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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. Vuosi 2020 on FinnWIDin 30-vuotisjuhlavuosi.
FinnWID on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö.
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 ja hankkeissa painotetaan paikallisten toimijoiden omistajuutta, ja pyritään
huomioimaan naisten työllistyminen hankkeissa. FinnWIDin kaikissa toiminnossa pyritään huomioimaan
ilmastokestävyys.
FinnWIDin toiminta on linjassa Suomen kehityspolitiikan painopisteiden kanssa ja FinnWID edistää työllään
eri YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Erityisesti FinnWIDin työssä painottuu tavoite
vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia, kuten lopettaa
kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta julkisissa ja yksityisissä yhteyksissä, kuten ihmiskauppa
ja seksuaalinen tai muu hyväksikäyttö.
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.

2. FINNWIDIN TAVOITTEET 2020
FinnWIDin työ keskittyy ihmiskauppaa ehkäisevään viestintään ja globaalikasvatustyöhön Suomessa sekä
nuorten naisten koulutusta ja kestävää toimeentuloa kehittävään toimintaan Nigeriassa. Toiminnan
tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2020 ovat:
•

Lisätä suomalaisten tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta nuoriin naisiin kohdistuvasta
ihmiskaupasta muun muassa järjestämällä tilaisuuksia tänä vuonna myös pääkaupunkiseudun
ulkopuolella.

•

Jatkaa ja vahvistaa yhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa Nigeriassa ja tukea pitkäjänteisesti
muutaman nuoren naisen tietokoneopintoja ja työllistymistä.

•

Määritellä järjestön arvot, visio ja missio ja tehdä niiden pohjalta järjestölle strategia vuosille 20212023, joka hyväksytään vuoden 2021 vuosikokouksessa.

•

Kehittää uusia varainkeruun muotoja ja kerätä varoja mahdollisten tulevien hankkeiden
omarahoitusosuuksiin sekä toimintoihin Nigeriassa.

•

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)

•
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3. KOTIMAAN TOIMINTA VUONNA 2020
Toisenlaisia tarinoita -kampanja
Vuoden 2018 alussa FinnWID lanseerasi Toisenlaisia tarinoita -kampanjan, jonka tarkoitus on viestiä naisiin
ja tyttöihin kohdistuvasta ihmiskaupasta sekä kerätä varoja ihmiskauppaa ehkäisevään työhön Suomessa ja
Nigeriassa. Kampanjaa jatketaan vuonna 2020.
Kampanjalla on oma verkkosivu ja Facebook-sivu. Lisäksi vuosien 2018-2019 aikana toteutetun
kehitysviestintähankkeen aikana tuotettiin verkkosivusto syventämään tietoa Nigeriasta Eurooppaan
suuntautuvasta ihmiskaupasta.
Vuoden 2020 aikana jatketaan tiedotustyötä ja hyödynnetään verkkosivuston materiaaleja
globaalikasvatuksessa. Yhteistyötä kehitetään muun muassa eri opiskelijajärjestöjen kanssa ja FinnWID
tarjoaa esimerkiksi ammattikorkeakouluille aihetta käsitteleviä luentoja.

Yleinen viestintä
Vuonna 2020 FinnWID kehittää edelleen järjestön ulkoista viestintää. Tavoitteena on lisätä FinnWIDin
tunnettavuutta, kasvattaa järjestön jäsenmäärää sekä osallistua keskusteluun kehityspolitiikasta ja
sukupuolten tasa-arvosta.
Järjestö viestii verkkosivullaan, Facebook-sivullaan, Twitter-tilillään ja uutiskirjeen kautta.
Vuoden aikana FinnWID tekee ja ottaa käyttöön ensimmäisen viestintästrategiansa, jonka valmisteluun
osallistetaan sekä vapaaehtoisia että hallituksen jäseniä.
Vuoden aikana viestinnässä tullaan huomioimaan myös järjestön 30-vuostijuhlavuosi.

Tapahtumat ja 30-vuotisjuhlavuosi
Vuoden aikana kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää järjestön teemoihin liittyviä tilaisuuksia eri puolilla
Suomea. Erityisesti pyritään kartoittamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä vahvistamaan aiempia aluilla
olevia yhteistyökuvioita.
FinnWID tarjoaa asiantuntijapuheenvuoroja eri
varainhankinnallista ulottuvuutta kehitetään edelleen.

tilaisuuksiin

ja

asiantuntijapuheenvuorojen

FinnWID täyttää 30 vuotta vuonna 2020, ja alkuvuodesta suunnitellaan juhlavuodelle toimintaa. Vuoden
aikana on tarkoitus nostaa esille 30-vuotistaipaleen saavutuksia. Syksyllä järjestetään pienimuotoinen
juhlavuoden juhlistamistilaisuus.
FinnWID hallitus on päättänyt, ettei järjestö osallistu tänä vuonna Maailma Kylässä -festivaaleille.
Osallistumisen kustannustehokkuutta arvioitiin ja päätettiin satsata sekä rahallisia että henkilöstöresursseja
muihin tilaisuuksiin eri yhteistyökumppanien kanssa.

Verkostoyhteistyö ja vaikuttamistyö
FinnWID on mukana ihmiskaupan vastaisen verkoston (IKV) toiminnassa. Tämän lisäksi FinnWID on jäsenenä
Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö Fingossa sekä Naisjärjestöjen Keskusliitossa. FinnWID
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osallistuu myös tilanteen mukaan temaattisesti tärkeisiin verkostotapaamisiin, kuten Perjantai-ryhmän sekä
Fingon Gender-työryhmän ja Siirtolaisuus ja kehitys -työryhmän kokoontumisiin.
FinnWID tekee sidosryhmiensä kanssa vaikuttamistyötä liittyen ihmiskaupan vastaiseen työhön,
kehityspolitiikkaan ja sukupuolten tasa-arvoon.
Vuoden aikana kartoitetaan edelleen mahdollisuuksia yhteistyöhön erilaisten organisaatioiden kanssa (mm.
opiskelijajärjestöt ja maahanmuuttajajärjestöt).

4. YHTEISTYÖ NIGERIALAISEN ENCATIP-KOALITON KANSSA
FinnWID aloitti yhteistyön nigerialaisen kumppanijärjestökoalition Edo State NGO Coalition Against
Trafficking in Persons (ENCATIP) kanssa vuoden 2018 alussa. Yhteistyön tavoitteena on tukea nuorten naisten
koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksia Benin Cityssä, Nigeriassa.
Syksyn 2019 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.
FinnWID on sitoutunut tukemaan koulutettavia naisia pitkäjänteisesti ja kumppanien kanssa jatketaan
suunnittelua yhteistyön jatkamisesta. Lisäksi selvitetään erilaisia ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia ja
kehitetään yritysyhteistyökuvioita.
FinnWIDin hallitus on päättänyt, ettei järjestö hae hankerahoitusta ulkoministeriön hanketuen
hakukierrokselta keväällä 2020. Hankehakua aikaistettiin ja järjestö ei pysty resurssoimaan
hankesuunnittelua uudella aikataululla.

5. VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tavoitteena on tukea järjestön toimintaa kotimaassa, nuorten naisten toimeentulo- ja
opiskelumahdollisuuksia Nigeriassa sekä edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa.
Varainhankinnan perustana toimii jäsenmaksut ja lahjoitukset. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut vuodelle
2020 ovat:
•
•

Kokohintainen vuosimaksu 25 e
Kokohintainen jäsenmaksu puolelta vuodelta 15e (1.7. jälkeen liittyvät)

•

Vuosimaksu työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 12e

•

Jäsenmaksu puolelta vuodelta työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 7e (1.7.
jälkeen liittyvät)
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Lisäksi FinnWID voi kutsua kannattajajäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä sekä yksityishenkilöitä,
jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Vuosittainen kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.
Toisenlaisia tarinoita -kampanjan kautta järjestö kerää varoja ihmiskauppaa ehkäisevään työhön Nigeriassa
ja Suomessa. Kampanjalla on oma Facebook-sivu ja verkkosivu. Vuoden aikana pohditaan myös keinoja
monipuolistaa varainhankintaa ja kannustetaan erityisesti FinnWIDin vapaaehtoisia toteuttamaan
varainhankinnallisia tempauksia.
FinnWIDillä on valtakunnallinen rahankeräyslupa (RA/2018/1095) vuosille 2019-2020, joka mahdollistaa
varainkeruun
haavoittuvimmassa
asemassa
olevien
nuorten
naisten
toimeentuloja
opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi, naisten ja tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon
edistämiseksi Nigeriassa sekä Suomessa tehtävään tiedotus- ja globaalikasvatustyöhön. Kotimaan
tiedotustyöllä FinnWID pyrkii vaikuttamaan sekä ihmiskaupan uhrien asemaan Suomessa että pitkällä
tähtäimellä rakenteisiin, jotka ajavat nuoria naisia ihmiskaupan uhriksi Nigeriasta.
Vuoden 2020 alussa tehdään välitilitys Poliisihallitukselle rahankeräysluvasta ja selvitetään tarve hakea
jatkolupaa rahankeräysluvalle vuodelle 2021 ja eteenpäin.

6. HALLINTO
FinnWID kehittää järjestön sisäistä toimintaa määrittelemällä järjestön arvot, suunnittelemalla strategian ja
päättämällä
tulevan
strategiakauden
painopisteet.
Hallituksen
toimintaa
vahvistetaan
työryhmätyöskentelyllä.
FinnWIDin ylin päättävä taho on keväällä koolle kutsuttava vuosikokous. Vuosikokous valitsee FinnWID:lle
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Edellisen vuoden hallitus perehdyttää uuden hallituksen toimintaan.
FinnWIDin hallitus kokoontuu säännöllisesti vuoden aikana kehittämään toimintaa, seuraamaan toiminnan
toteuttamista ja tekemään toimintaan liittyviä päätöksiä. Hallituksen jäseniä kannustetaan ottamaan
aktiivinen rooli FinnWIDin toimintojen koordinoinnissa ja toteuttamisessa.

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

