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Esipuhe
Taksvärkkitoiminta aloitettiin Suomessa 50 vuotta sitten vuonna 1967. Toiminnan aloittivat koululaiset ja opiskelijat, jotka halusivat avata ovet sulkeutuneesta Suomesta maailmalle
ja olla mukana ratkaisemassa edellisten sukupolvien luomia maailmanlaajuisia ongelmia.
Taustalla oli läntisen maailman nuorison laajempi liikehdintä – halu päästä vaikuttamaan ja
tehdä hyvää. Solidaarisuus, toiminta heikomman puolesta, oli johtoajatus.
Taksvärkin alkuperäisen idean mukaisesti Taksvärkki ry innostaa Suomen ja kehitysmaiden nuoria rakentamaan oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa. Suomalaisella nuorella
on mahdollisuus tukea globaalissa etelässä asuvaa ikätoveriaan löytämään oma paikkansa
yhteiskunnassa. Samalla nuori voi oivaltaa uutta yhteisestä maailmasta ja saada kokemuksen
oman toimintansa laajemmasta merkityksestä. Taksvärkin toimintamalli on hyvä. Sen todistaa Taksvärkin pysyminen voimissaan ja muuttuminen 50 vuodessa instituutioksi suomalaisessa koulumaailmassa. Asiaksi, joka yhdistää monta sukupolvea, ja jota muistetaan hyvällä
monen vuosikymmenen jälkeen.
Tällä julkaisulla juhlistetaan Taksvärkin 50-vuotista toimintaa. Artikkelien kirjoittajat tuntevat Taksvärkin oman aikansa näkökulmasta. Lukija huomaa kirjoituksista ajan kulumisen ja
yhteiskunnan muuttumisen. Taksvärkki on osannut muuttua yhteiskunnan mukana. Samalla
se on jättänyt oman vahvan jälkensä monen sukupolven kokemusmaailmaan. Toivottavasti
jatkaen niin vielä seuraavankin 50 vuoden ajan.
Lauri Peltonen, Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja
Theo Tyrväinen, Taksvärkki ry:n hallituksen puheenjohtaja
Helsingissä elokuussa 2017
9LHUHLVHOOlVLYXOOD.RWLN\OlQVlQXRUWHQU\KPlQSXKHHQMRKWDMDPDODZLODLQHQ0DUWKDKDOXDDYHUWDLVNRXOXWWDMDQDURKNDLVWD
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-RKGDQWR
,QNHUL+DOPH

Taksvärkki-liike syntyi Suomessa nuorten aloitteesta 50 vuotta sitten Teiniliiton edustajien
Otso Appelqvistin ja Erkki Tuomiojan vierailtua Ruotsissa paikallisen opiskelijaliiton kokouksessa vuonna 1967. Ruotsalaiset nuoret halusivat muistaa lento-onnettomuudessa vuonna 1961 kuolleen YK:n pääsihteerin Dag Hammarskjöldin muistoa ja järjestivät päivätyökeräyksen – En dag för Dag. Sekä Tuomioja että Appelqvist kertoivat tapahtumista kysyttäessä,
että heidän ehdotuksensa otettiin Suomessa kyselemättä vastaan. Teiniliitto organisoi ensimmäisen Taksvärkki-päivän ruotsalaisen mallin mukaan vuonna 1967. Taksvärkki-päivästä
muodostui instituutio seuraavien vuosikymmenien aikana ja liikkeestä vakaa yhdistys.
50 vuotta myöhemmin vuonna 2017 Taksvärkki ry on kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta tekevä 12 suomalaisen toimijan yhteistyöjärjestö, joka innostaa Suomen ja kehitysmaiden nuoria rakentamaan oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa. Taksvärkki-liike kannusti alusta asti suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen. Nykyään Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuu vuosittain noin 33 000 nuorta ohjelmamaissa ja
Suomessa. Lisäksi aktivoidaan noin 5 400 aikuista toimimaan nuorten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi. Taksvärkki toimii Nuorelta nuorelle -periaatteella, mikä näkyy eri tasoilla
järjestön toiminnassa: nuorten välisessä kokemuksenvaihdossa ja viestinnässä sekä nuorten
toimimisena vertaiskouluttajina ja roolimalleina muille nuorille. Taksvärkki-keräyksen avulla
suomalaisten nuorten on mahdollista vaikuttaa ja osallistua ikätovereidensa oikeuksien toteutumiseen ja elinolojen kehittämiseen.
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Tämä julkaisu juhlistaa Taksvärkin 50-vuotista taivalta. Julkaisu ei ole varsinainen historiikki, vaan eri aikoina aktiivisina toimineet taksvärkkiläiset kertovat oman tarinansa liittyen toimintaansa Taksvärkin puitteissa. Julkaisu jakautuu viiteen eri temaattiseen lukuun: aktiivinen kansalaisuus, toiminnan vakiintuminen, globaalikasvatus, kehitysyhteistyö ja tulevaisuus.
Mitä kirjoitukset kertovat Taksvärkistä? Nuorisokulttuurin ja vaihtoehtoliikkeiden syntyminen 1960-luvun lopulla oli selkeä reaktio konservatiivisille arvoille. Nuoret halusivat tehdä
jotain itse – toimia maailman puolesta, kuten Satu Hassi sekä Börje Mattsson artikkeleissaan
kertovat. Tähän päivään tultaessa on nuorisokulttuuri pirstoutunut lukemattomiin alakulttuureihin, minkä vuoksi Mattsson oikeutetusti kysyykin, missä ovat tämän päivän aktivistit. Melisa Yasav vastaa tähän haasteeseen kuvailemalla vapaaehtoistyötä sekä sitä, mitä
nuoret tarvitsevat aktivoituakseen. Toisenlaisen näkökulman nykyiseen nuorten kansalaisaktivismiin antavat guatemalalaiset nuoret. Maassa, jossa yhteiskunnallista osallistumista on
rajoitettu, nuoret oppivat kansalaisvaikuttamisen taitoja.
Toisessa luvussa tarkastellaan Taksvärkin kehitystä liikkeestä yhdistykseksi. Vuonna 1989
tehty rekisteröityminen toi muutoksia toimintaan. Ammattimaistumisen etuja olivat rahoituskelpoisuus, luotettavuus ja vastuullisuuden lisääntyminen sekä toisaalta tilivelvollisuuden
kasvaneet vaatimukset ja niihin vastaaminen. Tästä ajasta kirjoittaa yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari. Muutosta pitkään ja läheltä seuraamaan päässyt
Reijo Paananen pohtii myös ammattimaistumisen tuomia varjopuolia: vanha talkoohenki
laimeni ja vapaaehtoisuus väheni. 2000-luku on tuonut jälleen uusia muutoksia toimintaympäristöön sekä poliittisten painotusten että globaalien kehityskulkujen seurauksena. Senja
Väätäinen-Chimpuku analysoi artikkelissaan muutoksien tuomia etuja ja epävarmuuksia.
Kolmannen luvun teema on globaalikasvatus. Suomalaiset nuoret halusivat 1960-luvun lopulla ovet auki maailmalle, suunnata katseen eteenpäin ja suoraa toimintaa. 2000-luvulla
tilanne on muuttunut globalisoituneessa maailmassa päinvastaiseksi. Nyt monikulttuurinen
maailma tulee Suomeen. Rilli Lappalainen kirjoittaa artikkelissaan siitä, miten tähän muutokseen haluttiin reagoida Taksvärkissä. Taksvärkin puitteissa tehty globaalikasvatus on kehittynyt vajaassa 20 vuodessa valtavasti. Eeva-Liisa Kiiskilä pohtii järjestöjen ja koulujen
välistä yhteistyötä ja sen etuja opettajan näkökulmasta. Mikko Halkirannan artikkelissa kurkistetaan vapaaehtoisen globaalikasvatuksen kouluttajan arkeen.
Neljäs luku esittelee kehitysyhteistyötä eri näkökulmista. Erkki Liikanen kuvailee ensimmäisen suomalaisten omalla Taksvärkki-keräyksellä toteutetun hankkeen vaiheita. Siprosa Rabach
kertoo kuinka kansainvälinen rahoitus näyttäytyy Taksvärkin kumppanijärjestössä Keniassa.
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Kehitysyhteistyössä on siirrytty avustamisesta kohti tasavertaisempaa kumppanuutta, mikä
tarkoittaa, että Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmassa tuetaan kumppanijärjestöjen toimintaideoita ja kehitetään heidän asiantuntemustaan valmiiden ”apupakettien” viennin sijaan.
Tämä näkyy hyvin Kati Hirvosen artikkelissa, jossa hän kuvailee oppilaskunta-aktiivien työtä
kyläyhteisöissä Nepalissa.
Lopuksi katsotaan tulevaisuuteen. Liina Rintala pohtii Taksvärkin merkitystä nyt ja tulevina
vuosina. Kiinnostavaa on, että vapaaehtoisuus on säilynyt hetken laimenemisesta huolimatta
keskeisenä osana Taksvärkin toimintaa. Vapaaehtoisten roolia on vahvistettu Suomen toiminnassa ja toisaalta siitä on tullut tärkeä kriteeri myös uusia etelän kumppaneita valittaessa.
Artikkeleista välittyy jokaisen kirjoittajan itselle läheinen syy siihen, miksi he ovat osallistuneet Taksvärkin toimintaan. Uskon tämän olevan merkittävä tekijä myös tulevaisuuden
kannalta. Taksvärkki on toiminut foorumina nuorille aktiiveille jo 50 vuoden ajan ja osoittanut ottavansa haasteet tosissaan sekä kykenevänsä muuntautumaan ja uudistumaan. Tämä
lienee paras resepti myös tulevaisuuden Taksvärkille: kuunnellaan nuoria!
***
Inkeri Halme on taksvärkkiläinen vuodesta 2013. Hän aloitti työkokeilussa ja on työskennellyt ohjelmasuunnittelijana 2014–2016. Ensimmäiseen Taksvärkki-keräykseensä hän osallistui vuonna 1999.
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Aktiivinen kansalaisuus -termin määrittely ei ole helppoa. Taksvärkki ry:ssä aktiivinen
kansalainen nähdään henkilönä, joka pyrkii toiminnallaan edistämään muutosta. Aktiivinen kansalaisuus on ollut Taksvärkin toiminnan ytimessä alusta asti. Taksvärkki-liike alkoi
nuorten suorasta toiminnasta. Nykyään toiminta tähtää siihen, että nuoret Suomessa ja maailmalla ovat aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja kehittämässä omaa elämäänsä ja yhteisöjään. Kun nuoret tuntevat omat oikeutensa ja vaikutusmahdollisuutensa, he haluavat toimia.
Maailman noin seitsemästä miljardista asukkaasta kolme miljardia on alle 24-vuotiaita lapsia ja nuoria. Nuoret eivät näy aktiivisesti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvissä prosesseissa. Nuoriso nähdään usein aikuisten näkökulmasta taakkana tai riskinä.
Kaksi kolmasosaa maailman maista ei konsultoi nuoria tehdessään kansallisia köyhyydenvähentämis- tai kehityssuunnitelmia.
Taksvärkin ohjelmamaiden nuoret osallistuvat vahvasti ohjelmatyön tavoitteiden määrittelyyn. Yleisenä toimintamallina on esimerkiksi ihmisoikeus- ja elämänhallintataitojen koulutus. Tapoja toimia ei tuoda nuorille valmiina, vaan kumppanijärjestöt Taksvärkin avulla
tukevat nuoria tunnistamaan ja valitsemaan toimintaympäristöön ja resursseihin sopivat tavat toimia. Vapaaehtoisuus ja roolimallien käyttö lisäävät kestävyyttä ja tehokkuutta niin
Suomessa kuin ohjelmamaissa. Nuorilla on aktiivinen rooli yhteisönsä kehittämisessä ja he
vaativat itse oikeuksiensa toteutumista.

9LHUHLVHOOlVLYXOOD1XRUWHQLKPLVRLNHXVU\KPlWYlOLWWlYlWWLHWRDODVWHQRLNHXNVLVWDMDSXXWWXYDWKDYDLWVHPLLQVDHSlNRKWLLQ
.DPERG]KDVVD
(GHOOLVHOOlVLYXOOD6DPELDODLVHWQXRUHWNHUWRLYDWHOlPlVWllQMDKDDYHLVWDDQ7DNVYlUNNLNDPSDQMDVVD²(QWLVHQ
NDWXQXRUL6WDQOH\QYLHVWLROLHWWlNDLNLOODRQPDKGROOLVXXVPXXWWXD
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Kolme Taksvärkkiä
Satu Hassi

Vuonna 1967 Teiniliitto päätti liittyä pohjoismaisten koululaisjärjestöjen yhteiseen Taksvärkkikampanjaan. Koululaiset saivat olla päivän töissä ja poissa koulusta, jos antoivat päivän palkan keräykseen. Keräysrahoilla tuettiin Perun vuoristointiaanien lukutaitokampanjaa.
Meille koululaisille tämä oli mukava uutinen. Kävin lukion ensimmäistä luokkaa Sammon
yhteislyseossa Tampereella. Sovin vanhempieni kanssa, että imuroin kotimme kirjahyllyn,
joka täytti yhden seinän. Siinä ei monta tuntia mennyt, kun imuroin kirjat ja hyllyt ja palautin
takaisin paikoilleen. Se tuntui melkein lomapäivältä. Palkkarahat vein seuraavana päivänä
kouluni teinikunnan rahastonhoitajalle.
Tuskin uhrasin Peru-Taksvärkille sen enempää ajatuksia. Suomessa oli kyllä alettu keskustella siitä, pitäisikö ”alikehittyneitä” maita auttaa. Apu-lehti oli kysellyt lukijoiden näkemyksiä.
Yhdessä vastauksessa torjuttiin kehitysapu ja tuumittiin, että syökööt ensin pyhät lehmänsä.
Seuraavana vuonna, lukion toisella luokalla, lähdin mukaan kouluni teinikuntaan huomattuani, että Teiniliitossa toimi nuoria, joita askarruttivat samantapaiset asiat kuin itseäni.
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla oli havahduttanut huomaamaan, miten paljon ihmisen
elämän mahdollisuuksia määräsi se, mihin hän sattui syntymään. Se oli minusta suunnaton
vääryys.
Moni muukin silloinen nuori alkoi vasemmistolaistua. Aloimme puhua globaalista epäoikeudenmukaisuudesta, siirtomaavallasta ja neokolonialismista. Sanavarastoon tuli käsite ”kolmas maailma”, jolla viitattiin siihen, että on olemassa muutakin kuin USA:n johtama länsi-
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maiden ryhmä ja Neuvostoliiton johtama itäblokki. Syksyllä 1968 näin Tampereen työväenteatterin Kellariteatterissa Peter Weissin näytelmän Laulu linnunpelättimestä. Se kertoi hyvin
tunteisiin vetoavalla tavalla Portugalin siirtomaavallan julmuudesta Angolassa.
Olin revetä innostuksesta, kun alkuvuodesta 1969 yksi ehdokas teinien yhteispohjoismaisen
Taksvärkin keräyskohteeksi oli Mosambik-instituutti, joka järjesti perusterveydenhoitoa ja
koulutusta vapautusliike Frelimon hallitsemilla alueilla Mosambikssa. Paloin halusta päästä
tekemään jotain konkreettista Portugalin siirtomaavaltaa vastaan.
Pääsin teinikuntani edustajaksi Teiniliiton kevätkokoukseen. Taksvärkin kohteesta syntyi
kiivas kiista. Me vasemmistolaiset kannatimme Mosambik-instituuttia. Oikeisto, Teiniliiton
hallituksen jäsenen Maucca Mäkirannan johdolla, kannatti YK:n lukutaitohanketta Sambiassa. Käytin monta intomielistä puheenvuoroa. Mosambik voitti äänin 121-108 ja me
”mosambikilaiset” repesimme riemuun.
Mosambik-instituutin kaltaisia järjestöjä kutsutaan nykyisin humanitaarisiksi järjestöiksi. Jo
tuolloin sitä tukivat muun muassa Kirkkojen maailmanneuvosto ja Luterilainen maailmanliitto. Taksvärkkirahoilla oli tarkoitus rakentaa – ja rakennettiinkin – kirjapaino koulukirjoja
varten Dar Es Salaamiin eli Mosambikin naapurimaan Tansanian pääkaupunkiin.
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Taksvärkin kohde koettiin kuitenkin hyvin radikaaliksi. Uusi Suomi, kotikaupunkini Tampereen valtalehti Aamulehti ja monet muut sanomalehdet hyökkäsivät kiivaasti sitä vastaan.
Viesti oli, ettei keräysrahojen käyttöä pystytä valvomaan: rahat menevät ”kommunististen
neekerisissien verisen vallankumouksen aseisiin”. Ei auttanut, vaikka Teinilehti haastatteli
arkkipiispa Simojokea, joka kommentoi myötämielisesti Mosambik-instituuttia ja kirkkojen
tukea sille.
Valtakunnallista keräystä veti Teiniliiton hallituksen jäsen Erkki Liikanen. Minut valittiin
Tampereen paikalliseksi keräyspäälliköksi. Paikallisten vastuuhenkilöiden tehtävä oli hankkia
teineille työpaikkoja sekä tiedottaa kouluihin ja muualle. Saimme Tampereen Säästöpankin
pääkonttorista Hämeenkadulta pienen toimistohuoneen, kuten myös Peru-keräys oli saanut.
Tässä vaiheessa olin jo tutustunut Teiniliiton hallituksen jäseneen Jorma Westlundiin, joka
oli vetänyt vuoden 1967 Taksvärkkiä Tampereella.
Aamulehti kirjoitti Mosambik-Taksvärkkiä vastaan ja vitkutteli vastineidemme julkaisemista. Useimmista vastineistamme oli vedetty yli vahvin valttikorttimme se, että Kirkkojen
maailmanneuvosto ja Luterilainen maailmanliittokin rahoittivat Mosambik-instituuttia.
Paikkakunnan valtalehteä vastaan olimme aika voimattomia. Se oli melkoinen tulikoe
abiturientille. Taksvärkistä kiisteltiin myös kouluissa. Joissakin kouluissa urheilutuntien
pesäpallojoukkueet jaettiin periaatteella ”mosambikilaiset ja muut”. Tampereella lukiolainen Kimmo Sasi järjesti rinnakkaiskeräyksen sotaveteraanien hyväksi. Koko Suomessa syksyn
1969 Mosambik-Taksvärkin keräystulos oli selvästi alempi kuin syksyn 1967 Peru-Taksvärkin. Tampereella rinnakkaiskeräys kokosi enemmän rahaa kuin meidän Taksvärkkimme.
Teiniliiton kevätkokouksessa 1970 jotkut ehdottivat, että seuraavan Taksvärkin kohteeksi valitaan Suomen armeijan ilma-aseistus. Teiniliiton hallitus oli varautunut tähän ja tiedustellut
armeijan tarpeita. Hallituksen jäsen Pekka Aro kertoi liittokokoukselle saaneensa pääesikunnasta vastauksen, että ”tarvittaisiin yksi Mirage-laivue, jonka hinta on noin 80 miljoonaa
markkaa, mutta armeija ei voi ottaa tällaisia lahjoituksia vastaan.”
Kirjapaino nousi Dar Es Salaamiin ja rakennustöitä valvoi paikan päällä suomalainen Kid
Ahlfors. Tämä hälvensi epäilyjä ja muutenkin tunteet lauhtuivat. Teiniliiton kevätkokous
vuonna 1971 päätti yksimielisesti valita Mosambik-instituutin uudelleen keräyskohteeksi.
Mukaan tuli muitakin järjestöjä, muun muassa Ammattikoululaisten liitto. Minusta oli tullut
Teiniliiton varapuheenjohtaja ja minut nimettiin vetämään valtakunnallista Taksvärkkitoimikuntaa.
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Syksyllä 1971 kiersin Suomea mosambikilaisen Armando Panguenen kanssa. Hän oli entinen
Frelimon sissi, mutta haavoittumisen vuoksi ei enää kyennyt osallistumaan taisteluihin. Armando oli hyvin laiha, hyvin mustaihoinen, puhui hyvää englantia ja hänellä oli aina hyvin
prässätty puku. Kouluissa kuunneltiin hiljaisina, kun hän kertoi, millaista Mosambikissa on.
Kun saatoin Armandon lentokentälle, sovimme, että tapaamme joskus vapaassa Mosambikissa. Totta puhuakseni en uskonut, että vapautusliike koskaan voisi voittaa Portugalin
armeijaa, jolla oli tukenaan mahtava NATO. Olin väärässä. Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, huhtikuussa 1974, siirtomaasotiin kyllästyneet sotilaat tekivät niin sanotun neilikkavallankumouksen. Siihen loppui Portugalin diktatuuri, maasta tuli demokratia, Angola ja
Mosambik itsenäistyivät. Portugalin kolmas siirtomaa, Guinea Bissau ja Kap Verde oli itsenäistynyt jo hieman aikaisemmin.
Olen kohdannut Taksvärkkien aktiiveja useasti myöhemmässäkin elämässäni. Jorma Westlundista tuli muun muassa Mauno Koiviston presidentinvaalikampanjan vetäjä ja pääministeri Lipposen erityisavustaja. Erkki Liikasesta tuli kansanedustaja, valtiovarainministeri,
Suomen ensimmäinen EU-komissaari ja Suomen Pankin pääjohtaja. Kimmo Sasista tuli
kansanedustaja ja ministeri. Myös minusta itsestäni tuli kansanedustaja, EU-parlamentin
jäsen ja ministeri. Ministerivuosinani tapasin Armando Panguenen en Mosambikissa, vaan
Etelä-Afrikassa, jossa hän silloin oli Mosambikin suurlähettiläänä.
Vuoden 2000 tienoilla tapasin kehitysyhteistyöministerinä saksalaisen piispan Christian
Krausen, joka oli Luterilaisen maailmanliiton presidentti. Kerroin hänelle oppineeni Luterilaisen maailmanliiton nimen syksyn 1969 Mosambik-Taksvärkin yhteydessä. ”Sepä hauskaa”, piispa sanoi, ”siihen aikaan minä vedin Luterilaisen maailmanliiton Mosambik-työtä.”
***
Satu Hassi on kansanedustaja. Hän toimi vuosina 1969–1971 aktiivisesti Teiniliitossa, veti vuonna
1969 Taksvärkkiä Tampereella ja oli vuonna 1971 valtakunnallisen Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtaja.
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Where have all the
ÁRZHUVJRQH"
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%|UMH0DWWVVRQ

Dagsverket var ett barn av sin tid, en logisk och konkret följd av det som hände i världen, och
i Finland. Och framförallt inom den nya generationen. Vi föddes just när kriget tog slut, eller
genast efter det. Vi föddes in i en mycket militaristisk värld, en ytterligt organiserad, konservativ värld, där de gamla värdena ännu styrde – de som styrt krigets samhälle. Mänskligheten
levde kvar i den perioden och man visste inte riktigt vad det nya skulle vara. Denna värld
var för oss, den nya, fredstidens unga, främmande, vi ville inte ha den; den var inte vår. Så,
som den första generationen någonsin, ville vi skapa vår egen, ungdomens värld. Något som
aldrig funnits tidigare; det hade aldrig tidigare funnits ”tonåriga”; tidigare var man barn – och
sedan blev man vuxen. Underställde sig de vuxnas värld. Så ville inte vi.
Vi skapade vår egen kultur, vårt eget sätt att vara, klä sig, och inte minst vår egen musik; rocken. Den var inte en musik som de stora bolagen och nöjesindustrin producerade för oss att ta
emot och konsumera, såsom i så hög grad sker idag. Utan en alldeles ny musik som producerades av oss och som så upplevdes av det etablerade samhället. Som omstörtande, farlig,
upphetsande, syndig – och som därför skulle motarbetas. Men den var vår, och vi älskade
den! När Rock around the clock -filmen kom till Finland var det ordnade samhället nära i
panik. Man väntade ungdomsupplopp, man anställde brottare som ordningsmän, och polisen
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ställde sig upp på led. De förstod inte. Och vårt befarade upplopp var att vi flyttade en
Lada-bil cirka en halv meter. Men när Elvis Jailhouse Rock kom, då blev vi vilda, och steg upp
i bions bänkar och vrålade. Då var det kapina!
Vi följde ivrigt med vad som hände i världen, vad ungdomarna gjorde på andra håll. Och
naturligtvis allra mest USA, det var ju rockens hemland. Vi lyssnade på ”de svartas musik” –
och fick lära oss om förtrycket av dem, om rasismen i USA. Så när de svarta gick till kamp för
sina rättigheter, var vi med. På deras sida. Och chockades över polisernas brutalitet, attacker
mot de svarta – och de vita studenter som demonstrerare med, och för dem. Vi såg bilder av
aktivister som lynchats, svarta som hängts upp i träden, kyrkor som brändes, med barn inne.
Det var ju den samma gamla krigsvärlden, det var fascismen på nytt! Vår revolt mot det gamla
blev än klarare. Vid rockens sida fick musiken ett än starkare samhälleligt innehåll. ”Folken”
kom, med visorna som berättade vad som skedde, och uppmanade till att ta ställning. För
människornas rättigheter, oberoende av klass eller ras. Vi hade Peter, Paul and Mary, Pete
Seeger, Donovan, Dylan och så många andra.
Så kom Vietnamkriget. Våldsamhället, militarismen attackerade andra, kriget var tillbaka.
Berörde så oss alla så mycket mer. Nu växte också ungdomsrörelsen till att bli än tydligare
samhällelig, bredare ställningstagande. Protesten växte till massdemonstrationer med klara
utsagda krav – mot Vietnamkriget, mot rasismen och de svartas förtryck i USA, för frihet, och
för fred. Vi sjöng om det som makthavarna förstörde: Where have all the flowers gone? Och vi
kände vår kraft, att vi kunde förändra världen. The times they are a-changing, förklarade Dylan.
Nu var det frågan om en verklig revolution, i den meningen, att alternativa värden, till det
styrande systemet, statsskicket och kulturen, gjordes konkreta – Make love, not war! För en del
betydde detta också ett skapande av helt egna alternativa samhällen och att man nära nog
drog sig bort från det ordnade samhället, ultima hippierörelsen. Men för de flesta – ofta nog
med bas från sina egna kollektiv – betydde det att man verkade för att förändra samhället,
med den kraft den nu väldiga rörelsen hade. Vanhan valtaus blev här i Finland en av de centrala symbolerna, uttrycket för det.
Vi upplevde orättvisorna i våra egna samhällen, de bostadslösa, alkoholisterna, folk ingen
brydde sig om, eller såg spydigt ner på. Eller de mentalt sjuka, eller de sexuella minoriteterna.
För arbetet med dem, och för kampen för deras rättigheter, skapades fronter och för första
gången organisationer – något man numera i stort glömt, Sexpo, Yhdistys 9, Marraskuun
Liike bland annat. Och man tog upp frågan om militären och vapnen också nationellt, man
skapade Sadankomitea för pacifismen. Hector sjöng Palkkasoturi.
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Hela tiden bibehölls det globala perspektivet, och vid sidan om Vietnam, såg vi rasismen i
Södra Afrika. Och de militära diktatorerna i Latin Amerika. Vi upptäckte u-länderna; hittills
hade det mest bara talats om primitiva fattiga folk, som inte kunde ta hand om sig. Vi kunde
se, att u-ländernas fattigdom i allra högsta grad berott på oss, på det sätt våra länder undertryckt och utnyttjat dem, som kolonier, eller råvaruproducenter under krigen, och fortsätter
att göra det ännu idag. Samt att det i de flesta länder uppkommit befrielse- och motståndsrörelser som bekämpade utsugningen och sina förtryckare. Liksom vi stödde Vietnams folk,
och de svartas kamp, ville vi, och började också stöda folkens kamp, på olika håll i världen, i
”den tredje världen”. Vi såg befrielsen som en förutsättning för all utveckling. Också för fred.
Vi grundade Tricont för att informera och berätta om vad som hände i denna värld, och för
att mobilisera stöd för de undertryckta folkens kamp. Ur detta koncept föddes Dagsverket.
Olika solidaritetsaktioner hade startats, av olika grupper och nya organisationer. Det fanns
en väldig beredskap. För oss räckte det inte att ondgöra, än mindre oja oss över orättvisorna,
och tala om lite välgörenhet; vi ville göra sådant som kunde betyda en förändring. Byggande
på erfarenheter på annat håll föddes så iden, och initiativet, att alla skolelever i Finland skulle
ges möjlighet att en dag få arbeta, konkret, för att ge ett verkligt stöd, åt dessa folk, som hade
behov av det. Det startades så av, och inom Teiniliitto – och spreds snart parallellt bland
studenterna inom Suomen ylioppilaskuntien liitto, Finlands studentkårers förbund samt de
motsvarande organisationerna, på svenskspråkigt håll, som Finlands Skolungdomsförbund.
Man fick, icke oväntat, möta en väldig mängd fördomar och motstånd. Det talades om
pengar till vapen. Eller till ”kommunisterna”. Det hade vi blivit vana vid; allt vårt nya hade
mötts så. Men inte heller Dagsverket gav efter – och visade snabbt sin otroliga kraft. De
insamlade summorna var väldiga, men Dagsverkets aktivister, ansvariga – och arbetarna på
fältet hos mottagarna visade att man kunde klara av dem och att använda dem på både ett ansvarsfullt och framfångrikt sätt. Off-sett tryckmaskinen som skaffades 1969 till Moçambiques
befrielserörelse Frelimos skolcenter i Tanzania, pumpar ännu på, i det fria Moçambique.
Med Dagsverket, och de så många andra solidaritetsprojekt, som inleddes och förverkligades
kan man lugnt säga att 1970-talet var en verklig solidaritetens guldålder. Med en stor del av
samhället som deltog – men samtidigt med ungdomen som den drivande kraften. Solidaritetsarbetet präglade på många sätt en hel generation, på ett sätt det aldrig gjort tidigare. Inpå
början av 1980-talet såg vi en liknade ”revolution” inom fredsrörelsen. Ute i världen skedde
en väldig, hotande upprustning. Nya ”lättare” kärnrobotar installerades, som snabbt kunde
lägga Europa i ruiner. Aktivismen, det konkreta personliga engagemanget som utmärkt solidaritetsarbetet fördes nu in i fredsarbetet och fredsrörelsen. Ut på gator och torg, med
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konserter, festivaler, cykelmarscher och aktionsgrupper. Och de tidigare, årliga, litet rutinmässiga fredsmarscherna svällde till enorma massdemonstrationer, såväl i Finland som i hela
Europa. Och globalt. Plötsligt hade vi också här hundratusentals som marscherade i flera
tiotals städer. Och upprustningen stoppades och vände till en aldrig tidigare sedd nedrustning. Och det kalla kriget deklarerades vara över. Den massiva fredsrörelsens roll var här helt
avgörande.
Men – vad har sedan hänt? Vi har haft de fruktansvärda broderkrigen på Balkan, 9/11,
Afghanistan, USA:s invasion i Irak, Syrien, den största flyktingströmmen i historien – och
Ebola. Var är vår, folkens reaktion? Visst, vi har haft, och det helt beundransvärt, tillfälliga
insamlingar och aktiviteter, för att, just då, reagera rädda. Och Dagsverket fortsätter, som en
av de få, bra med det! Men var är det kontinuerliga, bestående personliga engagemanget, med
öppna, synliga, modiga, gemensamma reaktioner och manifestationer för att på ett avgörandes
sätt försöka stoppa eller kräva förändring? De har så gott som helt saknats. Under de senaste
20 åren. Har de flutit ut i some-strömmen? Den frågan borde vi, på nytt ställa oss. Where have
all the flowers gone?
***
Börje Mattsson verkar som samhällsaktivist bland annat inom mångkulturen. Han var med i Dagsverket från första början, på dess väg från rörelse till förening och i olika uppgifter, ända in på 1990-talet,
bland annat också planerings- och uppföljningsresorna till Afrika.

µ7HHPPHWLHGRWXVW\|WlMDURKNDLVHPPHMD
WXHPPHNDWXODSVLD+DOXDQHWWlVHPLWlWHHQ
WRLPLLHVLPHUNNLQlHULW\LVHVWLPXLOOHQXRULOOHµ
Esther, 17, Sambia

NUORELTA NUORELLE

23

9DSDDHKWRLQHQRQ
DNWLLYLQHQNDQVDODLQHQ
Melisa Yasav

Globaalikasvattajana törmään harvoin termiin aktiivinen kansalaisuus. Jos minun olisi pitänyt
määritellä aktiivinen kansalainen yläasteikäisenä, olisin luultavasti kertonut sen tarkoittavan
”ihmistä, joka tekee paljon asioita”. Aktiivinen kansalainen todella tekee paljon asioita, mutta ei vain omaa etua, vaan yhteisöä hyödyttäen. Hän on usein aivan tavallinen henkilö, joka
osallistuu säännöllisen epäsäännöllisesti yhdessä muiden kanssa poliittiseen tai sosiaaliseen
toimintaan, kuten vapaaehtoistyön tekemiseen. Kolmasosa suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä jossain muodossa. Melkein jokainen aktiivinen kansalainen kuuluu johonkin järjestöön, yhdistykseen, liikkeeseen, joukkueeseen tai muuhun yhteisöön, jossa yhteisöllisyys
on tärkeä osa toimintaa. Sanotaan, että ilman vapaaehtoistoimintaa nyky-yhteiskuntamme ei
toimisi tai ainakin se olisi palveluiltaan puutteellinen. Valtio täyttää useita perustarpeitamme,
mutta usein palvelut ovat riittämättömiä, kaikki eivät voi käyttää niitä ja ne rajoittuvat elämän
peruspilareiden takaamiseen eivätkä elämän mielekkyyden lisäämiseen. Tänä päivänä aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluu terve itsekkyys eli se, että toiminta voi olla vähintään
yhtä mielekästä itselle kuin niille, joita sen on tarkoitus hyödyttää. 2010-luvun aktiivinen
kansalaisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskuntaan osallistuminen voi perustua yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin. Toiminnan kohde on valittu usein oman elämäntilanteen, kokemusten
tai kiinnostuksen mukaan.
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Mahdollisuuksia yhteisöissä ja yhteiskunnassa tapahtuvaan aktiivisuuteen on lukuisia, mutta
niiden löytäminen ei ole aina itsestäänselvyys. Jos on kasvanut ympäristössä, jossa yhteisölliseen toimimiseen ei ole kannustettu, vapaaehtoistyö, kansalaisvaikuttaminen tai vaikka oman
kylän jalkapallojoukkueen perustaminen voi tuntua todella vieraalta toiminnalta. Onko vapaaehtoistyön aloittamisen kynnys tarpeeksi matala? Vapaaehtoistyön houkuttelevuutta voisi
lisätä ymmärrys siitä, että jokaisen vapaaehtoisen työpanos on välttämätöntä yhteisön työn
jatkumisen kannalta. Vaikka näillä yhteisöillä on todella suuri vastuu suomalaisen yhteiskunnan pyörittämisestä, vapaaehtoistyö nähdään usein pienimuotoisena näpertelynä, kukkahattutäteilynä tai pelkkänä harrastuksena. Myös vapaaehtoiset itse vähättelevät työnsä arvoa,
vaikka he saattavat käyttää viikoittain aikaa ilmaiseen työhön, joka helpottaa muiden elämää.
Aktiivista kansalaista ei voi laittaa kapeaan muottiin.
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Oma yhteiskunnallinen passiivisuuteni läpi varhaisnuoruuden ja lukioiän johtui siitä, että
luulin oppilaskunnan olevan ainoa oman ikäiselleni sopiva vaikuttamistapa, eikä minua kiinnostanut tuolloin keskustella tai äänestää kouluruoasta ja kouluympäristön viihtyvyydestä.
Toki jälkeenpäin ajateltuna oppilaskunnasta saatavista taidoista olisi ollut hyötyä. Tiedottaminen osallistumismahdollisuuksista oli vähäistä, mutta pyytäminen olisi varmasti ollut
tehokkain keino saada minut mukaan. Usein siteerattu Anne Yeung on kirjoittanut teoksessaan Vapaaehtoistoiminta. Anti, arvot ja osallisuus, että yli puolet ihmisistä, jotka eivät tee
vapaaehtoistyötä, lähtisivät mukaan toimintaan, jos joku pyytäisi. Olin teini-ikäisenä tarkka
kierrättäjä ja kasvissyöjä, mutta en muista kenenkään kertoneen minulle mahdollisuudesta
osallistua esimerkiksi ympäristö- tai eläinsuojelujärjestöjen toimintaan. Toisaalta historia oli
lempiaineeni ja luin erityisesti vähemmistöjen ja vähempiosaisten kaltoinkohtelusta ja kulttuurien välisistä suhteista, mutta kenellekään ei tullut mieleen ehdottaa minulle osallistumista esimerkiksi monikulttuurisen tai ihmisoikeuksia ajavan järjestön toimintaan.
Vieraillessani kouluissa kansainvälisyyskouluttajana, nuoria on usein mietityttänyt heidän
oma roolinsa aktiivisina kansalaisina ja vaikuttajina. Monilta puuttuu intoa ottaa itsenäisesti selvää yhteiskunnallisista asioista kouluajan ulkopuolella, koska he näkevät ne
asioina, joihin heillä ei ole annettavaa. Nuorten kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin ja globaaleihin teemoihin helpottuu, kun nuoria kannustetaan vaikuttamaan esimerkiksi omassa koulussa huomattujen epäkohtien korjaamiseksi. Monille ei tule mieleen ottaa
selvää eri mahdollisuuksista osallistua. Nuori saattaa viettää opiskeluvuodet ilman kannustusta yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen tai ilman koettuja tai kuultuja esimerkkejä vapaaehtoisuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden merkityksellisyydestä. Nuorille on myös
erityisen tärkeää kuulua joukkoon ja tehdä samoja asioita kuin muutkin.
Tiedon jakaminen nuorille tärkeiden tietolähteiden, kuten sosiaalisen median kanavien ja
oppituntien kautta, on varmin tapa levittää tietoa yhteiskunnallisen aktiivisuuden monimuotoisuudesta ja tarpeellisuudesta. Tässä niin kolmannella sektorilla, opettajilla, vanhemmilla
kuin toisilla nuorillakin on tärkeä rooli tukijana ja esimerkkinä. Oppitunneilla voitaisiin esimerkiksi jakaa kokemuksia pienistäkin aktiivisuuden kokemuksista ja miettiä uusia tapoja
vaikuttaa yhteiskuntaan tai auttaa muita. Taksvärkin kouluvierailun aikana keskustelunaiheet ovat moninaisia: olemme keskustelleet saman tunnin aikana sekä ilmastonmuutosta hidastavista globaaleista toimenpiteistä että erilaisista tavoista murtaa ennakkoluuloja nuorten
jokapäiväisessä kanssakäymisessä.
Kiinnostus yhteiskunnallista osallistumista kohtaan kasvaa usein tiedon lisääntyessä. Yksi
tapa lisätä nuorten tietoa yhteiskunnallisista teemoista on globaalikasvatus. Tämän vuo-

26

NUORELTA NUORELLE

sikymmenen globaalikasvatus – tekevät sitä sitten järjestön vapaaehtoiset tai opettaja itse
– tukee lapsen ja nuoren kasvamista aktiiviseksi, erilaisuutta kunnioittavaksi kansalaiseksi.
Globaalikasvattajana haluan herättää nuoren kiinnostuksen tutusta poikkeaviin näkökulmiin ja auttaa heitä ymmärtämään erilaisia todellisuuksia ja kulttuureita. Kotona nuoria kannustetaan epätasapuolisesti uteliaisuuteen, joten on tärkeää, että kouluissa yhteiskunnallisten teemojen käsittely on monipuolista ja tavoittaa kaikki nuoret. Tämä ei tarkoita niinkään
yhteiskunnallisen aktiivisuuden tyrkyttämistä tai globaaleiden asioiden harrastamista, vaan
suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden ja kulttuurisen uteliaisuuden valtavirtaistamista sekä
median kriittisen lukutaidon korostamista oppitunneilla. Nuoria voi tutustuttaa esimerkiksi
oman ikäistensä elämään maapallon toisella puolella tai medioiden erilaisiin tapoihin käsitellä samaa asiaa. Rakentavan kyseenalaistamisen lisäksi kriittiseen medialukutaitoon kuuluu
nuorten kiinnostus ottaa selvää aiheesta ja tarkistaa faktat.
Taksvärkin vapaaehtoisena olen kehittänyt monenlaisia taitoja, saanut rohkeutta esiintyä,
oppinut nuorilta uusia näkökulmia sekä ymmärtänyt paremmin vahvuuksiani ja heikkouksiani myös omaa urapolkuani ajatellen. Vapaaehtoisuus voi antaa takaisin monella yllättävällä tavalla: saattaa löytää uusia ystäviä, oppia ymmärtämään itseään paremmin tai saada
työpaikan. Globaalikasvattajalle tärkein kokemus on kuitenkin lasten ja nuorten innokkaan
puheensorinan kuunteleminen. On upeaa luoda tilanne, jossa nuorella on tilaa ja aikaa pohtia
asioita. Lähdettyäni luokkahuoneesta toivon, että edes yksi nuori saisi leikkien ja keskustelun
jälkeen ajateltavaa, joka kypsyisi innostukseksi kokeilla vaikuttamista ja osallistumista –
ennen kaikkea omannäköistä aktiivista kansalaisuutta.
***
Melisa Yasav opiskelee kehitysmaatutkimusta. Hän on toiminut Taksvärkin vapaaehtoisena kansainvälisyyskouluttajana lukuvuonna 2016–2017.
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Koen olevani aktiivinen jäsen valtiossa, joka on sitoutunut takaamaan oikeuteni. Yhtä lailla minä sitoudun täyttämään kansalaisvelvollisuuteni. - Jeason Echeverría
PAMI (Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia) on jo yli vuosikymmenen ajan edistänyt koulutusta, järjestäytymistä ja yhteiskunnallista osallistumista
yhdessä nuorten kanssa. Nuoret pyrkivät muuttamaan vallitsevia olosuhteita Guatemalassa osallistumalla aktiivisesti ja vastuullisesti kunnalliseen päätöksentekoon. Aktiiviseksi
kansalaiseksi tuleminen on prosessi, joka perustuu tämänhetkisen tilanteen ymmärtämiseen
ja sen jakamiseen muiden kanssa, yhteisten tavoitteiden asettamiseen, vastuun kantamiseen
sekä sopimusten toteutumisen valvontaan. Tämä työ on ollut mahdollista Taksvärkin osoittaman luottamuksen ja tekemämme yhteistyön ansiosta. Olemme pyrkineet vahvistamaan
nuorten johtajuutta ja tarjoamaan kansalaistaitokasvatusta 13–23-vuotiaille nuorille kuudessa eri kunnassa (Malacatán, Coatepeque, Morales, Puerto Barrios, Mazatenango ja Zunilito)
neljällä eri Guatemalan hallinnollisella alueella. Toiminta on tähdännyt nuorten osallistamiseen. Pyrkimys on ollut tehdä nuorista muutosagentteja, jotta he voivat olla mukana kehittämässä päätöksentekoprosesseja omissa yhteisöissään.
Jotta nuoret voivat toimia aktiivisina kansalaisina, heidän on ymmärrettävä historiallisia
syitä ja seurauksia, jotka rajoittavat heidän kansalaisoikeuksiaan ja oikeutta vaatia omia
oikeuksiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pystyäkseen omaksumaan kriittisen ajattelun ja rakenteita kyseenalaistavan asenteen, nuorten on tunnettava historiaa sekä tunnistettava seikat,
jotka ovat johtaneet maan tämän hetkisiin olosuhteisiin. Kaiken toiminnan ja vaikuttamisen
perustana on tieto. Nuoret, joilta kysyttiin, mitä on olla aktiivinen kansalainen, vastasivat:
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”Ensin täytyy etsiä monipuolisesti tietoa aiheesta. Tiedon pohjalta tehdään ehdotuksia, asia
viedään eteenpäin ja toimitaan. Arvot ja velvollisuudet määrittävät toimintaani.”
Koulut ovat vastuussa tiedon levittämisestä ja vallitsevien olosuhteiden kriittisen tarkastelun
opettamisesta. Koulutuksen tulisi kasvattaa maan tarvitsemia johtajia. Guatemalan koulujärjestelmä on kuitenkin puutteellinen monella tapaa. Puutteellinen järjestelmä on ensimmäinen este tietoisten ja perustaidot hallitsevien aktiivisten kansalaisten kehitykselle.
Koulujen lisäksi lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia säätelevät olemassa olevat kunnalliset järjestöt ja kuntien poliittinen edustajisto. Aikuiskeskeinen kulttuuri päätöksenteossa
vaikeuttaa nuorten osallistumista. Aikuisten mielestä lapsilla ja nuorilla ei ole kykyä ottaa
kansalaisvastuuta. Eräs nuorista myöntää, että joiltakin ”puuttuu kiinnostus osallistua”.
”Mutta se, että on yksi henkilö, joka ei hoida velvollisuuksiaan, ei tarkoita, että me kaikki
olisimme vastuuttomia.” Hän jatkaa: ”Kansalaisuus ei tarkoita vain syntymistä tiettyyn maahan”, vaan se tarkoittaa myös ”huolenpitoa ja pyrkimystä muuttaa kotimaataan”. Nuoret
pyrkivät tunnistamaan ja tulkitsemaan ongelmakohtia, jotka aiheuttavat välinpitämättömyyttä ihmisten asenteissa itseään, muita ja niitä instituutioita kohtaan, jotka ovat vastuussa
heidän oikeuksiensa toteutumisesta.
Nuorten kannustaminen aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen näissä olosuhteissa ja vallitsevilla käytännöillä on haaste. Tämän vuoksi on muodostettu ryhmiä, joissa harjoitellaan
päätöksentekoon liittyviä taitoja, kuten ehdotusten tekemistä, oman kannan esittämistä ja
lasten ja nuorten oikeuksien puolustamista. Nuoret ajattelevat, että aktiivisen kansalaisen
tärkeimmät ominaisuudet ovat vastuullisuus, aktiivisuus, neuvottelutaidot, kiinnostus jakaa
tietoa ja tehdä ehdotuksia sekä taito asioida viranomaisten kanssa: ”kyky vaikuttaa positiivisella tavalla yhteisön kehitykseen”, ”yhteisön hyväksi työskentely ja muutoksen osana oleminen” sekä ”pyrkimys kehittää yhteisöä pitämällä huolta ympäristöstä ja ihmisistä”.
Tämän vuosikymmenen aikana PAMI on oppinut nuorilta, että iästään huolimatta heillä on
edellytyksiä, aloitekykyä ja kiinnostusta osallistua asuinkuntansa kehittämiseen ja nuorille
suotuisampien olosuhteiden rakentamiseen. Ennen kaikkea nuorilla on luovuutta selättää
vaikeudet, jotka estävät heitä osallistumasta kansalaisvaikuttamiseen.
***
PAMI:n ohjelmapäällikkö Jorge Medrano on kirjoittanut artikkelin yhteistyössä PAMI:n tukemien
nuorisoliikkeiden aktiivien kanssa. Kirjoitusryhmään kuuluivat Erick Manfredo Barrios Orozco, Ligia
Juárez, Jeason Echeverría, Reyna Esperanza Chávez, Miguel Eduardo Macario ja Marvin Alberto
Alva. Taksvärkki on tehnyt yhteistyötä PAMI:n kanssa vuodesta 2007 lähtien.
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/LLNNHHVWl\KGLVW\NVHNVL
Taksvärkki ry rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 1989 ja nykyään se on vakaa kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta tekevä ammattilaisjärjestö. Taksvärkki ry:n toimintaa
ohjaavat sen 12 jäsenjärjestöä ja niiden nimeämä hallitus. Jäsenjärjestöt ovat Akava, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Maan ystävät, Nuori Kirkko, Suomen Ammattiin
Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL, Suomen OpiskelijaAllianssi OSKU, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund, Suomen Sadankomitea ja
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.
1990-luvulla Taksvärkki alkoi toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita ulkoministeriön hanketuella. Ulkoministeriön tuen seurauksena hankehallintoa piti kehittää, mikä on tarkoittanut
esimerkiksi seurantajärjestelmien hiomista ja Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavien tavoitteiden sisällyttämistä hankkeisiin. Toiminnan vakiintuminen mahdollisti myös globaalikasvatuksen tuomisen kehitysyhteistyön rinnalle. Yhdistys pystyi hakemaan rahoitusta
globaalikasvatushankkeille Euroopan unionilta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä ulkoministeriöltä.
Seuraava iso muutos tapahtui, kun ulkoministeriö hyväksyi Taksvärkin kehitysyhteistyön
ohjelmatukijärjestöksi vuodesta 2014 alkaen. Rahoittajien vaatimukset ovat olleet kehittämässä ja toisaalta rajoittamassa kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valinta ohjelmatukijärjestöksi osoitti, että Taksvärkin työtä arvostetaan, mutta vielä tärkeämpiä ovat olleet rahoitusmuodon tuomat muutokset konkreettiseen työhön. Ohjelmarahoitus on mahdollistanut
ensimmäistä kertaa resurssien suuntaamisen joustavasti eri toimintoihin Suomessa ja ohjelmamaissa. Tämän seurauksena työtä on voitu suunnitella myös aiempaa pitkäjänteisemmin.
Kehitys on johtanut koko ajan kohti laadukkaampaa työtä ja tasa-arvoisempaa kumppanuutta etelän yhteistyöjärjestöjen kanssa.
NUORELTA NUORELLE
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Nuoria yhdistää halu ottaa kantaa globaaleihin asioihin. Vaikka nuoret ovat aina olleet kiinnostuneita maailmasta, 1990-luvun alkupuolella ei kuitenkaan ollut vielä kovinkaan paljon mahdollisuuksia tai keinoja kansainvälistymiseen. Esimerkiksi vaihto-oppilaaksi tai vapaaehtoistyöhön lähteminen oli paljon harvinaisempaa kuin nyt. 30 vuotta täyttävä vaihtoopiskeluohjelma Erasmus on tehnyt nuorten kansainvälistymisestä arkipäivää ja vasta lanseerattu EU:n Euroopan solidaarisuusjoukko -hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön ulkomailla.
1980- ja 1990-lukujen taitteessa nuorten kehitysyhteistyöhön suuntautuneeseen toimintaan
liittyi aavistus maailmasta ja usko siihen, että tarvitsemme kansainvälistä solidaarisuutta.
Taksvärkki rekisteröitiin yhdistysmuotoiseksi vuonna 1989, jolloin se sai pysyvän toimiston
ja henkilökuntaa. Toimin tuolloin yhdistyksen ensimmäisenä varsinaisena puheenjohtajana,
jolloin pääsin osallistumaan ja seuraamaan muutosprosessia toimikunnista yhdistykseksi
varsin läheltä.
Rekisteröinnillä yhdistykseksi Taksvärkki sai oikeuskelpoisuuden ja toiminnasta tuli virallista, vakituisempaa ja se sai jatkuvuutta. Pysyvä toimisto henkilökuntineen mahdollisti kehitysyhteistyöhön käytettävien työtuntien lisäämisen niin, että Taksvärkki ry:stä on tullut yksi tehokkaimmista, merkittävimmistä ja tunnetuimmista kehitysyhteistyötä tekevistä järjestöistä
Suomessa. Vielä 1970- ja 1980-luvulla Taksvärkki-keräyksiä järjestettiin muutaman vuoden
välein, mutta 1990-luvun puolivälistä lähtien keräys on järjestetty vuosittain ja siitä on tullutkin jokavuotinen perinne monissa Suomen kouluissa. Pitkäjänteisyyden ja jatkuvuuden
säilyttämiseksi yhdistysmuotoiseen toimintaan siirtyminen oli luonnollinen jatkumo toimi-
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kuntien työlle. Toiminnan laajeneminen lähti alun perin YK-tietoisuuden ja kansainvälisen
solidaarisuuden heräämisestä, mutta Taksvärkki-toiminnassa on ollut vahvasti läsnä suomalainen talkooperinne ja yhdessä tekemisen into.
Valtakunnallisesti 1990-luvulla kehitysyhteistyö valjastettiin merkittäväksi osaksi Suomen
politiikkaa. Tuohon aikaan toimin kansanedustajana sekä valtionvarain- ja ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä eduskunnassa. Laman alettua kehitysyhteistyöhön suunnatut varat valtion
budjetista vähenivät, mutta järjestöjen toiminnan merkitys vahvistui entisestään. Samalla
vuosikymmenellä tavoitteeksi asetettiin avunsaajamaan ja avunantajamaan tasavertainen
yhteistyö. Siirryttiin erilaisiin kumppanuussopimuksiin ja molemminpuolinen vastuu ja
aktiivisuus kehitysyhteistyöhankkeiden toteutuksessa korostuivat entisestään. Liityttyään
EU-jäseneksi vuonna 1995 Suomi pääsi mukaan päättämään EU:n kehitysyhteistyön linjauksista ja sisällöistä. Suomi on edelleen vahva yhteisvastuun kantaja. Taksvärkin kautta
kampanjointi on nuorten omaa yhteisvastuuta ja vaikuttamista – solidaarisuutta nuorelta
nuorelle. Kansalaisjärjestöt ovat aina tuoneet yhteen ihmisiä, jotka kokevat saman aiheen
tärkeäksi. Nuoret arvottavat kehitysyhteistyön korkealle lähes poikkeuksetta.
Kun Taksvärkkitoiminta alkoi entisestään aktivoitua, lahjoitettujen varojen käyttö herätti entistä enemmän kiinnostusta. Rahojen käyttö onkin varsin olennainen kysymys. Mitä
kerätyillä varoilla tehdään, miten kohteet valitaan ja millä keinoin rahankäyttöä valvotaan?
Muistan, että keräys sai aikoinaan kritiikkiä siitä, ettei varoja suunnattu kotimaassa niitä
tarvitseville, vaan rahat menivät maamme rajojen ulkopuolelle.
Alun alkaen Taksvärkin idea on ollut auttaa kehitysmaassa asuvia lapsia ja nuoria. Viime
vuosikymmenten ajan toiminta on monipuolistunut ja vakinaistunut osaksi suomalaista
yhteiskuntaa ja koulujärjestelmää. Toisin kuin yhdistystoiminnan alkaessa, Taksvärkki ei ole
enää vain lahjoituksia ja solidaarisuutta, vaan myös globaalikasvatusta ja aktiivista osallistumista.
Taksvärkki oli itsellenikin suuri sukupolvikokemus. Muistan hyvin kiistat siitä, mihin rahat menevät. Jos joku ehdotti Mosambikin tai muun sijasta vaikkapa varojen osoittamista sotiemme veteraaneille, rangaistuksena napsahti pääsyn epääminen Teiniliiton liittokokoukseen. Yleensä riidat kuitenkin soviteltiin paikkakuntatasolla. Näin jälkeenpäin, kun me
Taksvärkki-veteraanit tapaamme, yleensä naurammekin makeasti silloisille sanktioille.
***
Liisa Jaakonsaari on europarlamentaarikko. Hän toimi Taksvärkki ry:n puheenjohtajana vuonna 1989.
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1990-luvulle tultaessa Taksvärkki yhdistyksenä alkoi vakiintua. Ulkoministeriön hankerahoitukseen pääseminen vaati ja mahdollisti ammatillistuvan toimiston ja myös pidemmän suunnitteluhorisontin. Rahaa toki haettiin vuosittain, mutta hankkeiden toteuttaminen ja tilitykset
ministeriölle suunniteltiin muutaman vuoden jaksoille. Pysyvä henkilöstö auttoi kehittämään
toimintaa, eikä keräyksiä tarvinnut enää polkaista tyhjästä uudelleen. Myös hankkeiden
seuranta ja arviointi kehittyivät suurin harppauksin, kun oma henkilöstö pystyi paneutumaan
niihin pitkäjänteisesti. Toki täytyy muistaa, että toiminnanjohtajasta ja toimistonhoitajasta
koostunut vakinainen henkilöstö ei yksinään pystynyt kaikkeen, vaan keräysaikaista projektihenkilöstöä palkattiin myös.
Osaavalla taloudenhoidolla myös oma rahoituspohja vahvistui. Enää ei eletty kädestä suuhun, vaan rahaa riitti jopa sijoitettavaksi. Nyt tultiinkin uuden pohdinnan eteen: mikä on
sopiva tapa tehdä tuottoa keräysvaroin ja valtiolta saatuina ennakkomaksuina tulleelle rahalle? Asiasta käytiin useita pitkiä keskusteluita ulkoministeriön kanssa ja lopulta löydettiin yhdessä hyväksytyt pelisäännöt. Tietty osa varoista oli luvallista sijoittaa, kunhan se
oli lähes riskitöntä. Tämä mahdollisti aikanaan jopa oman asunto-osakkeen hankinnan.
(Asunto-osake myytiin 2000-luvun alkupuolella. Varat käytettiin useisiin Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeisiin. toim. huom.)
Samalla kuitenkin tietynlainen talkoohenki liudentui. Kun Taksvärkki ry:n toimistolta voitiin
odottaa enemmän, saattoivat mukana olevat taustayhteisöt jättää omat aktiviteettinsa vähemmälle. Muutos ei tietystikään tapahtunut hetkessä, eikä se varmaan ollut tietoinen päätös
jäsenjärjestöiltä. Mielestäni tämä on luonnollinen kehitys, kun ammattimaisuus astuu kuvaan.
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Vastuu toiminnasta siirtyi pääosin yhdistyksen toimistolle, mutta kyllä erityisesti opiskelijajärjestöt edelleen rummuttivat keräyksistä aktiivisesti. Ammattiyhdistysväen ja ammattiosastojen into osallistua keräyksiin kuitenkin laimeni, mihin osasyynä on varmasti 1980-luvun
lopussa perustetun Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n toiminnan kehittyminen.
Tämä muutos ei kuitenkaan onneksi haitannut varsinaisen tuloksen tekijöitä, koululaisia ja
opiskelijoita. Into osallistua taksvärkkikeräyksiin pysyi ennallaan tai jopa kasvoi. Saatiin aikaan positiivinen kierre, kun keräystuotoilla (ja valtionavulla) saatiin toteutettua hyviä projekteja. Niistä kertomalla keräysinto pysyi korkealla ja vuosikymmenen puolivälissä keräyksiä ryhdyttiinkin järjestämään joka vuosi.
Hanketoiminnassa pidettiin tarkasti huoli siitä, että kohteet ”tuntuivat omilta”. Taksvärkin
luonteenomainen piirre on, että nuoret auttavat nuoria. Tätä vaalittiin hankkeita valittaessa.
Ja Taksvärkkihän toimii kahteen suuntaan. Hankkeista tehtiin laadukkaita opetusmateriaaleja, joita koulut ahkerasti tilasivat. Pelkästä rahan keräämisestä ja hyväntekeväisyydestä ei siis
suinkaan ollut kyse, vaan oli tärkeää myös antaa oikeaa ja ajanmukaista tietoa suomalaisille
koululaisille.
Tietotekniikan kehittyminen mahdollisti materiaalien tuottamisen tietokoneella ja – onneksi
sentään – sähköposti yleistyi nopeasti. Käytännössä tämä tarkoitti, että kaikki opetusmateriaali oli valmistettava painotuotteiksi ja lähetettävä koulujen tilausten pohjalta postitse.
Tämä sitoi niin taloudellisia kuin henkilöresurssejakin. Ehkä vain hurjimmat ideoijat tuolloin kuvittelivat asioihin perehtymistä verkossa – saati sitten näkivät niitä mahdollisuuksia,
joita jatkuva reaaliaikainen tiedonkulku antaa myös kehitysasioiden ymmärtämiseen.
Itselläni oli mahdollisuus osallistua Filippiineillä toteutettujen projektien arviointiin. Tapana
oli, että arvioinnissa käytettiin järjestön ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta projektikonkretian
ymmärtämiseksi oli mukana myös luottamushenkilöitä. Autoimme jo tuolloin Filippiineillä
naisia pienimuotoisessa yritystoiminnassa. Näin he pystyivät paremmin varmistamaan perheen toimeentulon. Naisten työnteon ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen on tunnetusti
tehokasta kehityspolitiikkaa. Manilan slummeissa lasten kanssa tehty työ jäi myös erityisesti
mieleeni. Siinä apu oli hyvin konkreettista ja keräämämme tiedon mukaan auttoi slummin
lapsia hieman säällisempään elämään.
***
Reijo Paananen työskentelee Tukholmassa Pohjoismaiden teollisuustyöntekijöiden pääsihteerinä. Hän
toimi Taksvärkki ry:n varapuheenjohtajana 1990–1995.
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Ohjelmatuella lisää
vaikuttavuutta
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Viimeisten 15 vuoden aikana Taksvärkin toiminta on kohdannut kaksi rajapyykkiä. Vuoden
2013 lopussa ulkoasianministeriö tunnusti Taksvärkin toiminnan ohjelmallisuuden ja laadun, ja hyväksyi Taksvärkin ohjelmarahoitusta saavien järjestöjen joukkoon – neljännellä
yrityksellä. Toinen järistys tapahtui niin Taksvärkissä kuin muissakin kehitysyhteistyötä
tekevissä kansalaisjärjestöissä pian huhtikuussa 2015 valitun hallituksen valtaan astumisen
jälkeen. Hallitus leikkasi järjestöiltä noin 40 % ohjelmatuesta ja ohjelmatoiminnan uudelleen
organisoimiseen kumppanijärjestöjen kanssa annettiin vain muutama kuukausi aikaa.
Eurooppalaisittainkin poikkeuksellisen raju ja piittaamaton kehitysyhteistyön tuen ja arvostuksen lasku ei kuitenkaan ensijärkytyksen jälkeen muuttanut Taksvärkin ydintoimintaa.
Oman rahoituksen avulla pystyttiin pitämään huolta siitä, ettei mitään kuudesta käynnissä
olleesta kehitysyhteistyöhankkeesta jouduttu täysin ajamaan alas. Myös uudella ohjelmatuella aloitettuun globaalikasvatuksen kouluyhteistyöhön pystyttiin sijoittamaan niin, että
siirtymäaikaa oli muutaman kuukauden sijaan vuosi. Varsinaisia työn muutoksia enemmän
työmotivaatioon on vaikuttanut epävarmuus nykyisen hallituksen arvostuksesta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä kohtaan. Tällä hetkellä painoarvoa on siirretty takaisin yrityksille
kehitysyhteistyön toiminnallistajina, vuosikymmenten takaisten suuntausten tapaan. Kaupallistaloudellista kehitystä ja yhteistyötä korostetaan kansalaisjärjestöjen haavoittuvien ryhmien kanssa tekemän yhteistyön kustannuksella.
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Kehitysyhteistyöhön menetelmineen ja toimijoineen on vaikuttanut poliittisten ja taloudellisten intressien ja kriisien ohella myös akateeminen keskustelu siitä, mitä kehitys on ja miten sitä edistetään. Perustarpeiden tyydyttämisestä on osallistavan kehityksen kautta siirrytty
vuosituhannen vaihteessa tarkastelemaan yhteiskuntien kapasiteettia toteuttaa kansalaistensa ihmisoikeuksia. Miten kehitysyhteistyö voi eriarvoisuuden lisääntyessä parhaiten tukea
ihmisoikeuksien toteutumista haavoittuvimmissakin ihmisryhmissä? Kansalaisyhteiskunnan
vahvistamisella ja kansalaisjärjestöillä toimijoina on ollut tässä keskustelussa vahva rooli.
Taksvärkin kehitysyhteistyön ohjenuorana on nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen
nuorten oikeuksien toteutumiseksi ja vastuunkantajien roolin vahvistamiseksi. Erityisesti panostetaan haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin.
Kehitysyhteistyön tehokkuus ja koordinaatio on puhuttanut myös pitkään. Raportoinnin
vaatimukset ovat lisääntyneet, arviointiin on syntynyt oma teollisuutensa ja yhteistyötä ja
koordinaatiota yritetään lisätä eri foorumein ja rahoitusinstrumentein. Taksvärkki on kulkenut tässä matkassa mukana ja kehittänyt hankehallintoaan uusien menetelmien ja resurssien
avulla. Tulosten ja laadun varmistamiseen panostettiin muun muassa 10 vuotta sitten kasvattamalla hanke- ja sittemmin ohjelmahallinnon tiimi yhdestä ohjelmasuunnittelijasta kahteen.
Taksvärkin etuna on ollut myös sen pienuus. Uusia hyväksi havaittuja menetelmiä ja oppeja
on ollut helppo kokeilla, kehittää ja sisällyttää toimintaan. Yhteinen arvomaailma työntekijöiden kesken on mahdollistanut tehokkaan kehittämistyön. Keskeistä on ollut antaa vastuuta paikallisille järjestötoimijoille, luottaa heidän asiantuntemukseensa ja tukea sitä.
Ohjelmatuen piiriin pääsy paransi osaltaan työn laatua ja helpotti kehittämistyötä. Erityisesti joustavuus hankesuunnittelun ja yhteistyön ajoituksessa sekä omien työkalujen käyttö
hankehallinnossa on antanut tilaa keskittyä olennaiseen. Ohjelmallisuuden tunnustaminen
myös rahoituksessa on johtanut siihen, että nyt Taksvärkissä voidaan miettiä tarkemmin,
miten kumppanijärjestöjen keskeistä oppimista voisi lisätä ja yhteistyötä laajentaa ohjelman
sisällä. Suomalaisten ohjelmatukijärjestöjen keskinäinen oppiminen ja yhteistyö ovat tärkeä
osa pienen järjestön kehittämistyötä.
Etelän kumppaneiden valinnan suhteen on tasapainoiltu. Mukaan on haluttu vahvojen ja
vakiintuneiden järjestöjen lisäksi hallinnon kapasiteetiltaan heikompia, mutta nuorisotyön
osalta innovatiivisia ja motivoituneita, oppimiseen ja kehittymiseen tähtääviä järjestöjä, joita
tukemalla Taksvärkillä on ollut erityinen panos paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa. Hyvien kumppaneiden löytymiseen on vaikuttanut kriteeri nuorten aktiivisesta
osallistumisesta järjestön toimintaan. Muutoin nuorten ja erityisesti haavoittuvassa asemassa
elävien nuorten kuuleminen ja heidän oikeuksiensa toteutuminen ei ole mahdollista.

42

NUORELTA NUORELLE

Nuorten oikeuksien toteutumista vahvistetaan Taksvärkissä tietoja, taitoja ja motivaatiota
lisäämällä sekä nuorten toimintaedellytyksiä kehittämällä aikuiskeskeistä kulttuuria haastaen. Koulutukseen, työllisyyteen, seksuaaliterveyteen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen
liittyvät haasteet ovat suuria ja väestöltään nuorissa globaalin etelän maissa kynnyskysymyksiä maiden kehittymiselle. Humanitaaristen kriisien ja muuttoliikkeen myötä haasteet näkyvät
viimeistään nyt myös Suomessa. Taksvärkki vahvistaa osaltaan globaalien kehitystavoitteiden universaalia toiminnallistamista. Syventäessään globaalikasvatusta Suomessa 2000-luvun alusta lähtien Taksvärkki on tuonut suomalaiset nuoret mukaan kehitysyhteistyöhön, ei
vain varainkerääjinä vaan kehityskysymyksiin aktiivisesti syventyvinä oppijoina ja vaikuttajina. Koululaiselta koululaiselle – ja sittemmin nuorelta nuorelle -periaatteen mukainen näkemys kehitysmaiden ja Suomen nuorista tasa-arvoisina toimijoina tuottaa toivottavasti vielä
pitkään kohtaamisia, jotka motivoivat oikeudenmukaisempien ja kestävämpien yhteiskuntien rakentamiseen.
***
Senja Väätäinen-Chimpuku työskentelee Taksvärkin ohjelmasuunnittelijana. Hänen vastuullaan on
ollut Afrikan mantereella toteutettavia kehitysyhteistyöhankkeita vuodesta 2012.
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Globaalikasvatus
Taksvärkki ry:llä on pitkä historia globaalikasvatuksen toimijana, vaikka globaalikasvatus
käsitteenä onkin vielä melko nuori. Taksvärkin globaalikasvatuksen tavoite on siirtynyt yhä
kokonaisvaltaisemmin nuorten globaalin ymmärryksen ja aktiivisen maailmankansalaisuuden
vahvistamiseen. Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ja
lukion opetussuunnitelman perusteet (2015) nostavat globaalikasvatuksen koulujen perustehtäväksi ja luovat uudenlaisia toimintaedellytyksiä järjestöjen globaalikasvatustyölle.
Taksvärkki-kampanjoilla ja -keräyksellä sekä globaalikasvatuksen työpajoissa luodaan yhteys
suomalaisten ja globaalin etelän nuorten välille sekä innostetaan pohtimaan lapsen oikeuksia, kehityskysymyksiä ja globaalia oikeudenmukaisuutta. Kouluvierailuilla työpajoihin
osallistuu vuosittain yli 6 000 koululaista ja opiskelijaa. Taksvärkin noin 30 vapaaehtoista
globaalikasvatuksen kouluttajaa (aiemmin kansainvälisyyskouluttaja) ohjaa vuosittain satoja
toiminnallisia ja nuoria osallistavia työpajoja ympäri Suomea. Taksvärkki kouluttaa lisäksi opettajia ja opettajaksi opiskelevia globaalikasvatuksen teemoista ja toiminnallisista menetelmistä tavoittaakseen nuoria koulumaailmassa mahdollisimman laajalti.
”Maailmankansalaisuuden kokemuksen herättämiseen ja identiteetin rakentumiseen tarvitaan mahdollisuus samaistua ihmisten elämään eri puolilla maailmaa, oivallus yhtäläisyyksistä lähellä ja kaukana sekä taitoja ja rohkeutta osallistua ja vaikuttaa”, toteaa Taksvärkin
globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki. ”Nuoret tarvitsevat uskoa siihen, että
omilla teoillaan voi vaikuttaa. Tarvitaan välineet käsitellä ja arvioida kriittisesti tarjolla olevaa informaatiota. Tavoitteena on myös murtaa ennakkoluuloja kehitysmaista. Asiallisen
tiedon tarjoaminen nuorille kehityskysymyksistä ja perusteettomien käsitysten haastaminen
on entistä tärkeämpää.”
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Globaalikasvatuksesta
NHVNHLQHQRVDWRLPLQWDD
5LOOL/DSSDODLQHQ

Taksvärkki-keräysten keskeinen toimintaidea on aina ollut koululaisten oma osallistuminen
sen toteuttamiseen. Aktiiviset koululaiset ovat itse tai koulun avustuksella etsineet työpaikan, jossa päivä on vietetty erilaisia töitä tehden. 1990-luvun loppupuolella, kun tulin mukaan Taksvärkkiin aluksi tiedottajana, havaitsin, että päivän työn tekemisen rinnalle tarvittiin
tukea eri tavoin. Muutoin päivästä tulisi pahimmillaan vain vapaapäivä koulusta ja sen merkityksellisyys jäisi hyvin kevyeksi. Monet muutkin tahot ovat keksineet päivätyön hyvän idean ja ympäri Suomen tehdään päivätyökeräyksiä eri asioiden puolesta.
Pohdimme miten säilyttää alkuperäinen Taksvärkki-idea nimenomaan tukien sen kansainvälistä ulottuvuutta. 1990-luvulla YK:n puitteissa kansainvälisissä kokouksissa nostettiin
esiin sekä ihmisoikeuksien että kestävän kehityksen tietoisuuden merkitys tavallisten ihmisten
keskuudessa. Pidettiinhän alkuperäinen Rion ympäristökokous vuonna 1992, ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmen käynnistyi 1995 ja myös Suomessa globalisaatio, yhteiskunnan
monikulttuuristuminen ja monipuolistuminen saivat jalansijaa. Perusopetuksen uudistamisen jälkeen nämä asiat tuli huomioida myös opetuksessa. Kansainvälisyys tuli koteihin
monipuolistuvan median kautta aivan eri tavoin kuin aikaisemmin.
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Taksvärkin hallitus puntaroi tilannetta ja päädyimme siihen, että muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin on vastattava. Ratkaisuna päätettiin monipuolistaa Taksvärkki-kampanjan toteuttamista sekä oppimateriaalien että viestinnän osalta. Oppimateriaalit kerättiin hankematkoilta paikallisten kumppaneiden kanssa. Ne tehtiin silmällä pitäen laajempaa
käyttäjäkuntaa kuin vain peruskoulun ylempiä luokkia. Markkinointi laajennettiin kattamaan myös kaikki Suomen lukiot ja ammattioppilaitokset. Näiden lisäksi useat ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijat kiinnostuivat materiaaleista ja osallistuivat myös Taksvärkin
tekemiseen. Tavoitteena oli innostaa oppilaat itse kiinnostumaan kustakin kampanjateemasta ja linkittämään aihe useaan oppiaineeseen. Niinpä kohdemaa ja teema avautuivat niin
musiikin, kuvaamataidon, matematiikan, historian, kotitalouden kuin kielituntienkin kautta
koulujen arkeen. Materiaalien tekemisessä ja testaamisessa avainasemassa olivat yksittäiset opettajat, jotka antoivat arvokasta osaamistaan ja aikaansa materiaalien sisällön muokkaamiseen. Oppimateriaalien tekniseen toteutukseen laitettiin aiempaa enemmän resursseja
ja tuolloin cd-levyille ja sittemmin nettiin tehdyt materiaalit olivatkin aikansa pioneereja ja
suosittuja opetusvälineitä kouluissa. Ruotsinkieliset oppilaitokset olivat määrällisesti erittäin hyvin edustettuna Taksvärkki-keräyksissä ja yksi syy siihen varmasti oli ruotsinkielisen
aineiston tekeminen.
Pidin myös erittäin tärkeänä ymmärtää paremmin koulujen arkea ja kiersin parhaimmillaan
syyslukukauden aikana toista sataa oppilaitosta ympäri Suomen vetämässä aamunavauksia,
oppitunteja, teemapäiviä ynnä muita. Varsinkin kampanjan avausviikolla mukana olivat aina

µ7DNVYlUNLQ W\|SDMD ROL DLYDQ HULODLQHQ NXLQ
RGRWLQ0LHOHHQMlLVHNXLQND6XRPHVVDNRXOX
RQPHLOOHLWVHVWllQVHOYlDVLDµ
Artturi, 15, Suomi
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kumppanien edustajat kulloisestakin kohdemaasta ja toiminnalliset tilaisuudet erityisesti
maakunnissa toivat kansainvälisyyden konkreettisesti koulun arkeen. Usein tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä oppilaskuntien kanssa. Ne avasivat silmät erinomaisesti paikalliseen arkeen molemmin puolin. Eivät vierailut olleet ainoastaan koulupäivään sidottuja tapahtumia,
vaan riippuen kumppanien erityisosaamisesta, saatettiin heidän kanssaan järjestää vaikka
varainhankintakonsertti. Erityisen suosittu oli burkinafasolainen Sami Rama ja hänen bändinsä, joka veti muun muassa ylioppilastalon täyteen väkeä. Afrikkalaiset muusikot kun eivät
vielä tuolloin olleet jokaviikkoisia vierailijoita Suomessa.
Myös yhteistyöhön median kanssa panostettiin paljon. Kunkin vuoden kampanjan teemaa
markkinoitiin Ylen Koulu-tv:n kautta. Paikallismediaa hyödynnettiin kouluvierailujen aikaan
ja usein sekä lehdet että paikallisradiot nostivatkin sekä itse teeman että koululaisten erilaiset
Taksvärkin toteuttamistavat hienosti esiin. Vuosittaiset nuoriso- ja opetusalan messut olivat
tärkeitä paikkoja tuoda meneillään olevaa kampanjaa esille. Toiminnalliset osallistumistavat messuständillä pysäyttivät tuhannet messuvieraat keskustelemaan vaikkapa syistä, miksi
Sudanissa lapset ajautuivat sotilaiksi tai mikä aiheutti hirmumyrsky Mitchin Nicaraguassa.
Edustin suomalaisia järjestöjä tuohon aikaan myös eurooppalaisten kehitysjärjestöjen
Liason Committeen (nykyisen CONCORD:n edeltäjän) development education -työryhmässä,
jota kautta saimme paljon uusia ideoita ja yhteistyökanavia laajemmaltikin suomalaiselle
järjestökentälle. Sen myötä myös suomalaiset järjestöt uskaltautuivat hakemaan EU-rahoitusta kehityskasvatustyölleen ja alkunsa sai nykyään Kepan koordinoima globaalikasvatusverkosto. Taksvärkki oli mukana ensimmäisessä DEEEP-hankkeessa erityisesti tuoden
viestintäosaamista siihen. Sittemmin DEEEP-hanke on ollut tähän mennessä vaikuttavin eurooppalainen globaalikasvatushanke, jonka viimeisen vaiheen vetäjänä toimi Kehys ry.
Taksvärkin systemaattinen panostus globaalikasvatukseen keskeisenä osana koko sen toimintaa niin täällä Suomessa kuin kumppanimaissakin on tarjonnut ensimmäisen mahdollisuuden
tuhansille koululaisille tutustua omakohtaisesti maailman suuriin haasteisiin. Ajatuksena ei
ole ollut pelästyttää, vaan avata saman ikäisten tovereiden silmin toisen maan tilannetta.
***
Rilli Lappalainen työskentelee pääsihteerinä Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:ssä.
Hän toimi Taksvärkissä tiedottajana, koulutuspäällikkönä ja toiminnanjohtajana vuosina 1998–2003.
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$UYRWHGHOOlNRXOXXQ
Eeva-Liisa Kiiskilä

Kun luin uutta vuonna 2016 voimaan tullutta opetussuunnitelmaa ensimmäistä kertaa, olin
pettynyt. Selasin jykevää opusta pinkki alleviivaustussi valmiina työhönsä. Aina kun näen
sanan globaalikasvatus, merkitsen sen ja sisäistän mihin se liittyy. Mutta ei. Huomaan hetken
kuluttua olevani helpottunut hätähousu. Uudessa opetussuunnitelmassa globaalikasvatuksen teemat, vaikkakaan ei termi, ovat paremmin läsnä kuin koskaan aikaisemmin. Tärkeän
opuksen kanssa ei saa hätiköidä, vaan se tulee lukea kiireettä ja avata keskustellen. Tämä
koulumaailman ohjenuora antaa erinomaiset edellytykset järjestöyhteistyön tekemiseen tulevaisuudessa. Mitä tämä voisi merkitä käytännön tasolla ja kuinka jatkamme yhteistyötä?
Mitä olemme jo yhdessä tehneet, kokeneet ja jakaneet?
Ensimmäinen mielleyhtymä Taksvärkki-järjestöstä koulumaailmassa on tuskin mikään uutinen: se liitetään heti Taksvärkki-päivään, josta on muodostunut koulumaailmassa yleisnimitys talkoo- tai vapaaehtoistyön tekemiselle jonkin yhdessä päätetyn hyvän asian eteen kuten
alkuperäisessä tarkoituksessaankin – yksi päivä lukuvuodessa. Taksvärkki-päivä elää käsitteenä kouluissa edelleen vahvasti, vaikka päivätyökeräyskohteita tarjoavat lukuisat muutkin
järjestöt.
Vuotuiseen Taksvärkin koulukampanjaan liittyvät materiaalit ovat Taksvärkin nettisivustolla
erinomaiset. Viriketulvan ja kiireen maailmassa se on helpotus opettajalle: laadukasta ja opetussuunnitelmaa tukevaa materiaalia on vaivattomasti saatavilla. Koulun tohinassa on pysähdyttävä tietoisesti Taksvärkki-päivän tarkoituksen äärelle ja mietittävä, mitä mahdollisuuksia päivä antaa: miksi vapaaehtoistyötä tehdään ja mitä sillä voidaan saavuttaa? Myös
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Taksvärkki-päivän historiaa, perinnettä ja tavoitteita täytyy tuoda vahvasti esille. Niin kuin
mikä tahansa vanha suhde, myös Taksvärkin ja Taksvärkki-päivän välinen suhde saattaa
muuttua epäselväksi, jos sitä ei vaalita ja vahvisteta.
On tärkeää kannustaa oppilaita toimimaan aktiivisesti, sillä monelle nuorelle poliittinen vaikuttaminen on hepreaa. Poliittinen kenttä on muotoutunut niin monimutkaiseksi, että siitä
on vaikea saada tolkkua. Ääripäät kyllä löytyvät, mutta välimaastossa on tarvottava sitkeästi
löytääkseen omien arvojensa mukaisen ehdokkaan. Toisaalta kieli kuin kieli on opittavissa ja nuorille tulee tarjota mahdollisuuksia aktiivisen kansalaisen taitojen harjoitteluun.
Äänestäminen on yksi demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä, mutta tämän lisäksi on
lukematon määrä muitakin tapoja olla aktiivinen kansalainen. Kansalaisjärjestöt ovat konkreettinen ja jokaiselle avoin kenttä, jonka kautta asioihin voi pyrkiä vaikuttamaan. Kaikkia
asioita tai työtä ei tehdä vain rahan takia, vaan oman vaikuttamisenhalun ja arvovalintojen vuoksi. Näillä valinnoilla edistetään muutosta kohti jokaiselle parempaa yhteiskuntaa ja
elämää. Vapaaehtoistyöllä on merkitystä.
Kansalaisjärjestöjen arvomaailma on yleensä selkeästi hahmotettavissa. Koulumaailmassa
järjestöjen mukanaolo piirtää monipuolisempaa karttaa vaikuttamisen mahdollisuuksista.
Järjestöiltä toivoisin lapsille ja nuorille suunnattua vaikkapa kymmenen kohdan arvolistaa,
johon toiminta pohjaa ja millaista tulevaisuutta halutaan edistää. Millaisesta maailmasta
haaveillaan? Järjestöjen täytyy arvioida jatkuvasti toimintaansa ja viestintää myös ulkoapäin.
Vaarana on sokeus toiminnan sisäänpäin kääntymiselle. Arvojen ristitulessa on hyvä näyttää
esimerkkiä olennaisten asioiden äärelle pysähtymisestä ja tuoda yksiselitteisesti julki arvomaailma, jota edustaa.
Työskenteleminen globaalin yhteisen hyvän eteen on edelleen tärkeä päämäärä. Lisäksi
on oleellista, miten tasa-arvoisempaa maailmaa havitellaan. Onko olemassa jonkinlainen
hierarkia-asteikko – auttaja ja autettava – jossa avunsaaja jää epämukavaan asemaan. Yhdenvertaisemman maailman tavoittelu on kaikkien yhteinen velvollisuus, se ei ole almu.
Työtä tämän eteen tulee tehdä ja siihen toisiamme kannustaa, mutta toimintaa täytyy katsoa
vähintään kahdesta suunnasta.
Keväällä 2015 luin Taksvärkin tiedotteen, jossa kerrottiin Maailmankansalaisen koulu
-projektista ja siihen hakemisesta. Muodostimme Kiviniityn koulussa tiimin, johon kuuluu 15
oppilasta ja kaksi opettajaa, ja haimme mukaan projektiin. Toiminnassa on lähtökohtaisesti
tärkeää se, että auttaja-autettava -asetelma ei ole läsnä, vaan tavoitteena on jakaa kokemuksia
yhdenvertaisina osallistujina toisiltamme oppien. Meidän koulumme tiimi pääsi vaihtamaan
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kokemuksia guatemalalaisen nuorisojärjestö PAMI:n kanssa. Siirryimme avustusnäkökulmasta kahdenväliseen vuorovaikutukseen. Hyvin varhaisessa vaiheessa huomasimme yhdessä oppilaiden kanssa, että meillä on oppimista kumppaniltamme päämäärätietoisesta
vaikuttamisesta. Informaatiota vaihdettiin sosiaalisen median lisäksi perinteisten kirjeiden
muodossa.
Olemme tavanneet Suomessa muita Maailmankansalaisen koulu -toiminnassa mukana olevia kouluja vaihtaen kokemuksia kansainvälisestä vuorovaikutuksesta, vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä keskustelleet yhteisen projektimme kehittämisestä. Olemme luoneet
yhteisvoimin Taksvärkki ry:n johdolla uudenlaisia toimintamalleja koulujen ja järjestöjen
yhteistyöhön, vaikuttamiseen sekä vuorovaikutuksen edistämiseen. Projekti on jatkunut nyt
kaksi lukuvuotta, tulevaisuudesta emme tiedä.
Taksvärkin kouluvierailijat ovat monessa koulussa tuttu järjestötuulahdus. Se, mikä Maailmankansalaisen koulu -projektissa erityisesti ilahdutti, oli suuntaus kouluvierailuista pitkäjänteisempään toimintaan ja yhteistyöhön. Tuulahdukset ovat koulumaailmassa tervetulleita,
sillä ne tukevat opetusta ja sen teemoja, mutta pitkäjänteiseen yhteistyöhön verrattuna kouluvierailujen vaikuttavuus jää tietysti pienemmäksi. Molempia yhteistyömuotoja tarvitaan
kuitenkin toisiaan täydentämään. Kouluvierailijoiden avulla tavoitetaan iso määrä oppilaita
vuosittain ja yhteistyön kautta nuorilla on mahdollisuus tutustua järjestöihin sekä niiden toimintaan ja ajamiin asioihin.
Globaalikasvatusta tekeviltä järjestöiltä leikattu tuki asettaa haasteita muun muassa pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Meillä koulumaailmassa ei ole niitä ruohonjuuritason kontakteja
tai aina ajan tasalla olevaa tietoa globaaleista ajankohtaisista kysymyksistä. Kunpa vielä useampi taho näkisi, millä tavoin yhteistyö meitä koulussa hyödyttää. Toiminta antaa avaimia
kasvuun kohti aktiivista maailmankansalaisuutta ja kestävää kehitystä matkalla Agenda 2030
-tavoitteisiin.
***
Eeva-Liisa Kiiskilä työskentelee opettajana Kiviniityn koulussa Kokkolassa. Hän on osallistunut
Taksvärkin Maailman kansalaisen koulu -projektiin vuosina 2015–2017.
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Herätyskello soi 04:30. Täytyy ehtiä klo 05:22 Tampereelle lähtevään junaan. Luvassa on
seitsemän kappaletta puolen tunnin mittaista tietoiskua lasten oikeuksien sopimuksesta kolmas- ja neljäsluokkalaisille oppilaille. Vaikka kokemusta löytyykin, jännitän tämän päivän
työpajaa enemmän kuin mitään sitä ennen. Kaikki sujui kuitenkin hyvin ja jokainen ryhmä
poistui innoissaan kohti uusia seikkailuja. En ole sen jälkeen jännittänyt enää yhdessäkään
julkisessa puhetilaisuudessa – olin sitten valmistautunut tai en.
Aloitin Taksvärkin kansainvälisyyskouluttajana syksyllä 2015. Kymmenien koulujen ja
työpajojen sekä satojen lasten ja nuorten lisäksi olen päässyt näkemään uusia paikkoja, joissa
en muutoin olisi ikinä tullut vierailleeksi. Minut on aina vastaanotettu iloisesti ja lämpimästi niin oppilaiden kuin opettajienkin puolesta. En ole heille pelkästään mukavaa vaihtelua
arkeen tai turruttava pakollinen lisä opetussuunnitelman kylkeen. Opettajatkin arvostavat
uuden kokemista ja oppimista, sekä uusia ja erilaisia tehtäviä, joita meillä kansainvälisyyskouluttajilla aina on takataskussa. Nykypäivän opetus ei ole enää kuivaa luennointia, luojan
kiitos, vaan oppitunneilla saa ja pitääkin aktivoitua ja todella ottaa osaa opetukseen. Monet
opettajat ovat pyytäneetkin minua jättämään joitakin tehtävälomakkeita heille, jotta he voivat
käyttää niitä jatkossa.
Useimmissa kouluissa tai oppilaitoksissa, joissa olen vieraillut, Taksvärkki-päivä on vasta
edessä, se ei kuulu suunnitelmiin lainkaan tai siihen ottaa osaa vain osa luokista. Luokka ei
myöskään välttämättä ota osaa juuri Taksvärkin kampanjaan, vaan he lahjoittavat keräystuoton jollekin muulle järjestölle tai kansanliikkeelle. Kerran kävin koulussa, joka oli opet-
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tajan kanssa tehtyjen nopeiden laskelmien mukaan ollut mukana Taksvärkin kampanjassa
1990-luvulta saakka eli käytännössä aina siitä lähtien, kun keräyksestä tuli jokavuotinen. Suosituin paikka tehdä töitä on edelleen koti tai vanhempien työpaikka.
Lasten ja nuorten kanssa on opettavaista, mutta myös haastavaa työskennellä. He ovat välittömiä: lapset ja nuoret antavat oman tylsistymisensä näkyä heti, eivätkä he peittele sitä kohteliaisuuttaan. He pohtivat asioita kenties ensimmäistä kertaa, jolloin ajattelun tiellä ei ole
ennakkoluuloja tai -asetelmia eikä vakiintuneita ajattelumalleja. Kysyessäni taannoin eräältä
oppilaalta, voisiko hän nähdä mitään sellaisia ammatteja, jotka voisivat sopia vain naiselle tai
miehelle, hän vastasi yksinkertaisesti: ”Ei.” Kun kysyin, voisiko hän kuvitella, minkä takia
joku muu voisi kuvitella sellaisia olevan olemassa, olisin hänen ilmeestään päätellen voinut
yhtä hyvin pyytää häntä kuvittelemaan viisiulotteisen banaanin, sellainen ajatus nyt ei vain
toimi.
Nuoret ajattelevat globaalisti myös ilman koulujen tai minun tekemää työtä. Globaali maailma ei katoa vaikka laittaisinkin sormet korviin, pipon silmille ja menisin kaappiin istumaan.
Monille lapsille maailma avautuu viimeistään heidän koulutiensä alkuvaiheessa. Lapset pääsevät kohtaamaan ihmisiä, joilla on mahdollisesti eri kieli, uskonto, tavat tai jotka ehkä näyttävätkin erilaiselta, eivätkä lapset kyseenalaista tätä. Eräässä työpajassa esille nousivat nuoret
turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskuksen läsnäolo kaupungissa. Nuorten huolena ei ollut
se, miten uusiin tulokkaisiin tulisi reagoida tai pitäisikö tulijoiden jäädä tänne vai ei. Heidän
ensisijainen pulmansa oli, miten paikalliset nuoret voisivat paremmin tutustua uusiin ihmisiin, joilta voisi varmasti oppia paljon uutta.
Taksvärkin koulukampanjamateriaaliin kuuluu videoklippejä, joilla nuoret Taksvärkki-keräyksen kohdemaasta kertovat omasta arjestaan, unelmistaan ja tavoitteistaan. Kun
minä puhun, osa oppilaista saattaa haudata päänsä pöytään, mutta kun joku heidän ikäisensä
nuori puhuu, lähes kaikki kuuntelevat mitä hänellä on sanottavanaan. Erot ja yhtäläisyydet
-tehtävä on työpajoissani vakiosisältöä. Oppilaiden tehtävänä on etsiä eroja ja yhtäläisyyksiä omasta ja kampanjavideolla nähtyjen nuorten elämästä. Vaikka jotkut väittävätkin, että
eivät löydä yhtäläisyyksiä, muutaman kysymyksen jälkeen olemme aina löytäneet jotakin, joka pätee myös heidän elämässään: läksyt, oppiaineet, harrastukset tai kaverit. Vaikka
erojen taustoittaminen opettaa, miten maailma toimii ja miksi asiat ovat niin kuin ovat, on
yhtäläisyyksien painottaminen silti tärkeämpää.
Nuoret ovat myös hyvin rohkeita. Vedin viime keväänä useita Taksvärkin Fotonovela-työpajoja, joissa nuoret pääsevät kertomaan tarinoita kuvien kautta ja lataavat omat tarinansa
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Fotonovelan nettisivustolle, jossa me kaikki ja internetin muut käyttäjät voimme nähdä
ne. Ajattelepa, jos oma kouluaineesi olisi levinnyt opettajanpöytää tai luokkahuonetta laajemmalle? Nuoret eivät pelkää netissä toimimista yhtään sen enempää, kuin heidän vanhempansa ovat pelänneet kirjastoja. Nuoret tiedostavat myös internetin käyttöön liittyvät
ongelmat ja esimerkiksi kiusaaminen on eräs Fotonovela-tarinoiden vakioaiheista. Nuoret
ovat tehneet tarinoita myös Taksvärkin kumppanijärjestöissä Boliviassa, Guatemalassa ja
Sambiassa, mitä kautta globaali näkökulma tulee mukaan työpajoihin. Näissä ikätovereiden
tarinoissa esiintyvät samat teemat, joista nuoret Suomessa ovat huolissaan: ympäristö, tulevaisuus, perhe, koulu ja niin edelleen. Kun tarinaa kerrotaan kuvin, ei kielimuuri ole este.
Kuvakieli on universaalia.
Millaisia haasteita globaalikasvatuksella on? Eräässä Vaikuta!-työpajassa keskustelimme nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa ja esiin nousi äänestäminen. Tämä kirvoitti opiskelijoissa naurua ja kommentin: ”No eihän sillä nyt oikeasti voi mihinkään vaikuttaa.” Yleisin ongelma
tuntuu olevan tiedonpuute. Nuoret eivät tiedä, miten heidän tulisi toimia tai kenen puoleen
kääntyä, mikäli haluavat vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. On toki lohdullista,
mikäli ongelma on vain tiedonvälityksessä, mutta tämä osoittaa myös sen, että emme ota
ongelmaa tarpeeksi vakavasti. Meidän tulisi pitää huolta siitä, että jokainen nuori tuntee
oikeutensa ja vaikutusmahdollisuutensa yhtä hyvin kuin minkä tahansa muunkin koulussa
opetettavan perustaidon. Mikäli nuoret eivät koe voivansa vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, eivät he muutoinkaan aio panostaa siihen. Erityisesti poikien aktiivisen osallistumisen
puute on huolestuttavaa. Innokkuutta ja ideoita löytyy, mutta jostain syystä pojat eivät lähde
mukaan kansalaisjärjestöihin tai vapaaehtoistyöhön yhtä innokkaasti kuin tytöt.
Itsekin varon aina tarkasti olematta tuomion kultin lähettiläs, joka tuo tullessaan vain huonoja uutisia. Muistutan oppilaita siitä, että ne nuoret joista puhun, ovat oman yhteisönsä aktiivisia toimijoita: nuoria, jotka eivät ole hyväksyneet näkemäänsä yhteiskuntaa ja maailmaa
sellaisenaan, vaan ovat päättäneet muuttaa sitä. Meidän on kannustettava tulevaisuuden tekijöitä ja toimijoita. Olen painottanut, että muutoksen ei tarvitse aina olla suuri harppaus ihmiskunnalle, vaan se voi olla jotakin sellaista, jonka me kaikki voimme tehdä – pienin teoin,
vähän kerrallaan, joka päivä.
***
Mikko Halkiranta opiskelee historiaa. Hän on toiminut Taksvärkin vapaaehtoisena kansainvälisyyskouluttajana 2015–2017 .
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Taksvärkki ry tekee kumppanuusmuotoista kehitysyhteistyötä: hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat olosuhteet parhaiten tuntevat paikalliset kansalaisjärjestöt. Tämä vaatii
tiivistä yhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa, kumppanien toimintakapasiteetin vahvistamista sekä yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Ohjelmatoiminta perustuu haavoittuvassa asemassa
olevien nuorten oikeuksille, tarpeille ja valinnoille. Se tähtää sosiaaliseen muutokseen, jossa nuoret aktivoituvat vastuunkantajien avulla kehittämään omaa elämäänsä ja yhteisöjään.
Taksvärkin kehitysyhteistyön ydin tiivistyy tällä hetkellä kolmeen osa-alueeseen: nuorten
kykyjä ja motivaatiota osallistua oman elämänsä ja yhteisönsä kehittämiseen voimistetaan,
nuorten oikeuksien toteutumisen edellytyksiä parannetaan ja kumppanuusjärjestöjen asiantuntijuutta ja aktiivisuutta kansalaisyhteiskunnassa vahvistetaan.
Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmassa nuoret nähdään aktiivisina toimijoina ja yhteisöjen
keskeisenä muutosvoimana. Keskeisin tavoite on lisätä nuorten tietoja, taitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Taksvärkille on tärkeää, että ohjelmakumppanit jakavat nämä periaatteet
niin tavoitteiden kuin toiminnankin tasolla. Esimerkiksi Sierra Leonessa perustettujen nuorisoryhmien jäsenet osallistuvat kyliensä komiteoihin ja vahvistavat nuorten oikeuksien huomioimista kylien toiminnassa. Sambiassa vapaaehtoiset käsittelevät katulasten kohtaamia
haasteita ja tuovat niitä näkyväksi yhteisöissä muun muassa teatterin keinoin. Malawissa
vuonna 2018 käynnistyvä hanke tähtää tyttöjen ja vammaisten nuorten koulunkäynnin esteiden purkamiseen asennevaikuttamisella, nuorten voimaannuttamisella ja yhteisöjen eri
toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Aktiivisina toimijoina nuoret ovat roolimalleja toisilleen ja
jakavat kokemuksiaan ja saamaansa tietoa lapsen oikeuksista sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.
9LHUHLVHOOlVLYXOOD.DWXQXRUWHQRPDQ\KGLVW\NVHQMlVHQNHQLDODLQHQ%HDWULFHRSLVNHOHHRSSLVRSLPXNVHOODPHNDDQLNRNVL
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Tammikuussa vuonna 2017 Mosambikin pääkaupungin Maputon laitamilla vanha, mutta
hyvin pidetty saksalainen Heidelberg-painokone työntää ulos painotuotteita. Kun konetta
katsoo läheltä, pistää silmään, että sen kylkeen metallilaatoilla kiinnitetyt työohjeet ovat suomenkielisiä. Mistä suomenkieliset ohjeet ovat koneisiin joutuneet?
Lokakuun 10. päivänä vuonna 1969 kymmenet tuhannet Suomen koululaiset osallistuivat
taksvärkkiin Mosambik-instituutin hyväksi. Kohde oli valittu Teiniliiton liittokokouksessa
Helsingissä tiukan äänestyksen jälkeen. Mosambik-instituutti toimi Mosambikin vapautusliikkeen Frelimon yhteydessä, mutta keskittyi opetukseen ja humanitaariseen työhön. Instituuttia johti Janet Mondlane, pommiattentaatissa surmatun Frelimon presidentin Eduardo
Mondlanen leski.
Kohde jakoi koulumaailman. Osa katsoi, että omassa maassa on vielä riittävästi puutetta, ei
tarvitse mennä ulos. Toiset taas väittivät, että rahat menevät kuitenkin aseisiin. Suuren kiistelyn jälkeen tuotto oli lievä pettymys, 450 000 markkaa, mikä vastaa tämän päivän rahassa yli
puolta miljoonaa euroa. Kriittinen keskustelu jätti huolen siitä, että keräysrahat on saatava
perille. Sen turvaamiseksi lähetettiin tammikuussa vuonna 1970 Erkki Liikanen, 19, Dar es
Salaamiin neuvottelemaan projektin muodosta, toteutuksesta ja valvonnasta. Oli saatu paljon varottavia tietoja projektien toteuttamisen ongelmista Afrikassa.
Tansaniassa toimivat tuolloin suomalaiset kehitysyhteistyöjoukot, joissa palveli kirjapainoasiantuntija Kid Ahlfors. Hänet palkattiin vastaamaan paikan päällä projektista ja hen-
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kilökunnan koulutuksesta. Suunnitelmat tehtiin uusiksi. Hankittiin vain koneita, joille oli
huolto ja varaosia saatavissa Tansaniassa. Hankinnat hoidettiin Suomessa toimivien maahantuojien kautta. Laskut maksettiin heille suoraan Helsingistä. Näin varainkäyttö pysyi tarkassa valvonnassa. Koska suomalaiset maahantuojat olivat koneet tilanneet, oli niihin laitettu suomenkieliset käyttöohjeet.
Paino saatiin käyntiin vuonna 1971. Siellä painettiin oppikirjoja Portugalin siirtomaavallasta
vapautetuilla alueilla toimiville kouluille. Oppikirjoissa haluttiin kertoa Mosambikista afrikkalaisen väestön näkökulmasta. Sen ohella siellä painettiin myös Mosambique News -lehteä,
joka välitti Frelimon näkemyksiä kuvaavaa tietoa maailmalle vapautustaistelusta. Portugalin
neilikkavallankumous muutti maan siirtomaapolitiikan vuonna 1974. Vielä samana vuonna
sovittiin vallansiirrosta Portugalin hallituksen ja Frelimon välillä. Valta siirrettiin Frelimolle
ilman vaaleja ja Mosambik itsenäistyi vuonna 1975.
Vuonna 1975 itsenäistymisen myötä kirjapaino siirrettiin Maputoon. Kirjapainoa hoitaneet
tansanialais-intialainen Anton Paul Silveira ja mosambikilainen Alfredo Abilio Simango
hoitivat siirron, laittoivat koneet uudelleen paikalleen ja jatkoivat painon toimintaa. Päätuotteena olivat pitkään oppikirjat. Sitten teknologia meni eteenpäin ja uudet koneet tekivät kirjoja halvemmalla. Anton Silveira, joka oli Tansaniassa painoa käynnistämässä toukokuussa
1971, otti eduskunnan pankkivaltuusmiehet vastaan 46 vuotta myöhemmin. Hän ja Alfredo
Simango olivat hoitaneet koneita ja painoa silmiinpistävän hyvin, metalli kiilsi ja paikat olivat siistissä järjestyksessä. Kirjapainossa oli paljon työntekijöitä ja se joutui kilpailemaan
tilauksista markkinoille. Pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen oli ollut vuonna
1969 taksvärkkiläinen, Ben Zyskowicz taas epäilijä. Otimme heistä ja painokoneesta yhteisen
kuvan, joka päätettiin toimittaa Kimmo Sasille, joka oli Mosambik-keräyksen vastustaja.
Mosambikin itsenäistymisen kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat raskaita. Sisällissota
repi maata ja aiheutti valtavasti kuolonuhreja. Vasta vuonna 1992 saatiin Roomassa aikaan
rauhansopimus, joka päätti sodan. Mosambik ja Frelimo olivat arvioineet uudelleen politiikkaansa. Läntisten maiden puoleen käännyttiin ruoka-avun saamiseksi. Avun saamisen ehtona oli taloudellisten rakenneohjelmien hyväksyminen ja Maailmanpankin jäsenyys. Poliittiset muutokset seurasivat. Vuonna 1989 Frelimo sanoutui irti marxismi-leninismistä ja uusi
perustuslaki hyväksyttiin. Frelimo siirtyi tukemaan markkinataloutta.
Viime vuosina Mosambikia on pidetty yhtenä eteläisen Afrikan menestystarinana. Kansantuote kasvoi välillä jopa 6 % vuodessa. Myös köyhyys on vähentynyt muita enemmän. Mutta
ongelmiakin on, lukutaitokampanjassa ei ole edetty maaseudulla riittävän hyvin. Korrupti-
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osta myös puhutaan paljon. Uusien energialähteiden löytäminen on parantanut maan talouden tulevaisuuden odotuksia. Valitettavasti sen rinnalla poliittiset ristiriidat ja jopa väkivaltaiset yhteenotot ovat lisääntyneet.
Suomi ja muut pohjoismaat ovat edelleen Mosambikin tärkeitä kehitysyhteistyökumppaneja
tänään. Myös suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on siellä tärkeitä hankkeitaan. Instituutioiden vahvistaminen on yksi kohde. Kansalaisjärjestöjen tien avasi Suomen Teiniliitto vuonna
1969. Siksi Taksvärkin ja kirjapainon tarina on kappale suomalaisen kehitysyhteistyön historiaa.
Mosambikin runsaat 40 itsenäisyyden vuotta ovat taas tärkeä osa Afrikan historiaa. Yhä
enemmän korostuu, kuinka tärkeitä ovat toimivat instituutiot, itsenäinen oikeuslaitos ja korruptoitumaton hallinto. Usein joukkoon lasketaan myös itsenäinen keskuspankki. Jos nämä
ovat kunnossa, monet ongelmat kyetään paremmin ratkaisemaan. Jos ne pettävät, on ja tulee
olemaan vaikeaa.
***
Erkki Liikanen työskentelee Suomen Pankin pääjohtajana. Hän toimi Taksvärkin tiedotussihteerinä
vuonna 1969 sekä Suomen Teiniliiton varapuheenjohtajana vuonna 1970 ja puheenjohtajana 1971.
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Keniassa toimiva Undugu Society on kansallinen voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jonka perusti vuonna 1973 hollantilainen katolinen pappi Isä Arnold Frol. Järjestön päämäärä
on kuntouttaa kadulla asuvia ja työskenteleviä lapsia ja nuoria sekä parantaa kaupunkien ja
maaseutujen köyhien yhteisöjen sosioekomista asemaa. Köyhien kaupunkien ja maaseutujen
katulapset ja -nuoret kohtaavat lukemattomia haasteita niin kuin äärimmäistä köyhyyttä ja
turvattomuutta sekä puutteita perustarpeista kuten ruuasta, suojasta, vaatteista, koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Viimeisten yli neljänkymmenen vuoden ajan Undugu on tehnyt työtä muuttaakseen niitä asioita, jotka rikkovat marginalisoitujen ja heikossa asemassa
olevien yhteisöjen lasten ja nuorten oikeuksia.
Undugun hankkeet ovat kaksiulotteisia: ne pyrkivät sekä korjaamaan vallitsevaa tilannetta
että ennalta ehkäisemään lasten ja nuorten päätymistä kadulle. Rikollisina pidettyjä nuoria
tuetaan kasvussa yhteiskuntakelpoisiksi, rehellisiksi ja hyvää tarkoittaviksi kansalaisiksi Street
Association -mallin avulla. Toisaalta hankkeiden tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsia ja nuoria turvautumasta katuelämään. Tämän teemme tarjoamalla opetusta ja turvaa sekä työskentelemällä yhdessä yhteisöjen kanssa. Undugun hankkeita on tällä hetkellä käynnissä viidessä
eri maakunnassa: Nairobissa, Kisumussa, Mackakossa, Homabayssa ja Nakurussa.
9LHUHLVHOOlVLYXOOD/DSVHWRSSLYDWRLNHXNVLVWDDQODSVHQRLNHXNVLHQNHUKRVVD3XPZDQL8EHX6FKRROLVVD.HQLDVVD
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Undugulla on sekä paikallisia että kansainvälisiä strategisia kumppaneita. Suurin osa
kansainvälisistä kumppaneista tulee Euroopasta. Monet yhteistyökumppaneista ovat
työskennelleet Undungun kanssa pitkään ja jakavat järjestön kanssa samat arvot ja uskomukset. Yhteistyön tekeminen samanmielisten järjestöjen kanssa on tehokas tapa käsitellä sekä
paikallisia että globaaleja haasteita, mitkä vaikuttavat negatiivisesti koko ihmiskuntaan.
Tällä hetkellä rahoitusta saadaan Suomen lisäksi Saksasta, Hollannista, Isosta-Britannista
ja Ranskasta. Vaikka suurin osa Undugun yhteiskunnallisista ohjelmista on rahoitettu eurooppalaisin varoin, on tukea saatu myös paikallisilta kumppaneilta. Paikalliset yhteisöt ja
Kenian hallitus ovat olleet merkittävässä roolissa valjastaessaan koulutettuja opettajia töihin
Undugun neljään epäviralliseen kouluun Nairobin kaupunkialueen epävirallisilla asuntoalueilla. Hallituksen tuki on kuitenkin kutistunut merkittävästi viime vuosien aikana, mikä
on vaikeuttanut päämäärien saavuttamista.
Ulkomaisen tuen rooli kehitystyössä ja erityisesti paikallisissa voittoa tavoittelemattomissa
järjestöissä kuten Undugussa, on herättänyt ristiriitaisia mielipiteitä. Joidenkin näkemysten
mukaan ulkomainen tuki ei vaikuta köyhien ihmisten elämään. Esitän eriävän mielipiteen.
Olen varma, että ilman ulkomaista apua suurimmalla osalla kenialaisista kansalaisjärjestöistä
ei olisi samanlaisia resursseja puuttua niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joita hallitus ei
ole pystynyt ratkaisemaan muun muassa korruption ja huonon hallinnon aiheuttaman sys-
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temaattisen epäonnistumisen vuoksi. Ulkomaiset lahjoittajat ovat onnistuneet keräämään
varoja, joiden ansiosta marginalisoiduille ryhmille on avautunut uusia mahdollisuuksia ja
taitoja, joiden avulla he voivat itse vaikuttaa asemaansa. Tällä tuella on lisäksi onnistuttu
vahvistamaan järjestöjen hallinnollisia järjestelmiä sekä haastamaan paikallisia johtajia kunnioittamaan ihmisoikeuksia.
Ulkomainen tuki on mahdollistanut Undugun työn niiden haavoittuvassa asemassa olevien
lasten parissa, joiden vanhemmat ovat syystä tai toisesta tipahtaneet yhteiskunnan järjestelmien ulkopuolelle. Yhteistyö edesauttaa näiden ryhmien äänen esiin tuomista ja heidän mielekästä sitouttamistaan erilaiseen toimintaan. Hyvä esimerkki on katulasten kuntoutus, jota
valtio ei ole pitänyt tärkeänä, eikä ole sijoittanut siihen rahaa viimeisen parin vuoden aikana. Yhteistyö ulkomaisten rahoittajien kuten Taksvärkin kanssa on mahdollistanut Undugun
kaltaisten kansalaisjärjestöjen tarjoamat täydentävät tukijärjestelmät riskiryhmässä oleville
lapsille ja nuorille. Tukijärjestelmien avulla nuorista on saatu tasavertaisia yhteiskunnan
jäseniä.
Vaikka yhteistyöllä on paljon positiivisia vaikutuksia, joskus tuensaajat ja valtio tulevat riippuvaisiksi ulkomaisesta tuesta. Riippuvuus tästä tuesta voi rajoittaa ihmisten luovaa ajattelua ja jopa estää heitä tunnistamaan paikallisia voimavaroja ja vahvuuksia, joita voitaisiin käyttää sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisuun. Kehitysyhteistyöllä tuetut ihmiset saattavat uskoa, että heidän ongelmansa voidaan selvittää vain ulkopuolisella avulla.
On tarpeellista muuttaa diskurssia, jotta haavoittuvassa asemassa oleva väestö alkaa uskoa
itseensä. Lisäksi heitä tulee rohkaista etsimään paikallisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja
tarkoituksenmukaisia kyseisessä ympäristössä.
Undugun toiminnan rahoittajat ovat olleet avoimia sekä kannustaneet kunnioittavaan ja keskinäistä ymmärrystä lisäävään yhteistyöhön. Undugu suosii yhteistyötä, jossa vallitsee keskinäinen kunnioitus. Tämä ei kuitenkaan aina onnistu kaikkien kumppaneiden kanssa, sillä
yksityisillä lahjoittajilla ja järjestöillä on erilaisia resursseja sekä organisatorisia vahvuuksia
ja heikkouksia. Välillä rahoittajat ovat esittäneet vaatimuksia, joita järjestön on vaikea toteuttaa. Nämä voivat olla esimerkiksi toimenpiteitä tai suosituksia, jotka eivät ole välttämättä
käytännöllisiä tai järkeviä Undugun kannalta. Hyvä esimerkki tästä ovat säännöt siitä, miten
paljon varoja voidaan käyttää hankkeen hallinnollisiin kuluihin tai miten paljon järjestön
johdolle maksetaan palkkaa tai muita etuja. Nämä asiat voivat aiheuttaa konflikteja erityisesti silloin, kun järjestö on riippuvainen ulkomaisesta tuesta. Voin ilokseni todeta, että Undugun nykyiset yhteistyökumppanit ovat olleet avoimia neuvotteluille.
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Taksvärkki on yksi parhaista rahoittajista, joiden kanssa Undugu on tehnyt yhteistyötä.
Tämän yhteistyön merkittävä erikoispiirre on keskinäinen kunnioitus ja tasapaino, mikä on
mahdollistanut pitkäaikaisen yhteistyön. Taksvärkki arvostaa monimuotoisuutta ja on ollut
keskeisessä asemassa varmistamassa, että järjestöjen toisiaan täydentävät roolit ovat hyvin
määriteltyjä. Taksvärkki pitää tärkeänä avointa dialogia ja yhteisen näkemyksen rakentamista. Olemme onnistuneet ratkaisemaan kysymyksiä kunnioittavasti jopa niissä tapauksissa, joissa meillä on ollut eriäviä näkemyksiä. Yhtenä esimerkkinä on Taksvärkin vaatima
erillinen tilintarkastus Taksvärkin lähettämille varoille. Asia käytiin läpi kunnioittavasti ja
avoimesti keskustellen.
Uskomme, että pitkäaikainen sitoutuminen kehitysprosessiin lujittaa kumppanuutta, jonka avulla pystymme muuttamaan kohderyhmämme elämää. Undugun filosofia perustuu
uskomukseen, että rakastava ja välittävä perhe vähentää todennäköisyyttä hyväksikäyttöön,
laiminlyöntiin tai yhteisön ulkopuolelle jäämiseen. Uskomme, että paras paikka lapselle on
hänen oma perheensä ja yhteisönsä.
Pyrimmekin vahvistamaan perheitä ja priorisoimme lastensuojeluun tähtääviä yhteisökeskeisiä interventioita. Roolimme kansalaisjärjestönä tulisi olla linjassa hallituksen politiikan
kanssa ja täydentää sitä. Monet yhteisöjen kohtaamat ongelmat vaativat monisektorillisia
interventioita, joissa sekä paikalliset että ulkomaiset tahot tekevät yhteistyötä tukeakseen
kestäviä ratkaisuja. Tämä kasvattaa syrjäytyneiden ryhmien sekä sosiaalista että taloudellista joustavuutta ja auttaa heitä ponnistamaan takaisin, olivatpa syyt heidän putoamiseensa yhteiskunnan marginaaliin yksilössä tai luonnossa. Maailma on nykyään globaali kylä,
minkä vuoksi emme voi enää kieltää tosiasioita ja väittää, että Afrikan ongelmat eivät vaikuta
muissa maanosissa asuvien ihmisten elämään. Meidän täytyy yhdistää voimavaramme, jotta
voimme tehdä maailmasta kaikille paremman paikan.
***
Siprosa Rabach työskentelee Undugu Societyn ohjelmajohtajana. Taksvärkki on tehnyt yhteistyötä
Undugun kanssa vuosina 2008–2012. Vuonna 2015 aloitettiin Taksvärkin tuella uusi hanke Nairobissa
ja Kisumussa.
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Taksvärkin ja nepalilaisen ECCA:n (Environmental Camps for Conservation Awareness) yhteistyö
käynnistyi vuonna 2005. Vuonna 1987 perustettu ECCA tähtää elinympäristöjen kehittämiseen sosiaalisen liikkuvuuden ja yhteisökehityksen kautta. Järjestö toteuttaa hankkeita muun
muassa ympäristönsuojeluun, julkisten koulujen kehittämiseen, luonnonvarojen kestävään
käyttöön ja puhtaan juomaveden saatavuuteen liittyen. Nuoret ovat olleet ECCA:n avaintoimijoita alusta alkaen. ”Aluksi ECCA keskittyi nuoriin, jotka olivat vaarassa syrjäytyä. Nuoret osallistuivat ympäristöhankkeisiin, joiden avulla he ymmärsivät oman merkityksensä.
He saivat väylän oppia sekä kehittää taitojaan tulevaisuutta varten”, kertoi haastattelemani
ECCA:n toiminnanjohtaja Yogendra Chitrakar.
Nuorilla on merkittävä rooli Nepalin yhteiskunnassa. Nepalin väestöstä yli 50 % on alle
15-vuotiaita. Tämän näkee myös ECCA:n toiminnassa, joka pohjautuu nepalilaisen
yhteiskunnan rakenteeseen. Kaiken perustana on kyläyhteisö. Linkkinä yhteisön ja koulun
välillä toimivat maaseudun koulujen oppilaskunnat. Oppilaat jakavat yhteisönsä lisäksi myös
toisilleen tietoa, jota he saavat ECCA:n vapaaehtoisten järjestämistä työpajoista. Vapaaehtoiset saavat oppinsa ECCA:n asiantuntijoilta. Nuorilla ja lapsilla on siten tärkeä rooli
ymmärtää asioita ja jakaa niitä kouluissa muille nuorille sekä yhteisönsä jäsenille. ”Nuoret
oppivat muun muassa ilmastonmuutoksesta. ECCA toteuttaa hankkeita, joissa tehdään istu-
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tuksia, opetetaan aurinkoenergialla toimivien lamppujen käyttöä ja tarjotaan vaihtoehtoisia
ruoanlaittomahdollisuuksia. Siten nuoret voivat osallistua ilmastonmuutoksen hidastamiseen. He toimivat paikallisesti, mutta vaikutukset ovat globaaleja”, Chitrakar kuvailee.
Chitrakarin mukaan oppilaskunta on paikka nuorille, jotka haluavat saada aikaan positiivisen
muutoksen yhteisössään ja koulussaan. Aktiivisella oppilaskunnalla on tärkeä rooli Nepalin
julkisten koulujen kehittämisessä ja ylläpidossa. Oppilaskunta-aktiivit seuraavat juomaveden
puhtautta ja ylläpitävät vessojen siisteyttä sekä hoitavat puutarhaa. Oppilaskuntatoiminnan
myötä vanhempien, kyläyhteisön ja koulun välinen yhteistyö, kouluympäristöt sekä opetuksen laatu ovat parantuneet.
Vapaaehtoistoiminnasta on Chitrakarin mukaan hyötyä myös nuorille itselleen. Oppilaskuntanuoret ovat tyypillisesti aktiivisia myös koulun ulkopuolisessa toiminnassa, mikä tarjoaa heille
kilpailuedun myöhemmin työelämässä. Nuoret oppivat ymmärtämään ryhmätyöskentelyn,
hyvän johtamisen ja kommunikointitaitojen merkityksen. Lisäksi he saavat tietoa oikeuksistaan ja vastuustaan. ECCA:ssa vapaaehtoisina toimivat nuoret saavat lisäksi pientä korvausta, jonka avulla he pystyvät rahoittamaan opintojaan.
Taksvärkin ja ECCA:n yhteistyöhankkeen koordinaattori Rabindra Khatri on ollut mukana
ECCA:n toiminnassa yli kymmenen vuotta. Khatri kävi itse julkista koulua, jossa oli puutteita esimerkiksi puhtaasta juomavedestä, vessoista sekä koulun, yhteisön ja kodin välisestä
yhteistyöstä. Khatri päätti tehdä asioille jotain. ”Kun aloitin yhdeksännen luokan vuonna
2006 puhuimme asiasta ystävieni kanssa opettajille. Tiesin, että yksin en voi tehdä muutosta”,
Khatri kertoo. Opettajansa johdolla Khatri ystävineen muodosti seitsemänhenkisen ryhmän,
joka osallistui ECCA:n järjestämään koulutukseen. He oppivat oppilaskuntatoiminnasta ja
lasten oikeuksista ja päättivät perustaa kouluunsa oppilaskunnan hallituksen. Myöhemmin
oppilaskunta järjesti tapaamisia koulun johtokunnan, vanhempainyhdistyksen ja opettajien
kanssa kouluympäristön kehittämiseen liittyen. Nuoret saivat osallistua kokouksiin, joissa
päätettiin oppilaita ja koulua koskevista asioista.
Oppilaskunnassa toimiessaan Khatri oppi, että hänen koulunsa ongelmat ovat tyypillisiä
Nepalin julkisissa kouluissa, ja että on paljon nuoria, joilla on vahva halu vaikuttaa. Khatri halusi tukea aktiivisesti kouluja ja oppilaskuntatoimintaa, joten hän hakeutui vapaaehtoiseksi ECCA:an. Vapaaehtoisuus vaikutti vahvasti Khatrin uraan. Hän kehitti johtamisja yhteistyötaitojaan, mikä johti myös myöhemmin projektikoordinaattorin työhön
ECCA:ssa.
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Nuorten tärkeään rooliin on Nepalissa herätty myös kansallisesti: ”Nepalin opetusministeriö
tukee vahvasti oppilaskuntatoimintaa ja tavoitteena on, että joka koulussa toimii aktiivinen
oppilaskunta”, Chitrakar kertoo. Khatrin mukaan aktiivinen nuori kasvattaa yhteisönsä tietämystä ihmisoikeuksista ja itsekunnioituksesta sekä ympäristön kestävyydestä. He osallistavat yhteisönsä toimijoita aktiivisella yhteydenpidolla ja hyvillä johtamistaidoilla. Myös
Chitrakar näkee nuorten roolin suunnannäyttäjinä ja muutoksentekijöinä yhteisöissään ja
kouluissaan. ”Tämän päivän nuoret ovat Nepalin kehittämisen avainasemassa.”
***
Kati Hirvonen työskentelee projektiassistenttina UNU-WIDER:ssa. Hän toimi Taksvärkin vapaaehtoisena kansainvälisyyskouluttajana lukuvuonna 2015–2016 sekä Etvo-vapaaehtoisena Taksvärkin
kumppanijärjestössä ECCA:ssa Nepalissa vuonna 2017.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana Taksvärkki on lähettänyt Kepan koordinoiman Etelän vapaaehtoistyöohjelma Etvon kautta yhteensä 18 vapaaehtoista kumppanijärjestöihinsä seitsemässä eri maassa:
Boliviassa, Guatemalassa, Kambodzhassa, Keniassa, Madagaskarilla, Mosambikissa ja Nepalissa.
Hirvonen on toistaiseksi viimeinen Taksvärkin Etvo-vapaaehtoinen ohjelman päätyttyä vuoden 2016
lopussa.
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Ajoittain sanat ovat niin osuvia, että ennen vain yhtä tiettyä asiaa tarkoittanut termi saa
laajemman merkityksen, jonka ihmiset omaksuvat ja ottavat käyttöönsä. Näin tyypillisesti tapahtuu, kun käsite tai ilmiö on vakiinnuttanut paikkansa yhteiskunnassa. Näin kävi
myös Taksvärkin lanseeraaman Taksvärkki-päivän kohdalla: Taksvärkki-päivästä muodostui suomalaisissa kouluissa yleisnimitys ”talkootyön tai vapaaehtoistyön tekemiselle”, kuten opettajana työskentelevä Eeva-Liisa Kiiskilä artikkelissaan Arvot edellä kouluun kirjoittaa.
Taksvärkin kannalta sanan yleistymisellä on myös kääntöpuolensa, mutta toisaalta se toimii
täydellisenä esimerkkinä siitä, mitä juuri Taksvärkki on pitkäjänteisellä työllään saanut aikaan. Tapojen juurruttaminen on vaikeaa, mutta Taksvärkki onnistui tuomaan palan aktiivista kansalaisuutta kouluyhteisöjen arkeen.
Pitkäjänteisyyden ovat osaltaan mahdollistaneet Taksvärkin vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat. ”Taksvärkin ydin ovat vapaaehtoiset”, Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja
Lauri Peltonen usein muistuttaa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Mielestäni vapaaehtoisten nostaminen toiminnan keskiöön toteuttaa Taksvärkin ideaa sekä tavoitteita kahdella
tavalla: Taksvärkki on ihmisten halua toimia nuorten oikeuksien ja toimintaedellytyksien
vahvistamisen puolesta, kuten Senja Väätäinen-Chimpuku artikkelissaan Ohjelmatuella lisää
vaikuttavuutta mainitsee. Tätä juuri Taksvärkin ydin eli vapaaehtoiset Suomessa ja ulkomailla tekevät. Samalla Taksvärkki tarjoaa nuorille väylän vaikuttaa ja tulee siten vahvistaneek9LHUHLVHOOlVLYXOOD.DWXODSVHWMDQXRUHWRSSLYDW6DPELDVVDHOlPlQKDOOLQWDWDLWRMDMDS\UNLYlWYDLNXWWDPDDQNDWXODVWHQ
RLNHXNVLHQWRWHXWXPLVHHQPXXQPXDVVDVRVLDDOLVHQWHDWWHULQNHLQRLQ%HQDUGRQQXRUWHQDNUREDWLDU\KPlQMlVHQ
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si vapaaehtoisten kokemusta osallisuudesta yhteiskunnassa. Vapaaehtoistyöhön liittyvän
motivaation ylläpitäminen on haastavaa ja se vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta mielestäni
Taksvärkki onnistuu siinä hienosti vuodesta toiseen. Mutta onko pitkäjänteinen työ enää
tulevaisuudessa mahdollista, kun kansalaisjärjestöjen resursseja vain leikataan? Millaisia
mahdollisuuksia tulevaisuuden Taksvärkki-järjestöllä on ja toisaalta, onko Taksvärkki ry tarpeellinen vielä tulevaisuudessakin?
Viidessäkymmenessä vuodessa Taksvärkki on kulkenut pitkän tien ja saanut aikaan muutoksia, joista itse heittäisin useammatkin yläfemmat. Taksvärkin ollessa jo 46-vuotias, hyppäsin
minäkin sattumalta matkaan mukaan aloittelevana globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön
aktiivina. Nyt neljän vuoden jälkeen kuljen edelleen Taksvärkin vierellä, eikä minulle ole
epäselvää, miksi niin kävi. Kun toisaalta pohdin sitä, miltä Taksvärkki näyttää viidenkymmenen vuoden kuluttua, on resurssien riittävyyden lisäksi mielestäni välttämätöntä keskustella
myös siitä, mitä Taksvärkki tai me järjestönä oikeastaan haluamme saavuttaa – ja millaisena
tämä meidän maailmamme näyttäytyy.
Tyypillisesti järjestäytynyt poliittinen tai arvopohjainen toiminta muuttuu ajan kuluessa
itseään ylläpitäväksi ja vahvistavaksi toimijaksi. Silloin sen päämääränä ei olekaan enää
pelkästään arvojen mukaisten tavoitteiden toteutuminen vaan sen lisäksi – tai ennen kaikkea – luodun instituution ylläpitäminen. Tämä on mielestäni melko normaali kehityskaari
monenlaiselle vaikuttamistyölle. Kolmannen sektorin ja erityisesti Taksvärkin kohdalla oma
toiveeni tulevaisuudelle kuitenkin on, että toiminta säilyttäisi tietynlaiseen utooppiseen maailmankuvaan perustuvat arvonsa. Usein utopiasta puhuminen tuottaa mielikuvan haihattelusta, mutta entä jos kaiken arvopohjaisen toiminnan taustalla pitäisikin olla utopia jota kohti
kulkea?
Utopian näkökulmasta hyvän järjestön tavoitteena on loppujen lopuksi pyrkimys tehdä
olemassaolonsa tarpeettomaksi. Tämä tarkoittaa, että järjestöllä ei ole itseisarvoa, vaan sen
ainoa tehtävä on juurruttaa arvojensa mukaista toimintaa yhteisöönsä. Järjestöt arvioivat
toimintaansa jatkuvasti sekä muokkaavat painopisteitään saavutettujen tavoitteiden ja toisaalta uusien haasteiden mukaan. Vaikka olemassaolon tarpeettomaksi tekemiseen käytännössä harvoin pyritään, pitäisi tämän ajatuksen kuitenkin olla pohjimmainen Taksvärkin toimintaa ohjaava utopia. Tätä voidaan havainnollistaa haaveilemalla siitä, miltä tulevaisuuden
Taksvärkki mahdollisesti näyttäisi. Seuraavassa esimerkissä näkökulma on raastavan henkilökohtainen, mutta hyppää silti rohkeasti mukaani haaveilemaan:
Viidenkymmenen vuoden päästä globaalikasvatus ei ole enää globaalikasvatusta, vaan
pelkkää kasvatusta kouluissa ja kotona. Taksvärkin vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kou-
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luttajat voivat keskittyä syventämään lasten ja nuorten tietoutta Taksvärkin hankkeista sekä
vahvistamaan edelleen nuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Pidempiaikainen yhteistyö
Taksvärkin ja koulujen välillä on arkipäivää, jolloin Kiiskilän ajatus järjestöjen mukanaolosta koulumaailmassa todella piirtää ”monipuolisempaa karttaa vaikuttamisen mahdollisuuksista”. Myös Mikko Halkirannan esittämä huoli poikien vähäisemmästä aktiivisuudesta
vapaaehtoistyössä tai Suomen kansalaisjärjestötoiminnassa artikkelissa Muutosta vähän kerrallaan, on viidenkymmenen vuoden päästä turha. Lisäksi Taksvärkki saa muiden järjestöjen
ohella jatkuvaa ja vakaata tukea, jonka avulla jatketaan pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten
oikeuksien puolesta. Ehkä kehitysyhteistyö on silloin jo vanhentunut sana kuvaamaan kumppanuutta, mutta työtä ihmisoikeuksien puolesta tullaan todennäköisesti jossain muodossa
aina tarvitsemaan. Reijo Paanasen mukaan Taksvärkin ensiaskeleista lähtien ”hanketoiminnassa pidettiin tarkasti huoli siitä, että kohteet tuntuivat omilta” ja ”luonteenomainen piirre
on, että nuoret auttavat nuoria”, kuten hän kirjoittaa artikkelissaan Talkoista toimistoon. Myös
näihin Taksvärkki edelleen satavuotiaana keskittyy.
Viidenkymmenen vuoden aikana Taksvärkki yhdessä kumppanijärjestöjensä kanssa on saanut aikaan sekä Suomessa että maailmalla muutoksia, joista on syytä olla ylpeä. Kuitenkin
on niin, että alati muutoksessa olevaa maailmaa rakennetaan joka hetki joko ihmisoikeuksia kunnioittavaan tai niitä murtavaan suuntaan. Taksvärkin tehtävä Väätäinen-Chimpukun
mainitseman aikuiskeskeisen kulttuurin ja yhteiskunnan haastajana sekä nuorten oikeuksien
ja osallisuuden vahvistajana ei ole helppo, mutta se on mahdollinen. Jos tähän mahdollisuuteen ei uskota, eikä kaikki toiminta lopulta pyri sitä kohti, on toiminta menettänyt teränsä.
Tällöin järjestöstä rakentuu vain yksi uusi yhteiskunnan ratas, joka ei ole olemassa enää
muutoksen vaan ainoastaan itsensä vuoksi. Siksi näkökulma utopiasta on hyödyllinen, sillä
se pitää mielessä pidemmän ajan tavoitteet sekä muistuttaa pohtimaan sitä, millainen muutosvoima Taksvärkki haluaa olla.
Taksvärkin globaalikasvatuksessa ja kehitysyhteistyössä painopisteet nuorten toimijuuden
vahvistamiseksi ovat kontekstin ja toimintaympäristön takia erilaiset, mutta tavoitteet ovat
loppujen lopuksi samat: sen tunteen lisäämistä, että juuri minulla on mahdollisuus vaikuttaa
omaan elämääni ja ympäristööni. Tämä ajatus on varmasti ajankohtainen vielä viidenkymmenenkin vuoden päästä, jolloin Taksvärkki on toivottavasti onnistunut vakiinnuttamaan
jälleen yhden uuden palasen toiminnastaan ympärillä olevaan yhteiskuntaan. Viimeistään
silloin heitetään taas muutamat yläfemmat.
***
Liina Rintala opiskelee maantiedettä. Hän on toiminut Taksvärkin aluekoordinaattorina ja vapaaehtoisena 2013–2017.
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Taksvärkkikeräykset vuosina 1967–1974 olivat eri opiskelijajärjestöjen
organisoimia. Vuosina 1978–1988 keräyksistä vastasi Taksvärkkitoimikunta ja vuodesta 1989 eteenpäin Taksvärkki-keräyksistä on huolehtinut Taksvärkki ry. Vuodesta 1997 lähtien, kun keräystoiminta oli jo
hyvin vakiintunutta, on jokainen kampanja nimetty erikseen.

1967

Peru

Yhteispohjoismainen Peru-keräys inkaintiaanien hyväksi

1969

Mosambik

Mosambik-instituutti I

1971

Mosambik

Mosambik-instituutti II

1972

Vietnam

Lastensairaala Hanoihin, Vietnam I

1973

Vietnam

Avustusjuna Vietnamiin

1974

Chile

Chile; ammattiyhdistysliike mukaan Taksvärkkiin

1978–
1981

Chile ja
eteläinen
Afrikka

Chile ja eteläisen Afrikan vapautusliikkeet (Namibian Swapo, EteläAfrikan ANC ja Zimbabwen Isänmaallinen rintama); kirkon nuorisotyö
mukaan Taksvärkkiin

1982–
1984

Angola,
Nicaragua
El Salvador

Namibialaisille pakolaislapsille päiväkoti pakolaisleirille Angolaan;
sairaalatarvikkeita Nicaraguaan; maataloustyökaluja, lääkkeitä ja
sairaanhoitotarvikkeita El Salvadoriin

1985–
1988

Tansania
Nicaragua

Tansaniassa sijaitsevaan eteläafrikkalaisten pakolaiskeskukseen ompelimo
ja nahkaverstas; Nicaraguaan sairaalatarvikkeita ja maatalousvälineistöä,
vaatteita ja leluja orpolapsille sekä kuljetuskalustoa avustustarvikkeiden
toimittamista varten

1989–
1992

Angola
Mosambik
Filippiinit

Mosambikiin peruskouluja ja niihin perusopetusvälineet; Angolaan ammattikoulu; Filippiineille toimintakeskuksia, luodaan turvakotijärjestelmä
sekä tiedotetaan terveydestä, ravinnosta ja lastenhoidosta

1993

Kolumbia
Mosambik

Tukea alkuperäisväestöille Kolumbiassa ja peruskoululaisille
Mosambikissa

1994

Kolumbia

Tukea alkuperäisväestöille Kolumbiassa

1995

Mosambik

Liikuntavälineitä Mosambikin koululaisille

1996

Nepal

Tukea katmandulaisten katulasten ja lapsityöläiset saattamiseksi kouluun

1997

Thaimaa

Lomaparatiisin pimeä puoli: Apua lapsiprostituoiduille

1998

Sambia

Ei äitiä, ei isää, ei kotia, ei koulutusta: Koti Lusakan ja Kitwen alueen
aids-orvoille

1999

Sudan

Lapsen käteen kuuluu kynä, ei kivääri: Lapsisotilaiden kuntouttaminen
ja paluu takaisin koteihinsa

2000

Nicaragua

Tulva vei tulevaisuuden: Hirmumyrsky Mitchin tuhojen jälkeinen
jälleenrakennus

2001

Burkina Faso

Taimi tarvitsee vettä: Rakennetaan kaivoja, perustetaan puutarhoja ja
tuetaan lasten koulunkäyntiä

2002

Bangladesh

Unelmana kouluaamu: Pyritään vähentämään lapsityövoiman käyttöä
tukemalla lasten terveydenhoitoa ja kampanjoidaan koulunkäynnin
antamista mahdollisuuksista

2003

Kambodzha

Ihan tavallinen lapsuus: Lasten oikeuksien puolustaminen ja niistä
tiedottaminen

2004

Nepal

Näytä luontosi: Nuorille mahdollisuus suojella omaa ympäristöään

2005

Tansania

Kaikki tahtoo elää! Oikeus lapsuuteen ja hiv/aids -koulutukseen

2006

Guatemala

Operaatio Taksvärkki 06-07: Oikeus kasvaa turvallisesti aikuisuuteen

2007

Kenia

Kenian katulapset: Tue kenialaista katunuorta!

2008

Madagaskar

Connect Madagaskar: Luku- ja kirjoitustaito Madagaskarin nuorille

2009

Bolivia

Minun kyläni ei saa kuolla! - Tietoa ja taitoa Bolivian alkuperäiskansojen
nuorille

2010

Kambodzha

Työpaikka rohkealle! - Tuetaan lapsityöläisiä

2011

Mosambik

Unelma ammatista: Tuetaan Maputon suurimman slummialueen nuorten
mahdollisuuksia saada ammattikoulutusta

2012

Guatemala

Huominen tehdään tänään: Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja kunnallistason päätöksentekoon osallistumisen lisääminen

2013

Sierra Leone

Lukemattomat tytöt lukemaan: Elämänhallintaan liittyvää koulutusta
sekä tukea perus- ja ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi

2014

Sambia, Kenia

Arjen idolit: Sambian ja Kenian katulapset turvalliseen arkeen

2015

Nepal

Koulutus murtaa muureja: Oppilaskunnat muuttamaan asenteita ja
kehittämään kyliä ja kouluja

2016

Kenia

Yksi päivä muutokseen: Kenian katulapset kouluun ja ammattiin

2017

Malawi

Ääni tytöille: Itsevarmuutta, koulutusta ja tasa-arvoa Malawin tytöille
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.LLWlPPH NDLNNLD MXKODMXONDLVXXQ NLUMRLWWDQHLWD MD VHQ WHNHPLVHHQ RVDOOLVWXQHLWD (ULW\LVHVWL 1LQD 0LHWWLVWl MRND NlYL OlSL
NRNR7DNVYlUNLQYDORNXYDDUNLVWRQMD$OH[DQGUD3lUQHEM|UNLDMRNDRLNROXNLUXRWVLQNLHOLVHQWHNVWLQ3DPHOD$UVODQLOOHVXXUL
NLLWRVWHUlYLVWlNRPPHQWHLVWDMDXVNRPDWWRPDVWDSlWHY\\GHVWl.LLWRNVHWP\|V2WVR$SSHOTYLVWLOOHMD(UNNL7XRPLRMDOOH
MRWNDMDNVRLYDWPXLVWHOODYDQKRMD

