
  TOIMINTAKERTOMUS 2020  
     
1. Johdanto    

Suomen Caritas ry - Caritas Finland rf on vuonna 1960 perustettu katolinen avustusjärjestö, 
joka tekee työtä kaikkein haavoittuvimpien ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ja 
ryhmien parissa. Suomen Caritas on osa kansainvälistä Caritas-verkostoa ja on jäsenenä 
Caritas Internationaliksessa ja Caritas Europassa.  

Yhdistyksellä on oma toimistotila vuokrattuna Helsingissä osoitteessa Kuusitie 6 ja vuoden 
2020 lopulla vuokranantajan toimesta tiloissa toteutettiin myös remontti, jonka suunniteluun 
toimistonväki osallistui aktiivisesti.  

Vuonna 2020 Suomen Caritas täytti myös 60 vuotta ja yhdistys toteutti lokakuun lopulla 
kansainvälisen seminaarin Caritas - kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa. Seminaari toteutettiin 
kaksikielisenä ja englanninkieliset esitykset käännettiin myös suomeksi. Tilaisuuteen oli 
mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.  

 

 

Suomen Caritaksen hallituksen jäseniä ja toimistonväkeä 60-vuotisjuhlaseminaarin jälkeen 

 

 

 

 



2. Avustustyö 

Kehitysyhteistyö     

Suomen Caritas tuki vuonna 2020 hankkeita Keniassa ja Indonesiassa, sekä lähetti hätäapua 
Beirutin räjähdyksen uhreille Libanonissa. Paastokeräyksellä tuettiin nuorten ja lasten 
koulunkäyntiä Kolumbiassa ja adventtikeräysvarat käytetään nuorten ja lasten leiritoiminnan 
tukemiseen Burkina Fasossa. Lisäksi Bolivian Vesi on elämä II – hankkeesta tehtiin 
loppuraportointi ulkoministeriölle.  

Tukea koululle Keniassa  
 
Vuonna tuettiin St. Augustinen alakoulua, joka sijaitsee Turkanan maakunnan keskuksessa, 
Lodwarissa ja joka tarjoaa koulutusta yli 500 oppilaalle. Rahoituksella on tuettu Lodwarin 
Caritasta keittiö- ja ruokalarakennuksen rakentamisessa koululle, jotta pienten oppilaiden 
ruoka voitaisiin jatkossa valmistaa ja nauttia hygieenisissä ja turvallisissa olosuhteissa. 
Koronaepidemia hidasti rakennuksen viimeistelytöitä, mutta työt saatettiin loppuun vuoden 
2020 aikana. Hanke toteutettiin yhteistyössä Inter-Cultur ry:n ja Lodwarin Caritaksen kanssa.  
 
Vesi on elämä II – hanke Boliviassa 

Vesi on elämä II -hankkeessa parannettiin puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiota kolmessa 
kylässä La Pazin vuoristoalueella Boliviassa vuosina 2017-2019. Hanke myös innosti 
kyläläisiä kehittämään yhteisöjään ekologisesti kestävämpään suuntaan. Tämän päättyneen 
hankkeen loppuraportointi toteutettiin vuonna 2020. Sveitsin Caritaksen toteuttaman 
loppuevaluaation mukaan hanke paransi merkittävästi terveydentilaa kylissä parantuneen 
vedenlaadun ja hygieniaolojen seurauksena. Hankkeeseen osallistuneessa Tacoran kylässä 
asuva Ángel Flores kertoo: "Kerran kotitalouksiin tuleva vesi katkesi, eikä meidän 
alkukantaisista hanoistamme tullut ollenkaan vettä, joten päätimme puhdistaa vesisysteemin. 
Löysimme putkistosta hiiren luita, joista vesi oli poistanut kaiken nahan, ja kun tarkistimme 
kotiemme hanat, löysimme niistä hiiren karvoja. Sellaista vettä olimme kaikki juoneet!” Hän 
vakavoituu ja kertoo, että heidän elämänsä oli aiemmin hyvin vaikeaa. ”Puhdas juomavesi on 
ollut monien vuosien unelma!” Ángel toteaa, että hankkeen ansiosta heidän elämänsä muuttui. 
"Nyt kaikilla kyläläisillä on vettä, sitä riittää koko perheelle ja sitä on turvallista juoda." 

Penghiburin lastenkoti Indonesiassa 
 
Vuoden aikana on myös jatkettu tukea Penghiburin lastenkodin toiminnalle Indonesiassa. 

Taustalla vaikuttava kummiyhdistys lakkautettiin vuoden 2020 lopulla ja osa yhdistyksessä 

toimivista kummeista ja yhteistyökumppaneista on siirtynyt tukemaan lastenkodin toimintaa 

Suomen Caritaksen kautta jatkossa. Syksyllä 2020 järjestettiin myös keräys lastenkodin 

toiminnan tukemiseksi. Lastenkodissa asui vuoden 2020 lopulla 16 lasta ja se tukee myös 

lastenkodin ulkopuolella asuvia vähävaraisia lapsia koulunkäyntikuluissa sekä järjestää 
terveyspalveluja paikallisille asukkaille.  

Ulkoministeriön hakukierros keväällä 2020 

Suomen Caritas valmisteli neljä hakemusta ulkoministeriön hanketuen hakukierroksella 

keväällä 2020. Kohteina olivat Kongon demokraattinen tasavalta, Myanmar, Kenia sekä 

Bolivia. Hanketukea myönnettiin hankkeille Myanmarissa ja Keniassa vuosille 2021-2023. 

”Nuorista ympäristöoikeudenmukaisuuden ja kestävän elämäntavan suunnannäyttäjiä 



Myanmarissa” -hanke tukee nuorten naisten ja miesten paikallisia aloitteita ja alueellista 

vaikuttamistyötä liittyen ympäristökysymyksiin, ilmastonmuutokseen sekä ihmisoikeuksiin. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Englannin ja Walesin Caritas-järjestö CAFOD:n ja paikallisen 

Gaia-järjestön kanssa. ”Ruokaturvaa ja parempaa toimeentuloa turkana-naisille Kangatothan 

ja Kerion alueilla” -hanke toteutetaan Turkanan maakunnassa, Keniassa, yhteistyössä Caritas 

Lodwarin sekä Inter-Cultur ry:n ja Mifuko Oy:n kanssa. Hankkeella tuetaan 

paimentolaiskansaan kuuluvien naisten elinkeinoja ja ruokaturvaa perustamalla naisten 

ryhmiä ja tarjoamalla koulutusta vuohienhoidossa, korinpunonnassa sekä 

mehiläistenhoidossa ja tuotteiden markkinoinnissa. 

 

Kotimaan avustustyö 

Neuvontatyö 

Caritaksen toimistolla neuvottiin noin sataa avuntarpeessa olevaa ihmistä liittyen mm. 
sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin sekä asumis- ja työllistymiskysymyksiin. Vuonna 2019 
käyttöön otettua Caritas Italianan kehittämää asiakastietojärjestelmää on kehitetty eteenpäin, 
jotta pystytään paremmin seuraamaan ja kartoittamaan eri avuntarvitsijoiden tarpeita ja 
käyntimääriä.   

Ruokalahjakortit ja leirituki 

Joulukuussa Caritas jakoi 70 ruokalahjakorttia vähäosaisille perheille ja kotitalouksille. 
Kesällä Caritas tuki 47 lapsen ja nuoren osallistumista kesäleireille sekä antoi tukea 
nuorten leirin järjestämiseen.  

Ystävyyden kahvila  

Ystävyyden kahvila, etäkahvila  ja retket ovat kaikille avointa toimintaa, jonne voi tulla 

mukaan spontaanisti ja matalalla kynnyksellä saamaan seuraa ja tapaamaan Caritaksen 

sosiaalineuvojaa Hannele Liukkosta ja muuta toimiston väkeä. Erityisenä kohderyhmänä ovat 

yksinäiset ikäihmiset, työttömät ja maahanmuuttajat.  Vuonna 2020 tapaamisia järjestettiin 

yhteensä 24 sekä läsnä että etänä. Yhteensä 56 henkilöä osallistui tapaamisiin, 80% heitä 

oli naisia. Osallistujista suurin osa oli ulkomaalaistaustaisia. Ystävyyden kahvila teki vuonna 

2020 retkiä muun muassa pääkaupunkiseudun museoihin, elokuvateatteriin, Lahteen sekä 

yhteistyökumppanien kanssa Naantaliin.    

Pandemiarajoitusten tultua voimaan kokoontumiset ja tapahtumat jouduttiin perumaan tai 

hoitamaan etäyhteydellä ja/tai puhelimen kautta.  Koronarajoituksien takia aloitettiin 

kokeiluluonteisesti espanjankielinen/englanninkielinen etäkahvila, johon kaikki halukkaat ja 

kielestä innostuneet ovat tervetulleita. Toimintaa on pyöritetty pandemiarajoitusten 
puitteissa. Ystäväkahvila- ja retkitoimintaan on saatu rahallista avustusta Sininauhaliitosta.  

Hävikkiruokajakelu  

Alkujaan YoungCaritas toimintana alkanut hävikkiruuan jakelu on vakiinnuttanut asemansa 

yhtenä toimintana Suomen Caritaksessa. Yhdistys kuuluu Helsingin kaupungin 

hävikkiruokaterminaalin jakajiin, ja yhdistyksen kautta jaetaan kaksi kertaa kuukaudessa 

hävikkiruokaa ulos noin 30 kassia kerrallaan kotitalouksille.  Toiminta alkoi helmikuussa 



2020 ja jäi tauolle huhtikuussa epidemiarajoitusten tullessa voimaan. Jakelu järjestettiin 

aluksi Pyhän Henrikin seurakuntasalissa, ja marraskuussa siirryttiin Caritaksen toimistolle, 

jossa jaetaan valmiiksi pakattuja hävikkiruokakasseja hakijoille. Loppuvuonna noin 80 

asiakasta saivat ruoka-apua. Asiakasryhmässä on tasapuolisesti naisia ja miehiä, ja noin 60% 

oli suomalaisia. Tieto hävikkiruokajakelusta on ruoka-apu.fi -sivustolla, jonka kautta asiakkaat 

ovat löytäneet meidät.    

 

Vapaaehtoisia hävikkiruokajakelussa Suomen Caritaksen toimistolla 

Young Caritas -toiminta  

Nuorten Young Caritas -ryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa 2019. Työtä koordinoi 

hallituksen jäsen Meisa Dano yhdessä toimiston kanssa. Ryhmän toiminnassa on mukana 

viitisentoista nuorta. YoungCaritaksen vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisia muun muassa 

hävikkiruokajakelussa ja erilaisissa Caritaksen tapahtumissa. Alkuvuonna nuoret 

vapaaehtoiset järjestivät hävikkiruokajakelua Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. Lisäksi 

YoungCaritas ryhmän vapaaehtoiset auttoivat desinfioimaan kirkon penkkejä messujen 

välissä Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa. Vapaaehtoiset olivat myös mukana 

järjestämässä Caritaksen tapahtumia, kuten marrasmarkkinoita, sekä auttoivat 

luostarituotteiden markkinoinnissa.  

Kierrätystavaroiden kauppa ja luostarituotteiden myynti 

Vuonna 2020 käynnistettiin Inditex yrityksen kanssa yhteistyönä vaatteiden keräys- ja 

jälleenmyyntitoiminta. Juhannuksena saatiin Suomen kuuteen Zara-liikkeeseen Caritaksen 

omat vaatteiden kierrätyslaatikot, jotka toimitetaan Suomen Caritakseen. Suomen Caritaksen 

kautta vaatteet ja muut laatikoihin tulleet lahjoitustavarat edelleen myydään tai lahjoitetaan 

tarvitseville sekä tarvittavilta osin korjataan omana työnä. Tässä Inditex yrityksen 

yhteistyönä toteutetussa sosiaalisessa pilotissa tuetaan työllisyyttä ja Suomen Caritaksen 



kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset, joille annetaan mahdollisuus työllistyä pilotin 

kautta. Suomen Caritas solmi erillisen sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa marraskuussa, 

jossa olemme sitoutuneet ottamaan tähän pilottiin kuntouttavasta työtoiminnasta henkilön 

työkokeiluun. Pilotin käynnistys on viivästynyt pandemian vuoksi ja siksi varsinainen 
toiminta tulee käynnistymään vasta seuraavana vuonna.  

Suomen Caritas jatkoi luostarituotteiden myyjänä. Erityisesti verkkokauppa 

(www.caritas.fi/caritas-kauppa) nousi tärkeään asemaan vuonna 2020. Verkkokaupan 

toimintaa kehitetiin ja markkinoitiin aktiivisesti. Koronavuonna  verkkomyynti oli 

aktiivisempaa kuin kaupan kautta tapahtuva myynti. Verkon kautta on saatu uusia asiakkaita 

ympäri Suomea ja yhdistyksen näkyvyys on myös kasvanut verkkokaupan myötä. 

 

Suomen Caritaksen uudistuneet kauppatilat 

Pop-up myyntitapahtumat ulkona 

Suomen Caritaksessa toteutettiin loppuvuodesta pop-up myyntitapahtumia toimiston 

katupihan puolella, marras- ja joulukuun aikana. Idea oli tervetullut ohikulkijoiden mukaan, ja 

samalla saatiin myös uusia asiakkaita, jotka olivat huomanneet Caritaksen mainokset 

sosiaalisessa mediassa.  

Duuni-hanke 2018-2020 

DUUNI - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -hanke (2018-2020) tuki nuoria 
vanhempia opiskelu- tai työpaikan löytämisessä. Kohderyhmänä olivat nuoret vanhemmat 
(16-29-vuotiaat), jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, toisen asteen koulutus on 
jäänyt suorittamatta tai he ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. 
  
Hankkeessa pilotoitiin yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena oli edistää 
osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja 
hyödyntämällä ja tukea näin opiskelu- ja työelämän polulle. 
  

http://www.caritas.fi/caritas-kauppa


Yhdessä kohderyhmän kanssa hankkeessa suunniteltiin, testattiin ja dokumentoitiin erilaisia 
menetelmiä vanhemmuuden taitojen osaamisen tunnistamiseksi. Hanke vahvisti ohjauksen 
parissa työskentelevien ammattilaisten menetelmäosaamista ja eri sektoreiden 
välistä yhteistyötä työnohjauksellisen e-valmennuksen avulla. 
  
Hanketta hallinnoi Turun Ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina olivat Lahden 
ammattikorkeakoulu, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Kirjan talo ry, Lounais-
Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Suomen Caritas ry. Hankkeen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Euroopan sosiaalirahasto ESF). 
  
Hankkeen tuloksena syntyi: DUUNI-interventiomalli; DUUNI-työkalupakki ammattilaisille; e-
Valmennus ja sähköinen portaali. Hankkeen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2021 erillisellä 
kotisivulla. Tähän mennessä julkaistut artikkelit ja hanketulokset löytyvät seuraavien linkkien 
takaa:  
urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5 
talk.turkuamk.fi/hyve/vanhemmuuden-taidot-ovat-tyoelamavahvuus/ 
 
Duuni-hankkeen tuloksina syntyneet toimintamallit ovat käytössä Suomen Caritaksessa 
asiakastyön tukena.   
 

3. Tapahtumat ja keräykset 

Suomen Caritas on perinteisesti osallistunut aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja järjestänyt 

omia tapahtumia, mutta koronarajoitusten seurauksena tapahtumia jouduttiin usein joko 
perumaan ja/tai siirtämään vuonna 2020.  

Nicaragualaisen keramiikan huutokauppa 

Nicaraguan suurlähetystön kanssa yhteistyönä järjestettiin nicaragualaisen keramiikan 

huutokauppatapahtuma lokakuussa, missä myytiin keramiikkaa nicaragualaisten 

käsityöläisten tukemiseksi.  

 

Arabian suunnittelija Heini Riitahuhta esittelemässä Nicaragualaista keramiikkaa 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5
https://talk.turkuamk.fi/hyve/vanhemmuuden-taidot-ovat-tyoelamavahvuus/


Marrasmarkkinat 

Suomen Caritaksen perinteiset Marrasmarkkinat järjestettiin koronarajoitusten seurauksena 

ulkotiloissa Pyhän Henrikin aukiolla, mikä houkutteli paikalle myös ohikulkijoita, jotka eivät 

olleet aiemmin tunteneet Suomen Caritaksen toimintaa tai osallistuneet Suomen Caritaksen 
basaareihin .  

60-vuotisjuhlavuoden seminaari  

Caritas - Kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa – seminaari järjestettiin NewCo-salissa 22.10. 

Tilaisuuteen osallistui puhujina Peter Kariuki oikeusministeriöstä, sekä videoyhteyden kautta 

Tanskan Caritaksen pääsihteeri Maria Krabbe Hammershoy ja Caritas Europan pääsihteeri 

Maria Nyman. Lisäksi tilaisuudessa luettiin EU-komissaari Jutta Urpilaisen lähettämä 

tervehdys. Suomen Caritaksesta puheenvuoron pitivät Suomen Caritaksen hallituksen 

puheenjohtaja emerituspiispa Teemu Sippo SCJ ja varapuheenjohtaja Elie El-Khouri. 

Seminaarin aiheina olivat yhdenvertaisuus, kotoutuminen sekä hyvät väestösuhteet, ja Caritas-

järjestöjen rooli näiden edistämisessä sekä Suomessa että laajemmin Pohjoismaissa ja 

Euroopassa. Seminaariin osallistui läsnäolevana hieman alle 30 ihmistä sekä etänä 25 ihmistä. 
Seminaarin tallenne on myös katsottavissa YouTubessa: youtube.com/watch?v=Fsso8ROzCrw  

 

Seminaari toteutettiin osin etäyhteyksillä  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fsso8ROzCrw


Keräykset 

Paastokeräys 2020: Anna lapselle tulevaisuus Kolumbiassa 

Paastokeräys 2020 tuki koululaisten Iwoka-hanketta Kolumbiassa. Caritaksen tukema Iwoka-
ohjelma auttaa riskiryhmiin kuuluvia nuoria kouluttamalla heistä tukioppilaita peruskoulun 
ensimmäisten luokkien oppilaille. Koulutuksen läpikäyneet nuoret auttavat pienempiä, 
myöskin haastavista taustoista tulevia lapsia läksyissä ja opettavat heille mm. ystävyyttä ja 
kunnioitusta esimerkkinsä kautta. Suomen Caritaksen tukema Iwoka-ohjelma vähentää 
nuorten syrjäytymistä, parantaa heidän tukemiensa lasten oppimistuloksia sekä koulujen 
yhteishenkeä vähentäen kiusaamista. Keräyksen tuotto oli 7215 euroa.  

Adventtikeräys 2020: Anna toivoa lapsille Burkina Fasossa  

Adventtikeräyksellä 2020 tuetaan lasten ja nuorten kerhoja konfliktialueilla Burkina Fasossa, 
jossa kouluja on jouduttu sulkemaan väkivaltaisten konfliktien seurauksena. Caritaksen 
adventtikeräyksen tuotoilla järjestetään kerhotoimintaa, joka tarjoaa tukea, opetusta ja 
harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Samalla ne ehkäisevät radikalisoitumista ja 
edistävät rauhan rakentamista alueella. Keräys toteutettiin yhteistyössä Tanskan Caritaksen 
kanssa ja hanketta toteuttaa Burkina Fason Caritas. Keräyksen tuotto oli 5916 euroa. 

Pienemmät keräykset 

Elokuussa 2020 Suomen Caritas keräsi varoja Beirutissa tapahtuneen räjähdyksen uhreille. 
Varat ohjattiin avustustyöhön Libanonin Caritaksen kautta. Syyskuussa toteutettiin etupäässä 
sosiaalisen median kautta keräys Penghiburin lastenkotia varten.  

4. Vaikuttamistyö ja verkostot     

Suomen Caritas on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö sekä Fingon, 
Sininauhaliiton ja  Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-FIN) 
jäsen. Caritas ottaa osaa säännöllisesti eri kannanottoihin ja vetoomuksiin yhdessä muiden 
järjestöjen ja verkostojen kanssa. Vuonna 2020 olimme mukana mm. Suomeen yritysvastuulakia 
ajavassa Ykkösketjuun-kampanjassa.  

Alkuvuodesta Suomen Caritas otti osaa Pohjoismaiden Caritasten vuosittaista tapaamiseen, 
joka järjestettiin Kööpenhaminassa, Tanskassa.  Tämän jälkeen verkosto- ja kansainvälinen 
yhteistyö lähes pysähtyi pitkäksi aikaa, mutta on nyt siirtynyt pandemian jatkuessa ja sen 
aikana verkkoon etäyhteyksillä toteutettavaksi. Etäyhteydellä on osallistuttu 
mahdollisuuksien mukaan eri jäsenjärjestöjen ja verkostojen vuosikokouksiin, muuhun 
työryhmätyöskentelyyn sekä erilaisiin netissä järjestettyihin tilaisuuksiin ja seminaareihin.  

 

 

 

 

 

https://ykkosketjuun.fi/


5. Globaalikasvatus ja tiedotus  

Suomen Caritas tiedotti jäseniään tulevista tapahtumista ja keräyksistä uutiskirjeillä, 
verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Muita hiippakuntalaisia tavoitettiin Fides-lehden, 
tapahtumien, seurakuntien ilmoitustaulujen ja sosiaalisen median ryhmien kautta. 
Julkaisuista ja eurooppalaisten Caritasten yhteisistä lausunnoista tiedotettiin medialle ja 
sidosryhmille. Facebookissa Caritaksella oli 928 seuraajaa vuoden 2020 lopussa, ja määrä on 
kasvanut edellisestä vuodesta, jolloin seuraajia oli 784. Caritaksen Instagram-tiliä on pyritty 
aktivoimaan ja YoungCaritaksella on myös oma Instagram-tili.  

Ole muutos – kampanja sosiaalisessa mediassa 

Vuonna 2019 toteutettiin Frame, Voice, Report -hanke, joka oli nuorille suunnattu  
globaalikasvatusprojekti nimeltään Young voices for a better world. Hankkeessa tavoitteena 
oli, että sen tavoittamat suomalaiset 15-30 -vuotiaat nuoret ymmärtäisivät paremmin 
globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja olisivat valmiita toimimaan niiden 
puolesta. Erityisesti tavoitteena oli kasvattaa nuorten ymmärrystä maahanmuuttoon ja 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
liittyvistä kysymyksistä. Tämän 
pohjalta syntyi OLE MUUTOS! – 
somekampanja, joka toteutettiin 
vuonna 2020.  Ole muutos! -
kampanja nosti esille niiden nuorten 
tarinoita, joita kohdellaan 
eriarvoisina tai joiden 
mahdollisuudet eivät ole samat kuin 
suomalaisella nuorella keskimäärin. 
Lisäksi hankkeessa esiteltiin nuorten 
tarinoita Filippiineiltä yhteistyössä 
paikallisen kumppanijärjestön 
BCYA:n kanssa.                   Ole muutos –kampanjan videoilla nuoret jakoivat tarinoitaan 

Kymppi-hanke (2019-2020) 

Suomen Caritas sai vuonna 2019 yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen, Filantropian ja 
Filoksenian kanssa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatusrahoituksen Kymppi-
hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa suomalaiset kehittyvissä maissa toimivat 
yritykset toimimaan eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hankkeen tuloksena syntyi Vastuullista 
ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi 
  
Yritysvastuuseen panostaminen tulee yrityksille koko ajan merkittävämmäksi 
kilpailutekijäksi. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, myös avaavat valtavasti uusia 
iiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat valmiita muuttamaan toimintaansa ja 
liittymään kestävän yritystoiminnan edelläkävijöiden joukkoon. Kymppi-hanke laati pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä varten yritysvastuun perustietopaketin, joka sisältyy 
yritysvastuukurssiin.  Lisäksi hankkeen osana tuotettiin somekampanja, johon kuului kolme 
videota suomalaisten yritysten kestävistä menestystarinoista. Arbonaut, Mifuko ja Pure Waste 
ovat esimerkkejä suomalaisista yrityksistä, jotka ovat menestyneet samalla kestävää kehitystä 
edistäen. 



6. Hallinto 

Caritaksen hallitus vuonna 2020  

Piispa Teemu Sippo SCJ, puheenjohtaja 

Elie El-Khouri, varapuheenjohtaja  

Stephen Arnold, rahastonhoitaja 

Meisa Dano 

Gloria Lapitan   

Isä Ryszard Mis SCJ  

Pirketta Levón  

Katia Orellana  

Osmo Vartiainen  

Hallitus kokousti vuoden aikana 7 kertaa. Hallituksella ja työntekijöillä oli myös yhteinen 
strategiapäivä elokuussa. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin pandemian 
vuoksi myöhennettynä syksyllä 25. elokuuta. 

Yhdistyksen sääntöihin haettiin muutosta, jotta jatkossa vuosikokous voidaan järjestää 
etäyhteydellä.    

Suomen Caritaksessa toteutettiin syksyn mittaan kolme strategiatyöpajaa, jotka ohjasi 
Sininauhaliiton strategia-asiantuntija.  Tuloksena oli Suomen Caritaksen arvot, visio, missio ja 
strategia vuosille 2021-2024. Yhdistyksen kehitystyötä tehdään lisäksi Organisational 
Development -hankkeen avustuksella (2019-2021),  joka on saatu Caritas Europan kautta.  

Jäsenistö 

Suomen Caritaksella oli vuoden 2020 lopussa 327 jäsentä (verrattuna 323 jäseneen vuonna 
2019). Jäsenmäärän kasvu hidastui edellisvuosiin verrattuna, varmasti osin koronaepidemian 
vuoksi ja koska tapahtumia ei ollut mahdollista järjestää tavalliseen tapaan.  

Henkilöstö 

Suomen Caritaksen pääsihteeri vuonna 2020 oli Larissa Franz-Koivisto.  

Caritaksen järjestökoordinaattorina toimi kokopäiväisesti Adriana Saarialho. 

Hankekoordinaattorina toimi Sara Simonsen ja globaalikasvatus- ja tiedotusvastaavana toimi 
Laura Järvilehto.  

Järjestössä työskenteli myös osa-aikaisena sosiaalineuvojana Hannele Liukkonen.  

Christina Ekholm on toiminut Caritaksen controllerina elokuusta alkaen oman toiminimen 
kautta. 


