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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Vuonna 2016 maailmassa oli
yli 65 miljoonaa pakolaista,
enemmän kuin koskaan aiemmin.
Pakolaisuus on kasvava ja globaalisti yhteinen, monitasoisia ratkaisuja ja pakolaisuuden
kokonaiskuvan katsomista vaativa suuri kysymys myös tulevina vuosina. Siksi Pakolaisavun
vankalle asiaosaamiselle ja tulokselliselle käytännön työlle on kysyntää sekä pitkittyneissä
pakolaistilanteissa kehitysmaissa että Suomessa, jonne on viime vuosina tullut aiempaa
suurempi määrä pakolaisia ja siirtolaisia.

Mirjami Rustanius

Suomen Pakolaisapu on oman alansa vahva toimija, joka
työskentelee ulkomailla ja Suomessa monisuuntaisena
asiantuntijaorganisaationa tukien uusia alkuja yhteisen
mission ja vision ohjaamana.

MISSIO: Työtä uutta alkua varten
Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista
osallisuutta yhteiskunnissa ja yhteiskuntien jäseninä sekä rakentajina.

VISIO:
• Pakolaiset ja siirtolaiset ovat yhdenvertaisia, osallistuvia yhteiskunnan jäseniä.
• Heidän perusoikeutensa toteutuvat myönteisessä asenneilmapiirissä.
• Suomen Pakolaisapu on luotettu kansainvälinen toimija ja valtakunnallisesti merkittävä
pakolaiskysymysten ja kotoutumisen asiantuntija.
Suomen Pakolaisavun työtä ohjaavat keskeiset arvot ovat oikeudenmukaisuus, osallisuus ja
yhdenvertaisuus sekä läpinäkyvyys ja vastuullisuus.
Suomen Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden
tiedotuksessa Suomessa.
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Pakolaisavun vuoden 2016 toimintakenttä oli
haastava, mutta tästä huolimatta järjestön työllä saavutettiin hienoja tuloksia. Vaikka hallituksen vuonna 2015 tekemät kehitysyhteistyöleikkaukset ja niistä seuranneet säästötarpeet
johtivat siihen, että kehitysyhteistyön työmuotoja jouduttiin supistamaan ja Sierra Leonessa
aloitettiin valmistelut ohjelman lopettamiseksi,
hyödytti Pakolaisavun kehitysyhteistyö suoraan lähes 16 000 ja välillisesti 80 000 ihmistä.
Syksyllä 2016 julkistetut ulkoasiainministeriön
tilaaman arvioinnin tulokset vahvistivat, että
Pakolaisavun tekemä työ on vaikuttavaa, tarkoituksenmukaista ja ehdottoman tarpeellista.
Tämä on tärkeä muistutus, sillä pakolaisongelma ei ratkea sulkemalla silmät ja valtioiden
rajat. Vain pitkäjänteisellä kehityspolitiikalla ja
siviilikriisinhallinnan toimilla voidaan vaikuttaa
pakolaisuuden juurisyihin.

Vuoden aikana maahanmuutto puhututti laajasti Suomen julkisessa keskustelussa, ja
useat voimaan tulleet lakimuutokset heikensivät pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
asemaa. Pakolaisapu vastasi tilanteeseen
kampanjoimalla aktiivisesti perheenyhdistämisen, turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja
pakolaisten oikeuksien toteutumisen puolesta.
Ihmisoikeusperustaisesta maahanmuuttopolitiikasta puhuttiin sekä korkean tason poliitikkojen kanssa, että arkisissa kansalaiskohtaamisissa. Jatkossa tärkeää on, että Suomeen
yksin tulleet alaikäiset turvapaikan hakijat saadaan pikaisesti Suomen lastensuojelun piiriin.
Suomen Pakolaisapu on tehnyt vaikuttavaa pakolaistyötä yli 50 vuoden ajan. Tällä hetkellä
järjestöä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Marjatta Rasi

Suomen Pakolaisavun hallituksen
puheenjohtaja

Kotimaassa Pakolaisavun kotoutumisen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen keskittyvä työ auttoi niin turvapaikanhakijoita, hiljattain
oleskeluluvan saaneita kuin maassa jo pidempään asuneita pakolaisia ja siirtolaisia. Pakolaisavun ansiosta tuhansien uussuomalaisten oli
jälleen helpompi löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Järjestön kotimaantyön pitkäaikaisin
toimintamuoto, maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminta, juhli syksyllä jo 15-vuotistaivaltaan.
Pakolaisavun kautta myös sadat vapaaehtoiset
eri puolella Suomea pääsivät antamaan oman
panoksensa uusien alkujen mahdollistamiseen.
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TYÖTÄ UUSIA ALKUJA VARTEN
Pakolaisavun työ tukee pakolaisia
näiden lähtöhetkestä aina paluumuuttoon asti.
Joskus yhden ihmisen visio voi muuttaa maailmaa pysyvästi. Kun YK-virkamies Helvi Sipilä
vieraili 1960-luvulla Ramallahissa palestiinalaisten pakolaisleireillä, hän havahtui pakolaisten auttamisen tarpeeseen. Vastauksena
siihen Sipilä oli vuonna 1965 perustamassa
Suomen Pakolaisapua. Tuolloin hän tuskin
osasi kuvitella, että alkujaan UNHCR:n varainkeruujärjestönä aloittanut Pakolaisapu on puoli
vuosisataa myöhemmin kasvanut monialaiseksi toimijaksi, joka tukee pakolaisia näiden lähtöhetkestä aina mahdolliseen paluumuuttoon
tai Suomeen kotoutumiseen asti.
2010-luvulla maailmantilanne on hyvin toisenlainen kuin Pakolaisavun perustamishetkellä. Myös pakolaisuus on kasvanut ja moni-

mutkaistunut. Me tämän päivän Pakolaisavussa uskomme silti yhä samaan kuin Helvi Sipilä:
työ pakolaisten uusien alkujen tukemiseksi on
yhteinen velvollisuutemme ja koulutus kantaa
eri tavoin kaikkialla.
Tämän päivän Pakolaisapu tekee lukutaitotyötä
ja ammattikoulutusta, pakolaisten pienyrittäjyyttä, auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, edistää vammaisten osallisuutta toimeentuloon ja koulutukseen, kouluttaa järjestöjä,
sovittelee ja ennaltaehkäisee naapurustokonflikteja, järjestää vertaistukitoimintaa, lisää
suomalaisten tietoa pakolaisuudesta sekä
mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan kautta tärkeitä ja aitoja kohtaamisia.

joka suuntaa asiantuntevaa työtämme
muuttuvassa toimintaympäristössä:

› Temaattisesti ja ohjelmallisesti
vahvistuva työmme rakentaa
uusia alkuja.

2016

65,3 MILJOONAA PAKOLAISTA
Pakolaisten määrän kehitys

122 työntekijäämme eri kohdemaissamme
jatkavat joka päivä monin eri tavoin Helvi
Sipilän alkuun saattamaa työtä uusien alkujen
vahvistamiseksi.

Vuonna 2016 olemme

›› Aloittaneet uuden strategiakauden,

Maailman pakolaistilanne vuonna

Pakolaisten vastaanottajamaat

”Pakolaisuus on valtava inhimillisen ja ihmisoikeudellisen
tason poikkeustila miljoonille
konflikteja pakeneville ja
turvaa hakeville ihmisille.”

› Vahvana, yhtenäisenä ja joustavana

Suomen Pakolaisapuna teemme
monimuotoista ja vaikuttavaa työtä
yhdessä ja yhteistyössä kotimaassa ja
ulkomailla.

›› Uudistaneet organisaatiomme rakenteita
tukemaan yhteisiä tavoitteitamme ja
yhtenäistä Suomen Pakolaisapua.
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Annu Lehtinen

Suomen Pakolaisavun
toiminnanjohtaja
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VAIKUTTAVAA TYÖTÄ MAAILMALLA
Janne Körkkö

PAKOLAISTA SAI YRITTÄJYYSKOULUSTA KAMPALASSA.
Ugandan pääkaupungissa yrittäjyystaitoja opetettiin erityisesti pakolaisnaisille, sillä usein
heillä on aiempaa enemmän taloudellista vastuuta perheestään. Koulutuksen päättyessä
52 % osallistujista oli pystynyt parantamaan
toimeentuloaan.

150

AIKUISTA OPPI LUKEMAAN LIBERIASSA.
Valtaosa lukutaitopiirien opiskelijoista oli
norsunluurannikkolaisia pakolaisia, mutta
lukutaidon hyödyn on huomannut myös paikallisväestö: liberialaiset perustivat yli 50 omatoimista, Pakolaisavun mallin mukaan toimivaa
lukutaitoryhmää.

Anne Heinonen

3 750

1 800

2 155

Kaisa Väkiparta

PAKOLAISTA OSALLISTUI
KOULUTUKSIIN POHJOIS-UGANDASSA.
Adjumanin seudun pakolaisasutusalueilla tukea
tarvitsivat Etelä-Sudanista tulleet pakolaiset.
Koulutuksissa opittiin luku-, lasku- ja kielitaidon
lisäksi arkea helpottavia elämäntaitoja. Koulutusten jälkeen 72 % osallistujista suhtautui tulevaisuuteen optimistisemmin.
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UUTTA OPINTOPIIRIOHJAAJAA
SAI KOULUTUKSEN LIBERIASSA.
Lukupiirien ohjaajia kannustettiin välttämään perinteistä opettaja-oppilas -asetelmaa,
sillä toiminnallisilla ja osallistavilla opetusmenetelmillä opittu asia jää tehokkaammin
opiskelijoiden mieleen.

214

PAKOLAISTA OSALLISTUI
SÄÄSTÖRYHMIIN UGANDASSA.
Pakolaisasutusalueilla ei ole pankkitoimintaa,
mutta säästö- ja lainaryhmien ansiosta ihmisillä oli mahdollisuus saada laina esimerkiksi
pienyrityksen perustamiseen, yllättäviin sairaskuluihin tai kotieläinten hankkimiseen.

NUORTA OPISKELI AMMATTIIN
SIERRA LEONESSA.
Sisällissodasta toipuvassa Sierra Leonessa
kouluun pääsy ei ole nuorten kohdalla itsestään selvää. Ammattikoulutusohjelma auttoi
uuteen alkuun etenkin vammaisia ja syrjäytyneitä nuoria ja koulutti heistä sairaanhoitajia,
talonrakentaja, autonasentajia, suutareita ja
muita ammattilaisia.

50

193

KYLÄSSÄ SIERRA LEONESSA
OPISKELTIIN OMALLA ÄIDINKIELELLÄ.
Omalla äidinkielellä annettu opetus vaikutti positiivisesti kaikkien kylän asukkaiden arkeen.
Erityisesti naiset rohkaistuivat osallistumaan
päätöksentekoon ja heidän asemansa yhteisössä koheni.

ETNISIIN VÄHEMMISTÖIHIN
KUULUVAA NUORTA SAI TIETOA
RAUHANPROSESSISTA MYANMARISSA.
Pakolaisavun kumppanin, nuorisojärjestö
Kayah State Youth Networkin ansiosta lähes
kaksisataa etniseen vähemmistöön kuuluvaa

nuorta pääsi koulutuksiin ja tapaamisiin, joissa
he saivat tietoa rauhanprosessin etenemisestä
ja mahdollisuuden kertoa omista tavoitteistaan
sen suhteen.

624 000

EUROA LAHJOITETTIIN
PAKOLAISTEN TUKEMISEEN.
Tuhannet suomalaiset halusivat olla tukemassa Pakolaisavun kehitysyhteistyötä. Lahjoituksia tuli enemmän kuin koskaan aiemmin, ja niiden ansiosta pystyttiin jatkamaan pitkäjänteistä
työtä pakolaisten aseman parantamiseksi.
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TAPAA TEHDÄ TYÖTÄ
KUSTANNUSTEHOKKAAMMIN.
”Pakolaisapu tuskin olisi voinut soveltaa hankkeissaan vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka olisivat sen nykyisiä toimintakäytäntöjä kustannustehokkaampia”, kirjoittivat ulkopuoliset arvioijat
ulkoasiainministeriön tilaamassa, Pakolaisavun kehitysyhteistyötä koskevassa arviossa.

Liselott Lindström

IHMISEN ELÄMÄSTÄ TULI PAREMPAA.
Kehitysyhteistyöohjelman kautta kymmenet
tuhannet ihmiset saivat mahdollisuuden koulutukseen, toimeentuloon ja osallisuuteen
sekä näiden myötä vahvemmat eväät uuteen
alkuun. Suurin osa heistä oli pakolaisia, mutta myös pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen
jäsenet sekä konfliktialueiden asukkaat
hyötyivät työstä.

515

Liselott Lindström

15 800
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TAPAAMISTA NUORTEN KANSSA.
Suomeen muuttaneita nuoria autettiin pääsemään kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan. Henkilökohtaisella ohjauksella tuettiin niitä, joiden
tiedot ja taidot elämänhallista olivat rajalliset
ja joille uuden kotimaan arjessa toimiminen oli
erityisen haastavaa.

139

NAAPURUUSKONFLIKTIA SOVITELTIIN.
Konflikteista 118 oli kahdenvälisiä konflikteja
tai häiriötilanteita ja 21 asuintaloa tai pihapiiriä
koskevia yhteisökonflikteja. Naapuruussovittelun keskuksen konsultoinnit, koulutukset,
luennot sekä asukas- ja yhteisötapahtumat tavoittivat yhteensä 2513 henkilöä.

554

55

TURVAPAIKANHAKIJAA
OSALLISTUI VERTAISRYHMIIN
VASTAANOTTOKESKUKSISSA.
Pakolaisavun vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten vetämissä ryhmissä turvapaikanhakijat saivat tietoa muun muassa omista oikeuksistaan
ja velvollisuuksistaan sekä asumisesta, koulutuksesta ja työelämästä Suomessa.
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KUNTAA SAI TUKEA KIINTIÖPAKOLAISTEN
VASTAANOTTAMISEEN.
Kotikunta-hankkeen tekemässä kuntayhteistyössä yhdistyivät Pakolaisavun osaaminen
asumisen verkostojen ja asukastyön kehittämisestä sekä alkuvaiheen kotoutumista tukevasta
vertaisryhmätoiminnasta.

Anna Kuokkanen

713

Anna Kuokkanen

VAIKUTTAVAA TYÖTÄ KOTIMAASSA

110

VERTAISOHJAAJAA KOULUTETTIIN
SEITSEMÄSSÄ ERI KUNNASSA.
Pakolaisavun pitkä osaaminen vertaisryhmätoiminnasta levisi entistä laajemmalle. Vertaisryhmissä pakolaiset ja maahanmuuttajat
saivat keskustella omalla äidinkielellään heitä
askarruttavista asioista, mikä nopeutti heidän
kotoutumistaan.

VIERAILUA KOULUISSA.
Kouluvierailuilla pakolaistaustaiset vierailijat
antoivat kasvot pakolaisuudelle ja suomalaiset, pakolaisleireillä tai -asutusalueilla käyneet
nuoret kertoivat omista kokemuksistaan. Suositut kouluvierailut lisäsivät oppilaiden ymmärrystä pakolais- ja maahanmuuttoaiheista sekä
vähensivät ennakkoluuloja.

150

KAHVIHETKEÄ KANTASUOMALAISTEN
JA MAAHANMUUTTAJIEN KESKEN.
Pakolaisavun vapaaehtoiset ja maahanmuuttajat kyläilivät toistensa luona Kahvitellen kaveriksi -toiminnan merkeissä ja tutustuivat näin
toisensa arkeen. Monelle maahanmuuttajalle
kyseessä oli ensimmäinen vierailu suomalaisessa kodissa.

410

Laura Böök

263
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JÄRJESTÖÄ SAI KOULUTUSTA
JA KONSULTAATIOTA.
Pakolaisapu tarjosi järjestöille neuvontaa,
mentorointia, konsultointia ja koulutusta. Järjestettyjen koulutusten painopiste oli viestinnässä ja järjestöjen näkyväksi tekemisessä.
Koulutuksiin osallistui vuoden aikana 1153 ja
konsultaatioihin 775 järjestötoimijaa.

Satu Kemppainen

LEHTIJUTUSSA KERROTTIIN PAKOLAISAVUN
TYÖSTÄ TAI KANNANOTOISTA.
Pakolaisavun vankka asiantuntemus ja aktiivisuus julkisessa keskustelussa on tehnyt järjestöstä tahon, jonka näkemyksiä media nosti
mielellään esiin.
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PROSENTTIA SUOSITTELI
JÄRJESTÖHAUTOMON KOULUTUKSIA.
Kaikki Järjestöhautomon koulutuksien osallistujista pitivät koulutuksia niin hyödyllisinä,
että suosittelivat vastaavaa koulutusta muille
järjestötoimijoille.
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UGANDA

Lukutaito- ja pienyrittäjyyskoulutus
auttavat pakolaisia hankkimaan
oman toimeentulonsa.

Elli-Alina Hiilamo

KOULUTUKSELLA IRTI KÖYHYYDESTÄ
vuoden loppuun mennessä Pakolaisapu oli laajentunut neljälle uudelle asutusalueelle Pohjois-Ugandan Adjumanissa, missä työskenneltiin eteläsudanilaisten pakolaisten parissa.
Perusluku- ja laskutaidolla ja muulla koulutuksella oli positiivinen vaikutus osallistujien
itsetuntoon. He rohkaistuivat tekemään
kysymyksiä ja kyseenalaistamaan
tehtyjä päätöksiä.

Itäafrikkalainen Uganda on köyhä mutta rauhallinen maa. Monia sen naapurivaltioita kuitenkin leimaavat toistuvat levottomuudet,
jotka heijastuvat myös Ugandan
puolelle. Vuonna 2016 kärjistynyt Etelä-Sudanin konflikti ja
”Säästöryhmän
Säästäminen kannatti
aluetta koetellut kuivuus
avulla olen
ajoivat sadattuhannet ihHyviä uutisia saatiin myös
onnistunut hankkimaan
muilta
pakolaisasutusmiset pois kotiseudulmoottoripyörän, jolla
taan, ja heistä suuri osa
alueilta. Kyakassa, Kyankuljetan ihmisiä työkseni.
etsi turvaa Ugandasta.
gwalissa ja Nakivalessa
Seuraavaksi haluan rakentaa
Maassa on tuhansittain
pakolaisten säästö- ja
säästöilläni ja lainalla
myös Kongosta, Somalilainaryhmätoiminta authyvän talon.”
asta ja Burundista tulleita
toi vuoden aikana tuhanpakolaisia.
sia
ihmisiä. Säästöjen ja
Amos Loujiringa, 24,
Kyakan pakolaisasutusalue
pienlainojen avulla ryhmäUgandan pakolaismäärä nousi
läiset pystyivät parantamaan
vuoden loppuun mennessä ennäasuinolojaan ja laajentamaan
elinkeinotoimintaansa, kun heillä oli
tykselliseen 900 000 ihmiseen, mikä
vaikutti suoraan Pakolaisavun työhön. Pakolaimahdollisuus hankkia muun muassa vuohia ja
työkaluja.
sapu on ainoa Ugandassa toimiva kansainvälinen järjestö, joka on erikoistunut pakolaisten
Aikuiskoulutusryhmissä panostettiin luku-,
keskuudessa tehtävään aikuiskoulutukseen.
lasku- ja kielitaidon opettelussa toiminnallisiin
menetelmiin ja arkielämän taitojen vahvistaKehitysyhteistyön määrärahojen leikkauksista
huolimatta suuri avun tarve johti siihen, että
miseen. Valtaosa osallistujista kertoi kurssin

Elli-Alina Hiilamo

› Henkilöstö: 65

jälkeen esimerkiksi rokotuttavansa lapsensa ja
nukkuvansa hyttysverkon alla. Ryhmien opiskelijoina oli kasvavassa määrin myös vammaisia.

hankinnan tueksi. Ryhmien aktiivijäsenet saivat
ryhmänjohtajakoulutusta ja yksittäiset pakolaisnuoret taas pääsivät oppisopimuskoulutuksiin.

Nuorten tukena Kampalassa

Pienyrittäjyyskoulutus taas kiinnosti etenkin
pakolaisnaisia. Koulutuksen lisäksi he saivat
henkilökohtaista yrittäjyysneuvontaa, ja jo koulutuksen päättyessä yli puolet osallistujista oli
pystynyt parantamaan toimeentuloaan.

Ugandan pääkaupungissa Kampalassa Pakolaisapu teki työtä etenkin pakolaisnuorten ja -naisten osallistamiseksi yhteiskuntaan. Nuorten
ryhmille järjestettiin kädentaito-opetusta tulon-

Vahvistusta unelmille
Moni Nakivalen pakolaisasutusalueella elävistä
nuorista on menettänyt elämässään lähes kaiken. Pakolaisavun järjestämä harrastustoiminta auttaa heitä kehittämään taitojaan ja muistamaan, että myös heillä on lupa unelmoida
paremmasta.

Samaa mieltä ovat pakolaisasutusalueella
järjestetylle leirille osallistuneet Julius Vena
Chirmwani ja Claudine Dusenge.

Elli-Alina Hiilamo

Elli-Alina Hiilamo

”Koulutus on auttanut meitä eteenpäin. Musiikki
ei voi viedä kauheita muistoja pois eikä ratkaista kaikkia meidän ongelmia, mutta se helpottaa
oloamme”, sanoo musiikkileirille osallistunut
burundilainen Anny Sybille Izere, 20.

”Olen niin onnellinen,
kun saan tehdä musiikkia”,
Julius sanoo.
Elli-Alina Hiilamo
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› Sierra Leone Kumppanijärjestöt: 5
		
Henkilöstö: 5

LUKUTAITO MUUTTAA KAIKEN
Vaatimatonkin lukutaito tekee
pakolaisten arjesta helpompaa.
Länsiafrikkalaisia naapurivaltioita Sierra Leonea ja Liberiaa yhdistää lähihistoriassa käyty verinen sisällissota. Muun muassa pitkien
konfliktien vuoksi molempien maiden väestön
koulutustaso on alhainen ja aikuisista yli 70 prosenttia lukutaidottomia. Pakolaisavun työ näissä
maissa keskittyy tukemaan valtioiden jälleenrakennusta lukutaitokoulutuksen sekä nuorten
ammattikoulutuksen kautta.
Toiminnallinen koulutus paitsi muutti yksittäisten ihmisten elämää, myös lisäsi pakolaisleireillä asuvien yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja eheytti yhteisöjä kylissä, joissa
asukkaiden välinen luottamus on usein sodan
jäljiltä rapautunut.

Naiset ja vammaiset mukana
Liberiassa Pakolaisapu jatkoi aikuiskoulutustyötä niin Bahnin ja PTP:n pakolaisleireillä norsunluurannikkolaisten pakolaisten
parissa kuin useissa paikallisyhteisöissäkin.
Valtaosa opintopiireihin osallistuvista oli naisia,

ja mukana oli myös liikuntarajoitteisia ja muuten haavoittuvassa asemassa olevia. Vuoden
aikana yhteensä 3 750 aikuista oppi luku- ja laskutaidon perusteet.
Osallistujat totesivat koulutuksen helpottaneen
arkeaan, tehneen heistä rohkeampia ja parantaneen asukkaiden kykyjä toimia yhdessä.
Myös Suomen ulkoasiainministeriön tilaamassa, syyskuussa julkaistussa ulkopuolisessa arvioinnissa Pakolaisavun Liberian-työn todettiin
vastaavan kohderyhmän prioriteetteihin ja johtavan positiivisiin tuloksiin. Arviossa kiitettiin
erityisesti työn kustannustehokkuutta.

Niin ikään Sierra Leonessa omankielisen lukutaidon opetus jatkui läpi koko vuoden. Syksyn
monitorointimatka kyliin, joissa Pakolaisavun
järjestämä koulutus oli loppunut jo vuonna 2014
tai aiemmin, toi loistavia uutisia: lähes kaikissa
kylistä asukkaat olivat jatkaneet opintopiirejä
itsenäisesti vuosien ajan.
Hauraassa Sierra Leonessa nuorison näköalattomuus uhkaa sekä maan kehitystä että

Sierraleonelainen Bai Kamara pääsi ensimmäistä kertaa elämässään kouluun vasta
viisikymppisenä. Sisällissodassa vasemman
kätensä menettänyt Bai valmistui syksyllä
2016 maanviljelijäksi Pakolaisavun kurssilta.
Kurssin päätteeksi saadussa maatalouspaketissa olleet siemenet kasvavat nyt
kotitaloa ympäröivillä pelloilla.
Ben Malinen

Vuoden aikana Pakolaisapu koulutti yli 200
nuorta suutariksi, autonasentajaksi, sairaanhoitajaksi tai muuhun käytännönläheiseen
ammattiin. Huomattava osa opiskelijoista oli
lukutaidottomia tai vammaisia, mistä johtuen
heidän tulevaisuudennäkymänsä ja mahdollisuutensa perheen perustamiseen olivat heikot.
Ammattikoulutuksen kautta heidän asemansa
yhteisössä koheni ja toimeentulomahdollisuudet monipuolistuivat.

Pysyviä vaikutuksia

Koulutuksella ruokaturvaa
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vakautta, sillä vailla toimeentuloa olevilla nuorilla on matala kynnys turvautua laittomiin keinoihin hankkia rahaa tai liittyä rikollisryhmiin.
Pakolaisavun nuorisokoulutushanke tarjosi
nuorille ammattikoulutuksen kautta paremman elämän mahdollisuuksia kotimaassaan.

”Pakolaisavun tukemalla koulutuksella
on suuri merkitys perheelleni. Maatalousopintojen ansiosta viljelyksistäni riittää
meille ruokaa moneksi kuukaudeksi.”

Markku Vesikko 1955–2016
Suomen Pakolaisavun Liberian-työtä varjosti
loppuvuoden suuri menetys, kun maajohtaja
Markku Vesikko menehtyi sydänkohtaukseen
kotonaan Monroviassa lokakuussa. Markku oli
Pakolaisavun pitkäaikaisin työntekijä ja palveli
järjestöä vuodesta 1999.

Olemme Pakolaisavussa syvästi kiitollisia kaikesta, mitä Markku 17 vuoden aikana järjestössämme sai aikaan. Vaikka Markun paikkaa on
mahdoton täyttää, hänen työnsä vaikutukset
eivät katoa.

Markussa ja hänen työtavassaan henkilöityivät Pakolaisavun arvot. Markulla oli sydämen
palo muuttaa pakolaisten asioita paremmiksi,
ja hänen sitoutumisensa Pakolaisavun työhön
oli vahva.
Markulla oli keskeinen rooli muun muassa
koko Pakolaisavun suurimpiin saavutuksiin
kuuluvan Liberian kansallisen lukutaito-ohjelman kehittämisessä. Vuonna 2011 aloitettu ohjelma on sittemmin levinnyt 14 maan 15 maakunnasta ja sen ansiosta jo yli 30 000 aikuista
on oppinut lukemaan.

Joseph Yee

› Liberia Kumppanijärjestöt: 2
		
Henkilöstö: 7

Mikko Takkunen

LÄNSI-AFRIKKA
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MYANMAR
› Kumppanijärjestöt: 4

SUOMI

Yhteisötyö ‹

› Henkilöstö: 6

TYÖTÄ TULEVAISUUDEN ETEEN

Kaakkois-Aasian Myanmarissa eletään merkittävää murroskautta, sillä keväällä 2016 maassa
aloittivat ensi kertaa vuosikymmeniin vapailla
vaaleilla valittu parlamentti ja hallitus. Vuonna
2011 alkanut demokratiakehitys ja rauhanprosessi ovat kuitenkin edelleen kesken: aseelliset
väkivaltaisuudet jatkuvat monilla raja-alueilla, epäluulo maan yli sadan etnisen ryhmän ja
armeijan välillä on vahva ja hallinnolliset muutokset hitaita. Rauhan ja demokratian vahvistumisen kannalta on ensiarvoisten tärkeää, että
kaikki etniset ryhmät osallistuvat ja saavat äänenä kuuluville rauhanprosessissa.
Hauraan rauhan tukeminen kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta oli myös Pakolaisavun tavoitteena järjestön toiminta-alueella
Kayahin läänissä. Etenkin alueen nuoret saivat
Pakolaisavun kumppanien kautta koulutusta
rauhanprosessista ja demokratian malleista.

Ammattiosaamista nuorille

Kurssit oli suunniteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin paikallisia työmarkkinoita. Pakolaisapu panosti koulutusten laatuun ja loi
verkostoja yrityksiin, jotta opetuksen ja käytännön työn välille saatiin syntymään yhteys. Osa
kursseista oli suunnattu naisille, sillä erityisesti heillä on niukasti mahdollisuuksia tulonhankintaan. Ompelukurssin päätteeksi yrityksen
perustaville naisille annettiin kankaita, lankaa
ja työvälineitä sisältävä aloituspaketti.

Myanmarilainen Thoe Moe, 20, osallistui
syksyllä 2016 Pakolaisavun kumppanijärjestö KNWO:n järjestämälle ompelukurssille
Loikawissa. Järjestön avulla nuori nainen
pääsi palaamaan kotiseudulleen sen
jälkeen, kun hänet oli huijattu kotiorjaksi
Singaporeen. Nyt hän suunnittelee perustavansa ompelimon kotikyläänsä.
”Kurssin ja oman ompelimon avulla pystyn turvaamaan perheemme toimeentuloa. Emme ole enää niin riippuvaisia säästä, joka voi tuhota maissi- tai riisisadon.”
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Kursseja kiintiöpakolaisille

Vuoden aikana lähes 200 myanmarilaisnuorta
sai Pakolaisavun tuella ammatillisia ja elämänhallintaan liittyviä taitoja ammatillisilta lyhytkursseilta. Kurssilaisista yli puolet tuli köyhistä perheistä ja syrjäseuduilta.

Orjuudesta ompelijaksi

Kaisa Väkiparta

Vuoden aikana vertaisryhmiä järjestettiin niin
ikään Helsingin vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille Tre Smeder -säätiön tuella.
Ryhmissä puhuttiin lainsäädännöstä, turvapaikanhakijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista,
koulutuksesta ja työelämästä.

Haasteena Myanmarin tulevaisuudelle ovat
myös nuorten riittämättömät koulutusmahdollisuudet. Ammatilliset taidot antavat valmiuksia toimeentulon hankkimiseen, mutta maan
ammattikoulutuksen tason on heikko. Vaikein
tilanne on syrjäisten konfliktialueiden nuorilla.

Vertaistukea hyödynnettiin yhtenä toimintamuotona keväällä alkaneessa Kotikunta-hankkeessa, jonka työn kautta edistettiin kiintiöpakolaisten hyvää kotoutumista vastaanottaviin kuntiin.
Neljässä hankkeen yhteistyökunnista tarjottiin kiintiöpakolaisille mahdollisuus osallistua
VertaisKoto-kurssille.
Laura Böök

Demokratiakehityksen tukeminen ja
nuorten kouluttaminen vakauttavat
Myanmaria.

VOIMAA VERTAISTUESTA

Vertaisryhmissä jaetaan kokemuksia
samassa tilanteessa olevien kanssa
ja pureudutaan tärkeisiin teemoihin.
Maahanmuuttajat ovat erinomaisia asiantuntijoita tukemaan uusia tulijoita Suomeen asettumisessa ja uudenlaisessa arjessa. Pakolaisavun yhteisötyön yksikkö toteuttaa ja kehittää
maahanmuuttajien vertaisryhmätoimintaa sekä
jakaa järjestön osaamista kotouttamistyöstä
sellaisille kunnille, jotka ottavat ensimmäistä
kertaa kiintiöpakolaisia.
Pakolaisavun Kasvokkain-toiminnan koordinoimissa vertaisryhmissä ryhmäläisten kanssa
samasta kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat ryhmänohjaajat varmistivat, että kaikki osallistujat
ymmärsivät, mistä tapaamiskerrallaan puhuttiin. Kokoontumisille asetettiin myös selkeä tavoite, kuten uuden tiedon omaksuminen. Vuoden
aikana ryhmätoiminnan päämääränä oli etenkin
miesten ja ikääntyneiden kotoutumisen edistäminen, ja esimerkiksi perheenyhdistämistä
odottaville miehille järjestettiin oma ryhmänsä.

Kurssien osallistujat kokivat, että kurssilta
saatu tieto auttoi heitä arjessa. Kulttuuriin, yhteiskuntaan ja muihin teemoihin tutustumista
pidettiin hyvänä ja mahdollisuutta keskusteluun arvostettiin.
Kotikunta-hanke aloitti myös verkkopohjaisen yhteiskuntatiedon kurssin kehittämisen.
Sen kautta maahanmuuttajille tullaan jatkossa tarjoamaan aiempaan laajemmin tietoa
suomalaisesta yhteiskunnasta heidän omalla
äidinkielellään.

”Pakolaisavulla
on 15 vuoden
kokemus vertaisryhmätoiminnasta.”
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› Yksilötyö

Sovittelutyö ‹

MAAHANMUUTTAJANUORET
OSAKSI YHTEISKUNTAA
Maahan muuttaneet nuoret
tarvitsevat usein apua suomalaisen
palvelujärjestelmän kanssa.

Kun asumisen konfliktiin puututaan
ajoissa, tilanne ei ehdi kärjistyä.
Pakolaisavun sovittelutyö keskittyy monikulttuuristen ja monimuotoisten asuinalueiden
turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen.
Kun asukkaiden välinen vuoropuhelu lisääntyy,
valitukset ja yhteydenotot isännöitsijään, poliisiin ja muihin viranomaisiin vähenevät eivätkä
pienet erimielisyydet eskaloidu. Sovittelutyön
käytännön toteutuksesta vastaa Naapuruussovittelun keskus.

Moni maahan muuttaneista nuorista on tilanteessa, jossa elämässä pitäisi edetä nopeasti:
päästä kouluun, töihin ja asumaan omilleen.
Usein etenkin alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden nuorten lähtökohdat ovat kuitenkin heikommat kuin kantasuomalaisilla ikätovereilla,
sillä koulutustausta voi olla katkonainen ja perheen tuoma turvaverkko puuttuu.
Pakolaisavun Kurvi-projekti tuki 18–29-vuotiaita maahan muuttaneita nuoria aikuisia, jotka tarvitsivat apua joko viranomaisten kanssa
asiointiin tai elämänhallinnan vahvistamiseen.
Keväällä Kurvin työ vakiintui osaksi Helsingin
kaupungin Ohjaamon toimintaa. Ohjaamo on
ilman työ- tai opiskelupaikkaa oleville nuorille
suunnattu matalan kynnyksen neuvomispiste. Yksi Kurvin työntekijöistä oli osa Ohjaamon
moniammatillista tiimiä kolmena päivänä viikossa. Kurvin Ohjaamossa tekemä työ keskittyi neuvontaan muun muassa koulutuksesta,

NAAPURUUSSOVITTELULLA
ASUMISRAUHAA

Työn tunnettuus kasvoi

Laura Böök

Naapuruussovittelun keskus sovitteli Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa
yhteensä 139 konfliktia. Sovitteluihin osallistui
yhteensä 662 ihmistä. Vuoden aikana naapuruussovittelun tunnettuus kasvoi merkittävästi,
yhteistyökumppanuudet vahvistuivat ja kiinnostus keskuksen työtä kohtaan kasvoi entisestään. Naapuruussovittelun keskuksen työ
vakiintui osaksi häiriöihin puuttumisen prosessia Helsingin kaupungin, Vantaan ja Turun kaupungin vuokra-asunnoissa, Espoon Asunnoissa, VVO:ssa, Tampereen Vuokratalosäätiössä
ja Setlementtiasunnoissa.

asumisesta ja ulkomaalaisluvista. Yhteistyö Ohjaamon kanssa oli hedelmällistä myös
Kurvin työntekijöiden näkökulmasta.

Elämänhallinta vahvemmaksi
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Käytännön auttamisen ohessa Kurvi-projekti
keräsi kokemuksia ja tietoa siitä, mitkä tekijät
vaikeuttivat tai tukivat maahan muuttaneiden
nuorten etenemistä yhteiskunnassa. Viemällä
tätä tietoa eteenpäin päättäjille ja virkamiehille Kurvi sai näkyvyyttä maahan muuttaneiden
kohtaamille rakenteellisille ongelmille, ja auttoi näin poliitikkoja tekemään oikeita päätöksiä
ja lisäämään yhteiskunnan yhdenvertaisuutta.

Laura Böök

Henkilökohtaisen ohjauksen kautta Kurvi auttoi yli kolmeakymmentä nuorta, joiden tiedot ja
elämänhallintataidot olivat erityisen rajalliset.
Yhteensä Kurvin ohjaajat tapasivat nuoria vuoden aikana reilut 700 kertaa.

”Kurvin ohjaajat
ovat mukana nuorten
arjessa ja liikkuvat
asiakkaiden kanssa
siellä, missä he
tarvitsevat tukea.”

”Siellä missä on
ihmisiä, on myös
erimielisyyksiä.
Siksi tarvitaan
vuoropuhelua.”

Näiden tapausten lisäksi vuoden aikana soviteltiin yksi laajempi väestöryhmien välinen konflikti Forssassa, missä osapuolina olivat paikalliset
nuoret sekä vastaanottokeskuksen asukkaat.
Sovitteluun ja rauhanvälityksen käytäntöihin
perustuva työ mallinnettiin ja julkaistiin osana
Oikeusministeriön TRUST-hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja. Hanke pyrkii
edistämään eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten
yhteiseloa ja luottamusta heidän välillään sekä
paikallisella ja että valtakunnallisella tasolla.
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› Kansalais- ja järjestötoiminta

KIINNI AKTIIVISEEN ARKEEN
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
rakentavat kaikille yhdenvertaista
yhteiskuntaa.
Järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö antavat ihmisille mielekästä ja motivoivaa tekemistä
sekä tukevat aktiivista kansalaisuutta. Samalla
ne edistävät maahanmuuttajien kotoutumista ja avaavat heille työllistymismahdollisuuksia. Pakolaisavussa vapaaehtoistoiminnasta ja
maahan muuttaneiden perustamien järjestöjen
tukemisestä vastaa kansalais- ja järjestötoiminnan yksikkö.
Pakolaisavun Järjestöhautomo on valtakunnallinen järjestötoiminnan kouluttaja ja monikult-

tuurisen järjestötyön asiantuntija. Järjestöhautomon koulutukset keskittyivät ennen kaikkea
etnisten vähemmistöjen järjestöjen viestintäosaamisen kasvattamiseen. Koulutuksissa
opeteltiin esimerkiksi valo- ja videokuvaamista
sekä ydinviestin rakentamista.
Järjestöhautomon koulutukset ja konsultaatiot tavoittivat 263 järjestöä. Verkkokoulutusten määrä lisättiin, minkä ansiosta aiempaa
suurempi määrä ihmisiä pystyi osallistumaan
koulutuksiin. Lisäksi Järjestöhautomo pilotoi
Yhdistyksen ABC -koulutuksen, piti klinikoita
rahoitusavustusten hakemiseen ja järjesti lähes 300 konsultaatiota, joissa ratkottiin järjestöjen toiminnan haasteita.

Toimintaa uusissa kaupungeissa
Pakolaisavun vapaaehtoistoiminnalle vuosi oli
uusien alkujen aikaa. Kiinnostus Pakolaisavun
vapaaehtoistoimintaa kohtaan oli suurempaa
kuin koskaan aiemmin ja toimintakertojen
määrä nelinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Uusien vapaaehtoisten infoilloissa tuolit
loppuivat kesken ja koulutukset sekä muut tapahtuvat olivat järjestään täynnä.
Työ pääkaupunkiseudulla jatkui, minkä lisäksi vapaaehtoistoimintaa laajennettiin Lahteen,
Tampereelle ja Joensuuhun. Uusissa toimintakaupungeissa vapaaehtoiset ottivat yhä
enemmän vastuuta toiminnan omatoimisesta
organisoimisesta.
Vuoden aikana kokeiltiin myös uusia toimintamuotoja. Harrastussparrauksessa suomalaiset ja maahanmuuttajat tutustuivat yhdessä
erilaisiin harrastuksiin, kuten luisteluun. Tämän lisäksi vapaaehtoiset järjestivät turvapaikanhakijoille ryhmätoimintaa, retkiä ja suomen
kielen keskustelukerhoja, tapasivat maahanmuuttajia suositun Kahvitellen kaveriksi -toiminnan kautta ja osallistuivat Pakolaisavun
vaikuttamistyöhön sekä järjestömentorointiin.

”Ihmisten auttaminen antaa
elämälleni lisää merkitystä.
Kun autamme muita, tästä
seuraa toisinaan ketjureaktio,
sillä nämä ihmiset haluavat
vuorostaan tehdä jotain toisten
eteen. Minulle on tärkeää,
että Pakolaisapu arvostaa
vapaaehtoisten työpanosta.
Tämä pitää meidät
vapaaehtoiset motivoituneina
ja omistautuneina tehtävälle.”
Anjana Sinha,
Pakolaisavun vapaaehtoinen

”Toivomme että saamme jatkossakin osallistua koulutuksiinne, koska
ne ovat olleet tärkeänä tukena yhdistyksemme toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.”
”Mainio toiminnallinen koulutus,
lisää tätä!”
”I learned much more than
I expected.”
100 % Järjestöhautomon koulutuksiin
osallistuneista suositteli koulutusta
muille järjestötoimijoille.
Ruut Tolonen
Laura Böök
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Viestintä, vaikuttaminen, varainhankinta ja globaalikasvatus

OIKEAA TIETOA PAKOLAISUUDESTA
Pakolaisavun vankkaa asiantuntemusta hyödyntävät niin media,
päättäjät kuin kansalaisetkin.
Suomen Pakolaisavun tehtävä on edistää pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista
vaikuttamalla heidän asemaansa niin arjessa
kuin yhteiskunnassa laajemmin. Tähän keskittyvät myös järjestön viestintä, vaikuttamistyö,
varainhankinta ja globaalikasvatus. Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tiedotuskumppani ja oman alansa näkyvä asiantuntija.
Pakolaisavun viestinnän ja vaikuttamistyön
kärjet olivat pakolaisten oikeudet sekä lailliset
ja turvalliset reitit hakea suojaa: kiintiöpakolaisuus, viisumipolitiikka ja pakolaisten perheenyhdistäminen. Lisäksi tuotiin näkyviin kehitysyhteistyön ja pakolaisuuden yhteyttä ja hyvän
kotoutumisen merkitystä.

Vaikuttaminen tuotti tulosta
Pakolaisavun asiantuntemukselle oli laajasti
käyttöä läpi vuoden. Kansainvälistä vaikuttamista tehtiin niin YK:n yleiskokouksen korkean
tason pakolaiskeskustelussa kuin UNHCR:n
järjestökokouksissa. Vuoden aikana ratkottiin
myös nais- ja vammaispakolaisten tilannetta,
puhuttiin paperittomien asemasta, taustoitettiin päättäjiä ja virkamiehiä pakolaiskysymyksistä ja osallistuttiin tasavallan presidentin kutsumana Kultarannan ulkopoliittiseen
keskusteluun.
Uusia yleisöjä tavoitettiin ympäristöjärjestöjen
kanssa tehdyn yhteistyön kautta, kun Marrakechin ilmastokokouksen alla otettiin yhdessä
kantaa muun muassa ilmastopakolaisuuden
ratkaisemiseksi.
Pakolaisapu lausui useisiin hallituksen lakiesityksiin ja mahdollisuuksien mukaan asiat
nostettiin esille myös julkisuudessa. Yhdessä
muiden järjestöjen kanssa tehdyllä kannanotolla Pakolaisapu herätti laajaa keskustelua
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muun muassa ulkomaalaisten työttömyysturvan alentamistamiseen liittyvästä lakiesityksestä, joka olisi läpi mennessään heikentänyt
pakolaisten ja siirtolaisten asemaa.

Näkyvyyttä mediassa
Aktiivinen mediatyö, kiinnostavat sisällöt ja
rohkeat kannanotot takasivat sen, että Pakolaisavun tekemästä työstä ja kannanotoista uutisoitiin vuoden aikana yli 400 kertaa. Panostus
myös sosiaalisen median sisältöihin kannatti:
kaikkien Pakolaisavun some-kanavien seuraajamäärät nousivat selvästi. Maahanmuuttajien
omaa ääntä tuotiin esiin järjestön verkkosivuilla
ilmestyneessä Minun Suomeni -blogisarjassa.
Pakolaisavun globaalikasvatus tavoitti puolestaan satoja suomalaisnuoria ja heidän opettajiaan. Pakolaisapu oli yhdessä muiden järjestöjen kanssa kehittämässä oppimateriaaleja,
jotka auttavat pakolaisteeman käsittelyä kouluissa. Suosittua kouluvierailutoimintaa jatkettiin, ja kouluvierailijat saivat paljon positiivista
palautetta sekä muuttivat monen nuoren näkemyksiä pakolaisista.

Ennätysmäärä lahjoituksia
Pakolaisavun varainhankinnalle vuosi oli menestyksekäs. Syksyllä 2015 Euroopan pakolaiskriisi heijastui myös Suomeen turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa, ja moni kansalainen
reagoi tilanteeseen lahjoittamalla rahaa pakolaistyöhön. Alkuvuodesta 2016 lahjoituksia tuli
edelleen keskimääräistä enemmän.
Vuoden aikana Pakolaisapu panosti erityisesti
kuukausilahjoitusohjelmaan ja hankki uusia
lahjoittajia. Kuukausilahjoitusten määrä kääntyi kasvuun ja myös vanhat kuukausilahjoittajat
lahjoittivat aiempaa suurempia summia. Koko
vuoden varainhankinnan tuotot nousivat yli 620
000 euroon, mikä oli kaikkien aikojen paras tulos järjestölle. Lahjoitusten ansiosta Pakolaisapu pystyi tarjoamaan koulutusta ja elämäntaitoja tuhansille pakolaisille.
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Vuoden pakolaiset 2016

Viestintä, vaikuttaminen, varainhankinta ja globaalikasvatus

Yritysyhteistyöllä ammatti nuorille

Ben Malinen

Vuonna 2016 ryhmä Autoasin työntekijöitä vieraili Sierra Leonessa tutustumassa koulutusohjelmaan ja opiskelijoihin. Viemisinään heillä oli
työkaluja, jotka jaettiin kurssin parhain arvosanoin valmistuneille nuorille.
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”Haluan sanoa tukijoillemme
kiitos. Arvostan suuresti heidän
panostustaan auttaa meidät
pois kadulta opiskelemaan
ammattia, joka hyödyttää
meitä rakentamaan
tulevaisuuttamme!”
Aminata Mannah

Järvenpääläinen tradenomi, yrittäjä ja aktiivinen taitoluistelun harrastaja Rita Kostama
valittiin vuoden 2016 pakolaisnaiseksi. Kostama joutui pakenemaan synnyinmaansa
Ruandan kansanmurhaa ja saapui Suomeen
kiintiöpakolaisena vuonna 1998. Hänen elämänilonsa ja avulias persoonansa hurmasi
suomalaiset, ja vuoden aikana Kostama oli
kysytty haastateltava sekä mediassa että
kymmenissä yleisötilaisuuksissa.

Pakolaisavun hallitus nimesi ensimmäistä
kertaa myös vuoden pakolaismiehen. Joensuussa asuva Ali Giray on Turkin kurdi, joka
on asunut Suomessa vuodesta 1993. Hän tuli
maahan 11-vuotiaana perheenyhdistämisen
kautta ja johtaa nyt perustamaansa, satoja
ihmisiä työllistävää tulkkikeskusta. Vuoden
aikana Giray teki työtä etenkin maahanmuuttajayrittäjyyyden edistämiseksi ja nosti
aihetta julkiseen keskusteluun.

Anna Kuokkanen

Vuosien 2012–2016 aikana 106 haavoittuvassa
asemassa olevaa nuorta sierraleonelaista sai
elämälleen uuden alun Pakolaisavun yritysyhteistyökumppanin, suomalaisen Autoasi-autokorjaamoketjun tuella. Autoasi rahoitti nuorten opiskelun automekaanikoksi ja tuki heitä
yrityksen perustamisessa. Oppilaat suorittivat
ensin teoriaopinnot ja sen jälkeen harjoittelun
paikallisessa autokorjaamossa. Ammattiopintojen lisäksi koulutus sisälsi luku-ja laskutaidon
opetusta.
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ORGANISAATIO
JA HENKILÖSTÖ

HALLINTO JA TALOUS
Vuonna 2016 Suomen Pakolaisavun kokonaisrahoitus oli 4 153 859 euroa.
Ulkoasiainministeriön osuus oli 48 prosenttia, Raha-automaattiyhdistyksen 32 prosenttia,
henkilö- ja organisaatiolahjoittajien lahjoitusten 15 prosenttia, Turvapaikka-, maahanmuuttoja kotouttamisrahaston kaksi prosenttia ja muiden rahoituslähteiden osuus kolme prosenttia.
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Uganda

53 %

Liberia

18 %

Sierra Leone

14 %

Myanmar

15 %

›› Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 333 henkilöjäsentä ja 20 jäsenjärjestöä:
•

Aseistakieltäytyjäliitto ry

•

Svensk Ungdom

•

DaisyLadies ry

•

•

Finlands svenska Marthaförbund rf

Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö
SAK ry

•

Kansalaisopistojen Liitto KoL ry

•

Suomen Kansanopistoyhdistys ry

•

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry

•

Suomen liike- ja virkanaisten liitto ry

•

Keskustan Opiskelijaliitto

•

Suomen Mielenterveysseura ry

•

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

•

Suomen NNKY-liitto ry

•

Nuorten Kotkain Keskusliitto ry

•

Svenska Kvinnoförbundet rf

•

Parasta Lapsille ry

•

Vasemmistonuoret ry

•

Sosialidemokraattiset Naiset

•

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
ViNO ry

•

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

›› Hallituksen puheenjohtajana toimi Marjatta Rasi.
›› Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Anneli Vuorinen, Jyrki Sipilä, Anna Erkkilä,
Juha Klemola, Sari Koivuniemi, Eve Kyntäjä, Hülya Kytö, Eija Pitkänen ja Ilari Rantakari.
Varajäseninä toimivat Jenni Vartiainen ja Sofia Nevalainen.
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Kehitysyhteistyö maittain

39 %

›› Pakolaisavun ylin päättävä elin on yhdistyskokous, joka vuonna 2016 kokoontui kahdesti:
kevätkokoukseen 28.4. ja syyskokoukseen 15.12.
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›› Pakolaisavun toiminnanjohtajana toimi Annu Lehtinen.

Kotimaan pakolais- ja maahanmuuttajatyö toiminnoittain
Järjestöhautomo

22 %

Kasvokkain

18 %

Kotikunta

›› Pakolaisavun henkilökuntaan kuului 122 työntekijää, joista Suomessa työskenteli
39 henkilöä ja ulkomailla 83.

›› Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KPMG.
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Mahdollista uusia alkuja
pakolaisapu.fi/lahjoita

Yhteystiedot
Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
09 696 2640 (klo 9–15)
toimisto@pakolaisapu.fi

pakolaisapu.fi

@pakolaisapu

facebook.com/pakolaisapu

Pakolaisapu

