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Suomen Pakolaisapu on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka työskentelee 
pakolaisten ja siirtolaisten hyväksi sekä kotimaassa että 
ulkomailla.

MISSIO: Työtä uusia alkuja 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. 

Pakolaisavulla on tiedotusyhteistyöhön keskittyvä kumppanuussopimus
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa. Yhteistyötä UNHCR:n kanssa tehdään 
myös avustuskohteissa pakolaisleireillä.

Globaalisti katsoen maailmasta on tullut parem-
pi viimeisten vuosikymmenten aikana. Köyhyys, 
nälänhätä ja lapsikuolleisuus ovat vähentyneet 
merkittävästi. Päättäjien joukossa on aiempaa 
enemmän naisia. Yhä suurempi osa kehitysmai-
den lapsista pääsee kouluun.

Sen sijaan pakolaisuuden osalta tilanne ei ole 
kehittynyt myönteiseen suuntaan. Vuonna 2017 
kotinsa vasten tahtoaan jättäneiden ihmisten 
määrä rikkoi jälleen uuden ennätyksen: 65,6 mil-
joonaa. Ennusteiden mukaan luku ei tule piene-
nemään lähitulevaisuudessakaan: vuonna 2050 
pelkästään ilmastosyistä liikkeelle lähteneitä 
ihmisiä arvioidaan olevan 25 miljoonasta miljar-
diin. Ei siis ole realistista odottaa, että pakolai-
suus jossain vaiheessa katoaisi maailmasta. Aina 
tulee olemaan heitä, jotka joutuvat yllättäen 
jättämään kaiken ja hakemaan suojaa toiselta 
alueelta tai toisesta valtiosta.

Tällä hetkellä suurimman vastuun pakolaisista 
kantavat köyhät, kehittyvät maat. Myös meillä 
länsimailla on velvollisuutemme tarjota pako-
laisille suojelua. On ilahduttavaa, että vuonna 
2017 Suomen pakolaiskiintiön korottaminen 
nousi julkiseen keskusteluun ja monet maam-
me kärkipoliitikot kannattivat sen nostamista. 
Toivon, että tässä päästäisiin sanoista tekoihin. 
Samoin Suomen turvapaikkajärjestelmän oikeu-
denmukaisuus ja toimivuus täytyy varmistaa, 
jotta emme lähetä ketään suojelua tarvitsevaa 
kuolemanvaaraan.  Niille, jotka jäävät pysyvästi 
Suomeen, taas tulee tarjota edellytykset hyvään 
kotoutumiseen. Tätä Pakolaisapu tukee koti-
maantyöllään, ja aiheen tärkeyttä korostaak-
semme jaoimme syksyllä ensi kertaa Vuoden 
kotoutumisteko -tunnustuksen. 

Lisäksi meidän täytyy jatkaa työtä sen eteen, 
että mahdollisimman harva joutuu lähtemään 
kodistaan. Tämä vaatii puuttumista pakolaisuu-
den juurisyihin kuten konflikteihin, toimeentulo-
mahdollisuuksien puutteeseen ja ilmastonmuu-
tosten vaikutuksiin. Näihin kaikkiin teemoihin 
Suomen Pakolaisapu vastaa kehitysyhteistyöoh-
jelmallaan, joka vuoden aikana tavoitti suoraan 
yli 17 770 ja välillisesti 80 000 ihmistä. Lukutai-

Puheenjohtajan tervehdys
to- ja yrittäjyyskoulutuksen kautta pakolaisille 
annetaan mahdollisuus elättää itsensä ja 
perheensä. Konflikteja puolestaan ehkäistään 
tukemalla rauhaa ruohonjuuritasolta käsin. 
Koska valtaosa maailman pakolaisista elää 
alueilla, joita ilmastonmuutoksen seurauksen 
koettelevat ankarasti, Pakolaisavun koulutuk-
sissa käsitellään myös ympäristön kestävyyteen 
liittyviä teemoja.

Pakolaisapu on jo yli 50 vuoden ajan reagoinut 
työllään niihin vaatimuksiin, joita pakolaisti-
lanne kulloinkin vaatii. Tätä jatkamme myös 
vastaisuudessa.

Marjatta Rasi
Suomen Pakolaisavun hallituksen 
puheenjohtaja
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Maailman pakolaistilanne 2017

Pakolaisten vastaanottajamaat

84% Kehitysmaat

12,47% Muut länsimaat

3,5% EU-maat

0,03% Suomi
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Vuosi 2017 oli työnsä kautta uusia alkuja monin tavoin tukevalle Suomen Pakolaisavulle myös 
organisaationa uuteen asettumisen aikaa. Aloitimme vuoden uudelleen järjestäytyneessä or-
ganisaatiossa, ja uudistuksen myötä kehitimme edelleen organisaatiota, temaattista työtä ja 
hallintoa. Vuosi oli myös toimintojen arvioinnin ja kehittämisen aikaa. 

Vuonna 2017:
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"Sotia, konflikteja, vainoa ja ihmisoikeus-
rikkomuksia pakenevien ihmisten turvallisuus on 
uhattuna vakavimmalla mahdollisella tavalla. 
Tarve hakeutua suojaan koskettaa miljoonia. 

Pakolaisapu työskentelee pakolaisuuden 
koko kaaressa, jotta uusi alku olisi mahdollinen 

sekä pakolaisuuden aikana että uudessa 
kotimaassa."

Annu Lehtinen
Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja

65
,3

 M
ILJ

65
,5

 M
ILJ

Lä
hd

e:
 U

N
H

C
R

Uusien alkujen vuosi

0

10

20

30

40

50

60Jenna Vehviläinen

6

• Kotimaan ohjelmatyössä temaattisuus vahvisti hankkeiden välistä yhteistyötä ja synergiaa. 
• Ulkomaan ohjelmatyössä uuden ohjelmakauden valmistelussa strategiset kokonaistavoitteet    
   jalkautuivat uuden ohjelman suuntaviivoiksi. 
• Talouden ja hallinnon vahvistunut läpileikkaavuus toi merkittävää tehokkuushyötyä. 
• Läpileikkaavat toiminnot loivat pohjaa kotimaan ja ulkomaan ohjelmatyön synergialle.
• Pakolaisavun 121 työntekijän hieno ja työlleen omistautunut joukko sekä kotimaassa että 
   ulkomailla teki joka päivä vahvaa ja vaikuttavaa työtä. 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Meeri Koutaniemi
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Vaikuttavaa työtä maailmalla

Säästö- ja lainaryhmät auttavat pakolaisia 
selviämään silloin, kun arjessa tulee vastaan 
yllättävä rahantarve esimerkiksi 
lääkärikäyntiä varten. 

7950
PAKOLAISTA OPISKELI ENGLANTIA JA 

LUKUTAITOA UGANDASSA
Ilman lukutaitoa ja paikallisen kielen osaa-
mista pakolaisten on vaikea toimia uuden-
laisessa arjessa. Englanti on yksi Ugandan 
virallisista kielistä, ja Pakolaisapu järjesti 
englannin opetusta eri tasoryhmille. Etelä-
sudanilaiset pakolaiset olivat huomattavin 
yksittäinen opiskelijaryhmä.

353
OSALLISTUI NUORISORYHMIIN

KAMPALASSA JA NAKIVALESSA
Pakolaisapu tuki 35 nuoren johtajuuskoulutus-
ta, ja heidän ohjaamissaan nuorisoryhmissä 
sadat osallistujat saivat mielekästä yhteistä 
tekemistä.

3600
AIKUISTA OSALLISTUI LUKUTAITOPIIRIIN 

LIBERIASSA
Lukutaitopiirien kautta lukutaidon hyödyt 
levisivät norsunluurannikkolaisten pakolaisten 
ja liberialaisten parissa. Lukutaito tekee ihmis-
ten arjesta välittömästi helpompaa ja auttaa 
heitä toimimaan itsenäisemmin sekä hankki-
maan toimeentulonsa. 

2500
KYLÄLÄISTÄ KESKUSTELI KEHITYSTEEMOISTA 

LIBERIASSA
Bongin maakunnassa 36 kyläyhteisössä järjes-
tettiin ohjattuja keskustelutilaisuuksia, joissa 
kyläläiset kävivät läpi kehitysteemoja, kuten 
lasten koulutuksen sekä naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon merkitystä, lasten oikeuk-
sia ja vammaisten huomioimista. Keskustelut 
vaikuttivat myönteisesti kylien arkeen. 

440 000
EUROA LAHJOITETTIIN PAKOLAISTEN 

TUKEMISEEN
Tuhannet suomalaiset halusivat olla tukemas-
sa Pakolaisavun kehitysyhteistyötä. Lahjoitus-
ten ansiosta Pakolaisapu pystyi jatkamaan 
kohdemaissaan pitkäjänteistä työtään pako-
laisten aseman parantamiseksi. 

165
NUORTA OPISKELI AMMATTIIN 

MYANMARISSA
Ammatillisten lyhytkurssien kautta nuoret 
saivat käytännönläheistä opetusta esimer-
kiksi muurauksesta, moottoripyörän korjauk-
sesta ja sähkötöistä. Kursseihin kuuluneiden 
työharjoitteluiden kautta nuoret loivat 
kontakteja paikallisin yrityksiin. 

834
NUORTA OPPI OIKEUKSISTAAN MYANMARISSA
Jotta nuorilla olisi mahdollisuus ja työkaluja 
osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon, 
he tarvitsevat tietoja kansalaisoikeuksista ja 
demokraattisesti osallistumisesta. Näitä kä-
sittelevien kurssien ja tapahtumien kautta sa-
dat etnisiin vähemmistöihin kuuluvat nuoret 
oppivat vuoden aikana omista oikeuksistaan. 

561
VIRANOMAISTA SAI TIETOA PERHEVÄKIVALLAN 

EHKÄISYSTÄ MYANMARISSA
Pakolaisavun tukemissa koordinaatiotapaa-
misissa viranomaiset, terveydenhoitohenki-
lökunta, kyläjohtajat ja kansalaisjärjestöjen 
edustajat kehittivät tapoja ehkäistä naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa ja löytää tukimuotoja 
sen uhreille.
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17 770
IHMISEN ELÄMÄSTÄ TULI PAREMPAA
Kehitysyhteistyöohjelman kautta kymme-
net 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 hyö-
tyivät työstä. 

1419
PAKOLAISTA OSALLISTUI 

SÄÄSTÖRYHMIIN UGANDASSA

Elli-Alina Hiilamo
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Vaikuttavaa työtä kotimaassa
282 
VAPAAEHTOISTAPAAMISTA
Vapaaehtoiset järjestivät turvapaikanhakijoil-
le sekä maassa jo pidempään olleille ennä-
tysmäärän kotoutumista tukevaa toimintaa 
pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, 
Joensuussa ja Lahdessa.

126 
NAAPURUUSRIITAA SOVITELTIIN
Naapuruussovittelun keskus sovitteli vuoden 
aikana Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja 
Varsinais-Suomessa naapureiden välisiä 
konflikteja, joista osa oli kahdenvälisiä ja osa 
koski laajempaa asuinyhteisöä. Lisäksi 
keskuksen asiantuntemusta levitettiin vuoden 
aikana hyvin aktiivisesti, ja sovittelusta ja 
konfliktinratkaisusta sai tietoa kaikkiaan 

1433 
TAPAAMISTA NUORTEN KANSSA
Kurvi-hankkeen ohjaajat tukivat maahan 
muuttaneita nuoria aikuisia henkilökohtaisen 
ohjauksen keinoin sekä auttoivat esimerkiksi 
opiskelupaikan ja asunnon löytämisessä sekä

230
JÄRJESTÖÄ SAI KOULUTUSTA JA 

KONSULTAATIOTA
Pakolaisapu tarjosi järjestöille koulutusta, 
konsultaatiota ja neuvontaa niiden toiminnan 
tuloksellisuuden kohentamiseksi. Vuoden 
aikana järjestettyihin 27 koulutukseen osallis-
tui 347 järjestötoimijaa, ja mentorointi 

64
UUTTA VERTAISOHJAAJAA KOULUTETTIIN
Vertaistuki on keskeinen kotoutumista edis-
tävä voimavara. Sen laadun varmistamiseksi 
Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutuksen 
sisällöt suunniteltiin uudelleen entistä tar-
koituksenmukaisemmiksi ja koulutettaville 
vertaisohjaajille asetettiin aiempaa tarkem-
mat kriteerit. 

560
TURVAPAIKANHAKIJAA OSALLISTUI 

RETKILLE JA TAPAAMISIIN
Pakolaisavun vapaaehtoiset suunnittelivat ja 
järjestivät turvapaikanhakijoille 120 retkeä tai 
tapaamista. Niiden kautta osallistujat oppi-
vat lähiympäristöstään, tutustuivat Suomen 
kulttuurin ja historiaan sekä saivat positiivista 

97 %
SUOSITTELISI NAAPURUUSSOVITTELUA 
Lähes jokainen naapurustokonfliktien intensii-
visiin sovitteluihin osallistunut oli valmis suo-
sittelemaan naapuruussovittelua ratkaisuksi 
asumisen ongelmatilanteisiin. 

463
LASTA JA NUORTA OPPI PAKOLAISUUDESTA
Kouluvierailuilla vapaaehtoiset tutustutti-
vat oppilaita pakolaisuuteen elämyksellisin 
harjoituksin. Lisäksi 72 opettajaksi opiskelevaa 
sai Pakolaisavun työpajoissa vinkkejä globaali-
kasvatuksen menetelmistä sekä siitä, miten
käsitellä pakolaisuutta lasten ja nuorten 

16
KUNTAA SAI TUKEA KIINTIÖPAKOLAISTEN 

VASTAANOTTAMISEEN
Vuoden aikana Pakolaisapu järjesti 
VertaisKoto-kursseja ja vertaisryhmäkeskus-
teluja yhteistyössä pakolaisia vastaanottavien 
kuntien kanssa Uudellamaalla, Hämeessä ja 
Lapissa. Lisäksi Forssassa pilotoitiin uudenlai-
nen Yhteiskuntaorientaatio-kurssi.
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152
UUTISTA JA ARTIKKELIA TOIMINNASTA
Pakolaisavun vankka asiantuntemus ja 
aktiviinen rooli julkisessa keskustelussa ovat 
tehneet järjestöstä tahon, jonka näkemyksiä 

Emma Rahikainen

Dan Court

Laura Böök

viranomaisasioinnissa. 

tavoitti 491 ihmistä. 

1 888 ihmistä. 

media nosti mielellään esiin.

kanssa.

vaihtelua vastaanottokeskuksen arkeen. 



Taitoja jotka pysyvät
Pakolaisapu vastaa lukutaito- ja 
yrittäjyyskoulutuksellaan Ugandaan 
paenneiden tarpeeseen selviytyä itsenäi-
sesti haastavassa elämäntilanteessa. 

Ugandan naapurimaiden konfliktien kärjisty-
misen vuoksi pakolaisten määrä etenkin Poh-
jois-Ugandassa jatkoi kasvuaan koko vuoden, 
ja Etelä-Sudanista Ugandaan paenneiden 
määrä nousi jo toukokuussa miljoonaan. Tästä 
johtuen Pakolaisavun työn painopiste oli etelä-
sudanilaisten pakolaisten tukemisessa Poh-
jois-Ugandassa, jossa Pakolaisapu toimi viidellä 
asutusalueella. Lisäksi toimintaa jatkettiin 
erityisesti kongolaispakolaisten parissa kolmel-
la jo kauemmin toimineella asutusalueella. 

Työ keskittyi Pakolaisavun keskeisimmälle 
osaamisalueelle eli lukutaidon sekä englan-
nin ja swahilin kielten opettamiseen aikuisille 
pakolaisille sekä ugandalaisille. Luku- ja kieli-
taidolle on kysyntää erityisesti vastatulleiden 
pakolaisten keskuudessa, jotta he pystyvät 
kommunikoimaan vieraassa ympäristössä ja 
pääsemään kiinni uudenlaiseen arkeen.
Lukutaito- ja englannin kursseihin yhdistet-
tiin entistä enemmän käytännön harjoituksia 
toimeentulon hankkimiseen liittyen, kuten 
mahdollisuuksia opetella esimerkiksi vettä 
säästävän vihannespuutarhan istuttamista 
ja säästöryhmän perustamista.  Näin tuet-
tiin pakolaisten omatoimisuutta haastavissa 
olosuhteissa.

Uusi toiminta-alue
Lukutaito-opetusta laajennettiin Poh-
jois-Ugandassa kokonaan uudelle asutusalu-

UGANDA Henkilöstö: 66 Kumppanijärjestöt: 16

eelle Lamwon kunnassa, jonne perustettiin 
huhtikuussa 2017 Palabek-asutusalue. 
Lokakuussa alueella aloitti 40 lukutaitoryh-
mää. Niiden opiskelijoista lähes kaikki olivat 
Etelä-Sudanin väkivaltaisuuksia paenneita 
naisia. 

Myös yrittäjyys- ja nuorisokoulutusta 
jatkettiin. Suurin osa jo aiemmin perustetuis-
ta säästöryhmistä jatkoi toimintaansa itse-
näisesti läpi vuoden, ja uudet ryhmät olivat 
erittäin suosittuja. Naiset ottivat aiempaa 
aktiivisemman roolin säästöryhmien 
johdossa. 

Myös nuorisoryhmien toiminta oli vuoden 
aikana erittäin aktiivista. Niiden toimintaa 
tuettiin erityisesti ympäristön kestävyyden 
huomioivalla maatalouskoulutuksella, ja 
esimerkiksi Nakivalen pakolaisasustusalu-
eella kaikille maatalouteen liittyville ryhmille 
annettiin viljelytyökaluja tai kanoja ja vuohia 
toiminnan aloittamisen mahdollistamiseksi.

Toimintaympäristö kohdemaissa

Pakolaisavun ulkomaanohjelma 
keskittyy resilienssin, elämäntaitojen ja 
omavaraisuuden vahvistamiseen sekä 
vahvistamaan sosiaalista yhtenäisyyttä.

Vuonna 2017 ulkomaanohjelma jatkoi toimin-
taansa samoissa kohdemaissa kuin aiempi-
na ohjelmavuosina: Ugandassa, Liberiassa, 
Sierra Leonessa ja Myanmarissa. Sierra Leonen 
viimeinen hanke päättyi kesäkuussa ja lopetti 
samalla Pakolaisavun 14 vuotta kestäneen 
työn maassa. 

"Toimettomuus masentaa eikä hyödytä 
ketään. Olen opiskellut englantia ja

 johtajuustaitoja nuorille suunnatussa 
koulutuksessa. Vaikka olen pakolainen, 

voin tuntea itseni voimakkaaksi ja 
aktiiviseksi.” 

Josiane Ininahazwe, 27 
Nakivalen pakolaisasutusalue
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Elli-Alina Hiilamo

Kehitysyhteistyöohjelma

Ugandan pakolaistilanne jatkui vaikeana. 
Pakolaismäärät jatkoivat kasvuaan ja vuoden 
lopussa Etelä-Sudanin konfliktin seurauksena 
eteläsudanilaisia pakolaisia oli maassa jo yli 
miljoona. Lisäksi vuoden toisella puoliskolla 
Kongon demokraattisen tasavallan itäosien 
konfliktit pahenivat, minkä seurauksena 
Ugandaan saapui yli 48 000 uutta kongolais-
pakolaista jo aiemmin maassa olleiden noin 
200 000 kongolaisen lisäksi. 

Liberiassa Norsunluurannikon pakolaisten 
tilanne on hankala tuen vähetessä, sillä 
paluumuutto ei ole kaikille mahdollista mm. 
maanomistukseen liittyvien epäselvyyksien 
vuoksi. Pakolaisapu jatkoi tukeaan raja-aluei-
den yhteisöissä ja pakolaisleireillä tavoitteena 

sosiaalisen yhtenäisyyden vahvistaminen ja 
paikallisen integraation mahdollistaminen.

Myanmarin tilanteen kehittymistä määrit-
tää pitkälti rauhanneuvotteluiden ja niihin 
liittyvien konkreettisten kehittämistoimien 
edistyminen. Pakolaisapu jatkoi yhteistyötään 
ammattikoulun kanssa syrjäseudun nuorten 
koulutuksessa sekä paikallisten kansalaisjär-
jestöjen tukea itäisessä Myanmarissa.

Yhteensä vuoden aikana ulkomaanohjelma 
tavoitti 17 770 ihmistä. Merkittäviä tuloksia 
saatiin pakolaisten parantuneesta resilienssis-
tä mm. luku- ja laskutaidon myötä: elinkeinot, 
kuten pienyrittäjyys, kannattivat aiempaa 
paremmin. Myös sosiaalisen yhtenäisyyden 
parantumisesta saatiin tuloksia: yhteistyö ja 
keskinäinen avunanto eri muodoissaan lisään-
tyivät yhteisöissä. Eriarvoisuuden vähentymis-
tä havaittiin mm. siinä, että naisten osallis-
tumien yhteisön yhteisiä asioita käsitteleviin 
kokouksiin lisääntyi. Myös vammaisten huomi-
oiminen ja osallisuus lisääntyivät.
  
Vuosi 2017 oli nelivuotisen ohjelman viimeinen 
toimintavuosi ja vuoden aikana suunniteltiin 
ja valmisteltiin seuraavaa ohjelmakautta vuo-
sille 2018-2021. 

Jenna Vehviläinen



Nuorten tukena Myanmarissa
Pakolaisapu tukee Myanmarin rauhan-
omaista kehitystä vahvistamalla kansa-
laisyhteiskuntaa ja tukemalla nuorten 
pääsyä kiinni työelämään.

Pakolaisavun työ tapahtuu raja-alueella si-
jaitsevassa Kayahin osavaltiossa, jossa vuosi-
kymmeniä jatkuneet maan sisäiset konfliktit 
ovat vaikuttaneet merkittävästi kehitysmah-
dollisuuksiin ja pakottaneet asukkaita pake-
nemaan väkivaltaa maan sisäisesti tai rajan 
yli Thaimaahan. Tämän vuoksi myös nuorten 
koulutusmahdollisuudet ovat heikot.

Ammatillisten lyhytkurssien kautta 165 nuorta 
sai vuoden aikana koulutusta muurauksesta, 
puutöistä, moottoripyörän korjauksesta ja 
tietokoneen käytöstä. Jokaiseen kurssikoko-
naisuuteen kuului paikallisessa yrityksessä 
tehty harjoittelu, joka kerrytti käytännön 
kokemusta ja yhteyksiä työnantajiin. Lisäksi 
köyhimpiä nuoria tuettiin antamalla kunkin 
alan töiden tekemiseen tarvittavat välineet, 
joiden hankkimiseen nuorilla itsellään ei ole 
varaa. Tieto ammatillisesta koulutuksesta ja 
Pakolaisavun järjestämistä kursseista on levin-
nyt, sillä kurssikohtaiset hakijamäärät olivat 
kaksin- ja kolminkertaistuneet edellisvuoteen 
verrattuna. 

Ammattikurssien lisäksi Pakolaisapu toteutti 
naisjärjestö Karenni National Women Or-
ganizationin (KNWO) kanssa ompelu- ja 
bambutyökursseja erityisesti haavoittuvas-
sa asemassa oleville, syrjäseuduilla asuville 
naisille. Pakolaisapu tuki syksyn ajan myös 
KNWO:n työtä perheväkivallan ehkäisemiseksi 

MYANMAR Henkilöstö: 11 Kumppanijärjestöt: 2

Parempi arki koulutuksen 
avulla

Pakolaisapu keskittyy Liberiassa 
käytännönläheiseen lukutaitokoulutuk-
seen sekä pakolaisten ja paikallisten 
asukkaiden elämäntaitojen 
vahvistamiseen.

Vuoden aikana Pakolaisapu jatkoi työtä aikuis-
lukutaidon parissa pakolaisleireillä sekä maa-
seutukylissä Norsunluurannikon pakolaisten ja 
liberialaisten kyläläisten keskuudessa. Aikuislu-
kutaitokoulutus keskittyi englannin ja ranskan 
kielien käytännön kielitaidon opettamiseen. 
Oppimisen tulokset olivat innostavia, ja asuk-
kaat ovat perustaneet opetusryhmiä myös 
itsenäisesti. Koulutuksen ansiosta etenkin 
yhteisöjen naiset rohkaistuivat osallistumaan 
yhteiseen päätöksentekoon ja kyläläisten yh-
teistoiminta lisääntyi.

LIBERIA Henkilöstö: 7 Kumppanijärjestöt: 1

Peruslukutaito-opetuksen lisäksi jo lukutaidon 
saavuttaneille järjestettiin neljän kuukauden 
mittainen jatkokurssi. Sen sisällöt keskittyivät 
perheen talouteen ja kaupankäyntiin liittyviin 
perustaitojen opiskeluun. Lisäksi käsiteltiin 
elämäntaitoihin, terveyteen ja ravitsemuk-
seen liittyviä teemoja. Uudet tiedot ja taidot 
ovat tärkeitä erityisesti niille pakolaisille, jotka 
jäävät Liberiaan vielä pakolaisleirien sulkeu-
duttua.

Keskusteluja kehitysteemoista
Aikuislukutaitokoulutuksen lisäksi Pakolaisapu 
järjesti Bongin maakunnassa yhteensä 36 
kyläyhteisössä keskustelutilaisuuksia, joissa 
kyläläiset keskustelivat erilaisista kehitystee-
moista, kuten lasten koulunkäynnin merki-
tyksestä, naisten asemasta, ja vammaisten 
huomioon ottamisesta. Kaikkiaan keskuste-
lut tavoittivat 2500 ihmistä, ja osallistujien 
mukaan ne muuttivat positiivisesti yhteisöjen 
toimintatapoja. 

Pakolaisapu on työskennellyt pitkään kansal-
lisen aikuiskoulutusjärjestö NAEAL:in kanssa 
aikuisten lukutaidon lisäämiseksi Liberias-
sa. Vaikka vuosi oli Pakolaisavun viimeinen 
toimintavuosi Liberiassa, Pakolaisapu jatkaa 
NAEAL:in toteuttaman aikuiskoulutustyön 
tukemista.

”Aloitettuani Pakolaisavun lukutaito-
ohjelmassa elämäni on muuttunut positii-
visesti. Osaan kirjoittaa nimeni ja laskea. 

Haluan oppia lisää, saada 
koulutuksen ja tehdä sellaisia töitä, joissa 

käytetään työvälineenä kynää.”

Yapin Tahou Aubert 
PTP:n pakolaisleiri, Liberia

”Koulutus auttaa naisia parantamaan 
työllistymismahdollisuuksiaan ja saavut-

tamaan taloudellista itsenäisyyttä. 
Pakolaisavun ompelukurssi on hyödyttä-

nyt minua, koska voin nyt ansaita 
elantoni ja tukea perhettäni. 

Aion toimia ompelijana omassa 
kylässäni.”

Maw Mi Myar, 23 
Loikaw, Myanmar14

FRC Liberia

ja perheväkivallan uhrien suojaksi tarkoitetun 
turvatalon ylläpitämiseksi. Naisiin kohdistuva 
väkivalta on yhä merkittävä ongelma Myan-
marissa, ja sen riski kasvaa erityisesti konflik-
tialueilla.

Kansalaisyhteiskuntaa rakentamassa 
Aktiivinen, kaikille ryhmille avoin ja kaik-
kia osallistava kansalaisyhteiskunta on yksi 
demokraattisen kehityksen edellytyksistä. 
Myanmarissa kansalaisyhteiskunnan ja kan-
salaisjärjestöjen tila on ollut hyvin rajattu 
vuosikymmeniä. Pakolaisapu tukee paikallisia 
kansalaisjärjestöjä demokraattisen kansalais-
yhteiskunnan kehittämiseksi. Kumppanijärjes-
töistä nuorisoverkosto KSYN:n toteuttaman 
hankkeen kautta kasvatettiin nuorten tietä-
mystä kansalaisoikeuksista ja demokraattises-
ta osallistumisesta, jotta nuorilla olisi mahdol-
lisuus ja työkaluja osallistua heitä koskevien 
päätösten tekemiseen ja yhteisöjensä kehittä-
miseen. 
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Loka-joulukuussa järjestetty ensimmäinen Yhteiskuntaorientaatio-kurssi kirkasti Forssan
seudulle muuttaneille pakolaisille, millainen heidän uusi kotimaansa on. Kurssilla käytiin 
läpi muun muassa Suomen historiaa, yhteiskuntarakennetta ja tapakulttuuria.

”Kurssi on auttanut ymmärtämään, miten Suomessa pitää käyttäytyä. Lain   
merkitys on täällä erilainen kuin monessa muussa maassa, ja sitä on noudatettava”,  
irakilainen Taif Alazzawi kertoo oppimastaan. 

”Meidän kotimaissamme on hyvin erilainen järjestelmä kuin Suomessa, mitä tulee 
esimerkiksi lasten oikeuksiin sekä luonnon ja eläinten suojeluun. Vaikka olisimme aiheista 
eri mieltä, keskustelemalla voimme oppia ymmärtämään toisiamme”, sanoo Al-Zeyadi 
Hashimshareef.

Hän toivoo, että olisi saanut vastaavan yhteiskuntatiedon kurssin jo heti maahantulonsa 
jälkeen. ”Se olisi auttanut välttämään monet vaikeudet. Tällä kurssilla meille on kerrottu 
erityisesti aiheista, jotka ovat aiemmin olleet meiltä piilossa.”

Kotouttamistyötä Espoosta 
Enontekiölle

Pakolaisavun kotoutumista tukeva työ 
vahvistaa maahan muuttaneiden 
tietoja, taitoja ja osallistumis-
mahdollisuuksia yhteiskuntaan.

Muilta samassa tilanteessa olevilta saatu 
vertaistuki voi olla avaintekijä maahan muut-
taneiden kotoutumiselle. Pakolaisapu uskoo, 
että parhaita tuloksia saavutetaan vertais-
toiminnalla, jonka laadulle ja eettisyydelle on 
asetettu selkeät kriteerit. Siksi myös 
Pakolaisavun Kasvokkain-hankkeen keskeisin 
painopiste vuoden aikana oli oman toiminnan 
kehitys ja uudelleenarviointi.

Kasvokkain-toiminnan toteuttama vertaisoh-
jaajakoulutus uudistettiin täysin ja ohjaajien 
hakuprosessia kehitettiin. Ohjaajakoulutusten 

lisäksi Pakolaisapu järjesti infoja ja kevyempiä 
koulutuksia kotoutumista tukevasta vertais-
ryhmätoiminnasta. 

Lisäksi Kasvokkain-toiminta määritteli vuoden 
aikana yhteistyössä VeTo-verkoston kanssa 
vertaisohjaajan kriteerit ja vertaisohjaajan 
eettiset ohjeet. Vuoden aikana verkoston 
prosesseja selkeytettiin entisestään. 
Jäsenyyskriteerit uudistettiin, uuden jäsenor-
ganisaation perehdytykseen luotiin prosessi, 
materiaalia ja verkoston tavoitteita, toimintaa 
ja rakennetta kuvaava verkostokuvaus.

Omakielistä yhteiskuntatietoa 
Pakolaisavun Kotikunta-hankkeessa luotiin 
valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva, 
kurssimuotoinen yhteiskuntaperehdytys, jonka 

SUOMI Kunnat ja yhteisöt

Yhteiskuntaorientaatio selittää 
Suomen tarinan

tarkoituksena on antaa maahanmuuttajille 
perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumi-
sesta, elämisestä ja työskentelemisestä heti 
maahanmuuton alkuvaiheessa. Pakolaisten 
omalla äidinkielellä järjestettävä Yhteiskun-
taorientaatio-kurssi tarjoaa osallistujille tietoa 
suomalaisesta yhteiskunnasta sekä mahdolli-
suuden käydä Suomeen kotoutumisen kannal-
ta tärkeitä aiheita läpi keskustellen.

Kurssi pilotoitiin syksyllä Forssassa. Osana 
kotoutumiskoulutusta järjestetty kurssi sai 
opiskelijoilta yksimielistä palautetta siitä, että 
kurssin sisällöt olivat perustavanlaatuisen 
tärkeitä uusille asukkaille. 

Vuoden aikana Kotikunta-hanke teki yhteis-
työtä omakielisten yhteiskuntatietokurssien 
toteuttamisen ja pakolaisten kuntiin kotou-
tumisen puitteissa yhteensä 15 muun kunnan 
kanssa Uudellamaalla, Hämeessä ja Lapissa.
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Pakolaisavun 
tavoitteena on, 

että yhteiskuntatiedon 
opetus erotetaan kotou-
tumiskoulutuksen kiel-
tenopetuksesta ja sitä 

tarjotaan valtakun-
nallisesti.

Ruut Tolonen



Kanssakulkijana uudenlaisessa 
arjessa

Pakolaisapu tukee maahan muuttaneita 
suomalaisen byrokratian kohtaamisessa 
ja arjen rakentamisessa uudessa 
ympäristössä. 

Suomeen täysi-ikäisyyden kynnyksellä muut-
taneiden nuorten tiedot ja taidot elämän-
hallintaan ovat usein heikon koulutustaustan 
vuoksi rajalliset. Haasteita lisää uuden ko-
timaan byrokratia, josta pitäisi usein selvitä 
yksin. Kurvin ohjaajat tukevat näitä nuoria 
aikuisia henkilökohtaisen ohjauksen 
keinoin ja auttavat esimerkik-
si asunnon ja opiskelupaikan 
löytämisessä sekä viranomais-
asioinnissa.
Vuoden aikana Kurvi vakiin-
nutti päivystystoimintansa 
Helsingin Ohjaamossa ja 
Itäkeskuksen Puhoksen 
monikeskuksen neuvonta- 
ja palvelupisteellä. Oman 
erityisosaamisensa Kurvi toi 
Ohjaamoon juuri ulkomaa-
laislupa-asioiden tuntemuk-
sella. Palvelun tunnettuus myös 
kasvoi, ja vuoden aikana tehtyjen 
asiakastapaamisten määrä kaksin-
kertaistui edellisvuoteen 
verrattuna.

Vuoden aikana kokeiltiin 
ensimmäistä kertaa myös 
oppilaitokseen jalkau-
tuvaa neuvontaa, kun 
Kurvin ohjaajat vierailivat 
Töölön yhteiskoulun ai-
kuislukiossa. Lisäksi Kurvi 
järjesti koulutustilaisuuk-
sia Ohjaamon työnteki-
jöille, sosiaalityöntekijöille 
ja -ohjaajille sekä muille 
järjestötoimijoille. Tietoa 
maahan muuttaneiden 
nuorten aikuisten haas-
teista jaettiin myös Kurvin 

SUOMI Yksilöt ja perheet

Kurvi antaa 
Ohjaamossa palve-

luohjauksellista 
neuvontaa muun muassa 

ulkomaalaislupiin, kou-
lutukseen, työelämään 
ja asumiseen liittyvissä 

asioissa.

Naapuruus paranee puhumalla
Naapuruussovittelun keskus tukee 
rauhanomaista rinnakkaiseloa ja toi-
mivia naapuruussuhteita.

Kun asumisen konfliktiin puututaan ajoissa, 
tilanne ei ehdi kärjistyä. Tätä periaatetta 
noudattaen Naapuruussovittelun keskus 
sovitteli vuoden aikana Uudellamaalla, 
Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 126 
naapureiden välistä konfliktia, joista osa 
oli kahdenvälisiä ja osa koski laajempaa 
asuinyhteisöä. 

Tapaukset olivat aiempaa monimutkai-
sempia ja riitaisampia, minkä vuoksi vain 
kolmannes kahdenvälisten konfiktien osa-
puolista oli halukkaita yhteistapaamiseen 
kiistakumppaninsa kanssa. Näiden ja mui-
den intensiivistä sovittelutyötä vaatineiden 
konfliktien osapuolten antaman palautteen 
perusteella työn tuloksellisuus oli kuitenkin 
kiistatonta: lähes 90 % sovitteluiden osa-
puolista koki, että sovittelusta oli hyötyä, ja 
melkein jokainen oli valmis suosittelemaan 
sovittelua.

SUOMI Naapurustot ja väestöryhmät
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koordinoimassa monialaisessa asiantuntija-
verkostossa.

Linkkinä päiväkoti- ja koulumaailmaan
Syksyllä aloitettiin työ täysin uuden kohderyh-
män parissa, kun maahanmuuttajaperheitä 
tukeva Linkki-hanke käynnistyi. Linkki toimii 
maahanmuuttajaperheiden tukena päiväkoti- 
ja koulumaailmassa, joissa se tarjoaa kult-
tuuritulkkausta henkilökunnan ja perheiden 
tapaamisissa ja esimerkiksi vanhempainillois-

sa. Lisäksi maahanmuuttajaperheille 
tarjotaan neuvontaa ja ohjausta 

päiväkotiin, kouluun ja palve-
lujärjestelmään liittyvissä 

asioissa.

Loppuvuodesta Linkki 
järjesti yhden maahan-
muuttajaperheille suun-
natun ryhmätapaamisen, 
jossa esiteltiin toimintaa. 

Samalla kerättiin toimin-
nan suunnittelun tueksi 

tietoa siitä, mistä aiheista 
osallistujat haluavat ja tarvit-

sevat lisätietoa. 

Laura Böök

Osaaminen kirjaksi
Naapuruussovittelun keskuksen asiantunte-
musta levitettiin vuoden aikana aktiivisesti 
konsultointien, koulutusten ja tapaamis-
ten kautta. Lisäksi Naapuruussovittelun 
keskuksen työote- ja metodi työstettiin 
Naapuruussovittelun käsikirjaksi. Kirja on 
suunnattu asumisen parissa työskenteleville 
henkilöille, jotka kohtaavat työssään asumi-
sen ja naapuruuden häiriöitä, ongelmia ja 
erimielisyyksiä.

Kirjan ohella julkaistiin kiinteistöyhtiöille 
suositukset häiriöilmoitusten käsittelystä 
vastakkainasettelua välttävällä tavalla sekä 
suositukset toimivien naapuruussuhteiden 
edistämiseen. 

Naapuruussovittelun käsikirjan myötä kehi-
tettiin siihen perustuva Naapuruussovittelun 
perusteet -koulutus yhteistyökumppaneille 
sekä toiminta-alueiden ulkopuolella naapu-
ruussovittelun osaamisen levittämiseksi ja 
valtakunnallistamiseksi. Koulutuksia järjes-
tettiin vuoden aikana viidelle eri taholle Hel-
singissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Siuntiossa. 
Tarkoituksena on eri pilottien kautta löytää 
tehokkain keino siihen, että sovitteluproses-
sit juurtuvat kestävällä tavalla yhteistyö-
kumppaneiden organisaatioihin.

Laura Böök



Aktiivisen kansalaisuuden
tukena  

Pakolaisavun Järjestöhautomo ja 
vapaaehtoistoiminta tarjoavat väylän 
ja välineitä vaikuttaa yhteiskuntaan ja 
tehdä merkityksellistä työtä kaikkien 
hyväksi. 

Pakolaisavun Järjestöhautomo tukee ja 
konsultoi erityisesti etnisten vähemmistöjen 
järjestöjä, monikulttuurijärjestöjä ja muita 
aktiivisia järjestötoimijoita. Kaikkiaan toimin-
taan osallistui vuoden aikana 230 järjestöä 
tai yhdistystä. Vuoden aikana järjestetyissä 
teemakoulutuksissa keskityttiin vahvistamaan 
yhdistystoimijoiden digitaitoja sekä herätte-
lemään yhdistyksiä liittyen yhdistystoiminnan 
kulmakiviin Back to basics -koulutuksissa. 
Myös STEA-hakemusklinikat tuottivat hyvän 
lopputuloksen: osallistujajärjestöistä kah-
deksan haki rahoitusta ja näistä kuudelle 
myönnettiin se. Säännöllisesti konsultoinnissa 
käyneiden yhdistysten toiminta taas kehittyi 
merkittävästi.

Syksyllä Järjestöhautomo toteutti Yhdistyksen 
ABC -koulutukset ensimmäistä kertaa koko-
naan verkossa. Kokemukset olivat erinomai-
sia ja verkkokoulutuksiin panostetaan myös 

jatkossa. Järjestöhautomo pyrkii tarjoamaan 
osallistujille mahdollisuuden vahvistaa osaa-
mistaan ajasta ja paikasta riippumatta myös 
verkkosivuille työstämillään itseopiskelumate-
riaaleilla. 

Ennätysmäärä vapaaehtoistoimintaa 
Pakolaisavun vapaaehtoistehtävissä keskityt-
tiin entistä tavoitteellisemmin kotoutumista 
edistävään toimintaan. Vapaaehtoisten orga-
nisoimia toimintamuotoja olivat Kaveriksi-
tapahtumat, Puhutaan!-suomen kielen 
ryhmät sekä vastaanottokeskusten kanssa 
yhteistyössä järjestetty turvapaikanhakijoiden 
toiminta. Vuoden aikana myös uudistettiin 
vanhoja toimintamuotoja ja kokeiltiin täysin 
uutta. Pakolaisapu koulutti 22 globaalikasvat-
tajaa vierailemaan kouluissa ja tapahtumissa 
pitämään osallistavia oppitunteja pakolaisuu-
desta. 

Vapaaehtoisia koulutettiin ensimmäistä 
kertaa järjestämään Kaveriksi-tapahtumia. 
Syksyllä käynnistettiin yhdessä Kurvi-toimin-
nan kanssa keikkatoiminnan pilotti, jossa 
aloitti noin 20 uutta vapaaehtoista. Keik-
katoiminnassa vapaaehtoisten tehtävä on 

tukea maahan muuttaneita nuoria aikuisia 
palveluasioinnissa, harrastuksen aloittamisessa 
tai opinnoissa 1-4 keikan verran. Turvapaikan-
hakijoiden toiminnan piirissä taas toteutettiin 
digiosaamiseen ja työnhakuun keskittyvä työ-
pajasarja yhdessä Microsoftin kanssa.

Erityisen rohkaisevaa oli, että vapaaehtoistoi-
minta juurtui uusiin kaupunkeihin eri puolille 
maata ja vapaaehtoiset ottivat itse aiempaa 
suuremman roolin toiminnan suunnittelusta ja 
järjestämisestä. Muutos mahdollisti sen, että 
toiminta valloitti uusia alueita ja tavoitti entis-
tä enemmän ihmisiä.

”Globaalikasvatustun-
nin jälkeen eräs oppilas 

tuli vielä käytävällä jatkamaan 
keskustelua tunnin herättämistä 
ajatuksista. Oli hienoa huomata, 

kuinka oppilaan ja minun välillä val-
litsi selvästi luottamus: hän vaikutti 
tulleensa kuulluksi epäluuloineenkin 

ja samalla oli todella rohkeasti 
myös vastaanottavainen."

Globaalikasvattaja, 
Helsinki

SUOMI Kansalaisyhteiskunta SUOMI Kansalaisyhteiskunta

100% vapaaehtoisista suosittelisi Pakolaisavun vapaaehtoistoimintaa 
kaverilleen. 

90% vapaaehtoisista koki, että pystyi Pakolaisavun 
vapaaehtoistoiminnan kautta olemaan mukana rakentamassa 
yhdenvertaista asenneilmapiiriä. 

Yli 50% Kaveriksi-toiminnan osallistujista aikoi jatkaa tapaamisia 
uusien tuttavuuksien kanssa varsinaisen toiminnan loputtua.

"Tosi kiva että 
pystyi osallistua 

kotoa käsin! Ja tosi hyvä 
ja informatiivinen koulutus 

jälleen kerran! Selkeä!" 

Järjestöhautomon 
verkkokoulutuksen osallistuja

”Kaveriksi-
toiminta on arvoihini 

sopiva formaatti, järkevää 
vapaaehtoistoimintaa, koska 

se on merkittävää ihminen ihmi-
selle -kotouttamista. Ihmisten halu 

tutustua toisiinsa kieliesteistä tai 
muusta huolimatta on 

ihastuttavaa.” 

Kaveriksi-tapahtumien 
järjestäjä, Lahti
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Viestintä, vaikuttaminen ja globaalikasvatus

Uusia alkuja lahjoittajien tuella
Jokainen Pakolaisavun saama lahjoitus, pieni tai suuri, auttaa kaikista heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä elämässä eteenpäin Ugandassa, Myanmarissa ja Liberiassa. 
Ilman lahjoittajia kehitysyhteistyöohjelman toteuttaminen ei onnistuisi. 

Vuoden aikana Pakolaisavun varainhankinnan tuotot nousivat 440 000 euroon. Lahjoituk-
sia saatiin perinteisen lahjoittajakirjeen kautta, kuukausilahjoituksina, kertalahjoituksina 
ja Parempi Lahja -lahjakaupan kautta. Myös koulut, yritykset ja monet yhteisöt olivat 
mukana mahdollistamassa Pakolaisavun tekemää työtä päivätyökeräyksen, erilaisten 

Vaikuttamista ja viestintää
Varainhankinta

Pakolaisavun työn tavoitteena on edistää 
pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteu-
tumista vaikuttamalla heidän asemaansa 
yhteiskunnassa. Vuoden aikana järjestön 
viestintä, vaikuttaminen ja globaalikasvatus 
tukivat tavoitetta lisäämällä niin 
päättäjien, nuorten kuin suuren yleisön 
tietoisuutta pakolaisuudesta ja vahvistamal-
la myönteisen asenneilmapiirin syntymistä 
aiheen ympärille. 

Pakolaisavun viestinnän ja vaikuttamistyön 
kärjet olivat pakolaisten oikeudet, lailliset ja 
turvalliset reitit hakea suojaa sekä yksilölli-
sen ja tuloksellisen kotoutumisen tukeminen. 
Keväällä ja kesällä Pakolaisapu kampanjoi 
yhdessä muiden järjestöjen kanssa pakolais-
kiintiön korottamisen puolesta, ja aihe nousi 
julkiseen keskusteluun budjettiriihen yhtey-
dessä. 

Vaikuttamista kohdemaissa
Vuoden aikana Pakolaisapu teki useita 
hallituksen pakolaispolitiikkaan liittyviä kan-
nanottoja ja tiedotteita. Suoraa poliittista 
vaikuttamistyötä tehtiin tapaamisissa sisämi-
nisteriön, ulkoministeriön ja oikeusministeriön 
virkamiesten, poliitikkojen ja alan vaikuttaji-
en kanssa sekä lausunnoilla liittyen Suomen 
valtion budjettiin ja hallituksen lakiesityksiin. 
Pakolaisapu oli myös aktiivisesti mukana 
ulkoministeriön kansallisen Naiset, rauha ja 
turvallisuus -toimintaohjelman työstämisessä. 
Yhteistyötä UNHCR:n kanssa tehtiin sekä 
kohdemaissa että vaikuttamistyön puitteissa. 

Ugandassa Pakolaisapu osallistui kansallisen 
aikuislukutaitostrategian ja maatiekartan 
tekoon yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja ins-
tituutioiden kanssa. Vuoden aikana seurattiin 
tiiviisti YK:n Global Compact on Refugees 
-aloitteeseen kuuluvan vastaanottojärjestel-
män pilotointia Ugandassa, ja Pakolaisapu 

osallistui aiheeseen liittyvään Ugandan ja 
YK:n järjestämään apukonferenssiin. Sekä 
Ugandassa että Liberiassa keskeinen osa 
vaikuttamistyötä oli pakolais- ja vastaan-
ottajayhteisöiden päättäjien, UNHCRn ja 
muiden toimijoiden tiedottaminen aikuis-
koulutuksen merkityksestä. Myanmarissa 
vaikuttamistyötä tehtiin ammatillisen 
koulutuksen laadun parantamiseksi sekä eri 
toimijoiden mukaan ottamiseksi rauhanpro-
sessiin. 

Näkyvyyttä mediassa
Vuoden aikana Pakolaisavun työstä tai kan-
nanotoista kerrottiin yli 150 lehtijutussa tai 
tv- ja radio-ohjelmassa. Kiinnostus järjestön 
työtä kohtaan oli vireää myös sosiaalises-
sa mediassa. Uusia avauksia tehtiin muun 
muassa Maahanmuutosta-blogisarjalla, 
jossa asiantuntijat käsittelivät maahan-
muuttoa ja pakolaisuutta eri näkökulmista. 

Vuoden pakolaisnaisen ja -miehen palkit-
seminen tehtiin osana Tampereella järjes-
tettyä Women of the World -festivaalia. 
Vuoden pakolaisnainen -palkinto jaettiin 
myös Ugandassa. Lisäksi syksyllä jaettiin 
ensimmäistä kertaa Vuoden kotoutumisteko 
-tunnustus, jonka kautta kotouttamistyön 
merkitystä tehtiin entistä näkyvämmäksi. 

Pakolaisavun henkilökunta järjesti vuoden 
aikana pakolaisuusaiheisia koulutuksia po-
liitikoille, maahanmuuttokentän toimijoille 
ja muille sidosryhmille. Globaalikasvatuk-
sen osalta kohderyhmänä olivat erityisesti 
opettajat ja nuoret, joiden tavoittamiseksi 
entistä paremmin koko kouluvierailukonsep-
ti uudistettiin. Lisäksi yhteistyötä muiden 
järjestöjen kanssa tiivistettiin uusien koh-
deryhmien tavoittamiseksi, ja Pakolaisapu 
aloitti globaalikasvatusyhteistyön muun 
muassa Suomen Partiolaisten kanssa.

Pakolaisavun viestintä ja vaikuttamistyö 
tukevat järjestön ydintavoitetta 
pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien 
toteutumiseksi Suomessa ja maailmalla. 
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Kaisa Väkiparta

tempausten ja yritysyhteistyön kautta. 



Vuoden pakolaiset 2017 Vuoden kotoutumisteko 2017

Espoolainen koulutussuunnittelija, 
ekonomi ja naisaktiivi Bahar Mozaffari, 39, 
valittiin vuoden 2017 pakolaisnaiseksi. 
Mozaffari tuli Suomeen kiintiöpakolaisena 
vuonna 2006 jouduttuaan jättämään 
synnyinmaansa Iranin poliittisista syistä. 
Suomessa hän on jatkanut sinnikkäästi työtä 
etenkin maahanmuuttajanaisten 
voimaannuttamiseksi.

Miten saada lisää näkyvyyttä 
kotouttamistyölle ja sen tarpeelle?

Vastauksena tähän Pakolaisapu jakoi marraskuussa 2017 ensimmäistä kertaa 
Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen. Palkinnon sai Helsingin kaupungin leikkipuistoissa 
ja perhetaloissa järjestettävä Kotoklubi Kaneli -toiminta. Leikin, laulun ja yhdessä toimimi-
sen lomassa maahanmuuttajaperheet oppivat suomea ja tutustuvat alueen muihin van-
hempiin ja lapsiin. Tätä kotoutuminen syvimmillään on – arkista yhteyttä kansallisuudesta 
ja äidinkielistä riippumatta.
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Vuoden pakolaismieheksi Pakolaisavun 
hallitus valitsi 30-vuotiaan oululaisen 
Ramin Akhin. Hammaslääkärin työtä ja 
jatko-opintoja tekevä, Afganistanissa synty-
nyt Akhi tahtoo oman tarinansa kautta olla 
kannustamassa etenkin pakolaistaustaisia 
nuoria korkeakouluopintojen pariin, sillä mo-
nen maahanmuuttajan koulutus jää toiseen 
asteeseen, vaikka potentiaalia olisi 
enempäänkin.

Ilmari Fabritius

Ilmari Fabritius

Anna Kuokkanen



Hallinto ja talous Organisaatio ja henkilöstö

Vuonna 2017 Suomen Pakolaisavun kokonaisrahoitus oli  4 036 087 euroa.   
Ulkoasiainministeriön osuus oli 46 prosenttia, STEA:n osuus 35 prosenttia, 
henkilö- ja organisaatiolahjoittajien lahjoitusten 11 prosenttia, turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 4 prosenttia ja muiden 
rahoituslähteiden osuus 4 prosenttia.

Hallinto ja talous Organisaatio ja henkilöstö
Pakolaisavun ylin päättävä elin on yhdistyskokous, joka vuonna 2017 kokoontui 
kahdesti: kevätkokoukseen 27.4. ja syyskokoukseen 14.12. 

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 333 henkilöjäsentä ja 20 jäsenjärjestöä:

Kulut toiminta-alueittain

Kotimaan työ hankkeittain Kehitysyhteistyö

Tuotot

Liberia

Sierra Leone

Myanmar

Uganda

Ulkoasiainministeriö 1 843 398

STEA 1 421 186

Henkilö- ja organisaatio-
lahjoittajat

  
446 241

Turvapaikka- maahanmuutto-
ja kotouttamisrahasto 168 746

Muut 156 516 27

•   Aseistakieltäytyjäliitto Ry 

•  Sosialidemokraattiset Nuoret Ry 

•  Parasta Lapsille Ry

•  Svensk Ungdom 

•  Suomen NNKY Liitto

•  Vino Vihreiden Nuorten Ja Opiskelijoiden liitto 

•  Sosialidemokraattiset Naiset

•  Suomen Mielenterveysseura

•  Vasemmistonuoret 

•  Suomen Liike- ja Virkanaisten Liitto

•  Nuorten Kotkien Keskusliitto

•  Suomen Kansanopistoyhdistys ry

•  Keskustan Opiskelijaliitto 

•  Kansalaisopistojen liitto KOL ry

•  Kansainvälinen Solidaarisuustyö 

•  Svenska Kvinnoförbundet

•  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 

    SAK ry

•  Daisyladies Ry

•  Finlands Svenska Marthaförbund

•  Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

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, 
Pekka Sauri ja Ilari Rantakari. Varajäseninä toimivat Jenni Vartiainen ja 
Sofia Nevalainen.

Pakolaisavun toiminnanjohtajana toimi Annu Lehtinen.

Pakolaisavun henkilökuntaan kuului 121 työntekijää, joista Suomessa työskenteli 
40 henkilöä ja ulkomailla 81.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KPMG.

Järjestöhautomo

Kasvokkain

Kotikunta

Kurvi

Linkki

Naapuruussovittelun kesku

s

Vapaaehtoistoiminta

Muut

16%

23 %

Kehitysyhteistyöohjelma 1 876 939

Kotimaan toiminta 1 624 600

Yleisviestintä 35 454

Varainhankinta 100 122

Hallinto ja muut kulut 225 54

10%

20%

4% 3%

s



pakolaisapu.fi

facebook.com/pakolaisapu

@Pakolaisapu

Pakolaisapu

Mahdollista uusia alkuja
pakolaisapu.fi/lahjoita

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

Taitto Emma Rahikainen


