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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, 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. FINNWIDIN TAVOITTEET 2022 
FinnWIDin työ keskittyy ihmiskauppaa ehkäisevään viestintään ja globaalikasvatustyöhön Suomessa sekä 

nuorten naisten koulutusta ja kestävää toimeentuloa kehittävään toimintaan Nigeriassa. 

Vuosi 2022 tulee todennäköisesti olemaan edelleen poikkeuksellinen, sillä koronapandemia ja siihen 

liittyvät rajoitustoimet tulevat vaikuttamaan sekä FinnWIDin työhön Suomessa että koulutusyhteistyöhön 

Nigeriassa. Poikkeusolot ovat muun muassa verottaneet FinnWIDin aktiivisten vapaaehtoisten määrää, 

mikä vaikuttaa suoraan FinnWIDin toimintamahdollisuuksiin. Koronarajoitusten jatkuminen vaikuttaa 

myös erityisesti tilaisuuksien järjestämiseen vuonna 2022, ja moniin muihinkin toimintoihin liittyy 

koronapandemian aiheuttamaa epävarmuutta.  

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2022 ovat: 

● Lisätä suomalaisten tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta nuoriin naisiin 

kohdistuvasta ihmiskaupasta muun muassa järjestämällä kouluvierailuja ja kehittämällä 

yhteistyötä mm. opiskelijajärjestöjen kanssa. 

● Vahvistaa ja kehittää koulutusyhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa Nigeriassa evaluaation 

tulosten pohjalta. 

● Jatkaa varainhankinnan kehittämistä ja monipuolistaa rahoituspohjaa yritysyhteistyöllä ja 

hakemalla rahoitusta erilaisista säätiöistä. 

● Edistää sukupuolten tasa-arvoa vaikuttamistyöllä yhdessä verkostojen ja kumppanien kanssa. 

Kartoittaa uusia verkostoitumiskumppaneita. 

● Kiinnittää huomiota ja edistää aktiivien ja hallituslaisten jaksamista ja hyvinvointia sekä yrittää 

saada uusia aktiiveja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja kehittää sitä, miten saada 

sitoutettua uusia aktiiveja etäaikana. 

● Kehittää järjestön asiantuntijatoimintaa (asiantuntijavierailut ja -luennot eri teemoista). 
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3. KOTIMAAN TOIMINTA VUONNA 2022 

Toisenlaisia tarinoita -kampanja 

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

kohdistuvasta ihmiskaupasta sekä kerää varoja ihmiskauppaa ehkäisevään työhön Suomessa ja 

Nigeriassa. Kampanjaa jatketaan myös vuonna 2022. 

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

kehitysviestintähankkeen aikana tuotettiin verkkosivusto syventämään tietoa Nigeriasta Eurooppaan 

suuntautuvasta ihmiskaupasta.  

Vuoden 2022 aikana jatketaan tiedotustyötä ja hyödynnetään verkkosivuston materiaaleja 

globaalikasvatuksessa. Yhteistyötä kehitetään eri ammattikorkeakoulujen sekä eri opiskelijajärjestöjen 

kanssa. Vuonna 2021 Kansan Sivistysrahaston myöntämällä rahoituksella tehdään vielä vuonna 2022 yksi 

ammattikorkeakouluvierailu DIAK-ammattikorkeakoulussa. Lisäksi samalla rahoituksella aloitettua 

yhteistyötä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa jatketaan räätälöimällä ainakin kaksi ihmiskauppaa 

käsittelevää luentokokonaisuutta Poliisiammattikorkeakouluun. Luentoja ihmiskauppa-aiheesta 

tarjotaan aktiivisesti myös muille oppilaitoksille ja yhteisöille. 

Perustetaan myös Toisenlaisia tarinoita -kampanjan Instagram-tili. 

Yleinen viestintä 

Järjestö viestii verkkosivullaan, Facebook-sivullaan, Twitter-tilillään sekä uutiskirjeen kautta. FinnWIDin 

viestintää on aiempina vuosina kehitetty ja viestinnän toteuttamisesta on tehty systemaattista. Vuonna 

2022 FinnWID jatkaa mahdollisuuksien mukaan osallistumista keskusteluun kehityspolitiikasta ja 

sukupuolten tasa-arvosta. 

Alkukesästä 2021 FinnWID viimeisteli viestintästrategiansa, jonka valmisteluun osallistettiin sekä 

vapaaehtoisia että hallituksen jäseniä. Viestintästrategiassa määritellään muun muassa FinnWIDin 

viestinnän kohderyhmät, tavoitteet ja arvot, joita ovat muun muassa sukupuolten tasa-arvo, 

ihmisoikeusperustaisuus, avoimuus ja dialogi, osallisuus, ratkaisukeskeisyys ja oppiminen. 

Viestintästrategiaa käytetään muun muassa uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseen. 

Viestintästrategiaa päivitetään tarpeen mukaan. 

Tapahtumat 

Vuodelle 2022 ei tässä vaiheessa suunnitella fyysisiä tilaisuuksia epävarman pandemiatilanteen vuoksi. 

Mikäli tilanne sallii, jatketaan aiemmin suunniteltujen tapahtumien toteutumista. Esimerkiksi Turun 

ylioppilaskunta on toivonut ihmiskauppaa käsittelevän tilaisuuden järjestämistä Turussa.  

FinnWID tarjoaa asiantuntijapuheenvuoroja eri tilaisuuksiin pyynnöstä.  

Vuoden aikana pyritään järjestämään uusien iltoja ja vapaamuotoisia tapaamisia aktiiveille kasvokkain. 
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Verkostoyhteistyö ja vaikuttamistyö 

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 Fingon 

Gender-työryhmän ja Siirtolaisuus ja kehitys -työryhmän kokoontumisiin. FinnWIDin vapaaehtoinen 

Itohan Okundye toimii vuosina 2021-2022 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin 

ihmiskaupasta selviytyneiden neuvostossa, joka muun muassa antaa Etyjin jäsenmaille suosituksia 

ihmiskauppaan liittyvissä asioissa ja lainsäädännössä. 

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). 
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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, joka toteutettiin vuonna 2020 koronapandemiarajoituksista huolimatta 

onnistuneesti. Vuonna 2021 opiskelijoiden oli mahdollista suorittaa tietokonekoulutuksen lisäksi myös 

ompelijan opinnot. IT-koulutukseen osallistui vuonna 2021 seitsemän opiskelijaa ja 

ompelijakoulutukseen kaksi. 

Vuonna 2021 teetettiin evaluaatio Nigerian hankkeesta. Evaluaation keskeiset tulokset olivat: 

● Hanke on saavuttanut päätavoitteensa: Koulutukseen osallistuneet haavoittuvassa asemassa 

olevat nuoret naiset ovat koulutuksen kautta parantaneet osaamistaan ja tätä kautta 

taloudellista asemaansa. Koulutukseen osallistuneet ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen. Osa 

opiskelijoista on uusien taitojen avulla tienannut jo pieniä tuloja.  

● Hankkeen kehittämisideoiksi mainittiin hankkeen koon kasvattaminen, tiivimpi yhteistyö 

paikallisen yhteisön, viranomaisten ja kansalaistoimijoiden kanssa, hyödynsaajien 

kannustaminen toimimaan yhteisöissään ”muutosagentti”-roolissa, opiskelijoiden 

työllistymisen/yrittäjyyden tukeminen stipendillä tai hankinnoilla koulutuksen päätyttyä, 

hankkeen seurannan ja arvioinnin lisääminen, laajemman koulutusvalikoiman tarjoaminen 

opiskelijoille sekä FinnWIDin roolin kasvattaminen opiskelijavalintoihin liittyen. 

Myös FinnWIDin Nigeria-työryhmän vapaaehtoisille teetettiin kysely joulu-tammikuussa 2021-2022. 

Kyselyn keskeiset tulosten mukaan 

● Vapaaehtoiset ovat olleet toimintaan ja yhteistyöhön ensisijaisesti tyytyväisiä. Etenkin 

vapaaehtoisten välistä yhteistyötä arvostettiin ja moni koki voivansa ehkäistä ihmiskauppaa 

toimimalla FinnWIDin hankkeessa.  

● Kehittämiskohteiksi nostettiin koordinaatiot ja vastuunjako, aikataulutus ja toimenpiteiden 

ennakointi, tiedonkulku ja uusien vapaaehtoisten innostaminen mukaan toimintaan, 

kumppanijärjestön kanssa viestiminen (etenkin yhteysongelmat), opiskelijavalinnat Nigeriassa, 

koulutuslinjojen valinta, opiskelijoiden tuki koulutuksen jälkeen, koulutuksen muu sisältö (esim. 

yrittäjyys) ja ihmiskaupan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden roolin vahvistaminen 

toiminnassa.  

Vuonna 2022 FinnWIDin rahoittamaa koulutuskokonaisuutta kehitetään edelleen yhteistyössä ENCATIP-

koalition kanssa. Evaluaation tulosten mukaisesti kurssien sisältöjen räätälöimistä paremmin 

opiskelijoiden tarpeisiin sopivaksi jatketaan. Digitaitojen opetus sisällytetään muihin opintoihin, eikä se 

jatku omana koulutusohjelmanaan. Myös opetusohjelmasta valmistuneita opiskelijoita tuetaan entistä 

enemmän, jotta he työllistyisivät ja saisivat koulutuksesta kaiken mahdollisen hyödyn. 
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Vuonna 2022 FinnWID tukee Benin Cityssä neljää uutta opiskelijaa, kahta catering- ja kahta 

ompelijaopiskelijaa. Tämän lisäksi jatketaan kolmen viime vuonna koulutusohjelman suorittaneen 

opiskelijan opintojen ja harjoittelujen tukemista (yksi tietokoneopiskelija ja kaksi muotiopiskelijaa). Viime 

vuonna aloittaneille opiskelijoille maksetaan taskurahaa kolmen kuukauden harjoittelun ajalta sekä 

muotiopiskelijoille hankitaan ompelukoneet, jotta he pystyvät työllistämään itsensä. Myös uusia 

aloittavia opiskelijoita pyritään tukemaan pitkäjänteisesti. 

Vuonna 2022 kartoitetaan myös yhteistyön mahdollisuuksia Stadin ammatti- ja aikuisopiston 

ammatillisten opettajien kanssa. Tavoitteena opettajilla olisi tehdä Erasmus+ liikkuvuusjakso Nigeriaan 

ENCATIP-koalition vieraana. Tarkoituksena olisi kartoittaa ja aloittaa opettajien ja opiskelijoiden 

virtuaalinen yhteistyö, jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. 
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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 2022 ovat: 

● Kokohintainen vuosimaksu 30 e 

● Kokohintainen jäsenmaksu puolelta vuodelta 20 e (1.7. jälkeen liittyvät) 

● Vuosimaksu työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 15 e 

● Jäsenmaksu puolelta vuodelta työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja hoitovapaalla olevilta 10 

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. 

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.  

FinnWID sai vuonna 2021 valtakunnallisen toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan (RA/2021/244). 

Tammikuussa 2022 haettiin rahoitusta Nigerian koulutusyhteistyölle Sjunde Mars Stiftelseniltä. Muita 

rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti. Yhteistyötä yritysten kanssa kehitetään edelleen. 
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6. HALLINTO 
FinnWIDin ylin päättävä taho on keväällä koolle kutsuttava vuosikokous. Vuosikokous valitsee FinnWIDille 

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. 

Vuoden 2022 aikana tullaan edelleen kehittämään hallituksen ja työryhmien toimintatapoja ja 

viestintäväyliä. Lisäksi pyritään järjestämään myös ryhmäytymistä ja hyvinvointia edistäviä vapaampia 

kasvokkaisia tapaamisia pitkään jatkuneen poikkeusajan vastapainoksi. Tässä työssä hyödynnetään 

vuonna 2021 pidetyssä hallituksen itsearviointitapaamisessa esiin nostettuja asioita. Myös vuonna 2022 

järjestetään ainakin yksi hallituksen itsearviointitapaaminen. 
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