FINNWID – NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY
TOIMINTAKERTOMUS 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.
Järjestö toimii 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 2019 FinnWIDin hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Vuosikokous, jossa valittiin uusi hallitus,
pidettiin 19.3.2019. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös sääntömuutos, joka mahdollisti kahden
varapuheenjohtajan valinnan. Samalla muutettiin nimenkirjoitussääntöä seuraavanlaiseksi: Yhdistyksen
nimen kirjoittavat kaksi seuraavista yhdessä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
taloudenhoitaja, niin että vähintään toinen allekirjoittajista on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen toimintatapaan kuului kokousten lisäksi aktiivinen keskustelu hallituksen Facebook-ryhmässä,
messenger-ryhmässä ja sähköpostitse.
Vuonna 2019 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Erna Alitalo (puheenjohtaja)
Pauliina Sillfors (varapuheenjohtaja 17.12.2019 asti)
Anna Kuokkanen (varapuheenjohtaja 1.7.2019 alkaen)
Tommi Kauppinen (taloudenhoitaja)
Laura Kirjokivi (sihteeri)
Elina Hiipakka (jäsen)

Elina Mäkilä (jäsen)
Virpi Vepsäläinen (jäsen)
Teija Kanerva-Mbengue (varajäsen)
Rosa Natri (varajäsen)
Mimmu Paajanen (varajäsen)
Mervi Patosalmi (varajäsen)
Saija Sambou (varajäsen)
Tuuli Vilhunen (varajäsen)

3. VUODEN 2019 TOIMINTA
Tavoitteiden yhteenveto
Vuonna 2019 FinnWIDin tavoitteena oli:
●
●
●
●
●

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)

Suomalaisten tietoisuuden lisääminen Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta nuoriin naisiin
kohdistuvasta ihmiskaupasta onnistui hyvin, erityisesti Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeen
ansioista. Hankkeen rahoitus Fingon koordinoimasta EU-rahoitteisesta Frame, Voice, Report -ohjelmasta
jatkui kesäkuuhun 2019.
Työ nuorten naisten toimeentulon vahvistamiseksi Nigeriassa edistyi ja syksyn aikana
kumppanijärjestöjen kanssa saatiin sovittua tietokonekoulutusohjelma, joka alkaa alkuvuodesta 2020.
Kesällä toteutettiin uudelleen Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyt, joilla kerättiin varoja FinnWIDin
työhön. Kävelyt tarjosivat mukavan vapaaehtoisuuden muodon ja kiinnostavan tavan tukea FinnWIDin
työtä rahallisesti. Kävelyillä ei taloudellisesti päästy aivan yhtä mainioon tulokseen kuin vuonna 2018,
mutta kävelyjen rooli varainkeräyksessä oli kuitenkin merkittävä.
FinnWID osallistui vuoden aikana useisiin vaikuttamiskampanjoihin yhdessä sidosryhmiensä kanssa,
liittyen mm. eduskuntavaaleihin ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.

Uusia verkostoitumiskumppaneita kartoitettiin erityisesti opiskelijajärjestöistä (mm. SYL, TYY ja SAMK)
liittyen kehitysyhteistyöhön, mutta yhteistyökuvioissa pidettiin myös mielessä viestinnälliset ja
varainhankinnalliset puolet. Lisäksi jatkettiin yhteistyötä olemalla jäsen Naisjärjestöjen Keskusliitossa,
Fingon eri teemaryhmissä ja Ihmiskaupan vastaisessa verkostossa.
Asiantuntijavierailujen systemaattinen kehittäminen ei edennyt, mutta FinnWIDin vapaaehtoiset
osallistuivat erinäisiin tilaisuuksiin asiantuntijaroolissa (mm. Fingon varainhankinta-aiheinen työpaja,
Tampere Film Festivalin siirtolaisuutta käsittelevä keskustelutilaisuus).

FinnWIDin puheenjohtaja Erna Alitalo luovuttamassa Kohti tasa-arvoista kauppapolitiikkaa -julkilausumaa
kauppapolitiikan yksikön päällikölle Pasi-Heikki Vaaranmaalle sekä tasa-arvosuurlähettiläälle Katri Viinikalle.

Toisenlaisia tarinoita -kampanja
Tammikuussa 2018 aloitettu toisenlaisia tarinoita kampanja jatkui myös vuonna 2019. Lisäksi vuoden
2019 kesäkuuhun asti oli käynnissä heinäkuussa 2018 alkanut Toisenlaisia tarinoita kehitysviestintähanke, joka sai rahoitusta Fingon koordinoimasta EU-tukea antavasta Frame, Voice,
Report -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 29 976 euroa, josta omavastuuosuus oli 1499 euroa.

Hankkeessa työskenteli osa-aikainen työntekijä (Anna Kuokkanen). Hankkeen loppuraportti
toimintakertomuksen liitteenä. Kesäkuun jälkeen Toisenlaisia tarinoita -kampanja jatkoi
vapaaehtoisvoimin ja keskittyen viestimiseen Facebookissa ja Twitterissä.
Toisenlaisia tarinoita -hankeen tavoitteena oli lisätä suomalaisten tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan
suuntautuvasta, naisiin kohdistuvasta ihmiskaupasta ja sen juurisyistä. Lisäksi tavoitteena oli kasvattaa
tietoisuutta siitä, mitkä rakenteelliset globaalit tekijät tuottavat ihmiskauppaa ja miten suomalainen voi
tunnistaa ihmiskauppaa ja vaikuttaa ihmiskaupan ehkäisemiseksi.
Mediatyö onnistui hankkeen aikana hyvin, ja sen aikana julkaistiin useita yhteistyössä tehtyjä juttuja eri
medioissa. Myös hankkeen jälkeen syyskuussa 2019 Yle ja Sunnuntaisuomalainen julkaisivat vinkistämme
jutut Itohan Okundayen saamasta oleskeluluvasta.

Artikkeli Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta ja Itohan Okundayesta Helsingin Sanomissa
17.2.2020.

Hankkeen keskeiset toimintoja vuoden 2019 aikana olivat mm.:
➢ Nigerialaisen ihmiskaupan jäljillä -tiedotusmateriaalin toteutus osaksi Toisenlaisia tarinoita nettisivua.
➢ Aktiivinen viestintä sosiaalisessa mediassa.
➢ Mediayhteistyö, jonka myötä laajat artikkelit Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta
ihmiskaupasta julkaistiin Helsingin Sanomissa, Ylellä (nettisivulla, radiossa sekä illan
pääuutislähetyksessä), Sunnuntaisuomalaisessa, maailma.net-verkkojulkaisussa sekä
oikeusministeriön Haaste-lehdessä. Yhteensä jutut tavoittivat noin kaksi miljoonaa
suomalaista.
➢ Diak-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille järjestetty ihmiskauppaa käsittelevä
opintokokonaisuus.
➢ Vaihtoehtoja ihmiskaupalle -seminaari Eurooppasalissa 8.5.2019.

➢ Kolme vapaaehtoisten järjestämää tilaisuutta: lukupiiri kahvila Bokvillanissa,
lyhytdokumentti-ilta Kuntoutussäätiön Kino Kunto -elokuvaklubilla ja lyhytelokuvanäytökset
Tampereen elokuvajuhlilla.
➢ Toisenlaisia tarinoita -podcastin ensimmäinen jakso.
➢ Maailma kylässä -festivaalille osallistuminen ja hankkeessa tuotetun nettisivun esittely
ständillä.
➢ Vapaaehtoisten aktivoiminen kaikissa hankkeen toiminnoissa. Vapaaehtoisten hankeryhmä
kokoontui alkuvuoden aikana viisi kertaa, lisäksi järjestettiin yksi erillinen tapaaminen
pelkästään verkkosivun ideoinnista.
Ks. tarkemmin hankkeen tuloksista Liite 1, FVR-hankkeen narratiiviraportti.

FinnWIDin vapaaehtoinen Reetta Vuorinen opettamassa Diak-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita
Toisenlaisia tarinoita -hankkeessa järjestetyllä kurssilla tammikuussa 2019.

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan ja -hankkeen tunnuslukuja vuodelta 2019:
➢ Vuoden 2019 aikana Toisenlaisia tarinoita -kampanjan ja -hankkeen nettisivustolla kävi
yhteensä 3291 uniikkia vierailijaa.
➢ Toisenlaisia tarinoita -sivun blogissa julkaistiin kuusi postausta.

➢ Toisenlaisia tarinoita -Facebook-sivun seuraajat lisääntyivät vuoden aikana 1035 seuraajasta
1445 seuraajaan eli noin 40 prosenttia.
➢ Toisenlaisia tarinoita Facebook-sivulla julkaistiin vuoden 2019 aikana 95 julkaisua. Sivun
suosituin julkaisu Itohan Okundayen käännytystä koskeva julkaisu tavoitti 39 500 henkilöä ja
sai 204 jakoa.
➢ Toisenlaisia tarinoita -kampanjalla kerättiin 1527 euroa Nigerian kehitysyhteistyöhanketta ja
kotimaan viestintätyötä varten.

Vaihtoehtoja ihmiskaupalle -seminaarin yleisöä Eurooppasalissa 8.5.2020.

Yleinen tiedotus ja vaikuttamistyö
Vuonna 2019 FinnWID jatkoi aktiivista viestimistä toiminnastaan ja siihen liittyvistä teemoista FinnWIDin
ja Toisenlaisia Tarinoita -kampanjan Facebook-sivujen ja nettisivujen kautta sekä Twitterissä.
FinnWIDin oman viestinnän lisäksi FinnWIDin hallituslaiset ja aktiivit viestivät järjestön teemoista
aktiivisesti omissa verkostoissaan. Vuoden aikana aktiivit kävivät myös puhumassa Toisenlaisia tarinoita kampanjasta ja muista FinnWIDille keskeisistä teemoista erilaisissa tilaisuuksissa kutsuttuina puhujina.

FinnWIDin toimintaa esiteltiin esimerkiksi Fingon Rahoituksen uudet raiteet -teemapäivässä 6.2.2019 ja
Fingon varainhankintakoulutuksessa 23.11.2019, joissa puhujana toimi hallituksen jäsen Virpi
Vepsäläinen. Varapuheenjohtaja Anna Kuokkanen on edustanut FinnWIDiä ihmiskauppaverkoston
tapaamisissa.
Vuoden aikana FinnWID teki runsaasti vaikuttamistyötä sidosryhmiensä kanssa. Eduskuntavaalien alla
FinnWID oli mukana Korvaamaton -ilmastokampanjassa ja Suomi Yritysvastuun Ykkösketjuun!
vaikuttamiskampanjassa. Lisäksi FinnWID oli mukana Fingon koordinoimassa Kohti tasa-arvoista
kauppapolitiikkaa -julkilausumassa. Lauselma annettiin 30.8.2019 Kauppapolitiikan yksikön päällikölle
Pasi-Heikki Vaaranmaalle sekä tasa-arvosuurlähettiläälle Katri Viinikalle ja FinnWIDiä edusti tilaisuudessa
puheenjohtaja Erna Alitalo. FinnWID allekirjoitti Womens International League for Peace and Freedomin
(WILPF), Global Network of Women Peacebuildersin (GNWP), Global Justice Centerin, Amnesty
Internationalin ja Plan Internationalin kirjoittaman avoimen kirjeen 1325-päätöslauselman
ystäväryhmälle ennen YK:n kestävän kehityksen huippukokousta 24.-25.9.2019. Syksyllä 2019 FinnWID
osallistui Fingon koordinoimaan 11 järjestön EU-puheenjohtajuuskauden sukupuolten tasa-arvoa esiin
nostavaan somekampanjaan. FinnWID nosti kampanjassa esille, että Suomen tulee edistää
kunnianhimoisesti EU-maiden yhteisiä tavoitteita ihmiskaupan torjumiseksi, ihmiskaupan uhrien
suojelemiseksi ja rikosvastuun toteuttamiseksi.
FinnWIDin viestintästrategian luominen aloitettiin marraskuussa 2019, jolloin järjestettiin ensimmäinen
workshop. Fasilitaattorina toimi FinnWIDin vapaaehtoinen Iida Nalli.
Toiminnassa mukana oleville aktiiveille jatkettiin viestintää Facebookin suljetussa aktiivien ryhmässä ja
Toisenlaisia tarinoita -hankkeen aikana myös sähköpostitse. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana yhteensä
viisi uutiskirjettä.
➢ FinnWIDin Facebook-seuraajien määrä kasvoi vuoden 2019 aikana 596 henkilöstä 811
henkilöön.
➢ FinnWIDin Facebook-sivulla tehtiin vuoden aikana yhteensä 67 julkaisua. Sivun suosituin
julkaisu Itohan Okundayen käännytystä koskeva julkaisu tavoitti 13 500 henkilöä ja sai 83
jakoa.
➢ 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.
➢ FinnWIDin Twitter-seuraajat lisääntyivät vuoden 2019 aikana 247:stä 390:een. Twiittejä
julkaistiin vuoden aikana noin 100.

Nuorten naisten toimeentulon kehittäminen Nigeriassa
Vuoden 2019 aikana kehitettiin edelleen yhteistyömuotoja nigerialaisen kumppanijärjestökoalition Edo
State NGO Coalition Against Trafficking in Persons (ENCATIP) kanssa.
Keväällä osallistuttiin Turun yliopiston ylioppilaskunnan projektitukihakuun, josta saatiin kuitenkin
kielteinen päätös.
Syksyn aikana koordinoitiin ja suunniteltiin kumppanijärjestöjen kanssa yhteistyössä
tietokonekoulutusohjelma, jota varten tehtiin ensimmäinen rahansiirto (2400e) koalition jäsenjärjestölle
Idia Renaissancelle vuoden 2019 lopussa (kirjautui tiliotteelle 2.1.2020).
Koulutukseen osallistuu 4 nuorta naista, jotka kuuluvat riskiryhmään ja ovat vaarassa joutua ihmiskaupan
uhriksi. Kumppanijärjestöt vastasivat opiskelijoiden identifioinnista. Koulutus kestää kolme kuukautta ja
tälle ajalle naisilla tarjotaan myös majoitus ja taskurahaa. FinnWID kattaa myös osan opettajan palkasta
ja osan majoituspaikan henkilökunnan palkasta. Majoituspaikkana toimii koalition jäsenjärjestö
COSUDOW:n turvatalo.

FinnWIDin kumppanijärjestön Idia Renaissancen koulutuskeskus Benin Cityssä Nigeriassa.

FinnWID on sitoutunut tukemaan koulutettavia naisia pitkäjänteisesti ja kumppanien kanssa jatketaan
suunnittelua yhteistyön jatkamisesta. Syksyn aikana valmistauduttiin myös keväällä 2020 järjestettävään
ulkoministeriön hanketukihakuun ja siitä käytiin keskusteluja kumppanien kanssa.
Syksyllä kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia eri opiskelijajärjestöjen kanssa. Sekä Turun yliopiston
ylioppilaskunnan että Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa keskustelut etenivät hyvin, mutta
yhteistyökohteiksi määriteltiin lopulta viestintä ja varainhankinnalliset toimet kehitysyhteistyön sijaan.
Vuoden aikana kehitettiin FinnWIDin organisoitumista kehitysyhteistyön suunnitteluun ja koordinointiin
liittyen. Toiminnan koordinointi ja yhteydenpito kumppanijärjestöihin pysyi kuitenkin pitkälti
puheenjohtajan vastuulla. Syksyllä järjestettiin uusien ilta, josta saatiin mukaan uusia vapaaehtoisia myös
Nigerian toimintojen suunnitteluun.

Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyt
FinnWID keräsi varoja kesällä 2019 järjestämällä opastettuja maksullisia kävelykierroksia. Kävelyjen sisältö
ja teema oli sama kuin edellisvuonna lanseeratuissa kävelyissä, eli vaikuttajanaisten historia Helsingin
Kalliossa. Heinä- ja elokuussa järjestettiin neljä maksullista opastettua kävelykierrosta Helsingin Kalliossa.
Lisäksi kesän aikana pidettiin tilauksesta kaksi yksityiskierrosta.
Kevään 2019 aikana koulutettiin neljä uutta kävelyopasta. Edelliskesänä oppaana toimineista ja FinnWIDin
kouluttamista vapaaehtoisista kahdeksan opasti kävelykierroksilla myös kesällä 2019. Uusia oppaita
haettiin FinnWIDin vapaaehtoisten joukosta ja FinnWIDin Facebook-sivuilla ja sähköpostilistoilla
julkaistujen ilmoitusten avulla. Vapaaehtoisia oppaita rekrytoitiin myös Maailma kylässä -festivaaleilla,
missä FinnWIDillä oli oma ständi. Kullakin kävelykierroksella opasti kolme vapaaehtoista, jotka sopivat
työnjaosta keskenään.
Oppaiden koulutus järjestettiin kahtena arki-iltana. Ensimmäisessä koulutusillassa käytiin läpi yleiset
ohjeet ja pelisäännöt oppaana toimimiseen sekä esiteltiin reitin sisältö. Mukana koulutuksessa oli myös
FinnWIDin kävelykierroksilla useamman kerran opastanut vapaaehtoinen, joka jakoi kokemuksiaan uusille
oppaille. Toisella koulutuskerralla ryhmä kulki kävelyreitin yhdessä läpi ja kukin opasti vuorollaan
ennakkoon harjoittelemansa kaksi kohdetta. Ryhmä jakoi toisilleen palautetta ja vinkkejä.
Kaupunkikävelyjen pääsylippu maksoi 10 euroa ja sen sai maksaa joko tilisiirtona FinnWIDin tilille tai
kierroksen lähtöpisteessä käteisellä. Kaupunkikävelyjä markkinoitiin Facebookissa, sähköpostilistoilla, eri
medioille suunnatulla tiedotteella, nettisivustoilla, joissa voi mainostaa tapahtumia sekä perinteisillä
julisteilla, joita vietiin kauppoihin, kirjastoihin ja kahviloihin.
➢ Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyillä kerättiin varoja yhteensä 1395,25 euroa.
➢ Kesän aikana kävelyille osallistui yli sata henkilöä.
➢ Kävelyistä oli juttu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen Menot-palstalla 9.8.2019.

Toisenlaisia tarinoita kaupunkikävely heinäkuussa 2019.

Verkostoyhteistyö
Toimintakauden aikana FinnWID oli mukana ihmiskaupan vastaisen verkoston (IKV) toiminnassa. Tämän
lisäksi FinnWID on jäsenenä Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö Fingossa sekä
Naisjärjestöjen Keskusliitossa. FinnWID osallistui myös Fingon Gender-työryhmän sekä Siirtolaisuus ja
kehitys -ryhmän tapaamisiin ja Perjantai-ryhmään.

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.
Vuoden 2019 aikana FinnWIDissä toimi vapaaehtoisista koottuja työryhmiä viestinnässä,
varainhankinnassa, kehitysyhteistyön suunnittelussa sekä tilaisuuksien järjestämisessä. Vapaaehtoisilla oli
merkittävä rooli myös Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeen toteutuksessa, jossa he
osallistuivat muun muassa verkkomateriaalin kirjoittamiseen, tiedottamiseen ja hankkeen arviointiin.

Vuoden aikana FinnWIDin aktiivit ovat osallistuneet myös erilaisiin koulutuksiin, pitäneet
asiantuntijapuheenvuoroja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa ja viestineet yhdistyksen toiminnasta
mm. sosiaalisessa mediassa ja Maailma kylässä -festivaaleilla. Vapaaehtoiset ovat järjestäneet itsenäisesti
tapahtumia, kuten kävelyoppaiden koulutuksen ja lukupiirin Toisenlaisia tarinoita -hankkeeseen liittyen.
Myös FinnWIDin varaintahankinta, kuten kaupunkikävelyiden opastukset ja Toisenlaisia tarinoita kampanja, toteutettiin täysin vapaaehtoistyönä.
Vapaaehtoisten tavoittamiseksi järjestettiin uusien illat 21.2.2019, johon osallistui 15 henkilöä ja
24.9.2019, johon osallistui 11 FinnWIDin toiminnasta kiinnostunutta henkilöä.
Tunnuslukuja vuoden 2019 vapaaehtoistyöstä ja jäsenhankinnasta:
➢ FinnWIDin aktiivien Facebook-ryhmässä olevien vapaaehtoisten määrä kasvoi 56 henkilöstä
96:een.
➢ Toisenlaisia tarinoita -hankkeen päätösseminaarin järjestämisessä oli mukana 14
vapaaehtoista, verkkosivun suunnitteluun ja sisällöntuotantoon osallistui 25 vapaaehtoista.
Kolme vapaaehtoista järjesti kevään 2019 aikana kolme tilaisuutta ihmiskaupasta ja kolme
vapaaehtoista tuottivat ensimmäisen Toisenlaisia tarinoita -podcast-jakson. Hankkeen
toimintoihin osallistuneet vapaaehtoiset arvioivat projektin aikana tietonsa ihmiskaupasta
lisääntyneen - Kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista kolme neljäsosaa oli täysin samaa mieltä
väitteen “projektiin osallistuminen lisäsi ymmärrystäni ihmiskaupasta yleisesti” kanssa. Neljä
viidestä oli täysin samaa mieltä väitteen “Projektiin osallistuminen lisäsi ymmärrystäni
Ihmiskaupan taustasyistä Nigeriassa” kanssa.
➢ Nigerian kumppanin kanssa tehtävän yhteistyön suunnitteluun ja koordinaatioon osallistui
vuoden aikana 20 aktiivia. Vuoden lopussa Nigerian toimintojen suunnittelua ja
koordinaatiota varten tehdyssä messenger-ryhmässä oli 16 aktiivista jäsentä.
➢ FinnWIDin esittelypisteellä Maailma kylässä -festivaalissa päivysti toukokuun lopulla yhteensä
12 vapaaehtoista.
➢ Toisenlaisia tarinoita -kävelykierroksia ohjasi 12 vapaaehtoista opasta.
➢ Vapaaehtoisten työryhmät kokoontuivat vuoden 2019 aikana yhteensä 23 kertaa
(viestintätapaamisia 2, viestintä starategiatyöpaja, TT-hankkeen tapaamisia 6,
varainhankinta/kävelyt 5, kehy-suunnittelu 7, some-kampanjan suunnittelu 2).
➢ FinnWIDin
hallituksen
jäsenet
pitivät
kutsuttuina
kolme
puheenvuoroa
yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa ja lisäksi puheenjohtaja kutsuttiin mukaan Kohti tasaarvoista
kauppapolitiikkaa
-julkilausuman
luovutustilaisuuteen
ulkoministeriöön
järjestöedustajana.
➢ Vuoden lopussa FinnWIDillä oli 61 jäsenmaksun maksanutta jäsentä, jotka olivat eri puolilta
Suomea ja ulkomailta – mm. Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Hyvinkäältä, Mikkelistä,
Kuopiosta, Kajaanista, Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta.
➢ Yhdistyskannatusjäseniä ei saatu toimintavuoden aikana.

FinnWIDin vapaaehtoiset arvioimassa Toisenlaisia tarinoita hanketta ja sen aikana tapahtunutta oppimista
kesäkuussa 2019.

Varainhankinta ja talous
Vuonna 2019 FinnWIDin toimintaa rahoitettiin hankerahoituksella, jäsenmaksuilla sekä omalla
varainhankinnalla.
Varainhankinnan pääasiallisena tavoitteena on kerätä varoja käytettäväksi kehitysyhteistyöhankkeisiin
Nigeriassa. Varoja kerätään myös ihmiskauppaa ehkäisevään työhön, kuten tiedotukseen Suomessa.
Koska FinnWID harkitsee rahoituksen hakua ulkoministeriön hanketukihausta keväällä 2020, on se
kerryttänyt rahankeräystilille varoja kattamaan mahdollisen tulevan hankkeen omarahoitusosuutta.
Rahankeräystililtä ei käytetty vuoden 2019 aikana vielä rahoja mihinkään toimintoihin, vaan ensimmäinen
rahansiirto (2400e) tukemaan vuoden 2020 alussa alkavaa nuorten naisten koulutusta Nigeriassa tehtiin
vuodenvaihteessa ja se kirjautui tilille 2.1.2020.
FinnWID sai vuonna 2018 Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelleen hankerahoituksen Fingon
koordinoimasta ja EU:n ja Fingon rahoittamasta Frame, Voice and Report -ohjelmasta. Ohjelmasta
myönnetty rahoitus oli 28 477 euroa. Hankkeen omavastuuosuus 1499 euroa eli hankkeen
kokonaisbudjetti oli yhteensä 29 976 euroa.

Vuonna 2019 käytetty osuus hankerahoituksesta oli 19 779,70 euroa. Hankerahoituksen viimeinen erä (20
prosenttia myönnetystä rahoituksesta) 5696 euroa saatiin hanke- ja talousraportin hyväksymisen jälkeen
joulukuussa 2019.
Johtuen hankerahoituksen säännöistä (viimeinen 20 prosentin erä maksetaan hankkeen loppuraportin
hyväksymisen jälkeen), FinnWIDin hallitus pyysi korotonta lainaa nykyisiltä ja entisiltä hallituslaisilta sekä
muilta tukijoilta. Tällä selvitettiin kevään 2019 aikana ilmennyt mahdollinen likviditeettiongelma. Kuusi
henkilöä lainasi FinnWIDille toukokuussa 2019 yhteensä 4550 euroa, jotka sitouduttiin maksamaan
lainaajille viimeistään tammikuussa 2020.
Ulkopuolisen rahoituksen lisäksi FinnWID keräsi varoja aktiivisesti ja menestyksellisesti myös itse.
Toisenlaisia tarinoita -kävelykierrokset järjestettiin tänäkin vuonna, samoin Toisenlaisia tarinoita varainkeruukampanjalla kerättiin varoja, vaikka varainkeräyspyyntöjä ei tehty kovin aktiivisesti.
Keväällä 2019 FinnWID teki veroilmoituksen liittyen vuoden 2018 kasvaneeseen varainhankintaan ja
Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyihin. Verottajan päätös oli, että FinnWID on yleishyödyllinen yhteisö
ja FinnWIDillä ei ole maksettavaa tai palautettavaa veroa.
Syksyllä 2018 haettiin Poliisihallitukselta edellisen, vuoden pituisen rahankeräysluvan jatkoksi uutta
valtakunnallista rahankeräyslupaa. Se myönnettiin FinnWIDille joulukuussa 2018, joten nykyinen,
Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2018/1095 on voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko
Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Vuoden 2018 rahankeräysluvasta tehtiin tilitys kevään 2019
aikana. Poliisihallituksella ei ollut huomautettavaa tilityksestä.
FinnWID haki elokuussa 2019 Kansan Sivistysrahastolta apurahaa ihmiskauppaa käsitteleviä
kouluvierailuja ja Maailma kylässä -festivaalin ständiä varten vuodelle 2020, yhteensä 2100 euroa.
Päätökset apurahoista tulevat helmikuussa 2020.
Vuonna 2019 FinnWIDillä oli 61 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.
Varainkeräyksen tuotot olivat vuonna 2019 seuraavat:
➢ Toisenlaisia tarinoita -kampanjalla kerättiin 1527 euroa
➢ Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyillä kerättiin 1395,25 euroa
➢ Jäsenmaksutuottoja oli 1320 euroa

LIITE: Toisenlaisia tarinoita -hankkeen loppuraportti

