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TIIVISTELMÄ

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyötä tekevä 11 suomalaisen kansalaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka 
tarkoituksena on innostaa suomalaisia ja kehitysmaiden nuoria rakentamaan oikeudenmukaista ja 
kestävää maailmaa. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoitteena on nuorten oikeuksien ja 
yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen ohjelmamaissa ja 
Suomessa. Globaalikasvatus ja kehitysviestintä Suomessa ovat olennainen osa Taksvärkki ry:n tekemää 
kehitysyhteistyötä.

Ohjelmatoiminta perustuu haavoittuvassa asemassa elävien nuorten oikeuksille, tarpeille ja valinnoille. 
Se tähtää sosiaaliseen muutokseen, jossa nuoret aktivoituvat vastuunkantajien avulla kehittämään omaa 
elämäänsä ja yhteisöjään.

Kehitysyhteistyöhankkeillaan Taksvärkki ry tukee paikallisesti vaikuttavia nuorisojärjestöjä. Ohjelma-
kaudella 2018–2021 toimitaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra 
Leonessa sekä mahdollisesti yhdessä ohjelmakauden aikana päätettävässä uudessa ohjelmamaassa. 
Tukemalla suoraan kehitysmaiden kansalaisjärjestöjä vahvistetaan paikallista kansalaisyhteiskuntaa 
ja lisätään kansalaistoimijoiden tilaa osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Ohjelmatoimintojen 
kautta vuosittain yli 2 000 haavoittuvassa asemassa elävää nuorta kouluttautuu ja aktivoituu toimimaan 
yhteisöjensä kehittämiseksi.

Kaikkien ohjelmakumppaneiden yhteinen tavoite on nuorten voimaantuminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden vahvistaminen sekä nuorten oikeuksien puolustaminen. Kohderyhmiä ovat muun muassa 
koulunsa keskeyttäneet tytöt, kadulla elävät nuoret sekä syrjäkylien koululaiset. Ohjelmakaudella 
lisätään kumppaneiden vammaisinkluusion osaamista ja vammaisten nuorten osallisuutta erillisen 
kehittämisohjelman puitteissa. Myös kumppanijärjestöjen tekemän vaikuttamistyön vahvistamiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota.

Ohjelma tukee suomalaisten nuorten valmiutta toimia globaalien tavoitteiden puolesta. Globaalikasvatus 
ja kehitysviestintä tarjoavat nuorille tietoa kehityskysymyksistä ja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuk- 
sien edistämisen merkityksestä, herättävät pohtimaan ennakkoluuloja ja stereotypioita kehitysmaista 
sekä antavat mahdollisuuden toimintaan ja vaikuttamiseen vapaaehtoistyöllä. Vuosittain noin 26 500 
nuorta Suomessa osallistuu globaalikasvatuksen työpajoihin, kumppanikouluyhteistyöhön ja toimin-
nalliseen Taksvärkki-keräykseen.

Ohjelman tavoitteet ovat yhtenevät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Erityisesti tavoitteiden 
universaalisuus on periaate, joka on ollut läsnä Taksvärkki ry:n toiminnassa koko sen 50-vuotisen 
historian ajan. Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden paraneminen kehittyvissä maissa on globaalien 
riippuvuussuhteiden takia myös suomalaisten etu. Suomessa ohjelma viestii nuorille siitä, että heidän 
toiminnallaan on merkitystä globaalisti, ja tukee nuorten kasvua aktiivisina maailmankansalaisina.
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1. JOHDANTO

Taksvärkki ry tekee nuorten oikeuksia ja yhteiskunnallista asemaa vahvistavaa kehitysyhteistyötä 
sekä yhdistää tähän työhön toiminnallisen globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän. Taksvärkki ry:n 
globaalikasvatus aktivoi nuoria kehitysyhteistyöhön sekä globaaliin tietoisuuteen ja vastuuseen 
Suomessa, jossa sen tärkein toimintaympäristö on yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Vuositasolla 
Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuu noin 33 000 nuorta ohjelmamaissa ja Suomessa. 
Lisäksi ohjelma aktivoi noin 5 400 aikuista toimimaan nuorten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi. 
Erilaisten tapahtumien, kampanjoiden ja viestinnän yleisönä Taksvärkki ry:n toiminta tavoittaa vuosittain 
yli 60 000 ihmistä Suomessa ja maailmalla.

Taksvärkki ry on yhdentoista suomalaisen kansalaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Toiminnassa hyödynne-
tään jäsenjärjestöjen verkostoja ja osaamista. Taksvärkki-toiminta tuo jäsenjärjestöjen omaan työhön 
monimuotoisuutta ja uusia verkostoja sekä tukee niiden globaalikasvatusta. Työtä tehdään valta-
kunnallisesti suomen ja ruotsin kielillä.

Toiminnan tavoite on voimaannuttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen niin Suomessa kuin ohjelma-
maissa (Kuva 1). Taksvärkki ry tekee kumppanuusmuotoista kehitysyhteistyötä: hankkeiden käytän-
nön toteutuksesta vastaavat olosuhteet tuntevat paikalliset kansalaisjärjestöt. Toimintamalli antaa 
ohjelmamaiden kansalaisjärjestöille ja muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille välineitä luoda ja puolus-
taa omaa tilaansa. Se vaatii Taksvärkki ry:ltä tiivistä yhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa, kumppanien 
toimintakapasiteetin vahvistamista sekä yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Ohjelmakaudella 2018–2021 
ohjelmamaita ovat ainakin Guatemala, Kenia, Malawi, Nepal, Sambia ja Sierra Leone.

Suomalaisilla koululaisilla ja opiskelijoilla on hyvät edellytykset saada ja soveltaa tietoa maailman ja 
oman lähiympäristönsä kehittymisestä. Taksvärkki ry tarjoaa mahdollisuuden oppia ja vaikuttaa erityisesti 
kehityskysymyksissä. Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksellaan välittämä yhteenkuuluvuuden tunne ja 
tasavertainen kokemusten jakaminen suomalaisen ja kehitysmaan nuoren välillä auttaa löytämään 
ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin ja ehkäisemään ennakkoluuloja ja konfliktien syntymistä. 
Toiminnan tarkoitus on antaa suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille välineitä kasvaa aktiivisiksi, 
yhteisvastuullisiksi ja solidaarisiksi maailmankansalaisiksi. Työtä tukee kumppanijärjestöjen sekä 
koululaisten, opiskelijoiden, oppilaitosten ja jäsenjärjestöjen kanssa käytävä vuoropuhelu. 

Ensimmäisellä ohjelmakaudella 2014–2017 ohjelma tavoitti vuositasolla noin 33 000 aktiivista nuorta 
sekä 5400 aikuista Suomessa ja ohjelmamaissa. Vuoden 2016 loppuun mennessä noin 3400 nuorta 
ohjelmamaissa oli toiminut aktiivisesti prosesseissa, joiden myötä aiemmin haavoittuvassa asemassa 
eläneet nuoret pystyivät parantamaan elämänlaatuaan ja löytämään keinoja vaikuttaa yhteisöissään 
tärkeiksi katsomissaan asioissa. Yli 5000 vastuunkantajan vuosittainen osallistuminen tuki näiden nuorten 
aikaansaamaa muutosta. Suomessa lukuvuosittain noin 26 500 koululaisen ja opiskelijan ymmärrys ja 
kiinnostus globaaleja kehityskysymyksiä kohtaan lisääntyi kampanjamateriaalien sekä toiminnallisten 
globaalikasvatuksen työpajojen ja oppituntien myötä. Ohjelmakauden aikana tehdyt ulkopuoliset arvioin-
nit kiittivät Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyötä tehokkaaksi, asiantuntevaksi ja johdonmukaiseksi.

Ensimmäisen ohjelmakauden tuloksia ja oppeja on hyödynnetty ohjelman tavoitteiden asettelussa. 
Näiden perusteella ohjelmakaudella 2018–2021 keskitytään erityisesti seuraaviin tulosohjauksen kannalta 
keskeisiin osa-alueisiin:

 JOHDANTO
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1. Outcome Mapping -lähestymistavan käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnitte-
lussa ja seurannassa on tuonut hankkeiden toimijaryhmiä aktiivisemmin mukaan 
tulosohjaukseen. Ohjelmakaudella yhdenmukaistetaan seurantamenetelmiä sekä ke-
hitetään lähtötasokartoitusta vaikutusten arviointia varten. 

2. Globaalikasvatuksen osalta yhteistyö strategisten kumppanikoulujen kanssa on ollut 
tehokasta. Yhteinen, koulukohtainen globaalikasvatuksen suunnittelu ja toteutus- 
menetelmien kehittäminen sekä koulujen välinen kokemuksenvaihto ovat syventäneet 
globaalikasvatuksen vaikutuksia ja siksi kumppanikoulutoimintaa kehitetään edelleen. 
Tiivis kouluyhteistyö mahdollistaa myös monipuolisemman seurannan. 

3. Ohjelmakumppanien kapasiteettia on kehitetty onnistuneesti erityisesti taloushallin-
non osalta. Lisäresursseja ja osaamista keskitetään jatkossa myös vaikuttamistyöhön 
ja sosiaalisen inkluusion parantamiseen sekä kumppanijärjestöjen väliseen tiedon ja-
kamiseen ja toisilta oppimiseen. 

4. Vapaaehtoistyön ja nuorten omaehtoisen vaikuttamis- ja tiedotustyön merkitys on 
suuri Taksvärkki ry:n toiminnassa niin ohjelmamaissa kuin Suomessa. Sitä monipuolis-
tetaan ja tuetaan muun muuassa kehittämällä koulutuksia. 

Kuva 1. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman 2018–2021 tavoitteet

Nuoret aktiivisina 
kansalaisina

oikeudenmukaista ja
kestävää maailmaa

rakentamassa

KEHITYS-
YHTEISTYÖ

Kumppaneiden
asiantuntijuus ja

aktiivisuus
kansalaisyhteis-

kunnassa
vahvistunut

GLOBAALI-
KASVATUS

JA KEHITYS-
VIESTINTÄ

OHJELMATYÖN
KEHITTÄMINEN 

Tietoa nuorten 
arjesta, ohjelman
toiminnoista ja

tuloksista jaettu
koulumaailmalle ja 

suurelle yleisölle

Oppilaiden ja
opettajien ymmärrys 

ja kiinnostus
kehityskysymyksistä

lisääntyneet

Globaalikasvatus
on vakiintunut

kumppanikoulujen 
arkeen

Outcome Mapping
-lähestymistapa
systematisoitu

hankehallintoon

Vammaisinkluusion 
käytännöt vakiinnutettu

ohjelmatyössä

Nuorten
kyvyt ja motivaatio

osallistua oman elämänsä ja 
yhteisönsä kehittämiseen

lisääntyneet

Nuorten 
oikeuksien

toteutumisen
edellytykset
parantuneet

 JOHDANTO
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2. TAKSVÄRKKI RY KEHITYSYHTEISTYÖN TEKIJÄNÄ

2.1 Toiminnan strategiset periaatteet 

Taksvärkki ry:n toiminnan tarkoituksena on innostaa Suomen ja kehitysmaiden nuoria rakentamaan 
oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa. Strategiset tavoitteet, jotka ulottuvat yli ohjelmakausien ovat: 

- Luoda yhteys suomalaisten ja kehitysmaiden nuorten välille
- Lisätä nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta Suomessa
- Lisätä globaalissa etelässä asuvien nuorten elämänhallintataitoja
  ja vaikutusmahdollisuuksia 
- Oppia ja kehittää toimintaa ja tunnettuutta organisaationa 

Työn perustana on YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksien sopimus. Toimintaa ohjaa periaate 
nuorelta nuorelle siirtyvästä osaamisesta ja motivaatiosta sekä yhteistyöstä. Tätä periaatetta toteutetaan 
erityisesti vapaaehtoistyön sekä vertaistuen ja -koulutuksen kautta. 

Ohjelmamaiden nuoret määrittelevät toiminnan tavoitteet sekä vaativat itse oikeuksiensa toteutumista ja 
aktiivista roolia yhteisöjensä kehittämisessä. Taksvärkki ry tukee tätä työtä yhteistyössä kumppaneidensa 
kanssa. Yleisenä toimintamallina on mm. ihmisoikeus- ja elämänhallintataitojen koulutus. Tapoja toimia ei 
tuoda nuorille valmiina, vaan kumppanijärjestöt Taksvärkki ry:n ohjelmasuunnittelijoiden avulla auttavat 
nuoria identifioimaan toimintaympäristöön ja resursseihin sopivat strategiat sekä kehittämään niitä. 
Vapaaehtoisuus ja roolimallien käyttö lisäävät toimintojen kestävyyttä ja tehokkuutta niin Suomessa kuin 
ohjelmamaissa. 

Taksvärkki ry tekee ulkoasianministeriön määritelmän mukaisesti1 ihmisoikeusprogressiivista kehitys-
yhteistyötä. Tavoitteiden asettelu ja toimintojen sisällöt muodostetaan oikeusperustaisesti, ohjelman 

1 Human Rights Based Approach in Finland’s Development Cooperation, Guidance note, 2015, Ministry for Foreign Affairs.

NUORELTA NUORELLE

Taksvärkki ry:n toiminta perustuu Nuorelta nuorelle -ajatukseen ja toiminta- 
malliin. Nuorelta nuorelle -periaate näkyy kaikessa toiminnassa – Taksvärkki- 
keräyksessä, Taksvärkki ry:n tukemassa nuorten välisessä kokemuksen-
vaihdossa ja viestinnässä sekä nuorten toimimisena vertaiskouluttajina ja 
roolimalleina muille nuorille. Vertaiskoulutus on keskeinen työtapa niin 
Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöissä ohjelmamaissa kuin Suomessa tapahtu- 
vassa globaalikasvatuksessakin.

Globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän tavoitteena on mahdollistaa 
nuorten samaistuminen ikätovereidensa elämään kehitysmaissa, auttaa 
heitä havaitsemaan yhtäläisyyksiä maailman nuorten tavoitteissa ja unel-
missa sekä luoda kokemus yhdenvertaisuudesta. Nuoret Suomessa voivat 
vaikuttaa ja osallistua ikätovereidensa oikeuksien toteutumiseen ja elinolo-
jen kehittämiseen. Kehitysviestinnässä ja ohjelmatiedotuksessa tuodaan 
viestejä suoraan kehitysmaiden nuorilta Suomen nuorille. 
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keskittyessä yhden globaalisti haavoittuvassa asemassa olevan ryhmän eli nuorten aseman ja osallisuuden 
parantamiseen. Kehitysyhteistyöohjelmassa keskeisiä oikeuksia ovat nuorten oikeus koulutukseen, 
osallistumiseen, itsemääräämiseen, koskemattomuuteen sekä suojeluun hyväksikäytöltä ja väkivallalta. 
Toiminnan aktiivisia eteenpäin viejiä ovat oikeudenhaltijat, eli nuoret itse kumppanijärjestöjen 
hankehenkilöstön tukemina. Samalla keskitytään vaikuttamistyöhön ja nuorten toiminnan tukirakenteisiin 
aikuisten vastuunkantajien kanssa. Joidenkin kumppanijärjestöjen tekemän vaikuttamistyön osalta 
Taksvärkki ry:n ohjelmassa on jo komponentteja, jotka lähentelevät ihmisoikeustransformatiivisuuden 
tasoa. Ohjelmakaudella panostetaan kumppaneiden vaikuttamistyön tukemiseen kaikissa ohjelmamaissa. 

Nuorten joukossa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, esimerkiksi vammaisten, naisten 
ja alkuperäiskansan edustajien identifiointi ja erityistarpeiden huomioiminen on tehty hankesuunnittelu-
vaiheessa, ja hankkeisiin sisältyy toimenpiteitä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tilanteen ja 
osallistumisen helpottamiseksi. Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien erityistarpeiden analysointiin
ja seurantatiedon erittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota tällä ohjelmakaudella. Sosiaalisen osallisuu-
den vahvistaminen on Taksvärkki ry:n keskeinen tavoite. Valmisteilla olevan Taksvärkki ry:n sosiaalisen 
osallisuuden linjauksen avulla viestitään myös ohjelmamaiden kumppaneille arvoista ja toiminnan 
ehdoista mm. seksuaalivähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja kastittomien yhdenvertaisessa kohtelussa. 
Lisäksi linjauksen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Vammaisinkluusion osalta toimintoja 
kehitetään edelleen niin, että vammaisten nuorten osallistuminen lisääntyy. Ohjelmakaudella aloitetaan 
yhteistyö Vammaiskumppanuus ry:n kanssa vammaisinkluusion tuloksien parantamiseksi. 

Myös kehitysviestintä- ja globaalikasvatustyötä tehdään oikeusperustaisista lähtökohdista. Perusperi-
aatteena on antaa sekä Suomen että ohjelmamaiden nuorille ääni ja mahdollisuus tuoda esille omia mieli- 
piteitään ja tärkeiksi kokemiaan asioita. Globaalikasvatuksen työpajoissa ja oppimateriaalien kautta 
koululaiset ja opiskelijat oppivat ihmisoikeuksista ja lapsen oikeuksista. He saavat keinoja tunnistaa 
ja puolustaa nuorten oikeuksia. Tiedotus- ja globaalikasvatusmateriaaleissa käytetään esimerkkejä 
ohjelmassa toimivien nuorten osallistumisen tavoista ja ihmisoikeusrikkomuksiin puuttumisesta.

Nepalilaiset oppilaskunta-aktiivit tekevät vuosittain oman koulukohtaisen toimintasuunnitel-
mansa. Taksvärkki ry:n hankkeessa vahvistetaan kyläkoulujen oppilaskuntia ja tuetaan sidos-
ryhmien yhteistyötä paremman kouluympäristön ja yhdenvertaisuuden puolesta.
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Taksvärkki ry:n työ on linjassa valtioneuvoston kehityspoliittisen selonteon tavoitteiden kanssa. Erityisesti 
naisten ja tyttöjen aseman parantaminen sekä nuorten työllistyminen ovat Taksvärkki ry:n tukeman 
kehitysyhteistyön keskeisiä tavoitteita. Tasa-arvoa edistetään kehitysyhteistyöhankkeissa varmistamalla 
nuorten naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen hankkeiden toimintoihin, tarvittaessa erillisillä 
toimenpiteillä tyttöjen mukaan pääsyn varmistamiseksi, sekä toiminnan sisällöissä käsittelemällä tasa-
arvokysymyksiä nuorille järjestettävissä koulutuksissa ja tapahtumissa. Kehityspolitiikan tavoittelemaa 
yhteiskuntien toimintakyvyn ja demokraattisuuden vahvistamista tuetaan kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden kapasiteetin vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien tunnistamisen ja puolustamisen osalta 
Suomessa ja ohjelmamaissa. 

Ilmastokestävyyttä tuetaan tarttumalla nuorten ja heidän yhteisöjensä haavoittuvuuden 
juurisyihin kuten puutteelliseen koulutukseen, tietoon omista oikeuksista, köyhyyteen ja vähäisiin 
osallistumismahdollisuuksiin yhteisöjen ja yhteiskunnan kehittämisessä. Juurisyitä purkamalla 
vahvistetaan nuorten ja heidän yhteisöjensä valmiuksia ymmärtää ilmastonmuutosta ja sopeutua sen 
tuomiin vaikutuksiin. Ilmastonmuutoksen teemat ovat esillä myös nuorten järjestämissä tiedotus-
kampanjoissa.
 
Kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda2030 ohjaa keskeisesti Taksvärkki ry:n toimintaa. Sen 
tavoitteiden universaalisuus yhdistyy Taksvärkki ry:n pitkäaikaiseen tavoitteiseen osallistaa suomalaiset 
ja erityisesti Suomen koululaiset globaalien kehityskysymyksien pohtimiseen ja ratkaisemiseen. Uuden 
opetussuunnitelman luoma tarve globaalikasvatukselle antaa hyvän pohjan kehittää Taksvärkki ry:n 
globaalikasvatusta ja kehitysviestintää. 

Ohjelmamaissa, jotka vuosina 2018–2021 sijoittuvat erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, 
toimivat kumppanijärjestöt ovat linjanneet toimintansa kansallisten kehitysohjelmien sekä Agenda2030 
asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vaikuttamistyön osalta haastetaan poliittisia päättäjiä parantamaan 
nuorisopoliittisten tavoitteiden toteutumista kuitenkaan vaarantamatta kumppanijärjestöjen työtä 
haavoittuvassa asemassa elävien nuorten parissa. 

2.2 Ohjelman globaali toimintaympäristö 

Nuoret osana kehittyvien maiden yhteiskuntia

Maailman noin seitsemästä miljardista asukkaasta kolme miljardia on alle 24-vuotiaita lapsia ja nuoria. 
Kaikissa Taksvärkki ry:n ohjelmamaissa lapsia ja nuoria on yli puolet maan väestöstä, Malawissa jopa 
67 %.2 Nuoria eli 10–24-vuotiaita on maailmassa 1,8 miljardia. Heistä 90 % asuu kehitysmaissa.3  

Lukumäärään perustuvan demograafisen haasteen ohella monissa kehitysmaissa ollaan tilanteessa, jossa 
nuorentuva, kasvava väestö kohtaa ennestään heikot peruspalvelut. Nuoriso nähdään usein aikuisten 
näkökulmasta taakkana tai riskinä. He ovat vasta työllistymässä, usein epävirallisella sektorilla, eivätkä 
ole taloudellisesti tuottavia. Lisäksi nuorilla ei ole samanlaisia sosiaalisia ja poliittisia verkostoja kuin 
aikuisilla. He eivät näy aktiivisesti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvissä prosesseissa, 
vaikka äänestysikä olisikin ylittynyt. Nuoret hakevat toisistaan tukea ja roolimalleja ja siellä, missä heillä 
on haasteita, esimerkiksi työttömyyttä ja näköalattomuutta, he saattavat jengiytyä ja hakea toimeentuloa 
ja oikeutta väkivallalla. Huomiotta, ilman tulevaisuuden näkymiä ja järkevää tekemistä jäävä nuoriso 
onkin merkittävä riski yhteisöjen ja valtioiden vakaudelle. Noin 43 % maailman nuorista on tällä hetkellä 
työttömiä tai tekevät töitä, mutta elävät köyhyydessä. Kaksi kolmasosaa maailman maista ei konsultoi 

2  CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html, luettu 31.5.2017.
3  UNFPA (2014), State of World Population – The Power of 1.8 Billion, http://www.unfpa.org/swop-2014.



9

 TAKSVÄRKKI RY KEHITYSYHTEISTYÖN TEKIJÄNÄ   

nuoria tehdessään kansallisia köyhyydenvähentämis- tai kehityssuunnitelmia.4 

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevana ryhmänä nuorten joukossa on nuoret naiset. 15–19-vuotiaiden 
tyttöjen yleisin kuolinsyy on itsemurha. Toiseksi yleisin kuolinsyy on raskauden ja synnytyksen aikaiset 
komplikaatiot. Joka päivä 39 000 alaikäistä tyttöä joutuu naimisiin ja määrä on edelleen kasvussa, osin 
juuri demografisista syistä.5 15–24 vuotiaiden naisten riski saada HIV on kahdeksankertainen saman 
ikäisiin miehiin verrattuna.6 Nämä luvut kertovat sukupuolten epätasa-arvosta ja tyttöjen ja nuorten 
naisten haavoittuvasta asemasta, jotka osaltaan tekevät nuorista haavoittuvia sosiaalisten, ekologisten 
ja taloudellisten muutoksien edessä ja uhkaavat heidän mahdollisuuksiaan kasvaa vastuullisiksi aikuisiksi. 

UNFPAn vuoden 2014 State of the World Population -raportin mukaan investoimalla nyt nuoria 
koskeviin palveluihin ja poliittisiin ohjelmiin erityisesti koulutuksen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
sekä naisten aseman osalta vältetään kasvavaan nuorisoon liittyvät riskit ja toisaalta mahdollistetaan 
valmiudet nuorille osallistua ja ottaa rooli positiivisina muutoksen tekijöinä yhteiskunnassa. Nuoriin ja 
varsinkin nuorten naisten itsemääräämisoikeuteen panostamalla saadaan väestönkasvu hidastumaan ja 
demografinen rakenne tukemaan kestävämpää kehitystä keskiluokan kasvaessa. Tuki nuorille kohdistuu 
myös seuraavaan sukupolveen, jonka vanhempia tämän päivän nuoret tulevat olemaan. Nuoriin keskittyvä 
kehitysyhteistyö ei siten vastaa pelkästään tarpeeseen toteuttaa nuorten ihmisoikeuksia entistä paremmin 
vaan tukee myös laajemmin hyvän kierrettä, jossa kehittyvien maiden yhteiskuntien väestöjakauma ja 
siihen liittyvä talousrakenne saadaan tasapainoon.7

Nuorten asiat on monessa kehitysmaassa nostettu esiin julkilausumissa ja kehitystavoitteissa. Taksvärkki 
ry:n ja sen kumppanijärjestöjen kokemus kuitenkin on, että aikuiskeskeinen kulttuuri johtaa edelleen 
pirstaloituneeseen tukipolitiikkaan ja koordinaatioon nuorisopoliittisten tavoitteiden toteutuksessa, 
erityisesti haavoittuvassa asemassa elävien nuorten osalta. Systemaattisia tapoja ja foorumeita kuulla 
nuoria ei nykyisissä ohjelmamaissa ole.  

Barefeet Theatre -järjestön nuoret herättävät Sambiassa keskustelua kadulla elävien ja 
työskentelevien nuorten kohtaamista haasteista teatterin keinoin.

4  Secretary General’s Envoy on Youth, #YouthStats, http://www.un.org/youthenvoy/youth-statistics/, luettu 31.5.2017.
5  UNFPA (2014), State of World Population – The Power of 1.8 Billion, http://www.unfpa.org/swop-2014.
6  Secretary General’s Envoy on Youth, #YouthStats, http://www.un.org/youthenvoy/youth-statistics/, luettu 31.5.2017.
7  Mt.
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Kansalaisyhteiskunnan tila ohjelmamaissa 

Ihmisoikeudet, demokratia sekä osallistumis-, kokoontumis- ja sananvapaus kärsivät globaalisti 
kaventuvasta trendistä, jossa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaa rajoitetaan mm. terro-
risminvastaisen sodan ja nationalismin nimissä. Toisaalta keskittyminen myös kehitysyhteistyössä 
yksityisen sektorin tukemiseen saattaa positiivisten vipuvaikutusten kääntöpuolena osaltaan vähentää 
panostusta kehitysyhteistyön oikeusperustaisten tavoitteiden saavuttamiseksi köyhimpien väestönosien 
osalta. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rooli korostuu kansalaistoiminnan tilan suojelussa sekä 
oikeuksien vaatimisessa myös vähäosaisille.8 

Nämä muutokset leimaavat myös Taksvärkki ry:n ohjelmamaiden kansalaisyhteiskuntien toiminta-
ympäristöjä. Viidessä (Guatemala, Kenia, Nepal, Sambia ja Sierra Leone) Taksvärkki ry:n ohjelmamaasta 
kansalaisyhteiskunnan toimintaa estetään päättäjien toimesta mm. laittomalla tarkkailulla, byrokratiaan 
liittyvällä toiminnan hankaloittamisella ja kansalaistoimijoiden mielipidettä väheksymällä. Kansalaisilla 
on periaatteessa sanan- ja kokoontumisvapaus, mutta mielenosoituksia on tukahdutettu esimerkiksi 
kyynelkaasulla ja kumiluodeilla. Myös median ja journalistien vapautta varjostaa poliittisen painostuksen, 
fyysisten hyökkäysten ja laittomien kunnianloukkausten riski, mikä johtaa itsesensuuriin. Vain Malawissa 
on kuudesta ohjelmamaasta hieman parempi tilanne. Sielläkin valtionhallinnon edustajat saattavat 
puuttua toimintaan tavalla, joka on ihmisoikeuksien vastaista.9 

Kaikki ohjelmamaat sijoittuvat Fund for Peace -järjestön hauraiden valtioiden indeksissä maailman 
57 hauraimman valtion joukkoon (sijoja on yhteensä 178). Indeksin indikaattorit tarkastelevat laajasti 
mm. turvallisuutta, yhteiskunnan eriytyneisyyttä, eriarvoisuutta, kehityksen, talouskasvun ja resurssien 
jakautumista, tasa-arvoa, konfliktien jälkiselvitysten tasoa, hallinnon ja poliittisten prosessien läpi-
näkyvyyttä, palvelujen saatavuutta, kansanterveyttä, ympäristökysymyksiä ja ihmisoikeustilannetta.10

Kansalaisyhteiskuntien tilaa ja nuorten haasteita kunkin ohjelmamaan osalta kuvataan tarkemmin 
liitteessä 1.  

2.3 Suomen toimintaympäristö

Globalisoituneessa, keskinäisriippuvaisessa maailmassa globaalit muutokset, kuten maahanmuuton 
lisääntyminen, pakolaistilanne, ilmastonmuutos ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen näkyvät myös 
Suomessa. Yksittäisten ihmisten henkilökohtaisten valintojen seuraukset ovat yhä monitahoisempia ja 
globaalit kysymykset koskettavat myös suomalaisia nuoria. Suomessakin yhteiskunnallinen ilmapiiri on 
kiristynyt ja epävarmuus ja vastakkainasettelu lisääntyneet. Maahanmuuttovastaisuus ja rasismi ovat 
yleistyneet myös nuorten keskuudessa ja nuoret ovat ilmaisseet huolensa syrjinnän lisääntymisestä ja 
yhteiskunnan tulevaisuuden suunnasta.11 Tällä hetkellä Suomen ja Euroopan toimintaympäristössä nuor-
ten kasvaminen rauhanomaiseen dialogiin, empatiaan ja oikeudenmukaisuuden ja kestävän elämäntavan 
edistämiseen on entistäkin merkittävämpää. Nuoret tarvitsevat välineitä käsitellä ja hahmottaa globaaleja 
syy- ja seuraussuhteita ja keinoja toimia oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat luonteeltaan universaalit ja Suomi on sitoutunut niiden 
toteuttamiseen. Kestävän kehityksen tavoitteet vaativat toteutuakseen aktiivista toimintaa. Koulutus ja 
kasvatus koskettavat välittömästi tai välillisesti kaikkia Suomen tavoitteita Agenda2030:n toteutuksessa 

8  Wood J. (2016), Unintended consequences: DAG governments and shrinking civil society space in Kenya. Development in 
Practice, 26:5, 532-543.
9  CIVICUS (2017), CIVICUS Monitor, https://monitor.civicus.org/, luettu 9.6.2017.
10  Fund for Peace (2017), Fragile State Index, http://fundforpeace.org/fsi/data/, luettu 9.6.2017.
11  Valtion nuorisoneuvosto (2014 ja 2016), Nuorisobarometri, https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/.
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ja alatavoitteessa 4.7. on nostettu esiin kasvatuksen rooli kehityksen edistäjänä. Kestävän kehityksen 
tavoitteet luovat osaltaan uudenlaisia mahdollisuuksia ja tarpeita globaalikasvatukselle ja nuorten 
kasvattamiselle aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. 

Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ja lukion opetussuunnitelman 
perusteet (2015) lähtevät liikkeelle ihmisarvon loukkaamattomuudesta. Ne velvoittavat oppilaitoksia 
tarjoamaan oppilaille laajat globaalit kansalaistaidot ja rohkaisemaan heitä osallistumiseen ja 
vaikuttamiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että ”globaalikasvatus luo 
osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden 
suuntaisesti”. Opetussuunnitelma nostaa globaalikasvatuksen koulujen perustehtäväksi ja luo uudenlaisia 
mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä järjestöjen globaalikasvatustyölle. Peruskouluissa monialaiset 
oppimiskokonaisuudet ja lukioissa ilmiöoppiminen tarjoavat mahdollisuuden oppiainerajat ylittävälle 
yhteistyölle.   

Sosiaalinen media ja Internet ovat nykyisin keskeisiä asenteita ja maailmankuvaa muokkaavia lähteitä, 
jotka vahvistavat helposti myös ennakkoluuloja ja stereotypioita. Maailmanlaajuiset positiiviset 
kehityssuuntaukset jäävät usein negatiivisten alle ja median tarjoama kuva globaaleista kriiseistä, 
katastrofeista ja uhkakuvista vaikuttaa nuorten suhtautumiseen ja tulevaisuudenuskoon. Erityisesti 
sosiaalisessa mediassa leviävä vääristelty tai yksikantainen tieto tavoittaa nuoret helposti ja vaarana on, 
että he omaksuvat valmiiksi annettuja suppeita näkökantoja ja stereotypioita esimerkiksi kehitysmaita 
kohtaan. Nuoret tarvitsevat uskoa siihen, että omilla teoillaan voi vaikuttaa asioiden suuntaan sekä 
välineitä käsitellä ja arvioida kriittisesti tarjolla olevaa informaatiota. Asiallisen tiedon tarjoaminen 
nuorille kehityskysymyksistä ja perusteettomien käsitysten haastaminen on entistä tärkeämpää.

Suomessa nuorten tulevaisuudenusko yhteiskuntaan ja globaaliin rauhaan on viime vuosina heikentynyt.12 
Allianssin laatiman Nuorista Suomessa -tutkimuskoosteen13 perusteella yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
ja järjestötoiminta kiinnostavat nuoria, mutta suurin osa koulujen ja toisen asteen oppilaitosten nuorista 
ei kuitenkaan tiedä, kuinka vaikuttaa omissa yhteisöissään. Jopa noin 40 % nuorista ei kertomansa mukaan 
tunne yhteiskunnallisen vaikuttamisen väyliä. Nuoria kiinnostaa erityisesti globaali vapaaehtoistyö ja 
he pitävät kehitysyhteistyötä tärkeänä. Ulkoministeriön vuonna 2014 teettämän kehitysyhteistyötä 
koskevan kyselyn14 perusteella nuorista jopa 95 % pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä.  

12  Valtion nuorisoneuvosto (2016), Nuorisobarometri, https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/.
13  Allianssi (2016), Nuorista Suomessa, http://www.alli.fi/julkaisut/allianssin+julkaisut/.
14  Kansalaisten tietämys kehitysyhteistyöasioista -kysely (2015), http://formin.fi/public/default.aspx?contentid=319662&conte
ntlan=1&culture=fi-FI, Ulkoasiainministeriö.
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3. Ohjelman tavoitteet ja tulokset 

3.1 Muutosteoria nuorten aktiivisesta kansalaisuudesta Suomessa ja maailmalla 

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön tavoitteena on erityisesti nuorten aseman parantaminen. Yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa ajetaan kehitysmuutosta, joka tavoittelee nuorten toimintaa aktiivisina 
maailmankansalaisina oikeudenmukaisen ja kestävän maailman rakentamiseksi. Tällainen sosiaalinen 
muutos vaatii sekä nuorten että aikuisten asenteiden ja käyttäytymisen muutosta. Käyttäytymisen 
muutos on mahdollista, jos nuoret omaksuvat toimintaansa tietoja ja taitoja, joita he voivat käyttää sekä 
yhteisön että oman elämänsä kehittämiseen. Keskeistä toimimiselle on myös motivaation herääminen 
sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien ymmärtäminen. Nämä tarpeet ovat yhtäläisiä niin 
syrjäytymisuhan alla eläville nuorille ohjelmamaissa kuin koululaisille ja opiskelijoille Suomessa (Kuva 2.).

Kuva 2. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman muutosteoria nuorten aktiivisesta kansalaisuudesta

Myös aikuisten tuki nuorten osallistumiselle ja nuorten oikeuksien toteutumisen edellytysten 
vahvistamiselle on välttämätön. Näitä tavoitteita tuetaan kumppanijärjestöjen kanssa maailmalla, 
sekä Suomessa vaikuttamalla erityisesti globaalikasvatuksen määrään ja laatuun yhdessä muiden 
globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa. Kumppanijärjestöt ohjelmamaissa sekä koulut ja 
opettajat Suomessa pystyvät parhaimmillaan tarjoamaan foorumin nuorten kehittymiselle aktiivisiksi 

Kumppanijärjestöt ohjelmamaissa ja koulut Suomessa

Koulutukset

Kouluvierailut

Nuorisoryhmien
toiminta ja vertaistuki

Roolimallien
esimerkki

Nuorten
järjestäytyminen

Vaikuttamistyö

Verkostoituminen

Viestintä

NUORET
vertaiskouluttajat
koululaiset
opiskelijat
haavoittuvassa 
asemassa olevat 
nuoret

AIKUISET 
vanhemmat
opettajat
päätöksentekijät

TOIMINNOT JA TOIMIJAT TULOKSET JA VAIKUTUS

KYVYT
Nuoret tietävät oikeutensa. Heillä
on taitoa ilmaista tarpeensa, toimia
aktiivisina kansalaisina sekä osallistua 
päätöksentekoon.

Aikuiset tietävät lasten ja nuorten 
oikeudet ja ymmärtävät vastuunsa.
Heillä on välineitä tukea nuorten
toimijuutta ja puuttua nuorten
kohtaamiin oikeusrikkomuksiin. 

MOTIVAATIO
Nuoret ymmärtävät mahdollisuu-
tensa vaikuttaa ja saavat vertaistuesta 
voimaa ja itsevarmuutta osallistua.

Aikuiset ymmärtävät nuorten
osallistumisen vaikutukset yhtei- 
söjen hyvinvoinnille.

MAHDOLLISUUDET
Aikuiset mahdollistavat ja tukevat 
nuorten osallistumista yhteiskunnassa.

AKTIIVISET NUORET
OSALLISTUVAT

PÄÄTÖKSENTEKOON
JA KEHITTÄVÄT OMAA 

ELÄMÄÄNSÄ JA
YHTEISÖJÄÄN

OLETUKSET
TUOTOSTASOLLA: Ohjelmaan osallistuvat nuoret ja aikuiset sitoutuvat ohjelman prosesseihin. Ohjelman yhteistyökumppaneiden toiminta on 
ihmisoikeusperustaista ja niiden toiminnassa ei tapahdu merkittäviä rakenteellisia muutoksia. 
TULOSTASOLLA: Ohjelmamaiden yhteiskunnat toimivat demokraattisesti ja kunnioittavat ihmisoikeuksia etenkin sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden osalta. Nuorilla on riittävät ajalliset ja taloudelliset resurssit osallistua itsensä ja yhteisöjensä kehittämiseen.
VAIKUTUSTASOLLA: Ohjelmamaat ja niissä toimivat tahot pyrkivät samoihin Agenda2030-ohjelman mukaisiin kehityspäämääriin. 

TAKSVÄRKKI RY:N KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN MUUTOSTEORIA

Kestävät ja oikeudenmukaiset 
yhteiskunnat
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päätöksentekijöiksi ja yhteisöjensä muutosvoimiksi. Aikuisten tulee fasilitoida ja tukea nuoria osallis-
tumaan heitä koskevaan päätöksentekoon sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yleisesti. 

Tuettuja toimintatapoja nuorten keskuudessa ovat mm. koulutus, vapaaehtoistoiminta, vertaistuen 
ja roolimallien käyttö motivoinnissa sekä nuorten järjestäytyminen, osallistuminen ja vaikuttaminen 
päätöksentekoon eri tasoilla. Lisäksi kumppanijärjestöjen kapasiteettia vahvistetaan toimintakykyä 
parantavilla osa-alueilla. Nuorten lähellä toimivia aikuisia ja vastuunkantajia osallistetaan toimintaan 
omissa ryhmissä. Tavoitteena on, että aikuiset saisivat tietoa, välineitä ja motivaatiota tukea lasten ja 
nuorten oikeuksien ja osallisuuden toteutumista. Onnistuminen näkyy aikuisten asenteiden muutok-
sena ja nuorten toimintaympäristön kehittymisenä. Suomesta koordinoitava viestintäyhteistyö kumppa-
nijärjestöjen kanssa mahdollistaa vertaistoiminnan ulottumisen ohjelmamaiden ja Suomen nuorten 
välille. Yksityiskohtaiset aktiviteetit kohdemaissa valikoituvat toimintaympäristön ja nuorten ryhmien 
erityispiirteiden mukaan.

Taksvärkki ry:n muutosteoria on linjassa käyttäytymisen muutosta selittävän COM-B -mallin kanssa.15 Sen 
mukaan käyttäytymisen muutos mahdollistuu kolmen tekijän toteutuessa: kyvyt (capability), motivaatio 
(motivation) ja mahdollisuus (opportunity). Interventioissa analysoidaan näiden tekijöiden toteutumista 
nuorten keskuudessa suhteessa tavoiteltuun muutokseen, ja etsitään ja toteutetaan parhaita strategioita 
kykyjen, motivaation sekä toimintaympäristön asettamien toiminnan edellytysten parantamiseksi.  

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Taksvärkki ry:n muutosteoriassa

Taksvärkki ry:n tukeman kehitysyhteistyön toimijaryhmiä ohjelmamaissa ovat syrjäytymisuhan alla elävät 
nuoret, erityisesti nuoret naiset, sekä paikalliset kansalaisjärjestöt, jotka tarjoavat asiantuntemuksensa ja 
verkostonsa kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen näiden 
toimijaryhmien kapasiteetin vahvistumisen ja osallistumisen seurauksena on yksi Taksvärkki ry:n toimin-
nan keskeinen tavoite. Kunkin ohjelmamaan erityispiirteistä ja kumppanijärjestön vaikuttamistyön osaa-
misesta riippuen hankkeiden vaikutukset kansalaisyhteiskunnan tilan avaamiseksi ja osallistumisen 
aktivoimiseksi vaihtelevat suorista epäsuoriin. Voidaan kuitenkin todeta kuusi yhtäläistä toiminta-aluetta 
Taksvärkki ry:n tukemissa hankkeissa, jotka johtavat kansalaisyhteiskuntien vahvistumiseen:

1. Koulutus
Koulutusta annetaan erityisesti nuorten oikeuksista mutta myös kansalaistaidoista ja 
elämänhallintataidoista, jotka ovat edellytys nuorten osallistumiselle.

2. Nuorten organisoituminen ryhmiksi
Ryhmät ovat tärkeitä vertaistuen lähteitä ja toisaalta mahdollistavat yhteisen, 
vaikuttavan viestin luomisen. Ryhmän on yksittäisiä toimijoita helpompi tehdä 
yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.

3. Vastuunkantajat
Keskittyminen nuoria lähellä oleviin vastuunkantajien edustajiin nuorten oikeuksien 
toteutumisen edellytysten parantamiseksi.

4. Kumppanijärjestöjen tukeminen kapasiteetin vahvistamisessa ja 
verkostoitumisessa
Olennaista on, että järjestöt määrittelevät itse tarpeensa kehittyä oman toiminta-
ympäristönsä perusteella. Taksvärkki ry kuitenkin kannustaa erityisesti vaikuttamistyön 
kehittämiseen. Järjestöt toimivat sekä edunvalvojina että sillanrakentajina nuorten ja 
päättäjien välillä. 

15  Mm. Michie et al. (2011), The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change 
interventions, Implementation Science, 6:42.
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5. Kumppanijärjestön vaikuttamistyön tukeminen
Osassa Taksvärkki ry:n hankkeita rahoitetaan suoraan päättäjiin, poliittisiin ohjelmiin 
ja lainsäädäntöön kohdistuvaa vaikuttamistyötä. Jos kumppanin vaikuttamistyön 
kapasiteetti on heikko, keskitytään ensin viestinnän, tiedotustyön ja mediayhteistyön 
tukemiseen. 

6. Palveluntarjonta perusedellytysten varmistamiseksi
Haavoittuvimmassa asemassa oleville väestöryhmille tarjotaan tukea esimerkiksi 
kansalaisuuden rekisteröimisessä tai minimitoimeentulon kehittämisessä, jotta 
mahdollisuuksia ja aikaa jää myös yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

Ohjelmakaudella 2018–2021 mahdollisesti valittavan uuden kumppanin kohdalla Taksvärkki ry painot-
taa entistä enemmän halukkuutta vaikuttamistyöhön, edunvalvontaan ja verkostoitumiseen. Lisäksi
Taksvärkki ry motivoi kumppanijärjestöjä sosiaalisen inkluusion edistämisen toimintamallien kehit-
tämiseen, jotta kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat ryhmätkin saadaan toimintaan mukaan. 

”Koulutusten kautta olen ymmärtänyt oman roolini ja yhteistyön merkityksen koulun 
kehittämisessä.”  Dikimaya, 15, on nepalilaisen Shree Harin peruskoulun oppilaskunta-aktiivi. 
Taksvärkki ry:n hankkeessa vahvistetaan kyläkoulujen oppilaskuntia ja tuetaan sidosryhmien 
yhteistyötä paremman kouluympäristön ja yhdenvertaisuuden puolesta.
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3.2 Kehitysyhteistyö ohjelmamaissa 

Kaikissa Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöissä ja ohjelmatoiminnan keskeisenä periaatteena on haavoit-
tuvassa asemassa olevien nuorten aktiivisen osallisuuden tukeminen sekä tietoja, taitoja ja motivaatiota 
vahvistamalla että toimintaedellytyksiä parantamalla. Kehitysyhteistyöhankkeet tavoittavat aktiivisten 
nuorten lisäksi nuoria, jotka kiinnostuvat hankkeiden tematiikasta ja osallistuvat hankkeissa toimivien 
nuorten järjestämiin tapahtumiin ja kampanjoihin. Lisäksi toiminnan keskiössä ovat etenkin nuorten 
vanhemmat, opettajat ja paikalliset päättäjät, joilla on tärkeä rooli nuorten toimintaedellytysten tuke-
misessa, kannustamisessa ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Taulukko 1 erittelee ohjelmamaiden 
paikalliset toimijat ja tavoitellut vuosittaiset osallistujamäärät. Toiminnassa tavoitellaan aina tasaista 
sukupuolijakaumaa, ellei kyseessä ole erityinen toimintamuoto tietyn sukupuolen osallistumisen ja 
oikeuksien edistämiseksi. Lisäksi ohjelmakauden tavoitteena on nostaa nuorten ryhmissä toimivien 
nuorten naisten osuus vastuutehtävissä vähintään 50 prosenttiin.

Ohjelmamaiden toimijat ja tavoitettavat ryhmät Osallistujamäärä vuositasolla
Hankkeissa aktiiviset nuoret toimijat 2 400 
Hanketoimintoihin kuten koulutuksiin, tapahtumiin ja 
kampanjoihin osallistuvat nuoret

4 000

Hankkeissa aktiiviset vanhemmat 3 000 
Hankkeissa aktiiviset koulun henkilökunta 400
Hankkeissa aktiiviset päättäjät ja yhteisöjen perinteiset johtajat 1 800
Tapahtumien ja tiedotustyön tavoittama yleisö 22 000
Kumppanijärjestöt 6-8

Taulukko 1. Ohjelmamaiden toimijat ja osallistujamäärät vuositasolla

Ohjelmakaudella 2018–2021 Taksvärkki ry jatkaa pääosin edelliseltä ohjelmakaudelta tuttujen kumppani-
järjestöjen kanssa. Keniassa ja Sambiassa keskitytään kadulla elävien ja työskentelevien lasten ja nuorten 
elinolojen ja oikeuksien toteutumisen edistämiseen, Sierra Leonessa maaseudulla asuvien syrjäytymis- 
vaarassa olevien nuorten naisten koulutukseen pääsyn ja aseman parantamiseen, Nepalissa 
oppilaskuntatoiminnan ja kouluympäristöjen kehittämiseen ja Guatemalassa nuorisoryhmien ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vahvistamiseen kuntatason nuorisopoliittisessa vaikuttamistyössä. 
Uudessa ohjelmamaassa Malawissa vuonna 2018 alkava työ keskittyy maaseudun tyttöjen osallisuuteen 
ja koulunkäynnin edellytysten parantamiseen. Lisäksi ohjelmakauden aikana luodaan mahdollisesti 
kumppanuussuhde uuden kehitysmaassa toimivan paikallisen nuorisojärjestön kanssa. Nykyisten 
ohjelmamaiden toimintaympäristöt ja kumppanijärjestöt on esitelty tarkemmin liitteessä 1. 

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeiden toimijat edustavat nuoria erilaisilla taustoilla aina suur-
kaupunkien katunuorista syrjäseutujen koululaisiin, koulupudokkaisiin, teiniäiteihin ja pikkukaupunkien 
nuorisoaktivisteihin. Yhteistä heille kaikille on syrjäytymisuhan alla eläminen, epävarmat tulevaisuuden-
näkymät ja toisaalta halu ja into toimia aktiivisesti oman elämänsä ja yhteisöjensä suunnan ohjaajina. 
Taksvärkki ry:n muutosteoriassa kuvatun toimintalogiikan mukaisesti (ks. alaluku 3.1) ohjelma tarjoaa 
heille siihen tietoa, taitoa ja välineitä sekä tukee sellaisen toimintaympäristön kehittämistä, jossa nuorille 
on mahdollista itse tuoda esiin tarpeensa ja ideansa oman elämänsä ja yhteisöjensä kehittämisessä.

Ohjelmatoimintojen myötä voimaantuneiden nuorten ohjaama vertaiskoulutus muille nuorille ja samassa 
elämäntilanteessa olevien nuorten keskinäinen vertaistuki ovat keskeiset toimintamallit Taksvärkki ry:n 
kehitysyhteistyöhankkeissa. Tehokkaimmillaan viestien ymmärrettävyys ja vaikuttavuus ovat silloin, 
kun ne kuullaan ikätoverin tai samanlaisia tilanteita kokeneiden henkilöiden kertomana. Esimerkiksi 
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katunuorten tukemisessa tämä on tehokas toimintamalli, joka aktivoi nuorta ja motivoi parantamaan 
elämänhallinnan taitoja. Vain toimintakykyistä nuorta voidaan auttaa itsensä ja perheensä elättämisessä 
esim. pienyritystoimintaa tukemalla. Ohjelman aktiiviset nuoret toimivat roolimalleina ja esikuvina 
toisille nuorille. Omasta yhteisöstä tutun ikätoverin näkeminen yleisötapahtuman vahvana esiintyjänä 
argumentoimassa näkemiensä lähiympäristön epäkohtien korjaamisen tärkeyttä, vahvistaa myös muiden 
nuorten uskoa omaan itseensä ja kaikkien mahdollisuuksiin oppia, kehittyä ja edistää muutosta. 

Keskeinen osa Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman toimintaa on verkostojen tukeminen. Tämä 
sisältää sekä nuorisoryhmien verkostoitumisen keskenään, esim. toisen paikkakunnan nuorisoryhmien 
kanssa, että nuorten ja aikuisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä viranomaisten välisen yhteistyön 
vahvistamisen yhteisötasolla, alueellisella ja kansallisella tasolla. Nuorten oikeuksista vastuun kantavat 
ihmiset kuten vanhemmat, opettajat ja paikallisviranomaiset tai yhteisöjen epäviralliset vaikuttajat, 
aktivoidaan mukaan tukemaan nuorten oikeuksia, itsetuntoa ja asemaa yhteisöissä. Siten edellytykset 
nuorten oikeuksien toteutumiselle paranevat, toiminnan vaikutuksista tulee kestävämpiä ja vaikutus 
saadaan ulottumaan hankkeiden välittömiä hyödynsaajia laajemmalle.

Nuorten kykyjen, motivaation, osallistumismahdollisuuksien ja toimintaympäristön kehittämisen lisäksi 
ohjelman olennaisena osana on Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöjen asiaosaamisen, vaikuttavuuden 
ja verkostoitumisen tukeminen. Näin vahvistetaan järjestöjen roolia yhteisöissä ja tuetaan niiden 
työtä nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien parissa myös yhteistyöhankkeen loputtua. Ohjelmakaudella 
keskitytään erityisesti kumppanijärjestöjen sosiaalisen inkluusion ja vaikuttamistyön lähestymistapojen 
kehittämiseen. Taksvärkki ry kehittää myös tapoja, joilla lisätään kumppanijärjestöjen keskinäistä oppi-
mista esimerkiksi raporttiyhteenvetojen ja virtuaaliseminaarien välityksellä.

Ohjelmamaissa tuettavan toiminnan kolme tavoitetta ja niihin liittyvät tulosalueet ja keskeisimmät 
toimintotyypit kuvataan taulukossa 2. Tulosten seurantakehikko löytyy liitteestä 2.

Taksvärkki ry:n kenialainen kumppanijärjestö Undugu tukee kadulla elävien ja työskentelevien 
nuorten voimaantumista ja oikeuksien toteutumista.
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KEHITYSYHTEISTYÖ
Tavoitteet Tulosalueet Toiminnot 
NUORET
1. Nuorten naisten ja 
miesten kyvyt ja 
motivaatio osallistua 
oman elämänsä ja  
yhteisönsä kehittämi-
seen ovat lisääntyneet 
ohjelman toiminta-
alueilla.

TAIDOT: 
Nuorten elämänhallintataidot, itse-
varmuus ja argumentointitaidot ovat 
kehittyneet.

TIEDOT:  
Nuorten tiedot omista oikeuksistaan 
ja vaikutusmahdollisuuksistaan ovat 
lisääntyneet.

MOTIVAATIO: 
Nuorten aktiivisuus yhteisöjensä kehit-
tämiseksi on lisääntynyt.

Koulutukset ihmisoikeuksista, 
elämänhallinnasta ja vaikutta-
mistyöstä

Vertaiskoulutus toisille nuorille

Nuorisoryhmien toiminta,  
vertaistuki ja verkostot

Roolimallien esimerkki ja ohjaus

VASTUUNKANTAJAT
2. Nuorten naisten ja 
miesten oikeuksien 
toteutumisen edelly- 
tykset ovat parantuneet 
ohjelman toiminta-
alueilla.

TIEDOT JA TAIDOT: 
Vastuunkantajien kyvyt toteuttaa lasten 
ja nuorten oikeuksia ovat parantuneet.

ASENTEET JA MOTIVAATIO: 
Vastuunkantajien osallistuminen lasten 
ja nuorten oikeuksien edistämiseen on 
lisääntynyt.

VAIKUTTAMISVÄYLÄT: 
Nuorten kanavat ja mahdollisuudet tulla 
kuulluksi yhteisöissään ovat lisääntyneet.

Nuorisoryhmien 
järjestäytyminen

Vaikuttamistyö ja nuorten osal-
listuminen päätöksentekopro-
sesseihin

Nuorten ja aikuisten yhteistyön 
lisääminen, kansalaisyhteiskun-
nan verkostojen vahvistaminen

Nuorten viestintä ja kampan-
jointi tärkeiksi katsomistaan 
teemoista

KUMPPANIJÄRJESTÖT
3. Kumppanijärjestöjen 
asiantuntijuus ja  
aktiivisuus lapsi‐ ja 
nuorisotyön sektorilla 
kansalaisyhteiskunnan 
toimijoina ovat vahvis-
tuneet.

JÄRJESTÖKAPASITEETTI: 
Kumppanijärjestöjen hallinto- sekä  
vaikuttamistyön kapasiteetti on  
vahvistunut.

TEMAATTINEN ASIANTUNTEMUS: 
Kumppanijärjestöjen tiedot ja mene‐
telmät lapsi- ja nuorisotyössä ovat  
monipuolistuneet ja huomioivat yhden-
vertaisuuden paremmin.

AKTIIVISUUS: 
Kumppanijärjestöjen verkottuneisuus ja 
näkyvyys lapsi- ja nuorisotyön sektorilla 
on lisääntynyt.

Koulutukset kumppanijärjestöjen 
työntekijöille

Tuki kumppanien organisaatio‐
kehitykseen

Kumppanijärjestöjen toiminta 
paikallisissa, kansallisissa ja  
kansainvälisissä verkostoissa

Kumppanien viestinnän  
tukeminen

Taulukko 2. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoitteet, tulosalueet ja toiminnot ohjelmamaissa
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3.3 Globaalikasvatus ja viestintä Suomessa

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus ja kehitysviestintä tähtäävät yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen, kannustavat nuoria aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja herättävät heitä pohtimaan 
ennakkoluuloja ja stereotypioita kehitysmaista. Keskeisenä tavoitteena kehitysyhteistyöohjelman 
muutosteorian mukaisesti kotimaan toiminnassa on Agenda2030:n tavoitteita toteuttaen kannustaa 
nuoria yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävän 
maailman puolesta. Globaalikasvatuksella tähdätään kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa 
vahvistamalla nuorten yhteiskunnallista toimijuutta. Taksvärkki ry jakaa kehitysmaiden nuorten koke-
muksia ja ajatuksia nuorelta nuorelle -periaatteensa mukaisesti. Tavoitteena on, että suomalainen nuori 
kohtaa kehitysmaan ikätoverinsa tasavertaisena, kiinnostuu hänen todellisuudestaan ja siten myös 
laajemmin kehityskysymyksistä ja niihin vaikuttamisesta. 

Suomessa Taksvärkki ry:n toimijoita ovat peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat ja opettajat 
sekä nuoret globaalikasvatuksen kouluttajat ja työryhmien vapaaehtoiset. Suomen toiminnassa nuorten 
vertaiskouluttajuus, nuorille suunnatut osallistavat työpajat, Taksvärkki-kampanjat ja kouluyhteistyön 
projektit kannustavat nuoria toimimaan maailmankansalaisina ja toteuttamaan globaalia vastuuta, 
aktiivista kansalaisuuta ja nuorten omaa kehitysyhteistyötä. Taksvärkki ry tavoittaa vuosittain 
koulukampanjoillaan yli 20 000 nuorta ja toiminnallisissa työpajoissa yli 6 500 nuorta (Taulukko 3).

Suomen toimijat ja tavoitettavat ryhmät Osallistujamäärä vuositasolla
Taksvärkki-kampanjaan osallistuvat nuoret / oppilaitokset 20 000 / n. 110
Globaalikasvatustyöpajoihin osallistuvat nuoret 6 500
Koulutetut globaalikasvatuksen kouluvierailijat 30
Globaalikasvatuksen työryhmän vapaaehtoiset 10
Hanketyöryhmien ja opintopiirien vapaaehtoiset 25
Koulutuksiin osallistuvat opettajat, opettajaksi opiskelevat 
ja muut kasvattajat 

200

Strategiset kumppanikoulut  4-6
Globaalikasvatuksen kehittämistiimien opettajat strategisissa 
kumppanikouluissa

20

Taulukko 3. Suomen toimijat ja osallistujamäärät vuositasolla

Vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluvierailijat ohjaavat toiminnallisia oppitunteja ja työpajoja 
Suomen kouluissa ja toimivat samalla esikuvana nuoremmille opiskelijoille ja koululaisille. Vapaaehtoiset 
kouluvierailijat ovat globaalikasvatuksesta ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita nuoria korkeakoulu- ja 
ammattikouluopiskelijoita, joista suuri osa opiskelee opettajaksi tai muilla kasvatuksen ja nuorisotyön 
aloilla. Vapaaehtoistoiminnan kautta tarjotaan mahdollisuus myös tulevaisuuden opetus- ja kasvatusalan 
asiantuntijoille syventyä globaalikasvatukseen ja sen toteuttamiseen nuorten parissa. Vapaaehtoisten 
kouluvierailijoiden, oppilaitosten sekä globaalikasvatuksen suunnittelijan välillä linkkinä toimivat 
Taksvärkki ry:n kouluyhteistyön aluekoordinaattorit viidellä paikkakunnalla. Ohjelmakauden aikana 
vapaaehtoisten kouluvierailijoiden koulutusta ja globaalikasvatuksen menetelmiä (kuten työpajat ja 
oppimateriaalit) kehitetään vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien ja Agenda2030-
ohjelman tavoitteiden luomiin tarpeisiin. 

Taksvärkki ry kohdistaa toimintaansa myös opettajille ja opettajaksi opiskeleville tavoittaen koulutuksissa  
ja työpajoissa lukuvuosittain yli 200 kasvattajaa. Tavoitteena on lisätä opettajien tietoa kehityskysy-
myksistä, ja vahvistaa heidän taitojaan käsitellä niitä toiminnallisesti ja osallistavasti oppilaiden kanssa. 
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Ohjelmakauden aikana lisätään myös globaalikasvatuksen vaikuttavuutta kehittämällä pitkäjänteisen 
kouluyhteistyön muotoja 4-6 strategisen kumppanikoulun kanssa. Kouluyhteistyön tavoitteena 
on kehittää Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen tulosohjausta sekä vakiinnuttaa pitkäjänteisen 
kouluyhteistyön muotoja osaksi globaalikasvatustoimintaa yleisesti. Tiivis kouluyhteistyö on todettu 
edellisen ohjelmakauden kokemusten perusteella vaikuttavaksi tavaksi tehdä globaalikasvatusta sekä 
tukea kouluja ja niiden opettajia globaalikasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamuoto 
lisää myös koulujen välistä oppimista ja kokemuksenvaihtoa globaalikasvatuksen toteuttamisesta, 
onnistumisista ja haasteista. Edellisen ohjelmakauden kouluyhteistyön oppeja ja saavutuksia sekä 
opettajien ja oppilaiden palautetta hyödynnetään uusien, opetussuunnitelman mukaisten toimintamallien 
kehittämisessä valittujen kumppanikoulujen kanssa.  

Globaalikasvatuksen kehittämiseen suuntautuvan työryhmän jäsenet ovat opettajaksi opiskelevia, 
opettajia tai muuten globaalikasvatuksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. He edistävät Taksvärkki ry:n 
globaalikasvatuksen oppimateriaalien, menetelmien ja toimintamallien kehittämis- ja suunnittelutyötä. 
Ohjelmasuunnittelijoiden johdolla toimivissa opintopiireissä ja hanketyöryhmissä kehitysyhteistyöstä 
kiinnostuneet nuoret saavat tilaisuuden tutustua kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointiin. Osallistujat 
ovat tyypillisesti kehitysyhteistyön alalle suuntautuvia yliopisto-opiskelijoita tai vastavalmistuneita, 
jotka saavat ryhmistä oppia kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä, ymmärrystä kehityskysymyksistä 
konkreettisten esimerkkien avulla sekä hyödyllistä työkokemusta. Hanketyöryhmäläiset avustavat 
ohjelmasuunnittelijaa erityisesti hankkeiden taustaselvitysten tuottamisessa ja hankedokumenttien 
arvioinnissa.

Taksvärkki ry:n kehitysviestintä on pääasiassa kohdennettu nuorille yläkouluissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa sekä opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Tieto ohjelman tavoitteista ja tuloksista tavoit-
taa myös suurta yleisöä koulumaailman ulkopuolella, kuten oppilaiden vanhempia ja muita aikuisia, 
tapahtumien kävijöitä sekä tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median seuraajia. Taksvärkki ry tarjoaa kouluil-
le ja oppilaitoksille maksuttomia globaalikasvatuspalveluita ja -materiaaleja. Tuotettavissa materiaaleissa 
ja työpajoissa kehityskysymyksiä käsitellään nuoria osallistavasti elämyksellisellä ja nuoria puhuttelevalla 
tavalla. Jokainen Taksvärkki-kampanjaan osallistuva nuori saa tietoa painettuna ja verkossa. Nuorten 
tarinat, videoklipit, aamunavaukset ja muu kampanjamateriaali julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi.
Globaalikasvatusmateriaali vastaa uusien perus- ja lukio-opetuksen kansallisten opetussuunnitelmien 
tavoitteisiin ja tukee opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta oppilaitoksissa.

Taksvärkki ry kouluttaa lukuvuosittain 30 globaalikasvatuksen kouluvierailijaa ohjaamaan 
toiminnallisia työpajoja nuorille oppilaitoksissa.
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Globaalikasvatustyöhön ja kehitysviestintään kuuluvat olennaisena osana lukuvuosittain vaihtuvat 
koulukampanjat, joiden teemoina on nuoria koskettavia globaaleja kehityskysymyksiä, kuten laadukas 
koulutus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Taksvärkki-kampanja koostuu oppilaita osallistavista työ-
pajoista ja oppitunneista sekä laajasta globaalikasvatuksen ja tiedotuksen materiaalipaketista, joka 
sisältää ohjelmamaiden nuorten tarinoita, unelmia ja ajatuksia itsensä ja yhteisöjensä kehittämisestä. 
Kampanjan osa on myös perinteinen Taksvärkki-keräys, joka on yksi Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen 
työkaluista. 

Taksvärkki ry on aktiivisesti mukana myös muiden järjestöjen kanssa toteutettavassa globaalikasvatus- 
ja vaikuttamistyössä tuoden omaa osaamistaan laajempaan käyttöön. Taksvärkki ry:n omat verkostot 
ja aktiivinen yhteistyö muiden globaalikasvatuksen toimijoiden kanssa auttavat kehittämään 
globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän työn laatua, tavoittamaan uusia strategisia kohderyhmiä sekä 
vaikuttamaan globaalikasvatuksen edistämiseen Suomen koulumaailmassa. Taksvärkki ry osallistuu myös 
mahdollisuuksien mukaan koulujen globaalikasvatuksen tukemiseen kommentoimalla ja vaikuttamalla 
peruskoulujen ja lukioiden oppikirjojen sisältöihin.

Ohjelmatiedotuksen puitteissa Taksvärkki ry jakaa monipuolista tietoa kehitysmaiden nuorten arjesta, 
kehityskysymyksistä, globaalikasvatuksesta ja ohjelman toiminnoista ja tuloksista sekä koulumaailmalle 
että suurelle yleisölle. Kehitysteemoista ja ohjelman tuloksista suurelle yleisölle kerrottaessa hyö-
dynnetään myös Taksvärkki-kampanjoiden materiaaleja. Ohjelmatiedotuksessa käytetään tiedotteita, 
uutiskirjeitä, verkkosivustoja, erilaisia tapahtumia, sosiaalisen median kanavia ja yhteistyökumppaneiden 
ja jäsenjärjestöjen julkaisuja. 

Kumppanijärjestöt ja ohjelmamaiden nuoret tuottavat Taksvärkki ry:n avulla nuorten arkeen ja kokemuksiin 
perustuvaa materiaalia, jota hyödynnetään ohjelmasta tiedottaessa ja globaalikasvatuksessa. Nuorten 
ääni ja hankkeiden saavutukset pääsevät siten esiin niin koulumaailmassa kuin viesteissä suurelle yleisölle.
 
Ohjelmakauden globaalikasvatuksen, kehitysviestinnän ja ohjelmatiedotuksen tavoitteet ja niihin 
liittyvät tulosalueet ja keskeisimmät toimintotyypit kuvataan taulukossa 4. Tulosten seurantakehikko 
löytyy liitteestä 2 ja tarkempi kuvaus Taksvärkki ry:n ohjelmassa tehtävästä globaalikasvatustyöstä, 
kehitysviestinnästä ja ohjelmatiedotuksesta liitteessä 3.

TAKSVÄRKKI-KERÄYS

Taksvärkki ry on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koulu- 
laisten ja opiskelijoiden tuella jo vuodesta 1967. Taksvärkki-liike on alusta 
asti kannustanut suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen. 
Taksvärkki-keräykseen osallistuminen on suoraa toimintaa ja vaikuttamista 
aktiivisena kansalaisena. Suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotisen 
ja kestävän työn nuorten hyväksi kehitysmaissa lahjoittamalla tekemästään 
päivän työstä saadun palkkionsa. Taksvärkki-päivänä suomalaiset nuoret 
saavat samalla mahdollisesti ensimmäistä kertaa omakohtaisen kokemuk-
sen työelämästä. Taksvärkki-keräys on toiminnallinen globaalikasvatuksen 
menetelmä, jonka avulla nuori kokee voivansa konkreettisesti toimia hei-
kommassa asemassa olevien nuorten hyväksi.

 OHJELMAN TAVOITTEET JA TULOKSET
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GLOBAALIKASVATUS JA VIESTINTÄ 
Tavoitteet Tulosalueet Toiminnot
GLOBAALIKASVATUS JA KEHITYSVIESTINTÄ
1. Yläkoulujen ja toisen 
asteen oppilaitosten 
oppilaiden ja opettajien 
ymmärrys ja kiinnostus 
kehityskysymyksiä 
kohtaan ovat 
lisääntyneet.

OPPILAIDEN TIEDOT JA ASENTEET: 
Koululaisten ja opiskelijoiden kiinnostus 
ja tiedot kehityskysymyksistä ovat lisään-
tyneet toiminnallisiin työpajoihin osallis-
tumisen myötä. 

NUORET VAPAAEHTOISET: 
Globaalikasvatuksen vapaaehtoisten kou-
luvierailijoiden ja aluekoordinaattoreiden 
osaamista on vahvistettu ja koulutusta ja 
ohjausta kehitetty.   

KEHITYSVIESTINTÄÄ NUORILLE: 
Taksvärkki‐kampanjoilla on tavoitettu  
vuosittain yli 20 000 nuorta ympäri Suomea.

OPETTAJIEN TIEDOT JA MOTIVAATIO: 
Opettajat, opettajaksi opiskelevat ja 
muut kasvattajat ovat saaneet tietoa ke-
hityskysymyksistä, tutustuneet Taksvärkki 
ry:n globaalikasvatuksen materiaaleihin 
ja toiminnallisiin menetelmiin, ja käyttä-
vät niitä opetuksessa.

Kouluvierailut

Osallistavat toiminnalliset  
työpajat

Vapaaehtoisten rekrytointi, 
koulutus, ohjaus

Aluekoordinaattoreiden 
rekrytointi, perehdytys, ohjaus 

Opettajien ja opettajaksi 
opiskelevien koulutukset

Taksvärkki-kampanja 

Oppimateriaali

2. Strategisille kumppani- 
kouluille annettu 
globaalikasvatuksen tuki 
ja yhteistyöprojektit 
ovat vakiinnuttaneet 
globaalikasvatuksen 
osaksi koulujen arkea 
ja opetusta.

TUKI KOULUILLE JA OPETTAJILLE: 
Kumppanikoulut ja niiden opettajat ovat 
saaneet uusia toimintamalleja ja mene-
telmiä opetussuunnitelman mukaisen 
globaalikasvatuksen toteuttamiseen.

Kouluverkosto ja kokemuksen 
vaihto

Koulutukset opettajille

Koulujen globaalikasvatus-
suunnitelmissa ja toteutuksessa 
tukeminen 
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OHJELMATIEDOTUS
3. Koulumaailma ja  
suuri yleisö ovat  
saaneet monipuolisesti 
tietoa kehitysmaiden 
nuorten arjesta, kehitys- 
kysymyksistä sekä  
ohjelman toiminnoista 
ja tuloksista.

KEHITYSKYSYMYKSET JA TULOKSET: 
Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyö, globaa-
likasvatus ja niiden tulokset ovat olleet 
esillä eri mediakanavissa, oppilaitoksissa 
ja tapahtumissa.

NUORTEN ÄÄNI: 
Kumppanijärjestöt ja ohjelmamaiden 
nuoret ovat Taksvärkki ry:n avulla tuot-
taneet nuorten arkeen ja kokemuksiin 
perustuvaa materiaalia, jota on hyödyn-
netty ohjelmasta tiedottaessa ja globaali-
kasvatuksessa.

Viestintä omissa kanavissa

Viestintä jäsenjärjestöjen ja 
kumppaneiden kanssa

Tapahtumiin ja messuille  
osallistuminen

Nuorten tarinat eri medioissa

Taulukko 4. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoitteet, tulosalueet ja toiminnot Suomessa

Globaalikasvatuksen työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä. Kuvassa nuoret tekevät 
draaman keinoin Lapsen oikeuksien patsaita. 

 OHJELMAN TAVOITTEET JA TULOKSET
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3.4 Ohjelmatyön kehittäminen 

Ensimmäisellä ohjelmakaudellaan 2014–2017 Taksvärkki ry keskittyi ohjelmamuotoisen toiminnan 
vaatimien seurantarakenteiden luomiseen ja kehittämiseen. Tulosohjaus- ja seurantajärjestelmä sekä 
kirjanpito muutettiin ohjelmapohjaiseksi. Tulevalla ohjelmakaudella käytetään ja parannellaan edelleen 
ensimmäisen ohjelmakauden aikana luotuja ohjelmaseurannan työkaluja ja käytäntöjä. 

Ohjelmakauden 2018–2021 erityisinä kehittämisalueina ovat kehitysyhteistyöhankkeiden syste-
maattinen, toimijalähtöinen, osallistava seuranta ja arviointi sekä sosiaalisen osallisuuden, erityisesti 
vammaisinkluusion toimintamallien parantaminen kehitysyhteistyössä. Lisäksi sukupuolen perusteella 
eritellyn tiedon kerääminen hanke- ja ohjelmatasolla varmistetaan ohjelmakauden aikana. Kaikkiin 
ohjelmakauden aikana suunniteltaviin uusiin hankkeisiin sisällytetään suunnitteluvaiheessa sukupuoli-
analyysi, minkä myötä sukupuoli-analyysiä pyritään hyödyntämään systemaattisemmin myös ohjelma-
suunnittelussa ja tavoitteissa. 

Hankehallinnon tueksi kehitetään Outcome Mapping (OM) -lähestymistavan mukaisia suunnittelun ja 
seurannan työkaluja tulosohjauksen tehostamiseksi. Suunnittelussa ja seurannassa siirrytään ongelma-
lähtöisyydestä toimijuuteen perustuviin lähestymistapoihin. Ohjelmakauden aikana tuotetaan prosessi-
kuvaukset ja niihin liittyvät työkalut Taksvärkki ry:n ohjelmasuunnittelijoiden työn tueksi. Samalla 
OM-menetelmiä tehdään tutuksi kumppanijärjestöille ja sisällytetään niiden hankehallintoon niiltä 
osin ja siinä aikataulussa, kuin se järjestöille on mielekästä. Hankesuunnittelussa OM-lähestymistapa 
on jo suhteellisen vakiintunutta. Tulevalla ohjelmakaudella keskitytään erityisesti seurannan toimija-
lähtöisyyden systematisointiin ja kumppanijärjestöjen työntekijöiden kykyyn fasilitoida toimijalähtöisen 
seurannan edellyttämiä prosesseja. Kehittämistyössä hyödynnetään virtuaalista Outcome Mapping 
-oppimisyhteisöä, joka tarjoaa materiaaleja, valmiita työkaluja, konsultaatiota, webinaareja ja koulutuksia.

Taksvärkki ry:n tavoite on lisätä sosiaalista osallisuutta omassa kehitysyhteistyössään. Ohjelmakaudella 
2018–2021 Taksvärkki ry:lle laaditaan sosiaalisen inkluusion strategia ja toimintaohjeet, joihin sitou-
tumista edellytetään tulevaisuudessa myös kumppanijärjestöiltä. Erityisesti vammaisten nuorten osal-
lisuutta parannetaan kumppanien kanssa tehtävien kartoitusten, toimintasuunnitelmien ja inkluusion 
toteuttamiseen tarvittavan taloudellisen tuen avulla. Kumppaneille tarjotaan myös paikallisten vammais-
järjestöjen kautta kontakteja ja koulutusta vammaisinkluusiosta. Suomessa yhteistyötä tehdään 
Vammaiskumppanuus ry:n kanssa. 

Ohjelman toimintatapojen kehittämisen tavoitteet, tulosalueet ja toiminnot kuvataan taulukossa 5. 
Tulosten seurantakehikko löytyy liitteestä 2.

 OHJELMAN TAVOITTEET JA TULOKSET
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OHJELMATYÖN KEHITTÄMINEN
Tavoitteet Tulosalueet Toiminnot
HANKEHALLINTO
1. Outcome Mapping 
-lähestymistapa on 
systematisoitu kehitys-
yhteistyöhankkeiden 
hallintoon. 

 

Hankesuunnittelun prosessikuvaus 
dokumenttiliitteineen on valmistunut.

Virtuaalisen Outcome Mapping 
-oppimisyhteisön 
hyödyntäminen

Yhteissuunnittelu kumppanien 
kanssa

Työkalujen kehittäminen

Prosessikuvausten ja ohjeistusten 
kirjoittaminen

Lähtötasokartoituksen toimintamalli 
kumppanijärjestöille on valmistunut.

Seurannan ja arvioinnin työkalut ovat 
valmistuneet.

2. Sosiaalisen 
osallisuuden käytännöt 
ovat vahvistuneet ja 
vakiinnutettu ohjelma-
työssä erityisesti 
vammaistyön osalta.

Ohjelmatoiminnan sosiaalisen inkluusion 
linjaus on laadittu.

Vammaiskumppanuuden ja 
paikallisten vammaisjärjestöjen 
järjestämät koulutukset ja tuki 
Taksvärkki ry:lle ja kumppani-
järjestöille

Kehittämissuunnitelmien ja 
työkalujen laatiminen

Vammaisinkluusion toimen-
piteiden suunnittelu ja toteutus 
hanketasolla 
 
Sukupuoli-analyysi sisällytetään 
ohjelmakauden aikana 
aloitettavien uusien hankkeiden 
suunnitteluprosessessiin.

Vammaisinkluusion työkalut ovat 
käytössä kehitysyhteistyöhankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa.

Kumppanijärjestöjen sosiaalisen  
inkluusion osaamisen taso on kartoitettu 
ja kehittämissuunnitelmat tehty ja 
toteutus aloitettu.

Taulukko 5. Ohjelmatyön kehittäminen
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4. LAATU JA TULOKSELLISUUS

Taksvärkki ry:n toiminnan laatu perustuu osaavaan henkilökuntaan ja motivoituneisiin vapaaehtoisiin. 
Toimintaa tukevat tehokas hallinto ja kestävä rahoitus. Osaavat ja luotettavat yhteistyökumppanit, jotka 
jakavat Taksvärkki ry:n toimintaperiaatteet mahdollistavat laadukkaan kehitysyhteistyön ohjelmamaissa. 
Kaikki toiminta perustuu tuloksellisuuden takaaviin suunnittelun, seurannan ja arvioinnin menetelmiin 
sekä jatkuvaan oppimiseen. Näihin osa-alueisiin panostamalla ja niiden jatkuvalla kehittämisellä 
Taksvärkki ry takaa strategisten tavoitteidensa toteutumisen niin Suomessa kuin ohjelmamaissa. Siten 
myös järjestön toimintaa uhkaavat riskit pystytään hallitsemaan paremmin.  

Toiminnalle haetaan tulevalla ohjelmakaudella lisää vaikuttavuutta erityisesti kumppanijärjestöjen 
kapasiteettia ja yhteiskunnallista roolia vahvistamalla. Suomessa toiminnan vaikuttavuutta tuetaan 
yhteistyöllä jäsenjärjestöjen ja muiden suomalaisten järjestöjen, koulujen ja muiden yhteistyökumppanien 
kanssa. Yhteistyön kautta Taksvärkki ry vaikuttaa erityisesti koulutus- ja kehityspolitiikkaan Suomessa. 
Ohjelmajärjestöjen työryhmissä tapahtuva vertaisoppiminen ja henkilöstön osallistuminen koulutuksiin 
ja ajankohtaisiin tilaisuuksiin ovat tärkeä osa Taksvärkki ry:n työn laadun varmistamista. 

4.1 Tulosohjausjärjestelmä

Strateginen ohjaus

Taksvärkki ry:n toiminnan strategisesta ohjauksesta vastaa jäsenjärjestöjen nimeämistä edustajista 
koostuva hallitus. Käytännön työn suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat hallituksen valitsemat 
työntekijät. 

Työtä ohjaa järjestön hallituksen hyväksymä ja vuosikokouksen vahvistama toimintastrategia, joka 
määrittelee järjestön vision, mission ja tavoitteet. Strategiaan perustuvat vuositason toimintasuunni-
telmat ja budjetit ohjaavat käytännön työtä, ja toimintakertomukset keräävät yhteen kuluneen vuoden 
onnistumiset ja puutteet. Strategiseen tulosohjaukseen vaikuttavat politiikkalinjaukset ja periaatteet on 
esitelty alaluvussa 2.1.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma vie toimintastrategian konkreettisemmalle tasolle määrittäen 
kullekin toiminnan osa-alueelle ohjelmakauden erityiset tavoitteet, tulokset, toiminnot ja seuranta-
järjestelmän. Ohjelman kehitysyhteistyöhankkeiden sisältö, toiminnot, tavoitteet ja seurantamallit 
määritellään yhteistyössä hankekumppanin kanssa ja kuvataan yhdessä Taksvärkki ry:n kanssa laadituissa 
hankedokumenteissa. 

Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöt ohjelmamaissa ovat aina paikallisia nuorisojärjestöjä, joiden peri-
aatteet, toimintamallit ja strategiset tavoitteet ovat yhtenevät Taksvärkki ry:n strategiaan ja toimintaan. 
Yhteinen nuorisotyön toimiala ja keskittyminen nuorten voimaantumiseen ja aktiiviseen osallisuuteen 
helpottavat yhteisten tulostavoitteiden määrittelyä ja seurantaa. Toisaalta Taksvärkki ry:n toiminta 
tavoittelee ohjelmamaissa kompleksista sosiaalista ja yhteiskunnallista muutosta, jonka seuraaminen 
ja syy-seuraussuhteiden todeksi osoittaminen vaativat tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeen toimija-
ryhmien kanssa. 

Ohjelman tulosohjaus

Taksvärkki ry:n tulosohjausjärjestelmä perustuu tavoitteiden, indikaattorien ja seurantamekanismien 
määrittelyyn sekä jatkuvaan seurantaan, raportointiin (hankekumppaneilta neljännesvuosittain, sisäinen 
raportointi puolivuosittain), palautteisiin, itsearviointeihin ja ulkopuolisiin arvioihin, tilintarkastuksiin 
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ja opitun soveltamiseen suunnittelussa. Tavoitteiden ja indikaattoreiden asettaminen tehdään yhdessä 
yhteistyökumppaneiden, Suomessa erityisesti strategisten kumppanikoulujen ja ohjelmamaissa 
kumppanijärjestöjen ja hankkeiden toimijaryhmien, kanssa. 

Ohjelmatason tulosohjauksen käytäntöjä ja työkaluja on kehitetty ja vakiinnutettu ensimmäisen 
ohjelmakauden aikana 2014–2017. Ohjelmakauden erillisenä kehittämisprojektina tiivistettiin 
ohjelma-indikaattoreita ja laadittiin seurantakehikko, jonka pohjalta uudistettiin hankekumppaneiden 
raportointipohjat vastaamaan hanketason seurannan ohella Taksvärkki ry:n ohjelmallisten tavoitteiden 
seurantaa.

Ohjelmakauden 2018–2021 aikana seurantajärjestelmä on käytössä kaikissa ohjelman hankkeissa, kun 
tarvittavat indikaattorit ja vaaditut seurantamekanismit integroidaan kumppaneiden hallinnoimiin hank- 
keisiin jo suunnitteluvaiheessa. Ohjelmakauden kehittämiskohtana on uusien hankkeiden lähtötaso-
selvitysten systematisointi osana hankehallintoa. Lisäksi kehitetään sukupuolen perusteella eritellyn 
tiedon keräämistä hanke- ja ohjelmatasolla (ks. alaluku 3.4).

Vuonna 2020 teetetään koko ohjelmaa koskeva ulkopuolinen arviointi todentamaan ohjelmakauden 
onnistumisia, haasteita ja ohjelman vaikuttavuutta, sekä tuottamaan tietoa uuden ohjelmakauden 
valmistelua varten. Ohjelmaevaluaation tarkempi toteutustapa ja painopisteet määritellään 
ohjelmakauden aikana. Puolivuosittain toteutetaan myös itsearviointi, jossa Taksvärkki ry:n henkilökunta 
raportoi onnistumiset ja haasteet omalla toimialueellaan sekä tukee toistensa toimialueita palautteella ja 
yhteisellä keskustelulla. 

Globaalikasvatuksen ja viestintätyön tulosohjaus

Taksvärkki ry:llä on runsaasti työkaluja Suomessa tehtävän globaalikasvatustyön ja viestinnän seurantaan. 
Seuranta on jatkuvaa ja sisäänrakennettu osa toimintaa. Määrällisiä seurantaindikaattoreita ovat esimer- 
kiksi kouluvierailujen ja ohjattujen työpajojen määrä, tavoitettujen oppilaiden määrä, kampanjaan 
osallistuvien koulujen määrä, jaetun materiaalin määrä sekä verkkosivujen kävijämäärät. Laadullista 
seurantatietoa taas saadaan opettajilta ja oppilailta sekä vapaaehtoisilta globaalikasvatuksen koulu-
vierailijoilta ja aluekoordinaattoreilta kerättävän palautteen muodossa. Työn vuosittaiseen arviointiin 
osallistetaan eri toimijat ja sidosryhmät kuten vapaaehtoiset kouluvierailijat, aluekoordinaattorit, yhteis-
työkumppanit ja kumppanikoulujen edustajat. Arviointia koordinoivat Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen 
suunnittelijat. Taksvärkki ry teettää tarpeen mukaan myös kehitysviestintä- ja globaalikasvatus-
toiminnasta ulkopuolisia selvityksiä toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi.

Tulosohjauksen kehittämiseksi Taksvärkki ry on pyrkinyt luomaan toimintamallia kouluyhteistyölle. 
Pidempiaikainen ja tiivis yhteistyö strategisten kumppanikoulujen kanssa mahdollistaa  yhteisten tulos- 
tavoitteiden asettelun, toiminnan suunnittelun ja jatkuvan tulosten ja vaikutusten seurannan. 
Verrattuna perinteiseen työpajatyöskentelyyn kumppanikoulujen kanssa tehtävä pitkäjänteinen 
yhteistyö takaa monipuolisemmat tulokset, jotka edistävät erityisesti laaja-alaista oppimista sekä 
tukevat oppilaiden aktiivista kansalaisuutta. Siksi uudenlaisten toimintamallien valmistelu ja testaaminen 
kumppanikoulujen kanssa on ohjelmakauden 2018–2021 keskeinen kehittämistavoite (ks. alaluku 3.3).

Kehitysyhteistyöhankkeiden tulosohjaus

Hanketason tulosohjaus perustuu muutoskartoituksen (Outcome Mapping, OM) lähestymistapaan, jota 
on sovellettu kaikkien ohjelmaan sisältyvien kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa. Outcome 
Mapping -ajattelun lähtökohta on, että kehitys on sosiaalista muutosta ja kaikkien toimijoiden yhteis-
vaikutuksen tulos. Muutos ei koskaan ole yksittäisen hankkeen tai ohjelman tulosta, ja se on vaikeasti 
kontrolloitavissa, mutta tavoiteltavien, toimijakohtaisten muutosten suunnittelulla, jatkuvalla seuran-
nalla ja analyysillä voidaan varmistaa hankkeen myötävaikutuksen tehokkuus ja laatu. Ohjelmakauden 
2018–2021 kehittämisalueena on ohjelman OM-työkalujen systematisoiminen hanketason seurantaan ja 
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arviointiin (ks. alaluku 3.4). Tavoitteena on kehittää sopivia ja helppokäyttöisiä hanketason meka-
nismeja hyvien käytäntöjen ja ongelmakohtien toteamiseen varhaisessa vaiheessa, mikä parantaa 
hankeorganisaation joustavuutta kehittää toimintatapoja ja asettaa realistisia tulostavoitteita.

Ohjelman sisällä käynnistyvien uusien kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelu tapahtuu ensimmäisen 
ohjelmakauden aikana valmistuneessa Taksvärkki ry:n ohjelmamanuaalissa kuvattujen kriteerien ja 
toimintamallien mukaisesti. Uusien hankkeiden valmistelussa on keskeistä, että yhteistyöjärjestön 
strategiset tavoitteet ja toimintamallit ovat linjassa Taksvärkki ry:n toimintastrategian ja kehitys-
yhteistyöohjelman kanssa. Hankeidea tulee aina paikalliselta kumppanilta. Valintaprosessia varten 
kumppaniehdokkaat laativat Taksvärkin concept note -ohjeistukseen pohjautuvan tiiviin hanke-esityksen, 
jonka jälkeen hankesuunnittelua tehdään yhdessä kumppanin kanssa aiesopimuksessa määritellyn 
prosessin mukaisesti paikallisia sidosryhmiä, mukaan lukien kumppanin toiminnassa jo mukana olevia ja 
hankeyhteisöjen nuoria, osallistaen. Näin varmistetaan hankkeen toteuttajan ja paikallisten toimijoiden 
omistajuus alusta lähtien. Outcome Mapping -periaatteiden mukaisesti paikalliset toimijat osallistuvat 
valmistelun lisäksi myös seurannan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi sukupuolianalyysi ja 
vammaisinkluusion varmistamiseen liittyvät työkalut sisällytetään ohjelmakauden aikana aloitettavien 
uusien hankkeiden suunnitteluprosessessiin. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi 
suunnittelutyöpajojen fasilitoinnissa, erityiskysymysten tarkastelussa, hankestrategian arvioinnissa ja 
lähtötasokartoitusten laatimisessa. 

Suunnitteluprosessissa varmistetaan hankkeen tavoitteiden ja toimintojen linjaus paikallisiin politiikka- 
linjauksiin (erityisesti köyhyydenvähentämisohjelmat ja nuorisopoliittiset ohjelmat) sekä Suomen kehitys-

OUTCOME MAPPING

Outcome Mapping (OM) eli muutoskartoitus on International Develop-
ment Research Centerin kehittämä lähestymistapa ja menetelmä kehitys-
ohjelmien ja -hankkeiden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Se syntyi 
tarpeesta arvioida toiminnan tuloksia ihmisten käyttäytymisen ja vuoro-
vaikutussuhteiden muutoksen näkökulmasta. 

Tausta-ajatuksena on, että ekosysteemien ja ihmisen hyvinvointi ja kestävä 
kehitys riippuvat ihmisten käytöksestä. Edistääkseen hyvinvointiaan ihmisen 
täytyy itse olla aktiivinen toimija ja osallinen prosessin kaikissa vaiheissa, 
ei passiivinen hyödynsaaja. Toisaalta sosiaaliseen muutokseen vaikuttavat 
monet tekijät ja niiden suhteet, joten kehitysyhteistyöhankkeilla on rajalli-
set mahdollisuudet vaikuttaa muutokseen. Siksi muutoskartoitus keskittyy 
määrittelemään hankkeen vaikutuspiirissä olevat toimijat eli muutoksen-
tekijät ja varmistamaan heidän tavoitteensa ja osallisuutensa muutos- 
prosessissa. 

OM-käsikirja (https://www.outcomemapping.ca/outcome-mapping-prac-
titioner-guide) sisältää ohjeet ohjelman vision, mission, muutoksentekijöi-
den, muutostavoitteiden ja niiden seuraamisen tarkoitettujen muutoksen 
merkkien määrittelyn fasilitointiin. Lisäksi keskitytään tarvittavien toiminta- 
strategioiden ja järjestökäytäntöjen valintaan, sekä annetaan työkaluja 
niiden ja muutostavoitteisiin liittyvien tulosten seurantaan ja arviointiin. 
Muutoskartoituksen vaiheita on tarkoitus soveltaa tarpeen mukaan. 
Outcome Mapping -yhteisö toimii verkossa menetelmästä kiinnostuneiden 
tukena ja resurssipankkina (https://www.outcomemapping.ca/).
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Kuva 3. Taksvärkki ry:n hankkeiden valmisteluprosessi

 
politiikan ja maaohjelmien painopisteisiin. Myös hankealueella toimivat ohjelmat ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijat kartoitetaan yhteistyön ja täydentävyyden tehostamiseksi. Uusien hankkeiden valmistelupro-
sessi esitellään tarkemmin kuvassa 3.

Kehitysyhteistyöhankkeiden toteutuksesta ja seurannasta vastaavat paikallisten kumppanien rekrytoimat 
hankekoordinaattorit, jotka raportoivat Taksvärkki ry:n ohjelmasuunnittelijoille neljännesvuosittain. 
Hankkeen edetessä käydään läpi onnistumisia ja haasteita sekä tarvittaessa sovitaan muutoksista, 
mikäli seurannan ja arvioinnin perusteella on havaittu muutostarpeita toimintamalleissa. Käytännön 
hanketyötä ohjaavat kumppanin laatimat, hankesuunnitelmiin perustuvat paikalliset vuosisuunnitelmat 
ja tarkennetut vuosibudjetit, jotka Taksvärkki ry hyväksyy perusteltuine päivityksineen kunkin toiminta-
vuoden alussa. Hankkeesta vastaava Taksvärkki ry:n ohjelmasuunnittelija käy hankeseurantamatkalla 
jokaisessa vastuuhankkeessaan vähintään kerran vuodessa. 

Hankkeisiin sisältyy säännöllinen itsearviointi, jota kumppanijärjestön hanketiimi tekee vähintään 
kerran vuodessa. Itsearvioinnin tavoitteena on toimintatapojen arvioiminen ja edelleen kehittäminen 
sekä opitun jakaminen kumppanijärjestön muiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi hankkeiden tulok-
sellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisillä ulkopuolisilla evaluaatioilla ja fasilitoiduilla itse- 
arviointiprosesseilla. Väliarvioinnin tehtävä on tarjota hankkeen jatkon suunnittelun kannalta olennaista 
tietoa loppuarvioinnin keskittyessä tuloksiin, hankkeesta saatujen oppien laajempaan sovellettavuuteen 
ja kumppanijärjestön työn jatkuvuuden tukemiseen. Ulkopuolisten arviointien toimeksiannoissa sovelle- 
taan yleensä OECD/DAC:in kriteerejä ja periaatteita, mutta arviointeja toteutetaan innovatiivisilla, 
kumppanijärjestöjen ja toimijanuorten oppimista tukevilla tavoilla. Toimeksiannot valmistellaan aina  
yhdessä kumppanin kanssa ja niissä edellytetään osallistavien menetelmien käyttöä ja hankkeissa aktii- 
visten nuorten mielekästä osallistamista arviointiprosesseihin. Nuorille asiantuntijoille tarjotaan työ- 
mahdollisuuksia arviointiprosesseissa ja vapaaehtoisia osallistetaan arviointien suunnitteluun ja toteu-
tukseen aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Ulkopuolisten arviointien suositukset 
analysoidaan kumppanijärjestön kanssa, niistä keskustellaan ja tehdään toimintasuunnitelmat suositus-
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ten toimeenpanolle. Arviointisuositusten hyödyntäminen ja prosessien eteneminen dokumentoidaan 
osana hankeraportointia. 

Arviointien tuloksista tiedotetaan myös muita kumppanijärjestöjä sekä suurta yleisöä. Valmistuneista 
arviointiraporteista tehdään tiedotteita toimittajille ja uutisia Taksvärkki ry:n verkkosivuille, ja raportit 
tai niiden tiivistelmät julkaistaan Taksvärkki ry:n verkkosivustolla laajempaa käyttöä varten. Arviointien 
keskeiset, muihin hankkeisiin sovellettavissa olevat huomiot jaetaan relevanttien kumppanijärjestöjen 
kesken opitun jakamisen ja vertaisoppimisen lisäämiseksi. Hankearvioinnit muodostavat lisäksi pohja-
materiaalin ohjelmatason arviointeja varten.

4.2 Henkilöstö ja vapaaehtoiset 

Taksvärkki ry:n ohjelman tuloksia ohjaa osaava henkilöstö ja työtä niiden eteen tekee myös laaja ja moti- 
voitunut vapaaehtoisverkosto. Osaavan henkilöstön rekrytointi edellyttää, että järjestön maine hyvänä 
työnantajana säilyy. Henkilöstön osaamista tuetaan työssä oppimisen ja ulkopuolisen henkilöstökoulu- 
tuksen avulla. Tavoitteena on henkilöstön osaamisen jatkuva ylläpito ja vahvistuminen. Ensisijaisia 
kouluttautumis- ja oppimiskanavia ovat ohjelmatukijärjestöjen vertaisoppiminen, Kepan järjestämät 
koulutukset sekä toiminnan sisäiset ja ulkoiset arvioinnit. Taksvärkki ry tukee resurssien puitteissa myös 
henkilöstön kouluttautumista järjestökentän ulkopuolisessa koulutuksessa, esimerkiksi taloushallinnossa, 
pedagogisessa osaamisessa ja viestintämenetelmissä.

Työssä onnistumista tuetaan kehittämällä työtä tukevia hallinnon rakenteita ja tiimityöskentelyn 
menetelmiä. Taksvärkki ry:n toiminnan eri osa-alueet, kehitysyhteistyö, globaalikasvatus, kehitysviestintä 
ja ohjelmatyön kehittäminen ovat tiiviissä yhteydessä ja vuorovaikutuksessa. Tämä edellyttää henkilöstöltä 
laajaa ja yhteistä näkemystä koko toiminnan luonteesta ja sen tavoitteista, sekä suurelta osalta yhteistä 
suunnittelua ja toteutusta. Eri toiminta-alueiden ja koko toiminnan jatkuva sisäinen arviointi ohjaa 
henkilöstöä perehtymään ohjelmatoimintaan kokonaisuuteena oman erityisen vastuualueensa lisäksi. 
Henkilöstön onnistuminen työssään edellyttää osaamista ja kannustavaa asennetta sekä toimiston 
johdolta että luottamuselimiltä. 

Palkattu henkilöstö kehittää toiminnan ja hallinnon sisältöjä sekä organisoi vapaaehtoistyötä. Alue-
koordinaattorit ovat osa-aikaisia tuntityöntekijöitä, jotka koordinoivat ja tukevat vapaaehtoistyötä omilla 
alueillaan. Rutiininomaiset hallintoon liittyvät tehtävät hankitaan ostopalveluina tai automatisoidaan.

Ohjelmakauden 2018–2021 yhtenä tavoitteena on lisätä nuorten vapaaehtoisten roolia toiminnassa 
laajentamalla kotimaan vapaaehtoisverkostoa ja tarjoamalla motivoivaa ja monipuolista vapaaehtois-
työtä. Kehitysyhteistyöhankkeet suunnitellaan niin, että ohjelmamaissa vapaaehtoisen ja omaehtoisen 
tekemisen edellytyksiä parannetaan kestävällä tavalla, ja vältetään yhteisöpohjaisen, usein vertaistukeen 
ja -koulutukseen keskittyvän vapaaehtoistyön muuttamista palkkatyöksi hankerahoituksen seurauksena.  

Suomessa vapaaehtoistyötä organisoidaan sekä ohjelman yleisen kehittämisen että toteutuksen tasolla. 
Ohjelman kehittämisessä ovat mukana kokeneemmista vapaaehtoisista, jäsenjärjestöjen edustajista 
ja ammatillisista erityisosaajista koostuvat työryhmät. Käytännön tasolla vapaaehtoiset globaali- 
kasvatuksen kouluvierailijat vetävät työpajoja ja edustavat Taksvärkki ry:tä oppilaitoksissa ja paikallis-
toiminnassa (vuosittain noin 30 aktiivista koulutettua nuorta vapaaehtoista). Oppilaskuntien edustajia 
aktivoidaan suunnittelemaan ja toteuttamaan globaalikasvatuksen toimintoja osana koulujen globaali-
kasvatussuunnitelmia. Koululaiset ja opiskelijat osallistuvat tiedotusmateriaalin suunnitteluun ja tekoon 
(n. 10–30 koululaista ja nuorta), sekä järjestävät tempauksia ja osallistuvat niihin. Globaalikasvatuksen 
suunnittelija seuraa aktiivisesti kouluvierailijoiden työtä ja tarjoaa heille henkilökohtaista tukea arviointiin 
ja työssä kehittymiseen. 
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4.3 Hallinto ja talous

Organisaation laadukkaan toiminnan perusta on henkilöstö ja sen työtä tukeva hallinto. Hyvin 
onnistuakseen henkilöstö tarvitsee:

- Jäsenistön aktiivisen tuen toiminnalle
- Luottamuselinten antamat selkeät tavoitteet ja puitteet toiminnalle
- Kannustavan ja ohjaavan taustatuen järjestön hallinnolta ja esimiehiltä
- Riittävät taloudelliset ja tiedolliset resurssit suunnitelmien toteutukseen
- Riittävän osaamisen tulosohjaukseen 

Taksvärkki ry:n toimintaa ohjaavat jäsenjärjestöt ja niiden nimeämä hallitus. Hallitus valitaan 
motivoituneista ja toimintaan paneutuvista jäsenjärjestöjen edustajista. Hallitus päättää ja vastaa toi- 
minnan yleisistä linjoista ja strategisista valinnoista. Näitä ovat toimintastrategia, kehitysyhteis-
työohjelma, toimintasuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja talousarviot. Jäsenjärjestöt on listattu taulukossa 6.

Jäsenjärjestöt
1 Akava ry
2 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
3 Nuori Kirkko ry
4 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry 
5 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
6 Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry
7 Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
8 Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
9 Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbundet ry
10 Suomen Sadankomitea ry
11 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Taulukko 6: Taksvärkki ry:n jäsenjärjestöt

Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat siitä, että henkilöstöllä ja toimintaan osallistuvilla vapaaehtoisilla 
on selkeät ja kehittyvät hallinnolliset puitteet toimia. Toiminnan säännöt ja ohjeistukset ulottuvat myös 
kehitysyhteistyön kumppanien ja hyödynsaajien toimintaan ja hyvän hallinnon vaatimuksiin. Hallinnon 
kehittämiseksi Taksvärkki ry:

- Ylläpitää ja kehittää henkilöstön työtä ja järjestön toimintaa ohjaavia hallinnon  
   sääntöjä, sopimuksia, ohjeistuksia ja suunnitelmia
- Käy sisäistä vuoropuhelua hallituksen ja henkilöstön kesken toiminnan puitteiden  
   kehittämiseksi
- Seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja tarkistaa sen mukaisesti  
   toimintastrategiaansa ja -suunnitelmiaan
- Ohjeistaa ja tukee hankekumppaneitaan sekä ohjaa koulutusresursseja kumppani- 
   järjestöjen hallinnon ja hanketoiminnan kehittämiseen
- Varmistaa kustannustehokkaat ostopalvelut kilpailuttamalla ja arvioimalla  
   jatkuvasti palvelujen laatua 
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Taksvärkki ry:n hallitus päättää työn käytännön toteutukseen ohjattavista resursseista. Suunnittelu ja 
toiminta perustuvat realistiselle taloudelliselle pohjalle ja toteutettavissa oleville toimintasuunnitelmille. 
Resurssien riittävyys varmistetaan oppilaitoksille suunnatun Taksvärkki-kampanjan motivoivalla 
sisällöllä ja sen kehittämisellä sekä ansaitsemalla laadukkaasti toteutetun ohjelmatyön avulla koulujen 
ja oppilaitosten, oppilaiden, oppilas- ja opiskelijakuntien sekä opettajien tuki Taksvärkki ry:n tekemälle 
kehitysyhteistyölle, globaalikasvatukselle ja kehitysviestinnälle. Yhteistyökampanjat muiden suomalaisten 
järjestöjen tai yritysten kanssa tukevat tätä perustyötä. Jatkuva ja kestävä valtionapu Taksvärkki ry:n 
ohjelmatyölle vaatii niin ikään työn laadun ylläpitoa ja kehittämistä. 

Ohjelmakauden yleistavoite on laajentaa toiminnan rahoituspohjaa. Suomalaisesta yritystoiminnasta 
haetaan rahoituskumppaneita tukemaan kehitysyhteistyöhankkeita ja globaalikasvatusta. Yksittäisille 
kansalaisille tarjotaan tietoa ja helppoja mahdollisuuksia tukea lahjoituksilla Taksvärkki ry:n toimintaa. 
Ulkopuolista rahoitusta ei kuitenkaan haeta tahoilta, jotka eivät jaa Taksvärkki ry:n arvoja ja tavoitteita. 
Toiminnan taloudellinen tehokkuus varmistetaan pitkäjänteisellä taloussuunnittelulla ja tiiviillä 
talousseurannalla. Taloutta seurataan hankekohtaisilla taloustyökaluilla, järjestötason raporteilla ja 
kassavirtalaskelmilla.

Ohjelmakauden 2018–2021 budjetti löytyy liitteestä 4.

4.4 Riskienhallinta

Järjestön toimintaan kohdistuvia ja hankekohtaisia riskejä arvioidaan ja analysoidaan toimintastrategiassa, 
toimintasuunnitelmissa ja hankesuunnitelmissa. Analyysissä käytetään ”Mango risk management” 
-työkalua. Analyysissa arvioidaan toiminnan riskit sekä järjestö-, ohjelma-, hanke- että henkilötasolla. 
Riskienhallinnan analyysissa on viime aikoina painottunut kotimaan toimintaympäristön muutokset, 
varainhankinnan riskit ja yhteistyömaiden yhteiskunnallinen epävakaus. Taksvärkki ry:n toiminnan 
suurimmat riskit on identifioitu kolmelle alueelle: järjestörahoituksen riskit, yhteiskunnalliset ja Taksvärkki 
ry:n julkisuuskuvaan liittyvät riskit Suomessa ja hanketyön riskit ohjelmamaissa.

Järjestörahoituksen riskit 

Valtiollisen järjestörahoituksen epävakaat ja vaikeasti ennakoitavat järjestelmät sekä epäluotettavat 
rahoituspäätökset vaikeuttavat pitkäjänteistä suunnittelua. Toiminnan rahoitukseen vaikuttavat myös 
oman varainhankinnan monipuolisuus ja Taksvärkki-keräyksen tuotto. Rahoituksen epävarmuus voi 
heijastua toiminnan laatuun ja järjestön luotettavuuteen hanke- ja yhteistyökumppanien silmissä. Valtion 
rahoituksen muutokset voivat olla suuria ja vaikuttavat käytännössä eniten. Taksvärkki-keräyksen tuotto 
on melko vakaalla keskimääräisellä tasolla, ja muu varainhankinta on toistaiseksi ollut vähäistä. 

Rahoituksen riskeihin varaudutaan suunnittelemalla toimintaa nopeita muutoksia paremmin kestäväksi. 
Rahoitussitoumuksia kumppanien kanssa ei tehdä ennen kuin rahoituksen taso on lopullisesti varmis-
tunut. Taksvärkki ry:n taseessa säilytetään jatkossakin puskurirahoitus odottamattomia tilanteita varten. 
Muussa varainhankinnassa tarjotaan yleisölle ja yrityksille helppoja mahdollisuuksia tukea järjestön 
toimintaa ja kehitysyhteistyöhankkeita. 

Yhteiskunnalliset ja Taksvärkki ry:n julkisuuskuvaan liittyvät riskit Suomessa

Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja vastakkainasettelu ovat viime vuosina kärjistyneet Suomessa. Kansallisen 
eristäytymisen vaatimukset ja jopa vierasvihaiset asenteet ovat yleistyneet, mikä voi vaikeuttaa kansalais- 
järjestöjen tarjoaman globaalikasvatuksen toteuttamista. Toisaalta virallisiin opetussuunnitelmiin 
otettu globaalikasvatuksen velvoite vaikuttaa päinvastaisesti. Opettajien tai oppilaiden mahdollisiin 
ennakkoluuloisiin asenteisiin vastataan aktiivisella aluekoordinaattoreiden ja globaalikasvatuksen koulu-
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vierailijoiden tekemällä työllä sekä tekemällä vaikuttamistyötä globaalikasvatuksen yhteistyöverkostojen 
kautta. Kehitysviestintä ja kouluvierailutoiminta tuovat lisää tietoa ja haastavat muuttamaan asenteita.
Taksvärkki- ja päivätyökeräyksen nimellä järjestetään monia erilaisia rahankeräyksiä. Suuri yleisö voi 
mieltää Taksvärkki ry:n olevan vastuussa näiden rahankerääjien mahdollisista väärinkäytöksistä ja huonos-
ta asioiden hoidosta. Muiden toimijoiden aiheuttamaa kielteisen julkisuuden riskiä torjutaan korostamalla 
tiedotuksessa alkuperäisen Taksvärkki-keräyksen globaalikasvatuksellista ja yhteiskunnallista sisältöä, 
sekä tekemällä selkeä ero puhtaan rahankeräyksen ja Taksvärkki-kampanjan välille. Taksvärkki ry:n oman 
globaalikasvatuksen laatua ja laajuutta kehitetään järjestöjen yhteistyöllä ja omien vapaaehtoisten 
osaamisen vahvistamisella. 

Hanketyön riskit ohjelmamaissa

Hanketyötä voivat yleisellä tasolla vaikeuttaa yhteistyömaiden epävakaa yhteiskunnallinen tilanne ja 
kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittava politiikka. Lisäksi pienempien ja kokemattomampien yhteis-
työkumppanien hallinnollinen kapasiteetti voi olla riski toiminnalle erityisesti yhteistyön alkuvaiheessa. 
Riskitilanteet ja niiden vaatimat toimet analysoidaan hankekohtaisesti ennen hankkeen aloittamista, 
sekä hankkeen aikana tarpeen vaatiessa. Hankekumppanien osaamattomuuteen tai korruptiovaaraan 
varaudutaan varaamalla resursseja erityisesti taloushallinnon koulutukseen hanketyössä, sekä panos-
tamalla sisäisiin ja ulkoisiin tarkastuksiin. Kehitysyhteistyön hankemaiden yhteiskunnalliseen epä-
vakauteen varaudutaan jo ohjelmamaiden hankekumppanien valintavaiheessa ja yhteistyösopimuksissa. 

Vuonna 2018 alkavan hankkeen suunnittelutyöpajaan Salimassa, Malawissa osallistui paikal-
listen nuorten lisäksi muun muassa opettajia, opetusviranomaisia, terveyssektorin, poliisin ja 
järjestöjen edustajia.
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GUAtEMALA

Guatemalan yhteiskuntaa määrittävät siirtomaahistoria, harvojen käsiin keskittynyt maanomistus ja 
varallisuus, näistä juontuva jyrkkä yhteiskunnallinen eriarvoisuus sekä intiaanien ja afrikkalaisperäisen 
väestön syrjintä. Lähihistoriaa leimaa vuoden 1996 rauhansopimuksiin päättynyt 36-vuotinen sisällissota, 
jonka aikaisia ihmisoikeusrikkomuksia on edelleen selvittämättä. Suuri osa rikkomuksista kohdistui 
intiaaniväestöön ja satoja yhteisöjä tuhottiin kokonaan. Edelleen guatemalalaisten arkea varjostaa heikko 
turvallisuustilanne, joka tänä päivänä liittyy korkeaan väkivaltaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 
Eteläisestä Amerikasta ja Väli-Amerikasta Yhdysvaltoihin suuntautuvan huumeiden salakuljetuksen, 
laittoman siirtolaisuuden ja ihmiskaupan reitit kulkevat Guatemalan kautta Meksikoon, mikä entisestään 
heikentää turvallisuutta. Guatemala on itsekin merkittävä huumekasvien tuottajamaa, mikä vahvistaa 
huumekartellien valtaa. Guatemala lukeutuu henkirikostilastojen perusteella maailman vaarallisimpiin 
maihin, homicide rate on 31,2/100 0001. Julkishallintoa vaivaa tehottomuus ja klientilismi. transparency 
internationalin korruptioindeksillä Guatemala asettuu vuoden 2016 listauksessa sijalle 136/176 (1=vähiten 
korruptoitunut, 176 eniten korruptoitunut)2, mikä on Latinalaisen Amerikan maista neljänneksi heikoin 
sijoitus Nicaraguan, Haitin ja Venezuelan jälkeen. 

Oikeuslaitos on tehoton ja korruptoitunut, ja huomattava osa rikoksista (noin 95 % - henkirikoksista, 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja korruptiorikoksista vieläkin enemmän) jää rankaisematta3. Rankaise-
mattomuuden kitkemiseksi on vuodesta 2007 toiminut YK:n ja Guatemalan valtion mandaatilla perustettu 
kansainvälinen rankaisemattomuuden vastainen komissio CICIG, mutta syvään juurtuneiden ongelmien 
ratkaiseminen on hidasta. Fund for Peacen Hauraiden valtioiden indeksissä Guatemala sijoittuu sijalle 
57/178 (1=haurain, 178 vakain), sijoittuen näin Latinalaisen Amerikan maista toiseksi heikoimmin Haitin 
jälkeen. Guatemalan sijoitusta laskevat Fund for Peacen indikaattoreilla heikon turvallisuustilanteen 
ohessa mm. epätasa-arvoinen talouskehitys, yhteiskunnallinen eriarvoisuus, heikko julkisten palvelujen 
saatavuus ja laatu sekä selvittämättömät sotarikokset.4

Guatemalan tilastokeskuksen5 arvion mukaan vuonna 2014 maassa oli 15,6 miljoonaa asukasta ja 
suunta on kasvava, vaikka väestönkasvu onkin viimeisen vuosikymmenen aikana hieman hidastunut. 
Laskentatavasta riippuen alkuperäisväestön osuus vaihtelee 38 %:sta6 yli 60 %:in7. Chimaltenangossa, 
jossa taksvärkki toimii ohjelmakaudella 2018–2021, väestöstä 77,8 % puhuu äidinkielenään maya-kieliä 
(valtaosa Kaqchikel-Mayoja) ja 0,5 % muita intiaanikieliä. Ei-intiaaniväestön osuus on 21,6 %.8

Viime vuosien voimakkaan talouskasvun varjopuolena eriarvoisuus on lisääntynyt Guatemalassa 
entisestään. Maailmanpankin mukaan maa on tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan eriarvoisin valtio, missä 
köyhyys-, aliravitsemus- sekä äiti- ja lapsikuolleisuusluvut ovat alueen korkeimmat, erityisesti maaseudulla 
ja alkuperäiskansojen asuttamilla alueilla. Köyhien osuus väestöstä oli kohonnut vuoden 2006 tilaston 
51 %:sta vuoden 2014 tilastossa 59,3 %:iin. Yli puolet köyhyydessä elävistä kuuluu alkuperäiskansoihin.9

1 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GTM (luettu 12.6.2017)
2 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table (luettu 14.6.2017)
3 CICIG 2015: http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/Docto_SisMedImp_20160414.pdf (luettu 9.6.2017)
4 Fragile States Index – Annual Report 2017 http://fundforpeace.org/fsi/2017/05/14/fragile-states-index-2017-annual-report/ 
(viitattu 9.6.2017)
5 INE: Estadísticas demográficas y vitales 2014.   https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/01/13/FijigScCmvJuAdaPIozy-
bqKmr01Xtkjy.pdf (luettu 9.6.2017)
6 INE 2006 
7 ILO 2006: Trabajo infantil y pueblos indígenas. San José. http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/guatemala_indigenas.pdf 
(luettu 9.6.2017)
8 INE: https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf (luettu 14.6.)
9 http://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview (viitattu 9.6.2017)
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Väestöstä merkittävä osa on nuoria. Guatemalan tilastokeskuksen raportissa vuonna 2014 alle 35-vuoti-
aita oli 74,8 % väestöstä, 15–34-vuotiaiden nuorten osuus oli 37 %.10 Vuonna 2012 voimaan tullut sisäl-
löltään kattava kansallinen nuorisopolitiikkalinjaus (2012–2020, päivitetty 2010–2015 linjauksesta) on 
merkittävä edistysaskel nuorten oikeuksien näkökulmasta. Linjaus näkee nuoret oikeuden haltijoina ja 
tunnistaa nuorten osallisuuden, vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden merkityksen sekä 
yksilöiden oman kehityksen että Guatemalan kehittämisen toimijoina. Se myös tunnistaa nuorten 
yhteiskunnallisen osallistumisen foorumien tarpeen sekä nuorten roolin maan demokraattisen järjestelmän 
vahvistamisessa.  Linjaus antaa mandaatin kansalliselle nuorisokomissiolle, departamenttitason toimi-
elimille sekä kuntatason nuorisoasiaintoimistoille ja komissioille, jotka ovat keskeisiä rakenteita 
taksvärkki ry:n tukemassa työssä Guatemalassa. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva 
lastensuojelulaki (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia) on kattava ja määrittää vastuul- 
liset toimielimet. Kansalaisten, myös nuorten, osallistuminen kuntien kehittämiseen erilaisten prosessien 
ja toimielinten kautta taataan lainsäädännöllä (erityisesti la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
ley de Descentralización ja el Código Municipal). Käytännössä ongelmana ovat lähes olemattomat 
investoinnit ja poliittisen tahdon puute linjausten ja lakien toimeenpanoon. Aikuiskeskeinen toiminta-
kulttuuri ja lastenoikeusrikkomusten vähättely vaikeuttavat oikeusperustaisen nuorisotyön aitoa edis-
tämistä.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset ovat teoriassa hyvät: perustuslaki takaa kokoontumisvapauden 
ja sananvapauden. Käytännössä molempia kuitenkin rajoitetaan, toimittajat, ihmisoikeusaktivistit ja ay-
aktiivit ovat alttiita uhkailulle, väkivallalle ja henkirikoksille. Myös poliisin harjoittamat väärinkäytökset 
ovat yleisiä. Rikollisuuden kitkemiseen tarkoitettuja armeijan erikoisjoukkoja on käytetty mm. maakiistoissa 
alkuperäiskansojen oikeuksia ja ihmisoikeusaktivisteja vastaan. Järjestäytyneen rikollisuuden läsnäolo ja 
väkivallan ilmapiiri johtavat toimittajien ja aktivistien itsesensuuriin.11 Vuoden 2015 lopulla paljastunut, 
mm. presidentti Otto Perez Molinan pidätykseen ja eroon johtanut laaja korruptiovyyhti ”la linea” on 
esimerkki maan johdosta ruohonjuuritasolle ulottuvista korruptiolinjoista. Sen paljastuminen mobilisoi 
kansalaisyhteiskuntaa vaatimaan avoimempaa ja rehellisempää hallintoa.

Viime vuosina trendinä on ollut kansainvälisten kehitysrahoittajien vetäytyminen voimakkaan 
talouskasvun Guatemalasta. Samaan aikaan kansainvälinen tuki paikallisille kansalaisjärjestöille, 
erityisesti vaikuttamistyöhön ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen on ensiarvoisen tärkeää maan 
syvenevien ongelmien ratkaisemisessa. tällä perusteella taksvärkki ry sitoutuu jatkamaan guatemala-
laisen kumppanin tukemista ohjelmakaudella 2018–2021. taksvärkin kehitysyhteistyö Guatemalassa 
keskittyy nuorten osallisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimijaverkostojen vahvistamiseen sekä näiden 
yhteistyössä tekemän vaikuttamistyön tukemiseen.

Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI)

taksvärkki ry:n guatemalalainen kumppani PAMI on perustettu vuonna 1989. Järjestöjen yhteistyö on 
alkanut vuonna 2006. PAMI tukee nuorten yhteiskunnallista osallistumista, puolustaa lasten ja nuorten 
oikeuksia sekä tekee poliittista vaikuttamistyötä. työn ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 
PAMI näkee nuoret kansalaistoimijoina, jotka oikeuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan tietoisina 
voivat ajaa ympäristössään muutosta kaikille ihmisarvoisen elämän saavuttamiseksi. Järjestö näkee 
tiedostavan, kriittiseen ajatteluun kykenevän aktiivisen sukupolven avaimena maan syvään juurtuneiden 
sosiaalisten ongelmien purkamiseen. PAMI on tunnettu toimija lastensuojelun ja nuorisotyön sektorilla. 
Viestintä ja vaikuttamistyö ovat olennainen osa järjestön toimintaa ja se on osallistunut lukuisten kunta- 
ja aluetason nuorisopoliittisten ohjelmien valmisteluprosesseihin.

PAMI ja taksvärkki ovat toisilleen strategiset yhteistyökumppanit pitkän yhteisen historian, jaetun 

10 INE: Estadísticas demográficas y vitales 2014. https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/01/13/FijigScCmvJuAdaPIozy-
bqKmr01Xtkjy.pdf (luettu 12.6.2017)
11 CIVICUS: https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/11/01/guatemala-overview/ (luettu 13.6.2017)
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arvopohjan ja tavoitteiden sekä toinen toiselta oppimisen kautta. taksvärkki on omaksunut PAMIlta 
suomalaisten nuorten parissa sovellettavia, kriittiseen pedagogiikkaan perustuvia menetelmiä ja nuorten 
aktivoimisen toimintamalleja. taksvärkin tuki on mahdollistanut PAMIn pitkäjänteisen työn nuorten 
voimaannuttamisen, kansalaistaitojen harjaannuttamisen sekä nuorten omaehtoisen toiminnan ja nuorten 
itse kunnissa tekemän vaikuttamistyön mallien kehittämiseksi. PAMI tekee uraauurtavaa nuorisotyötä 
Guatemalassa sellaisilla paikkakunnilla, joissa on hyvin vähän tai ei lainkaan muita nuorisolähtöistä työtä 
tekeviä tahoja. taksvärkin tuella PAMI on esimerkiksi edesauttanut nuorisotoimistojen perustamista 
kolmeen kuntaan ja fasilitoinut niiden oikeusperustaisten toimintaohjelmien laatimista.

tämänhetkinen yhteistyöhanke päättyy vuonna 2017, mutta kumppanuus jatkuu uudella ohjelmakaudella 
ensin strategisen suunnittelun ja järjestön sosiaalisen inkluusion vahvistamisen parissa, ja vuonna 2019 
uudella yhteistyöhankkeella Chimaltenangon alueella, joka on yksi PAMIn uuden strategian (2018–2022) 
priorisoiduista toiminta-alueista. Uudessa yhteistyöhankkeessa tullaan soveltamaan vuonna 2017 
päättyvän hankkeen toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä uudella maantieteellisellä alueella. 

KENIA 
Kenian demokratia on nuori. Presidentti Moin yksinvallan jälkeen ensimmäiset vapaat vaalit olivat vuonna 
2002. Monipuoluejärjestelmää ohjaavat edelleen pitkälle etniset yhteydet poliittisten ohjelmien sijaan. 
Vuoden 2007 presidentinvaalien jälkeen maa ajautui etniseen konfliktiin, jossa kuoli 1500 ihmistä ja joka 
ajoi tuhansia ihmisiä maan sisäisiksi pakolaisiksi. toisaalta viime vuosien taloudellinen kehitys ja vuoden 
2010 perustuslakiuudistus ja hallinnon hajauttaminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia demokraattiselle 
ja kestävälle kehitykselle. Suurimpia esteitä kehitykselle ovat mm. korruptio, eriarvoisuus ja eriytyneisyys 
erityisesti alueittain ja etnisten ryhmien välillä sekä kansalaisyhteiskunnan rajoitettu tila toimia ja 
vaikuttaa.  Nämä tekijät vaikuttavat siihen, että Kenia on edelleen maailman hauraimpien maiden 
joukossa 22. sijalla 178:sta.12 Myös transparency Internationalin korruptioindeksissä Kenia on häntäpäässä 
sijalla 145./176.13 Vuoden 2017 elokuun presidentin ja maakuntajohdon vaalit ovat yksi koetinkivi Kenian 
lähitulevaisuudessa. Myös pitkään jatkunut kuivuus maan itäisissä ja pohjoisissa osissa tuo mm. sisäisen 
muuttoliikkeen kautta kehityshaasteita. 

Nykyjohdon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välinen suhde on Keniassa huono johtuen 2007/2008 
vaaleihin liittyvästä väkivallasta ja sen jälkeisestä ICC prosessista, jossa kansalaisyhteiskunnan edus-
tajat vaativat nykyistä presidentti Kenyattaa ja varapresidenttiä vastuuseen vaaliväkivaltaisuuksien 
rahoittamisesta. Progressiivinen PBO Public Benefit Organizations laki hyväksyttiin presidentin toimes-
ta vuonna 2013, mutta sen toteuttamista on viivytetty mm. viidellä muutosyrityksellä eikä sitä ole 
tähän päivään mennessä toimeenpantu. Sen sijaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toiminnan va-
pautta on rajoitettu ilman selviä perusteita. Myös hajanainen lainsäädäntö ja hallinnon vastuunjako 
niin rekisteröitymisen kuin sektorikohtaisen toiminnan osalta haittaa kansalaisjärjestöjen tehokasta 
toimintaa.14  

Keniassa järjestösektorilla yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisenä tekijänä pidetään valtion kykyä 
saada toimettomat nuoret kiinni koulutukseen, työelämään ja kokemaan osallisuutta yhteiskunnassa.15 
Keniassa on 15–24 vuotiaita nuoria n. 19 % väestöstä ja alle 24-vuotiaita n. 60 %.16 Ydinkysymykset nuorten 

12 Fund for Peace (2017), Fragile State Index, http://fundforpeace.org/fsi/data/, luettu 9.6.2017
13 Transparency International, Corruption Index 2016, www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_in-
dex_2016, luettu 9.6.2017
14 The International Center for Not-for-Profit Law, Civic Freedom Monitor,  http://www.icnl.org/research/monitor/kenya.html, 
luettu 9.6.2017
15  Wood J. (2016), Unintended consequences: DAG governments and shrinking civil society space in Kenya. Development in 
Practice, 26:5, 532-543
16 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html, luettu 9.6.2017
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aseman parantamiseksi Keniassa, kuten maailmalla yleensäkin, liittyvät koulutukseen, työllistymiseen ja 
seksuaaliterveyteen.17 Nuorisotyöttömyydessä on alueellisia eroja, mutta erityisesti se koettelee noin 
20-vuotiaita, joiden keskuudessa työttömyysprosentti on noin 35 prosenttia. Alle 30-vuotiaiden naisten 
työttömyys on jokaisessa provinssissa suurempaa kuin miesten.18  työllistymisen haasteisin liittyy myös 
peruskoulutuksen heikko laatu sekä toisen ja kolmannen asteen koulutuksen vähäinen määrä. Vain n. 10 
%:lla kenialaisista on korkeakoulutus ja 40 %:lla toisen asteen koulutus.19

Myös nuorisorikollisuus on Keniassa suuri ongelma. Noin puolet vankiloissa olevista on nuoria 
15–24-vuotiaita ja 16–24-vuotiaat tekevät 53 prosenttia rikoksista.20 Rikosoikeudelliseen vastuuseen voi 
joutua jo kahdeksanvuotias, ja lapsia kohdellaan rikosasioissa epäoikeudenmukaisesti.21 toisaalta yli 75 % 
lapsista on kokenut väkivaltaa ja noin 30 % tytöistä ja 20 % pojista seksuaalista väkivaltaa ennen 18 ikä-
vuottaan.22 Noin 26 % tytöistä naitetaan alaikäisinä23. Nuorten kokemissa haasteissa on suuria alueellisia 
eroja. Erityisesti kuivilla ja puolikuivilla alueilla pohjoisessa ja kaupunkien epävirallisilla asuinalueilla 
koulutuksen, työllistymisen ja lastensuojelun ongelmat ovat suuria. Kenia kaupungistuu kohtuullisen 
nopeasti, noin 4 % 2010–2020 välisenä aikana. tällä hetkellä noin 25 % väestöstä asuu kaupungeissa ja 
kasvu kohdistuu erityisesti epävirallisille asuinalueille.24 

taksvärkki ry:n tukema kehitysyhteistyö pureutuu juuri epävirallisten asuinalueiden kasvaviin haasteisiin 
pyrkimällä vähentämään nuorisorikollisuutta ja kadulla elävien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä 
kohtaamia haasteita, ja purkamaan syitä haasteiden takana. 

Undugu Society of Kenya (USK)

taksvärkki ry:n kumppani Keniassa on 1970-luvulta asti toiminut Undugu Society of Kenya (USK), joka 
keskittyy kadulla elävien ja työskentelevien lasten ja nuorten määrän vähentämiseen Nairobissa ja 
Kisumussa. Erityisesti Undugu on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut muissakin järjestöissä 
kiinnostusta herättänyttä yhdistysmallia, joka jakautuu kolmeen vaiheeseen lasten ja nuorten 
pelastamiseksi pois kaduilta, kuntouttamiseksi ja lopulta integroimiseksi takaisin yhteiskuntaan. Undugu 
toteuttaa myös ennaltaehkäiseviä ohjelmia mm. perheterapian, kouluyhteistyön ja vanhempainryhmien 
parissa köyhillä kaupunkialueilla ja maaseutuyhteisöissä. Nuorille naisille on erityisohjelma prostituutiolle 
vaihtoehtoisten toimeentulon tapojen löytämiseksi. Undugu on tunnettu toimija lastensuojelun sektorilla, 
ja viestintää ja vaikuttamistyötä on tehty olennaisena osana strategiaa, tähän mennessä kuitenkin aika 
vähäisin resurssein. 

Uudessa strategiassaan 2017–2021 Undugu painottaa entistä enemmän rakenteisiin ja normeihin 
vaikuttamista, jotta katulapsiongelman taustalla vaikuttavat syyt tulisivat ratkaistuksi. Myös järjestön 
oman kapasiteetin vahvistamiseen keskitytään erityisesti seurannan, viestinnän ja ulkoisten suhteiden 
parantamisen osalta. Undugun vahvuuksia ovat tehokkaat lastensuojelun ja nuorisotyön menetelmät, 
pitkä kokemus sektorilta, hyvät suhteet sektorin muihin toimijoihin sekä hyvä hankehallinnon osaaminen 
ja kapasiteetti. 

taksvärkki ry:n tukemassa hankkeessa (2015–2017) keskitytään erityisesti nuorten yhdistysten toimintaan, 

17 Government of the Republic of Kenya (2013), Kenya Population Situation Analysis, NCPD.
18 UNDP (2013), Kenya’s Youth Unemployment Challenge. Discussion paper. Bureau for Development Policy, United Nations 
Development Programme: New York
19 Government of the Republic of Kenya (2013), Kenya Population Situation Analysis, NCPD.
20 Mt.
21 Smeaton E. (2012), Struggling to survive. Children living alone in the streets in Tanzania and Kenya, Railway Children Africa: 
Tanzania
22 UNICEF Kenya (2012), Violence against Children in Kenya: Findings from a 2010 national survey. Summary report on the 
prevalence of sexual, physical and emotional violence, context of sexual violence, and health and behavioral consequences of 
violence experienced in childhood.
23 Kenya Demographic and Health Survey (2014), Kenya Bureau of Statistics.
24 Maailmanpankki (2016), Kenya Urbanization Review, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23753
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lastenoikeuksista tiedottamiseen kouluissa ja vanhempainryhmissä sekä viestinnän ja vaikuttamistyön 
vahvistamiseen. Vuonna 2018 alkavassa jatkohankkeessa keskitytään erityisesti nuorten naisten ja 
vammaisten nuorten osallisuuden kehittämiseen yhdistystoiminnassa, sekä vaikuttamistyön kapasiteetin 
vahvistamiseen. taksvärkki ry ja Undugu tekivät yhteistyötä jo vuosina 2008–2012 yhdistysmallin 
vakiinnuttamiseksi järjestön toimintaan. tärkeänä komponenttina molemmissa hankkeissa on ollut 
koordinaatio muiden katulasten hyväksi toimivien järjestöjen kanssa, jotta hyväntekeväisyyden sijaan 
keskityttäisiin taustalla vaikuttaviin ongelmiin eikä houkuteltaisi lapsia ja nuoria kadulle esimerkiksi 
ruoka-avulla. 

MALAwI 

Malawi25 on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista, mutta poliittisesti suhteellisen vakaa maa. 
talous perustuu maatalouteen ja valtio on pitkälti riippuvainen ulkoisesta rahallisesta avusta. Maan 
vienti muodostuu pääosin maataloudesta, joten ilmastoshokit ovat vähenevän ulkopuolisen rahoituksen, 
valtion taloudenhallinnan, korkean inflaation ja vähäisen viennin ohella merkittävä haaste Malawin 
talouskasvulle. Vuonna 2011 arvioitiin, että 50,7 % koko Malawin asukkaista eli köyhyysrajan alapuolella, 
ja 25 % äärimmäisessä köyhyydessä. 

Väestönkasvun hallinta on ratkaisevaa maan kehitykselle. Fund for Peacen hauraiden valtioiden 
indikaattoreilla Malawi on 44:ksi haurain 178:sta.26

Korruptio on vakava ongelma hallituksen korruption vastaisista ohjelmista huolimatta. 2000-luvulla 
on paljastunut useampia korruptiotapauksia, joiden seurauksena ulkopuoliset rahoittajat ovat ajoittain 
vetäneet budjettitukeaan pois. Suurimmiksi ongelmakohdiksi on tunnistettu mm. alirahoitetut 
valvontamekanismit, hyvä veli -verkostot, presidentin laaja-alainen valta, rajoitettu pääsy hallituksen 
tietoihin sekä monimutkainen sääntely, joka tekee valtion palveluiden toteutumisesta hidasta ja edesauttaa 
lahjontaa. transparency Internationalin vuoden 2016 korruptioindeksin mukaisessa listauksessa Malawi 
on sijalla 120/176 (1=vähiten korruptoitunut)27. Demokratian toimivuuden haasteena on myös heikko 
paikallishallinto sekä kansalaisten poliittisen osallistumisen kanavien puute.

Vuosille 2011–2016 tehdyssä Malawin uusimmassa kehitys- ja köyhyydenvähentämisstrategiassa The 
Malawi Growth and Development Strategy II korostuu kestävä taloudellinen kasvu, sosiaalinen kehitys, 
sosiaalinen tuki ja katastrofien hallinta, infrastruktuurin kehitys, hallinto sekä sukupuoli ja kapasiteetin 
kehitys. Nämä jakautuvat tarkemmin yhdeksään prioriteetti-alueeseen, joista taksvärkki ry:n ohjelman 
kannalta olennaisia ovat ennen kaikkea lasten kehitys, koulutus, julkinen terveys, malarian ja HIV/AIDSin 
hallinta sekä nuorten kehitys ja voimaantuminen.

Malawin väestö on nuorta: 46,5 % on alle 15-vuotiaita ja 20,5 % 15–24-vuotiaita.28 Maan mediaani-ikä 
on 17. 15–29-vuotiaista noin 27,5 % on työttömiä. Nuorisotyöttömyys on laajempaa kaupungeissa ja 
yleisempää tyttöjen kohdalla. Suuri nuorisoväestö ja kaupungistuminen ovat molemmat sekä haasteita 
että mahdollisuuksia maan tulevaisuudelle. Nuorten keskuudesta löytyy kuitenkin eriarvoisuutta: 
tytöt, orvot, äärimmäisessä köyhyydessä elävät ja vammaiset kohtaavat enemmän esteitä kuin muut 
malawilaisessa yhteiskunnassa. Lapsityövoiman (5–14-vuotiaat) määrä on 25,7 %. Malawi on allekirjoit-
tanut ja ratifioinut merkittävimmät nuorten, naisten ja vammaisten asemaa ja syrjimistä käsittelevät 

25 Erikseen merkittyjä lähdeviitteitä lukuun ottamatta kaikki Malawi-kuvauksen tiedot tiivistetty huhtikuussa 2017 valmis-
tuneesta Taksvärkki ry:n maakatsauksesta, joka laadittiin osana uuden hankkeen valmisteluprosessia. Seppinen, L (2017): 
Katsaus yhteiskuntaan ja nuorten tyttöjen asemaan Malawissa. Taustaselvitys Malawi-hankkeelle. Taksvärkki ry. Maakatsaus jul-
kaistaan elokuussa 2017 Taksvärkki ry:n verkkosivustolla. Tätä ennen sähköisen version voi tarvittaessa pyytää Taksvärkki ry:ltä.
26 Fragile States Index – Annual Report 2017 http://fundforpeace.org/fsi/2017/05/14/fragile-states-index-2017-annual-report/ 
(viitattu 9.6.2017)
27 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (viitattu 14.6.2017)
28 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html (luettu 14.6.2017)
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YK:n29 ja Afrikan unionin komission30 kansainväliset sopimukset ja julistukset, joita noudatetaan myös 
kansallisten lakien ja linjauksien suunnittelussa. 

Ilmaisesta peruskoulusta huolimatta suuret määrät nuoria jättävät koulun kesken ja jäävät vaille tietoja 
ja taitoja, jotka edesauttaisivat heidän työllistymistään ja kehittäisivät elämänhallintataitoja esimerkiksi 
terveyteen, hygieniaan ja tunne-elämään liittyvien asioiden suhteen. Vähäinen tieto seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja perhesuunnittelusta johtaa teiniraskauksiin, jotka vaikuttavat niin tyttöihin 
kuin poikiinkin tyttöjen jättäytyessä koulusta ollakseen kotiäitejä, ja poikien mennessä töihin elättääkseen 
uuden perheensä.  työllistyneet nuoret tekevät usein töitä epämuodollisesti, epäsäännöllisesti, huonolla 
palkalla ja huonoissa olosuhteissa. Alhainen koulutustaso siirtyy sukupolvelta toiselle perheiden sisällä. 
Nuoret sanovatkin merkittävämmäksi tekijäksi työttömyydessään tietojen ja taitojen puutteen. Nuorten 
työttömyys tiedostetaan suurena haasteena ja se on huomioitu mm. Malawi Growth and Development 
Strategyssa, National Employment and Labour Policyssa, National Youth Policyssa ja Malawi Decent Work 
Country Programmessa. 

Kansallinen nuorisopolitiikka on kattava, määrittäen myös toimeenpanijat valtionhallinnosta 
kansalaisyhteiskuntaan. Linjauksen muodostuksessa konsultoitiin nuoria ja oleellisia sidosryhmiä. 
Nuorten ongelmiksi listataan työttömyys, lapsiavioliitot ja teiniraskaudet, HIV/AIDS ja sukupuolitaudit, 
päihteet ja puutteelliset koulutustilat, jotka johtavat vähäisiin tietoihin ja taitoihin nuorten keskuudessa. 
Nuorten joutilaisuus nähdään yhteiskunnallisena vaarana, sillä joutilaat nuoret voidaan houkutella ja 
rekrytoida poliittisesti värittyneisiin väkivaltaisiin jengeihin. Nuorten työllistymistä ja taitojen hankkimista 
korostetaan, ja tässä yksityinen sektori nähdään vaikuttavana tekijänä. Politiikka määrittelee myös 
nuorisokiintiöt kaikkien tasojen päättäjäelimiin sekä edellytysten luomista nuorisotoiminnalle kuten 
nuorten ryhmille, järjestöille, keskuksille ja verkostoille sekä toimijoiden kapasiteetin vahvistamisen 
tarpeen. Käytännössä politiikkaa ei kuitenkaan implementoida riittävästi.

Sukupuolipolitiikka tähtää tyttöjen ja poikien koulunkäynnin tukemiseen, seksuaali- ja 
lisääntymisoikeuksien turvaamiseen ja HIV/AIDS tilanteen paranemiseen, sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiseen kaikilla taloussektoreilla, köyhyyden vähentämiseen naisten ja muiden haavoit-
tuvien ryhmien keskuudessa, naisten osallisuuden lisääntymiseen päätöksenteossa ja poliittisessa 
ja julkisessa elämässä, sukupuoleen perustuvan väkivallan vähenemiseen ja kansallisen tasa-arvon 
edistämiseksi luodun järjestelmän vahvistamiseen. Koulutuksen kohdalla mainitaan tyttöjen 
kohtaamat haasteet kuten luokkahuoneissa tapahtuva seksuaalinen häirintä, naisopettajien vähyys, 
tyttöjen vähäinen mielenkiinto tiedeaineita kohtaan, tyttöjen sosioekonominen asema sekä tarve 
tyttökiintiöille toisen asteen koulutuksessa ja haitallisten kulttuuristen tapojen eliminointiin. 
Myös yhteisöjen mielenkiinnon herättäminen lasten koulunkäynnin suhteen on listattu osaksi 
toteutusstrategiaa. Malawilla on myös syrjimisen kieltävä lainsäädäntö sekä erillinen vammaisten 
oikeuksia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskeva politiikkasuunnitelma, joka kieltää vammaisuuteen 
perustuvan syrjimisen rangaistavana tekona, takaa vammaisille ihmisille koulutuksen kaikilla asteilla 
sekä heidän erityistarpeidensa huomioimisen muiden linjausten ja ohjelmien suunnittelussa. Kaikesta 
huolimatta lakeja ei implementoida käytännön tasolla riittävästi.

taksvärkki ry:n vuonna 2018 käynnistyvä kehitysyhteistyöhanke on suoraan linjassa kansallisen 
nuorisopolitiikan, sukupuolipolitiikan, vammaisten oikeuksia koskevan politiikkasuunnitelman sekä 
muiden olennaisten politiikkalinjausten kanssa ja luo painetta niiden toimeenpanolle vahvistamalla 
ruohonjuuritason sidosryhmien toimijuutta ja kapasiteettia.

Kansalaisyhteiskunnalla on ollut merkittävä rooli maan kehittymisessä, ihmisoikeuksien ja 
demokratian toteutumisessa sekä valtion ja kansalaisten välisen keskustelun ylläpitämisessä ja 

29 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD) ja Convention on the Rights of the Child (CRC)
30 The African Youth Charter, Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa ja 
African Charter on the Rights and Welfare of the Child
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valtion toimien tarkkailussa. Oikeus vapaaseen poliittiseen osallistumiseen taataan perustuslaissa, 
mutta samalla muut pykälät rajoittavat sitä. Esimerkiksi hallitusta tarkkailevat ja korruptiotapauksista 
raportoivat kansalaisyhteiskunnan toimijat mielletään oppositiona, ja äänekkäimpien aktivistien 
ahdistelua ja uhkailua tapahtuu. Myös ’perinteistä poikkeavia arvoja’ ja muutosta puolustavat tahot 
kohtaavat vastustusta, jos heidät koetaan ulkomaisten rahoittajien agendojen edustajiksi. tämä 
näkyy esimerkiksi HLBtI-oikeuksia ajavien järjestöjen kohtaamassa vastustuksessa.

CIVICUS Monitor -sivuston mukaan kansalaisyhteiskunnan tila Malawissa on ’kaventunut’, mikä on toiseksi 
optimaalisin tilanne viiden sijan asteikolla ’avoimen’ ollessa paras. Perustuslaki takaa yhdistysvapauden, 
joskin NGO Act edellyttää kansalaisjärjestöiltä kahta rekisteröintiä ja CONGOMAn jäsenyyttä, jonka 
vuosimaksut hankalien rekisteröitymisprosessien ohella rajoittavat pienimpien järjestöjen olemassaoloa. 
Valtion viholliseksi leimatut ihmisoikeuspuolustajat saattavat kohdata häirintää, uhkailua ja pidätyksiä. 
Vaikka lehdistö saa toimia suhteellisen vapaasti, hallitusta kritisoivat toimittajat ja julkaisut saattavat 
joutua ahdistelun ja väkivallan uhreiksi. Journalismin laatua on myös kritisoitu: julkaistut tekstit harvoin 
tarjoavat kunnollista kritiikkiä tai vaihtoehtoisia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin. Vuoden 2016 
arvioinneissa maa sai luvun 45 Freedom Housen Press Freedom Score -mittarilla (0=paras, 100=huonoin). 
Vuoden 2016 lopussa allekirjoitettu Access to Information Act takaa paremmin pääsyn julkisen sektorin 
tietoihin, mikä on aiemmin ollut haaste toimittajien ja kansalaisjärjestöjen työssä. Lehdistönvapauden 
nähdään parantuneen ja internetin käyttöä rajoittavat lähinnä käyttökustannukset.31

The Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE)

Malawilainen vuonna 1997 perustettu CYECE on taksvärkki ry:n uusin kumppanijärjestö, jonka kanssa 
suunniteltu yhteistyöhanke alkaa vuonna 2018. Järjestöllä on noin 20 työntekijää, joista suurin osa 
keskustoimistolla Lilongwessa. Lisäksi järjestöllä on kenttätoimistot Dedzassa, Salimassa ja Mangochissa. 

CYECE:n työ tähtää positiiviseen sosiaaliseen muutokseen, keskittyen lapsen oikeuksien ja nuorten 
seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien edistämiseen sekä nuorten voimaannuttamiseen kapasiteetin 
kehittämisen, vaikuttamistyön, yhteisöjen mobilisoinnin ja viestinnän kautta. CYECE:n toimintamalliin 
kuuluu laaja-alainen yhteistyö nuorisoryhmien, paikallisviranomaisten, kyläpäälliköiden, oppilaitosten, 
vanhempien  ja muiden sidosryhmien kanssa. CYECE on vakaa toimija nuorisotyön ja seksuaalioikeuksien 
kentällä. Se toimii aktiivisesti mukana alueellisissa ja kansallisissa kansalaisyhteiskuntaan, 
seksuaaliterveyteen, sukupuolten tasa-arvoon ja lapsen oikeuksiin liittyvissä verkostoissa kuten 
Reproductive Health Advocacy Network for Africa (RHANA), NGO Coalition on Child Rights (NGO CCR), 
NGO Gender Coordination Network (NGO GCN), Malawi Health Equity Network (MHEN) ja Civil Society 
Education Coalition (CSEC). 

taksvärkki ry:n ja CYECE:n alkava yhteistyöhanke toimii Saliman alueen kylissä nuorten tasavertaisen, 
erityisesti tyttöjen ja vammaisten nuorten koulunkäynnin ja päätöksentekoon osallistumismahdolli-
suuksien lisäämiseksi. toiminnan keskiössä ovat nuorten ja tyttöjen toimintaryhmät, vanhempien ja 
opettajien tuen lisääminen sekä tyttöjen oikeuksien toteutumista edistävien yhteisötason by-laws 
prosessien fasilitointi.

NEPAL

Nepalin demokraattinen tasavalta perustettiin vasta vuonna 2008, kun maoistit olivat vuonna 2006 
päättyneessä yli 10-vuotisessa sisällissodassa syrjäyttäneet monarkian. Maassa on tilastoitu n. 125 
eri etnistä ryhmää ja kastia ja yli sata kieltä, mikä asettaa haasteita poliittiselle kentälle. Sisällissodan 
jälkeisen rauhanprosessin hidas eteneminen ja epävakaus osoittivat, ettei poliittinen järjestelmä 

31 https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/11/01/malawi-overview/ (luettu 11.6.2017)
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huomioinut erilaisten etnisten ja kulttuuristen ryhmien asemaa pyrkiessään kohti yhtenäistä kulttuuria. 
tyytymättömyys vallitsevaa politiikkaa kohtaan on johtanut etnisten ja alueellisten identiteettien 
vahvistumiseen ja niistä kumpuaviin poliittisiin vaatimuksiin.32 Vuonna 2015 vuosien prosessin jälkeen 
hyväksytty uusi perustuslaki aiheutti vastarintaa erityisesti Eteläisessä Nepalissa Madhesien keskuudessa, 
mikä johti Intian epäviralliseen tuontisulkuun ja pulaan polttoaineesta ja muista tuontituotteista koko 
maassa heikentäen eri taloudenalojen toimintaa.33 

Perinteiset tavat ja uskomukset asettavat edelleen kastittomat eli dalitit, alakastiset ja janajati-
alkuperäiskansat haavoittuvaan asemaan, vaikka virallisesti syrjintä on kielletty lailla vuodesta 1962 
alkaen. Vuoden 2011 väestönlaskennan mukaan kastittomia oli noin 13 % väestöstä. Heistä 43 % elää 
äärimmäisessä köyhyydessä, ja he ovat muita väestöryhmiä useammin luku- ja kirjoitustaidottomia. 
Vaikka Nepal onnistui puolittamaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän vuosituhattavoitteiden 
mukaisesti, dalitien ja marginalisoituneiden alkuperäiskansojen asema on jopa huonontunut muuhun 
väestöön verrattuna. Dalitit ovat kuitenkin alkaneet vaatia omia oikeuksiaan entistä painokkaammin. 
Janajateihin on laskettu kuuluvan jopa 40 prosenttia nepalilaisista. Kaikkien asema ei ole huono, mutta he 
eivät ole yhtä hyvin edustettuna esimerkiksi valtion viroissa, eikä valtio ole tunnustanut heidän kielellisiä 
ja kulttuurisia oikeuksiaan.34

Nepal lukeutuu maailman köyhimpiin maihin ja on riippuvainen ulkomaisilta rahoittajilta saamastaan 
avusta. Moniulotteisen köyhyysindeksin mukaan Nepalin väestöstä 44,2 % on köyhiä. Kaupungeissa 
köyhiksi lasketaan 15,4 % väestöstä, kun maaseudulla luku on 48,4. Noin 80 % väestöstä asuu maaseudulla. 
Muuttoliike kaupunkeihin kiihtyy, ja kaupunkiväestön arvioidaan kasvavan 20 % vuoteen 2020 mennessä. 
talous on ollut kasvussa viime vuosikymmeninä, mutta Intian tuontisulun ja perustuslain hyväksymisestä 
seuranneiden levottomuuksien, vuoden 2015 tuhoisan maanjäristyksen ja vähäisten monsuunisateiden 
seurauksena talous kääntyi viime vuonna jälleen laskuun ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus 
väestöstä kasvoi.35 Maanjäristystuhot ovat mittavia ja etenkin perifeerisillä alueilla jälleenrakennustyöt 
kestävät vuosia. Maaviljelyyn perustuva talous on erittäin herkkä ilmastonmuutokselle, jonka seurauksena 
äärimmäisten sääilmiöiden kuten kuivuuden, tulvien ja rankkasateiden pelätään toistuvan aiempaa 
useammin.36

Korruptio on laaja ongelma ja heikentää kansalaisten uskoa poliittiseen järjestelmään: vuoden 2013 globaalin 
korruptiobarometrin mukaan 90 % nepalilaisista arvioi poliittisten puolueiden olevan korruptoituneita. 
Sen sijaan mediaa ja uskonnollisia yhteisöjä vain 33 % piti korruptoituneina.37 transparency internationalin 
vuoden 2016 korruptiolistauksessa Nepal on häntäpäässä sijalla 131/17638. Korruption lisäksi poliittisten 
prosessien hidas eteneminen ja entisten maolaississien hidas sopeuttaminen yhteiskuntaan lisäävät maan 
poliittista epävakautta. tyytymättömyys hallituksen toimintaan näkyy arkipäivässä toistuvina lakkoina.39 
Fund for Peacen hauraiden valtioiden indikaattoreilla Nepal on 33:ksi haurain 178:sta.40

Myös Nepalin väestö on nuorta: noin 31 % on alle 15-vuotiaita ja 22 % on 15–24-vuotiaita.41 Nuoren 
käsite on kuitenkin kulttuurisesti ongelmallinen, sillä ”nuorina” pidetään henkilöitä, jotka eivät ole vielä 
naimisissa. Lisäksi ”nuorilla” on usein viitattu vain poikiin, sillä tyttöjen ei ole perinteisesti ajateltu olevan 

32 Kopra, T. (2015), Katsaus nuorten yhteiskunnalliseen asemaan Nepalissa. Taustaselvitys Nepal-hankkeeseen. Taksvärkki ry, 
http://www.taksvarkki.fi/nepal2015/15/wp-content/uploads/2011/06/Nepal-taustaselvitys.pdf
33 Suomen Nepalin suurlähetystön strateginen suunnitelma ajalle 2016–2019
34 Kopra, T. (2015), Katsaus nuorten yhteiskunnalliseen asemaan Nepalissa. Taustaselvitys Nepal-hankkeeseen.
35 Suomen Nepalin suurlähetystön strateginen suunnitelma ajalle 2016–2019
36 Kopra, T. (2015), Katsaus nuorten yhteiskunnalliseen asemaan Nepalissa. Taustaselvitys Nepal-hankkeeseen.
37 https://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=nepal
38 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (luettu 9.6.2017)
39 Kopra, T. (2015), Katsaus nuorten yhteiskunnalliseen asemaan Nepalissa. Taustaselvitys Nepal-hankkeeseen.
40 Fragile States Index – Annual Report 2017 http://fundforpeace.org/fsi/2017/05/14/fragile-states-index-2017-annual-report/ 
(viitattu 9.6.2017)
41 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html (luettu 9.6.2017)
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aktiivisia kodin ulkopuolella. Valtion nuorisopoliittinen ohjelma määrittelee nuoren 16–40 -vuotiaaksi. 
Nuoret on nähty Nepalissa myös poliittista epävarmuutta aiheuttavana ryhmänä, sillä esimerkiksi 
sisällissodan aikana merkittävä osa maolaiskapinallisista oli nuoria. Nuoria ei ole perinteisesti pidetty 
voimavarana yhteiskunnalle, mikä pienentää nuorten mahdollisuuksia positiiviseen vaikuttamiseen 
ja osallistumiseen. Vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja yhteiskunnan politisoituminen ovat lisänneet 
poliittista väkivaltaa erityisesti nuorten keskuudessa, mikä näkyy esimerkiksi toisten puolueiden jäsenten 
uhkailuna tai pahoinpitelyinä. Näköalattomuus ja työttömyys ovat lisänneet nuorten riskiä liittyä rikol-
lisjengeihin. Väkivallan ja rikollisuuden lisääntymisen nuorten keskuudessa arvioidaan johtuvan siitä, 
ettei valtio aktiivisesti tue nuorten työllistymistä ja positiivisia vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. 
Perinteisesti hierarkkisessa yhteiskunnassa nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat heikommat kuin 
vanhempien sukupolvien. Nuoret eivät ole tietoisia omista oikeuksistaan tai niistä resursseista, jotka 
valtio on varannut nuorten aseman parantamiseen. Nuorten asema työmarkkinoilla on myös heikko. 
tyttöjen asemaan vaikuttavat erityisesti alaikäisenä solmitut avioliitot, jotka usein tekevät koulunkäynnin 
jatkamisen mahdottomaksi.42

Koulutus on ilmaista valtion ylläpitämissä kouluissa 10. luokkaan asti, mutta koulupuvut ja koulutarvikkeet 
perheet kustantavat itse. Koulutuksesta aiheutuvien kustannusten lisäksi koulutuksen huono laatu 
ei rohkaise vanhempia lähettämään lapsiaan kouluun. Nepalin koulujärjestelmän keskeiset haasteet 
ovatkin koulun keskeyttäneiden suuri määrä, koulutusmahdollisuuksien eriarvoistuminen ja opetuksen 
heikko laatu. Yleinen ongelma ovat myös opettajien toistuvat poissaolot ja alhainen motivaatio. 15–29-
vuotiaiden työttömyys on korkeampi verrattuna muihin ikäryhmiin. Suurin osa nuorista on joko työttömiä 
tai alityöllistettyjä, eli työstä saatava palkka ei riitä elämiseen. Nuorten on usein pakko ottaa vastaan 
väliaikaisia, huonosti palkattuja ja vaarallisia töitä. Myös koulutetuilla nuorilla on ongelmia työllistyä, sillä 
koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat eivät kohtaa. Koulutus ei auta nuoria kehittämään sosiaalisia taitojaan 
vaan keskittyy teknisiin tietoihin ja taitoihin. Nuorille ei myöskään ole tarjolla ammatinvalinnan ohjausta 
tai riittävästi ammatillisia koulutuspaikkoja. Raskas fyysinen maataloustyö ei enää houkuttele nuoria. 
Näköalattomuuden vuoksi monet lähtevät siirtotyöläisiksi ulkomaille tai muuttavat kaupunkeihin.43

Monarkian kukistumisen jälkeen kansalaisyhteiskunta on kasvanut voimakkaasti. Aktiivisella 
ja monitahoisella kansalaisyhteiskunnalla on rooli vaikuttamistyössä, palvelujentarjonnassa ja 
haavoittuvien ryhmien oikeuksien edistämisessä. Menneinä vuosina valtion ja poliitikkojen suhtautuminen 
kansalaisyhteiskuntaan on ollut kielteistä, mutta viime aikojen esimerkit maanjäristystuhoihin 
reagoimisesta ja perustuslakiprosessista viittaavat valtion asenteiden muuttuneen kansalaisyhteiskunnan 
suhteen rakentavampaan suuntaan. Poliisin harjoittama väkivalta on edelleen ongelma. Perustuslaki 
takaa sananvapauden ja yhdistysvapauden, mutta valtio edellyttää kansalaisjärjestöiltä vuotuista 
rekisteröitymistä ja valvoo järjestöjen toimintaa. Kansalaisyhteiskunnan tilaa pidetään suhteellisen 
vapaana ja keskustelulle avoimena, mutta LGBtI-oikeuksiin ja tiibetin tilanteeseen liittyvää toimintaa 
on rajoitettu. Joissain tilanteissa toimittajat ovat kohdanneet häirintää ja uhkailua poliitikkojen taholta 
ja esimerkiksi Nepalin ihmisoikeuskomission jäseniä on puhuteltu määräaikaistarkasteluprosessissa 
antamiensa lausuntojen tähden.44

Nepal on yksi Suomen kehitysyhteistyön pääyhteistyömaista, missä Suomen tuki kohdistuu koulutus-, 
vesi- ja sanitaatio- ja metsäsektoreille. taksvärkki ry:n ohjelmatyö Nepalissa on linjassa Suomen 
maastrategiaan, joka edistää haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeutta koulutukseen, veteen ja 
sanitaatioon sekä osallisuutta päätöksentekoon ja palveluihin. Kehittämällä syrjäseutujen kyläkoulujen 
sidosryhmien yhteistyötä koulujen kehittämissuunnitelmien laatimisessa, parantamalla koulujen fyysistä 
ja henkistä ympäristöä sekä edistämällä turvallisen juomaveden saatavuutta ja tytöille sopivien 
saniteettitilojen rakentamista taksvärkki ry:n ohjelma täydentää Suomen tukemien koulutus- sekä vesi- 
ja sanitaatio-ohjelmien tavoitteita. Selkeimmin työ täydentää opetussektoriohjelmaa toiminnallistamalla 

42 Kopra, T. (2015), Katsaus nuorten yhteiskunnalliseen asemaan Nepalissa. Taustaselvitys Nepal-hankkeeseen.
43 Mt.
44 https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/01/01/nepal-overview/ (luettu 10.6.2017)
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valtion ohjelmaa sellaisissa kyläkouluissa, joilla on perifeerisen sijaintinsa vuoksi heikot yhteydet opetus-
viranomaisiin ja koulujen sidosryhmillä puutteellinen ymmärrys ja taidot implementoida virallisia 
vaatimuksia.45

Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA)

Vuonna 1987 perustettu ECCA keskittyy ympäristökasvatukseen, kestävän kehityksen innovaatioiden 
levittämiseen, vesi- ja sanitaatiotyöhön sekä kouluympäristöjen kehittämiseen. Järjestön työ perustuu 
vapaaehtoistyöhön ja nuorten toimijoiden kapasiteetin vahvistamiseen. Järjestö toimi yli 3000 
kouluttamansa nuoren vapaaehtoisen verkoston voimin lähes 50 piirikunnan alueella. ECCAn toiminta 
perustuu paikallisten sidosryhmien kapasiteetin ja yhteistyömuotojen kehittämiseen. Vahvistamalla 
ruohonjuuritason toimijoita ja lisäämällä heidän asiantuntemustaan toimia oikeusperustaisesti, ECCA 
kontribuoi paikallisyhteisöjen kehitykseen. 

ECCA on vakaa ja asiantunteva kansalaisjärjestö, jolla on laajat paikalliset ja alueelliset verkostot. Se tekee 
yhteistyötä Nepalin hallituksen, paikallisviranomaisten, kansainvälisten ja kansallisten kansalaisjärjestöjen 
kanssa. Se on aktiivinen lukuisissa nuoriso-, ympäristö-, sanitaatio- ja opetusalan verkostoissa: mm. 
country focal point UNEP:in South Asian Youth Environment Network SAYEN:ssa, maakoordinaattori 
Global Learning and Observation to Benefit the Environment GLOBE:ssa, puheenjohtaja kansainvälisen 
luonnonsuojeluliitto IUCN:n Nepalin komiteassa, alueellinen sihteeri NGO Network on Climate Change:ssa 
ja jäsen Nepalin keskuskauppakamari FNCCI:n yritysvastuun foorumissa. ECCA on saanut kansallisella 
tasolla tunnustusta oppilaskuntia osallistavasta toimintamallistaan kouluympäristöjen kehittämistyössä. 
Järjestön näkemyksessä kouluympäristö pitää sisällään paitsi ympäristö- ja terveyskasvatukselliset 
elementit (ekologia, hygienia, puhdas juomavesi ja tasa-arvoinen sanitaatio) myös oppimisympäristön, 
joka pitää sisällään opiskelurauhan, ilmapiirin ja eri toimijoiden välisen positiivisen vuorovaikutuksen.  

taksvärkki ry:n ohjelmassa ECCA tukee Itä-Nepalin kolmen piirikunnan (Morang, Dhankuta ja 
Jhapa) syrjäseudun kyläkoulujen oppilaskuntien (Child Club) perustamista ja toimintaa, kouluttaa 
oppilaskunta-aktiiveja ja vastuunkantajia sekä kouluttaa ja fasilitoi oppilaskuntien ja sidosryhmien 
(vanhempainyhdistykset, opettajat, koulujen johtokunta, kylänkehittämiskomiteat, metsänhoitoyhteisöt 
jne.) yhteistyötä koulujen kehittämissuunnitelmien (SIP) laatimisessa ja toteutuksessa. Hankkeen si-
sältö, toimintamallit ja kumppanijärjestön laajat verkostot Nepalissa voisivat tarjota malleja myös 
yritysyhteistyölle suomalaisten yritysten kanssa.

SAMBIA

Sambia on ollut eteläisen Afrikan mallimaa turvallisuuden näkökulmasta.  Maa on ollut poliittisesti vakaa 
vuoden 1964 itsenäistymisen jälkeen ja valta on vaihtunut suhteellisen rauhallisesta ja demokraattisesti 
vuonna 1991 maassa vallinneen yksipuoluejärjestelmän vaihtumisen jälkeen. Laajat kupariresurssit ovat 
tarjonneet taloudellista turvaa. toisaalta talouden yksipuolisuus on ollut herkkä kuparin markkinahinnan 
vaihteluille. Sambia kuuluukin edelleen köyhimpien maiden joukkoon, jos lasketaan äärimmäisessä 
köyhyydessä (alle 1,90 dollaria) elävien suhteellinen osuus väestöstä, joka oli 64 % vuonna 2015.46 Lisäksi 
viimeaikainen, vuoden 2016 vaalien jälkeinen kehitys opposition hiljentämiseksi on ollut huolestuttavaa 
myös demokratian ja poliittisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Erityisesti kriittinen media 
on usein kohdannut painostusta ja pidätyksiä ja toisaalta lehtiä ja tV-asemia on suljettu kokonaan tai 
määräajoiksi.47 Sambia onkin taksvärkki ry:n ohjelmamaista ainoa, jossa ei Freedom House -järjestön 

45 Country strategy for Development Cooperation Nepal 2016–2019
46 (http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/
47 CIVICUS (2017), CIVICUS Monitor, https://monitor.civicus.org/, luettu 9.6.2017
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mukaan ole ollenkaan medianvapautta (kategoriat: not free/partly free/free).48

Myös hauraiden valtioiden indeksin osalta Sambian kehitys kertoo ihmisoikeuksien kunnioituksen 
vähentymisestä, valtion toimien laillisuuden rapautumisesta sekä poliittisten ryhmien eriytymisestä. 
Sambian sija on kahdessa vuodessa pudonnut 53:stä 46:een.49 Korruption osalta Sambia oli vuonna 
2016 sijalla 87 eli tilanne on huomattavasti parempi kuin muissa ohjelmamaissa.50 tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että tilanne olisi vielä hyvä. Korruptiota esiintyy monella tasolla. Yhtenä esimerkkinä on nuorten 
työnsaanti, jossa korruptio ja nepotismi ovat yksi keskeinen este nuorten työnsaannille.51

Sambian kansalaisyhteiskunnan toimijoiden voidaan sanoa ottavan usein reaktiivisen roolin suhteessa 
valtion hallintoon ja poliittisiin päättäjiin. Yritykset kontrolloida rekisteröityjä järjestöjä uuden 
kansalaisjärjestölain avulla 2010 luvun vaihteessa oli viimeisin kriisi, jossa järjestöt aktivoituivat 
yhteisenä rintamana ja saivat äänensä kuuluville. Aiempia aktivoitumista vaatineita vaiheita on ollut sekä 
monipuoluejärjestelmään siirtyminen että presidentti Chiluban yritys muuttaa perustuslakia kolmannen 
valtakauden toivossa vuonna 2001. Kriisien ulkopuolella mekanismit osallistua päätöksentekoon ja käydä 
dialogia valtion johdon kanssa ovat heikot. Valtiolla on tiukka asenne toisinajattelijoita kohtaan, eivätkä 
Sambian lait tue poliittista sananvapautta, vapaata mediaa tai kokoontumisenvapautta liberaalille 
demokratialle vaadittavalla tavalla. toisaalta kansalaisjärjestöt kilpailevat keskenään rahoituksesta, työn 
koordinointi on vähäistä ja ruohonjuuritason edustus on heikko.52 

Noin 15,5 miljoonasta sambialaisesta noin 66 prosenttia on alle 25-vuotiaita.53 Nuorison määrä tulee 
vain kasvamaan, sillä syntyvyyden väheneminen on ollut hidasta. Kysymykset liittyen laadukkaan 
koulutuksen ja seksuaaliterveyteen liittyvien palvelujen saatavuuteen, työllistymismahdollisuuksiin sekä 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ovat keskeisiä myös Sambian kehitykselle. tällä hetkellä koulutuksen 
haasteita ovat mm. korkea keskeyttämisprosentti toiselle ja kolmannelle asteelle siirryttäessä, suuret 
luokat ja opettajien huono taso sekä tutkintojen huono vastaavuus suhteessa työmarkkinoiden 
kysyntään. työttömyys on nuorten keskuudessa tilastoista riippuen 2–6 -kertainen aikuisiin verrattuna. 
Seksuaaliterveyden osalta keskeistä olisi lisätä tiedotustyötä. Alle puolella sambialaisista nuorista on 
riittävästi asianmukaista tietoa esimerkiksi HIV/Aids:sta välttääkseen riskin saada tartuntaa. 20–24 
-vuotiaista nuorista 11,2 % naisista ovat HIV-positiviisia ja miehistä 7,3 %.54 Ennen 18-vuoden ikää 31 % 
20–24 -vuotiaista naisista olivat päätyneet naimisiin. Erot maaseudun ja kaupunkien välillä ovat suuret.55 
Strategisesti nuorten asiat ovat hyvin esillä valtakunnan politiikassa mm. uudistetun nuorisopoliittisen 
ohjelman ja National Action Plan on Youth Empowerement and Employment -ohjelman (2015) myötä, 
mutta ohjelmien rahoitus ja henkilökunta niiden toteuttamiseen ei ole riittävää. Noin 16 % nuorista oli 
tietoisia nuorisopoliittisesta ohjelmasta vuonna 2014.56 

taksvärkki ry:n hanke Sambiassa vastaa tarpeeseen saada nuoret, erityisesti haavoittuvassa asemassa 
elävät nuoret, mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toimimaan yhdessä elämässään kohtaamien 
haasteiden purkamiseksi. 

48 Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/zambia, luettu 9.6.2017
49 Fund for peace, (2017), Fragile State Index, http://fundforpeace.org/fsi/data/, luettu 9.6.2017
50 Transparency International, Corruption Index 2016, www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_in-
dex_2016, luettu 9.6.2017
51 International Youth Foundation (2014), YouthMap Zambia, http://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/YouthMap-
Zambia_Analysis.pdf
52 Kaliba M. (2014), Toward an Autonomous Civil Society: Rethinking State-Civil Society Relation in Zambia, International Jour-
nal of Not-for-Profit Law, 16:2.
53 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html, luettu 9.6.2017
54 NAC (2015), Global AIDS Response Progress Report – Zambia Country Report, Ministry of Health
55 Girls not Brides, http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/zambia/, luettu 9.6.2017
56 International Youth Foundation (2014), YouthMap Zambia, http://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/YouthMap-
Zambia_Analysis.pdf
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Barefeet Theatre 

taksvärkki ry:n kumppani Sambiassa on ollut vuodesta 2015 Barefeet theatre. Nuortenjärjestö ja 
kulttuuriliike on perustettu vuonna 2006 entisten katulasten ja irlantilaisen taiteilijan toimesta ja se 
keskittyy voimauttamaan ja suojelemaan haavoittuvassa asemassa eläviä lapsia ja nuoria taiteen ja 
erityisesti teatterin keinoin. 

Kymmenessä vuodessa Barefeet on kasvanut näkyväksi ja kiinnostusta Sambiassa ja maailmalla 
herättäväksi järjestöksi, jota kutsutaan alan konferensseihin kertomaan Participatory Process Performance 
-menetelmästään. Järjestö tekee Lusakassa yhteistyötä yli 40 lapsityön keskuksen/järjestön (Child Center) 
kanssa. Näiden keskuksien lapset ovat joko Barefeet Childrens’ Council:n (BCC) jäseniä tai osallistuvat 
Barefeetin fasilitaattoreiden järjestämiin työpajoihin, joissa opitaan esiintymistaitoja, itsevarmuutta ja 
kohdataan haasteita, jotka lasten ja nuorten elämässä vaikuttavat. BCC-neuvostoissa nuoret valitsevat 
itselleen tärkeitä teemoja, joita he pyrkivät ymmärtämään ja joihin he vaikuttavat yhteisöissään nuorten 
elinolosuhteiden ja osallisuuden parantamiseksi. 

Lisäksi Barefeetilla on toimintaryhmiä useissa kaupungeissa Sambiassa. Esimerkiksi taksvärkki ry:n 
hankkeessa on perustettu uudet BCC-neuvostot Kaomaan ja Livingstoneen. Keskeistä Barefeetin työssä 
on, että sitä tekevät entiset katulapset, jotka esimerkillään inspiroivat ja vakuuttavat kadulla eläviä ja 
työskenteleviä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria mahdollisuuksista elää ihmisarvoista elämää. 

taksvärkki ry:n hankkeessa (2015–2017) keskitytään BCC-ohjelman vakiinnuttamiseen mm. neuvoston 
toimintaohjeita ja sääntöjä kehittämällä, tiedottamalla sen toiminnasta, kouluttamalla jäseniä elämän-
hallinta- ja esiintymistaidoista sekä laajentamalla ja tukemalla toimintaa Kaomassa ja Livingstonessa. 
Jatkohankkeessa mm. vahvistetaan uusia BCC-neuvostoja, kehitetään neuvostojen varainkeruuta sekä 
tuetaan Barefeet-järjestön hallinnollista kapasiteettia. Vaikuttamistyön kehittämistä jatketaan, kun 
siihen keskittynyt EU-rahoitteinen hanke vuonna 2018 loppuu. 

SIERRA LEONE 
Sierra Leonen nykytilanteeseen ovat vaikuttaneet vuosien 1991–2002 sisällissodan lisäksi mm. 
perinteinen, moninainen yhteisökulttuuri, vapautettujen orjien asuttamisesta 1700-luvun lopulla 
alkanut ja vuoteen 1961 kestänyt Iso-Britannian siirtomaa-aika sekä pitkä yksinvallan aikakausi 1970 
luvulta sisällissotaan saakka.57 Vuosina 2014–2015 yli 3 900 kuolonuhria vaatinut Ebola-kriisi katkaisi 
maan sisällissodan jälkeiseen kasvun ja vahvistumisen kauden.58 tällä hetkellä Sierra Leone on hauraiden 
valtioiden indeksin mukaisessa luokituksessa 38. sijalla 178:sta (1=haurain, 178=vakain).59 Sisällissodan 
jälkeen asetetun totuuskomission mukaan maan kehityksen ja turvallisuuden takaamisessa tärkeitä 
ovat korruption kitkeminen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden vahvistaminen, parlamentin aseman 
ja turvallisuusjoukkojen kontrollin vahvistaminen sekä vallan hajauttaminen. Sitoutuminen erityisesti 
peruspalvelujen toteuttamiseen ja nuorten ja naisten tuomiseen mukaan päätöksentekoon ovat keskeisiä 
toimenpiteitä konfliktien ehkäisemiseksi ja kehityksen turvaamiseksi.60 Ebola-kriisin jälkeen töitä 
tehdään, jotta ulkomaiset investoijat palaisivat, terveyssektorin jälleenrakentaminen onnistuisi ja tilanne 
työllisyyden ja ruokaturvan osalta paranisi. 

Sierra Leonen kansalaisyhteiskunnan muutoksista voidaan sisällissodan jälkeen erottaa kaksi vaihetta: 

57 Kutramoinen E. (2013), Katsaus Sierra Leoneen, Taksvärkki ry, http://www.taksvarkki.fi/sierraleone2013/wp-content/up-
loads/2013/08/Katsaus_Sierra_Leoneen_web.pdf
58 Maailmanpankki (2016), World Bank Group Ebola Response Fact Sheet, http://www.worldbank.org/en/topic/health/brief/
world-bank-group-ebola-fact-sheet
59 Fund for Peace (2017), Fragile State Index, http://fundforpeace.org/fsi/data/, luettu 9.6.2017
60 Kutramoinen E. (2013), Katsaus Sierra Leoneen, Taksvärkki ry, http://www.taksvarkki.fi/sierraleone2013/wp-content/up-
loads/2013/08/Katsaus_Sierra_Leoneen_web.pdf
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jyrkkä kasvu kansalaisjärjestöjen toiminnassa ja ulkomaisen rahoituksen määrässä tavoitteena tukea 
maan rauhan ja demokratian kehitystä heti sodan loppumisen jälkeen sekä kasvua seurannut vähittäinen 
passivoituminen ja erityisesti poliittisen osallistumisen väheneminen. Vuosina 2010–2014 kerätty 
tutkimusaineisto osoittaa, että suurin osa Sierra Leonen kansalaisyhteiskunnan toimijoista keskittyy 
sosiaaliseen ja inhimilliseen kehitykseen palveluntarjoajina. Vain muutama järjestö identifioituu val-
tion hallintoa valvovana ja poliittista vaikuttamistyötä tekevänä toimijana. Syitä esitetään kolme: 
kansalaisyhteiskunnan välineellistäminen rauhan rakentamisessa erityisesti länsimäisen rahoituksen 
myötä, patriarkaalisuuden juurtuminen yhteiskunnassa sekä laajalti vallitseva syvä köyhyys ja eri-
arvoisuus.61 

Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat tähän mennessä saaneet toimia suhteellisen vapaasti. Sierra Leonen 
perustuslaki kattaa perusoikeudet kokoontumisen ja sananvapauden osalta. Vuonna 2009 hyväksytyt 
säädökset kansalaisjärjestöjä koskien (Revised NGO Policy Regulations) asettavat kuitenkin tiettyjä 
rajoitteita toiminnalle. Rekisteröityäkseen kansalaisjärjestöllä täytyy mm. olla viiden ihmisen henkilöstö 
ja toimistotilat, sopimus maan hallituksen kanssa sekä jäsenyys SLANGOssa, joka on Sierra Leonen 
kansalaisjärjestöjen kattojärjestö. Vuonna 2015 on talous- ja taloudellisen kehityksen ministeriön toi-
mesta avattu keskustelu kansalaisjärjestöjen toiminnan entistä tarkemmasta seurannasta.62 

Nuoret ovat Sierra Leonessa erityisessä asemassa. Määrällisesti 15–35 vuotiaita on kolmannes koko 
väestöstä. Alle 25-vuotiaita on n. 60 %:a väestöstä.63 Nuoret ovat vahvasti aliedustettuina sekä poliit-
tisessa päätöksenteossa että työmarkkinoilla. Lisäksi nuorisoon liittyy sodan jäljiltä paljon negatiivisia 
ennakkoluuloja. Etenkin nuoriso turhautui yksinvallan ajan yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen, 
köyhyyteen ja siihen, ettei ollut väyliä vaikuttaa yhteiskunnallisiin oloihin. Vaikka sodan pääjoukkoja 
kuvataan joidenkin näkemysten mukaan rosvojoukoiksi, sisällissodan voi nähdä myös vallasta syrjäy-
tettyjen tahojen pyrkimyksenä saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Konfliktia edelsi mm. Fourah 
Bayn yliopiston opiskelijanuorten koordinoima kapinointi valtaeliittiä vastaan.64 

Keskeisiä kysymyksiä yhteiskunnallisen osallisuuden kokemuksen lisäksi nuorille ovat koulutus ja 
työllistyminen. Yksitoista vuotta kestäneen sodan aikana moni joutui keskeyttämään koulunkäynnin 
ja pahimmillaan sota merkitsi 10 vuoden taukoa opinnoissa. Koulutusala jäi myös sodan jälkeen muun 
kehityksen varjoon, ja esimerkiksi vuosituhattavoitteiden osalta koulutukseen liittyvissä tavoitteissa Sierra 
Leone edistyi vähiten. Huono koulutuksen taso merkitsee, että maassa on edelleen varsin suuri väestö-
osa, jolla ei ole taitoja selvitä työelämässä. Nuorista miehistä 75 % on lukutaitoisia ja nuorista naisista 
59 %.65 toisaalta virallisia töitä ei ole paljon tarjolla. Yleisimpiä toimeentulon muotoja nuorille ovat 
maanviljely, pienimuotoinen kaupankäynti, mopotaksien ajaminen sekä hiilenpoltto. Vaikka nuorten roolia 
yhteiskunnassa on korostettu mm. viimeisellä presidentin valtakaudella, nuorisotyöttömyys, koulutuksen 
ja toimeentulomahdollisuuksien vähyys on edelleen suuri riski Sierra Leonen yhteiskuntarauhalle. Lisäksi 
yhteisöjen vanhempien roolia korostavan kulttuurin kääntöpuolena on nuorten osattomuuden tunne 
yhteiskunnan kehityksessä.66

61 Datzberger S. (2015), Peace building and the depoliticastion of civil society: Sierra Leonen 2002-2013, Third World Quarterly, 
36:8, 1592-1609. 
62 The International Center for Not-for-Profit Law, Civic Freedom Monitor, http://www.icnl.org/research/monitor/sierraleone.
html, luettu 9.6.2017
63 CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html, luettu 9.6.2017
64 Kutramoinen E. (2013), Katsaus Sierra Leoneen, Taksvärkki ry, http://www.taksvarkki.fi/sierraleone2013/wp-content/up-
loads/2013/08/Katsaus_Sierra_Leoneen_web.pdf
65 UNESCO (2013), Sierra Leone – Education Country Status Report, http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002260/226039e.pdf
66 Kutramoinen E. (2013), Katsaus Sierra Leoneen, Taksvärkki ry, http://www.taksvarkki.fi/sierraleone2013/wp-content/up-
loads/2013/08/Katsaus_Sierra_Leoneen_web.pdf
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Center for Coordination of Youth Activities

taksvärkki ry:n kumppani Sierra Leonessa on Center for Coordination of Youth Activities (CCYA), joka 
perustettiin vuonna 1998 yliopisto-opiskelijoiden toimesta. tavoitteena oli rauhan ja demokratian 
palauttaminen Sierra Leoneen. Nuorille haluttiin antaa rooli politiikassa ja talouden kehittämisessä, ja 
palauttaa nuorten luottamus maan demokraattiseen kehittämiseen. 

CCYA:n strategiset tavoitteet pyrkivät tuottamaan muutosta, jossa nuorten (miehillä, naisilla ja 
vammaisilla) ihmisoikeudet toteutuvat riittävän toimeentulon, osallisuuden ja seksuaaliterveyden avulla 
ja heillä on riittävä kapasiteetti kehittää omaa ja yhteisöjensä elämää. Järjestöllä on noin 10 hengen 
henkilökunta yhteensä neljällä paikkakunnalle. Sen nuorisoverkostot ulottuvat koko maahan. CCYA on 
ollut keskeisessä roolissa mm. National Youth Commission perustamisessa (2009) ja useiden kansallisten 
ja alueellisten verkostojen kuten Youth Alliance for Peace and Development (YAPAD) ja Africans Rising 
-liikkeen jäsenenä.

taksvärkki ry:n tukemassa hankkeessa kehitetään erityisesti maaseudulla asuvien nuorten naisten 
koulutusta ja toimeentuloa. Samoista teemoista tehdään näyttöön perustuvaa vaikuttamistyötä 
ruohonjuuritasolta kansallisiin politiikkaohjelmiin, keskeisimpänä koulupudokkaiden oikeuksien ja 
mahdollisuuksien vahvistaminen. Nuorten järjestäytymistä tuetaan kylätasolla sekä district-tason 
nuorisovaltuustojen toiminnan vahvistamiseksi. CCYAn vahvuutena on osaamisen monipuolisuus. 
toiminnan osa-alueet palvelujentarjoamisen, kapasiteetin vahvistuksen ja vaikuttamistyön osalta tukevat 
toisiaan ja tehostavat tuloksien syntymistä. 

taksvärkki ry:lle kumppanuus CCYA:n kanssa on tärkeä erityisesti nuorten äänen esiintuomiseksi 
kylätasolta kansalliselle tasolle ja äärimmäisen köyhyyden ja syrjinnän vähentämiseksi erityisen heikossa 
asemassa olevien kuten maaseudun nuorten naisten ja vammaisten nuorten osalta. CCYA on taksvärkki 
ry:lle tärkeä kumppani myös siksi, että se tuo ohjelmaan malleja ja menetelmiä kansallisen tason 
aktiivisesta vaikuttamistyöstä. 
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TAKSVÄRKKI RY:N KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA VUOSILLE 2018–2021  
Liite 2: Tulosten seurantakehikko 

Ohjelman kehitysvaikutus: Vuoteen 2022 mennessä nuorten naisten ja miesten oikeus osallistua toteutuu paremmin ja nuoret osallistuvat aktiivisesti 
yhteisöjensä kehittämiseen ohjelman toiminta‐alueilla. 
Kehitysvaikutuksen mittarit: 
1. Uusien, nuorten osallistumista tukevien sääntöjen tai rakenteiden määrä paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla 
2. Nuorten osallistuminen yhteisöjen (vakiintuneisiin) päätöksenteko/kehittämisprosesseihin: muutos lähtötasoon verrattuna nuorten määrässä, eriteltynä 
sukupuolen ja päätöksentekoprosessin tyypin mukaan 
 

1. KEHITYSYHTEISTYÖ 

Tavoitteet  Tulosalueet  Indikaattorit  Lähtötaso   Tavoitetaso  Seurantatiedon 
lähteet 

Huomiot 

NUORET 
1.1.  
Nuorten naisten 
ja miesten kyvyt 
ja motivaatio 
osallistua oman 
elämänsä ja 
yhteisönsä 
kehittämiseen 
ovat 
lisääntyneet 
ohjelman 
toiminta‐
alueilla. 

TAIDOT: Nuorten 
elämänhallintataidot, 
itsevarmuus ja 
argumentointitaidot 
ovat kehittyneet. 
 
 
TIEDOT: Nuorten tiedot 
omista oikeuksistaan ja 
vaikutusmahdollisuuk‐ 
sistaan ovat lisääntyneet. 
 
 
MOTIVAATIO: Nuorten 
aktiivisuus yhteisöjensä 
kehittämiseksi on 
lisääntynyt. 

Osallistujien lukumäärä  
 
(eritellään: sukupuoli, 
haavoittuvassa asemassa olevat 
ryhmät, aktiiviset toimijat ja 
tapahtumiin osallistujat erikseen) 

Ensimmäisen 
ohjelmakauden 
keskimääräinen 
taso:  
Aktiiviset toimijat 
2 400, muut 
osallistujat 4 000 
 

Osallistujien määrät 
pysyvät suunnilleen 
samana 
 
Nuorten naisten 
osuus osallistujista 
ja vastuutehtävissä 
vähintään 50 % 

Kumppanijärjestöjen 
vuosiraportit 
 
Seurantamatkoilla 
kerätyt nuorten naisten 
(50 %) ja miesten (50 %) 
haastattelut  
 
Seurantamatkojen 
havainnot 
 
Nuorten tuottama 
tiedotusmateriaali 
 

Osallistujien määrä indikoi 
toiminnan volyymiä.  

Nuorten järjestämien 
tapahtumien määrä ja sisältö  
 
(eritellään:  
yleisötapahtumat, 
vaikuttamistyön tilaisuudet, 
vertaiskoulutustilaisuudet ja 
tilaisuudet, joiden sisältönä 
sukupuolten tasa‐arvo) 

Vuoden 2016 
taso: 
Yleisötapahtumat 
349, 
vaikuttamistyön 
tilaisuudet 34, 
vertaiskoulutus 
402 

Määrällinen taso 
pysyy vähintään 
samana, sisältö 
syvenee työn 
edetessä 
 
Tapahtumissa 
käsitellään 
sukupuolten välisen 
tasa‐arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
teemoja 

Tapahtumien määrä indikoi 
nuorten motivaatiota ja 
toimintamahdollisuuksia. 
 
Tapahtumista raportoidaan 
myös, jos haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin 
liittyvät kysymykset on 
sisällytetty käsiteltäviin 
aiheisiin.   

Muutokset nuorten tiedoissa 
oikeuksistaan ja 
vaikutusmahdollisuuksistaan 
lähtötasoon verrattuna 
 
(eritellään: sukupuoli) 

Ei saatavilla  90 % kyselyyn 
vastanneista osaa 
nimetä keskeiset 
oikeutensa ja 
vaikuttamisen 
kanavat

Ei mitattu systemaattisesti 
ensimmäisellä ohjelma‐
kaudella. Baselinet ja 
jatkoseuranta kehitetään 
ohjelmakauden alussa. 

ESIMERKKEJÄ VAIKUTUKSISTA:  
Kerätään haastatteluaineistoa nuorten käsityksistä omien oikeuksiensa toteutumisesta ja kuulluksi tulemisen muodoista 
 



VASTUUNKANTAJAT  
1.2.  
Nuorten naisten 
ja miesten 
oikeuksien 
toteutumisen 
edellytykset 
ovat 
parantuneet 
ohjelman 
toiminta‐
alueilla. 

TIEDOT JA TAIDOT: 
Vastuunkantajien kyvyt 
toteuttaa lasten ja 
nuorten oikeuksia ovat 
parantuneet. 
 
 
ASENTEET JA 
MOTIVAATIO: 
Vastuunkantajien 
osallistuminen lasten ja 
nuorten oikeuksien 
edistämiseen 
on lisääntynyt. 
 
 
VAIKUTTAMISVÄYLÄT: 
Nuorten kanavat ja 
mahdollisuudet tulla 
kuulluksi yhteisöissään 
ovat lisääntyneet.  

Toimintaan osallistuvien 
vastuunkantajien määrä  
 
(eritellään: sukupuoli, 
vanhemmat, viranomaiset, 
koulujen henkilökunta, 
yhteisöjen‐ ja hengelliset johtajat, 
muut) 
 

Vuoden 2016 
taso: yhteensä  
4 060 
 
vanhemmat 2000, 
viranomaiset 900, 
koulujen 
henkilökunta 350, 
yhteisöjen‐ ja 
hengelliset 
johtajat 770 
muut 40 
 

Yhteensä noin 5200  Kumppanijärjestöjen 
vuosiraportit 
 
Seurantamatkojen 
havainnot ja 
haastattelut 
  
 

Osallistujien määrä ei yksin 
ole ohjelman tavoite, mutta 
indikoi toiminnan volyymiä.  

Tiedotuskampanjoiden ja 
tapahtumien tavoittama yleisö 

Vuoden 2016 
taso: 
22 000  

Yleisömäärä pysyy 
vähintään samana 

Yleisömäärä ei yksin ole 
ohjelman tavoite, mutta 
indikoi toiminnan volyymiä. 

Nuorten osallistuminen 
paikalliseen/kansalliseen 
päätöksentekoon: tilaisuuksien 
määrä ja sisältö 

Ensimmäisen 
ohjelmakauden 
keskimääräinen 
taso: 
 
Paikallinen 40 
Kansallinen 3  
 

Tilaisuuksien määrä 
kasvaa 20 % 
lähtötasoon 
verrattuna  
 

Määrän kasvu perustuu 
vaikuttamistyön 
vahvistamiseen. Keskeistä 
on myös nuorten 
osallistumisen aktiivisuus ja 
rooli päätöksenteko‐
foorumeilla. Sitä seurataan 
haastatteluin. 
 

Kumppanijärjestön ja hankkeissa 
toimivien aikuisten 
osallistuminen 
politiikkavaikuttamiseen: 
prosessien määrä ja sisältö 
 
 
Sukupuolen tasa‐arvokysymyksiin 
liittyvien prosessien määrä 

Ensimmäisen 
ohjelmakauden 
taso: 
 
1‐4 prosessia / 
kumppanijärjestö, 
etenkin 
paikallisella 
tasolla 
 

Vähintään 3 
prosessia/järjestö, 
joissa 
kumppanijärjestö 
aktiivisessa roolissa 
vuonna 2021  
 
Vähintään 1/3 
prosesseista edistää 
sukupuolten välistä 
tasa‐arvoa 
 
 

Määrän kasvu perustuu 
vaikuttamistyön 
vahvistamiseen. Keskeistä 
on myös hanketoimijoiden 
aktiivisuus ja rooli 
politiikkavaikuttamisessa.  

ESIMERKKEJÄ VAIKUTUKSISTA:  
Kerätään haastatteluaineistoa sidosryhmien ja vastuunkantajien arvioita kumppanijärjestön toiminnasta ja sen vaikutuksista nuorten 
oikeuksien toteutumiseen 
 
 
 



KUMPPANIJÄRJESTÖT  
1.3.  
Kumppani‐
järjestöjen 
asiantuntijuus 
ja aktiivisuus 
lapsi‐ ja 
nuorisotyön 
sektorilla 
kansalaisyhteis‐
kunnan 
toimijoina ovat 
vahvistuneet. 

JÄRJESTÖKAPASITEETTI: 
Kumppanijärjestöjen 
hallinto‐ ja 
vaikuttamistyön 
kapasiteetit ovat 
vahvistuneet. 
 
 
TEMAATTINEN 
ASIANTUNTEMUS: 
Kumppanijärjestöjen 
tiedot ja menetelmät 
lapsi‐ ja nuorisotyössä 
ovat monipuolistuneet ja 
huomioivat 
yhdenvertaisuuden 
paremmin. 
 
 
AKTIIVISUUS: 
Kumppanijärjestöjen 
verkottuneisuus ja 
näkyvyys lapsi‐ ja 
nuorisotyön 
sektorilla on lisääntynyt. 
 

Kumppanijärjestöjen kapasiteetin 
kehittämissuunnitelmiin 
sisältyvien koulutusten tai 
tapahtumien määrä ja sisältö 
 
Sukupuolten tasa‐arvo‐ tai 
yhdenvertaisuuskysymyksiin 
liittyvien koulutuksien määrä 
 

Kehittämistoimin‐
toja niillä 
kumppaneilla, 
joilla heikko 
hallinnollinen 
kapasiteetti  

Kaikilla 
kumppaneilla 
perustellut 
kehittämis‐
suunnitelmat 
toimintoineen 
 

Kehittämis‐
suunnitelmat 
 
Vuosiraportit 
 

 

Tehtyjen ja läpisaatujen 
aloitteiden määrä  
 
Sukupuolten väliseen tasa‐arvoon 
tai yhdenvertaisuuden 
edistämiseen tähtäävien 
aloitteiden määrä 
 

Ensimmäisen 
ohjelmakauden 
taso: 
vähintään 15, 
joista läpisaatuja 
7  
 

20 aloitetta, joista 
läpisaatuja 10 
 
 

Indikaattorin seurantaa 
kehitetään ja tehostetaan. 
Edellisellä ohjelmakaudella 
aloitteiden käsitteen 
tulkinta vaihteli 
kumppaneittain. 

Kansalaisyhteiskunnan verkostot, 
joissa kumppanijärjestö on 
aktiivinen: määrä ja rooli 
 

1‐15 / järjestö  Jokainen 
kumppanijärjestö 
aktiivisessa roolissa 
vähintään 5 oman 
toimialansa 
kannalta 
keskeisessä 
verkostossa 

Verkostoituneisuus 
vaihtelee kumppanin 
järjestökehitysasteen 
mukaan. Kehittämistarve 
koskee heikommin 
verkottuneita järjestöjä. 
Vahvempien järjestöjen 
osalta seurataan järjestön 
roolia verkostoissa. 
 

Kumppanijärjestöjen 
asiantuntijuutta hyödyntävien 
tahojen määrä 
 

Vuoden 2016 
taso: 
vähintään 31 (3 ‐
10 per järjestö) 
 

kasvaa 20 %  Konsultaatioiden 
tilastointia kehitetään. 

ESIMERKKEJÄ VAIKUTUKSISTA:  
Läpileikkaavat tavoitteet ja ihmisoikeusperustaisuus näkyvät kumppanijärjestöjen toiminnassa (ohjelmasuunnittelijoiden havainnot 
seurantamatkoilla ja kommunikaation perusteella, kumppanien oma näkemys raportoinnissa) 
 
 

 

 

 

 



2. GLOBAALIKASVATUS JA VIESTINTÄ 

Tavoitteet  Tulosalueet  Indikaattorit  Lähtötaso  Tavoitetaso   Seurantatiedon 
lähteet 

Huomiot 

2.1. 
Yläkoulujen ja 
toisen asteen 
oppilaitosten 
oppilaiden ja 
opettajien 
ymmärrys ja 
kiinnostus 
kehitys‐ 
kysymyksiä 
kohtaan ovat 
lisääntyneet. 

OPPILAIDEN TIEDOT JA 
ASENTEET: 
Koululaisten ja 
opiskelijoiden kiinnostus ja 
tiedot kehityskysymyksistä 
ovat lisääntyneet 
toiminnallisiin työpajoihin 
osallistumisen myötä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUORET VAPAAEHTOISET: 
Taksvärkin 
globaalikasvatuksen 
vapaaehtoisten 
kouluvierailijoiden ja 
aluekoordinaattoreiden 
osaamista on vahvistettu 
ja koulutusta ja ohjausta 
kehitetty.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kouluvierailujen määrä ja  
osallistuneiden oppilaiden määrä  
 
(eritellään: työpajoittain sekä 
koulutusasteen ja alueen 
mukaan) 
 

Vuoden 2016 
taso: 320 
työpajaa, 6 095 
oppilasta 

350 työpajaa, 6 500 
oppilasta / 
lukuvuosi  

Seurantatiedot 
tehdyistä 
kouluvierailuista 
 
Oppilaan 
palautelomake 
 
Opettajan 
palautelomake 
 
Vapaaehtoisten 
kouluvierailijoiden 
itsearvioinnit ja 
palautteet 
kouluvierailuilta  

Oppilaiden sukupuoli 
eritellään palautteeseen 
vastanneiden osalta. 
Koululuokissa työpajoihin 
osallistuvien oppilaiden 
sukupuolijakauma tasainen, 
koska vastaa ikäluokan 
yleistä jakaumaa 
(suunnilleen yhtä paljon 
tyttöjä ja poikia).   
 
Koulujen koko ja 
luokkakoot vaikuttavat 
työpajojen ja oppilaiden 
määrään. 
 
Työpajojen määrä 
oppilasmäärää 
keskeisempi: pienet 
oppilasryhmät (alle 20 
oppilasta) mahdollistavat 
vaikuttavamman 
oppimisen.  
 

Vähintään 80 % oppilaista arvioi 
oppineensa uutta työpajan 
aikana  
 
(eriteltynä sukupuolen mukaan) 

Vuoden 2016 
taso: 79 % 

Vähintään 80 %  

Vähintään 80 % opettajista arvioi 
menetelmien olleen monipuolisia 
ja suosittelevansa työpajoja 
kollegoilleen.  

Ei saatavilla    Vähintään 80 % 

Vapaaehtoisten kouluttajien 
määrä ja sitoutuminen  
 
(eritellään: alueen ja sukupuolen 
mukaan) 

Vuoden 2016 
taso: 28 
vapaaehtoista,   
75 % sitoutuneita 

30 vapaaehtoista, 
80 % sitoutuneita  / 
lukuvuosi  

Sitoutumisen määritelmä: 
tekee vähintään seitsemän 
kouluvierailua lukuvuoden 
aikana. 
 
Ohjelmakauden aikana 
kartoitetaan osallistumisen 
esteitä ja lisätään 
vapaaehtoisten joukon 
moninaisuutta. 
 

Vapaaehtoisten arvio omasta 
kehittymisestään lukuvuoden 
aikana  
 

Kehittyminen 
lukuvuoden 
aikana erityisesti 
ohjaus‐ ja 
pedagogisissa 
taidoissa, tarvetta 
syventää 

Edellisten lisäksi 
osaaminen syventyy 
erityisesti 
kehityskysymysten 
käsittelyn osalta   

Vapaaehtoisten 
kouluvierailijoiden 
itsearvioinnit ja 
lähtötaso‐ ja 
palautekysely  
 

 



KEHITYSVIESTINTÄÄ 
NUORILLE: 
Taksvärkki‐kampanjoiden 
viesti on tavoittanut 
vuosittain yli 20 000 
nuorta ympäri Suomea. 
 

osaamista 
kehityskysymys‐
ten käsittelyn 
osalta 

Aluekoordinaattoreiden 
raportit, kehitys‐ ja 
palautekeskustelut 
 
Seurantatiedot 
tehdyistä 
kouluvierailuista Aluekoordinaattoreiden määrä  

 
(eriteltynä sukupuolen mukaan) 
ja raportoitujen koulukontaktien 
määrä lukuvuoden aikana 
 
 

Vuoden 2017 
taso: 5 alue‐
koordinaattoria  
 
Vuoden 2016–
2017 ka.: 12 
koulukontaktia / 
koordinaattori    
 

5 alue‐
koordinaattoria eri 
paikkakunnilla 
 
Lukuvuoden aikana 
vähintään 15 
koulukontaktia / 
aluekoordinaattori 

Koulukontaktilla 
tarkoitetaan koulua, joka 
kiinnostuu tilaamaan 
kouluvierailun. 

Taksvärkki‐kampanjaan 
osallistuvien oppilaitosten ja 
oppilaiden määrä 

Vuosien 2014–
2016 taso: 18 500 
oppilasta, 90 
koulua / lukuvuosi  

20 000 oppilasta, 
110 koulua / 
lukuvuosi  

Seurantatiedot  
kampanjaan 
osallistuvista 
oppilaitoksista  
 
Google Analytics 
verkkosivujen 
kävijäseuranta  
 
Opettajan 
palautekysely  
kampanjan 
materiaaleista 
 
Seurantatiedot 
valokuvanäyttelyiden 
kiertueiden kohteista  

Vuosittaista vaihtelua 
osallistuvien oppilaitosten 
koosta eli oppilasmäärästä 
johtuen 
 

Kampanjoiden verkkosivustojen 
kävijämäärät 
 

Vuoden 2016 
taso: 
16 000 
 

18 000  / vuosi  Kampanjassa ja 
oppimateriaaleissa 
huomioitu kansalliset 
opetussuunnitelmat, YK:n 
kestävän kehityksen 
tavoitteet ja YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimus.  

Jaettujen oppilaan oppaiden 
määrä oppilaitoksissa 
 

Vuosien 2014–
2016 taso: 
17 000/ vuosi 
 

18 500  / vuosi 

Opettajien antaman palautteen 
arvosanat käytetystä kampanja‐
materiaalista ylittävät ka.n 8,5 
 

Vuosien 2014–
2016 taso: 8,7  
 

Vähintään 8,5 

Valokuvanäyttelyiden 
näyttelypaikkojen määrä  
 

Vuosien 2014–
2016 taso: 
42/vuosi 
 

44/vuosi  Näyttelyt ovat esillä 
kirjastoissa, nuorisotaloilla 
ja muissa julkisissa tiloissa. 

OPETTAJIEN TIEDOT JA 
MOTIVAATIO: 
Opettajat, opettajaksi 
opiskelevat ja muut 
kasvattajat ovat saaneet 
tietoa 
kehityskysymyksistä, 
tutustuneet Taksvärkki 
ry:n globaalikasvatuksen 

Kasvattajille jaetun 
oppimateriaalin ja 
menetelmäoppaiden määrä 
 

Vuoden 2016 
taso: noin 100 kpl 
/opas  
 

100 kpl / opas   Seurantatiedot jaetun 
materiaalin määristä 
 
Osallistuneiden 
opettajien, opettajaksi 
opiskelevien ja muiden 
kasvattajien 
palautekysely ennen ja 
jälkeen koulutuksen 
 

Materiaaleissa huomioitu 
kansalliset 
opetussuunnitelmat, YK:n 
kehitystavoitteet ja YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimus. 
 
Koulutuspalautteita ei ole 
systemaattisesti kerätty 
ensimmäisen 
ohjelmakauden aikana. 

Kasvattajille järjestettyjen 
koulutusten määrä, niiden 
osallistujamäärät 
 
(eritellään: osallistujien 
sukupuoli, sekä kohderyhmän ja 
teeman mukaan)  

Vuoden 2016 
taso: 12 
koulutusta, 200 
osallistujaa  
 

Koulutusten ja 
osallistujien määrä 
pysyy vähintään 
samana  



materiaaleihin ja 
toiminnallisiin 
menetelmiin, ja käyttävät 
niitä opetuksessa. 

Vähintään 80 % prosenttia 
koulutuksiin osallistuneista 
arvioivat saaneensa koulutuksista 
hyödyllistä uutta tietoa  
 
(eriteltynä sukupuolen mukaan) 
 
 

Ei saatavilla  Vähintään 80 %  Opettajan 
palautekysely 
materiaalista ja sen 
hyödyntämisestä  

Vähintään 60 % opettajista ja 
opettajaksi opiskelevista arvioi 
hyödyntävänsä menetelmiä ja 
materiaaleja työssään  

Ei saatavilla  Vähintään 60 % 

2.2.  
Strategisille 
kumppani‐
kouluille 
annettu 
globaali‐
kasvatuksen 
tuki ja 
yhteistyö‐
projektit ovat 
vakiinnuttaneet 
globaalikasva‐
tuksen osaksi 
koulujen arkea 
ja opetusta. 

TUKI KOULUILLE JA 
OPETTAJILLE: 
Kumppanikoulut ja niiden 
opettajat ovat saaneet 
uusia toimintamalleja ja 
menetelmiä 
opetussuunnitelman 
mukaisen 
globaalikasvatuksen 
toteuttamiseen. 
 

Yhteistyöhön sitoutuneiden 
koulujen määrä  

Koulujen määrä 
tarkentuu suun‐
nitteluvaiheessa 
keväällä 2018 
 
 

4‐6 koulua 
sitoutuvat 
ohjelmakaudeksi  

Vastuuopettajien 
palautekysely ja 
yhteistyön 
vaikuttavuuden 
arviointi kyselyn 
perusteella 
 
Koulutuspalautteet 
osallistujilta  
 
Koulukohtaiset 
globaalikasvatus‐
suunnitelmat ja niiden 
toteutumisen arviointi 
ohjelmakauden lopulla 

Indikaattoreita arvioidaan 
lukuvuosittain. 
 
Yhteistyö tukee kansallisia 
opetussuunnitelmia ja siinä 
huomioidaan YK:n 
kehitystavoitteet ja YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimus. 

Kumppanikoulujen opettajille 
järjestettyjen koulutusten määrä, 
osallistujamäärät (eriteltynä 
sukupuolen mukaan)  
 

Ei saatavilla  12 
globaalikasvatusta 
käsittelevää 
koulutusta, 120 
osallistujaa / vuosi 
 
 

Kouluilla kehittyneet 
globaalikasvatusta edistävät 
rakenteet (esim. opettajien 
työryhmät, valinnaiskurssit 
oppilaille, oppilaslähtöiset 
toimintamallit)  

Lähtötaso 
mitataan v.2018 
 

Kaikilla 
kumppanikouluilla 
on tehty 
koulukohtaiset 
globaalikasvatuksen 
kehittämis‐ 
suunnitelmat ja 
otettu käyttöön 
suunnitelman 
mukaisia toimintoja 
 
  

Vähintään 80 % opettajista arvioi 
yhteistyön edistäneen 
globaalikasvatuksen 
toteuttamista omassa koulussa ja 
opetuksessa     
 
(eriteltynä sukupuolen mukaan) 
 

Lähtötaso 
mitataan v. 2018  
 

Vähintään 80 %  



OHJELMATIEDOTUS 
2.3. 
Koulumaailma 
ja suuri yleisö 
ovat saaneet 
monipuolisesti 
tietoa 
kehitysmaiden 
nuorten arjesta, 
kehitys‐
kysymyksistä 
sekä 
ohjelman 
toiminnoista ja 
tuloksista. 

KEHITYSKYSYMYKSET JA 
TULOKSET: 
Taksvärkki ry:n 
kehitysyhteistyö, 
globaalikasvatus ja niiden 
tulokset ovat olleet esillä 
eri mediakanavissa, 
oppilaitoksissa ja 
tapahtumissa. 
 
NUORTEN ÄÄNI: 
Kumppanijärjestöt ja 
ohjelmamaiden nuoret 
ovat Taksvärkin avulla 
tuottaneet nuorten arkeen 
ja kokemuksiin perustuvaa 
materiaalia, jota on 
hyödynnetty ohjelmasta 
tiedottaessa ja 
globaalikasvatuksessa. 
 

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön 
ja globaalikasvatuksen 
näkyvyyden määrä eri medioissa: 
lähetetyt tiedotteet, julkaistut 
uutiset 
 

Vuoden 2016 
taso: 
tiedotteet 12 kpl, 
uutiset 
ulkopuolisissa 
kanavissa oman 
mediaseurannan 
mukaan 50 kpl 
 
 

Näkyvyyden määrä 
pysyy vähintään 
samana. Sisällöissä 
lisätään 
monimuotoisuutta.  

Seurantatiedot 
julkaistuista uutisista ja 
päivityksistä, 
kävijämääristä ja 
seuraajista 

 

Näkyvyys omissa sähköisissä ja 
sosiaalisen median kanavissa: 
julkaistut uutiset, lähetetyt 
uutiskirjeet, verkkosivujen 
kävijämäärät, sosiaalisen median 
päivitysten ja seuraajien määrä 
 

Vuoden 2016 
taso: uutiset 42 
kpl, uutiskirje 9kpl 
(4000 tilaajaa), 
verkkosivustojen 
yhteenlaskettu 
kävijämäärä 
30 000, 
sosiaalisen 
median 
päivitysten 
yhteenlaskettu 
määrä 520 kpl, eri 
kanavien 
seuraajamäärä 
yhteensä 1900 
 
 

Pysyy vähintään 
samana (uutiset, 
uutiskirje, 
kävijämäärä), 
sosiaalisen median 
seuraajissa kasvua 
200 / vuosi 

 

Tapahtumat, joissa oltu esillä  Vuoden 2016 
taso: 22 
 
 

Vähintään 20  Seurantatiedot 
tapahtumista 

 

Ohjelmamaiden kumppaneiden 
ja nuorten tuottamien 
artikkeleiden, tarinoiden, 
videoiden ja kuvien 
julkaisumäärät Taksvärkki ry:n 
kanavissa 
 
 

Vuoden 2016 
taso: yhteensä 31 
julkaisua eri 
kanavissa 

40  Taksvärkin 
verkkosivustot ja 
sosiaalisen median 
kanavat 

 

 

 



3. OHJELMATYÖN KEHITTÄMINEN  

Tavoitteet  Tulosalueet  Indikaattorit  Lähtötaso  Tavoitetaso  Seurantatiedon 
lähteet 

Huomiot 

HANKEHALLINTO
3.1. 
Outcome 
Mapping  
‐lähestymistapa 
on 
systematisoitu 
kehitysyhteis‐
työhankkeiden 
hallintoon.  

Hankesuunnittelu‐ 
prosessin kuvaus ja työ‐
kalut ovat valmistuneet. 
 

Ohjelmatyökalut ja ohjeistukset 
valmiit 2018 
 
Ohjelmakumppaneiden 
sovellukset OM‐menetelmistä 
 
Ohjelmaseurannan sukupuolen 
perusteella eritellyt tietotarpeet 
sisällytetty hankkeiden 
lähtötasokartoituksiin.  
 

OM‐
lähestymistapa on 
lähes 
systematisoitu 
suunnitteluun, 
mutta seurannan 
ja arvioinnin 
osalta 
toimintamalleja 
tulee kehittää.  

Tavoitteena on, että 
ohjelmakauden 
puoliväliin 
mennessä OM‐
prosessi‐kuvaukset 
ja työkalut 
sisällytetty 
ohjelmamanuaaliin 
ja käytössä etenkin 
uusien hankkeiden 
osalta. 

Ohjeistukset 
 
Ohjelmamanuaali 

 

Lähtötasokartoituksen 
ohjeistus kerättävän 
ohjelmatiedon osalta on 
valmistunut. 
 
Seurannan ja arvioinnin 
prosessikuvaukset ja työ‐
kalut ovat valmistuneet. 
 

3.2.  
Sosiaalisen 
osallisuuden 
käytännöt ovat 
vahvistuneet ja 
vakiinnutettu 
ohjelmatyössä 
erityisesti 
vammaistyön 
osalta. 

Ohjelmatoiminnan 
sosiaalisen osallisuuden 
linjaus on laadittu ja jaettu 
kumppanijärjestöjen 
kanssa. 
 

Taksvärkki ry:n sosiaalisen 
osallisuuden ml. sukupuolten 
välisen tasa‐arvon linjaus valmis 
2018 

Taksvärkki ry:llä ei 
ole erillistä 
kirjallista 
sosiaalisen 
osallisuuden 
linjausta eikä 
ohjeistusta 
kumppaneille, 
mutta aihetta on 
pidetty esillä 
seurantamatkojen 
keskusteluissa ja 
hankedokumentti
‐pohjan 
kysymysten 
asettelussa.  
 
Sosiaalisen 
osallisuuden taso 
ja osaaminen ovat 
vaihdelleet 
kumppanijärjes‐
töstä riippuen.  

Ohjelmakauden 
aikana 
suunnitelluissa 
uusissa hankkeissa 
tehdään sukupuoli‐
analyysi 
 
Ohjelmakauden 
loppuun mennessä 
vammaisten 
nuorten naisten ja 
miesten erityis‐
tarpeet ovat 
systemaattisesti 
huomioituna 
ohjelman 
hankkeiden 
toiminnoissa. 
 
Vammaisten 
nuorten naisten ja 
miesten osallis‐
tuminen on lisään‐
tynyt hankkeissa 

Sosiaalisen osallisuuden 
linjaus ‐dokumentti 
 
Ohjeistukset ja työkalut 
 
Osallistujaluettelot 
 
Vuosiraportit Vammaisinkluusion 

työkalut ovat käytössä 
kehitysyhteistyö‐ 
hankkeiden suunnittelussa 
ja seurannassa. 
 

Ohjeistukset kumppanijärjestöille 
 
Taksvärkki ry:n suunnittelun ja 
seurannan työkalut  

Kumppanijärjestöjen 
vammaisinkluusion 
osaamisen taso kartoitettu 
ja kehittämissuunnitelmat 
tehty ja toteutus aloitettu. 

Kumppanijärjestöjen 
vammaisinkluusion 
kehittämissuunnitelmat ja 
työkalut toteutukselle 
 
Vammaisten nuorten naisten ja 
miesten määrä kehitysyhteis‐
työhankkeissa 
 
Vammaiskysymysten käsittely 
Taksvärkin hankkeissa 
ohjelmamaissa  
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Taksvärkki ry:n kehitysviestintä- ja globaalikasvatussuunnitelma

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus ja kehitysviestintä tähtäävät yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen. Keskeisenä tavoitteena Taksvärkki ry:n kotimaantoiminnassa on kannustaa nuoria ylä-
kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävän maailman 
puolesta. Nuoria kannustetaan aktiiviseen maailmankansalaisuuteen sekä pohtimaan ja purkamaan 
ennakkoluuloja ja stereotypioita kehitysmaista. Taksvärkki ry välittää kehitysmaiden nuorten kokemuksia 
ja ajatuksia yksilötasolla Nuorelta nuorelle -periaatteensa mukaisesti. Tavoitteena on, että suomalainen 
nuori kohtaa kehitysmaan ikätoverinsa tasavertaisena nuorena ja kiinnostuu ensin hänen todellisuudestaan 
ja siten myös laajemmin kehityskysymyksistä ja niihin vaikuttamisesta. 

KOULUVIERAILUT
Nuorten tietojen ja kiinnostuksen herättämistä tukevat Taksvärkki ry:n kouluttamat vapaaehtoiset 
globaalikasvatuksen kouluvierailijat, jotka pitävät toiminnallisia oppitunteja ja työpajoja lapsen 
oikeuksiin ja kehityskysymyksiin liittyen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomea. 
Taksvärkki ry:n tuottamissa materiaaleissa sekä toiminnallisissa työpajoissa kehityskysymyksiä, lapsen 
oikeuksia ja yhdenvertaisuusteemoja käsitellään elämyksellisellä ja nuoria puhuttelevalla tavalla 
esimerkiksi yhteistoiminnallisin menetelmin ja draaman keinoin. Työpajoissa ja kouluyhteistyön 
projekteissa nuoria kannustetaan aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja harjoitellaan tapoja vaikuttaa, 
asettua toisen asemaan ja tarkastella asioita erilaisista näkökulmista. Työpajat tukevat uusien kansallisten 
opetussuunnitelmien toteuttamista ja ne suunnitellaan opettajien ja ryhmän tarpeiden ja toiveiden 
mukaisesti. Työpajojen menetelmiä ja oppituntimateriaalia kehitetään ohjelmakauden aikana.

Taksvärkki ry:n vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluvierailijat (noin 30 nuorta opiskelijaa) koulutetaan 
tehtäväänsä lukuvuoden ajaksi kerrallaan. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi järjestetään säännöllisesti 
vuosittain. Useat tehtävässä jo toimineet vapaaehtoiset jatkavat globaalikasvatuksen kouluvierailijoina 
seuraavina lukuvuosina. Vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä koulutusta sekä säännöllistä tukea ja ohjausta 
Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijalta ja aluekoordinaattoreilta.

TAKSVÄRKKI-KAMPANJA
Globaalikasvatukseen ja kehitysviestintään kuuluvat olennaisena osana lukuvuoden pituiset 
koulukampanjat, joiden vaihtuvana teemana on jokin nuoria koskettava globaali kehityskysymys, kuten 
oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Ohjelmakauden ensimmäinen 
Taksvärkki-kampanja käsittelee Malawin nuorten kohtaamia haasteita, asenteiden muuttamista sekä 
tyttöjen asemaa ja mahdollisuuksia kouluttautua. Osa kampanjaa on perinteinen Taksvärkki-keräys, joka 
on yksi Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen työkaluista. 

Taksvärkki-kampanjoihin kuuluu oppilaita osallistavia toiminnallisia työpajoja ja oppitunteja sekä laaja 
globaalikasvatuksen materiaalipaketti. Kampanjan globaalikasvatusmateriaaleja ovat nuorten ääniä 
ohjelmamaista välittävät lyhytdokumentti ja videoklipit, aamunavaus, nuorten tarinat ja valokuva-
näyttely. Materiaalipaketti sisältää myös globaaleja kehityskysymyksiä ja lapsen oikeuksia käsitteleviä 
oppituntitehtäviä ohjeineen, jotka mahdollistavat opettajille niiden itsenäisen käytön. Kampanja-
materiaalien avulla opettajat voivat käsitellä luokassa globaaleja kysymyksiä oppilaiden kanssa ja 
sisällyttää teemat helposti osaksi opetettavien aineiden oppisisältöjä. Taksvärkki-keräykseen osallistuvat 
oppilaat ymmärtävät materiaalin avulla konkreettisesti minkälainen vaikutus heidän tuellaan on 
kehitysmaan nuoren elämässä.

Taksvärkki-kampanjan materiaaleja lähetetään kaikkiin Suomessa toimiviin yläkouluihin ja toisen asteen 
oppilaitoksiin. Laajempi materiaalipaketti, joka sisältää oppaan jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle, 
lähetetään Taksvärkki-keräykseen osallistuviin oppilaitoksiin. Kaikki kampanjan globaalikasvatus-
materiaali on käytettävissä ja ladattavissa myös Taksvärkki-kampanjan verkkosivuilla. Materiaali ja 
kouluvierailupalvelut ovat koulujen, oppilaitosten ja muiden kiinnostuneiden käytettävissä Taksvärkki-
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keräykseen osallistumisesta riippumatta.  Kaikki globaalikasvatusmateriaali on tarjolla sekä suomeksi että 
ruotsiksi, ja se vastaa perus- ja lukio-opetuksen kansallisten opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja tukee 
opetussuunnitelman arvopohjan toteuttamista.

ALUEKOORDINAATTORIT
Taksvärkki ry:n aluekoordinaattorit ovat osa-aikaisia työntekijöitä, jotka toimivat linkkinä oppilaitosten ja 
vapaaehtoisten kouluvierailijoiden sekä globaalikasvatuksen suunnittelijan välillä. Aluekoordinaattoreiden 
tehtäviin kuuluu alueen kouluvierailujen koordinointi, kouluvierailujen ja globaalikasvatusmateriaalin 
markkinointi kouluille sekä vapaaehtoisten työn tukeminen. Aluekoordinaattoritoimintaa jatketaan 
aluekoordinaattoritoiminnan arvioinnin suositusten mukaisesti edellisellä ohjelmakaudella vakiintuneilla 
kohdealueilla pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Ohjelmakauden aikana 
aluekoordinaattoreiden ja globaalikasvatuksen vapaaehtoisten kouluvierailijoiden osaamista vahvistetaan 
vastamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien ja kestävän kehityksen tavoitteiden luomiin 
tarpeisiin. 

STRATEGISET KUMPPANIKOULUT
Tiivis kouluyhteistyö ja yhteistyökouluverkoston luominen on todettu edellisen ohjelmakauden perus- 
teella hyödylliseksi ja vaikuttavaksi tavaksi tehdä globaalikasvatusta. Ohjelmakauden tavoitteena on 
syventää Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen vaikuttavuutta ja vakiinnuttaa pitkäjänteisemmän koulu- 
yhteistyön muotoja osaksi Taksvärkki ry:n globaalikasvatustoimintaa. Ohjelmakauden aikana koulu-
yhteistyötä syvennetään Taksvärkki ry:n strategisten kumppanikoulujen kanssa. Edellisen ohjelmakauden 
kouluyhteistyön oppeja ja saavutuksia sekä oppilaiden ja opettajien antamaa palautetta hyödynnetään 
uuden yhteistyömallin kehittämisessä. Tavoitteena on, että yhteistyö tukee vahvemmin ja monipuoli-
semmin oppilaiden maailmankansalaisuuden kehittymistä ja globaalikasvatuksen vakiinnuttamista 
koulujen arkeen ja opetukseen. 

Alustavasti yhteistyökumppanuuden jatkosta on sovittu ohjelmakauden 2014–2016 Maailmankansalaisen 
koulujen Kokkolan Kiviniityn koulun, Hyvinkään Härkävehmaan koulun sekä Vantaan Kansainvälisen 
koulun kanssa. Lisäksi mukaan on valittu keväällä 2018 kolme uutta koulua. Jokaiselle koululle 
luodaan globaalikasvatuksesta vastaavien opettajien kehittämistiimit, joita tuetaan koulukohtaisessa 
globaalikasvatuksen suunnittelussa ja uusien rakenteiden luomisessa. Kumppanikoulujen opettajille 
järjestetään lukuvuosittain globaalikasvatuksen teemoihin ja menetelmiin liittyvää koulutusta. Tavoitteena 
on, että pitkäjänteinen yhteistyö tukee kouluja ja niiden opettajia globaalikasvatusta edistävien 
rakenteiden kehittämisessä ja opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamisessa. 

KOULUTUKSIA KASVATTAJILLE
Globaalikasvatuksen vakiinnuttamiseksi koulumaailmaan Taksvärkki ry kohdentaa toimintaansa moni-
puolisesti myös opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Taksvärkki ry järjestää heille globaalikasvatuksen 
eri teemoja ja toiminnallisia menetelmiä käsitteleviä koulutuksia ja menetelmätyöpajoja.  Koulutuksissa 
ja työpajoissa opettajat ja opettajaksi opiskelevat tutustuvat teemoista erityisesti ihmisoikeus- ja 
kehityskasvatukseen sekä Taksvärkki ry:n toiminnallisiin menetelmiin ja Taksvärkki-kampanjoiden materi- 
aaleihin. Koulutuksissa kasvattajat saavat keinoja toteuttaa globaalikasvatusta omassa opetustyössään.  
Opettajat tutustuvat menetelmiin ja materiaaleihin myös Taksvärkki ry:n vapaaehtoisten globaali-
kasvatuksen kouluvierailijoiden toteuttamien kouluvierailuiden aikana. Kouluvierailijat osallistavat 
myös opettajia oppimaan ja osallistumaan kouluvierailutilanteessa ja kannustavat heitä käyttämään 
materiaaleja jatkossa itsenäisesti. 

VAIKUTTAMIS- JA KEHITTÄMISTYÖ
Taksvärkki ry on aktiivisesti mukana myös muiden järjestöjen kanssa toteutettavassa globaalikasvatus- 
ja vaikuttamistyössä tuoden Taksvärkin osaamista laajempaan käyttöön. Taksvärkki ry:n verkostot ja 
aktiivinen yhteistyö muiden globaalikasvatuksen toimijoiden kanssa auttavat kehittämään 
globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän työn laatua, tavoittamaan uusia strategisia kohderyhmiä 



sekä vaikuttamaan globaalikasvatuksen edistämiseen Suomen koulumaailmassa. Esimerkiksi Kepan 
koordinoiman globaalikasvatusjärjestöjen Maailma koulussa -verkoston kautta Taksvärkki ry tavoittaa 
opettajia ja opettajaksi opiskelevia koulutusten ja seminaarien yhteydessä. Taksvärkki ry osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan myös kustantamoiden oppikirjaluonnosten kommentointiin ja sisältöihin 
vaikuttamiseen. 

Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen toimintamalleja ja menetelmiä kehitetään yhdessä strategisten 
kumppanikoulujen ja globaalikasvatustyöryhmän kanssa. Globaalikasvatuksen suunnittelijan johdolla 
kokoontuva noin 10 vapaaehtoisesta opettajasta ja kasvattajasta koostuva työryhmä osallistuu Taksvärkki 
ry:n toimintamallien ja menetelmien pedagogiseen kehittämiseen sekä uusien opetussuunnitelman 
mukaista globaalikasvatusta ja opettajien tarpeita tukevien ratkaisujen suunnitteluun. 

OHJELMATIEDOTUS
Taksvärkki ry jakaa monipuolista tietoa kehitysmaiden nuorten arjesta, kehityskysymyksistä, globaali-
kasvatuksesta ja ohjelman toiminnoista ja tuloksista koulumaailmalle sekä suurelle yleisölle. Ohjelmasta 
tiedottamisessa ja kehitysteemoista suurelle yleisölle kerrottaessa hyödynnetään Taksvärkki-kampan-
joiden materiaaleja.

Ohjelmatiedotuksen työkaluja ovat toimittajille lähetettävät tiedotteet, sähköinen uutiskirje lähes 4000 
opettajalle ja globaalikasvatuksesta kiinnostuneelle, sosiaalisen median eri kanavat, Taksvärkin 
oma verkkosivusto ja yhteistyöt lehtien ja omien jäsen- ja kumppanijärjestöjen julkaisujen kanssa. 
Taksvärkki on säännöllisesti esillä tiedottaen sekä ohjelmamaissa että Suomessa tehtävästä työstä sekä 
tarjoamistaan globaalikasvatuksen palveluista lukuisissa tapahtumissa kuten opetusalan ammattilaisten 
Educa-messuilla, Mahdollisuuksien toreilla ja yliopistojen kehitysyhteistyöviikoilla. Ohjelmamaiden 
nuorten mielipiteitä ja ajatuksia esittelevät rullajulistemuotoiset valokuvanäyttelyt kiertävät Suomea 
läpi lukuvuoden ja ovat esillä kirjastoissa, nuorisotaloilla ja muissa julkisissa tiloissa.

Kumppanijärjestöt ja ohjelmamaiden nuoret tuottavat Taksvärkin avulla nuorten arkeen ja kokemuksiin 
perustuvaa materiaalia, jota hyödynnetään ohjelmasta tiedottaessa ja globaalikasvatuksessa. Nuorten 
ääni ja hankkeiden tulokset pääsevät esiin niin koulumaailmassa kuin suurelle yleisölle kohdistetussa 
viestinnässä. Uusia hankesopimuksia ohjelmamaiden kumppanijärjestöjen kanssa tehdessä sisällytetään 
sopimuksiin myös erillinen viestintäliite, jossa sovitaan molemminpuolisesti tiedotusmateriaalin tuotta-
misessa.
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TAKSVÄRKKI RY:N KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA VUOSILLE 2018−2021 
Liite 4: Ohjelman budjetti

Rahayksikkö EURO 2018 2019 2020 2021

HANKETOIMINTA (sisältää henkilöstökulut)

GUATEMALA, PAMI ‐47 300 ‐73 250 ‐80 130 ‐82 533

SIERRA LEONE, CCYA ‐14 980 ‐50 300 ‐70 130 ‐72 533

KENIA, UNDUGU  ‐90 300 ‐76 300 ‐27 980 ‐82 533

SAMBIA, BAREFEET ‐68 300 ‐62 300 ‐25 760 ‐68 533

NEPAL, ECCA ‐98 300 ‐76 300 ‐80 167 0

MALAWI, CYECE ‐78 300 ‐76 300 ‐80 130 ‐72 533

UUSI HANKE 1 0 0 0 0

UUSI HANKE 2  0 0 0 ‐19 215

HANKETOIMINTA YHTEENSÄ ‐397 480 ‐414 750 ‐364 297 ‐397 878

SUUNNITTELU, SEURANTA JA ARVIOINTI

GUATEMALA, PAMI ‐10 632 ‐10 542 ‐11 579 ‐14 750

SIERRA LEONE, CCYA ‐11 622 ‐11 342 ‐12 379 ‐15 550

KENIA, UNDUGU  ‐10 802 ‐10 842 ‐11 879 ‐12 050

SAMBIA, BAREFEET ‐11 650 ‐11 042 ‐12 079 ‐12 250

NEPAL, ECCA ‐16 845 ‐11 942 ‐11 979 ‐500

MALAWI, CYECE ‐13 042 ‐10 542 ‐15 579 ‐11 750

UUSI HANKE 1 (Uusi ohjelmamaa) 0 0 0 0

UUSI HANKE 2  0 0 0 ‐7 880

KEHITTÄMISOHJELMA
Outcome Mapping kehittäminen ‐3 660 ‐3 855 ‐3 935 ‐4 014
Vammaisten osallisuus toiminnassa ‐13 660 ‐10 980 ‐13 810 ‐10 764
Globaalikasvatuksen kehittämishanke 0 0 0 0

Ohjelman arvionti ja käännöstyöt ‐4 000 0 ‐29 500 ‐1 200

SUUNNITTELU, SEURANTA JA ARVIOINTI YHTEENSÄ ‐95 913 ‐81 087 ‐122 718 ‐90 707



HENKILÖAPU
Ei henkilöapua

GLOBAALIKASVATUS JA VIESTINTÄ

GLOBAALIKASVATUS ‐105 687 ‐105 468 ‐111 749 ‐109 340
KEHITYSVIESTINTÄ ‐75 344 ‐75 006 ‐76 122 ‐77 473
OHJELMATIEDOTUS ‐33 905 ‐32 231 ‐33 427 ‐33 159

 GLOBAALIKASVATUS  JA VIESTINTÄ YHTEENSÄ ‐214 936 ‐212 705 ‐221 298 ‐219 971

HALLINTO

Hallinnon henkilöstökulut ‐20256 ‐19524 ‐19819,2 ‐19790
Vuokrat ja toimitilakulut ‐22 660 ‐24 000 ‐24 000 ‐24 000
Toimistokulut ‐11 480 ‐11 300 ‐11 200 ‐11 240
Matkakulut ‐2 705 ‐2 700 ‐2 700 ‐2 700
Posti ja tietoliikenne ‐3 700 ‐3 500 ‐3 485 ‐3 500
Ostopalvelut (ATK ja muu) ‐2 500 ‐2 500 ‐2 500 ‐2 500
Taloushallinnon kulut ‐15 400 ‐15 200 ‐15 000 ‐15 000

HALLINTO YHTEENSÄ ‐78 701 ‐78 724 ‐78 704 ‐78 730
% kokonaiskuluista 10,00 10,00 10,00 10,00

OHJELMAN KOKONAISKULUT
Rahoituksen jakautuminen:
Valtionapu yhteensä ‐670 000 ‐670 000 ‐670 000 ‐670 000
Omarahoitus ‐117 030 ‐117 266 ‐117 017 ‐117 286

OHJELMAN KULUT YHTEENSÄ ‐787 030 ‐787 266 ‐787 017 ‐787 286

OHJELMAN KULUT 2018−2021

Valtionapu 2018−2021 yhteensä ‐2 680 000
Omarahoitus 2018−2021 yhteensä ‐468 599

OHJELMAN KULUT 2018−2021 YHTEENSÄ  ‐3 148 599
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