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Viestintä ja kehitys -säätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2019 
 
Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes on journalistien ja media-alan säätiö, jonka perustehtävä on 
edistää sananvapautta sekä median moniarvoisuutta demokratian ja yhteiskunnallisen kehityksen 
perustana.  
 
Vuonna 2019 Vikes juhli 15-vuotista taivaltaan sananvapauteen ja journalismiin erikoistuneena 
kehitysyhteistyön tekijänä. Säätiö perustettiin loppuvuodesta 2004 ja merkittiin patentti- ja 
rekisterihallituksen säätiörekisteriin 18.3.2005. Vikesin taustalla on 27 suomalaista 
journalistijärjestöä ja muuta viestintäalan yhteisöä.  
 
Vikesin kehitysyhteistyö jatkui vuonna 2019 uusin ja jatkohankkein kolmella mantereella ja 
seitsemässä maassa: Myanmarissa, Nepalissa, Tansaniassa, Somaliassa, El Salvadorissa, 
Hondurasissa ja Nicaraguassa. Vikes toteutti kehitysyhteistyötä yhteistyössä paikallisten 
kumppaneiden kanssa, jotka ovat media-alan järjestöjä, ammatillisia yhdistyksiä ja erikokoisia 
medioita. Kehitysyhteistyössä korostui journalistien ja muiden media-alan osaajien ammatillinen 
koulutus, naistoimittajien aseman vahvistaminen, toimitusten itsenäisyyden ja omavaraisuuden 
tukeminen sekä verkostoituminen eri toimijoiden välillä. 
 
Vikesin toimintaan osallistui suomalaisia toimittajia ja media-alan ammattilaisia, mikä mahdollisti 
heidän asiantuntemuksensa hyödyntämisen kehitysyhteistyössä ja sananvapauden edistämisessä.  
 
Median toimintavapaus, sananvapaus ja kansalaisyhteiskunnan tila ovat kaventuneet eri puolilla 
maailmaa. Suomen asema yhtenä lehdistönvapauden kärkimaana luo kysyntää myös Vikesin 
asiantuntemukselle ja toiminnalle. Vuoden 2019 kansainvälisen lehdistönvapausindeksin mukaan 
tilanne huononi kaikissa Vikesin toimintamaissa lukuun ottamatta Somaliaa, joka toisaalta on 
toimittajien kannalta edelleen yksi vaarallisimmista maista. Journalistien toiminnan rajoittaminen ja 
turvallisuuden uhat näkyivät myös Vikesin ja sen kumppaneiden toiminnassa, ja esimerkiksi 
Somaliassa koulutuksia jouduttiin siirtämään turvallisuussyistä.  
 
 
Hallinto ja henkilöstö  
 
Vikesin toimintaa johtaa hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Hallituksen valitsee säätiön 
taustayhteisöjen edustajista koostuva valtuuskunta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi vuonna 
2019 Aapo Parviainen. Valtuuskunta kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseen 27.5.2019 ja 
syyskokoukseen 11.12.2019. Syyskokouksessa valtuuskunta antoi suostumuksensa 
sääntöuudistukselle, jonka myötä valtuuskunnan toiminta lakkaa. 
 
Vuonna 2019 Vikesin hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallitus piti 
vuoden aikana viisi kokousta.  
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Hallitus 1.1. – 31.12.2019  

Juha Rekola, puheenjohtaja 
Aura Neuvonen, varapuheenjohtaja 
Linus Atarah 
Pasi Huttunen  
Mikko Ilkko 
Sarri Kukkonen 
Katri Nisula  
Reeta Pöyhtäri  
Olli Ylönen 
 
Hallitus käsitteli vuoden aikana säätiön kehitysyhteistyötä ja kotimaan toimintaa, taloutta, 
varainhankintaa ja toiminnan kehittämistä, päätti uusista säännöistä sekä valitsi toiminnanjohtajan. 
 
Vikesin toiminnanjohtajana jatkoi Auli Starck, jonka hallitus vakinaisti sijaisuuden jälkeen.  
 
Viestinnän osa-aikaisena asiantuntijana jatkoi Esa Salminen. Kotimaan viestintä- ja 
globaalikasvatushankkeen osa-aikaiseksi koordinaattoriksi kutsuttiin Sanna Jäppinen. Kirsi 
Koivuporras-Masuka jatkoi elokuussa vanhempainvapaan jälkeen osa-aikaisena 
hankekoordinaattorina ja vastaa uudesta EU-rahoitteisesta globaalikasvatushankkeesta sekä 
Tansanian ja Nepalin tasa-arvohankkeesta. Timo Mielonen työskenteli toukokuusta lähtien osa-
aikaisesti palkkatuella viestintäkoordinaattorina Vikesin 15-vuotisjulkaisun parissa.  
 
Kehitysyhteistyöhankkeissa työskentelivät täysipäiväisenä työntekijänä Peik Johansson (Somalia ja 
Tansania) sekä osa-aikaisina Wali Hashi (Somalia) ja Kimmo Lehtonen (Keski-Amerikka). 
Myanmarin hankkeen koordinaatio oli toiminnanjohtajan vastuulla. 
 
Vikesin toimisto sijaitsi Hakaniemessä, osoitteessa Siltasaarenkatu 16, Journalistiliiton 
vuokralaisena.  
 
Kirjanpidosta vastasi Rva K. A. Koskisen Tili- ja Toimistopalvelu Oy. Tilintarkastajina toimivat 
Lotta Kauppila, KHT sekä hänen edustamansa tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy. 

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 kokouspalkkioita. Säätiön 
toiminnanjohtajalle maksettu palkka lakisääteisine sivukuluineen oli yhteensä 64 255,49 euroa. 
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Muita palkkoja ja palkkiota sivukuluineen maksettiin 244 746,67 euroa. Säätiön toimitila 
vuokrattiin markkinahintaan (342 euroa/kk) taustayhteisöön lukeutuvalta Suomen Journalistiliitolta.  
 
Lähipiirille ei annettu rahalainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia.  
 
Vikes sai lahjoituksia toiminnan tukemiseen yhteensä 88 430,67 euroa. Monet lahjoittajista 
kuuluvat säätiön laajaan lähipiiriin. Lahjoittajat on eritelty säätiön kirjanpidossa. Lahjoituksia 
kerättiin Poliisihallituksen rahankeräysluvalla (keräyslupa RA/2017/1252, voimassa 7.1.2020 
saakka Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta).  
 
 
Yleistä vuoden 2019 toiminnasta ja taloudesta  
 
Vuonna 2019 Vikes jatkoi EU-rahoitteisen kehitysyhteistyöhankkeen toteuttamista Somaliassa ja 
kolmen ulkoministeriön rahoittaman jatkohankkeen toteuttamista Somaliassa, Myanmarissa ja 
Keski-Amerikassa. Vikes aloitti myös kaksi uutta ulkoministeriön rahoittamaa 
kehitysyhteistyöhanketta ja yhden globaalikasvatushankkeen. Loppuvuodesta käynnistyi EU:n 
rahoittama globaalikasvatushanke virolaisen Mondo-järjestön koordinoimana. Vuonna 2019 Vikes 
toteutti myös Eurooppa-tiedotustuen avulla kansainvälisen disinformaatiota käsittelevän seminaarin, 
joka oli samalla Vikesin 15-vuotisjuhlaseminaari. 
 
Vikesin toimintaa on sen perustamisesta saakka rahoitettu pääosin Suomen julkisista 
kehitysyhteistyövaroista. Vikes on yksi eniten ulkoministeriön hanketukea saavista järjestöistä. 
Loppuvuodesta Vikes valmistautui hakemaan hanketukea uusille ja jatkohankkeille. Vikes on 
onnistunut myös saamaan toiminnalleen EU-rahoitusta viime vuosina merkittävän määrän. 
Tansanian yhteisömedia-hanketta tukee lisäksi Unesco. 
 
Yksityisistä rahoittajista Suomen Journalistiliitto ja muut Vikesin taustayhteisöt ovat keskeisiä. 
Vuonna 2019 Nenäpäivä-säätiö myönsi Vikesille 100 000 euroa tukea Somalian toimintoihin sekä 
Vikesin hankeasiantuntija Wali Hashin vetämälle Anteeksianto-kampanjalle vuosille 2019–2021. 
 
Vuonna 2019 Vikes myös suunnitteli varainhankintakampanjoita yhdessä konsultti Henriika 
Lindroosin ja viestintätoimisto Hasan Partnersin kanssa. Tarkoituksena on saada lahjoituksia 
enemmän sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä. 
 
Vikes on suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon jäsen sekä Suomen Somalia-
verkoston jäsenjärjestö. Vuonna 2019 Vikes verkostoitui myös aktiivisesti kansainvälisten 
toimijoiden kanssa, kuten IFEX, IMS, Free Press Unlimited ja Unesco. 
 
 
Viestintä  
 
Vuonna 2019 Vikesin viestinnässä korostui 15-vuotisen työn esittely. Juhlajulkaisu ilmestyi sekä 
painettuna että verkossa. Juhlaseminaari ja sen jälkeiset kakkukahvit marraskuussa keräsivät 
Vikesin ystäviä juhlistamaan säätiön kasvua vakiintuneeksi toimijaksi. Juhlaseminaari lähetettiin 
suorana myös verkossa. 
 
Verkkoviestintä ja sosiaalinen media olivat pääasialliset viestintäkanavat. Vuonna 2019 Vikesin 
verkkosivustolla oli uniikkeja kävijöitä 16 922 (vuonna 2018 vastaava luku 16 695). Vikesin 
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sivuston luetuimmat sivut (Etusivu, Meistä, In English, Työmme, Uutiset) syksyllä näyttävät, että 
sivustolta haetaan tietoa Vikesistä ja sen työstä, mutta myös luetaan uutisia ja katsotaan 
lahjoitusmahdollisuutta. Luetuimpien sivujen sijalla neljä oli 15-vuotisjuhlaseminaarin sivu, eli 
seminaarista saatiin selvästi yleisöä kiinnostava. 
 
Koko vuoden luetuin juttu oli ”Toiminnanjohtaja Moalimuu: Toimittajien tilanne hiukan 
kohentunut Somaliassa”, joka keräsi 712 uniikkia lukijaa. 
 
Myös keskeisten somekanavien Facebookin ja Twitterin seuraajamäärät kasvoivat. Facebookissa 
kasvua oli 10 prosenttia ja seuraajia 2770. Twitterissä seuraajia oli 1233. Etenkin Twitterissä 
tavoittavuus on tätä paljon suurempi: juhlaseminaarin aikana tehdyt retweettaukset levisivät 
kymmenille tuhansille ihmisille. 
 
Sähköpostitse lähetetty uutiskirje koottiin viisi kertaa 453 tilaajalle. 
 
Tammikuussa Vikes järjesti keskustelutilaisuuden Nepalin kansalaisyhteiskunnan ja median tilasta. 
Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä toukokuussa Vikes järjesti yhdessä Päivälehden 
museon, Suomen Journalistiliiton, Suomen Unesco-toimikunnan ja Toimittajat ilman 
rajoja -järjestön kanssa ajankohtaisen keskustelutilaisuuden päivän teemaan liittyen. Molemmat 
tilaisuudet saivat erittäin hyvää palautetta ja keräsivät useita kymmeniä ihmisiä yleisöön.  
 
Toukokuussa Vikes esitteli toimintaansa Maailma kylässä -festivaalilla, jossa esitettiin myös 
myanmarilaisen, Yangonin elokuvakoulusta valmistuneen ohjaajan Khin Myanmarin 
dokumenttielokuva ilmastonmuutoksesta Myanmarissa. Elokuvaesitystä seurasi Vikesin tuottama 
keskustelu Myanmarin kehityksestä. 
 
Vikesin kumppaneita vieraili Suomessa vuoden aikana Somaliasta, Myanmarista ja Tansaniasta.  
He osallistuivat vierailujensa aikana Vikesin järjestämiin tilaisuuksiin ja antoivat haastatteluja.  
 
 
Vikesin hankkeet vuonna 2019  
 
GLOBAALIKASVATUS- JA VIESTINTÄHANKKEET 

Tulevaisuuden toimittajat 

Vikesin ja Maailma.netin yhteinen kaksivuotinen hanke kestävän kehityksen opintokokonaisuuden 
tuottamiseksi kansanopistojen journalismin opiskelijoille käynnistyi maaliskuussa 2019, kun hanke 
sai ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea. Syksyn aikana pidettiin hankkeen neljä 
ensimmäistä työpajaa kestävän kehityksen teemoista Laajasalon ja Voionmaan opistoissa. 
Maailma.netin ja Vikesin hankekoordinaattorit ohjasivat opiskelijoiden juttujen ideointia ja 
valmistelua. Ensimmäiset opiskelijoiden jutut julkaistiin joulukuussa Maailma.netin sivuilla. Myös 
hankkeen toisen vaiheen, kaikille avoimen verkko-oppimateriaalin tuottaminen, käynnistettiin 
syksyllä 2019 ulkopuolisen verkkopedagogiikan asiantuntijan tuella.  
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Juhlaseminaari informaatiovaikuttamisesta ja valeuutisoinnista 

Vikes järjesti yhteistyössä Suomen Journalistiliiton kanssa 12. marraskuuta 2019 kansainvälisen 
seminaarin informaatiovaikuttamisen ja disinformaation hallinnasta EU:ssa. Seminaarin kielenä oli 
englanti ja otsikkona “Disinformation, Misinformation, Malinformation – How to Tackle Fake 
News and Information Warfare in the EU?”  
 
Seminaari järjestettiin Eurooppasalissa Helsingissä. Puhujina oli sekä kansainvälisiä että kotimaisia 
asiantuntijoita: tutkijoita, viestinnän asiantuntijoita, toimittajia sekä toimittaja- ja 
sananvapausjärjestöjen edustajia. Sali oli täynnä (100 henkilöä), ja tilaisuutta saattoi seurata myös 
videostriimin välityksellä. Juhlaseminaarin päätteeksi 15-vuotiasta säätiötä juhlistettiin 
kakkukahvien merkeissä. Vikesin verkkosivulla julkaistiin seminaarista yksi ennakkojuttu ja 
seitsemän artikkelia seminaarin jälkeen. Seminaaria ja sen teemoja käsiteltiin myös Journalisti-
lehdessä, Lakimiesuutisissa ja Maailma.net-uutissivustolla. Seminaari rahoitettiin ulkoministeriön 
Eurooppa-tiedotustuella. 
 
Vikes sai erittäin positiivista palautetta niin tapahtuman informatiivisesta ja korkeatasoisesta 
ohjelmasta, erinomaisista puhujista kuin hyvin sujuneista järjestelyistäkin. Saimme paikalle 
asiantuntevat puhujat Suomesta, Euroopasta ja Tansaniasta, kohderyhmän mukaisen yleisön 
(toimittajia, toimitusten päällikkötasoa sekä kansalaisyhteiskunnan ja valtionhallinnon edustajia) 
sekä nostettua tärkeitä aiheita julkiseen keskusteluun.  
 

Olen eurooppalainen: syvempää ymmärrystä muuttoliikkeestä 

Vuoden 2019 lopussa käynnistyi uusi EU:n rahoittama globaalikasvatushanke I Am European − 
Migration Stories & Facts for the 21st Century, jolla lisätään 15–30-vuotiaiden nuorten ymmärrystä 
maahanmuuton ja globaalin muuttoliikkeen eri puolista, vahvistetaan empatiaa ja annetaan eväitä 
arvioida kriittisesti eri lähteistä saatavaa tietoa. Tavoitteena on, että kasvava ymmärrys aktivoi 
nuoria toimimaan ja osaltaan edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. 
 
Vikesin roolina on erityisesti järjestää nuorille suomalaisille ja eurooppalaisille toimittajille 
kansainvälisiä koulutuksia median mahdollisuuksista käsitellä maahanmuuttoa eri näkökulmista 
monipuolisesti, rakentavasti ja kiinnostavasti. Nuorille toimittajille järjestetään myös opintomatkoja 
muuttoliikkeen kannalta kiinnostaviin kohteisiin sekä tarjotaan apurahoja aihepiiriä käsittelevien 
tutkivien juttujen toteutukseen. 
 
Hanketta koordinoi virolainen Mondo. Hankkeessa on mukana järjestöjä kahdeksasta EU-maasta: 
Suomi, Slovakia, Tšekki, Puola, Viro, Saksa, Liettua ja Latvia.  
 

Muut hankkeet 

Vuoden 2019 aikana Vikes toimi yhteistyökumppanina Maailma.netin Maahanmuuttajat globaalin 
etelän äänenä -hankkeessa sekä Suomen Somalia-verkoston Dialogiprosessi-hankkeessa. 
Yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulun 
maahanmuuttajataustaisten toimittajien koulutusohjelman kanssa. 
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KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET  

Myanmar: Yangonin elokuvakoulu  

Yangon Film School on vuodesta 2005 lähtien kouluttanut Myanmariin ensimmäisen sukupolven 
itsenäisiä dokumentaristeja. Vikes on ollut yksi koulun kansainvälisistä tukijoista alusta asti. 
Koulun keskeisenä tavoitteena on tukea kansalaisyhteiskuntaa ja kulttuurien välistä dialogia sekä 
luoda moniäänistä mediaa Myanmariin.  
 
Vuoden 2019 alussa koulun hallinto ja opetuksen pyörittäminen siirtyi kokonaan paikallisiin käsiin, 
kun toimisto Berliinissä suljettiin. Paikallista henkilökuntaa koulutettiin vuoden aikana muun 
muassa seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi, ja kouluun luotiin yhtenäinen seuranta- ja 
arviointijärjestelmä. Yangon Film School onnistui myös verkostoitumisessa ja sai uusia rahoittajia 
toiminnoilleen, mikä on tärkeää, sillä Vikesin yhteistyö on exit-vaiheessa. 
 
Vuonna 2019 Yangon Film School tarjosi koulutusta yhteensä 96 opiskelijalle, joista 46 % oli 
naisia ja puolet edusti etnisiä vähemmistöryhmiä. Osa koulun opiskelijoista on koulutettu 
opettamaan uusia opiskelijoita. Vuoden aikana valmistui yhteensä 22 uutta dokumenttielokuvaa, 
joiden aiheina oli muun muassa nuoret ja rauha. Valmiita elokuvia esitettiin pääkaupungin 
ulkopuolella Travelling cinema -nimellä kulkevan toiminnan avulla, ja ne tavoittivat yli 3000 
ihmistä maan syrjäisillä seuduilla. Dokumenttielokuvia tehtiin myös yhteisöjä osallistamalla. 
Uutena toimintana alkoi opiskelijoiden toivoma True fiction -kurssi. Koulu järjesti myös erillisen 
näytöksen vammaisille henkilöille. 
 
Alkuvuosta 2019 Vikes teetti koulun toiminnasta ulkopuolisen arvioinnin, jonka mukaan Yangon 
Film School monipuolistaa Myanmarin mediakenttää ja opettaa nuorille elokuvantekijöille kriittistä 
ajattelua. Se on myös ottanut naiset ja etniset vähemmistöt hyvin mukaan. Koulusta valmistuneet 
ovat myös onnistuneet pääsemään alan töihin.  
 

Nepal ja Tansania: Tasa-arvo toimituksiin 

Vuonna 2019 käynnistyi uusi yhteishanke Nepalissa ja Tansaniassa naistoimittajien aseman 
vahvistamiseksi. Hankkeen toiminnot on jaettu neljään kokonaisuuteen: toimittajien koulutus, 
naistoimittajien mentorointi, tasa-arvosuunnitelmien edistäminen mediataloissa ja kumppaneiden 
sekä kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistaminen. 
 
Naistoimittajat kohtaavat edelleen laajasti sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja seksuaalista 
häirintää. Mediasektorin epätasa-arvo vaikuttaa myös mediasisältöihin. Miehet hallitsevat 
uutisagendaa sekä toimittajina että lähteinä. Tämän takia naistoimittajien aseman vahvistamisella on 
myös laajempaa merkitystä: tasa-arvoisempi media johtaa moninaisempaan ja yhdenvertaisempaan 
sisältöön. 
 
Vuoden 2019 aikana sekä Nepalissa että Tansaniassa teetettiin naisten asemaa mediassa 
kartoittaneet selvitykset ja laadittiin tasa-arvosuunnitelmat. Lisäksi toimittajille tarjottiin koulutusta 
tutkivassa journalismissa ja sukupuolisensitiivisessä raportoinnissa. Lisäksi käynnistettiin 
mentorointiohjelman laatiminen vapaaehtoistyöprojektina yhdessä Tansanian kumppaneiden 
kanssa. 
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Projektin kumppaneita ovat vahvat mediajärjestöt Nepalissa (CIJ) ja Tansaniassa (TAMWA, MISA 
ja Media Council of Tanzania). Suomessa hankkeen parissa ohjausryhmän nimellä toimi joukko 
vapaaehtoisia naistoimittajia.  
 

Tansania: Maaseutuyhteisöjen voimauttaminen yhteisömedian avulla  

Vuonna 2019 käynnistyi kahden vuoden tauon jälkeen yhteisömedioita tukeva kehitysyhteistyö 
Tansaniassa. Hankkeessa on hyödynnetty Vikesin aiempien Tansaniassa toteutettujen hankkeiden 
kokemuksia ja opetuksia sekä hankkeiden aikana luotuja yhteistyöverkostoja. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Mtukwao Community Media -järjestön ja Tansanian yhteisöradioliiton Tadion kanssa. 
 
Hankkeen tavoitteena on parantaa yhteisöradiotoiminnan kestävyyttä, laajentaa tansanialaisten 
yhteisöradiokanavien kuulijakuntaa uuden verkkoalustan avulla ja sen myötä edistää avoimuutta, 
yhteenkuuluvuutta ja demokratiaa Tansaniassa.  
 
Vuonna 2019 Vikes tuki Mtwarassa eteläisessä Tansaniassa toimivan paikallisen 
Jamii FM -radioaseman toimintaa ja varainhankintaa. Lisäksi käynnistettiin valtakunnallisen 
verkkoradioalustan tekninen kehittäminen, johon Tansanian Unesco myönsi lisärahoitusta. Unescon 
tuki lisää myös ulkoministeriön rahoittaman hankkeen vaikuttavuutta. 
 

Somalia: Sananvapauden, journalismin ja julkisen palvelun tukeminen 

Vuonna 2019 Vikes toimi Somaliassa kahden kehitysyhteistyöhankkeen parissa. Ulkoministeriön 
rahoittama Somalian mediatukihanke jatkui uuden rahoituspäätöksen ansiosta, ja EU:n 
rahoittamassa hankkeessa käynnistyi toinen toimintavuosi.  
 
Hankkeiden tavoitteena on parantaa somalialaisten journalistien ammattitaitoa ja ohjelmien laatua, 
edistää ammatillista järjestäytymistä ja naistoimittajien asemaa työpaikoilla sekä tukea Somalian 
hallituksen hallinnoiman median kehitystä kohti julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Hankkeiden 
toiminnot tukevat toisiaan ja niissä on samat kumppanit: Somalian journalistiliitto, Somalian 
kansallistelevisio SNTV sekä Somalian viestintäministeriö. Koulutustilaisuuksia järjestettiin myös 
Somalimaan journalistiyhdistyksen kanssa. 
 
Vuonna 2019 Somalian hankkeissa koulutettiin toimittajia työoikeuksista ja ammatillisesta 
järjestäytymisestä sekä erikseen naistoimittajia heidän asemansa ja osaamisensa vahvistamiseksi. 
SNTV:n työntekijöitä koulutettiin uutistyössä ja laadukkaampien keskusteluohjelmien 
tuottamisessa, ja lisäksi yhdessä SNTV:n toimituksen kanssa käynnistettiin uuden säännöllisen 
lasten- ja nuortenohjelman suunnittelu. Somalimaassa järjestettiin koulutus journalismin 
perustaidoista ja ammattietiikasta sekä verkkojournalismin koulutus internetin käytöstä toimittajan 
työssä ja verkkosivujen suunnittelussa.  
 
Eri puolilla Somaliaa ja Somalimaata järjestettyihin koulutuksiin osallistui vuonna 2019 yhteensä 
370 toimittajaa, joista naisia oli 160. Kouluttajina toimivat kokeneet suomalaiset ja somalialaiset 
toimittajat.  
 
Keväällä 2019 Vikesin molempien pääkumppanien edustajat, SNTV:n johtaja Liban Abdi Ali sekä 
Somalian journalistiliiton pääsihteeri Mohamed Ibrahim Moalimuu vierailivat Suomessa opinto- ja 
suunnittelumatkalla. 
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Somalian journalistiliiton entisen pääsihteerin käynnistämät oikeuskäsittelyt Keniassa ja Suomen 
markkinaoikeudessa liittyen Somalian journalistiliiton (NUSOJ) nimen käyttöön jatkuivat vuonna 
2019. Erimielisyys oli myös yksi syy sille, että Somalian journalistiliitto muutti kesällä 
liittokokouksessaan nimensä ja on nyt virallisesti Federation of Somali Journalists (FESOJ).  
 

Nicaragua, El Salvador, Honduras: Itsenäisen median alueellinen kehittäminen  

Keski-Amerikan alueellinen yhteistyö jatkui vuonna 2019 uuden jatkohankkeen myötä. Hankkeen 
päätavoitteena 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. 
 
Hankkeen kumppaneina jatkoivat itsenäiset mediat El Faro El Salvadorissa ja Onda Local 
Nicaraguassa sekä ympäristöjärjestö Centro Humboldt Nicaraguassa. Hondurasissa tuettiin digilehti 
El Criterion reportaasituotantoa. Nicaraguassa tuettiin lisäksi Itsenäisten journalistien liiton (PCIN) 
ensimmäistä järjestäytymiskokousta. 
 
Vuonna 2019 Vikes jatkoi ennen kaikkea niiden journalistien ja kansalaisjärjestötiedottajien 
toimintaa, jotka pystyivät toimimaan Nicaraguan heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta 
maan sisällä. Vikes tuki muun muassa kumppaneiden omavaraisuuden kehitystä ja 
liiketoimintastrategioiden tekoa yhdessä Factual-konsulttitoimiston kanssa, toimittajien koulutuksia, 
tutkivan journalismin tuotantoa sekä nicaragualaisten nuorten ympäristöviestintäverkostoja. 
 
Vuoden aikana jatkettiin journalistien ja medioiden verkostoitumisen tukemista. El Faro järjesti 
Keski-Amerikan journalismifoorumin (FOROCAP), johon osallistui Vikesin tuella kumppaneita 
sekä muiden itsenäisten medioiden journalisteja Hondurasista ja Nicaraguasta. Yhteistyö 
kansainvälisen IREX-järjestön El Salvadorin toimiston kanssa jatkui, minkä ansiosta Vikesin 
kumppanit saivat lisää kaivattua turvallisuuskoulutusta FOROCAPin yhteydessä. 
 
Vuoden aikana hankkeen tilaisuuksissa ja koulutuksissa oli yhteensä 140 osallistujaa, heistä miehiä 
oli 84 ja naisia 56. 
 
 
 
 


	Viestintä ja kehitys -säätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2019
	Hallinto ja henkilöstö
	Hallitus 1.1. – 31.12.2019
	Lähipiiritoimet

	Yleistä vuoden 2019 toiminnasta ja taloudesta
	Viestintä
	Vikesin hankkeet vuonna 2019
	GLOBAALIKASVATUS- JA VIESTINTÄHANKKEET
	Tulevaisuuden toimittajat
	Juhlaseminaari informaatiovaikuttamisesta ja valeuutisoinnista
	Olen eurooppalainen: syvempää ymmärrystä muuttoliikkeestä
	Muut hankkeet

	KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET
	Myanmar: Yangonin elokuvakoulu
	Nepal ja Tansania: Tasa-arvo toimituksiin
	Tansania: Maaseutuyhteisöjen voimauttaminen yhteisömedian avulla
	Somalia: Sananvapauden, journalismin ja julkisen palvelun tukeminen
	Nicaragua, El Salvador, Honduras: Itsenäisen median alueellinen kehittäminen



