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Etiopia on sisämaavaltio Afrikan sarvessa. 
Etiopian pinta-ala on 1 127 127 km² ja pää-
kaupunki on Addis Abeba.  

Suurimmat väestöryhmät ovat oromot ja 
amharat. Etiopiassa elää yli 90 miljoonaa 
ihmistä, mikä tekee siitä Afrikan toiseksi 
runsasväkisimmän valtion. Väestöstä yli 80 
prosenttia asuu maaseudulla.

Noin kaksi kolmasosaa etiopialaisista tun-
nustaa kristinuskoa ja kolmasosa islamia. 
Vain muutama prosentti väestöstä harjoit-
taa alueen alkuperäisuskontoja tai muita 
uskontoja.

Etiopia on maailman köyhimpiä maita mut-
ta myös yksi nopeimmin kasvavista talouk-
sista: maan talous on kasvanut keskimäärin 
10,6 prosenttia vuosina 2004–2011. Etio-
pian talous perustuu pitkälti maatalouteen.

Etiopia



Kehitysyhteistyö antaa 
ihmisille mahdollisuuden 

oman elämänsä 
kehittämiseen.

www.toivonavaimia.fi

Toivon Avaimia - Keys & Hope  rakentaa Etio-
pian Darimun alueen kylien välille tien sil-
toineen. Näin mm. mahdollistetaan koulu-
laisten pääsy turvallisemmin ja suorempaa 
reittiä kouluun.

Alueella rakennetaan uusia kaivoja ja suoja-
taan lähteitä. Rakentamalla vesijärjestelmiä 
kyläyhteisöt saavat puhdasta vettä ja vältty-
vät näin vaikeilta vesiperäisiltä sairauksilta. 

Tärkeä osa projektia on noin sadan naisen 
ja samalla heidän perheittensä elinkeino-
mahdollisuuksien parantaminen mm. hank-
kimalla heille lampaita ja vuohia sekä an-
tamalla heille koulutusta ja mahdollisuuden 
business-lainaan.

Projektissa rakennetaan myös uusia koulu-
rakennuksia Algan kylään.

Toivon Avaimia - Keys & Hope tekee Kansanlähetyk-
sen kehitysyhteistyötä yhteistyössä Ulkoasianminis-
teriön kanssa.

Voit osallistua kehitysyhteistyöhön lahjoitta-
malla varoja työhön joko säännöllisenä kuu-
kausilahjoittajana tai kertalahjoittajana. 

Darimun alueen ihmiset 
tarvitsevat sinun tukeasi! 

Tuen kohteita ovat: 

•	 Teitten ja siltojen rakennus 
•	 Kaivosta puhdasta vettä kyläyhteisölle
•	 Algan kylälle koulurakennuksia
•	 Lampaita ja vuohia Darimun naisille

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
DANSKE BANK: FI55 8000 1800 2241 32
Viitenumero: 3510 2588

Kehitysyhteistyössä ihmisiä ei erotella us-
konnon, rodun tai seksuaalisen suuntautu-
misen perusteella. 

Apu kohdistetaan kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleviin, joita ovat naiset, lapset, 
sairaat ja vammaiset. 


