FINNWID - NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2018

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
heräCämään keskustelua tasa-arvokysymyksistä ja kasvaCamaan ihmisten =etoisuuCa kehitykseen ja
sukupuolten tasa-arvoon liiCyvistä kysymyksistä. Lisäksi järjestö pyrkii vaikuCamaan konkree<ses= tasaarvoisemman ja oikeudenmukaisemman kehityspoli=ikan ja maailman syntyyn.
FinnWIDillä ei ole palkaCua työvoimaa, vaan järjestö toimii vapaaehtoispohjalta. Verkostoituminen
suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja asiantun=joiden kanssa on tärkeä osa FinnWIDin toimintatapaa.
FinnWID tekee mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia kannanoCoja yhdessä muiden
kehitysyhteistyöjärjestöjen ja muiden sen toimintaan liiCyvien 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 toteuCanut 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 painoCuvien teemojen kauCa, joista
keskustellaan vuosikokouksissa.
Vuonna 2017 FinnWID aloi< uutena toimintamuotonaan naisiin ja tyCöihin kohdistuvan ihmiskaupan
vastaisen työn. Vuoden aikana käynniste<in kehityshteistyöhankkeen suunniCelu Nigeriaan ja suunnitel=in
Toisenlaisia tarinoita -kampanja, joka lisää =etoisuuCa ihmiskaupasta ja kerää varoja naisten
toimeentulomahdollisuuksien kehiCämiseksi Nigeriassa.

2. TAVOITTEET VUONNA 2018
Vuoden 2018 osalta FinnWIDin tavoiCeena on:
!
!
!
!
!
!
!
!

Monipuolistaa varainhankinnan toimintoja ja lisätä omaa varainhankintaa
Saada ulkoministeriöltä posi=ivinen rahoituspäätös nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksia
vahvistavalle hankkeelle Nigeriaan
Saada posi=ivinen rahoituspäätös vies=ntähankkeelle Kepan koordinoimasta kolmivuo=sesta
Frame, Voice, Report! -hankehausta
Valmistautua palkkaamaan henkilöresursseja hankkeisiin
KasvaCaa FinnWIDin tunneCavuuCa ja Toisenlaisia tarinoita -kampanjaa seuraavien ihmisten
lukumäärää
Suunnitella alkuvuodelle 2019 asiantun=jaseminaari ja varainhankinnallinen konser<
Ak=voida mukaan uusia vapaaehtoisia
Näkyä ja toimia ak=ivises= eri verkostoissa, kuten Ihmiskaupan vastaisessa verkostossa (IKV),
Naisjärjestöjen Keskusliitossa, Perjantai-ryhmässä ja Kehyksen Gender-ryhmässä
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3. TOIMENPITEET VUONNA 2018
Vuoden 2018 keskeisimmät toimintamuodot tulevat olemaan:
•
•
•
•
•
•
•

Vies=nnällinen ja varainhankinnallinen Toisenlaisia tarinoita -kampanja, jonka aloitusseminaari
30.1.2018
Kehitysyhteistyöhankkeen suunniCelu ja rahoituksen haku ulkoministeriön hanketukikierrokselta
keväällä
Vies=ntähankkeen suunniCelu ja rahoituksen haku keväällä
Varainhankinnallisten Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyjen suunniCelu ja toteutus kevät–syksy
Maailma kylässä -fes=vaaleille osallistuminen
Verkostoyhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Asiantun=jaseminaarin ja varainhankinnallisen konser=n suunniCelu alkuvuoteen 2019

3.1. HALLINTO
•
•
•

Uuden hallituksen valinta ja perehdytys, tehtävänkuvien kirjoitus ja tehtävän jaosta sopiminen
Jäsenrekisterin käytäntöjen päiviCäminen
Rahankeräysluvan hakeminen

3.2. VAIKUTTAMISTYÖ JA VIESTINTÄ
Vuonna 2018 vaikuCamistyötä tehdään eri verkostoihin osallistumalla ja =lanteen mukaan =edoCeissa ja
lausunnoissa mukana olemalla. Kehityspolii<sessa vaikuCamistyössä FinnWIDin keskeisinä teemoina ovat
naisten aseman ja sukupuolten välisen tasa-arvon merkitykset kehityksessä ja Suomen kehityspoli=ikassa.
Toisenlaisia tarinoita -kampanja avataan Eurooppa-salissa järjesteCävällä seminaarilla 30.1.2018. Samalla
avataan kampanjan verkkosivut ja Facebook-sivut. Kampanjan avulla vies=tään naisiin ja tyCöihin
kohdistuvasta ihmiskaupasta ja erityises= ihmiskaupan taustalla vaikuCavista syistä. Kampanjan teemoista
=edotetaan ak=ivises= medialle ja tehdään yhteistyötä =edotusvälineiden kanssa.
FinnWIDin ak=ivit käyvät puhumassa Toisenlaisia tarinoita -kampanjasta ja muista FinnWIDille keskeisistä
teemoista erilaisissa =laisuuksissa kutsuCuina puhujina.
FinnWIDille perustetaan TwiCer-=li. Sekä TwiCerissä eCä FinnWIDin Facebook-sivulla vies=tään niin
ihmiskauppatema=ikasta, kehitysyhteistyöstä ja -poli=ikasta kuin sukupuolten tasa-arvoon liiCyvistä
ilmiöistä.
Vuoden aikana päivitetään FinnWIDin visuaalinen ilme ja verkkosivut.
Toiminnassa mukana oleville ak=iveille jatketaan vies=ntää Facebookin suljetussa ak=ivien ryhmässä.
Jäsenille lähetetään uu=skirje vähintään 4 kertaa vuodessa.
3.3. VARAINHANKINTA
Varainhankinnan perustana toimii edelleen jäsenhankinta. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut muodostuvat
seuraavas=:
•
•

Kokohintainen vuosimaksu 25 e
Kokohintainen jäsenmaksu puolelta vuodelta 15e
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•
•

Vuosimaksu työCömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 12e
Jäsenmaksu puolelta vuodelta työCömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 7e

Lisäksi FinnWID tulee vuodesta 2018 läh=en kutsumaan kannaCajajäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä ja
sää=öitä sekä yksityishenkilöitä, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. KannaCajajäsenillä ei
ole päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa (ei äänioikeuCa), muCa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Kannatusjäsen maksaa vuosiCain kannatusjäsenmaksun, joka on 60 euroa.
Vuonna 2018 FinnWIDillä on valtakunnallinen rahankeräyslupa (RA/2017/1275), joka mahdollistaa
vas=kkeeComan varainkeruun. Vuoden aikana luvalle tullaan hakemaan jatkoa.
Toisenlaisia tarinoita -kampanjan tavoiCeena on kerätä 4 000 euroa vuoden 2018 aikana (kahden vuoden
aikana 8 000 euroa). Tällä summalla tullaan kaCamaan ensisijaises= kehitysyhteistyöhankkeen
omavastuuosuuCa. Kampanjalla tulee olemaan oma Facebook-sivu ja ne<sivu, jossa on
lahjoitusominaisuudet.
Kevään aikana suunnitellaan myös varainkeruulliset Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyt, joita tullaan
toteuCamaan kesän ja syksyn aikana. Kävelyjä voidaan toteuCaa myös tulevina vuosina.
Mahdollises= alkuvuodelle 2019 suunnitellaan varainhankinnallinen Toisenlaisia tarinoita -konser<.
Vuoden aikana pohditaan myös muita keinoja monipuolistaa varainhankintaa ja kannustetaan erityises=
FinnWIDin vapaaehtoisia toteuCamaan varainhankinnallisia tempauksia.
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