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1. JOHDANTO 

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry on vuonna 1990 rekisteröity järjestö, joka edistää tasa-

arvon toteutumista tuomalla esille globaaleja tasa-arvoa heikentäviä yhteiskunnallisia 

rakenteita, ilmiöitä, normeja ja toimintamalleja sekä toimimalla niiden purkamiseksi. 

FinnWIDin visio on maailma, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua, toimia ja saada 

äänensä kuuluviin.  

Erityisesti järjestö pyrkii herättämään keskustelua naisten ja tyttöjen oikeuksista ja 

kasvattamaan kansalaisten tietoisuutta kehitykseen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä 

kysymyksistä. Vuodesta 2017 lähtien FinnWID on keskittynyt ihmiskaupan vastaiseen työhön. 

FinnWID on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin 

toimiva järjestö. Järjestön keskeiset toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisoikeusperustaisuus ja 

sukupuolten tasa-arvo, avoin keskustelu ja osallisuus sekä yhdessä oppiminen. 

FinnWIDin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja omalla varainhankinnalla. Lisäksi eri 

hankkeisiin haetaan rahoitusta ulkoisista rahoituslähteistä. FinnWID on muun muassa 

toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita ulkoministeriön tuella sekä kehitysviestintä- ja 

globaalikasvatushankkeen Fingo ry:n ja Euroopan unionin tuella. FinnWID hakee 

kumppaneikseen myös eri alojen yrityksiä ja yhteisöjä, jotka jakavat FinnWIDin arvopohjan. 

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. 
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2. HALLINTO 
FinnWIDin vuosikokous järjestettiin 11.3.2021 ja uusi hallitus valittiin. Vuosikokouksessa 

hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Kuokkanen ja varapuheenjohtajaksi Liisa Nerg. 

Taloudenhoitajaksi valittiin Heidi Lehtonen ja sihteeriksi Mervi Patosalmi. Hallituksen jäseniksi 

valittiin Erna Alitalo, Johanna Virtanen ja Sofia Olin. Varajäseniksi valittiin Jonna Roos, Elina 

Hiipakka, Anne Pauna, Emma Lipasti ja Vilja Härkönen. 

FinnWIDin hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, koronapandemian vuoksi 

etäyhteyden välityksellä. Tarpeen mukaan hallitus teki päätöksiä kokousten välissä myös 

sähköpostitse.  

Joulukuussa 2021 järjestettiin hallituksen itsearviointitilaisuus, jonka tavoitteena oli arvioida ja 

kehittää hallituksen toimintaa ja sitä, miten uusi strategia on toteutunut. Tällainen tuntui 

tärkeältä etenkin aikana, jolloin lähes koko toiminta on tapahtunut etänä. Hallituksen 

itsearviointitilaisuuksia päätettiin järjestää jatkossa 1-2 kertaa vuodessa. 

Lisäksi viestinnän ja Nigerian työryhmät viestivät ja tapasivat säännöllisesti. Varainhankintaa 

varten ei saatu koottua varsinaista työryhmää, mutta tapaamisia oli yksi. 

Vuonna 2020 tehdyn linjauksen mukaisesti mahdollisuudesta osallistua hallituksen kokouksiin 

tiedotettiin sosiaalisessa mediassa, ja hallituksen kokouksiin osallistuikin joitakin hallituksen 

ulkopuolisia FinnWIDin aktiiveja. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistui asiantuntijajäsenenä 

Itohan Okundaye, joka oli aktiivisesti mukana myös Nigeria-yhteistyön koordinoinnissa.  

Uusien aktiivien ilta järjestettiin syksyllä 2021 Fingon tiloissa ja osallistuminen oli mahdollista 

myös etäyhteydellä.  

Vuoden 2021 aikana siirrettiin hallituksen työskentelytila Dropboxista Microsoftin 

Sharepointiin, johon saatiin järjestöille tarkoitettu ilmainen tallennustila. Dropboxin ongelma 

oli se, että hallituksen yhteinen työskentelytila kulutti jokaisen henkilökohtaista Dropbox-tilaa, 

joka monilla oli täynnä. FinnWIDin Dropbox-kansio kuitenkin säilytetään arkistona. 

Sharepointin käyttöönotto ei sujunut aivan ongelmitta, osalla oli vaikeuksia kirjautua sinne. 

Hallituksen tiedostojen siirtoa Sharepointiin jatketaan vuonna 2022. 
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3. FINNWIDIN TAVOITTEET 2021 
FinnWIDin työ keskittyy ihmiskauppaa ehkäisevään viestintään ja globaalikasvatustyöhön 

Suomessa sekä nuorten naisten koulutusta ja kestävää toimeentuloa kehittävään työhön 

Nigeriassa. Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2021 olivat: 

● Lisätä suomalaisten tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta nuoriin naisiin 

kohdistuvasta ihmiskaupasta muun muassa viestimällä aktiivisesti sosiaalisessa 

mediassa sekä järjestämällä kouluvierailuja ja muita tilaisuuksia. 

● Vahvistaa yhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa Nigeriassa ja tukea pitkäjänteisesti 

kumppanijärjestön valitsemien nuorten naisten opintoja ja työllistymistä.  

● Teettää Nigeria-hankkeen evaluaatio toiminnan arvioimiseksi. 

● Määritellä, mitä FinnWIDin vuosien 2021-2023 strategiassa määritellyt arvot tarkoittavat 

sisäisesti, ulkoisesti ja viestinnällisesti. 

● Viimeistellä viestintästrategia ja ottaa se käyttöön. 

● Jatkaa varainhankinnan kehittämistä ja yritysyhteistyötä sekä kerätä varoja mahdollisten 

tulevien hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja toimintoihin Nigeriassa. 

● Edistää sukupuolten tasa-arvoa vaikuttamistyöllä yhdessä verkostojen ja kumppanien 

kanssa. Kartoittaa uusia verkostoitumiskumppaneita. 

● Kehittää järjestön asiantuntijatoimintaa (asiantuntijavierailut ja -luennot eri teemoista) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa tavoitteista saavutettiin, vaikka vuosi 2021 oli 

poikkeuksellinen sekä Suomessa että Nigeriassa koronapandemian aiheuttamien rajoitusten 

vuoksi. Koulutusyhteistyö Nigeriassa jatkui ja koulutuskokonaisuutta kehitettiin koronasta 

huolimatta. Loppuvuodesta aloitettiin Nigerian toiminnasta evaluaatio, joka on määrä saada 

päätökseen helmikuun 2022 loppuun mennessä.  

Varainhankinta onnistui hyvin; joulukuussa FinnWID sai huomattavan yritystuen ja tammi- ja 

huhtikuussa pienemmät hankeavustukset. Myös koulutusyhteistyötä ammattikorkeakoulujen 

kanssa jatkettiin Kansan Sivistysrahaston tuella. Ihmiskauppaa käsittelevät luentoja pidettiin 

Poliisiammattikorkeakoulussa ja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Vuoden aikana 

viimeisteltiin järjestön viestintästrategia ja arvioitiin strategian käyttöönoton onnistumista. 

 

  



6 
 

4. KOTIMAAN TOIMINTA VUONNA 2021 
Koronaviruspandemian vuoksi vuoden 2021 aikana oli vaihtelevasti voimassa erilaisia 

rajoituksia kohdistuen mm. kokoontumiseen, vapaa-ajan harrastetoimintaan ja tapahtumien 

järjestämiseen. Tästä johtuen myös FinnWID toimi lähes kokonaan etäyhteyksien välityksellä, 

eikä vuoden aikana järjestetty muita tapahtumia läsnä kuin yksi uusien ilta marraskuussa 

2021. 

 

Yleinen viestintä 

Vuonna 2021 FinnWID jatkoi aktiivista viestimistä toiminnastaan ja siihen liittyvistä teemoista 

Facebookissa, Twitterissä ja nettisivuillaan. FinnWIDin oman viestinnän lisäksi FinnWIDin 

hallituksen jäsenet ja aktiivit viestivät järjestön teemoista aktiivisesti omissa verkostoissaan.  

Koronapandemia vaikutti tilaisuuksien järjestämiseen, eikä puhujapyyntöjä juuri tullut vuoden 

aikana. 

FinnWIDin yleinen viestintä lukuina: 

● Jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä uutiskirjettä. 

● FinnWIDin Facebook-seuraajien määrä kasvoi vuoden 2021 aikana 864 henkilöstä 910 

henkilöön. 

● FinnWIDin Facebook-sivulla tehtiin vuoden aikana yhteensä 40 julkaisua. Sivun 

suosituin julkaisu oli 26.1.2021 julkaistu postaus ihmiskaupasta selviytyneiden 

valtuustosta ja Itohanin jäsenyydestä siinä. Julkaisu on tavoittanut 969 henkilöä ja siinä 

on 30 tykkäystä, 6 kommenttia ja 3 jakoa. 

● FinnWIDin Twitter-seuraajat lisääntyivät vuoden 2021 aikana 443 seuraajasta 472 

seuraajaan. Twiittejä julkaistiin vuoden aikana 80. 

 

Toisenlaisia tarinoita -kampanja 

Vuoden 2018 alussa FinnWID aloitti Toisenlaisia tarinoita -kampanjan, joka viestii naisiin ja 

tyttöihin kohdistuvasta ihmiskaupasta sekä kerää varoja ihmiskauppaa ehkäisevään työhön 

Suomessa ja Nigeriassa. Kampanjaa jatkettiin myös vuonna 2021. 

Kampanjalla on oma verkkosivu ja Facebook-sivu. Lisäksi vuosien 2018-2019 aikana 

toteutetussa kehitysviestintähankkeessa tuotettiin verkkosivusto syventämään tietoa 

Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta.  
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Vuonna 2021 FinnWIDillä oli käytössä Kansan Sivistysrahastolta saatu rahoitus, jonka avulla 

toteutettiin ihmiskauppaa ja sen juurisyitä käsitteleviä luentoja ammattikorkeakouluissa. 

Poliisiammattikorkeakoulussa järjestettiin kolmetuntinen verkkoluento ihmiskaupasta 

4.10.2021. Luennolle osallistui reilut 30 seuraajaa ja tallenne jäi Poliisiammattikorkeakoulun 

käytettäväksi. Yhteistyö tulee jatkumaan myös vuonna 2022. Kajaanin 

ammattikorkeakoulussa järjestettiin luento ihmiskaupasta ja sen juurisyistä 10.12.2021. 

Kolmetuntiselle luennolle osallistui noin 50 sosionomiopiskelijaa, joista noin 20 paikan päällä 

ja 30 etänä. 

Lokakuussa 2021 FinnWID antoi Benin Cityssä toimivalle valokuvaaja Omoregie Osakpolorille 

toimeksiannon käydä dokumentoimassa kolutusohjelmiemme opiskelijoiden opiskelua. 

Valokuvia käytetään FinnWIDin tiedotuksessa ja varainkeräyksessä. 

Kaksi taiteilijaa, Hanna Kahrola ja Maijariitta Karhulahti ottivat FinnWIDiin yhteyttä 

keskustellakseen valmisteilla olleesta teoksestaan Sivuutetut - Liikekuvia ihmiskaupasta. Anna 

Kuokkanen keskusteli heidän kanssaan teoksesta ja mahdollisesta yhteistyöstä syksyllä 2021.  

Teoksen ensiesitys oli Liikelaiturilla Helsingin Suvilahdessa joulukuussa 2021. Mietitään 

vuonna 2022, olisiko jonkinlainen yhteistyö, esim. keskustelutilaisuus esityksen yhteydessä 

mahdollinen. 

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan viestintä lukuina: 

● Toisenlaisia tarinoita -nettisivustolla vieraili vuonna 2021 noin 1600 uniikkia kävijää 

(2020: 1500). 

● Toisenlaisia tarinoita -Facebook-sivun seuraajien määrä kasvoi vuoden 2021 aikana 

1469 henkilöstä 1501 henkilöön. 

● Toisenlaisia tarinoita -Facebook-sivulla tehtiin vuoden aikana yhteensä 41 julkaisua. 

Sivun suosituin julkaisu oli Itohan Okundayen ihmiskaupasta selviytyneiden neuvoston 

jäsenyyttä koskeva päivitys, joka tavoitti noin 6 800 henkilöä ja sai yli sata tykkäystä ja 

17 jakoa. 

● Toisenlaisia tarinoita -kampanjalla kerättiin 2190 euroa Nigerian 

kehitysyhteistyöhanketta ja kotimaan viestintätyötä varten. 

 

Tapahtumat 

Tapahtumien järjestäminen oli pandemiatilanteen vuoksi epävarmaa, eikä FinnWIDkään 

järjestänyt vuoden aikana tilaisuuksia lukuun ottamatta yhtä uusien aktiivien iltaa. 

Maailma Kylässä -festivaalit järjestettiin vuonna 2021 virtuaalisesti koronapandemian ja 

tapahtumarajoitusten vuoksi. FinnWID ei osallistunut festivaalille.  
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Verkostoyhteistyö ja vaikuttamistyö 

FinnWID tekee sidosryhmiensä kanssa vaikuttamistyötä liittyen ihmiskaupan vastaiseen 

työhön, kehityspolitiikkaan ja sukupuolten tasa-arvoon.  

FinnWID oli vuonna 2020 jäsenenä Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö Fingossa 

ja Naisjärjestöjen Keskusliitossa. Lisäksi FinnWID osallistui ihmiskaupan vastaisen verkoston 

(IKV) toimintaan. Vuoden aikana kartoitettiin edelleen mahdollisuuksia yhteistyöhön erilaisten 

organisaatioiden kanssa.  

FinnWID osallistui Naisjärjestöjen keskusliiton Suomi ilman naisia -kampanjaan sekä 

vetoomukseen Afganistanin naisten puolesta sekä Fingon viestintäkampanjoihin, mm. Toimi 

koska voit -kampanjaan kansalaisvaikuttamisen päivänä. 

Itohan Okundaye valittiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) perustamaan 

ensimmäisessä kansainväliseen ihmiskaupasta selviytyneiden valtuustoon, joka lanseerattiin 

25.1.2021. Valtuusto avustaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä ihmiskauppaa 

ehkäisevässä työssä. Valtuustoon kuuluu 21 ihmiskaupasta selviytynyttä henkilöä Euroopassa, 

Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, ja sen toimikausi on kaksivuotinen. FinnWID teki Itohanin 

jäsenyydestä lehdistötiedotteen, jonka pohjalta Maailma.net ja Maailman Kuvalehti julkaisivat 

jutut. 

Ihmiskaupasta selviytyneiden valtuuston jäsenyyden kautta Okundaye tarjoutui erilaisia 

kansainvälisiä vaikuttamismahdollisuuksia. Touko- ja kesäkuussa hän osallistui panelistina 

Etyjin järjestämiin tilaisuuksiin, joissa keskusteltiin ihmiskaupasta selviytyneiden roolista 

ihmiskauppaa ehkäisevässä työssä.  

Heinäkuun alussa Okundaye oli puhujana YK:n yleisistunnon sidosryhmäkuulemisessa, joka 

oli osa globaalin ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman suunnittelua. Tapaaminen 

valmisteli myös marraskuussa järjestettävää YK:n ihmiskauppaa käsittelevää yleisistuntoa, 

jossa käsitellään ihmiskauppaa. YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaisena päivänä hän 

osallistui panelistina YK:n järjestämään ihmiskaupan vastaisen päivän tilaisuuteen. Päivän 

teemana oli vuonna 2021 "Victims Voices Lead the Way", eli ihmiskaupan uhrien äänet 

näyttävät suuntaa ihmiskaupan vastaiselle työlle. 

Marraskuussa 2021 Itohan Okundaye osallistui toisena keynote-puhujana pohjoismaisen 

ministerineuvoston seminaariin, jossa jaettiin ihmiskaupan vastaisen työn hyviä käytäntöjä 

pohjoismaissa. Okundaye jakoi kokemuksensa Etyjin ihmiskaupasta selviytyneiden 

neuvostosta ja suositti, että ihmiskaupasta selviytyneet otettaisiin myös Pohjoismaissa 

paremmin mukaan ihmiskauppaa ehkäisevään työhön. Pohjoismaissakin tulisi perustaa sekä 

yhteinen että kansallisia neuvoa-antavia ihmiskaupasta selviytyneiden neuvostoja.   
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Itohan Okundaye osallistui pääpuhujana pohjoismaisen ministerineuvoston ihmiskauppaa 

käsittelevään seminaariin marraskuussa 2021. 

Okundayen vuonna 2021 saamat merkittävät puhujapyynnöt osoittavat, että ihmiskaupasta 

selviytyneet otetaan vahvemmin mukaan ihmiskauppaa ehkäisevään työhön, mikä on ollut 

yksi Toisenlaisia tarinoita -kampanjan tavoitteista. Aikaisemmin ihmiskauppaa ehkäisevää 

työtä on usein tehty osallistamatta ihmiskaupan uhreja työhön. Heidät on pitkään nähty 

ensisijaisesti uhreina, joiden ei ole ajateltu voivan toimia yhteiskunnallisesti. ETYJin 

ihmiskaupasta selviytyneiden neuvosto on vahvistanut Okundayen mahdollisuuksiaan 

vaikuttaa myös kansainvälisesti. 
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5. YHTEISTYÖ NIGERIALAISEN ENCATIP-KOALITON KANSSA 
FinnWID aloitti yhteistyön nigerialaisen kumppanijärjestökoalition Edo State NGO Coalition 

Against Trafficking in Persons (ENCATIP) kanssa vuoden 2017 lopulla. Yhteistyön tavoitteena 

on tukea nuorten naisten koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksia Benin Cityssä, Nigeriassa. 

Vuoden 2021 aikana FinnWID jatkoi koulutusyhteistyön suunnittelua ja koordinointia 

ENCATIPin kanssa. Ensimmäiset koulutukset oli aloitettu vuonna 2020. Poikkeuksellisista 

ajoista huolimatta saavutimme myös koulutusyhteistyön toisena vuonna hyviä tuloksia. 

Kehitimme ENCATIPin jäsenjärjestön Idia Renaissancen kanssa koulutuksia ja laajensimme 

koulutuskokonaisuutta lisäämällä opiskelijoiden valinnan mahdollisuutta suorittaa joko 

tietokone- tai ompelukurssit. Pystyimme lisäämään opiskelijoiden määrää kuuteen henkilöön, 

kun edellisvuonna opiskelijoita aloitti kurssilla neljä.  ENCATIPin eri jäsenjärjestöt vastasivat 

opiskelijoiden valinnasta hankkeen koulutuskokonaisuuksille. Koulutukseen osallistui vuoden 

aikana lopulta yhteensä yhdeksän opiskelijaa, koska tietokoneopintojen jatkokurssin 

opiskelijoiden kokoonpanossa tapahtui muutoksia. 

Koulutusjaksojen suunniteltu kesto harjoitteluineen oli seitsemän kuukautta, jonka ajaksi 

FinnWID tarjosi opiskelijoille taskurahan sekä mahdollisuuden majoitukseen koulutuksen 

ajan. Opiskelijat eivät kuitenkaan tarvinneet majoitusta koulutusten aikana ja myös koronan 

leviämisen kannalta kotona asuminen oli turvallisempaa. Koulutukset alkoivat toukokuussa ja 

ne saatiin päätökseen tammikuussa 2022. 

Jatkoimme edellisvuoden tapaan tietokonekoulutuksia neljän uuden opiskelijan kanssa. 

Opiskelijat suorittivat ensin kolmen kuukauden perustason kurssin, joka kattaa tietokoneen 

käytön perustaidot. Tätä seurasi elokuussa kuukauden harjoittelu paikallisessa business 

centerissä, jonka aikana opiskelijat vahvistivat työelämätaitojaan. Harjoittelun jälkeen yksi 

opiskelijoista jatkoi tietokoneopintojaan kolmen kuukauden syventävälle jatkokurssille. Kolme 

peruskurssilla aloittanutta opiskelijaa päättivät keskeyttää opinnot harjoittelun jälkeen 

henkilökohtaisista syistä ja osin myös siksi, etteivät he kokeneet tietokoneopintoja riittävän 

mielekkäiksi. ENCATIPin jäsenjärjestöt löysivät kuitenkin kolme uutta opiskelijaa, joilla oli 

riittävät perustaidot aloittaa suoraan tietokoneopintojen jatkokurssi. Tämän vuoksi 

jatkokurssin alkamisajankohta myöhästyi lokakuulle 2021 ja kurssi jatkui vuoden 2022 

tammikuulle. 
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IT-opintokokonaisuuden jatkokurssin opiskelijoita luokassa syksyllä 2021. 

Lisäksi kaksi FinnWIDin tukemaa opiskelijaa suoritti puolen vuoden ompelukurssin ja sen 

päätteeksi kuukauden harjoittelun marraskuussa 2021. Käytännönläheisellä kurssilla he ovat 

valmistaneet esimerkiksi housuja, t-paitoja, hameita ja lasten mekkoja. Ompelukurssin 

opiskelijoiden kiinnostus opintoja kohtaan säilyi koko koulutusjakson ajan ja he ovat 

kiinnostuneita syventämään edelleen taitojaan oppisopimuskoulutuksen tapaan. 

Ompelukurssin opiskelijoiden harjoittelu ei kuulunut alkuperäiseen hankesuunnitelmaan ja 

lisäsi hankkeen kestoa. Kaikki valmistuneet opiskelijat saivat osallistua Idia Renaissancen 

valmistujaisjuhlaan, joka kokosi yhteen kaikki koulutuskeskuksesta valmistuneet opiskelijat 

viimeisen kahden vuoden ajalta. 

Jotta yhteistyö oli mahdollista, FinnWID rahoitti edelleen projektikoordinaattorin palkkaamista 

Idia Renaissancelle. Projektikoordinaattori Bolatito Ironbar työskenteli 50% työajalla 

FinnWIDin hankkeessa. Hänen tehtävänään oli suunnitella ja koordinoida koulutusyhteistyötä, 

tukea ja motivoida opiskelijoita sekä tehdä FinnWIDille kuukausiraportteja hankkeen 

etenemisen ja arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi hän toimi yhteyshenkilönä opiskelijoiden sekä 

FinnWIDin ja Idia Renaissancen välillä.  

Suomessa hankkeen koordinoinnista vastasi Nigeria-työryhmä, joka kokoontui vuonna 2021 

etäyhteyden välityksellä. Kehitimme yhteistyötä kumppanijärjestön kanssa koostamalla 

raportointiin työkaluja ja valmiita lomakkeita projektikoordinaattorin käyttöön. 
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Projektikoordinaattoria ohjattiin kuvaamaan raportointilomakkeella kuukausikohtaisesti 

hankkeen nykytilaa, opiskelijoiden saamaa tukea, keskeisimpiä saavutuksia ja haasteita sekä 

hankesuunnitelman toteutumiseen liittyviä muutoksia. Lisäksi koordinaattorin käyttöön 

luotiin Excel-pohja hankkeeseen käytettyjen työtuntien seurantaan. 

 

 

Ompelijaopiskelijat luokassa Idia Renaissancen koulutuskeskuksessa syksyllä 2021. 

Nigeria-työryhmä seurasi säännöllisesti koordinaattorin lähettämiä kuukausiraportteja ja 

hankesuunnitelman toteutumista. Lisäksi projektikoordinaattori Bolatito Ironbarin kanssa 

pidettiin säännöllisiä etätapaamisia videopuhelun välityksen, joissa käytiin läpi raporteista 

nousseita asioita. Yhteyttä pidettiin myös sähköpostitse ja Whatsapp-ryhmässä, jossa oli 

Nigeria-työryhmän jäseniä, Bolatito Ironbar ja FinnWIDin asiantuntija Itohan Okundaye. 

Okundayen mukanaolo tapaamisissa helpotti yhteistyötä, koska hänellä on 

paikallistuntemusta ja hänen on helpompi ottaa joitakin asioita keskusteluun kuin muiden 

Nigeria-ryhmän jäsenten. Kuukausiraportit sujuvoittivat ja nopeuttivat tiedonkulkua hankkeen 

etenemisestä. 

Idia Renaissancen arvion mukaan opiskelijat kokivat koulutuskokonaisuuden hyödylliseksi ja 

opiskelijoiden työllisyysmahdollisuuksia parantaviksi. Bolatito Ironbarin mukaan opiskelijat 

ovat saaneet vuoden 2021 koulutusten aikana paljon palautetta edistymisestään ja heidän 

itseluottamuksensa on kehittynyt huomattavasti. He uskaltavat nyt puolustaa työtään ja 
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kertoa virheistään, mutta toisaalta myös tuoda esiin niitä asioita, joissa haluaisivat kehittyä ja 

oppia lisää.  

Koska tietokonekurssille osallistuneilla opiskelijoilla on ollut vaikeuksia sekä vuoden 2021 että 

2020 kursseilla eivätkä he ole aina kokeneet opintoja mielekkäiksi, harkitsemme pelkästään 

tietokoneopintoja sisältävistä kursseista luopumista. Tietokoneopintojen tarkoitus oli tarjota 

nuorille naisille koulutusta myös alalla, jota ei ole perinteisesti mielletty naisten alaksi. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kohderyhmämme sosioekonominen asema ja tietokonekurssin 

vaatimukset eivät kohtaa. IT-opintojen tarjoamisesta ei kuitenkaan luovuta kokonaan, vaan 

jatkossa erilaiset ammattiopintokurssit, kuten ompelu- tai catering-kurssit, voisivat sisältää 

lisäopintoina perustason digitaitojen opiskelua. 

 

Nigerian toimintojen evaluaatio 

Syksyllä 2021 aloitettiin Nigerian toimintojen arviointi tavoitteena saada tietoa toiminnan 

tuloksista sekä kartoittaa sen kehityskohteita. Lokakuussa työhön palkattiin 

arviointikoordinaattoriksi hallituksen varajäsen Emma Lipasti, jonka tehtäviin kuului 

evaluaation koordinointi, Nigeriassa työskentelevän konsultin työn tukeminen ja 

vapaaehtoiskyselyn toteutus Suomessa. FinnWIDin hallitus seurasi evaluaation etenemistä ja 

tuki koordinaattorin työtä.  Syksyn aikana luotiin vapaaehtoiskysely ja aloitettiin paikallisen 

konsultin rekrytointi Nigeriassa. Evaluaation toteutus jatkuu helmikuun 2022 loppuun.   
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6. VARAINHANKINTA 
Varainhankinnan tavoitteena on tukea järjestön toimintaa kotimaassa ja nuorten naisten 

toimeentulo- ja opiskelumahdollisuuksia Nigeriassa sekä edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia 

ja sukupuolten tasa-arvoa. 

Varainhankinnan perustana toimivat jäsenmaksut ja lahjoitukset. Poliisihallitus myönsi 

FinnWIDlle toistaiseksi voimassa olevan valtakunnallinen rahankeräysluvan (RA/2021/244) 

3.3.2021 edellisen rahankeräysluvan umpeuduttua 31.12.2020.  

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut vuodelle 2021 olivat: 

● Kokohintainen vuosimaksu 25 e 

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

● Vuosimaksu työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 12 e 

● Jäsenmaksu puolelta vuodelta työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla 

olevilta 7 e (1.7. jälkeen liittyvät) 

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. 

Vuoden aikana pohdittiin keinoja monipuolistaa varainhankintaa ja kannustettiin edelleen 

FinnWIDin vapaaehtoisia toteuttamaan varainhankinnallisia tempauksia. Myös 

yritysvarainhankintaa edistettiin. 

Tammikuussa 2021 FinnWID sai Kansan Sivistysrahastolta edellisen vuoden puolella haetun 

1800 euron suuruisen rahoituksen ihmiskauppaa käsitteleviä luentoja varten 

ammattikorkeakouluissa. 

Elokuussa FinnWID sai Otto A. Malmin lahjoitusrahastolta 2000 euron rahoituksen Nigerian 

koulutusyhteistyöhön. 

Vuoden lopulla FinnWID sai edellisen vuoden tapaan 5000 euron lahjoituksen Eduix Oy:ltä 

koulutusyhteistyöhön Nigeriassa. Maailmanpyörä Koroinen -järjestö puolestaan lahjoitti 2000 

euroa syksyllä 2021. 
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7. TALOUSYHTEENVETO 
Vuosi 2021 meni taloudellisesti hyvin ja FinnWID sai taloudellista tukea useista lähteistä. 

Pandemian vuoksi erityisesti hallinnon kulut olivat pienet, sillä esimerkiksi kokouskuluja ei 

juuri tullut.  

Saimme tukea ja lahjoituksia seuraavista lähteistä: 

● Otto A. Malmin rahoitus Nigerian koulutusyhteistyöhön 2000 € 

● Kansan Sivistysrahaston rahoitus ihmiskauppaa käsitteleviä luentoja varten 

ammattikorkeakouluissa 1800 € 

● Lahjoitukset Toisenlaisia tarinoita -kampanjaan 7190 €, josta 5000 € Eduix Oy:lta  

● Jäsenmaksut 1036 € (49 kpl) 

Rahaa käytettiin Nigerian koulutusyhteistyöhön vuoden aikana yhteensä 5899,50 € omaa 

rahaa sekä 429,50 € Turun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2020 saadusta tuesta ja 2000 € 

Otto A. Malmin tuesta, eli yhteensä 8329 €. Pankkikuluja saatiin vähennettyä edellisvuodesta 

tekemällä siirtoja pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein kuukauden sijaan. Pankkikulut 

olivat yhteensä 425,11 €. 

 

 


