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Viestintä ja kehitys -säätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2017 
 

Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes on journalistien ja media-alan säätiö, jonka perustehtävä on edistää 

sananvapautta sekä median moniarvoisuutta demokratian ja yhteiskunnallisen kehityksen perustana. 

Vikes on ainoa sananvapauteen ja journalismiin erikoistunut suomalainen kehitysyhteistyön tekijä, jonka 

taustalla on 29 suomalaista journalistijärjestöä ja muuta viestintäalan yhteisöä.  

 

Kehitysyhteistyötä toteutettiin vuonna 2017 yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat 

media-alan järjestöjä (esimerkiksi Center for Investigative Journalism Nepalissa), ammatillisia 

yhdistyksiä (esimerkiksi NUSOJ Somaliassa) ja erikokoisia medioita (esimerkiksi Onda Local 

Nicaraguassa). Tärkeä kohderyhmä ovat yksittäiset journalistit ja Myanmarissa dokumentaristit, joiden 

ammatillista koulutusta toteutetaan Vikesin tuella.  

 

Vikes mahdollistaa myös suomalaisten toimittajien ja media-alan ammattilaisten asiantuntemuksen 

hyödyntämisen suomalaisessa kehitysyhteistyössä. Samalla Vikes tarjoaa suomalaisille toimittajille ja 

media-alan ammattilaisille mahdollisuuden osallistua sananvapauden edistämiseen niin Suomessa, 

Euroopassa kuin kehittyvissäkin maissa.  

 

Tällä hetkellä sananvapauden merkitys keskeisenä ihmisoikeutena korostuu entisestään, kun median 

toimintavapaus, sananvapaus ja kansalaisyhteiskunnan tila kapenevat eri puolilla maailmaa, myös 

Euroopassa. Myös kotimaassa koetellaan sananvapauden rajoja, mikä haastaa Vikesiä vahvistamaan 

toimintaansa myös Suomessa.   

 

Vikesin osaamiselle ja sananvapauden edistämistyölle on siis olemassa selkeä tarve, johon Vikes vastaa 

omalla asiantuntijatyöllään. Vikesissä työtä tehdään journalisteilta journalisteille ja korostamme 

osallistavaa työotetta sekä molemminpuolista oppimista suomalaisten ja muiden maiden toimijoiden 

välillä.  

 

Säätiö on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 18.3.2005 alkaen. 

 

Hallinto ja henkilöstö 

 

Vikesin toimintaa johtaa hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Hallituksen valitsee säätiön 

taustayhteisöjen edustajista koostuva valtuuskunta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2017 

Aapo Parviainen. Valtuuskunta kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseen 18.5.2017 ja 

syyskokoukseen 13.12.2017. 

 

Keväällä 2016 päivitettyjen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi 

ja enintään kymmenen jäsentä. Kaikki ovat hallituksen varsinaisia jäseniä. Hallitus kokoontui vuoden 

aikana kuusi kertaa. 

 

Hallitus 1.1. – 31.12.2017 

 

Puheenjohtajana toimi Juha Rekola  

 

Hallituksen jäsenet 

 

Aura Neuvonen 

Katri Nisula 

Reeta Pöyhtäri 

Pasi Huttunen 

Eljas Repo 

Johanna Siik 

Sirkku Somero 
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Hallitus käsitteli säätiön kehitysyhteistyötä ja kotimaan globaalikasvatustoimintaa, taloutta, 

varainhankintaa, toiminnan kehittämistä, rekrytointeja ja Vikesin yhteistyösuunnitelmia.  

 

Vuoden 2017 aikana Vikesissä oli useita henkilöstövaihdoksia. Toiminnanjohtaja Niklas Kaskeala jäi 

elokuussa kahden vuoden toimivapaalle ja hänen sijaisenaan aloitti syys−lokakuun taitteessa Kirsi 

Koivuporras-Masuka. Aiemmin osa-aikaisena tiedottajana työskennellyt Maiju Mitrunen siirtyi myös 

uusiin tehtäviin ja uudeksi viestinnän asiantuntijaksi valittiin helmikuussa Esa Salminen, joka koordinoi 

myös Suomi 100- ja Better News Media -hankkeita.  

 

Kotimaan viestintä- ja globaalikasvatushanketta sekä Media4Development-hanketta koordinoimaan 

palkattiin helmikuussa Riikka Seppälä. Kehitysyhteistyöhankkeista vastasivat täysipäiväisenä 

työntekijänä Peik Johansson (Somalia ja Nigeria) sekä osa-aikaisina työtekijöinä Aija Kuparinen 

(Myanmar), Kimmo Lehtonen (Nicaragua) ja Eeva Simola (Nepal). Lisäksi Somalian hankkeen 

asiantuntijana toimi Wali Hashi. 

 

Vikesin toimisto sijaitsi Hakaniemessä, Siltasaarenkatu 16, Journalistiliiton vuokralaisena. 

 

Lähipiiritoimet 

 

Säätiölaki edellyttää, että säätiön toimintakertomus sisältää tiedot säätiön suppeaan lähipiiriin annetuista 

avustuksista, kokonaan tai osittain vastikkeettomista taloudellisista eduista sekä muista lähipiirin kanssa 

tehdyistä taloudellisista toimista. Tiedoista on käytävä ilmi lähipiirisuhteen luonne, kuvaus toimista tai 

eduista sekä toimien tai etujen raha-arvo. Lisäksi on annettava tiedot suppeaan lähipiiriin kuuluville 

annetuista rahalainoista, vastuista ja vastuusitoumuksista. 

 

Vikesin toiminnan luonteen vuoksi säätiön lähipiirille ei myönnetä avustuksia eikä taloudellista etua, vaan 

toiminta kohdistuu kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatushankkeiden toteuttamiseen sekä niistä 

viestimiseen. Säätiön lähipiirille ei annettu osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja. Kaikki lähipiirin 

kanssa tehdyt taloudelliset toimet olivat vastikkeellisia. 

 

Säätiön hallituksen tai valtuuskunnan jäsenille ei maksettu palkkiota. Säätiön toiminnanjohtajalle 

maksettu palkka pakollisine sivukuluineen oli yhteensä 62 929 euroa. Muita palkkoja ja palkkiota 

sivukuluineen maksettiin 222 262 euroa. Säätiön toimitilat on vuokrattu markkinahintaan (345 euroa/kk) 

taustayhteisöön lukeutuvalta Suomen Journalistiliitolta. 

 

Lähipiirille ei annettu rahalainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia. 

 

Vikes sai lahjoituksia toiminnan tukemiseen yhteensä 48 831 euroa. Monet lahjoittajista kuuluvat säätiön 

laajaan lähipiiriin. Lahjoittajat on eritelty säätiön kirjanpidossa. Lahjoituksia kerättiin Poliisihallituksen 

rahankeräysluvalla (keräyslupa POL-2015-11108).  

 

Yleistä vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta 

 

Vuoden 2017 alusta käynnistyivät neljä kehitysyhteistyöhanketta ja kotimaan globaalikasvatushanke, 

joiden päätökset saatiin loppuvuodesta 2016. Vikesille myönnettiin vuoden 2016 hakukierroksella vajaan 

1,3 miljoonan euron tukisumma, mikä oli enemmän kuin yksikään muu hanke- tai vgk-tukea saava 

järjestö sai.  

 

Tämä kertoo osaltaan Vikesin poikkeavasta roolista hanketukea saavien järjestöjen joukossa − se on ainoa 

kehitystoimija, joka pyrkii kohti yhteiskunnallista muutosta yhteistyössä kehittyvien maiden medioiden ja 

journalistien kanssa. Itsenäisellä, moninaisella ja eettisesti toimivalla medialla on kiistaton rooli 

demokratiassa, kuten on myös vahvalla ja moniäänisellä kansalaisyhteiskunnalla.  
 

Globaalien ilmasto-, talous- ja ihmisoikeusongelmien ratkaiseminen edellyttää kriittistä ja asiantuntevaa 

journalismia. Riippumaton, ammattitaitoinen media ja kansalaisten avoimet viestintäverkostot edistävät 
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sekä kansalaisyhteiskunnan että talouden kestävää kehitystä ja siten myös köyhyyden poistamista. 
 

Vikesin toimintaa on sen syntyajoista saakka toteutettu pääosin kehitysyhteistyörahoituksella. 

Kehitysrahoitus ja ylipäänsä kehitysyhteistyö ovat jo vuosia olleet murroksessa, joka konkretisoitui 

Suomessa 2015. Suomen tuolloin tekemät kehitysrahoitusleikkaukset, joissa muun muassa 

kansalaisjärjestöille suunnattua tukea leikattiin ja vastaavasti yrityksille suunnattua kehitysrahoitusta 

lisättiin, voidaan helposti nähdä osana globaalia trendiä.  

 

Rahoittajista on tullut entistä varovaisempia ja konservatiivisempia, johtuen siitä, että julkinen 

kehitysapua heijastelee aina enemmän tai vähemmän rahoittajamaiden omaa poliittista tilannetta ja 

ilmapiiriä – mihin kehitysyhteistyön kritiikki osaltaan liittyy. Samaan aikaan myös kehittyvissä maissa 

kriittisyys kehitysyhteistyötä ja rahoittajien roolia kohtaan on edelleen vahvistunut.  

 

Monet virallista kehitysapua antavista maista kohdentavat tukeaan entistä kapeammalle sektorille: 

ääriliikkeiden vastaiseen työhön ja alueille, joissa rahoittajamaalla on omia taloudellisia ja poliittisia 

intressejä, sekä sektoreille, joiden rahoittaminen voi sivutuotteena hyödyttää rahoittajaa itseään. 

 

Lisäksi useissa virallista kehitysapua antavissa maissa valtion roolia halutaan kaventaa ja niissä haetaan 

tapoja, joilla nykyisiä julkisia palveluita voidaan korvata markkinavetoisilla, yksityisen sektorin 

tuottamilla palveluilla. Tämä arvopohja ikään kuin vuotaa nyt myös kehityspolitiikkaan ja 

kehitysyhteistyön käytännön ratkaisuihin. 

 

Samalla kansalaisjärjestöiltä vaaditaan yhä enemmän näyttöä tuloksista ja avun vaikutuksista. 

Kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt ovatkin Suomessa edelleen edellä kuvatun murroksen keskellä, sillä 

vaatimukset niiden työn laadulle sekä keskinäinen kilpailu rahoituksesta ovat lisääntyneet. Toisaalta tässä 

haasteessa on positiivinenkin puolensa: se voi myös hyvällä tavalla kannustaa kehittymiseen ja 

uudenlaisen yhteistyön rakentamiseen myös kehittyvien maiden toimijoiden kanssa.   

 

Vikesille tämä tarkoittaa oman toiminnan edelleen kehittämistä ja ratkaisujen tekemistä säätiön 

rahoituksen varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Vaikka Vikesin tulos hanketukikierroksella 2016 oli 

hyvä, ei ole realistista odottaa järjestöille suunnatun kehitysrahoituksen tai hanketuen määrän kasvua – 

päinvastoin trendinä tuntuu olevan ainakin hanketukea saavien järjestöjen määrän supistaminen. 

 

Vuoden 2017 aikana otettiinkin ensimmäiset askeleet sen selvittämiseksi, miten Vikes voisi 

potentiaalisesti olla mukana hakemassa ohjelmatukea vuonna 2021, jos ohjelmatuki aukeaa suunnitelmien 

mukaisesti kaikkien järjestöjen haettavaksi. Rahoituksen kannalta hienoa oli myös Somalian EU-

hankkeen läpimeno, joka varmistui loppuvuodesta 2017. Rahoitusta myönnettiin kahdelle vuodelle 2018-

2019. 

 

Median osalta toimintaympäristön haasteet ovat pysyneet kutakuinkin samoina, joista suurimpina median 

digitalisoituminen, mediaomistusten keskittyminen sekä journalismin rajojen hämärtyminen. Kansalaiset 

ammentavat tietonsa yhä laajemmasta ja pirstaleisemmasta kanavien ja sisältöjen valikoimasta, joissa 

perinteisillä medioilla ei välttämättä ole enää sijaa.  

 

Digiajassa ns. monikanavaisuus ja multimedia ovat jo itsestäänselvyyksiä, mikä edelleen haastaa 

mediataloja ja journalisteja luomaan uudenlaisia tapoja tehdä journalismia. Tämä näkyy myös 

kehittyvissä maissa, mikä heijastelee Vikesin kumppaneiden tarpeisiin.  

 

Vuonna 2017 Vikesillä oli myös merkittävästi kotimaan ja Euroopan toimintaa. Vuoden aikana 

toteutettiin kehityshankkeiden lisäksi neljää globaalikasvatushanketta, joista osaa EU-tuella, yhtä 

kehitysrahoituksella sekä yhtä Suomi 100 -juhlavuoden tuella.  

 

Kotimaan ja Euroopan työllä on merkittävä rooli Vikesin perustehtävän toteuttamisessa, sillä yllä esitetyt 

toimintaympäristön haasteet eivät koske vain kehittyviä maita ja toisaalta EU-mailla ja sen kansalaisilla 

on merkittävä rooli monien globaalien kehityskysymysten ratkaisemisessa. EU-tuella Euroopan sisällä 

toteutettavissa hankkeissa on myös paljon potentiaalia rahoituspohjan järkevään laajentamiseen. 
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Uutena avauksena Vikes haki syksyllä 2017 tukea maahanmuuttajien sananvapautta vahvistavalle 

hankkeelle Helsingin Sanomain Säätiöltä, joka antoi myönteisen tukipäätöksen. Tämä uusi hanke jatkaa 

kotimaan työtä vuonna 2018. 

 

Vuonna 2017 otettiin käyttöön myös Vikesin uusi strategia. joka antaa eväitä etenkin Vikesin 

kehittämiseen organisaationa sekä Vikesin lisäarvon hyödyntämiseen kehitysyhteistyössä.  

 

Viestintä ja varainhankinta 

 

Vuonna 2017 aloitettiin viestinnän ja varainhankinnan kehittämistyö, jonka tavoitteena on vahvistaa 

Vikesin varainhankintaa etenkin verkossa, viestiä entistä tehokkaammin Vikesin toiminnasta ja sen 

tuloksista sekä tarjota ydinkohderyhmille mielekkäitä tapoja tukea Vikesin toimintaa. Samalla viedään 

loppuun Vikesin visuaalinen ilme, tuotetaan graafinen ohjeisto ja kirkastetaan kohderyhmien profiileja 

sekä verkon ja somen sisältökonsepteja.  

 

Kehittämisprojekti aloitettiin joulukuussa 2017 kahden työpajan sarjalla, jotka veti varainhankinnan ja 

palvelumuotoilun ammattilainen Henriika Lindroos. Työpajojen tuloksena ideoitiin myös kummikonsepti, 

jota kehitetään edelleen ja testataan kampanjamuotoisesti vuonna 2018. Henriika jatkaa vuonna 2018 

kehittämistyön tukena.  

 

Vuonna 2017 vahvistettiin säätiön viestintää palkkaamalla osa-aikainen viestinnän asiantuntija. Aiemmin 

tiedottajalla ollut myös vastuu EU-hankkeista, mutta jatkossa viestinnän asiantuntija pystyy keskittymään 

viestintään. 

 

Viestinnän osalta vuosi 2017 tuottikin hyviä tuloksia. Verkossa kävijämäärä kasvoi 31 prosentilla. 

Vikesin sivustolla oli uniikkeja kävijöitä 20 301 (vuonna 2016 vastaava luku 15 502). Myös keskeisten 

somekanavien Facebookin ja Twitterin seuraajamäärät kasvoivat. Facebookissa kasvua oli 102 prosenttia 

eli seuraajien määrä tuplaantui. Myös Twitterissä kasvua oli 18 prosenttia. Vikesin FB-sivua seuraa tällä 

hetkellä 2217 ja Twitterissä seuraajia on 1096. 

Vikesin hankkeet vuonna 2017 

 

GLOBAALIKASVATUS 

 

EU-hanke: Media4Development  

 

Vuosi 2017 oli EU-rahoitteisen Media4Development-hankkeen viimeinen toteutusvuosi. Hankkeen 

tavoitteena on ollut lisätä ns. uusien EU-maiden kansalaisten median kautta saamaa tietoa globaaleista 

kehityskysymyksistä. Suomen lisäksi hankkeessa oli mukana kumppaneita yhteensä seitsemästä muusta 

EU-maasta (Baltian maat, Tšekki, Slovakia, Iso-Britannia ja Irlanti). Hanketta koordinoi virolainen 

kehitysjärjestö Mondo.  

 

Vikesillä oli hankkeessa asiantuntijarooli: tarjosimme neuvoja ja järjestimme Baltian maista, Tšekeistä ja 

Slovakiasta kotoisin oleville journalisteille koulutusta sekä opintomatkoja kehittyviin maihin.  

 

Vuonna 2017 Vikes järjesti Helsingissä kaksi toimittajakoulutusta, joihin osallistui yhteensä 12 

toimittajaa. Koulutusten ja hankekumppanien järjestämien opintomatkojen seurauksena osallistujat 

tuottivat yhteensä 47 TV-spottia, 8 dokumenttielokuvaa, 16 radio-ohjelmaa ja 170 artikkelia eri 

kehitysteemoista. Koulutukset saivat hyvin positiivista palautetta ja yleisarvosanan 4,5/5.  

 

Lisäksi Vikes järjesti toimittajavierailut Meksikosta ja Nigeriasta Eurooppaan ja lähetti kolme osallistujaa 

(Niina Tenhion Kabulin suulähetystöstä, Outi Hakkaraisen Kepasta sekä vapaan toimittajan Päivi 

Nikkilän) syyskuussa 2017 Mondon järjestämään kansainväliseen pyöreän pöydän tapaamiseen 

Tallinnassa.  
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Tapaamisen ohessa järjestettiin myös konferenssi, jossa käsiteltiin kehitysyhteistyön resurssien käyttöä 

turvallisuuspolitiikan välineenä. Konferenssissa käytyyn paneelikeskusteluun osallistui Vikesin tukemana 

Saferglobe Finlandin Maria Mekri. 

 

EU-hanke: Better News Media 

 

Vikes toteutti yhdessä virolaisen Mondon ja Latvian Humanan kanssa EU-rahotteisen, kaksivuotisen 

Better News Media -hankkeen, joka päättyi vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa 

pakolaistaustaisten toimittajien osallisuutta uusien kotimaidensa medioissa ja maahanmuutosta käytävässä 

keskustelussa. 

 

Vuosi alkoi yhteisellä ”talvikoululla” Pärnussa, jossa oli kymmenkunta osallistujaa kustakin 

osallistujamaasta, sekä lisäksi Liettuasta. Kyseessä oli viestintä- ja kampanjointikoulutus uransa alussa 

oleville toimittajille. Talvikoulun jälkeen suomalaiset osallistujat toteuttivat #BringUsBack-

pienoiskampanjan, jolla kehotettiin suomalaisia mediataloja ottamaan toimituksiin enemmän sellaisia 

toimittajia, jotka ovat saapuneet Suomeen turvapaikanhakijoina. 

 

Turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita toimittajia ja suomalaismedian kirjoittelua maahanmuutosta 

käsiteltiin lukuisissa Better News Media -tapahtumissa Suomessa vuoden aikana. 24.5. järjestettiin 

kansainvälinen seminaari, jossa puhuivat Elva Narcía Meksikosta, Haneen Jameel Irakista, Wali Hashi 

Somaliasta sekä kuvajournalisti Niklas Meltio. Osallistujia oli 79.  

 

Maailma kylässä -festivaalille Vikes tuotti paneelikeskustelun ”Why Don’t You Ask Us”, jossa 

turvapaikanhakijoina tulleet toimittajat Haneen Jameel, Mohamed Ibrahim ja Hussein Kazemian 

osallistuivat Renaz Ebrahimin vetämään keskusteluun yli 200-päisen yleisön edessä. Wali Hashi ja Renaz 

Ebrahimi kutsuttiin lisäksi Ylen Kultakuume-ohjelmaan keskustelemaan samasta aiheesta. Yleisöä radio-

ohjelmalla oli noin 70 000. 

 

Jameel ja Ibrahim osallistuivat myös Vikesin samannimiseen keskustelukiertueeseen, jossa tavattiin 

toimittajaopiskelijoita Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä.  

 

Viestintä- ja globaalikasvatushanke: Kehityskysymykset haltuun  

 

Ulkoministeriön rahoittaman yksivuotisen viestintä- ja globaalikasvatushankkeen tavoitteena oli kehittää 

suomalaisten journalistien, toimittajiksi opiskelevien sekä oppilaitosten ja mediatalojen osaamista ja 

kykyä uutisoida kehityskysymyksistä monipuolisesti ja kattavasti.  

 

Tavoitteeseen pyrittiin kouluttamalla toimittajia käytännönläheisillä, toimittajien vertaisoppimiseen 

perustuvilla koulutuksilla sekä hankkeessa tuotetulla oppaalla. Koulutuksissa ja oppaassa käsiteltiin 

uutisointiin liittyviä vääristymiä sekä laajoja teemoja, kuten sananvapaus, tasa-arvo, ilmastonmuutos, 

globaali talous, konfliktit ja katastrofit, demokratia ja pakolaisuus. 

 

Yhteensä koulutuksiin osallistui 58 Suomessa asuvaa toimittajaa, mikä ylitti tavoitteeksi asetetun 50 

osallistujan rajan. Suomalaisten kohderyhmien lisäksi koulutuksiin osallistui myös pakolaistaustaisia 

toimittajia ja media-alalle tähtääviä turvapaikanhakijoita. 

 

Kaikki osallistujat pitivät koulutuksen aiheita hyödyllisinä ja palautekyselyssä 95 prosenttia piti erittäin 

todennäköisenä, että he tulevaisuudessa kirjoittavat koulutuksessa käsitellyistä aiheista. Vikesin 

mediaseurannan avulla kartoittamia kehitysmaita koskevia juttuja on koulutukseen osallistuneilta 

syntynyt koulutuksen jälkeen yhteensä 113 kappaletta. 

 

Koulutusten pohjalta laadittiin yhteistyössä Haaga-Helian journalismin oppiaineen sekä 

Kansanvalistusseuran kanssa verkkojulkaisu Toimittajan opas: Kuinka käsitellä kehityskysymyksiä 

mediassa, joka julkaistiin joulukuussa 2017. Opas on ladattavissa ilmaiseksi verkossa osoitteessa: 

https://mediaguide.fi/reportersguide/ 
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Suomi 100: Sananvapauden kärkimaa 

 

Vikes toteutti yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa Suomi 100 -hankkeen valtioneuvoston 

tuella. Vikesin osana oli tuottaa englanninkielinen Sanavapausblogi, joka toteutettiin ja julkaistiin 

osoitteessa www.pressfreedomblogi.fi  

 

Vierailevat kirjoittajat blogissa olivat Rauli Virtanen, Koko Hubara, Janne Virkkunen, Jani Kaaro ja Riku 

Rantala. Lisäksi saimme muutamia tekstejä Vikesin koulutuksiin osallistuneilta ja muilta ei-suomalaisilta 

journalisteilta. Blogin markkinoimiseksi järjestettiin Facebookiin ja Twitteriin keskittynyt somekampanja. 

 

Blogissa käsiteltiin sananvaputta Suomessa eri kulmista: Miten Suomi on noussut sananvapauden 

suurmaaksi, mitä kollegat ulkomailla voisivat ehkä oppia Suomelta ja mitä haasteita kaikilla mailla 

sananvapauden saralla vielä on? 

 

Blogi saavutti viiden päätekstin voimin noin 98 000 lukijaa, mikä ylitti odotukset. Suurin osa lukijoista ja 

sosiaalisen median kommentoijista oli kehitysmaista: suunnitelman mukaisesti pääkohderyhmä olivat 

kehitysmaiden toimittajat. Facebook-kohdennuksella tämä ryhmä löytyi yllättävän hyvin. 

 

Sananvapaudesta keskusteltiin Suomessa paljon vuonna 2017, aihe oli monella tapaa ajankohtainen. 

Kirjoittajistamme Janne Virkkunen käytti samoja sisältöjä kirjoittaessaan Helsingin Sanomiin ja Koko 

Hubara kirjoittaessaan Vice-julkaisuun. Nämä teot vaikuttivat suoraan siihen, että teemat nousivat blogia 

huomattavasti laajempaan tietoisuuteen. 

 

 

KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET 

 

Myanmar: Yangonin elokuvakoulu 

 

Yangon Film School on yli kymmenen vuotisen elinkaarensa aikana kouluttanut Myanmariin 

ensimmäisen sukupolven itsenäisiä dokumentaristeja. He tekevät elokuvia aiheista, joiden 

käsittelemiselle ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta, saati julkaisukanavia.  

 

Yangon Film Schoolin oppilaiden toteuttamia elokuvia on esitetty ympäri maailmaa, ja ne ovat voittaneet 

lukuisia palkintoja kansainvälisillä ja paikallisilla elokuvafestivaaleilla. Koulun elokuvat ovat saaneet 

hyvin näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa ja YFS käy parhaillaan neuvotteluja elokuvien saamiseksi 

televisiolevitykseen Myanmarissa. 

 

Koulu noudattaa opiskelijavalinnoissaan sukupuolikiintiötä: puolet opiskelijoista on 

naisia. Vuonna 2017 opiskelijoissa oli naisenemmistö, sillä 28 oppilaasta 15 oli naisia. Lisäksi oppilaat 

valitaan eri etnisistä ryhmistä. Vuonna 2017 opiskelijat edustivat kuutta eri etnistä ryhmää ja kolmea 

uskontokuntaa. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana yhteensä 90. 

 

Myanmarin poliittisen tilanteen takia Yangon Film School on rekisteröity kansainväliseksi järjestöksi ja 

hallintoa on pyöritetty Berliinistä käsin. Tavoitteena on kuitenkin hiljalleen siirtää toiminta paikallisiin 

käsiin, jota varten perustettiin Yangon Film Foundation -niminen järjestö. Tavoitteena on, että Yangon 

Film Foundation hankkii tulevaisuudessa elokuvakoulun rahoituksen ja ottaa hoitaakseen koulun 

hallinnon.  

 

Edistysaskeleiden ottamista ovat valitettavasti hidastaneet talousvaikeudet, joista Yangon Film School 

kärsi vuonna 2017. Koulun EU-tuki päättyi toukokuussa 2017, mikä jätti budjettiin merkittävän loven. 

Tämän vuoksi myös Vikesin tuki on ollut koululle elintärkeä. YFS on tehnyt hartiavoimin töitä 

rahoituksen kattamiseksi, ja on onnistunutkin saamaan tukea tietyille toiminnoille. Kestävä 

perusrahoituksen turvaaminen on kuitenkin edelleen haaste. 

 

http://www.pressfreedomblogi.fi/
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Kansainvälisten rahoittajien lisäksi koulu hankkii varoja myös omantuotantoyhtiönsä, Yangon Film 

Servicen kautta. Yhtiö tuottaa dokumentteja ja videoita muun muassa Myanmarissa toimiville järjestöille 

ja työllistää samalla koulun entisiä ja nykyisiä opiskelijoita. Vaikeuksista huolimatta koulu on jatkanut 

toimintaansa ja tehnyt vuonna 2017 uudelleenjärjestelyjä varmistaakseen laadukkaan perusopetuksen 

jatkumisen ja varojen keskittämisen tietyille tärkeimmille peruskursseille.  

 

Editointikurssilla opettivat kesällä 2017 puolentoista kuukauden ajan suomalaiset ammattilaiset Tuula 

Mehtonen ja Leo Liesvirta, joka jäi Yangoniin vielä ylimääräiseksi ajanjaksoksi opastamaan koulun 

henkilökuntaa ja opiskelijoita uuden editointiohjelman käyttöönotossa.  

 

Vuoden 2017 lopulla koulussa järjestettiin pääsykokeet joissa valittiin uudet opiskelijat vuonna 

2018 alkavalle kurssille. 

 

Nepal: Tutkivan journalismin tukihanke 

 

Vikes on jo pitkään tukenut tutkivan journalismin keskusta (Center for Investigative Journalism, CIJ) 

Nepalissa. Meneillään oleva kaksivuotinen hanke keskittyy digiajan journalismiin kuuluvien taitojen 

opettamiseen nepalilaisille toimittajille, näiden taitojen hyödyntämiseen tutkivassa työssä sekä 

kumppanijärjestö CIJ:n oman kapasiteetin vahvistamiseen.  

 
Vuonna 2017 CIJ:n järjestämiin koulutuksiin valittiin lehti-ilmoitusten perusteella 14 toimittajaa (7 

naista) eri puolilta Nepalia. CIJ osallisti koulutuksiin myös paikallisten lehtien ja verkkomedioiden 

päätoimittajia.  

 

Osana koulutustaan toimittajat myös tuottavat tutkivia juttuja, joiden työstämiseen he saavat sekä 

taloudellista tukea että asiantuntijaneuvoja CIJ:ltä. Tuloksena vuonna 2017 valmistui yhteensä 9 tutkivaa 

juttua, joista 5 oli skuuppeja. CIJ:n tuella tuotettuja tutkivia juttuja on julkaistu tai niihin on viitattu 

pääosassa Nepalin valtamedioita, muun muassa Setopati.comissa, Himalkhabar.comissa sekä 

printtilehdistä esimerkiksi Kathmandu Post Dailyssa.  

 

Sisällöltään tutkivat jutut käsittelevät pääasiassa yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten korruptiota, naisten 

asemaa, sosiaalista kehitystä, eriarvoisuutta jne. CIJ:n toiminta-aikana moni tutkiva juttu on käynnistänyt 

yhteiskunnallisen keskustelun, mikä on johtanut asioiden muuttumiseen. Esimerkkinä mainittakoon 

tapaus Chaupadi, jossa julkiseen keskusteluun tuotiin perinteinen tapa pakottaa tytöt nukkumaan 

karjasuojissa kuukautisten aikana. Aiheesta tehty tutkiva juttu johti siihen, että tapa kriminalisoitiin.  

 

CIJ:n osaamista vahvistettiin vuoden 2017 aikana kahdella tapaa: päätoimittaja Shiva Gaunle osallistui 

kansainväliseen tutkivan journalismin konferenssiin Johannesburgissa marraskuussa ja CIJ:n 

verkkotuottaja sai jatkokoulutusta Kathmandussa.  

 

Vuoden 2017 syksylle osuivat Nepalissa myös vaalit, joiden vuoksi osa viime vuodelle suunnitelluista 

toiminnoista siirrettiin alkuvuoteen 2018. CIJ tuotti kuitenkin vaaleista neljä tutkivaa juttua varoin, jotka 

olivat jääneet yli Vikesin tukemasta aiemmasta hankkeesta. 

 

Yksi jutuista käsitteli äänestyspaikkojen harvalukuisuutta Nepalin syrjäseuduilla, mikä käytännössä esti 

monien kansalaisten mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan. Tämä juttu poiki välittömiä tuloksia, sillä 

valtio järjesti äänestyspaikan niille alueille, joita tutkivassa jutussa käsiteltiin.  

 

Vuonna 2017 Nepalin hankkeelle perustettiin myös taustaryhmä, joka kokoontuu tarpeen mukaan 

keskustelemaan hankkeen toiminnasta.  

 

Nigeria: Ympäristöjournalismin tukihanke  

 

Vuoden 2017 lopussa sai päätöksensä Vikesin ympäristöjournalismia tukenut hanke Nigeriassa. Vuosina 

2015-2017 toteutettu viimeinen hankevaihe oli jatkoa aiemmalle ympäristöjournalismin 

koulutushankkeelle.  
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Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää Nigerian ympäristötoimittajien järjestön JISEn 

toimintaa ja osaamista. Hankkeessa koulutettiin toimittajia myös tutkivampaan ympäristöraportointiin 

sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Pyrkimyksenä oli lisätä nigerialaisten tietoisuutta 

ympäristöongelmien vaikutuksista ihmisten elinoloihin ja toimeentuloon etenkin Nigerian 

öljyntuotantoalueilla ja muilla ekologisesti haavoittuvilla alueilla. 

 

Hankkeen ansiosta ympäristöä koskevien juttujen ja ohjelmien määrä Nigerian mediassa on 

moninkertaistunut ja juttuja levitetään nyt tehokkaasti myös sosiaalisen median kanavilla.  

 

Ympäristöasioista raportoivat toimittajat ovat verkostoituneet, kohentaneet ammatillista itsetuntoaan ja 

perustaneet oman valtakunnallisen järjestön. Aiemmin viranomaiset ja öljy-yhtiöt onnistuivat tehokkaasti 

rajoittamaan kriittistä raportointia ympäristöongelmista etenkin Nigerjoen suiston öljyntuotantoalueilla, 

mutta nyt tilanne on muuttunut, pitkälti juuri Vikesin hankkeen ansiosta. Ympäristöongelmista kärsivät 

paikallisyhteisöt ovat myös saaneet paremmin äänensä kuuluviin mediassa. 

 

Hankkeen pääkumppaneita ovat olleet Environmental Rights Action (ERA) sekä ympäristötoimittajien 

järjestö Journalists Initiative for Sustainable Environment (JISE). Hankkeesta on tekeillä ulkopuolinen 

arvio, joka julkaistaan keväällä 2018. 

 

Somalia: sananvapauden, journalismin ja julkisen palvelun median tukihanke 

 

Somalian mediatukihanke sai viimeisellä hanketukikierroksella leikatusti jatkoa vuosille 2017-2018. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa somalialaisten journalistien ammattitaitoa ja tukea Somalian 

valtionmedian kehitystä kohti julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Aiempaa tasapuolisempi ja 

monipuolisempi tiedonvälitys lisää kansalaisten tiedonsaantia ja edistää Somalian yhteiskunnan 

rauhanomaista ja demokraattista kehitystä. 

 

Vikes on rakentanut hankkeen avulla Somalian kansallistelevision toimitukseen maan ensimmäisen 

monikamerastudion editointijärjestelmineen. Vuonna 2017 hankkeessa panostettiin henkilökunnan 

koulutukseen uutistuotannon laadun parantamiseksi uutisaiheiden suunnittelusta lähetystekniikkaan.  

 

Toimittajia koulutetaan tuottamaan laadukkaampia ohjelmia, mukaan lukien lasten ja nuorten ohjelmia. 

Eri puolilla Somaliaa ja Somalimaata järjestettyihin koulutuksiin toimitustyön perusteista ja journalismin 

etiikasta on osallistunut yli 400 toimittajaa, noin kolmasosa heistä naisia. 

 

Hankkeessa on järjestetty sananvapauskoulutusta myös viranomaisille ja poliisille sekä vaikutettu maan 

tiedotusministeriöön uuden medialain valmistelussa. Hankkeen omarahoitus on saatu Kirkon 

Ulkomaanavulta ja Nenäpäivä-säätiöltä. Lisäksi Unesco on tukenut Mogadishun poliisipäälliköille 

järjestettyä sananvapauskoulutusta. 

 

Hankkeesta julkaistun ulkopuolisen arvion mukaan Vikesin työ Somaliassa on ollut tarkoituksenmukaista, 

hyvin tuloksellista ja tehokasta. Arvion mukaan työtä kannattaa jatkaa, ydintoimintoihin keskittyen. 

 

Nicaragua, El Salvador, Honduras: Itsenäisen median tukihanke 

 

Uutena hankkeena vuoden 2017 alusta alkoi Nicaraguan alueellinen itsenäisen median tukihanke. 

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja tukea asiantuntija-avun turvin Nicaraguan, El Salvadorin ja 

Hondurasin riippumattomia medioita ja journalisteja kehittämään liiketoimintaansa ja työskentelemään 

innovatiivisesti tutkivan journalismin menetelmiä noudattaen.  

 

Hanke tukee myös alueen toimittajien verkostoitumista ja medioiden yhteistuotantoja. Hankkeella on 

myös suora linkki kansalaisjärjestötoimintaan kumppaninsa, ympäristöjärjestö Centro Humboldtin kautta. 

Hanke tukee järjestön tiedotustoimintaa ja sitä kautta Nicaraguan toimittajien koulutusta 

ympäristökysymyksistä. Lisäksi järjestön tiedotustiimi kouluttaa hankkeemme tuella paikallisia nuorten 

viestintäverkostoja. 
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Vuonna 2017 hankkeella oli Centro Humboldtin lisäksi kolme mediakumppania: mediaosuuskunta Onda 

Local Nicaraguassa, Latinalaisen Amerikan ensimmäinen digilehti El Faro El Salvadorissa ja erityisesti 

ihmisoikeuskysymyksistä viestimiseen keskittyvä Pasos del Animal Gigante Hondurasissa. 

 

Vuoden aikana tuettiin erityisesti journalistien ja medioiden verkostoitumista, yhteistyötä ja ammatillista 

koulutusta. Verkostoitumisen ja ammatillisen koulutuksen kannalta merkittävä tapahtuma oli El Faron 

järjestämä vuosittainen Keski-Amerikan journalismifoorumi, jonne osallistui Vikesin tuella myös 

hankkeen muiden kumppaneiden toimijoita.  

 

El Faron kanssa tehtiin reportaasiyhteistyötä myös Hondurasissa. Tämän ohella tuettiin kunkin median 

omaa reportaasituotantoa, jota he toteuttivat yhteistyössä oman paikallisen journalistiverkostonsa kanssa.  

 

Liiketoiminnan kehittämien aloitettiin vuonna 2017 kahdella työpajalla, joiden teemoina olivat 

joukkorahoitus (crowdfunding) sekä itsenäisten medioiden rahoitusmahdollisuudet ja erilaiset 

toimintamallit. Tämä pohjatyö tehtiin, jotta vuoden 2018 aikana pystytään kehittämään kumppaneille ja 

erikseen mukaan valittaville medioille toimivat liiketoiminta- ja markkinointistrategiat. 

 


