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UHUSIANON 
KESÄSEMINAARI 
Aika: Lauantai 11.6.2005 klo 10.30-
16.30 
Paikka: Sirkkalehti, Vammalan 
Roismala 

Uhusianon kesäseminaarin aiheena on 
hankkeiden taloushallinto. Kouluttajana 
on Pekka Ahonen KEPA:sta. 
Osallistua voivat kaikki halukkaat, 
uhusianolaiset sekä Uhusianon 
jäsenjärjestöjen edustajat. 

Seminaarin jälkeen pidetään kokousta 
Heli Pimenoffin luona Vammalan 
Kärppälässä. Kokouksen jälkeen 
saunotaan savusaunassa ja syödään ja 
istutaan iltaa ... 
Yöpymispaikkojakin löytyy runsaasti. 

Tervetuloa! 

Ilmoittautumiset Marja-Liisa 
Männistölle: mlm@kopteri.net 

Uhusiano ry. 

POHJOINEN-ETELÄ 
FOORUMI 
MOROGOROSSA 
MARRASKUUSSA 2005 

Modest J. Mkude 
UNGO:n puheenjohtaja, 
Tansanian kansa/aisjärjestöneuvoston jäsen (Tanzanian 
NGO council) 

Taustaa 
Noin viisi vuotta sitten UNGO:n ja Uhusianon yhteistyösilta 
avautui, kun UNGO:n ja Uhusianon puheenjohtajat Heli 
Pimenoff ja Ndumey Mukama allekirjoittivat muistion 
järjestöjen yhteisistä tavoitteista. 

Muistio aloitti hedelmällisen UNGO:n ja Uhusianon 
yhteistyön. Nämä kattojärjestöt solmivat 
yhteistyösopimuksen vuonna 2004. Sen allekirjoittivat 
puheenjohtajat Heli Pimenoff ja Modest J. Mkude. Uusi aika 
alkoi. Kattojärjestöjen yhteistyösopimus koskee yhteistä 
resurssi- ja informaatiokeskuksen tukihanketta vuosiksi 2004 
- 2006. 

Yhteisen projekti on vahvistunut UNGOn ja Uhusianon 
välistä yhteistyötä, samoin kuin ungolaisten ja 
uhusianolaisten väliset tapaamiset ja vaihtovierailut. 
Morogoro-seminaari, joka on pidetty kerran Morogorossa ja 
kolmesti Suomessa, on ollut tärkeä ja tunnettu 
tapaamispaikka. 

Huolimatta kaikista näistä tapaamisista ja seminaareista 
Suomessa tai Tansaniassa (Morogorossa), UNGO:n ja 
Uhusianon jäsenillä ei ole ollut riittävästi mahdollisuuksia 
keskustella ja jakaa kokemuksia toiminnastaan 
kansalaisyhteiskuntasektorilla. North-South Forum (NSF) 
tarjoaa tarpeellisen mahdollisuuden näiden 
kansalaisjärjestöjen jäsenille tavata toisiaan: UNGO:n ja 
Uhusianon yhteistyö vahvistuu. 

Mikä on Pohjoinen - etelä -foorumi 
Pohjoinen-etelä -foorumi on tilaisuus, jossa pohjoisen 
(suomalaisten) ja etelän (tansanialaisten) kansalaisjärjestöt 
tapaavat Morogorossa ja keskustelevat tietyistä teemoista 
saavuttaakseen selkeän yhteisymmärryksen siitä, mitä 
laadukas yhteistyö on pohjoisessa ja etelässä. Foorumin 
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tavoitteena on houkutella paikalle 
mahdollisimman monia etelän ja 
pohjoisen järjestöjä osallistumaan 
keskusteluihin ja väittelyihin, tiedon 
vaihtoon, kansalaisjärjestöjen esittelyihin 
sekä vaihtamaan kokemuksia 
kansalaisjärjestöjä koskettavista aiheista. 

Idea foorumin järjestämisestä sai alkunsa 
UNGO:n, KEPA:n ja Uhusianon 
yhteisessä tapaamisessa, joka pidettiin 
Morogorossa marraskuussa 2004. 
Tapaamisessa sovittiin seuraavista 
toiminnoista: 

• KEPA järjestää koulutusta 
projektisuunnittelusta ja hallinnosta 
ennen varsinaista foorumia. 

• Järjestelykomitea valmistelee vieraita 
varten tutustumiskäyntejä 
kansallispuistoihin sekä paikallisiin 
kyliin, joissa on historiallisia ja 
kulttuurista kertovia nähtävyyksiä. 

• Näyttelyt ja esittelyt: UNGO:n, 
Uhusianon ja KEPA:n jäsenillä on 
tilaisuus esitellä työtään. 

• Laadukkaan yhteistyön työpaja 
(Qualitypartnership), jossa 
Tansanian kansalaisyhteiskunnan, 
suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
sekä kummankin maan hallitusten 
edustajat pitävät puheenvuoron 
yhteistyön laadusta. 

• Perinteisiä tanssi- ja teatteriesityksiä, 
joissa kuvastuu tilaisuuden teema ja 
muita kehitysyhteistyöhön liittyviä 
aiheita. Esityksiä toivotaan 
suomalaisilta ja tansanialaisilta 
järjestöiltä. Niitä pyydetään 
ilmoittamaan suunnitelluista 
esityksistä hyvissä ajoin. 

• Järjestöjen tervehdykset: 
kutsuvierailla, UNGO:n jäsenillä sekä 
suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
edustajilla on tilaisuus pitää 
puheenvuoro. 

• UNGO valmistaa 
osallistumistodistuksen, joka jaetaan 
kaikille tapahtumaan osallistuville. 
Halutessaan järjestöt voivat antaa 
lahjoja, niistä pyydetään ilmoittamaan 
järjestelykomitealle, että lahjojen 
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esittely ja jako voidaan sisällyttää tilaisuuden ohjelmaan. 

UNGO:n ja Uhusianon yhteistyön nimissä ja jäsenjärjestöjen 
puolesta toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi 
Pohjoinen - etelä -foorumiin marraskuussa 2005. 

Modest Mkude 
Ungon puheenjohtaja 

....... {IM 
Vas. Venance Mlally (resurssikeskuksen koordinaattori), 
Modest Mkude (UNGO:n puheenjohtaja), Harold Mloka 
(resurssikeskuksen ATK-tukihenkilö) ja Adha Kasim 
(toimistotyöntekijä). 
(kuva.Tiina Kukkamaa) 

Resurssikeskusprojekti 
Venance A. Mlaf/y 
resurssikeskuksen koordinaattori 

Ei oman voiton, ei oman hyödyn vuoksi 
Kansalaisyhteiskunta, joka tunnetaan myös 
vapaaehtoissektorina, luokitellaan kolmanneksi sektoriksi 
julkisen ja kaupallisen sektorin lisäksi. Se on arvojen 
ohjaama sektori, joka tavoittelee sekä yksilön että ryhmän 
etuja yhteisössä ilmenevien sosiaalisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kansalaisyhteiskunnassa ei tavoitella 
henkilökohtaista voiton maksimointia tai hyötyä. Tarve 
vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja erityisesti Morogoron 
alueen kansalaisjärjestöjä motivoi UNGO:a, alueen 
kattojärjestöä, ja sen kumppania Uhusianoa parantamaan 
tiedon saatavuutta, koulutusta, verkottumista, samoin 
yhteistyötä UNGO:n jäsenten ja suomalaisten järjestöjen 
välillä. Tämä on toteutunut Informaatio- ja resurssikeskus -
hankkeessa. 
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Informaatio- ja resurssikeskus -
hankkeella on jo tähän mennessä ollut 
merkittävä rooli tiedon tarjoajana. Se on 
parantanut jäsenjärjestöjen 
toimintamahdollisuuksia ja tiedon 
levitystä, lisäksi se on tarjonnut internet
ja sihteeripalveluita jäsenilleen ja myös 
kaikille muille kiinnostuneille henkilöille. 

Kehitys mahdollistuu 
Tiedonvälitys sähköpostilla tai internetin 
kautta on yksinkertaistanut Ungo:n 
jäsenten ja kumppanien yhteydenpitoa. 
Se on merkinnyt huomattavaa kasvua 
kansalaisyhteiskunnan kehityksessä 
läänin alueella. Netistä ja sähköpostilla 
voi kerätä ja vastaanottaa tietoja 
esimerkiksi kansainvälisistä 
avustusorganisaatioista (UNDP, 
Maailmanpankki), kumppaneista 
(kansalliset ja paikallistason hallitukset, 
kansalaisjärjestöt) ja tietoja läänin ja 
piirikunnan verkostoista, jotka puolestaan 
levittävät tietoja Ungo:n jäsenille ja 
kumppaneille. Samoin jäsenjärjestöjen 
yhteistyön ja -toiminnan henki on 
nousussa. Kansalaisjärjestöt kutsuvat 
toinen toisiaan seminaareihin jakamaan 
tietoa. Paikallishallinnon toiminta 
kansalaisjärjestöjen aktiviteeteissa on 
ollut menestyksellistä. 

Haaste: laaja alue 
Ungo:n edessä on suuri haaste: it
teknologian käyttöönotto 
jäsenjärjestöissä sekä lääninlaajuisen 
verkoston luominen maaseudulle. Ungon 
toiminta-alueeseen kuuluu viisi 
piirikuntaa (Ulanga, Kilombero, Kilosa, 
Mvomero, Morogoron kaupunki- ja 
maaseutupiirikunnat). Kaikki muut paitsi 
Morogoron kaupunkipiirikunta ovat 
maaseutua. Tästä on johtunut vaikeuksia 
sähköposti- ja puhelinyhteyksissä. Nämä 
olisivat nopeita, mutta mieluimmin tieto 
lähetetään kirjeitse tai linja-autojen 
mukana, jotka liikennöivät koko alueella. 
Tämä vie aikaa ja on hankalaa, viestit 
eivät tule perille ajoissa tai ne voivat jopa 
hävitä matkalla. 

Tulevaisuudennäky: tiedon 
ammattilaisia 
UNGO:lle ja sen kumppaneille ja muille 
asianosaisille on haastavaa toisaalta 
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yhdistää olemassa oleva hanke kokonaisuudeksi ja toisaalta 
pohtia kuinka laajentaa palveluita piirikuntien keskuksiin, 
jotta niillä olisi vaikutusta ruohonjuuritason yhteisöissä. 
Maaseudun yhteisöjen tiedonsaannin tehostamiseksi 
piirikunnan informaatiokeskusten pitäisi perustaa 
kuntayhtymätason informaatiokeskuksia, jotka puolestaan 
olisivat yhteydessä UNGO:n informaatio- ja 
resurssikeskukseen. Näissä alueellisissa keskuksissa toimii 
tulevaisuudessa koulutettuja henkilöitä, joiden päätyö on 
tiedon kerääminen ja levitys kansalaisjärjestöille ja koko 
yhteisölle. 

Tehoa ja suorituskykyä 
Tiedämme, että kansalaisjärjestöjen pitäisi olla tehokkaita ja 
suorituskykyisiä, jotta ne voisivat tarjota yhteisöjen jäsenille 
ja koko kansakunnalle positiivisen mahdollisuuden osallistua 
kehitysprosessiin kaikilla tasoilla: kehityksen suunnitteluun, 
toteutukseen ja saavutusten arviointiin. Tämä voi toteutua 
vain, jos järjestöillä on tarpeeksi tietoa. Hyvä tosiasia on, 
että kaikissa piirikuntien keskuksissa on sähkö. Vielä 
merkittävämpää on, että maaseudun kansalaisjärjestöillä on 
hallituksen tunnustus ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen 
maaseudun piirikunnissa on korkea. Niinpä tietokoneet ja 
muut it- ja kommunikaatiovälineet voitaisiinkin sijoittaa 
piirikuntien keskuksiin, josta paikallinen tiedottaja voi levittää 
painettua materiaalia kyliin kuntayhtymän tiedotuskeskuksen 
avulla. 

Tieto on voimaa 
Kuitenkin yhteisöjen tiedonsaannin monipuolistaminen vaatii 
paljon resursseja, joita ei ole saatavilla. kehitysmaissa, ei 
Tansaniassakaan. Itse asiassa tieto on voima, jolla yhteisöt 
vapautuvat köyhyydestä, tietämättömyydestä ja sairauksista. 
Tämä vaatii ammattilaisten ja amatöörien paneutumista, se 
on haaste Ungo:lle, sen kumppaneille ja kaikille osapuolille. 
Tällä tavalla Morogoron kansalaisyhteiskunta tulee 
voimakkaaksi, se hyödyttää Morogoron ihmisten ja 
kansakunnan kehitystä ja luo merkittäviä yhteyksiä 
kumppaneiden kanssa. 
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Morogoro-seminaari 
Hauholla, Viittakiven opistolla 12.-14.8.2005 

PERJANTAI 17.00 
18.30 

LAUANTAI 8.00 

9.30 
10.00 
10.10 

11.15 

12.00 

12.45 

14.45 

15.15 

17.00 

SUNNUNTAI 9.00 

9.30 
10.00 

12.00 

13.00 

Ilmoittautuminen ja majoittuminen 
Järjestöjen esittelyjen pystytystä 
Illanvietto ja saunan ja iltapalan merkeissä 

AAMUPALA 

Ilmoittautuminen 
Seminaarin avaus (Paula Kuusipalo) ja vieraiden esittely 
Uhusiano ja sen jäsenjärjestöt esittelevät toimintaansa ja samalla viestinnän 
toteuttamista toiminnassaan 
UNGO ja Resurssikeskus esittelevät toimintaansa ja viestinnän toteuttamista 
toiminnassaan (Modest Mkude ja Venance Mlally) 

LOUNAS 

Ryhmätyöskentelyä aiheesta järjestöjen viestintä nyt ja tulevaisuudessa 

KAHVI 

Ryhmätöiden purku 

PÄIVÄLLINEN 

Elokuun ilta Suomen luonnossa ... 
Yhdessäoloa ... kokemusten vaihtoa .. .  saunomista ... uintia . . .  musisointia 
nuotiolla ... iltapala ... ym. 

AAMUPALA 

Ville Luukkanen esittelee päivän puhujat 
Kehitysmaatutkimuksen ja UM:n edustajien pohdintaa järjestöjen 
kehitysyhteistyön tämän päivän tilanteesta ja tulevaisuudesta ja viestinnän 
ongelmista 
Seminaarin päätös 

LOUNAS JA KAHVI 

Uhusianon hallituksen kokous 

Ilmoittautuminen seminaariin: 
Sitovat ilmoittautumiset 31.7.2005 mennessä Marja-Liisa Männistölle 
Sähköpostitse: mlm@kopteri.net 
Puhelimitse: 044-35 40 635 
Postitse: Rantatykintie 21, 38460 MOUHIJÄRVI 

Seminaari on maksuton, mutta majoitus ja ruokailut ovat maksullisia. Koko seminaariviikonlopun ajalta 
maksu on 75 euroa. Voit myös osallistua vain osaan seminaarista, joten tarkista hinta ilmoittautuessasi 
seminaariin. Ruokailu ja majoitus maksetaan Viittakivessä ilmoittautumisen yhteydessä! 
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Tansanian Kepan 
kuulumisia 
Tiina Kukkamaa 

Paljon on sattunut ja tapahtunut 
viimeisen vuoden aikana. Tansania on 
yhä suosituin suomalaisjärjestöjen 
hanketoiminnan kohdemaa. Viime 
vuonna ulkoministeriön tukea sai 33 
järjestöä ja jos myös säätiöt, kuten Abilis 
ja Siemepuu-säätiö, lasketaan mukaan, 
oli suomalaisjärjestöillä yli 60 hanketta 
Tansaniassa. Kepa tarjosi palveluitaan 
24 suomalaisjärjestölle vuonna 2004. 

Uusi toimisto ja kehityspoliittinen 
sihteeri 
Kepan toimisto ja UNGO muuttivat 
uusiin tiloihin Morogoron keskustan 
tuntumaan Saba Saban alueelle. 
Alkuvuodesta 2005 Tansanian Kepan 
toimisto sai myös vahvistusta, kun Kenny 
Manara aloitti työnsä Tansanian Kepan 
ensimmäisenä kehityspoliittisena 
sihteerinä. Hänen työnkuvaansa kuuluu 
Tansanian köyhyyden 
vähentämisohjelmien ja muiden 
kehityspoliittisten prosessien seuranta ja 
niistä tiedottaminen muun muassa Kepan 
julkaisuissa. 

TANGO ja UNGO 
Kepan yhteistyö Tansanian 
kansalaisjärjestöjen kattojärjestö 
TANGO:n (www.tango.or.tz) kanssa 
jatkuu Tansanian kansalaisyhteiskunnan 
vahvistamiseksi. Kehityspoliittisella 
rintamalla Kepa on tukenut TANGO:n 
työtä muun muassa kampanjassa 
Tansanian vuoden 2002 
kansalaisjärjestölain uudistamiseksi, 
T ANGO:n johtamaa vuosituhannen 
tavoitekampanjaa sekä osallistunut 
kansalaisjärjestöjen köyhyyden 
vähentämisstrategian (PRSP:n tai 
swahiliksi Mkukutan) toisen version 
tekemiseen. Lisäksi Kepa ja TANGO 
työskentelevät yhdessä TANGO:n 
jäsenjärjestöjen verkottumisen 
edistämiseksi muun muassa 
vahvistamalla alueellisia verkostoja ja 
niiden kapasiteettia. Yksi alueellisista 
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verkostoista on UNGO, jonka resurssikeskusta Kepa tukee 
yhdessä Uhusianon kanssa. 

vas. Sabina Ja/Ii, Gertrude Mmbaga, Kenny Manara, Joseph 
Aloyce, Tiina Kukkamaa ja Shani Omary. 
(Kuva Tiina Kukkamaa) 

Sambia: yhteystoimitslja > hankeneuvoja 
Kepan yhteyspalvelut ovat muuntuneet muutaman viime 
vuoden aikana. Vuonna 2005 Sambiassa aloitti Kepan 
kentän ensimmäinen hankeneuvoja entisen yhteystoimitsijan 
sijaan. Nimekkeen muutos kuvaa Kepan palveluiden 
muutosta, sillä kentän jäsenjärjestöpalveluiden sijasta Kepa 
keskittyy erityisesti tiedotus-, koulutus- ja neuvontatyöhön 
kansalaisjärjestöjen "laatuvajeen" korjaamiseksi (ministeri 
Lehtomäen ilmaisu). Tansanian Kepa käy aktiivista 
keskustelua Suomen suurlähetystön kanssa Tansaniassa 
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön laadusta ja Tansania
asioista keskustellaan myös Kepan Tansania
sähköpostilistalla, jonka liittymisohjeet löytyvät Kepan 
nettisivuilta. 

Kepan jäsenkysely 
Jäsenjärjestöjen kokemuksia ja 
näkemyksiä Kepasta 

Kepan neljännen jäsenjärjestökyselyn analyysi on 
valmistunut tänä keväänä. Järjestökyselyn tueksi pidettiin 
ryhmäkeskusteluja eri puolilla Suomea, jotta saataisiin kuva 
jäsenjärjestöjen toiminnasta, suunnitelmista ja suhteesta 
Kepaan. Kepa valmistelee uutta strategiaan vuosille 2006 -
201 O, joten jäsenkyselyn ja ryhmäkeskusteluiden tulos ja 
analyysi ovat sille tärkeitä. Myös Kepan nykyisiä toimintoja 
parannetaan järjestökyselyn ja ryhmäkeskustelujen pohjalta. 
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Teoksen toimittaja on Sirpa Rovaniemi. 
Aineiston ovat analysoineet Tiina 
Kontinen, Sirpa Rovaniemi ja Eeva 
Maijala sekä kehitysmaatutkimuksen 
laitoksen ryhmä. 

Koolla KEO:ssa 
Kansalaisjärjestö
seminaari 7.4.2005 

Ulkoministeriö järjesti 7.4.2005 
kansalaisjärjestöseminaarin. 
Osallistujia oli kolmisen sataa, 
Uhusianosta mm. Heli Pimenoff, Leo 
Lindstedt ja Aimo Juhola. Uhusiano
tiedote esittelee selonteon ja 
kannanoton seminaarista tässä 
numerossa. 

Ministeri 
Ministeri Paula Lehtomäki toivoi 
puheessaan, että järjestökenttä ottaisi 
enemmän huomioon Suomen 
kehityspoliittisen ohjelman toimintaansa 
sisältöä myönteisesti ohjaavana tekijänä. 
- Linjaukset on tehty siksi, että 
suomalainen kehitysyhteistyö olisi 
mahdollisimman tuloksellista ja 
vaikuttavaa. Hän mainitsi myös, että 
meneillään on kehitysyhteistyön 
supervuosi. 
Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on tällä 
hetkellä 500 hanketta 70 maassa. 
Ministeri mainitsi, että kansalaisjärjestöt 
kykenevät toimimaan maissa ja alueilla, 
joita Suomen virallinen kehitysyhteistyö 
ei tavoita. 
Alivaltiosihteeri Pertti Majanen mainitsi, 
että kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyöhallinnon keventämistä 
on selvitetty, jotta saataisiin resursseja 
avun laadun, sisällön ja politiikan 
kehittämiseen. Hän myös puhui EU
rahoituksen puolesta, joka on ollut pientä. 
Seminaarin osallistujat pitivät EU:n 
hakumenettelyä hyvin vaikeana. KEO ja 
kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys 
Kehys antavat neuvontaa. 

Hakukierros vuodeksi 2006 
Antero Järsta selvitteli vuoden 2006 
hakukierrosta ja seurantaa. Jaettavaa 

Kesäkuu 2005 

rahaa on noin 7 miljoonaa euroa. Keskeinen muutos vuoden 
2006 haussa oli, että omavastuuosuus laskee 15 %:iin. 
Tästä vähintään puolet pitää olla rahaa yksityisistä 
kotimaisista lähteistä ja toinen puoli katetaan 
vapaaehtoistyöllä ja lahjoituksilla. Suomalaisen 
projektitoimijan etelässä tekemä vapaaehtoistyö lasketaan 
paikallisen bruttopalkan mukaan eli esim. it-opettajalle 
kohdemaan it-opettajan palkka, siivouksesta kohdemaan 
siivoojan palkka. Jos etelässä tehty työ lasketaan 
vapaaehtoistyöksi, silloin ei saa päivärahaa. Vastuu 
hankkeen jatkumisesta pitäisi saada mahdollisimman paljon 
kohdemaahan: kannettu vesi ei kaivossa pysy. 

Säätiöittäminen 
KEO valmistelee säätiön perustamista hoitamaan 
kansalaisjärjestöjen hankehallintoa. Säätiömallin 
tarkoituksena on edistää pitkäjänteistä työtä 
kansalaisjärjestöjen kanssa ja luoda jatkuvuutta sekä saada 
mahdollisimman oikeudenmukainen käsittely 
kansalaisjärjestöjen hankehakemuksille. Säätiö hallinnoisi 
pienten kansalaisjärjestöjen hankehallintoa. Tällaista 
ulkoistamista pidetään KEO:ssa parhaana vaihtoehtona. 
Säätiöselvityksen mukaan hakukierros 2007 olisi säätiön 
hallinnoima. 

Orbi et urbi* 
Hakukierroksella 2005 hankeanomuksista hylättiin lähes 50 
%, koska anomukset olivat puutteelliset tai huonot. 
Kansalaisjärjestöjen kannalta tämä tarkoittaa, että 
hakukaavakkeet ovat liian monimutkaiset. Salla Korpela, 
joka on nykyisin Orbi et urbi -konsulttitoimiston 
palveluksessa, puhui hanketuen hakemusten 
keventämisestä. Orbi et urbi on keventänyt kaavaketta, 
mutta kysymyksiä on huomattavan paljon enemmän kuin 
aikaisemmin. Seminaariyleisö ei pitänyt tällaista 
varsinaisena kevennyksenä. 

Hankkeiden tarkastusohjeet 
Carina Hedberg-Kivistö puhui hankkeiden tarkastuksesta, 
uusista tarkastusohjeista ja raportoinnista. Tarkastusohjeista 
on heti tullut voimaan hankkeiden jako pieniin ja suuriin, 
hankebudjetit vuosittain alle 20 000 euroa ja yli 20 000 
euroa. Uhusiano on siis iso hanke. 
Muutos aikaisempaan on myös se, että tilintarkastajien 
täytyy laatia erillinen tarkastuskertomus hankkeen 
varainkäyttöä koskevasta raporttiosuudesta. Isoilla ja pienillä 
hankkeilla sekä kumppanuusjärjestöillä on kaikilla jonkin 
verran erilaiset hankeanomukset. Vuosi- tai loppuraportissa 
pitää olla vertailu hankesuunnitelmaan. 

Tilintarkastukset 
Tilintarkastuksesta keskusteltiin paljon. KEO:ssa ollaan sitä 
mieltä, että etelässä käytetyt rahat pitäisi tilittää etelässä. 
Useissa puheenvuoroissa vastustettiin tätä, koska 
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tilintarkastus etelässä on niin kallista, että 
siihen saattaa mennä koko hankkeen 
budjetti. Ajatus on kyllä hyvä. 

Onnistuneet 
Seminaarissa esiteltiin myös muutamia 
onnistuneita kansalaisjärjestöjen 
hankkeita, mm. Leif Packalenin 
Maailman sarjakuvat, Suomen World 
Visionin kyläkehittämishanke Keniassa ja 
Suomi - Vietman -seuran hanke. 

Heli Pimenoffin muistiinpanojen ja KEO:n 
nettisivujen mukaan Elina Puhto 

*•orbi et urbi 
'Maanpiirille ja kaupungeille', Rooman suuruuden 
aikana käytetty julistuksen tai määräyksen 
alkusanat. Nykyisin paavin tervehdykset koko 
maailmalle alkavat näillä sanoilla. 

Ministeri, 
kansalaisjärjestöt ja 
kehitysyhteistyö 
Leo Lindstedt 

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 
Paula Lehtomäki taitaa taipua alta 
aikayksikön pelin poliitikoksi. Hänen 
lausuntonsa ovat taitavaa, omaa asemaa 
varmistavia ja valtapolitiikkaa pönkittäviä 
kuten esim. " yhteisymmärrys globaalin 
turvallisuuden ja kehityksen yhteyksistä 
on vahvistunut ja puoltaa osaltaan 
kehityskysymysten entistä suurempaa 
painoarvoa", mutta sitten toisaalta 
"kehyspäätöksen mukainen kasvu-ura ei 
siten parhaalla mahdollisella tavalla tue 
0, 7 %:n tavoitteen saavuttamista 
vuoteen 2010 mennessä". 

Lausunto on byrokraattista luikertelua. 
Sillä pyritään peittämään se tosiasia, että 
Matti Vanhasen johtama kansallisen 
itsekkyyden hallitus ei haluakaan ryhtyä 
toimiin maailmanlaajuisen köyhyyden 
poistamiseksi. 

Kansalaisjärjestöille tarkoitetussa 
perinteisessä hanketukiseminaarissa 

Kesäkuu 2005 

ministeri kävi toistamassa toisaalta toisaalta -lausuntojaan. 
Hän pohti ääneen mm. mahdollisuutta että tuo 
kehitysyhteistyömäärärahojen prosentuaalinen 0, 7 voidaan 
saavuttaa, mikäli bruttokansantuote laskee. En oikein jaksa 
uskoa, että hallitusohjelman ehto taloudellisen kehityksen 
kytkemisestä kehitysyhteistyömäärärahoihin tarkoittaisi 
tällaista mahdollisuutta. 

Ministeri patisteli itsenäisiksi nimittämiään kansalaisjärjestöjä 
pysymään valtion kehityspolitiikan ruodussa. Tiedä sitten 
tarkoittiko tämä ehtoa saada hanketukea ja vapautuisiko 
moisesta ruodusta, jos jäisi tuetta tai ei edes hakisi tukea. 

Samaisessa seminaarissa kunnostautuivat myös 
ulkoministeriön palkkaama konsulttiyritys, yksi ns. 
kehysjärjestö ja valtiontalouden tarkastusviranomainen. 
Hanketukihakemusta ja hankesuunnitelmaa "kehittävä" 
konsultti esitteli pidennetyn tukihakemus- ja 
hankesuunnitelmalomakkeen ja todisteli sen 
yksinkertaistavan hakemista. Ison, ammattimaisen järjestön 
edustaja puolestaan esitteli isolla joukolla kehitettyä 
laatusertifikaattia. Tuokin 70 arvioitavaa kohtaa sisältävä 
sertifikaatti on kuulemma yksinkertainen ja ennen kaikkea 
laadun takaava. 

Valtion tarkastusviranomainen todisteli vielä tarkastustoimen 
moninkertaisuutta oikeusvaltion ja veronmaksajien 
näkökulmasta. Myös perustuslaki pakottaa tällaiseen 
päällekkäisyyteen, ymmärsimme me parisen sataa 
kansalaisjärjestöjen kuuliaista kuulijaa. 

Lopulta tein mielessäni johtopäätöksen. Edellä mainitut 
lausunnot on annettu ja seminaari järjestetty tietyssä 
tarkoituksessa: meidän tulee lopullisesti luopua haaveesta, 
että kehitysyhteistyö voisi olla tavallisten, sydämeltään 
sivistyneitten, mutta alan slangia ja muotikäsitteitä 
osaamattomien ihmisten iloista ja vapaaehtoista toimintaa, 
jota valtiovalta tukee. 

Kirjoittaja Leo Lindstedt on yhteiskunnallisten aineitten 
opettaja (kuva Leo Lindstedt) 
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UHUSIANO RY. 

Uhusiano ry. on aatteellinen yhdistys, 
jonka tarkoituksena on toimia 
yhteistyössä kehitysmaiden kansojen 
kanssa, kulttuurien moninaisuuden 
tuomaa rikkautta vaalien. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
tukee sekä taloudellisesti että käytännön 
työhön osallistuen kehitysmaissa toimivia 
ryhmiä, jotka pyrkivät ihmisten 
elinolosuhteiden pysyvään 
parantamiseen. Yhdistys pyrkii 
edistämään tasa-arvoisuuteen 
perustuvaa kanssakäymistä 
kehitysmaiden ja Suomen välillä. 

Yhdistys pyrkii lisäämään suomalaisten 
tietoa kehitysmaista sekä vaikuttamaan 
yleiseen mielipiteeseen, valtiovaltaan ja 
yksityisiin kansalaisiin vastuuntunnon 
herättämiseksi käytännön toimintaan 
kehitysmaiden ongelmien ratkaisemiseksi 
Yhdistys on uskonnollisesti ja 
puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Vuoden 2005 jäsenmaksut ovat 
seuraavat: 
Jäsenjärjestöt 40 euroa 
Henkilöjäsenet 1 5  euroa 
Eläkeläiset ja työttömät 1 0  euroa 
Opiskelijat 5 euroa 

Jäsenmaksu maksetaan Uhusiano ry:n 
VSOP:n tilille numero 566006-212195. 
Merkitse yhteystietosi (osoite ja s-posti) 
tiedonanto-osaan 
tai lähetä ne jäsenkirjurille s-postilla 
mlm@kopteri.net 
tai postin välityksellä osoitteeseen: 
Marja-Liisa Männistö, Rantatykintie 21, 
38460 Mouhijärvi. 
Lisätietoja puh. · 044-3540635 

Liity jäseneksi ja tule mukaan 
vaikuttamaan järjestömme toimintaan! 

Toimitus pyytää nöyrimmin anteeksi 
edellisessä tiedote-lehdessä tapahtunutta 
kömmähdystä, jonka vuoksi Jaakko 
Tuomea ei mainittu hallituksen jäsenten 
luettelossa 

Kesäkuu 2005 

HALLITUKSEN JÄSENET 2005 

PIMENOFF HELI puheenjohtaja, hanketiimi 
heli.pimenoff@kopteri.net 
Äetsän seudun kehitysmaaseura 

JUHOLA AIMO 
aimo.juhola@pp.inet.fi 
Hyvinkään kehitysmaaseura 

KALSI NIILO 
niilo.kalsi@dnainternet.net 
Toivala-säätiö 

LUUKKAN EN VILLE seminaaritiimi 
ville.luukkanen@mac.com 

MÄKELÄ PIA tiedotetiimi 
pia.makela@heureka.fi 

MÄNNISTÖ MARJA-LIISA taloustiimi 
mlm@kopteri.net 
KehyApu Toinin tori 

PALMBERG VILPPU 
vilppu.palmberg@mol.fi 

PUHTO ELINA 

elina1.puhto@edu.hel.fi 

TIHVERÄINEN MARJA-LEENA 
mltihve@hotmail.com 
Äetsän seudun kehitysmaaseura 

FINNE AUVO 
auvo.finne@cccc.fi 

KARPPINEN-NJOCK KATJA 
katja.karppinen@helsinki.fi 

KOSKIMIES KAARLO 
k.koskimies@pp.inet.fi 
Vaasan kehitysmaaseura 

LINDSTEDT LEO 
leo.lindstedt@kio.fi 
Hyvinkään kehitysmaaseura 

PURHONEN PERTTI 
pertti. purhonen@pp. inet. fi 
T oivala-säätiö 

TIHVERÄINEN JORMA 
Äetsän seudun kehitysmaaseura 

TUOMI JAAKKO 
jaako.tuomi@saunalahti.fi 
Vanhustyön keskusliitto 

UOTILA OUTILEENA 
Äetsän seudun kehitysmaaseura 
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