FINNWID - NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2019
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. TAVOITTEET VUONNA 2019
Vuoden 2019 osalta FinnWIDin tavoitteena on:
●
●
●
●
●

Lisätä suomalaisten tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta nuoriin naisiin
kohdistuvasta ihmiskaupasta
Vahvistaa yhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa Nigeriassa ja aloittaa työ nuorten naisten
toimeentulon vahvistamiseksi
Kerätä varoja hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen sekä toimintoihin Nigeriassa.
Kehittää kaupunkikävelyjen konseptia edellisen vuoden kokemusten perusteella.
Edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa vaikuttamistyöllä yhdessä
verkostojen ja kumppanien kanssa. Kartoittaa uusia verkostoitumiskumppaneita.
Kehittää järjestön asiantuntijatoimintaa (asiantuntijavierailut ja -luennot eri teemoista)

3. TOIMENPITEET VUONNA 2019
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 varainhankinnasta
varainhankintakappaleessa alempana). Kampanjalla on oma Facebook-sivu ja verkkosivu. FinnWID tiedottaa
kampanjan teemoista aktiivisesti myös medialle ja tekee tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä.
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Heinäkuussa 2018 FinnWID sai rahoituksen Fingon koordinoimasta EU tukea antavasta Frame, Voice,
Report -ohjelmasta kehitysviestintähankkeelle, jonka avulla tämän kampanjan toimintoja pystyttiin
laajentamaan ja resurssoimaan. Hanke jatkuu vuoden 2019 kesäkuuhun asti.
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.
Keskeiset toiminnat vuoden 2019 aikana ovat:
- Viestintä sosiaalisessa mediassa
- Ihmiskauppaa käsittelevä kurssi Diak-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille
- Verkkopohjaisen “Ihmiskaupan kaari” -opetusmateriaalin tuottaminen
- Opetusmateriaalin julkaisuseminaari Eurooppa-salissa
- Maailma Kylässä -festivaalit
- FinnWIDin nigerialaisen kumppanijärjestön matka Suomeen ja tapaamiset ihmiskaupan parissa
toimivien asiantuntijoiden kanssa
- Pienet, vapaaehtoisten järjestämät ihmiskauppaa käsittelevät tapahtumat
Hankkeen päätyttyä kampanjaa jatketaan viestimällä kampanjan Facebook-sivulla ja käymällä puhumassa
kampanjan teemoista eri tilaisuuksissa. Vuoden aikana kartoitetaan myös mahdollisuuksia saada
kampanjan teemoille ja hankkeen aikana tuotettujen materiaalien levittämiselle jatkohankerahoitusta.
Nuorten naisten toimeentulon kehittäminen Nigeriassa
Joulukuussa 2018 FinnWID sai kielteisen rahoituspäätöksen ulkoministeriöltä kehitysyhteistyöhankkeelle
Nigerian Benin Cityyn. Omalla varainkeruulla on kuitenkin onnistuttu keräämään rahoitusta Nigerian
toiminnoille, joten vuonna 2019 tullaan aloittamaan nuorten naisten toimeentuloa ja koulutusta tukeva
toiminta yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa. Samalla suunnitellaan mahdollista uutta hankehakua
keväälle 2020.
Yleinen tiedotus ja viestintä
Vuonna 2019 FinnWID jatkaa aktiivista viestimistä toiminnastaan ja siihen liittyvistä teemoista järjestön
Facebook-sivun, Twitter-tilin ja verkkosivujen kautta.
FinnWIDin oman viestinnän lisäksi FinnWIDin hallituslaiset ja aktiivit viestivät järjestön teemoista aktiivisesti
omissa väylissään. Hallituslaiset ja aktiivit käyvät myös puhumassa Toisenlaisia tarinoita -kampanjasta ja
muista FinnWIDille keskeisistä teemoista erilaisissa tilaisuuksissa kutsuttuina puhujina. Vuoden aikana
järjestö kehittää asiantuntijapuheenvuorojensa markkinointia.
Vuoden aikana tarkastellaan mahdollisuutta avata FinnWIDille Instagram-tili ja kirjoitetaan
viestintästrategia.
Tilanteen mukaan FinnWID on mukana verkostojensa kautta sen toiminnan teemoihin läheisesti liittyvissä
tiedotteissa ja lausunnoissa.
Jäsenistölleen järjestö on viestinyt perinteisesti uutiskirjeellä, joka avataan nyt myös sidosryhmille ja
toiminnasta kiinnostuneille henkilöille tilattavaksi. Toiminnassa mukana oleville aktiiveille järjestö viestii
Facebookin suljetussa aktiivien ryhmässä, jolle kehitetään vuoden aikana vaihtoehtoisia väyliä, sillä
Facebook-ryhmän viestit eivät enää tavoita ryhmän jäseniä tehokkaasti. Erilaisiin projekteihin ja
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prosesseihin muodostetaan kulloinkin sopiva viestintäryhmä (esim. sähköpostiryhmä, whatsapp-ryhmä
tmv.).
Verkostotyö
FinnWID on mukana ihmiskaupan vastaisen verkoston (IKV) toiminnassa. Tämän lisäksi FinnWID on
jäsenenä Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö Fingossa sekä Naisjärjestöjen Keskusliitossa.
FinnWID osallistuu myös tilanteen mukaan temaattisesti tärkeisiin verkostotapaamisiin, kuten Perjantairyhmän sekä Fingon Gender-työryhmän ja Siirtolaisuus ja kehitys -työryhmän kokoontumisiin.
Vuoden 2019 aikana FinnWID pyrkii verkostoitumaan lähemmin Suomessa järjestöjen kanssa, joissa on
nigerialaisia toimijoita. Lisäksi vanhat FinnWIDin aktiivit kutsutaan verkostoitumistapaamiseen.
Varainhankinta
Vuoden aikana tehtävällä varainhankinnalla kerrytetään varakassaa ulkoministeriön hankerahoituksen
omarahoitusosuutta varten. Uutta hanketta tullaan hakemaan keväällä 2020 ja haun yhteydessä FinnWIDin
on kyettävä todistamaan, että sillä on resurssit kattaa omarahoitusosuus.
Varainhankinnan perustana toimii jäsenhankinta. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut muodostuvat
seuraavasti:
Kokohintainen vuosimaksu 25 e
Kokohintainen jäsenmaksu puolelta vuodelta 15e
Vuosimaksu työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 12e
Jäsenmaksu puolelta vuodelta työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 7e
Lisäksi FinnWID voi kutsua kannattajajäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä sekä yksityishenkilöitä,
jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole päätösvaltaa yhdistyksen
kokouksissa (ei äänioikeutta), mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsen maksaa vuosittain
kannatusjäsenmaksun, joka on 100 euroa.
FinnWIDillä on valtakunnallinen rahankeräyslupa (RA/2018/1095) vuosille 2019-2020, joka mahdollistaa
vastikkeettoman varainkeruun.
Toisenlaisia tarinoita -kampanjan kautta järjestö kerää varoja nuorten naisten toimeentulo- ja
koulutusmahdollisuuksien kehittämiseksi Nigeriassa Benin Cityssä. Kampanjalla on oma Facebook-sivu ja
verkkosivu.
Kesän aikana FinnWID toteuttaa Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyjä. Kävelyt tarjoavat kiinnostavan
vapaaehtoisuuden muodon ja sekä koordinaatio-ryhmään että oppaiksi houkutellaankin uusia aktiiveja.
Vuoden aikana pohditaan myös muita keinoja monipuolistaa varainhankintaa ja kannustetaan erityisesti
FinnWIDin vapaaehtoisia toteuttamaan varainhankinnallisia tempauksia.
Hallinto
-

Hallituksen kokoukset noin kahden kuukauden välein
Uuden hallituksen valinta ja perehdytys, tehtävänkuvien kirjoitus ja tehtävän jaosta sopiminen
Veroilmoitus
Rahankeräysluvan tilitys
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