
 
 

Taksvärkki ry:n strategia 

Hyväksytty Taksvärkki ry:n syyskokouksessa 30.11.2020 

 

Visio 

Kestävä ja oikeudenmukainen maailma, jossa jokaisen nuoren ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa ja 

koko maailmassa. 

Missio 

Yhdistämällä globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön vahvistamme nuorten, ammattikasvattajien, 

asiantuntijoiden ja päättäjien ymmärrystä globaalista oikeudenmukaisuudesta ja sen haasteista. 

Tuemme nuorten toimintaa oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja maailmalla. Toimimme 

aktiivisesti ja rohkeasti nuorten ja kasvattajien liikkeiden kanssa, otamme kantaa ja olemme nuorten 

äänten kuulemisen edelläkävijöitä. 

Arvot 

Oikeudenmukaisuus 

Taksvärkki ry:n toiminta on ihmisoikeusperustaista ja perustuu kansainvälisissä sopimuksissa 

määriteltyihin ihmisoikeuksiin. Taksvärkin toiminta perustuu ajatukseen kestävyydestä ja globaalin 

oikeudenmukaisuuden edistämisestä. 

 

Yhdenvertaisuus 

Taksvärkin näkemyksen mukaan kaikki ihmiset, esimerkiksi nuoret, vammaiset ja vähemmistöjen 

edustajat, ovat yhdenvertaisia toimijoita. Nuorten toimijuutta voidaan parhaiten vahvistaa 

parantamalla nuorten toimintamahdollisuuksia yhteisöissään sekä vahvistamalla nuorten 

osallisuutta yhteiskunnan rakenteissa. Taksvärkin tavoitteena on huomioida erityisesti syrjintää 

kokevat nuoret ja heidän toimijuutensa. 

 

Tasa-arvo 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään laajoina kokonaisuuksina, joihin kuuluu niin haavoittuvassa 

asemassa olevien toimijuuden vahvistaminen kuin sukupuolten tasa-arvon edistäminen laajemmin 

yhteiskunnassa. Taksvärkin toiminnassa korostuvat yhteiskunnallisten esteiden ja rajaavien 

sukupuolinormien purkaminen ja sukupuolen moninaisuuden huomioiminen kaikessa 

toiminnassamme. 

 



Toivo 

Taksvärkin näkemys tulevaisuudesta on positiivinen. Uhkien lisäksi maailmassa on paljon hyvää. 

Ihmisten keskinäistä ymmärrystä ja näkemyksien avartumista on mahdollista lisätä edelleen. Nuoret 

ja heidän toimijuutensa luovat toivoa nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskunnallisiin 

epäoikeudenmukaisuuksiin ja ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin on mahdollista 

vaikuttaa, ja kasvatuksella voidaan avata silmiä ja innostaa toimimaan. Maailma, yhteiskuntamme ja 

tulevaisuus ovat yhä monimutkaisempia ja muuttuvat vauhdilla, mutta ennakoinnilla, kuten 

positiivisia muutoskertomuksia sisältävällä innostavalla kasvatuksella ja aktiivisella toimijuudella, 

olemme osa muutoskykyä. 

Toimintaympäristön kuvaus 

Elintason nousu globaalisti ei ole poistanut köyhyyttä, epätasa-arvoa ja epäinhimillisiä olosuhteita. 

Eriarvoisuus on lisääntynyt ja ilmastonmuutos tuo lisää haasteita ja vaikeuttaa entisestään elämää ja 

toimeentuloa monilla alueilla. Globaalia ymmärrystä tarvitaan runsaasti lisää. Ihmisoikeuksia pitää 

edistää aktiivisesti ja toteuttaa kestävämpää tulevaisuutta. Kehitysyhteistyö on muuttunut ja 

muuttuu, mutta sille on edelleen tarve ja paikka. Tarvitsemme lisää ymmärrystä ja toimijuutta 

globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta myös lähiympäristössä. Järjestöjen 

tilanteeseen vaikuttaa kaikenlaisen muutoksen yhä nopeampi tahti ja ennakoimattomampi suunta. 

 

Tavoitteet 

● Nuorten osallisuus ja toimijuus vahvistuu. 

○ Suomalaisten alle 29-vuotiaiden nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja 

yhteiskunnallisen aktiivisuuden tukeminen. 

■ Taksvärkki-tapahtumien järjestämisestä tulee aiempaa monipuolisempaa ja vielä 

paremmin nuorten itsensä toteuttamaa. 

■ Taksvärkki-kampanja on tunnettu, mutta uudistuva tapa sekä kerätä varoja että 

tehdä tunnetuksi nuorten elämää globaalisti. 

 

● Nuorten ihmisoikeuksien toteutuminen varmistetaan ja sukupuolten tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta edistetään. 

○ Taksvärkin oma toiminta on saavutettavaa ja syrjimätöntä. 

○ Kehitysyhteistyössä keskitytään kumppanijärjestöjen kanssa yhteistyössä erityisesti 

haavoittuvassa asemassa oleviin alle 29-vuotiaisiin ja yhteisöjen vastuunkantajiin. 

○ Suomessa voidaan toteuttaa hankkeita ja nuorison parissa tehtävää työtä sellaisten 

nuorisoryhmien kanssa, jotka ovat tai voivat olla haavoittuvassa asemassa. 

 

● Nuorten ymmärrys kehityskysymyksistä sekä innostus ja halu toimia ja vaikuttaa lisääntyy. 

○ Taksvärkin tavoitteena on muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi 

globaalikasvatuksen avulla. 

■ Taksvärkki toteuttaa laadukasta globaalikasvatusta kouluvierailujen, materiaalien 

ja nuorille tarkoitettujen työpajojen avulla sekä kouluttamalla opettajia, 

opettajaopiskelijoita ja muita nuorten kanssa työskenteleviä. 



■ Taksvärkin globaalikasvatuksessa näkyvät Taksvärkin arvot ja nuorten osallisuus ja 

toimijuus. 

❖ Toiminnassa näkyvät ja kuuluvat moninaisten nuorten toimijuudet ja äänet. 

■ Globaalikasvatusta toteutetaan erityisesti kriittisen globaalikasvatuksen keinoin eli 

esimerkiksi stereotypioita purkaen ja yhteiskunnalliseen muutokseen kannustaen. 

 

● Taksvärkki ry kehittyy globaalikasvatuksen asiantuntijana. 

○ Taksvärkki tekee yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti kasvatusalan ammattilaisten, 

kuten tutkijoiden ja kasvattajien sekä arvomme jakavien globaalikasvatusjärjestöjen 

kanssa, ja nämä tukevat Taksvärkin asiantuntijuuden kehittymistä. 

○ Taksvärkin tunnettuus globaalikasvatusjärjestönä vahvistuu laadukkaasti toteutetun ja 

kehittyvän globaalikasvatuksen ansiosta. 

 

● Taksvärkki ry:n työn tunnettuus lisääntyy jäsenjärjestöjen ja nuorten keskuudessa ja Taksvärkki 

nuorten järjestönä vahvistuu. 

○ Nuorten osallisuus on keskiössä kaikessa Taksvärkin omassa toiminnassa. 

○ Nuoret voivat vaikuttaa toimintaan sekä jäsenjärjestöjen kautta että henkilöjäseninä. 

○ Yhteydenpitoa jäsenjärjestöihin ja heidän nuoriinsa vahvistetaan ja jäsenjärjestöjä 

sitoutetaan toimintaan. 

 

● Taksvärkki ry kehittyy järjestönä ja elää ajassa. 

○ Taksvärkki ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

○ Taksvärkki on hyvin hallinnoitu ja johdettu organisaatio. 

○ Taksvärkki uudistuu toimintaympäristön muutoksien mukana, mutta säilyttää 

keskeisimmät arvonsa ja tekee työtä niiden eteen. 

○ Taksvärkissä haetaan ja kehitetään uusia toimintamalleja ja rahoitusmahdollisuuksia. 
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