FINNWID – NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY
TOIMINTAKERTOMUS 2017

1. JOHDANTO
FinnWID – Naiset kehitystyössä ry on vuonna 1990 rekisteröity polii;ses< sitoutumaton järjestö, jonka
toiminta on avointa kaikille naisten asemasta ja kehityskysymyksistä kiinnostuneille. Järjestö pyrkii
heräBämään keskustelua tasa-arvokysymyksistä ja kasvaBamaan kansalaisten <etoisuuBa kehitykseen ja
sukupuolten tasa-arvoon liiByvistä kysymyksistä. Lisäksi järjestö pyrkii vaikuBamaan konkree;ses< tasaarvoisemman ja oikeudenmukaisemman kehityspoli<ikan ja maailman syntyyn.
FinnWIDillä ei ole palkaBua työvoimaa, vaan järjestö toimii vapaaehtoispohjalta. Verkostoituminen
suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja asiantun<joiden kanssa on tärkeä osa FinnWIDin toimintatapaa.
FinnWID tekee mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia kannanoBoja yhdessä muiden
kehitysyhteistyöjärjestöjen ja muiden sen toimintaan liiByvien järjestöjen kanssa. Järjestön hallituslaisia ja
ak<iveja kannustetaan osallistumaan sidosryhmien tapahtumiin ja koulutuksiin. FinnWIDiläisiä on
perinteises< osallistunut ak<ivises< Kepan järjestämiin koulutuksiin.
FinnWIDin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja omalla varainhankinnalla. Lisäksi eri hankkeisiin haetaan
rahoitusta kulloinkin sopivasta rahoituslähteestä. FinnWID on aiemmin toteuBanut ulkoministeriön tuella
kehitysyhteistyöhankkeita ja tulee jatkossakin hakemaan rahoitusta erilaisille naisten asemaa ja sukupuolten
tasa-arvoa edistäville hankkeille. Kehitysyhteistyöhankkeita toteutetaan yhteistyössä paikallisten
kumppanien kanssa. Kohteet valikoituvat FinnWIDin toiminnassa painoBuvien teemojen kauBa, joista
keskustellaan vuosikokouksissa.
Vuoden 2016 aikana, muun muassa johtuen ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksen leikkauksista,
FinnWIDissä käy<in keskustelua yhdistyksen purkamisesta. Vuoden 2017 alussa nousi kuitenkin esille uusia
toimintamuotoehdotuksia ja uusia ak<ivisia toiminnan vetäjiä. 7.4.2017 vuosikokouksessa FinnWIDin
toimintaa pääte;in jatkaa ja 10.5.2017 vuosikokouksessa vali;in uusi hallitus.

2. HALLINTO
Vuonna 2017 FinnWIDin toimintaa suunniBeli ja toimeenpani 10.5.2017 valiBu uusi hallitus, joka kokoontui
vuoden aikana 6 kertaa. Hallituksen toimintatapaan kuului myös ak<ivinen keskustelu Facebookin
Messenger-ryhmässä ja sähköpos<tse. Vuonna 2017 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Erna Alitalo (puheenjohtaja)
Anna Kuokkanen (varapuheenjohtaja ja sihteeri)
Tommi Kauppinen (taloudenhoitaja)
Elina Kutramoinen (varajäsen)

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry
www.ﬁnnwid.ﬁ
hBps://www.facebook.com/FinnWID/

3. VUODEN 2017 TOIMINTA
Vuoden 2017 alussa tuolloinen hallitus pää; pitkän harkinnan pääBeeksi ehdoBaa jäsenistölle yhdistyksen
purkamista, jonka puolesta ääneste;in vuosikokouksessa 1.3.2017. Yhdistyksen sääntöjen mukaan
yhdistyksen purkaminen vaa<i päätöksen purkamisesta kahdessa jäsenistön kokouksessa. Seuraava
jäsenistön kokous sovi;in pideBäväksi 7.4.2017. Ennen kokousta yhdistyksen toimintaan ilmoiBautui
kuitenkin uusia ak<ivisia henkilöitä, joilla oli yhdistykselle uusia toimintaideoita. Vuosikokouksessa 7.4.2017
jäsenistö pää;, eBei yhdistystä pureta.
Uudeksi toimintamuodoksi ja temaa;seksi valinnaksi pääte;in naisiin ja tyBöihin kohdistuvan ihmiskaupan
vastainen työ. Toimintaidea oli saanut alkunsa Suomeen turvapaikanhakijana saapuneen en<sen
ihmiskaupan uhrin Itohan Okundayen halusta tuoda tarinansa julki ja auBaa nigerialaisia naisia. Itohan on
sitoutunut toimimaan FinnWIDissä.
Vuonna 2017 FinnWIDin tavoiBeena oli:
•
•
•
•
•

Käynnistää toiminta uudelleen
SitouBaa mukaan uusia ak<ivisia henkilöitä ja muodostaa verkostot tukemaan uuBa ihmiskaupan
vastaista toimintaa
Lisätä FinnWIDin tunneBavuuBa ihmiskaupan vastaisen toiminnan kauBa
Viedä hyvälle pohjalle uuden mahdollisen kehitysyhteistyöhankkeen valmistelut silmällä pitäen
kevään 2018 Ulkoministeriön hankehakukierrosta
Osallistua julkiseen keskusteluun erityises< ihmiskauppatema<ikkaan liiByen sekä kehityspoli<ikan
osalta korostaen erityises< tasa-arvokysymyksiä ja naisten oikeuksia

Vuoden aikana teh<in seuraavia toimintoja:
1.

Ak$ivinen vies$ntä naisiin ja ty/öihin kohdistuvasta ihmiskaupasta
Uuden hallituksen valinnan jälkeen FinnWID aloi; ak<ivisen <edoBamisen Facebook-sivunsa ja
jäsenkirjeiden kauBa naisiin ja tyBöihin kohdistuvasta ihmiskaupasta, kehityspolii;sista kysymyksistä ja
sukupuolten tasa-arvoon liiByvistä teemoista. Tällä työllä pohjuste;in samaan aikaan suunniteltua ja
seuraavana vuonna aloiteBavaa <edotus- ja varainhankintakampanjaa.
Tulevalle <edotus- ja varainhankintakampanjalle suunnitel<in vuoden 2017 aikana nimi, visuaalinen
ilme, päävies<t, kohderyhmät, kuva;in videomateriaalia ja kirjoite;in ne;sivujen tekstejä.
Vuoden aikana suunnitel<in myös <edotus- ja varainkeruukampanjan aloitusseminaaria, joka
järjeste;in lopulta tammikuussa 2018 Eurooppa-salissa.
➢ Toukokuun 2017 jälkeen FinnWiDin Facebook-seuraajien määrä kasvoi 177:stä 388:een.
➢ Facebook-seuraajien joukossa oli ihmisiä eri puolilta Suomea – mm. Uudeltamaalta, VarsinaisSuomesta, Keski-Suomesta, Pirkanmaalta, Pohjois-Savosta, Kainuusta, Kanta-Hämeestä,
Kymenlaaksosta ja Päijät-Hämeestä. Lisäksi seuraajia oli ulkomailta.
➢ Vuoden aikana teh<in yhteensä 49 julkaisua Facebookissa ja ne tavoi;vat keskimäärin 120
ihmistä ja niihin reagoi keskimäärin 20 ihmistä.
➢ Vuoden aikana lähete;in sähköpos<tse 5 jäsenkirjeBä.
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2.

Ihmisten osallistaminen kehi/ämään järjestön toimintaa ja toimimaan ihmiskaupan vastaisen työn
puolesta. FinnWID tarjosi vapaaehtoisilleen ja jäsenilleen kansalaisvaiku/amisen areenan.
Vuoden 2017 aikana yhdistyksen toimintaan tuli mukaan runsaas< uusia vapaaehtoisia ja jäseniä.
8.6.2017 ja 21.9.2017 järjeste;in Helsingissä keskustelu<laisuudet, joiden tarkoituksena oli ak<voida
toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia sekä keskustella kiinnostuneiden kanssa ihmiskaupasta ilmiönä.
Molemmilla kerroilla keskustelemassa oli mukana FinnWIDin uuden toimintaidean taustalla vaikuBava
nigerialainen Itohan Okundaye, joka on itse lähtenyt 16-vuo<aana ihmiskauppiaiden mukaan ja
työskennellyt vuosia pros<tuoituna Italiassa.
Uusien jäsenten hankkimiseksi järjeste;in kampanja Facebookissa lokakuussa 2017. Vajaassa kahdessa
viikossa yhdistys sai 26 uuBa jäsentä.
Alkusyksystä 2017 vapaaehtoisille peruste;in Facebookiin oma ak<ivien ryhmä. Syksyn 2017 aikana
vapaaehtoiset kokoontuivat erilaisiin suunniBelu- ja koulutustyöpajoihin Helsinkiin (mm. kolme
hankesuunniBeluun liiByvää tapaamista, kaksi aloitusseminaarin suunniBeluun liiByvää, kolme
<edotuskampanjan suunniBeluun liiByvää ja yksi varainhankinnan suunniBeluun liiByvä). Vuoden
lopussa järjeste;in ak<iveille ihmiskauppa-aiheinen koulutus<laisuus, jossa oli mukana asiantun<ja
puhujina Pro-Tukipisteen Essi Thesslund ja Rikosuhripäivystyksen Pia Mar;la.
➢ Vuoden lopussa Facebookin ak<ivien ryhmässä oli 33 jäsentä
➢ Vuoden lopussa FinnWIDillä oli 46 jäsenmaksun maksanuBa jäsentä, jotka olivat eri puolilta
Suomea ja ulkomailta – mm. Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Hyvinkäältä, Mikkelistä,
Kuopiosta, Kajaanista, Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta.

3.

Kehitysyhteistyöhankkeen suunni/elu - ihmiskaupan taustasyihin vaiku/aminen Nigeriassa.
Kumppanin valinnan tarkempi kuvaus lii4eessä.
Vuoden 2017 aikana hankeBa suunnitel<in yhdessä
hankesuunniBelusta ja hankkeistamisesta, Nigerian
harjoiBelemalla ongelma- ja tavoitepuuanalyyseja.
Kansainvälisen Solidaarisuussää<ön toimeentulotyön
hankkeen toimenpiteistä.

ak<ivien kanssa keskustelemalla mm. yleensä
<lanteesta ja ihmiskaupan taustasyistä sekä
Hankeryhmä vieraili myös keskustelemassa
asiantun<jan Jenna KeBusen luona tulevan

Syksyllä kartoite;in Nigeriasta kumppania kyselemällä suosituksia eri Nigeriassa toimivilta tai
toimineilta kehitysyhteistyön asiantun<joilta ja organisaa<oilta. Lopulta Call for concept papers
lähete;in 7 järjestölle. Näistä järjestöistä vastaukset saa<in viideltä ja kahdeksan hengen työryhmän
suoriBaman short listauksen jälkeen järjeste;in skype-haastaBelut 4 järjestön kanssa. Erna Alitalo,
Anna Kuokkanen ja Virpi Vepsäläinen tekivät haastaBelut joulukuussa 2017. Lisäksi näiden järjestöjen
osalta kysy;in suosituksia heidän nimeämiltään tahoilta. Lopulta kumppaniksi vali;in Edo State NGO
Coali<on Against Traﬃcking in Persons ENCATIP. Kyseessä on UNODC:n hankkeessa 2003 perusteBu
Edon maakunnassa toimiva kuuden järjestön koali<o.
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4.

Verkostoituminen muiden kehitysyhteistyötoimijoiden, tasa-arvotoimijoiden ja ihmiskaupan
vastaista työtä tekevien organisaa$oiden kanssa.
Vuoden 2017 aikana FinnWID osallistui mm. Kehyksen Gender ja kehitys -työryhmään, eduskunnassa
kokoontuvaan kansanedustajien, kehitysjärjestöjen sekä eri ministeriöiden ja val<on laitosten
edustajien Perjantai-ryhmään. Lisäksi FinnWID liiByi mukaan valtakunnalliseen Ihmiskaupan vastaiseen
verkostoon (IKV) ja pohjus< vuodelle 2018 jäsenyyden Naisjärjestöjen KeskusliiBoon.
FinnWID oli vuoden aikana mukana erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa, kuten valtakunnallisilla
tasa-arvopäivillä Kajaanissa, Pro-Tukipisteen Iiris-työn juhlaseminaarissa ja tasa-arvoasiain
neuvoBelukunta TANEn ja Naisjärjestöjen Keskusliiton valtakunnallisen 100 tasa-arvotekoa -hankkeen
juhlaseminaarissa Helsingissä. Lisäksi FinnWID verkostoitui eri toimijoiden kanssa Kris<inankaupungissa,
jossa Itohan Okundaye asuu.
Vuoden aikana FinnWID osallistui IKV-verkoston kannanoBoon, jossa kolmannen sektorin toimijat
vaa<vat ihmiskaupan uhreille vahvempaa suojelua sekä Kepan koordinoimaan järjestöjen kannanoBoon
VGK-tuen uudistusehdotuksesta ulkoministeriölle. FinnWID osallistui myös omalla tasa-arvoteollaan
tasa-arvoasiain neuvoBelukunta TANEn ja Naisjärjestöjen Keskusliiton valtakunnalliseen 100 tasaarvotekoa -hankkeeseen ja <edo; tästä vies<ntäväyliään käyBäen.

4. TALOUS
Vuonna 2017 FinnWID:n toimintaa rahoite;in jäsenmaksuilla sekä kirpputorimyynnillä Siivouspäivätapahtumassa. Uusien jäsenten hankkimiseksi järjeste;in kampanja Facebookissa lokakuussa 2017.
Vajaassa kahdessa viikossa saa<in 26 uuBa jäsentä.
Vuoden 2017 aikana hae;in Poliisihallitukselta valtakunnallista rahankeruulupaa, joka myönne;in
FinnWIDille tammikuussa 2018.
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FINNWID - NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY
TOIMINTAKERTOMUS 2017
Liite: Kehitysyhteistyöhankkeen kumppanin valinta
Vuoden 2017 aikana FinnWID aloi; uutena toimintamuotonaan naisiin ja tyBöihin kohdistuvan
ihmiskaupan vastaisen työn. Tähän teemaan liiByen pääte;in alkaa suunnitella kehitysyhteistyöhankeBa
silmällä pitäen ulkoministeriön vuoden 2018 kevään kansalaisjärjestöjen hanketuen hakukierrosta.
Kohdemaaksi pääte;in Nigeria, josta uuden toiminnan alullepanija Itohan Okundaye, on kotoisin. Hankkeen
teemaksi pääte;in naisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen. Eri tutkimusten ja kansainvälisten
järjestöjen rapor;en perusteella köyhyys ja toimeentulomahdollisuuksien vähäisyys ovat selkeitä syitä,
jotka muun muassa ajavat nuoria naisia ihmiskaupan uhreiksi.
Syksyllä 2017 FinnWID kartoi; Nigeriasta kumppania kyselemällä vinkkejä seuraavilta tahoilta:
•

•
•
•
•
•
•

Suomalaiset järjestöt, joilla joskus ollut toimintaa Nigeriassa (Kepan rekisterissä merkintä
Nigeriasta). Lääkärien sosiaalinen vastuu ry:n kauBa saa<in yhteys<edot kolmelle nigerialaiselle
heidän hankkeissaan toimineille henkilöille.
Amnesty Interna<onal Nigeria.
Suomessa toimiva ihmiskaupan vastainen verkosto IKV ja sitä kauBa esim. Pro-tukipiste
Suomen suurlähetystö Abujassa
Ruotsin ja Norjan suurlähetystöt
IOM, Unicef, UNODC ja UNWomen Nigerian maatoimistot
Save the Children, INGO Forum Nigeria ja Mercy Corps

Kartoituksen perusteella saatiin listaus seuraavista järjestöistä, joille FinnWID lähetti pyynnön osallistua
kumppanin hakuun (Call for concept papers):
•
•
•

Edo State NGO Coali<on Against Traﬃcking in Persons (ENCATIP)
Lii Above Poverty Organiza<on (LAPO)
The Women's Consor<um of Nigeria (WOCON)

•
•
•
•

Women Traﬃcking & Child Labour Eradica<on Founda<on (WOTCLEF)
Ini<a<ve for Sustaining Family Unity (IforSFU)
Echoes of Women in Africa (ECOWA)
Alliances for Africa

Vastanneista järjestöistä teh<in short listaus. Tähän osallistui hallituksesta Erna Alitalo, Anna Kuokkanen ja
Elina Kutramoinen sekä viisi vapaaehtoista. Joulukuussa pidetyt skype-haastaBelut tekivät Erna Alitalo, Anna
Kuokkanen ja Virpi Vepsäläinen. Skype-haastaBeluihin kutsu;in:
•
•

Edo State NGO Coali<on Against Traﬃcking in Persons (ENCATIP), jossa koordinoivana järjestönä
Idia Renaissance
The Women's Consor<um of Nigeria (WOCON)
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•
•

Ini<a<ve for Sustaining Family Unity (IforSFU)
Echoes of Women in Africa (ECOWA)

Lisäksi näiden järjestöjen osalta kysy;in suosituksia heidän nimeämiltään tahoilta ja vastauksia saa<in
seuraavas<:
•
•
•
•

ENCATIP/Idia Renaissance – Nduka Nwanwenne, NAPTIP Benin Zonal Command ja Sonja Meijer,
The Dutch Counsel for Refugees
WOCON - Osalobo Desmond Osemhenjie, Programme Oﬃcer, Governance, Women's Leadership &
Par<cipa<on, UN Women ja Abimbola Adewumi, UNDOC
IForSFU - Giiy Ayebea Anim, African Women's Development Fund (AWDF)
ECOWA - Emily Bove, Execu<ve Director, Women Thrive Alliance

Lopulta FinnWID valitsi kumppaniksi ENCATIP:n. Koali<on kanssa pääte;in, eBä eri järjestöjen roolista
hankkeessa sovitaan suunniBelun edetessä. Perustelut valinnalle esite;in seuraavas<:
•
•
•

strong presence in Edo state and networks
previous experience on the subject maBer, especially on the issues rela<ng to livelihood and
entrepreneurship development
possibility to work with coali<on in which the par<cipants have diﬀerent kind of strengths,
experience of working in diﬀerent communi<es and with diﬀerent kind of beneﬁciary groups
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