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Vuosikertomus
Kehitysyhteistyö

Toimittajien koulutus

Kestävä kehitys

Erikoinen vuosi opetti
etäyhteyksien käyttöä.
Vuonna 2020 edistettiin
journalistien asemaa ja
tasa-arvoa ja koulutettiin
liki 700 median tekijää.

698

14

kehitysmaissa
14 paikallista
kumppania.

Vuonna 2020 yhteensä
630 toimittajaa ja
dokumentaristia
koulutettiin Vikesin
tuella.

54 %

Vuonna 2020 Vikesin
koulutuksien ja
muiden toimintojen
osallistujista 54
prosenttia oli naisia.
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Pääkirjoitus

Verkkoyhteyksien vuosi
Vuonna 2020 Vikes teki kehitysyhteistyötä
kolmella mantereella ja seitsemässä maassa.
Suomessa koulutettiin toimittajia ja rakennettiin
verkkokurssi kestävästä kehityksestä.
Vuotta 2020 leimasivat pandemian aiheuttama epävarmuus ja rajoitukset. Koronan varjolla rajoitettiin sananvapautta ja median toimintaedellytyksiä useimmissa Vikesin
toimintamaissa entisestään.
Useat toiminnot viivästyivät tai muuttivat muotoaan ja
matkustaminen väheni. Henkilökunnan, yhteistyökumppaneiden ja toimintaan osallistuvien toimittajien turvallisuus
nousi tärkeimmäksi tavoitteeksi.
Toisaalta vuoden
aikana opittiin tuottamaan koulutuksia ja
tapahtumia verkossa,
ja etätyökalut kävivät
tutuiksi niin kotimaassa
kuin kansainvälisesti.
Kumppanimme
monissa maissa tarttuivat ketterästi uuteen
maailmantilanteeseen.
Keski-Amerikassa kumppanit tekivät tutkivaa
journalismia muun
muassa koronatilanteen
hallinnasta sekä siihen
liittyvästä salailusta ja
korruptiosta, ja tarjosivat
toimittajille välineitä koronalta suojautumiseksi.
Tansaniassa järjestettiin
seminaari koronapandemian vaikutuksista journalismiin ja julkaistiin koronasta
radio-ohjelmia, jotka tarjosivat tutkittua tietoa koronasta
miljoonille ihmisille.
Tansaniassa avattiin myös verkkoportaali yhteisöradioille, ja hanke on laajenemassa Ugandaan ja Keniaan,
kun matkustusrajoitukset sallivat. Nepalissa ja Tansaniassa
on järjestetty koulutusta sukupuolisensitiivisestä journalismista ja johtamistaidoista, ja Tansaniassa on kampanjoitu
somessa tasa-arvoisen median edistämiseksi.

Myanmar oli koronan tähden tiukassa sulkutilassa,
mutta Yangonin elokuvakoulu onnistui silti kouluttamaan
uusia dokumentaristeja ja siirtämään toimintojaan yhä
vahvemmin paikallisiin käsiin.
Somalian kansallistelevisiossa käynnistettiin uusi
viikoittain esitettävä lastenohjelma, jonka teossa lapset ja
nuoret ovat itse mukana. Uusi ohjelma on ollut menestys:
se palkittiin vuoden parhaana ohjelmana.
Vikesin kotimaantyö on jatkunut
aktiivisena. Vuonna
2020 järjestimme
EU-hankkeen piirissä koulutuksia ja
some-kampanjaa, ja
ulkoministeriön tuella
koottiin verkkokurssi
kestävän kehityksen
teemoista journalismin opiskelijoille
yhdessä uutissivusto
Maailma.netin kanssa.
Kehitysyhteistyössä ja globaalikasvatuksessa toimintaamme
rahoittivat ulkoministeriö, Euroopan
komissio, Unesco,
Nenäpäivä-säätiö,
Oskar Öflundin säätiö,
Suomen Lähetysseura, Suomen Journalistiliitto sekä
monet yhdistykset ja yksityiset lahjoittajat. Lisäksi teimme
opetus- ja kulttuuriministeriön tuella tunnetuksi maailman
lehdistönvapauden päivän kansainvälistä päätapahtumaa
ja teemoja.
Suuri kiitos kaikille tukijoille!
Auli Starck
Toiminnanjohtaja

4

Nicaragua, El Salvador ja Honduras

Koronatukea
journalisteille
Keski-Amerikassa
Vikesin kumppanit saivat lisää
yleisöjä, mediat lisää maksavia
asiakkaita ja Nicaraguan itsenäiset
journalistit oman yhdistyksen.

36 %

Verkkomedia El Faron
lukijamäärä kasvoi
36 prosentilla.

Keski-Amerikan journalistit olivat vuonna 2020

kahden eri paineen alla.
Erityisesti Nicaraguassa, mutta myös muissa alueen
maissa, valtiovalta suhtautui vapaaseen mediaan erittäin
nuivasti. Nicaraguan pitkään jatkunut poliittinen kriisi ei
hellittänyt, ja maassa säädettiin uusia lehdistönvapautta
rajoittavia lakeja.
Samaan aikaan koronapandemia moukaroi aluetta.
Vikesin tuki Keski-Amerikan journalisteille on keskittynyt tutkivan journalismin tukemiseen, medioiden omavaraisuuden kasvattamiseen ja journalistien verkostoitumiseen. Hankalassa tilanteessa suunnitelmia on jouduttu
muokkaamaan, mutta tulokset ovat olleet hyviä.
El Salvadorin suuri journalistien konferenssi ForoCAP
järjestettiin virtuaalisena, samoin hankkeen koulutukset.
Joitain juttumatkoja jouduttiin perumaan, mutta journalistit toimivat ketterästi, ja etenkin Nicaraguassa tehtiin
laadukasta tutkivaa journalismia pandemian hoidosta.
Kaikki suunnitellut journalistiset tuotannot tehtiin, ja moni
niistä herätti aktiivista keskustelua – etenkin ne jutut, jotka
käsittelivät korruptiota ja pandemian hoitoa.

Samaan aikaan Vikesin
kumppanit järjestivät viestintäkampanjan koronan ehkäisemisestä ja itsehoidosta, ja
median työntekijöille jaettiin maskeja ja käsidesiä.

Itsenäisten journalistien liitto
Nicaraguan poliittinen tilanne on kiristynyt hyvin
vaikeaksi, ja mitä ilmeisimmin syynä ovat marraskuussa
2021 lähestyvät vaalit. Toimittajia häiritään ja viedään
kuulusteluihin kaiken aikaa, myös Vikesin kumppanit
ovat joutuneet kohteiksi.
Maan journalistit perustivat itsenäisten journalistien
liiton vuonna 2019 vertaistuen ja vaikuttamisen järjestöksi. Vikes tuki vuonna 2020 liiton toista vuosikokousta ja
virtuaalisten työpajojen sarjaa eri vaikuttamisen teemoista,
muun muassa uudesta kyberrikollisuuden lainsäädännöstä, jota on laajalti pidetty uhkana sananvapaudelle.
Uusi järjestö antaa toimittajille monenlaista tukea, sanoo Galería Newsin johtaja, journalisti Abigail Hernandez.
”Suojaa, lakipalveluja ja pääsyä terveydenhuoltoon – ja

Nimi: Itsenäisen median alueellinen tukihanke
Maat: El Salvador, Honduras & Nicaragua
Vuodet: 2017–2024
Kumppanit: El Faro (El salvador), Onda Local & Centro Humboldt (Nicaragua)

Nicaraguassa toimittajien
vainoaminen on äitynyt
hyvin vakavaksi.

Onda Localin johtaja Julio López.
Kuva: Kimmo Lehtonen

jos kaikkein kauhein tapahtuu ja joku murhataan työssään,
meidän perheemme tietävät, että on joku taho, joka tukee
heitä.”

Lisää yleisöjä ja
maksavia asiakkaita
Vikesin hankkeen päätavoitteet saavutettiin vuonna
2020 hyvin: kaikki kumppanit saivat lisää yleisöjä,
ne saivat laajempia verkostoja ja myös omaa rahaa
kerättyä.

Verkkomedia El Faron käyttäjät kasvoivat 36 prosentilla
El Salvadorissa ja Onda Localin 28 prosentilla Nicaraguassa. Nicaragualainen ympäristöjärjestö Centro Humboldt on
saanut kahdessa vuodessa kaksinkertaistettua some-seuraajansa, eli tieto ilmasto- ja ympäristökysymyksistä tavoittaa yhä laajemmat yleisöt.
Onda Localin omarahoitus kasvoi peräti 250 prosenttia
ja kattaa nykyään 27 prosenttia sen budjetista. El Faron
omavaraisuusaste laski hieman pandemian tähden, koska
tapahtumia ei voitu järjestää, mutta samalla se sai kaksinkertaistettua maksavien tilaajien määrän, mikä lisää
kestävyyttä pidemmällä aikavälillä.
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Somalia

Naisten asema mediassa on kohentunut koulutusten ansiosta.
Kuva: Fesoj

Kehuttu EU-hanke
päätökseen Somaliassa
Ulkopuolisen evaluaation mukaan juuri päättynyt
EU-hanke oli erittäin tarpeellinen ja toimiva.
Vuonna 2020 lanseerattu lastenohjelma palkittiin
vuoden parhaana ohjelmana.

Vikes on toiminut Somaliassa vuodesta 2014.

Vuonna 2020 päättyi Euroopan komission rahoittama
hanke, joka sai ulkopuolisessa evaluaatiossa vuolaita
kehuja.
”Hanke on ollut erittäin relevantti ja ajankohtainen,
ja se on vastannut kumppanien tarpeisiin ja prioriteetteihin”, evaluaattorit toteavat. Hanke on ollut myös
hyvin tuloksellinen, ja sen aikana Somalian kansallistelevision (SNTV) uutistuotanto on selvästi parantunut:
videon ja äänen laatu on ammattimaisempaa, uutiset
ovat lyhempiä ja monipuolisempia.
Suomalaisten kouluttajien innostamina television
toimittajat suhtautuvat nyt intohimoisesti työhönsä.
Parantunut työn laatu innostaa myös muita toimittajia.
Yksi iso tavoite EU-hankkeessa on ollut tukea journalistien ay-oikeuksia yhdessä Somalian journalistiliiton
kanssa. Vuoden aikana muun muassa tuotettiin opaskirja journalistien ay-oikeuksista, järjestettiin koulutuksia
luottamusmiehille ja jalkauduttiin
uutistaloihin puhumaan työntekijöiden oikeuksista.
”Kunnioitus ay-oikeuksia kohtaan on kasvanut
uutistaloissa”, evaluaatiossa todetaan. ”Tämä on
ensiarvoisen tärkeää pitkän
aikavälin kestävän kehityksen
näkökulmasta.”
Naisten asema mediassa on
myös parantunut, ja hankkeelle on ollut merkkipaaluna
se, että naisille on toimituksissa luotu turvallinen tila.

Uusi lastenohjelma palkittiin
SNTV:n uuden lastenohjelman tuotantotiimiä koulutettiin pitkin syksyä, ja marraskuussa lanseerattiin lastenohjelma Uusi sukupolvi.
”Me olemme käyneet läpi, miten lasten ja nuorten
ohjelmia suunnitellaan, käsikirjoitetaan, toteutetaan ja
kuvataan”, kertoo toimittaja ja kouluttaja Abdi Musse
Mohamud.
Lastenohjelmia on ollut Somalian televisiossa
ennenkin, mutta Abdi Mussen mukaan aiemmin televisiossa aikuiset kertoivat lapsille tarinoita ja ohjeistivat,
miten pitää käyttäytyä.
”Lapset eivät osallistuneet, eikä heiltä kysytty.”
Uusi sukupolvi tekee asiat toisin. Lapset esiintyvät
ruudussa itse, ja heiltä kysytään, mitä he haluavat kuulla
ja katsoa. Ohjelma palkittiin tuoreeltaan SNTV:n vuoden parhaana ohjelmana.
Lastenohjelmia tuki myös Nenäpäivä-säätiö.
Nenäpäivän tuella on myös edistetty rauhaan pyrkivää
Anteeksianto-kampanjaa Somaliassa.
Kaikkiaan Somaliassa järjestettiin vuonna 2020
enemmän koulutuksia kuin alun perin suunniteltiin, ja
koulutettujen määrä oli aiottua suurempi: koulutuksiin
osallistui yhteensä 267 toimittajaa, joista naisia oli 51
prosenttia.
Vaikka toimittajat ovat selvästi tietoisempia oikeuksistaan, tarvitaan jatkossa kuitenkin enemmän vaikuttamistyötä ja dialogia työnantajien kanssa, jotta työntekijöiden asema paranee.
EU-hankkeen evaluaattorit suosittelevat, että Vikes
jatkaisi yhteistyötä Somalian journalistien kanssa.
Niin Vikes myös tekee, sillä yhteistyö jatkuu ulkoministeriön ja Nenäpäivän tuella.

Nimi: Somalian sananvapauden, journalismin ja julkisen palvelun tukihanke,
EU-hanke: Better Journalism Through Increased Professionalism of Somali Media
Vuodet: 2014–2021
Kumppanit: Somalian journalistiliitto, Somalian viestintäministeriö, Somalian kansallistelevisio
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Tansania

Tansanian yhteisöradioille
portaali ja koronatietoa
maaseudulle
Portaalin avulla yhteisöradiot saavat uusia yleisöjä.
2020 aikana julkaistiin myös suosittu ohjelmasarja
koronasta ja tuettiin Jamii FM -radion toimintaa.
Vuonna 2020 Tansaniassa julkaistiin yhteisöradio-

liitto Tadion uudistettu verkkosivusto sekä pitkään toivottu
portaali, johon 34 yhteisöradioasemaa ympäri Tansaniaa
pääsee julkaisemaan sisältöä ja radion livelähetyksiä.
Ulkoministeriön lisäksi radioportaalin kehittämistyöhön saatiin tukea Unescon Tansanian-toimistosta.
Portaalin avulla paikallisesti toimivat radiot saavat äänensä kuuluviin koko maassa, mikä myös helpottaa niiden
varainhankintaa. Vuoden aikana Vikes ja Tadio kouluttivat
ensimmäiset kahdeksan radioasemaa portaalin käytössä,
ja ne ovat jo alkaneet julkaista uutisia ja lähetyksiä portaalin välityksellä.
Vikes osallistui myös kehitysjärjestöjen kattojärjestö
Fingon innovaatioita kehittävään Powerbank -hankkeeseen, jossa päädyttiin suositelemaan muillekin järjestöille
yhteisöradioiden käyttöä tiedonvälityksessä ja koulutushankkeissa.

Koronaohjelmia maaseudulle
Toukokuussa Vikes, Tadio ja Suomen Lähetysseura yhdistivät voimansa, kun koronan ensimmäinen aalto iski Tansaniaan.
Yhteistuotantona syntyi koronaviruksesta ja sen ehkäisemisestä kertova neljän ohjelman sarja, joka lähetettiin
32 yhteisöradion kautta Tansanian maaseudulla. Kanavien
kuuluvuusalueella asuu noin 25 miljoonaa ihmistä.

Koronaohjelmat olivat tärkeä tietolähde, sillä monien
maiden tapaan myös Tansaniassa tiedonvälitys pandemiasta oli tiukasti säädeltyä, ja samaan aikaan valeuutiset
kiersivät nopeasi sosiaalisessa mediassa.

Yhä suositumpi Jamii FM
Yhteisömediahankkeessa on tuettu Vikesin pitkäaikaista
kumppania, yhteisöradioasema Jamii FM:ää eteläisen
Tansanian Naliendelen kylässä. Studiota on kunnostettu, ja
radiolle on vuokrattu markkinointitila Mtwaran kaupungista.
Asema on kasvattanut suosiotaan. Ohjelmat kertovat
esimerkiksi vammaisten elämästä ja naisten oikeuksista,
samoin kuin ympäristöteemoista ja Mtwaran alueella hyvin
ajankohtaisesta maakaasun hyödyntämisestä.
Radiossa kuuluminen on tuonut konkreettisia parannuksia ihmisten elämään: teinitytöille on jaettu kouluissa
ilmaisia terveyssiteitä ja vammaisille on myönnetty pienlainoja yritystoiminnan kehittämiseen. Jamii FM:n kuuluvuusalueella asuu noin miljoona ihmistä.
Hankkeen pitkäaikainen tavoite nostaa maaseudun
ääniä kuuluviin on käytännössä jo saavutettu. Seuraava
haaste on taloudellisessa kestävyydessä – Jamii FM:n
varainhankintaa kehitetään, jotta radiokanavan toiminta ei
olisi pitkälti riippuvainen hankerahoituksesta.
Vuonna 2021 hanke on laajentumassa Ugandaan
ja Keniaan.

Nimi: Maaseutuyhteisön voimauttaminen Tansaniassa yhteisömedian avulla
Maat: Tansania, jatkossa myös Kenia ja Uganda
Vuodet: 2019–2024
Kumppanit: Tanzania Development Information Organization & Mtukwao Community Media.

Jamii FM on kasvanut
suosituksi radioasemaksi
eteläisessä Tansaniassa.
Kuva: Esa Salminen
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Nepal ja Tansania

Nepalissa on edelleen vaikeaa olla
toimittaja, jos on nainen.
Kuva: Auli Starck

Tasa-arvosuunnitelmia
toimituksiin ja
naistoimittajien
koulutuksia Nepalissa
ja Tansaniassa
Tasa-arvohankkeessa puututtiin rakenteellisiin ongelmiin,
kuten palkkaukseen ja häirintään. Useat toimitukset
sitoutuivat muuttamaan käytäntöjä.

Bhrikuti Rai Nepalista ja Sylvia Daulinge
Tansaniasta kohtasivat tasa-arvohankkeen
suunnittelukokouksessa Arushassa.
Kuva: Esa Salminen

kappaletta esimerkiksi journalistien yhdistyksiin,
toimituksiin ja alan oppilaitoksiin.
Kumppanit keskustelivat tasa-arvosuunnitelmasta
myös vierailuilla mediataloihin, joita teki erityisesti
MCT. Tuloksena 10 mediataloa, mukaan lukien
maan suurimpia lehtiä julkaiseva Mwananchi
Communications, saatiin sitoutumaan tasaarvosuunnitelman toimeenpanoon.

Yli sata koulutettua

Vikesin naistoimittajien tukihanke Tasa-ar-

vo toimituksiin eteni Tansaniassa ja Nepalissa pitkälti
suunnitelmien mukaan, pandemiasta huolimatta.
Jo hankkeen ensimmäisenä vuonna 2019 tehdyt
selvitykset paljastivat, että median tasa-arvo-ongelmat
niin Nepalissa kuin Tansaniassa ovat rakenteellisia.
Siksi niihin on tartuttu esimerkiksi vaikuttamistyöllä:
toimitusten tasa-arvosuunnitelmat voisivat
vähitellen parantaa rakenteellisia ongelmia kuten
palkkojen epätasa-arvoa, lujia lasikattoja ja häirintää
toimituksissa.
Molemmissa hankemaissa Vikesin kumppanit
kävivät keskusteluja portinvartijoiden kuten
toimituspäälliköiden kanssa, ja palautteen mukaan
toimituksissa on halua muuttua.
Nepalissa tapaamiset käytiin virtuaalisesti 17
toimituksen kanssa. Journalisti Namrata Sharma
esitteli Nepalin tutkivan journalismin keskuksen
laaatiman tasa-arvosuunnitelman, ja palautteen
perusteella osallistujat olivat kiinnostuneita
hyödyntämään suunnitelmaa.
Tansaniassa Vikesin kumppanit jakoivat tasaarvoselvitystä 72 toimitukseen, 23 journalismin
oppilaitokseen ja kansalliskirjastoon. Lisäksi Media
Council of Tanzanian (MCT) päivittämää, mediasektorille
suunnattua tasa-arvosuunnitelmaa jaettiin 900

Vuoden aikana järjestettiin kolme koulutusta
sukupuolisensitiivisestä journalismista ja kaksi
johtamistaidoista, osallistujia oli yhteensä 103. Kahden
vuoden aikana Vikesin kumppanit ovat kouluttaneet 198
journalistia, joista 72 prosenttia naisia.
Palautteen perusteella osallistujat ovat saaneet
koulutuksista lisää itseluottamusta, motivaatiota,
taitoja ja ymmärrystä tasa-arvosta. Mediainstituutti
Misan ja naistoimittajien järjestö Tamwan järjestämiin
koulutuksiin osallistuneista 95 prosenttia kertoi
palautteessa, että koulutus on auttanut heitä työssään.
Etenkin Tamwa on ollut tyytyväinen miesten
motivaatiosta tulla mukaan tasa-arvotyöhön.

Tutkivaa journalismia ja somea
Nepalissa Tutkivan journalismin keskuksen kouluttamat
toimittajat saivat erittäin tiukoista koronarajoituksista
huolimatta tehtyä osan suunnitelluista tutkivista
jutuista. Esimerkiksi Prem Bishwakarma kirjoitti
musliminaisten oikeuksista ja Nanda Kumari Thapa
lisääntymisterveydestä, ja nämä herättivät kiivastakin
tasa-arvokeskustelua Nepalissa.
Tansaniassa tasa-arvoa edistettiin myös somessa.
Tamwan #womeninnewsroom-kampanja tavoitti 1,6
miljoonaa ihmistä ja keräsi 2379 uutta seuraajaa.

Nimi: Tasa-arvo toimituksiin
Maat: Tansania ja Nepal
Vuodet: 2019–2024
Kumppanit: Misa-Tanzania,
Tamwa, MCT, CIJ-Nepal
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Myanmar

Tositarinoita Myanmarista
valkokankaalle ja koteihin
Yangon Film School koulutti monimuotoisen
joukon uuden sukupolven dokumentaristeja.
Koronarajoitukset olivat tiukat, ja kun vuosi
vaihtui, sotilaat kaappasivat vallan.
Itsenäisiä elokuvantekijöitä kouluttava

Yangon Film School järjesti poikkeusoloissa kymmenen
kurssia ja koulutti yhteensä 38 elokuvantekijää.
Koulu on koko viisitoistavuotisen historiansa ajan
pitänyt huolta moninaisuudesta, ja nytkin 63 prosenttia
osallistujista oli naisia ja 45 prosenttia tuli etnisistä tai
uskonnollisista vähemmistöistä.
Koulutuksissa tuotettiin 18 elokuvaa, joista
kahdeksan kuului ajankohtaiseen ”nuoret ja rauha”
-sarjaan ja neljä oli uusia ”true fiction” -lyhytelokuvia,
joilla kerrotaan tositarinoita yhteiskunnallisista asioista
ja elämästä Myanmarissa. Kaksi elokuvaa toteutettiin
yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa.
Myanmarissa pandemiaan liittyvät rajoitukset
olivat tiukat, ja koulu näki paljon vaivaa huolehtiakseen
oppilaiden ja opettajien turvallisuudesta. Kursseja
siirrettiin verkkoon ja osaa lykättiin odottamaan
rajoitusten hellittämistä. Uusia tapojakin löytyi.
”Esimerkiksi elokuvan historiakurssilla paikallinen
apuopettaja järjesti näytöksiä koronaturvallisessa
luokkahuoneessa aamuisin, ja niistä keskusteltiin
etäyhteyden päässä olevan kansainvälisen opettajan
kanssa iltapäivisin”, kertoo koulun johtaja Lindsey
Merrison.

Suuremmat yleisöt
Koulun elokuvat myös tavoittivat tavallista suuremmat
yleisöt, kun maata kiertävät näytökset jouduttiin
korvaamaan verkkolähetyksillä.
Lisäksi koulu perusti viisi elokuvakerhoa ympäri
maata paikallisten järjestöjen kanssa. Ne järjestivät

vuoden aikana yli 65 elokuvanäytöstä sekä verkossa että
paikan päällä olevalle yleisölle. Yhteensä katsojia oli yli
100 000.
YFS:n oli tarkoitus järjestää suuri juhlatapahtuma
koulun 15-vuotisen taipaleen kunniaksi. Sitä on
pandemian tähden jouduttu lykkäämään, ja sen sijaan
koulu lahjoitti Myanmarin kansalliskirjastoon 100 dvdelokuvaa.

Mitä vallankaappauksen jälkeen?
Vuoden 2021 helmikuussa armeija kaappasi
Myanmarissa vallan. Lindsey Merrisonin mukana koulun
oppilaat, tutorit ja opettajat ovat edelleen järkyttyneitä.
”YFS aikoo jatkaa tehtäväänsä, ja nyt enemmän
kuin koskaan tarvitaan uutta elokuvantekijäsukupolvea,
joka voi dokumentoida maan tapahtumia ja levittää
sanomaa Myanmarin kamppailusta demokratian ja
ihmisoikeuksien puolesta.”
Vuosi 2021 on Vikesin ja Yangon Film Schoolin
hankkeen viimeinen vuosi. Vallankaappauksen tähden
kuitenkin tutkitaan, miten dokumentaristeja voisi tukea
myös jatkossa.

Nimi: Elokuvantekoa edistyneille
Vuodet: 2019–2021
Maa: Myanmar
Kumppani: Yangon Film School

Nuorukaiset elokuvanteon
peruskurssilla vuonna 2020.
Kuva: Yangon Film School
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Olen eurooppalainen

Vikesin Kirsi Koivuporras kouluttaa kansainvälisiä toimittajia.
Etätyökalut kävivät tutuiksi vuoden aikana.
Kuva: Esa Salminen

Koulutuksia ja
kampanjoita nuorille
Suomessa ja Euroopassa
EU-hankkeessa ruodittiin suomalaisuutta ja
identiteettejä. Somekampanja tavoitti satatuhatta
suomalaista, ja koulutusten sarja syvensi
ymmärrystä muuttoliikkeestä.
Globaaliin muuttoliikkeeseen pureutu-

vassa Olen eurooppalainen -hankkeessa keskityttiin
vuonna 2020 somekampanjointiin ja nuorille toimittajille suunnattuihin koulutuksiin. Hanketta toteutetaan Suomen ohella seitsemässä maassa.

Somekampanjassa keskeisiä teemoja olivat
identiteetti ja kaikille reilu suomalaisuus, joita
kampanjan aikana pohtivat myös vaikuttajat
Seksikäs-Suklaa, Sami Harmaala ja Elisa Malik.
Vaikuttajayhteistyön tuloksena tavoitettiin miltei

100 000 nuorta ja saatiin 108 vastausta suomalaisuutta
määrittävään Finngredients-testiin.
Helsinki Think Companyn ja Pakolaisavun
kanssa järjestettiin Do Empathy -haaste, jolla etsittiin
innovatiivisia, vuorovaikutusta tukevia ja vihapuhetta
suitsivia kampanjaideoita ja empaattisia yhteisöjä
edistäviä toimintamuotoja. Tuomaristo valitsi parhaaksi
ideaksi Guerilla Empathy -kampanjan, jonka tavoitteena
on vähentää vihapuhetta peliyhteisöissä.

Koulutusta uran alkupuolella
oleville journalisteille
Osana EU-hanketta Vikes järjesti koulutuksen
vihapuheesta kesätoimittajille. Koulutuksessa tutkijat ja
kokeneet toimittajat antoivat vinkkejä ja toimintaohjeita
uran alkupäässä oleville kollegoille. Toimittaja Johanna
Vehkoo painotti vertaistuen merkitystä.
”Mitä enemmän ihmiset osoittavat julkista tukea
henkilölle, joka joutuvat verkkovihan kohteeksi, sitä
parempi. Silloin kiusanhenget joutuvat huomaamaan,
että kohde ei ole yksin, ja jo se voi ajaa heidät toisaalle.”
Marraskuussa hankkeen piirissä järjestettiin
kansainvälinen koulutus siitä, miten siirtolaisuudesta
voi raportoida sukupuolisensitiivisesti.
Koulutuksessa huomautettiin esimerkiksi
median antamista stereotyyppisistä rooleista:
miehet ovat yhtäällä työntekijöitä, asiantuntijoita
ja johtajia, toisaalla uhkia ja rikollisia. Seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen edustajat taas ovat suojelua
kaipaavia uhreja.
Keskusteluissa käytiin läpi esimerkiksi sitä,
miten stereotyyppiset kuvat toiseuttavat siirtolaisia,
mikä estää heidän osallistumistaan yhteiskuntaan
ja heikentää näin myös demokratian toteutumista.

Palautteen perusteella koulutus lisäsi osallistujien
ymmärrystä muuttoliikkeestä, ja molempien
koulutusten osallistujat sanoivat huomioivansa
muuttoliikkeen työssään jatkossa monipuolisemmin.
Koulutukset järjestettiin pandemian tähden
verkossa, mikä toi Vikesille uusia oppeja ja laajensi
kohderyhmää ympäri Suomen ja Euroopan. Koulutusten
videot levisivät myös laajasti Vikesin somekanavissa.
Osana Olen eurooppalainen -hanketta Vikes
jakoi myös hanketukea kolmelle muuttoliikettä
käsittelevälle hankkeelle. Tukea saivat Suomen Somaliaverkosto, Helinä Rautavaaran museo ja Rauhanliiton
Rauhankoulu.

Kehitysjournalismin palkinto
Vikes perusti vuonna 2020 uuden Kehitysjournalismin
palkinnon yhdessä Suomen Punaisen Ristin, Helsingin
Sanomain säätiön ja Suomen Journalistiliiton kanssa.
Palkinto on osa Olen eurooppalainen -hanketta, mutta
Vikes toivoo, että se jää vuosittaiseksi myös jatkossa.
Palkinnon voitti vapaa toimittaja Taina Tervonen
jutullaan ”Kadonneiden laiva”, joka julkaistiin Imagelehdessä syyskuussa 2019.
Voittajan valitsi riippumaton asiantuntijaraati,
johon kuuluivat Tampereen yliopiston journalistiikan
työelämäprofessori Reetta Räty, vapaa toimittaja Outi
Salovaara, dokumentaristi Hannamari Shakya, SPR:n
kansainvälisten ohjelmien päällikkö Maria Suoheimo ja
ulkomaankirjeenvaihtaja Rauli Virtanen.
Raati painotti valinnoissaan, että laadukas
kehitysjournalismi avaa ikkunan toiseen maailmaan ja
auttaa ymmärtämään sitä. Laadukkaat jutut antavat
ääntä ihmisille itselleen.

Nimi: Olen eurooppalainen
Kumppanit: MTÜ Mondo (Viro), PIN – People in Need (Tšekki & Slovakia),
Migration Matters (Saksa), CEO – Center for Citizenship Education (Puola) & VURR Digital (Viro).
Vuodet: 2019–2022
www.oleneurooppalainen.fi
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Kestävää kehitystä
journalismin opiskelijoille
Viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa
pidettiin työpajojen sarja ja rakennettiin
verkkokurssi. Osallistujat kertovat
oppineensa kestävästä kehityksestä.

Tulevaisuuden toimittajat -verkkokurssi julkaistiin
seminaarissa. Paneelissa Mikko Pelttari, Lasse Leipola,
Alma Onali ja Esa Salminen.
Kuva: Silja Ylitalo / Maailma.net

Kestävän kehityksen teemoihin ja niitä

käsittelevään journalismiin pureuduttiin Vikesin ja
Maailma.netin yhteisellä Tulevaisuuden toimittajat
-hankkeella, jota rahoitti ulkoministeriö.
Kehitysviestinnän päivänä 24. lokakuuta
julkaistiin hankkeen nimeä kantava verkkokurssi,
jonka pääkohderyhmä ovat toimittajaopiskelijat ja
aloittelevat toimittajat.
Kurssi käsittelee journalismin tekemistä kestävän
kehityksen monimutkaisista teemoista. Kouluttajina
toimii joukko kestävän kehityksen asiantuntijoita ja
aiheeseen erikoistuneita toimittajia.
Kurssin aikana käydään läpi myös koko
journalistinen jutuntekotekoprosessi ideoinnista ja
rajauksesta tiedonhakuun ja itse jutun koostamiseen.
”Verkkokurssi on herättänyt kiitettävästi
huomiota. Tavoitteemme on ylittynyt roimasti, ja
kurssiin on käynyt tutustumassa yli tuhat ihmistä.
Jatkamme kurssin markkinointia edelleen, vaikka
itse hanke päättyi”, hankkeen koordinaattori Sanna
Jäppinen kertoo.
Kurssin palautteenantajista 90 prosenttia arvioi sen
hyödylliseksi, ja kurssiin tutustuneista opettajista kaikki
sanoivat käyttävänsä materiaalia todennäköisesti tai
erittäin todennäköisesti opetuksessa.

Kuvitteellinen Terri opettelee verkkokurssilla
tulevaisuuden toimittajaksi.
Kuva: Réka Gruborovics / Redanredan

Työpajoja kestävästä
kehityksestä kansanopistoissa
Kurssin taustalla on vuosina 2019–2020 tehty kestävän
kehityksen työpajojen sarja Laajasalon kansanopiston
ja Voionmaan koulutuskeskuksen kanssa. Työpajoissa
asiantuntijat alustivat kestävän kehityksen teemoista,
ja opiskelijoita sparrattiin kirjoittamaan juttuja, jotka
julkaistiin Maailma.netissä.
Kaikki palautetta antaneet opiskelijat olivat
sitä mieltä, että opintokokonaisuus lisäsi heidän
tietämystään kestävästä kehityksestä ja suurin osa koki
olevansa työpajojen jälkeen valmiimpi käsittelemään
aihetta toimittajana.

Voionmaan koulutuskeskuksen opettaja kertoi
aiheen heijastuneen myös opiskelijoiden muihin
juttuprojekteihin, mikä kertoo hankkeen pitkän
aikavälin vaikuttavuudesta.
Työpajojen tuloksena syntyi 22 juttua, jotka
tavoittivat yhteensä reilut 10 000 lukijaa. Juttujen
perässä kerättiin palautetta lukijoilta. Lähes 80
prosenttia vastanneista kertoi, että juttu oli lisännyt
heidän tietämystään kestävästä kehityksestä vähintään
jonkin verran.
Teeman parissa jatketaan myös vuonna 2021, sillä
Vikes ja Maailma.net tekevät seuraavaa viestintä- ja
globaalikasvatushanketta yhdessä Metropolian ja Turun
ammattikorkeakoulun kanssa.

Nimi: Tulevaisuuden toimittajat
Kumppanit: Maailma.net, Laajasalon kansanopisto, Voionmaan koulutuskeskus
Vuodet: 2019–2020
www.maailma.net/tulevaisuudentoimittajat-verkkokurssi

18

Talous ja hallinto & Unesco

Hallinto: Uudet tilat ja
valmistautumista
ohjelmatuen hakuun
Säätiön hallintoa kehitettiin ja etenkin
lehdistönvapaudesta viestittiin aktiivisesti.
Vuoden 2020 aikana Vikesin organisaatiota ja

hallintoa kehitettiin, sillä Vikes valmistautui hakemaan
ulkoministeriön ohjelmatukea. Ohjelmatuki mahdollistaisi
hanketukea kokonaisvaltaisemman ja pitkäjänteisemmän
toiminnan. Uudistuksiin sisältyi esimerkiksi eettisten
periaatteiden laatiminen. Vikes muutti vuoden 2020 alussa
aiempaa suurempiin tiloihin Journalistiliiton alivuokralaisena.
Säätiön puheenjohtajana toimi Aura Neuvonen ja
varapuheenjohtajana Reeta Pöyhtäri. Hallituksen jäseninä
olivat Linus Atarah, Tiina Haapalainen, Mikko Ilkko, Sarri
Kukkonen, Katri Nisula, Veera Pennanen, Outi Salovaara
ja Olli Ylönen.
Huhtikuussa 2020 astui voimaan sääntömuutos, jonka
myötä Vikesin valtuuskunta lakkautettiin. Jatkossa Vikesin

Tulot 2020

hallitus täydentää itse itseään, ja taustayhteisöihin pidetään yhteyttä uusin ja mielekkäämmin tavoin.
Vikesin toiminnanjohtajana jatkoi Auli Starck. Henkilökuntaan kuuluivat Peik Johansson, Sanna Jäppinen, Kirsi
Koivuporras-Masuka, Kimmo Lehtonen, Timo Mielonen
ja Esa Salminen.

Viestintää Lehdistönvapauden
päivän kunniaksi
Vikesin viestinnän suurin yksittäinen ponnistus oli Kansainvälisen lehdistönvapauden päivän juttu- ja videopaketti,
jolla juhlistettiin lehdistönvapautta ja kannustettiin ihmisiä
seuraamaan Unescon päätapahtumaa verkossa.
Alun perin Vikesin oli määrä lähteä toimittajien kanssa

UM hanketuki 628 699 €
UM viestintä- ja globaalikasvatus 87 147 €
EU: Somaliahanke 55 271 €
EU: Olen eurooppalainen 152 388 €
Unesco 32 794 €
OKM 15 781 €
Nenäpäivä-säätiö 18 258 €
Fingo Powerbank 8 500 €
Suomen Lähetysseura 6 000 €
UM-tuki EU-hankkeelle 17 513 €
Vapaaehtoistyö 40 971 €
Varainhankinta ja taustayhteisöt 84 753 €
Muut tuotot 27 776
Yhteensä 1 175 851 €

seuraamaan tilaisuutta paikan päälle Haagiin, ja sittemmin
ajatus oli järjestää tilaisuus myös Suomessa. Molemmat
jouduttiin pandemian tähden perumaan. Juttupaketti ja
viisi verkkovideota tavoittivat noin 5 000 ihmistä.

toimittajat -hankkeen video ”Journalismia kestävästä
kehityksestä”, joka katsottiin yli 6 500 kertaa.

Lisää seuraajia ja lukijoita

Vikesin budjetti vuonna 2020 oli 1,17 miljoonaa euroa.
Suurimmat tulonlähteet olivat ulkoministeriön hanketuki
ja Euroopan unionin tuet, mutta myös Unesco ja opetus- ja
kulttuuriministeriö rahoittivat Vikesin toimintaa.
Suomen Journalistiliitto ja muut Vikesin taustayhteisöt
ovat keskeisiä hankkeiden vaatiman omarahoituksen kartuttajia niin lahjoitusten kuin vapaaehtoistyön muodossa.
Muita rahoittajia olivat Nenäpäivä-säätiö, Oskar Öflundin
säätiö, Suomen Lähetysseura ja Fingo. Valtaosa rahoista
käytettiin toimintaan kehittyvissä maissa.

Vikesin omat viestintäkanavat saivat vuonna 2020 aiempaa
laajemmat yleisöt. Vuoden lopussa säätiöllä oli Facebookissa 2 936 ja Twitterissä 1 342 seuraajaa. Vikes palasi muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen myös Instagramiin.
Verkkosivuston lukijamäärä kasvoi reilulla 30 prosentilla. Vuodessa uniikkeja kävijöitä oli 22 305. Luetuin juttu oli
”Vikesin kumppanit vahvasti mukana kertomassa koronasta Somaliassa” ja suosituin some-sisältö oli Tulevaisuuden

Menot 2020

Yli miljoonan budjetti

Somalia (EU-hanke) 80 120 €
Somalia (um) 81 202 €
Myanmar 221 586 €
Keski-Amerikka 98 231 €
Tasa-arvo toimituksiin 111 590 €
Tansanian yhteisömediat 128 134 €
Tulevaisuuden toimittajat (Suomi) 86 657 €
Olen eurooppalainen (EU) 161 043 €
Anteeksianto-kampanja 8 258 €
Lehdistönvapauden päivä 15 781 €
Hallinto 104 118 €
Viestintä 35 087 €
Muut kulut 33 993 €
Yhteensä 1165 800 €

Viestintä ja kehitys
-säätiön eettiset
periaatteet
Vikesin eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja luottamushenkilöitä
ja ohjaavat heidän toimintaansa. Eettiset periaatteet velvoittavat myös
vapaaehtoistyöntekijöitä silloin kun he osallistuvat Vikesin järjestämään
toimintaan tai toimivat Vikesin nimissä. Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat
siitä, että eettiset periaatteet ovat työyhteisön tiedossa ja niitä noudatetaan.
Vihjeet eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta tutkitaan ja
tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimiin.
1.

Vikes edistää sananvapautta ja median moniarvoisuutta
demokratian ja yhteiskunnallisen kehityksen perustana.
Korostamme jokaisen oikeutta vastaanottaa tietoja ja
mielipiteitä ja tuemme sananvapauden vastuullista
käyttämistä mediassa ja viestinnässä.

2.

Vikesissä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta. Toimintamme on vapaata kaikesta
syrjinnästä, mukaan lukien uskontoon, poliittiseen tai
aatteelliseen kantaan/mielipiteeseen, vakaumukseen,
sukupuoleen, etniseen taustaan, kastiin, kieleen,
terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, ikään tai
henkilöön muuten liittyvästä syrjinnästä.

3.

Vikesin toiminta on aatteellisesti, uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumatonta.

4.

Kehitysyhteistyössä Vikes toimii alueilla, joissa
sananvapaus tarvitsee eniten puolustajia ja joissa
yhteistyölle ja Vikesin asiantuntemukselle on tarvetta.
Pyrimme muuttamaan vallitsevia epäoikeudenmukaisia
ja syrjiviä asenteita ja rakenteita sekä vahvistamme
syrjittyjen ääntä mediassa ja sitä kautta yhteiskunnissa.

www.vikes.fi
Säästöpankinranta 2 A, PL 252
00531 Helsinki, Finland

5.

Vikes tekee kehitysyhteistyötä aina paikallisten
kumppanien kanssa yhteistyössä. Korostamme työssä
tasavertaista osallistumista ja yhteistä oppimista. Aloite
yhteistyölle tulee yleensä paikallisilta toimijoilta, ja
hankkeiden omistajuus on heillä. Vikes tuo kumppaneille
sellaista asiantuntemusta ja lisäarvoa, jota kumppani ei
saisi toimiessaan yksin.

6.

Vikes tukee rauhanomaista dialogia ja toimii rauhan ja
kumppanuuden edistämiseksi yhteisöissä.

7.

Vikesissä noudetaan hyvää hallintotapaa. Emme salli
Vikesin toiminnassa korruptiota, väärinkäytöksiä
tai rikollista toimintaa ja edellytämme samaa myös
sopimuskumppaneiltamme. Pyrimme toimimaan
hankinnoissa vastuullisesti taloudellisen, sosiaalisen ja
ekologisen kestävyyden varmistamiseksi.

8.

Vikesin toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Samalla
kuitenkin varmistamme, ettemme toiminnallamme
vaaranna muiden turvallisuutta tai yksityisyyden suojaa.

9.

Vikesissä on nollatoleranssi seksuaalisen hyväksikäytön
ja väkivallan sekä seksuaalisen häirinnän suhteen, kuten
myös syrjinnän ja vallan väärinkäytön suhteen. Samaa
edellytämme myös sopimuskumppaneiltamme.

