
 

 

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry:n toimintakertomus 2006 

 

1. Toiminta vuonna 2006 

 

Demo on eduskuntapuolueiden yhteistyöyhdistys, joka toimii demokratian edistämiseksi 

toteuttamalla ja mahdollistamalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden 

välisiä yhteistyöhankkeita. 

 

Yhdistys rekisteröitiin tammikuussa, ja sai ensimmäisen työntekijänsä helmikuun alussa. 

Toiminnan aloittamiseen liittyvän hallinnollisen pohjatyön lisäksi se on: 

 

 

1.1 Tapahtumat 

 

 Järjestänyt strategiaseminaarin, jossa mukana myös IDEA, NIMD, Kuntaliitto ja UNDP  

 Aloittanut toiminnan pohjan laajentamisen puolueiden sisällä osallistamalla 

mahdollisimman monia toimijoita esim. tansanialaisdelegaation vierailun yhteydessä 

toukokuussa, suomalaisdelegaation lokakuisen vierailun yhteydessä Tansaniaan, 

perustamalla nuorisojärjestöjen työryhmän Nepalin projektia varten sekä puolueiden ja 

eduskuntaryhmien tiedottajille järjestetyssä perehdyttämistilaisuudessa 

 Järjestänyt yhdessä UM:n, CMI:n ja ulkoasiainvaliokunnan kanssa Nepal-aiheisen 

seminaarin toukokuussa  

 Osallistunut kaksipäiväiseen Nepalin tilannetta kartoittavaan ja suosituksia Suomen 

kehitysyhteistyölle antavaan työryhmään toukokuussa,  

 Esittäytynyt ensimmäistä kertaa julkisesti Maailma kylässä –festivaalilla toukokuussa 

tansanialaisdelegaation kanssa 

 

 

1.2.  Hankkeet ja niihin liittyvät tapahtumat 

 

1.2.1 Tansania 

 

 Tuonut Suomeen ensimmäisen tansanialaisdelegaation opintomatkalle toukokuussa – 

matkan aiheena puolueiden valmistautuminen vaaleihin, puolueohjelmien teko sekä naisten 

ja nuorten osallistaminen. Osallistujat edustivat TCD:n jäsenpuolueita eli kaikkia viittä 

Tansanian eduskuntapuoluetta 

 Koulutusseminaarin järjestäminen yhdessä TCD:n kanssa Dar es Salaamissa lokakuussa: 

Participation and Empowerment of Women in Politics, osallistuminen lähetystön 

järjestämään One Hundred Years of Finnish Democracy 1906 – 2006 -seminaariin 

Sansibarilla 



 
1.2.2 Nepal 

 

 Perustanut Suomeen nuorisojärjestöjen työryhmän Nepal-hanketta varten 

 Useat suunnittelutapaamiset nepalilaistoimijoiden kanssa 

 Tiedonhankintamatka Nepaliin syyskuussa 

 Hankkeen suunnittelu yhdessä työryhmän kanssa  

 Nuorisojärjestöjen työryhmän perustaminen Nepaliin 

 

1.2.3 Yhteistyö poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa 

 

 UNDP:n ja Allianssin kanssa yhteistyössä poliittisten nuorisojärjestöjen koulutushanke, 

Demon osuutena erityisesti demokratia (koulutukset 6.11., 21.11. ja 14.12.). Tavoitteena 

kehitysyhteistyötietämyksen nostaminen sekä kehitysyhteistyömyönteisen poliittisen tahdon 

lujittaminen (yhteinen julkilausuma). 
 

1.2.4 Keski-Amerikka 

 

 Neuvottelu ja valmistelu Demolla osuudesta UNDP:n hankkeeseen 

 

1.2.5 Julkaisut 

 

 Finnish Experience –sarjan kirja naisten osuudesta Suomen demokratiakehityksessä 

yhteisjulkaisuna ulkoministeriön kanssa 

 

 

 

2. Verkostoituminen 

 

2.1 Kahdenvälinen verkostoituminen 

 

 Kartoittanut muiden puoluetoimijoiden kenttää niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja 

solminut yhteistyösuhteita (esim. Kuntaliitto, International Idea, Netherlands Institute for 

Multi-party Democracy (NIMD), UNDP, Olof Palme Centre, Jarl Hjalmarsson Foundation, 

International Parliamentary Union, Westminster Foundation for Democracy)  

 Verkostoitunut muiden relevanttien toimijoiden kanssa (Crisis Management Initiative, 

monet ulkoministeriön osastot, Kehityspoliittinen toimikunta, Ulkopoliittinen Instituutti, 

Kehys, Kepa, KATU, Kehitysmaatutkimuksen laitos, Horn Organisation for Peace and 

Democracy Building ry, Suomen suurlähetystöt erityisesti Tansaniassa ja Nepalissa, 

Tanzania Centre for Democracy (TCD), useat nepalilaiset toimijat, Promoting Credible 

Elections and Democratic Governance in Africa (EISA), International Alert) 

 Konsulttiyritykset (esim. HAUS ja Ramboll) 



 
2.2 Osallistuminen seminaareihin 

 

 HORN:in järjestämä Somalimaan demokratisaatioprosessia käsittelevä seminaari 

toukokuussa 

 HORNin järjestämä seminaari ”Quo vadis, Somalia?” lokakuussa 

 Kehityspoliittisen toimikunnan vuosilausuntoseminaari maaliskuussa 

 UM:n järjestämä budjettitukiseminaari maalikuussa 

 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöseminaari maaliskuussa 

 Ulkopoliittisen instituutin, Centre for International Co-operation and Security’n ja UM:n 

järjestämä Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa kesäkuussa 

 UM:n kansalaisjärjestöyksikön järjestämä kansalaisjärjestölinjausta ja kapasiteettiselvitystä 

käsittelevä seminaari syyskuussa 

 Asian-European People’s Forum (AEPF) syyskuussa, Demon esitys Democracy and Human 

Rights -osuudessa 

 Transparency International ja UM:n järjestämä Responsible Partnerships in Development 

Policy syyskuussa 

 Kehityspoliittisen toimikunnan, Eduskunnan globaaliryhmän ja Kirkon Ulkomaanavun 

järjestämä Kehitysyhteistyö murroksessa –seminaari syyskuussa 

 Kehyksen järjestämä Call for Coherence –konferenssi lokakuussa, Demo Security and 

Development –työryhmän raportoijana 

 EU:n kehityspolitiikka ja julkiset palvelut marraskuussa 

 EU Presidency Seminar on Africa marraskuussa 

 

 

 

3. Tiedotus 

 

 Tuottanut nettisivut sekä esitteet kolmella kielellä 

 Lanseeraus toukokuussa 2006 Maailma kylässä -festivaaleilla 

 Esittelykirjoitus Kehitys-lehdessä sekä puolueiden omissa lehdissä ja nettisivuilla 

 Puolueiden ja eduskuntaryhmien tiedottajien perehdytystilaisuus lokakuussa 

 Tiedotuspaketti puolueille puoluevaltuustojen kokouksia varten 

 Tapahtuminen yhteydessä (esim. Demon ja TCD:n yhteinen koulutustilaisuus Participation 

and Empowerment of Women in Politics sai runsaasti julkisuutta sekä paikallisesti että 

puolueiden omissa julkaisuissa Suomessa) 

 Eri seminaarien yhteydessä 

 

 

 

4. Resurssit 

 

Vuonna 2006 Demolla oli yksi kokopäiväinen (toiminnanjohtaja) ja yksi puolipäiväinen (avustaja) 

työntekijä. Demon rahoitus vuodelle 2006 oli €220 000. 

 



 
5. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2006 

Puheenjohtaja: Mirja Ryynänen (Keskusta)  

1. varapuheenjohtaja: Miapetra Kumpula-Natri (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) – varalla: 

Vertti Kiukas 

2. varapuheenjohtaja: Katja Syvärinen (Vasemmistoliitto) – varalla: Pekka Ristelä 

 

 

Hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä: 

 

Markus Ojakoski (Keskusta) – varalla: Hanna-Leena Korteniemi 

Heini Utunen (Keskusta) – varalla: Jari Haapiainen 

Jouko Elo (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) – varalla: Jutta Urpilainen 

Tuula Lampinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) – varalla: Reijo Paananen 

Jori Arvonen (Kokoomus) – varalla: Juho Romakkaniemi 

Riikka Jalonen (Kokoomus) – varalla: Sari Koivuniemi, vaihtui 15.11.2006 Niilo Mustoseen 

Iiris Kivimäki (Vihreät) – varalla: Anni Sinnemäki 

Gunvor Kronman (Ruotsalainen Kansanpuolue) – varalla: Markus Österlund 

Asser Raassina (Kristillisdemokraatit) – varalla: Anna-Kaisa Immonen 

Erkki Rakkolainen (Perussuomalaiset) – varalla: Vaili-Kaarina Jämsä 

 


