttu aloittamaan tukien
käsittely  1.6.2013  lähtien,  mutta  asian  käsittely  on  pitkittynyt  ministeriössä,  ja  nyt
todennäköisemmältä näyttää hallinnoinnin aloittaminen 1.8. lähtien. Hallinnointia varten
perustetaan  järjestötukiyksikkö  ja  VGK-tukien  päätökset  tekevä  asiantuntijajaosto.
Liitteenä 10.2A on VGK-uudistuksen esittely. 

11
MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 

12 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:55.

Elina Vuola Olli Joensuu
puheenjohtaja §1-2.1 puheenjohtaja § 2.2- 
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Anja-Maija Palmu Hannele Ilomäki-Piirilä
sihteeri pöytäkirjan tarkastaja 

Ringa Prauda 
pöytäkirjan tarkastaja


