FINNWID – NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY
TOIMINTAKERTOMUS 2018

1. JOHDANTO
FinnWID – Naiset kehitystyössä ry on vuonna 1990 rekisteröity järjestö, jonka toiminta on avointa kaikille
naisten asemasta ja kehityskysymyksistä kiinnostuneille. Järjestö pyrkii herättämään keskustelua naisten ja
tyttöjen oikeuksista ja kasvattamaan kansalaisten tietoisuutta kehitykseen ja sukupuolten tasa-arvoon
liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi järjestö pyrkii vaikuttamaan konkreettisesti tasa-arvoisemman ja
oikeudenmukaisemman kehityspolitiikan ja maailman syntyyn. Vuodesta 2017 lähtien FinnWID on
keskittynyt ihmiskaupan vastaiseen työhön.
Vuoden 2018 aikana FinnWID palkkasi ensimmäisen osa-aikaisen työntekijänsä saatuaan hankerahoituksen
Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelleen. Järjestö toimii kuitenkin pääsääntöisesti
vapaaehtoispohjalta. Verkostoituminen suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa on
tärkeä osa FinnWIDin toimintatapaa. FinnWID tekee mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia kannanottoja
yhdessä muiden sen toimintaan liittyvien järjestöjen kanssa.
FinnWIDin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja omalla varainhankinnalla. Lisäksi eri hankkeisiin haetaan
rahoitusta ulkoisista rahoituslähteistä. FinnWID on aiemmin toteuttanut ulkoministeriön tuella
kehitysyhteistyöhankkeita ja tulee jatkossakin hakemaan rahoitusta erilaisille naisten asemaa ja
sukupuolten tasa-arvoa edistäville hankkeille. Kehitysyhteistyöhankkeita toteutetaan yhteistyössä
paikallisten kumppanien kanssa.
2. HALLINTO
Vuonna 2018 FinnWIDin hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa. Vuosikokous, jossa valittiin uusi hallitus,
pidettiin 26.3.2018. Hallituksen toimintatapaan kuului kokousten lisäksi aktiivinen keskustelu hallituksen
Facebook-ryhmässä ja sähköpostitse.
Vuosikokouksen lisäksi pidettiin ylimääräinen jäsenkokous 27.8.2018 koska tuolloinen varapuheenjohtaja
Anna Kuokkanen valittiin työntekijäksi Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelle, joka oli saanut
positiivisen rahoituspäätöksen heinäkuussa 2018. Kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Elina
Kutramoinen.
Vuoden aikana FinnWID perehtyi myös työnantajana toimimiseen. Hallitus päätti noudattaa Sosiaalialan
järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. 28.8.2018 FinnWIDin hallitusta oli sparraamassa työnantajan
velvollisuuksista Fingon Kirsi Creder. Palkkojen hoitoa varten FinnWID otti käyttöön palkkaus.fi järjestelmän ja työntekijä vakuutettiin vakuutusyhtiö OP:ssä.
Vuonna 2018 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Erna Alitalo (puheenjohtaja)
Anna Kuokkanen (varapuheenjohtaja 27.8.2018 ja 1.9.2018 alkaen työntekijä FVR-hankkeessa)
Elina Kutramoinen (jäsen 27.8.2018 asti ja varapuheenjohtaja 28.8.2018 alkaen)
Tommi Kauppinen (taloudenhoitaja)
Laura Kirjokivi (sihteeri)
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Elina Hiipakka (jäsen)
Teija Kanerva-Mbengue (jäsen)
Virpi Vepsäläinen (varajäsen)
Tuuli Vilhunen (varajäsen)
Ella Virtanen (varajäsen)
Kati Kataja (varajäsen)
Elina Pohjonen (varajäsen)
Saija Sambou (varajäsen)
3. VUODEN 2018 TOIMINTA
Vuonna 2018 FinnWIDin tavoitteena oli:
• Monipuolistaa varainhankinnan toimintoja ja lisätä omaa varainhankintaa
• Saada ulkoministeriöltä positiivinen rahoituspäätös nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksia
vahvistavalle hankkeelle Nigeriaan
• Saada positiivinen rahoituspäätös viestintähankkeelle Kepan koordinoimasta kolmivuotisesta
Frame, Voice, Report! -hankehausta
• Valmistautua palkkaamaan henkilöresursseja hankkeisiin
• Kasvattaa FinnWIDin tunnettavuutta ja Toisenlaisia tarinoita -kampanjaa seuraavien ihmisten
lukumäärää
• Suunnitella alkuvuodelle 2019 asiantuntijaseminaari ja varainhankinnallinen konsertti
• Aktivoida mukaan uusia vapaaehtoisia
• Näkyä ja toimia aktiivisesti eri verkostoissa, kuten Ihmiskaupan vastaisessa verkostossa (IKV),
Naisjärjestöjen Keskusliitossa, Perjantai-ryhmässä ja Kehyksen Gender-ryhmässä
Viestinnän ja varainhankinnan osalta vuoden aikana onnistuttiin erittäin hyvin. Tammikuussa FinnWID
lanseerasi Toisenlaisia tarinoita -varainhankinta- ja tiedotuskampanjan. Kesällä toteutettiin Toisenlaisia
tarinoita -kaupunkikävelyt, joilla kerättiin varoja järjestön työhön. Kävelyt tarjosivat sekä mukavan uuden
vapaaehtoisuuden muodon että kiinnostavan tavan tukea FinnWIDin työtä rahallisesti. Hankerahoitusta
saatiin Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelle, mutta ulkoministeriön hankehausta tuli kielteinen
päätös. Kehitysviestintähankkeen rahoituksen myötä FinnWID palkkasi ensimmäisen osa-aikaisen
työntekijän syyskuun alussa ja hankkeen myötä toimintaan saatiin myös mukaan uusia vapaaehtoisia.
Hankkeen myötä keväälle 2019 on tulossa asiantuntijaseminaari, mutta varainhankinnallisen konsertin
järjestämisestä päätettiin luopua.
Alla tarkemmin kuvausta eri toiminnoista ja niissä saavutetuista tuloksista.
Toisenlaisia tarinoita -kampanja
Vuoden 2018 alussa FinnWID lanseerasi Toisenlaisia tarinoita -kampanjan, jonka tarkoituksena on viestiä
naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta ihmiskaupasta, erityisesti ilmiön juurisyistä, sekä kerätä varoja Nigeriaan
nuorten naisten toimeentulo- ja opiskelumahdollisuuksien vahvistamiseksi (kampanjan varainhankkinnasta
varainhankintakappaleessa alempana).
Kampanja avattiin Eurooppa-salissa järjestetyllä seminaarilla 30.1.2018. Samalla avattiin kampanjan
verkkosivut ja Facebook-sivut. Kampanjan visuaalisen ilmeen suunnitteli pro bono -toimeksiantona Hahmo
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Design oy. Video- ja valokuvamateriaalia kampanjalle antoivat valokuvaajat Juha Peurala ja Anna
Kuokkanen.
Avajaisseminaarissa oli 100 osallistujaa ja streemauksen kautta joitakin kymmeniä. Puhujina olivat Itohan
Okundaye, jonka aloitteesta kampanja on syntynyt, ylitarkastaja Venla Roth ihmiskaupparaportoijan
toimistosta ja Pro-tukipisteen erityisasiantuntija Essi Thesslund sekä paneelikeskustelussa lisäksi FinnWIDin
puheenjohtaja Erna Alitalo. FinnWIDin varapuheenjohtaja Anna Kuokkanen avasi tilaisuuden ja sen
juonsivat Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan. Tilaisuus sai paljon medianäkyvyyttä: yli 10 juttua ilmestyi
lehdissä (sanoma- ja aikakauslehdissä), radiossa, TV:ssä ja verkkolehdissä, mm. Yle useissa kanavissa,
Hufvudstadsbladet, Kouvolan Sanomat, Karjalainen ja Maailman Kuvalehti. Tilaisuus sai jälkikäteen kiitosta
osallistujilta mm. sähköpostitse ja ihmiskaupan vastaisen verkoston tapaamisessa.
Läpi vuoden kampanjan teemoista viestittiin aktiivisesti niin kampanjan Facebook-sivulla kuin myös
FinnWIDin Facebook- ja Twitter-tileillä.
Maailma Kylässä -festivaaleilla 26.5.2018 järjestettiin paneelikeskustelu Ihmiskaupan uhrista ihmiskaupan
vastustajaksi, jossa pohdittiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan syitä ja keinoja ehkäistä sitä.
Toimittaja Maryan Abdulkarim moderoi tilaisuuden, johon osallistuivat Itohan Okundaye, Erna Alitalo ja
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tutkija Minna Viuhko. Kansallisteatterin Lavaklubi oli
täynnä kuulijoita ja keskustelua seurattiin myös streamin välityksellä. Tilaisuuden videointi oli katsottavissa
myös jälkeenpäin festivaalin Youtube-kanavalla.
➢ Toisenlaisia tarinoita Facebook-sivulla oli vuoden päättyessä 1035 seuraajaa.
➢ Vuoden aikana tehtiin yhteensä noin 100 julkaisua facebook-julkaisua
➢ Facebook-sivulla oli paljon aktiivisia seuraajia, jotka tykkäsivät ja kommentoivat sivun
postauksia aktiivisesti.
➢ Toisenlaisia tarinoita -internet-sivulla kävi vuoden aikana 1568 uniikkia kävijää, ja sivuston eri
sivuja katsottiin yhteensä noin 4000 kertaa.
➢ Kampanjan tilaisuuksissa tavoitettiin yli 200 ihmistä
➢ Kaikkinensa kampanjan viestinnän ja mediayhteistyön kautta tavoitettiin yli 100 000 ihmistä
Toisenlaisia tarinoita -hanke (Frame, Voice, Report! -rahoitus)
Heinäkuussa 2018 FinnWID aloitti Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeen, jolle saatiin rahoitus (28
477 euroa, lisäksi omavastuu 1499) Fingon koordinoimasta EU-tukea antavasta Frame, Voice, Report ohjelmasta. Rahoituksen avulla alkuvuodesta alkanutta kampanjaa pystyttiin laajentamaan ja
resurssoimaan paremmin. Hanke jatkuu kesäkuuhun 2019 asti. Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen
työntekijä 1.9. alkaen (Anna Kuokkanen).
Hankkeen tavoitteena on, että suomalaisten tietoisuus Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta, naisiin
kohdistuvasta ihmiskaupasta, sen juurisyistä ja siitä, mitkä rakenteelliset globaalit tekijät tuottavat
ihmiskauppaa ja miten suomalainen voi tunnistaa ihmiskauppaa ja vaikuttaa ihmiskaupan ehkäisemiseksi,
on lisääntynyt.
Hankkeen keskeiset toiminnot vuoden 2018 aikana olivat:
•
•

Aktiivinen viestintä sosiaalisessa mediassa
Diak-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille ihmiskauppaa käsittelevän kurssin valmistelu
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•
•
•

•
•

Kampanjan verkkosivustoon rakennettavan “Ihmiskaupan kaari” -oppi-/tiedotusmateriaalin sisällön
suunnittelu
Mediayhteistyö (pidempien taustoittavien juttujen suunnittelu mm. Helsingin Sanomiin freelancerjournalistin kanssa)
Hankkeen työntekijän, Anna Kuokkasen, ja aktiivin, Inkeri Mellasen, aineistonkeruumatka Nigeriaan
5.-16.11.2018. Matkaa varten Facebookin aktiivien ryhmässä julkaistiin hakuilmoitus ja matkasta
kiinnostuneilta pyydettiin lyhyt hakemus. Tämän jälkeen hallituslaisista koottu valitsijatiimi valitsi
matkalle lähtevän vapaaehtoisen. Aktiivin kaikki matkakulut maksettiin ja lisäksi hän sai päivärahan
matkan ajalta. Matkan aikana tavattiin ja haastateltiin mm. kumppanijärjestöjen edustajia (Edo
State NGO Coalition Against Trafficking in Persons, ENCATIP), IOM:n Benin Cityn edustaja, Edo State
Task Force Against Human Traficking edustaja, NAPTIPin edustaja, Benin Cityn yliopiston
sosiologian ja antropologian laitoksen professori Kokunre Abontaen-Eghafona, WOCONin edustaja,
kumppanijärjestöjen työhön osallistuvia ihmisiä ja esim. naisyrittäjiä. Matkalla kuvattiin valokuvia ja
videoita oppimateriaalia varten. Matkan valmisteluun liittyvät materiaalit ja matkaraportti on
arkistoitu.
Vapaaehtoisten hankeryhmä kokoontui syys-joulukuussa neljä kertaa. Hankkeen tapaamisiin ja
muihin hankkeen toimintoihin osallistui syksyn aikana noin 25 vapaaehtoista.
Syksyn 2018 aikana Anna Kuokkasta haastateltiin hankkeen teemoista Maailman Kuvalehden
Ruohonjuurella-palstalle.

Nuorten naisten toimeentulon kehittäminen Nigeriassa
FinnWID haki ulkoministeriöltä 14.5.2018 hanketukea yhteensä 86 687 euroa (omavastuun kanssa
hankebudjetti yhteensä 101 985 euroa) kaksivuotiselle kehitysyhteistyöhankkeelle. Tukea haettiin yhdessä
Nigerialaisen kumppanijärjestökoalition Edo State NGO Coalition Against Trafficking in Persons (ENCATIP)
kanssa. Hanke suunniteltiin toteutettavaksi Nigeriassa Edon maakunnassa Benin Cityssä. Hankkeen pitkän
aikavälin tavoitteeksi määriteltiin, että yhä harvempi nuori nainen joutuu ihmiskaupan uhriksi Edon
maakunnassa.
Hankkeen päätoiminnoksi suunniteltiin toimintamallin rakentaminen, jolla tuetaan nuorten naisten
toimeentulomahdollisuuksia. Toimintamallin oli tarkoitus sisältää koulutusohjelma sekä avointen
ohjaustyöpajojen malli, joita oltaisiin pilotoitu ensimmäisen hankekauden aikana. Pilottikoulutusohjelmaan
oli määrä osallistua 15 maaseutuyhteisöistä tulevaa, iältään 15–35-vuotiasta nuorta naista. Avoimien
ohjaustyöpajojen oli määrä pyöriä kuukausittain Benin Cityssä ja niistä oli tarkoitus saada tukea liittyen
yritysideaansa, työnhakuun tai koulutusmahdollisuuksiin. Kehitettyä toimintamallia suunniteltiin
jatkettavan ja laajennettavan hankkeen toisessa vaiheessa.
18.12.2018 FinnWID sai ulkoministeriöltä kielteisen rahoituspäätöksen. Päätöksen keskeisimpinä
perusteluina olivat: hakemus on liian yleisellä tasolla ja suunnittelu kesken, hyödynsaajat eivät ole
osallistuneet suunnitteluun ja Nigeria ei kuulu vähiten kehittyneiden maiden joukkoon, joita
kehitysyhteistyössä priorisoidaan.
Kielteisestä päätöksestä viestittiin FinnWIDin kumppanijärjestöille Nigeriassa ja lisäksi Suomessa ensiksi
vapaaehtoisille aktiivien ryhmässä ja tämän jälkeen jäsenien uutiskirjeessä ja järjestön Facebook-sivuilla.
Alkuvuoteen 2019 suunniteltiin tapaaminen aktiivien kanssa, jossa päätöstä puretaan ja suunnitellaan
jatkotoimia. Myös kumppanien kanssa aloitettiin keskustelut FinnWIDin omalla varainhankinnalla
kerättyjen varojen käytöstä nuorten naisten toimeentulon tukemiseksi ilman ulkoministeriön laajempaa
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hankerahoitusta. Näitä keskusteluja alustettiin myös jo Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeen
matkalla marraskuussa, kun kumppanijärjestöjen edustajia päästiin tapaamaan paikan päälle Nigerian
Benin Cityssä. Samalla matkalla tutustuttiin myös muihin alueen ihmiskaupan vastaisen työn parissa
toimiviin tahoihin, mikä tukee myös mahdollisen uuden hankehakemuksen suunnittelua.
Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyt
Toisenlaisia tarinoita -kampanjan lisäksi toinen järjestön suuri ponnistus varojen keräämiseksi oli
kaupunkikävelyt. Opastetut naisten historiaa Helsingin Kalliossa käsittelevät kävelykierrokset olivat
FinnWIDille täysin uusi varainkeruukonsepti, jonka viidestä FinnWIDin aktiivista koostunut tiimi suunnitteli
kevään 2018 aikana. Tiimi sai tukea työhönsä myös muilta FinnWIDin aktiiveilta ja Kallion
kulttuuriverkostolta. Heinä- ja elokuussa järjestettiin viisi maksullista opastettua kävelykierrosta Helsingin
Kalliossa.
Kevään aikana kierroksia varten koostettiin tarvittava materiaali kävelyn sisällöstä sekä toiminta- ja
turvallisuusohjeet. Kesän alussa koulutettiin yhteensä 14 vapaaehtoista kaupunkikävelyopasta. Oppaita
haettiin FinnWIDin vapaaehtoisten joukosta, Facebook-tapahtuman ja sähköpostilistoille lähetettyjen
ilmoitusten avulla. Lisäksi oppaita rekrytoitiin Maailma kylässä -festivaalilta. Oppaiden koulutus järjestettiin
kahtena arki-iltana. Ensimmäisessä tapaamisessa oppaat saivat tekstimateriaalin kierroksen sisällöstä sekä
sopimuksen sitoutumisesta vapaaehtoiseksi allekirjoitettavaksi. Koulutuksessa esiteltiin FinnWIDin
toimintaa ja Toisenlaisia tarinoita -kampanjaa. Lisäksi käytiin läpi kävelykierroksen reitin sisältö ja tehtiin
harjoitus. Koulutuksessa oli paikalla myös kokeneet kaupunkioppaat Juhani Styrman ja Seija Sihvonen
Kallion kulttuuriverkostosta vastaamassa kysymyksiin ja kertomassa opastamisen käytännöistä. Toiselle
koulutuskerralla oppaat kävivät kävelykierroksen läpi kahdessa eri ryhmässä opastaen kukin vuorotellen
etukäteen harjoittelemansa kohteen.
Kaupunkikävelyjen pääsylippu maksoi 10 euroa ja sen sai maksaa joko tilisiirtona FinnWIDin tilille tai
kierroksen lähtöpisteessä käteisellä. Kaupunkikävelyjä markkinoitiin Facebookissa, sähköpostilistoilla, eri
medioille sunnatulla tiedotteella, nettisivustoilla, joissa voi mainostaa tapahtumia sekä perinteisillä
julisteilla, joita vietiin kauppoihin ja kirjastoihin.
Kesän viiden kierroksen lisäksi FinnWID osallistui Helsingin kävelyfestivaaliin syyskuussa kahdella
Toisenlaisia tarinoita -kävelykierroksella. Lippuja kierrokselle pystyi ostamaan festivaalin omilta
nettisivuilta. Tämän lisäksi kaupunkikävelyjen Facebook-tapahtumassa ja FinnWIDin Facebook-sivuilla
markkinoitiin mahdollisuutta tilata yksityinen kävelykierros ja syksyn aikana toteutui neljä yksityiskierrosta.
Palaute kävelyistä oli erittäin hyvää sekä osallistujilta että koulutetuilta oppailta. Kävelyt tarjosivat
mielenkiintoisen uuden vapaaehtoisuuden muodon ja niillä oli merkitystä sekä varainkeruudellisesti että
sisällöllisesti - teema herätti monet pohtimaan sukupuolten tasa-arvon historiaa Suomessa ja naisten
toimijuutta.
➢ Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyillä kerättiin varoja yhteensä 3155 euroa
➢ Kesän aikana kävelyille osallistui yli 300 henkilöä
➢ Kävelyt saivat medianäkyvyyttä Helsingin sanomien Nyt-liitteen Menot-palstalla,
printtipäivälehden meno-listauksessa, Metron lehtijutussa sekä YLE Radio Suomen aamu ohjelmassa.
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Yleinen tiedotus- ja viestintätyö
Vuonna 2018 FinnWID jatkoi aktiivista viestimistä toiminnastaan ja siihen liittyvistä teemoista järjestön
Facebook-sivun ja verkkosivujen kautta. Vuoden aikana hankittiin myös Twitter-tili. Vuoden aikana
FinnWIDin visuaalinen ilme sekä verkkosivut uusittiin. Uudet verkkosivut aukesivat syyskuussa 2018.
Visuaalisen ilmeen suunnitteli pro bono -toimeksiantona Hahmo Design oy ja FinnWIDin vapaaehtoiset
toteuttivat sivut.
FinnWIDin oman viestinnän lisäksi FinnWIDin hallituslaiset ja aktiivit viestivät järjestön teemoista aktiivisesti
omissa väylissään. Vuoden aikana aktiivit kävivät myös puhumassa Toisenlaisia tarinoita -kampanjasta ja
muista FinnWIDille keskeisistä teemoista erilaisissa tilaisuuksissa kutsuttuina puhujina: Suomalaisen
Naisliiton kevätseminaarissa Naiset ja köyhyys 21.4.2018, Naistenpäivän brunssilla Vantaan Koivukylän
kirjastossa 8.3.2018, Frame Voice Report! -kick off -tilaisuudessa 7.9.2018, asiantuntijavieraana the
Ulkopolitist-verkkolehden ihmiskauppa-aiheisessa podcastissa 22.9.2018 ja Tasa-arvopäivillä 11.10.2018.
26.-27.5.2018 FinnWID osallistui Maailma Kylässä -festivaaliin perinteisellä ständillä sekä järjestämällä
ihmiskauppa-aiheisen keskustelutilaisuuden (katso osio Toisenlaisia tarinoita -kampanja edellä).
Toiminnassa mukana oleville aktiiveille jatkettiin viestintää Facebookin suljetussa aktiivien ryhmässä ja
jäsenille lähetettiin vuoden aikana yhteensä yhdeksän uutiskirjettä.
➢ FinnWIDin Facebook-seuraajien määrä kasvoi vuoden aikana 362 henkilöstä 596 henkilöön.
➢ Vuoden aikana tehtiin yhteensä 66 julkaisua FinnWIDin Facebookissa ja ne tavoittivat
keskimäärin 264 ihmistä ja niihin reagoi keskimäärin 24,9 ihmistä.
➢ Facebook-sivujen seuraajien joukossa oli ihmisiä eri puolilta Suomea – mm. Uudeltamaalta,
Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pirkanmaalta, Pohjois-Savosta, Kainuusta, KantaHämeestä, Kymenlaaksosta ja Päijät-Hämeestä. Lisäksi seuraajia oli ulkomailta.
➢ Twitteriin FinnWID keräsi ensimmäisen vuoden aikana seuraajia yhteensä 247
➢ Eri tilaisuuksissa FinnWID tavoitti n. 350 ihmistä (mukana ei TT-kampanjan tilaisuuksiin
osallistuneet)
Verkostotyö
Toimintakauden aikana FinnWID on mukana ihmiskaupan vastaisen verkoston (IKV) toiminnassa. Tämän
lisäksi FinnWID on jäsenenä Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö Fingossa sekä Naisjärjestöjen
Keskusliitossa. FinnWID osallistui myös Perjantai-ryhmän ja Fingon Gender-työryhmän tapaamisiin.
Jäsenhankinta ja vapaaehtoisten rooli
FinnWID on vapaaehtoisten ylläpitämä järjestö, jonka toimintaa suunnittelee ja koordinoi hallitus. Erilaisten
toimintojen ja prosessien toteuttamiseen kootaan kulloinkin tarvittava aktiivien ryhmä ja myös erilaisia
asiantuntijapalveluita pyritään hankkimaan ensisijaisesti pro bonona (kuten verkkosivujen visuaaliset ilmeet
ja verkkosivujen tekeminen).
Vuoden 2018 aikana FinnWID palkkasi hankerahoituksen myötä ensimmäisen osa-aikaisen, määräaikaisen,
työntekijän, jonka ensisijaisena tehtävänänä oli Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeen
koordinointi. Hankkeen toimintojen toteutukseen innostettiin mukaan uusia ja vanhoja aktiiveja.
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Vuoden aikana FinnWIDin aktiivit ovat osallistuneet erilaisiin koulutuksiin, kuten
kehitysyhteistyöhankkeiden suunnitteluun, hallinnointiin ja seurantaan liittyviin sekä viestintään ja
vaikuttamistyöhön liittyviin.
Jäsenhankintaa tehtiin aktiivisella viestinnällä (sähköpostit vanhoille jäsenille ja mainokset Facebookissa)
erityisesti alkuvuodesta ja joitain kertoja loppuvuoden aikana. Lisäksi alkuvuodesta lähestyttiin
Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenjärjestöjä kutsulla kannatusjäseneksi.
➢ FinnWIDin Facebookin aktiivien ryhmässä olevien vapaaehtoisten määrä kasvoi 33 henkilöstä
56:een
➢ Toisenlaisia tarinoita -kampanjan ja aloitusseminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa oli
mukana noin 15 aktiivia
➢ Kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteluun ja hakemuksen kirjoittamiseen osallistui noin 10
aktiivia
➢ FinnWIDin esittelypisteellä Maailma kylässä -festivaalissa päivysti toukokuun lopulla yhteensä
12 vapaaehtoista.
➢ Toisenlaisia tarinoita -kävelykierroksia ohjasi 14 vapaaehtoista
➢ Kesän aikana FinnWIDin visuaalisen ilmeen suunnitteluun ja verkkosivujen uudistamiseen
osallistui noin 6 aktiivia
➢ Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeen toimintoihin osallistui syksyn aikana noin 25
vapaaehtoista.
➢ Vuoden lopussa FinnWIDillä oli 50 jäsenmaksun maksanutta jäsentä, jotka olivat eri puolilta
Suomea ja ulkomailta – mm. Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Hyvinkäältä, Mikkelistä,
Kuopiosta, Kajaanista, Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta.
➢ Mainostuksesta huolimatta yhdistyskannatusjäseniä ei saatu toimintavuoden aikana.
Varainhankinta ja talous
Vuonna 2018 FinnWIDin toimintaa rahoitettiin hankerahoituksella, jäsenmaksuilla sekä omalla aktiivisella
varainhankinnalla. Järjestö sai 28 477 euron suuruisen hankerahoituksen (omavastuuosuus 1499 euroa eli
hankkeen budjetti yhteensä 29 976 euroa) Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelleen Fingon
koordinoimasta ja EU:lta tukea saavasta Frame, Voice and Report -ohjelmasta. Ulkopuolisen rahoituksen
lisäksi FinnWID keräsi varoja aktiivisesti ja menestyksellisesti myös itse ja järjestön varankeruunmuotojen
voi sanoa vuoden aikana mullistuneen. Järjestöllä oli vuonna 2018 50 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.
FinnWIDillä oli käytössään valtakunnallinen rahankeräyslupa (RA/2017/1275).
FinnWID aloitti tammikuussa 2018 Toisenlaisia tarinoita -viestintä- ja varainhankintakampanjan. Kampanja
alkoi huolellisesti järjestetyllä seminaarilla ja lehdistötiedotteella mediahuomion takaamiseksi ja jatkui
aktiivisella sosiaalisen median (etenkin Facebookissa) kampanjoinnilla läpi kevään. Kampanjan tukena oli
näyttävä verkkosivusto. Menestyksen takasi ajankohtainen teema, karismaattinen ja kiinnostava
kampanjan aloittaja ja kasvot Itohan Okyndaye sekä sinnikäs vapaaehtoisten kampanjatyö.
Kampanjaviestejä lähetettiin myös FinnWIDin muiden viestintäkanavien kautta.
Toisenlaisia tarinoita -kampanjan lisäksi keväällä suunniteltiin uraauurtavat naisten historiaa Helsingin
Kalliossa käsittelevät varainhankinnalliset kävelykierrokset, jotka toteutettiin kesän aikana. Kävelyt ylittivät
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sekä tuotollansa, osallistujamäärällään että muulla keräämällään huomiolla kaikki odotukset.
Kävelykierroksista kerrottu lisää ylempänä tässä toimintakertomuksessa.
FinnWIDin aktiivi ja sihteeri Laura Kirjokivi toteutti kesällä oman varainkeruukampanjan, Riding for Hope,
jolla hän keräsi varoja Toisenlaisia tarinoita -kampanjalle sekä tiedotti ihmiskaupan vastaisesta työstä
pyöräilemällä kesän aikana Suomesta Italiaan. Projektiin liittyi aktiivinen kampanjointi sekä tiedottaminen
matkan kulusta ja ihmiskauppaan liittyvistä teemoista Riding for Hope - Facebook-sivulla sekä blogissa.
Lahjoituksia pystyi tekemään Mesenaatti-sivuston kautta. Tempaus sai paljon somenäkyvyyttä ja herätti
myös keskustelua ihmiskaupasta ilmiönä.
Vuoden aikana tehtiin myös jonkin verran kirpputori- ja tuotemyyntiä.
Syksyllä 2018 haettiin Poliisihallitukselta uutta valtakunnallista rahankeruulupaa, joka myönnettiin
FinnWIDille jolukuussa 2018 vuosille 2019-2020 (RA/2018/1095).
➢
➢
➢
➢

Toisenlaisia tarinoita -viestintäkampanjalla kerättiin 3236,37 euroa
Riding for Hope -tempauksella kerättiin 1119,20 euroa
Hankerahoitusta saatiin 28 477 euroa
Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyillä kerättiin varoja 3155 euroa
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