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1.Tulosraportin tiivistelmä  

Taksvärkki ry:n tulosraportti vuodelta 2020 avaa ulkoministeriön ohjelmatuella rahoitetun toiminnan 
tuloksia. Tulosten keräämiseen, dokumentointiin, arviointiin ja käyttöön ohjelman tulosohjauksessa ovat 
henkilöstön lisäksi osallistuneet kaikki ohjelman viiteryhmät: kehitysyhteistyön kumppanijärjestöt, 
hankkeiden toimijat ja kohderyhmät, globaalikasvatuksen vapaaehtoiset ja eri tavoin osallistuvat 
koululaiset, opettajat ja nuoret.  

Covid-19-pandemia vaikutti toimintaan ja sen tuloksiin kaikilla tasoilla. Ohjelman tavoitteet pidettiin 
ennallaan, mutta pandemia vaikutti ohjelman sisältöihin ja työtapoihin. Muutokset vaativat jatkuvaa 
suunnitelmien seurantaa ja toimintojen uudelleen kohdentamista. Pandemia aiheutti liikkumis- ja 
toimintarajoituksia kaikissa ohjelmaa toteuttavissa maissa, mutta rajoitusten laajuus vaihteli maittain 
paljon.  

Viime aikoina nuorten muutosvoima on ollut näkyvästi esillä kotimaan toimintaympäristössä, mm. ilmasto- 
ja sukupuolten tasa-arvokysymyksissä. Taksvärkki tukee globaalikasvatustyöllään tämän muutosvoiman 
kanavoimista aktiiviseksi ja rakentavaksi toiminnaksi. Vuonna 2020 Taksvärkki koulutti globaalikasvatuksen 
teemoista ja menetelmistä lähes 400 kasvattajaa. Maailmankansalaisen koulu -toiminnassa osallistettiin 
oppilasryhmiä kehittämään maailmankansalaisen taitojaan. Yksittäisille kouluvierailuille osallistui yli 2000 
oppilasta, joista suurin osa arvioi palautteessaan kokevansa työpajan aiheen tärkeäksi ja oppineensa uutta 
työpajan teemoista (lapsen oikeudet, yhdenvertaisuus, vaikuttaminen). 

Globaalikasvatuksen työkaluihin sisältyvät Taksvärkki-kampanjoiden kehitysviestinnälliset materiaalit 
tukevat kotimaan toimintaa, sekä antavat kehityshankkeiden nuorille tilaisuuden tuoda näkemyksiään esiin 
ja vaikuttaa globaalisti. Ennakkoluuloja rikkovissa kampanjoissa ohjelmamaiden nuoret kertoivat omalla 
äänellään nuorten kohtaamista globaaleista haasteista sekä aktiivisten nuortenryhmien toiminnasta tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Kampanjat ja niiden viesti kehityshaasteita ratkovista nuorista 
tavoittivat 8000 lasta ja nuorta ympäri Suomea. 

Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeiden toimintoihin osallistui vuonna 2020 yhteensä noin 13 400 nuorta ja 
yli 8 400 aikuista. Näistä yli puolet oli tyttöjä ja naisia. Nuorten järjestäytyminen lisää toiminnan 
uskottavuutta ja vastuullisuutta, sekä antaa nuorille mahdollisuuden kasvaa roolimalleiksi ympäröivän 
yhteiskunnan silmissä.  

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyötä ohjaa ihmisoikeusperustaisuus. Kumppaneiden ja paikallisten 
sidosryhmien vammaisinkluusion koulutukset ovat alkaneet muuttaneet asenteita ja käynnistää syrjinnän 
vastaisia toimia.  Näistä ovat esimerkkejä esteettömyyskysymysten huomioiminen koulujen kehittämisessä 
ja vammaisten nuorten osallisuus nuortenryhmien vastuuasemissa. 

Sukupuolten tasa-arvo toteutuu tyttöjen suurena osuutena nuortenryhmien johtoasemissa. Tasa-
arvokysymykset korostuvat nuorten ryhmien ajamissa teemoissa, joita ovat mm. lapsiavioliittojen 
vastustaminen, teiniäitien kouluun pääsy, sukupuolittuneen väkivallan tunnistaminen ja seksuaaliterveys. 

Suomessa Taksvärkki ry verkostoituu samanhenkisten järjestöjen kanssa. Verkostoissa edistetään samoja 
yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien teemoja kuin hanketyössä ja globaalikasvatuksessakin. 
Kansalaisyhteiskunnan vaikuttava voima tulee parhaiten esiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 



4 
 

2. Katsaus ohjelmavuoteen 2020 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaa toteutettiin Suomen lisäksi Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, 
Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Kehitysyhteistyöhankkeiden lisäksi ohjelmaan sisältyy 
globaalikasvatus-, kehitysviestintä- ja ohjelman kehittämistoimintoja. Vuoden aikana 
kehitysyhteistyöohjelma edisti globaalin etelän lasten ja nuorten ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista 
osallisuutta sekä kannusti Suomen nuorten kasvua globaaliin vastuuseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.  

Vuonna 2020 Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoitetasoja ei kokonaisuutena saavutettu. Monet 
ohjelman osat toteutuivat suunnitellusti. Covid-19-pandemian takia monet kehitysyhteistyöhankkeiden 
toiminnot siirrettiin eteenpäin, työtapoihin tehtiin paljon muutoksia ja toimintaa kehitettiin pandemian 
olosuhteisiin. Globaalikasvatuksessa etäopetukseen siirtyminen ja koulujen sulkeminen ulkopuolisilta 
toimijoilta myös hidasti tai esti monia toimintoja. Monet uudet ja mukautetut menetelmät jäävät pysyvään 
käyttöön myös yhteiskuntien palattua avoimemmiksi ja normaalimpaan työtapaan.  

Merkittäviä muutoksia suunnitelmiin tehtiin hanketoiminnassa, jossa haettiin käyttötarkoituksen muutosta 
kahteen eri tarkoitukseen. Kenia-hankkeessa kohderyhmä, kadulla elävät nuoret ja heidän lähipiirinsä, oli 
erityisen suuressa vaarassa altistua virukselle, joten hanketta painotettiin hygieniakasvatukseen ja 
ennaltaehkäisevään koronatyöhön. Toinen muutoshakemus tehtiin koskien Nepalin hanketta. Pandemian 
hidastettua hanketoimintoja suunniteltiin Nepal-hankkeelle jatkovuosi 2021. Rahoitusta siirrettiin lähinnä 
Kenian ja Sambian hankkeista, toteutumattomista seurannan matkakuluista ja Nepal-hankkeen käyttämättä 
jääneistä varoista.  

Covid-19 pandemia vaikutti toimintoihin kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissa. Toiminta vaikeutui eniten 
Guatemalassa, Nepalissa ja Keniassa, joissa viranomaiset rajoittivat liikkumista ja kokoontumista 
voimakkaimmin. Malawissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa yhteiskunnat pysyivät avoimempina, ja hankkeita 
päästiin toteuttamaan pienemmillä suunnitelmien muutoksilla. Niissäkin toimintoja mukautettiin ottamaan 
pandemia paremmin huomioon. Koronavuosi ja viranomaisten ohjaus etätyöhön pakotti muokkaamaan 
kaikkea toimintaa nopeasti ja radikaalisti. Taksvärkin suunnittelu-, seuranta- ja raportointityöhön, ja lähes 
kaikkeen hallintotyöhön rakennettiin keväällä uudet etätyöpohjaiset työtavat. Koko henkilöstö omaksui 
menetelmät nopeasti. Koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävään globaalikasvatukseen kehitettiin jo 
keväällä 2020 etätyöpajoja ja muita menetelmiä, joita voitiin toteuttaa epidemiasta ja koulujen suljetusta 
toimintaympäristöstä huolimatta. Vapaaehtoisten ja yhteistyökoulujen sitouttaminen etäyhteyspohjalta on 
haastavaa, mutta siinäkin onnistuttiin melko hyvin. Uudet toimintatavat ja menetelmät jäävät osittain 
pysyvään käyttöön, kun yhteiskunta palaa normaaleihin toimintatapoihin.  

Ulkoministeriön vuosille 2020-2021 myöntämän lisärahoituksen mahdollistamana Taksvärkin 
globaalikasvatus ja viestintä alkoi vuonna 2020 kehittää muutoskartoitukseen (Outcome Mapping) 
perustuvia suunnittelun ja seurannan prosesseja. Kehitysyhteistyöhankkeissa lähestymistapaa on sovellettu 
jo pidempään ja kehittämistyön myötä yhdenmukaistetaan koko ohjelman tulosajattelua. Muutoskartoitus 
tukee globaalikasvatuksen vaikuttavuuden arviontia, johon myös vuonna 2020 toteutettu ohjelma-arviointi 
kiinnitti huomiota.  

Ohjelmamaissa toteutettavan kehitysyhteistyön seurantajärjestelmän kehittäminen hanketoimintaan eteni 
vuoden aikana hyvin. Tulosten seurantaan ja analysointiin kehitettyjä muutoskartoitukseen perustuvia 
työkaluja on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty Keniaa lukuun ottamatta kaikissa hankkeissa, mutta 
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kehittämistyö jatkuu edelleen. Kehittämiskohtia on edelleen sekä itse työkaluissa että niiden 
käyttötavoissa.  

Vuodelle 2020 asetettuja ohjelman ja toiminnan keskeisiä ja erityisiä painopisteitä olivat mm. 

- kehitysyhteistyön sosiaalisen inkluusion ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen  
- nuorten roolin ja vaikutusmahdollisuuksien edelleen vahvistaminen järjestön toiminnassa 
- laadukkaan ohjelmaevaluaation mahdollistaminen sekä tuloksien ja suositusten hyödyntäminen 

toiminnan kehittämisessä 
 

Sosiaalinen inkluusio, erityisesti vammaisten huomioon ottaminen näkyi kaikessa toiminnassa. Ohjelmasta 
tehty evaluaatio näki sosiaalisen inkluusion olevan koko ohjelman keskeinen lähtökohta. 
Kehitysyhteistyöhankkeissa koulutettiin hankekumppaneita ja heidän viiteryhmiään. Monet 
hankekumppanit loivat paikallisesti yhteyksiä vammaisjärjestöihin ja suunnittelivat yhteistä toimintaa. 
Kotimaan Taksvärkki-kampanjassa ”Oikeus olla minä” ja globaalikasvatuksen työpajoissa tuotiin vahvasti 
esiin nuorten elämän erilaisia lähtökohtia ja henkilötason hyväksyntää. Viestinnässä madallettiin 
vammaisten mahdollisuutta saada tietoa muuttamalla lähes kaikki viestintä saavutettavaan muotoon, sekä 
aloittamalla selkokielisen materiaalin tuotanto. Selkokielisen materiaalin sisällöt tulevat myös heikommin 
suomen kieltä osaavien, mm. maahanmuuttajanuorten ulottuville.  

Syksyllä 2020 Taksvärkille valmisteltiin yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka hallitus hyväksyi alkuvuodesta 
2021. Yhdenvertaisuussuunnitelman keskeiset toimintatavoitteet ovat esteettömyyden ja 
saavutettavuuden parantaminen, antirasistisen toiminnan kehittäminen ja moninaisuuden edistäminen. 
Suunnitelmassa on kuvattu toimia näiden tavoitteiden edistämiseksi. Vuonna 2020 aikana kirjattiin myös 
Taksvärkin kaikkia toimijoita koskevat eettiset ohjeet ja luotiin turvallisen työpajan ohjeistus 
globaalikasvatuksen työpajoille.  

Nuorten roolia ohjelman suunnittelijoina ja toteuttajina vahvistettiin edelleen. Kotimaan toiminnassa 
haettiin nuorten näkemystä viestinnän ja globaalikasvatuksen menetelmiin ja sisältöihin. 
Kehitysyhteistyössä nuorten asemaan hankkeiden suunnittelijoina, toimijoina, toteuttajina, seuraajina ja 
raportoijina vahvistettiin edelleen.  

Erityinen vuoden 2020 ponnistus oli ohjelmaevaluaation toteutus poikkeusoloissa. Ohjelmassa toteutettiin 
kaksi arviointiprosessia (hanketoiminta sekä viestintä ja globaalikasvatus) joiden alkuperäistä toimeksiantoa 
jouduttiin muuttamaan metodologian osalta koronaepidemian takia. Taksvärkillä oli rohkeutta kokeilla 
uusia työtapoja, ja lopulta kumpikin arviointi pystyttiin toteuttamaan vaikeassa toimintaympäristössä 
erinomaisesti. Hanketoiminnan evaluaation toteuttivat Mariam ja Phil Smith (Learning Loop -yhtiö). 
Globaalikasvatus- ja viestintäevaluaation toteutti Anna Peltoniemi. 

Erityishaasteista huolimatta asetetuissa vuositavoitteissa ja painopisteissä pysyttiin, ja niiden 
toteuttamisessa edistyttiin hyvin. Kaikista näistä raportoidaan tarkemmin raportin loppuosassa. 

 
Kansalaisyhteiskunnan tila ohjelmamaissa  

Maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia on vaikuttanut kansalaisyhteiskunnan tilaan ohjelmamaissa. 
Viruksen leviämisen estämiseksi moni maa on toimeenpannut liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia, joita on 
käytetty mielenilmaisun tai opposition toiminnan estämiseksi. Pandemia on myös vaikeuttanut 
kansalaisjärjestöjen toimintaa ja vähentänyt valtionhallinnon läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi Guatemalassa 
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valtionhallinnon tiedotustilaisuuksia on peruttu pandemian varjolla ja kansalaisaktivistit ovat epäilleet 
salailua liittyen tietoihin uusista tartunnoista ja virukseen menehtyneistä. Keniassa mielenosoituksia on 
väkivaltaisesti tukahdutettu ja poliisiväkivalta on lisääntynyt pandemian aikana. Erityisesti informaalien 
asuinalueiden nuoria miehiä on kuollut poliisiväkivallan seurauksena. 

Kaikki ohjelmamaat kuuluvat CIVICUS Monitorin kansalaisyhteiskunnan tilan asteikon mukaan ”estetty - 
obstructed”-luokkaan, joka on viidestä kategoriasta keskimmäinen.1 Kaikissa perustuslaki takaa 
kokoontumis- ja sananvapauden, mutta muut lausekkeet rajoittavat näitä oikeuksia. Kansalaisaktivistit ja 
mediahenkilöstö kohtaavat sananvapauden rajoittamista, häirintää sekä toiminnan vaikeuttamista ja 
pelottelua jopa virkamiesten ja turvallisuushenkilöstön toimesta. Mielipiteen ilmaiseminen voi johtaa 
pahoinpitelyihin tai vangitsemiseen. Kansalaisjärjestöt toimivat ympäristössä, jossa heidän toimintaansa 
rajoitetaan ja hankaloitetaan erilaisin rekisteröintimaksuin sekä byrokratialla. Esimerkiksi Nepalissa ja Sierra 
Leonessa järjestöjen täytyy rekisteröityä vuosittain. 

Ohjelmamaista positiivista kehitystä on tapahtunut Malawissa, jossa syytökset vuoden 2019 
presidentinvaalien vilpistä johtivat laajoihin kansalaisjärjestöjen johtamiin protesteihin, ja Malawin 
perustuslakituomioistuin hylkäsi vaalituloksen järjestelmällisten säännönvastaisuuksien vuoksi. Uudet vaalit 
järjestettiin pandemiaolosuhteissa vuonna 2020. Vuoden 2019 vaalien mitätöinti osoittaa, että Malawin 
kansalaisjärjestöillä on vaikutusmahdollisuuksia ja että oikeuslaitokset toimivat demokraattisesti. Kuitenkin, 
myös Malawissa kansalaistoimijat ja mediahenkilöstö operoivat estetyssä ympäristössä. Uusi hallitus on 
luvannut tukea ihmisoikeuksia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kehittämistä. Monet 
kansalaisyhteiskunnan toimijat toivovat, että positiivinen demokratiakehitys näkyy Malawissa myös 
tulevaisuudessa ja että uusi hallitus peruuttaa monia aikaisemman hallituksen säätämiä lakeja, joiden on 
nähty rajoittavan kansalaisjärjestöjen toimintaa. 

Guatemalassa kansalaisyhteiskunnan tilan kehityssuunta on huono mm. kasvavan eriarvoisuuden, laajan 
korruption, rikoksista rankaisemattomuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden vuoksi. Rikollisjengit ovat yhä 
vakava turvallisuusuhka, ja ne rekrytoivat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia nuoria mukaan 
toimintaansa. Presidentti Alejandro Giammattein johtokauden ensimmäisen vuoden 2020 aikana 
ihmisoikeusaktivisteihin on kohdistunut lisääntynyttä uhkailua ja väkivaltaisuuksia, historialliset 1055 
tapausta, mukaan lukien 17 murhaa ja 22 murhan yritystä. 313 aktivistia pidätettiin, vangittiin tai asetettiin 
syytteeseen työnsä johdosta.2 Taksvärkin ohjelmalle tilanteella ei ole ollut aiempaa suurempaa vaikutusta. 
Guatemala on sijalla 116/180 maailman lehdistönvapausindeksissä, 1. sijan ollessa parhain.3 Ohjelmamaista 
ainoastaan Sambiassa lehdistönvapaustilanne oli huonompi, sijalla 120/180.4 Nepalissa hallitus valmistelee 
edelleen ihmisoikeusjärjestöjä huolestuttavia lakiluonnoksia liittyen kansalaisjärjestöihin, mediaan ja 

                                                            
1 CIVICUS (2021) World Map: Tracking conditions for citizen action. https://monitor.civicus.org/ 27.4.2021 

2 Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) 
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210711-asesinan-en-guatemala-a-activista-cr%C3%ADtico-del-
presidente-giammattei 
https://udefegua.org/informes/un-a%C3%B1o-de-la-toma-de-posesi%C3%B3n-del-ejecutivo-de-giammattei-se-
mantiene-en-alza-la-violencia > 9.8.2021 
3 Reporters without Borders (2020a) Guatemala: Constant violence and impunity. <https://rsf.org/en/guatemala > 
23.3.2021 
4 Reporters without Borders (2020b) Zambia: Independent media harassed. https://rsf.org/en/zambia > 19.8.2021 
 

https://monitor.civicus.org/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210711-asesinan-en-guatemala-a-activista-cr%C3%ADtico-del-presidente-giammattei
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210711-asesinan-en-guatemala-a-activista-cr%C3%ADtico-del-presidente-giammattei
https://udefegua.org/informes/un-a%C3%B1o-de-la-toma-de-posesi%C3%B3n-del-ejecutivo-de-giammattei-se-mantiene-en-alza-la-violencia
https://udefegua.org/informes/un-a%C3%B1o-de-la-toma-de-posesi%C3%B3n-del-ejecutivo-de-giammattei-se-mantiene-en-alza-la-violencia
https://rsf.org/en/guatemala
https://rsf.org/en/zambia
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informaatioteknologiaan. Toteutuessaan lakien pelätään heikentävän sananvapautta ja rajoittavan 
kansalaisyhteiskunnan toimintaa. 

 
Keniassa nuorten yhdistykset koulutettiin Covid-19 vastaisista toimista ja heille jaettiin hygienia- ja turvavälineistöä. 
Kuva: Undugu. 

 
Ohjelmamaiden toimintaympäristöjen muutokset 

Taksvärkin ohjelmamaista Sierra Leone, Malawi, Sambia ja Nepal luokiteltiin vuonna 2020 LDC-maiksi. 
Guatemala ja Kenia lukeutuvat matalamman keskitulon maihin. Kumppanijärjestöjen raporttien ja 
kumppanien kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi Taksvärkki seuraa ohjelmamaiden tilannetta mm. 
Transparency Internationalin korruptioindeksilistauksessa, Fund for Peacen hauraiden valtioiden indeksissä 
sekä Civicus-järjestön kansalaisyhteiskuntien tilan monitoroinnissa. Vuoden 2020 
toimintaympäristöanalyysissa tarkastellaan tuoreimpia analyyseja suhteessa edellisvuoden tilanteeseen 
sekä tuodaan esiin kumppanijärjestöjen ja Taksvärkin ohjelmasuunnittelijoiden huomiot kunkin maan 
tilanteen kehityksessä. Analyysissä arvioidaan yhteiskunnallisen ja poliittisen ilmapiirin muutoksia ja sitä, 
miten ne vaikuttavat hankkeiden toteutukseen. Koronapandemian vaikutukset hankkeisiin raportoidaan 
ohjelmamaakohtaisesti seuraavassa luvussa 3.1. 

Fund for Peacen hauraiden valtioiden indeksissä kaikki Taksvärkin ohjelmamaat paransivat hieman 
sijoittumistaan (1–3 sijaa) edellisvuoteen verrattuna. Ohjelmamaista hauraimpana on Kenia sijalla 32 ja 
vahvimpana Guatemala sijalla 59. Suomi on sijalla 179 maailman vakaimpana valtiona. Transparency 
Internationalin korruptiolistauksessa Kenian tilanne parani eniten, 13 sijaa sijalle 124/180. Sierra Leone 
paransi pari sijaa sijalle 117 (jaettu sija Sambian ja Nepalin kanssa, ohjelmamaista vähiten korruptoituneina) 
Muissa ohjelmamaissa korruptiotilanne heikkeni hieman (3–6 sijaa), Guatemalan korruptiotilanteen ollessa 
ohjelmamaista heikoin sijalla 149. Suomi on pysynyt edelleen sijalla 3. 
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Naisiin kohdistuva väkivalta, nuorten naisten avioliitot ja raskaudet ovat yleisiä ja ovat lisääntyneet 
pandemian aikana merkittävästi kaikissa ohjelmamaissa. Nuoret naiset jättävät poikia useammin 
koulutuksen kesken ja heillä on korkeampi lukutaidottomuusaste. Teiniraskauksien määrän on arvioitu 
nousseen merkittävästi pandemian myötä. Liikkumisrajoitukset ovat sulkeneet monia naisia kotiin ja 
yleinen epävarmuuden ilmapiiri sekä sosiaalinen ja taloudellinen stressi ovat johtaneet väkivallan 
lisääntymiseen. Vaikka alaikäisten avioliitot on monessa ohjelmamaassa kielletty lailla, on tapa edelleen 
yleinen. Nepalissa oli jo ennen pandemiaa maailman kahdeksanneksi suurin määrä alaikäisten avioliittoja 
maailmassa.5 Lisäksi Nepalissa dalitien asema on heikentynyt entisestään pandemian aikana 
syrjintätapausten lisääntyessä.6  

Vaikka pandemian terveysvaikutukset ovat nuorille suhteellisen pienet vanhempiin ihmisiin verrattuna, 
yhteiskuntien laajoilla suluilla on ollut merkittävä vaikutus nuoriin ympäri maailman. Koulusulut ja 
taloudellinen epävarmuus ovat vaikuttaneet nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin. 
Liikkumisrajoituksilla on ollut suuri vaikutus etenkin köyhiin ja heihin, jotka ovat riippuvaisia päivittäin 
ansaitusta palkasta. 
 

Toimintaympäristön muutos Suomessa 

Covid-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi toimintaympäristöön ja nuorten elämään 
Suomessa. Poikkeusolot ovat aiheuttaneet muutoksia kouluarkeen ja vapaa-ajan viettoon. Yksinäisyys ja 
mielenterveysongelmat ovat pandemian aikana lisääntyneet nuorten keskuudessa. Pandemia on myös 
korostanut nuorten eriarvoisuutta; ne nuoret, joilla jo ennen pandemiaa oli esimerkiksi oppimisen haasteita 
tai epävakaat kotiolot, ovat kärsineet poikkeusajasta toisia nuoria enemmän. Poikkeusolojen jälkeisissä 
toimissa on paljon työtä, mikä luonnollisesti hidastaa muutosprosesseja, jotka on aloitettu ennen 
pandemiaa. 
 
Taksvärkki on koko pandemian ajan tuonut kouluille tukea globaalikasvatuksen toteuttamiseen ja 
mukauttanut toimintaansa vastaamaan poikkeusolojen vaatimuksiin. Uusia ja innovatiivisia toiminnan 
muotoja, kuten etätyöpajat, kehitettiin heti keväällä 2020. Tunteiden käsittely globaalikasvatuksessa tukee 
osaltaan nuorten hyvinvoinnin turvaamista pandemian aikana ja sen jälkeen.  
 
Suomalaiset nuoret kokevat ilmastonmuutokseen, maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja muihin globaaleihin 
ilmiöihin liittyvää huolta ja epävarmuutta. Tähän epävarmuuteen Covid-19-pandemia on tuonut 
merkittävän lisän. Myös monet yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat yhteisiä nuorille Suomessa ja 
globaalissa etelässä: nuoria ympäri maailmaa huolestuttavat vammaisten ja seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen syrjintä, nuorisotyöttömyys sekä kiusaaminen. Globaalit kehityskulut koskettavat 
keskinäisriippuvaisessa maailmassa meitä kaikkia.  
 

                                                            
5 UNFPA & UNICEF (2017) Ending child marriage in Nepal.  
https://www.unicef.org/rosa/media/151/file/Ending Child Marriage in Nepal.pdf 13.4.2021 

6 https://kathmandupost.com/national/2021/06/05/discrimination-cases-got-worse-during-pandemic-dalit-rights-
advocates-say > 19.8.2021  

 

https://www.unicef.org/rosa/media/151/file/Ending%20Child%20Marriage%20in%20Nepal.pdf
https://kathmandupost.com/national/2021/06/05/discrimination-cases-got-worse-during-pandemic-dalit-rights-advocates-say
https://kathmandupost.com/national/2021/06/05/discrimination-cases-got-worse-during-pandemic-dalit-rights-advocates-say
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Covid-19-epidemia on rajoittanut merkittävästi järjestöjen toimintamahdollisuuksia Suomessa. 
Kehitysjärjestöille tärkeät julkiset tapahtumat on kielletty, mikä vaikeuttaa kohderyhmien tavoittamista ja 
kaiken toiminnan organisointia. Taksvärkille erityisen tärkeä toimintaympäristö koulut sulkivat pitkäksi 
aikaa järjestöiltä ovensa raportointivuonna. Taksvärkin toiminnan keskeisimpiä tavoitteita on tukea nuorten 
aktiivista kansalaisuutta ja toimintaa, ja sitä kautta luoda pohjaa kansalaistoiminnalle ja -vaikuttamiselle. 
Järjestö- ja kansalaistoimintaa rajoittavat erityisolot voivat pitkään jatkuessaan jättää pysyvän kielteisen 
jäljen kansalaistoimintaan ja kansalaisyhteiskunnan tilaan laajemmin. 
 
Rajoitetut toiminta- ja harrastusmahdollisuudet ovat siirtäneet erityisesti nuoria entistäkin vahvemmin 
sosiaalisen median piiriin. Kun fyysinen kohtaaminen estyy, niin sähköiset viestimet valtaavat tilaa 
kommunikaatiossa. Tämä haastaa Taksvärkin etsimään uusia viestintä- ja globaalikasvatustapoja 
toimintaansa. Jos haasteista selvitään, ja pystytään erottautumaan valtaisasta tietotulvasta, niin muutos voi 
antaa myös uusia mahdollisuuksia välittää viestiä Taksvärkin ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
tavoitteista.  

3. Kehitysyhteistyöohjelman tulokset ja vaikutukset 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman tavoitteena on pitkäjänteinen ja kestävä muutos, jota paikalliset 
sidosryhmät yhdessä edistävät. Ohjelman keskiössä ovat nuoret, jotka ovat aktiivisia toimijoita omien 
oikeuksiensa toteutumisen ja yhteisöjensä kehittämisen puolesta. Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman 
kehitysvaikutustavoite on: “vuoteen 2022 mennessä nuorten yhdenvertainen oikeus osallistua toteutuu ja 
aktiivinen kansalaisuus mahdollistuu aiempaa paremmin ohjelman toiminta-alueilla. Nuorten aktiivinen 
toiminta osana kansalaisyhteiskuntaa on lisännyt vuoropuhelua ja edellytyksiä ihmisoikeuksien ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumiselle.” 

Taksvärkin tulosajattelu perustuu muutoskartoituksen lähestymistapaan, jonka mukaan yhteiskunnallinen 
muutos tapahtuu ihmisten asenteissa, käytöksessä, suhteissa ja käytänteissä. Kukin keskeinen toimijaryhmä 
osallistuu määrittelemään omat muutostavoitteensa. Tulosten seuranta, arviointi ja niistä oppiminen ovat 
luonteeltaan osallistavia, jatkuvia prosesseja, joiden pohjalta toimintaa suunnitellaan ja ohjataan 
tavoitteellisesti. Yhteiskuntien sosiaaliset muutokset ovat dynaamisia, monimutkaisia ja monialaisia. Niiden 
rajaaminen tietyn vuoden tai raportointijakson sisällä tapahtuneeksi on haastavaa. Prosessien kehittymistä 
ja toimijoiden välisiä suhteita tarkastelemalla voidaan seurata muutoksen laatua ja laajuutta. Muutokset 
eivät ole koskaan ainoastaan tietyn ohjelman, hankkeen tai intervention aikaansaamia. Hankkeella tai 
ohjelmalla on niihin aina vain rajallinen kontribuutio monimuotoisessa sosiaalisessa kudelmassa, johon 
monet eri tekijät vaikuttavat samanaikaisesti. Taksvärkin seuranta- ja arviointityössä hyödynnetään 
muutosharavoinnin (Outcome Harvesting) -menetelmää. Konkreettiset, todennettavissa olevat 
muutoskuvaukset sekä niiden systemaattisen tarkastelun kautta havaitut toistuvat suuntaukset ja mallit 
antavat toimivan tavan seurata, analysoida ja raportoida muutoksia sekä hyödyntää havaintoja tulevien 
toimintamallien suunnittelussa.  

Taksvärkin kehitysyhteistyön toimintamallit vaihtelevat ohjelmamaissa kumppanijärjestöjen 
asiantuntijuuden ja prioriteettien mukaan. Päätoimintaperiaatteena on nuorelta nuorelle -ajatus, niin 
Suomessa globaalikasvatuksen ja viestinnän parissa kuin kehitysyhteistyöhankkeissa. Ohjelmamaissa 
aktiivisten ja järjestäytyneiden nuorten itsensä organisoiman toiminnan rinnalla vaikutetaan eri 
vastuunkantajaryhmien tukeen nuorisolähtöisten aloitteiden edistämiseksi, lasten ja nuorten oikeuksien 



10 
 

toteutumiseksi sekä heidän osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi osana yhteisöjensä 
päätöksentekoprosesseja. 

Globaalikasvatuksen toimintamallit vaihtelevat ohjelmassa yksittäisistä koulutuksellisista interventioista, 
kuten työpajoista ja koulutuksista, pitkäjänteisempään yhteistyöhön Maailmankansalaisen koulujen kanssa. 
Lisäksi yksi strateginen toimintamalliratkaisu on pitää kehitysviestintä ja globaalikasvatus lähellä toisiaan: 
erilaiset globaalikasvatusmateriaalit ovat vahva osa Taksvärkin työtä. Viestinnällisesti myös 
kampanjamateriaaleissa sekä Taksvärkin sosiaalisessa mediassa ohjelmamaiden nuoret kertovat nuorten 
aikaansaamasta positiivisesta muutoksesta ja rikkovat mahdollisia stereotypioita ja oletuksia.  
 
Yksittäiset interventiot voivat olla yksittäiselle osallistujalle, nuorelle tai kasvattajalle, pintaraapaisu 
globaaleista kysymyksistä ja etenkin viheliäisten ongelmien syy-seuraussuhteista, mutta työpaja tai 
koulutus voi herättää kipinän perehtyä asiaan syvällisemmin ja ottaa asioista laajemmin selvää. Muutos voi 
olla välittömästi osoitettavissa koulutettavien toiminnalla intervention jälkeen. Toisissa yksittäinen työpaja 
voi herättää elinikäisen kiinnostuksen, joka kasvaa ja kehittyy jopa ammatilliseksi kutsumukseksi, jolloin 
kehitysvaikutuksiin ja -kysymyksiin panostukseen on luotu kauaskantoinen ja laajeneva lisäarvo. Taksvärkin 
kontribuutio voi olla suhteessa pieni, mutta alkukipinä on merkittävä.  
 
Pitkäjänteinen yhteistyö sen sijaan pureutuu asioihin syvemmin, mutta muutoksen esille tuominen on 
isomman organisaation tasolla hitaampaa ja vaatii tiivistä yhteistyötä ja asioiden jatkuvaa esilläpitoa. 
Maailmankansalaisen koulujen oppilaissa globaalikasvatuksen vaikuttavuutta voidaan kasvattaa 
syventymällä teemoihin yksittäisiä työpajoja pidemmäksi aikaa. Maailmankansalaisen ryhmien ja 
Maailmankansalaisen koulu -toiminnan kautta voidaan muokata yksittäisten koulujen koko 
toimintakulttuuria, joka heijastuu laajemmin koulun kaikkien toimijoiden omiin vaikutuspiireihin ja sitä 
kautta koko yhteiskuntaan. 

Raportointivuosi 2020 on ohjelmakauden kolmas. Havaittujen tulosten luonne mukailee edellisvuoden 
tulosraportin logiikkaa. Vuoden 2020 ennennäkemättömistä globaalin mittakaavan haasteista huolimatta 
pystyttiin ohjelmatasolla mukauttamaan toimintoja ja jatkamaan työtä melko hyvin. Paikoin se merkitsi 
kuitenkin viiveitä tai toiminnan keskeyttämistä osaksi vuotta kansallisten turvallisuusmääräysten ehdoilla. 
Monin paikoin pystyttiin dynaamisesti ja luovasti muokkaamaan toimintamalleja yleiset rajoitukset 
huomioiviksi.  

Luvussa 3.1 tarkastellaan vuonna 2020 raportoitujen tulosten analyysiä Taksvärkin ohjelmamaiden 
konteksteissa tulosalueittain. Luvussa 3.2 käsitellään Taksvärkin viestinnän ja globaalikasvatuksen parissa 
havaittuja tuloksia. Luvussa 3.3 käsitellään edistystä ohjelmatyön kehittämisen tulosalueella. 
Toimialakohtaisissa tulosanalyysiluvuissa esiteltävien tulosten pohjalta voidaan nähdä yhteys Taksvärkin 
kehitysvaikutustavoitteeseen. Muutokset ovat oikean suuntaisia ja laajamittaisia. Laadullisten tulosten 
kattavuus kuitenkin vaihtelee. Vuoden 2020 toiminnan rajoitteet näkyvät selvästi ohjelmatasolla, sillä 
osassa ohjelmamaita pystyttiin operoimaan vain osittain.  

Ohjelman kehitysvaikutustasoa mittaamaan on määritelty neljä indikaattoria: 1.) Uusien, nuorten 
osallistumista tukevien säännösten, toimintatapojen ja rakenteiden määrä, 2) Nuorten osallistuminen 
yhteisöjen (vakiintuneisiin) päätöksenteko/kehittämisprosesseihin, 3) Aktiivisten, kestävämmän maailman 
puolesta toimivien nuorten muutoksentekijöiden määrä ja toiminnan laatu ohjelmassa ja 4) 
Vastuunkantajien tavat ja keinot tukea ihmisoikeuksien edistämistä, nuorten osallisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta. Osa niistä on sellaisia kehitysyhteistyön tuotos- ja tulostason mittareita, joiden katsottiin 
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olevan keskeisiä kehitystavoitteen seurannan kannalta. Vuoden 2020 aikana ohjelman tuloskehikkoa 
päivitettiin ja mm. näihin kehitysvaikutuksen mittareihin tehtiin muutoksia. Sittemmin on todettu, etteivät 
valitut mittarit ole parhaat mahdolliset kehitysvaikutuksen todentamiseen, mutta ne kuvastavat 
aikaansaatavien tulosten suhdetta kehitysvaikutustavoitteeseen. Nykyisen tuloskehikon mittareihin ei aiota 
tehdä muutoksia tämän ohjelmakauden aikana, sillä vuodesta 2022 eteenpäin ohjelmalle on jo luotu uusi 
tuloskehikko. Vuoden 2021 resurssit on mielekkäämpää käyttää uuden tuloskehikon ja mittareiden 
käyttöönoton valmisteluun. 

Kaikkien kehitysvaikutusmittarien kohdalla ei raportoitu selvää muutosta vuoden 2020 aikana. Esimerkiksi 
uusien säännösten ja rakenteiden edistämisen saralla voi viedä vuosia, ennen kuin saavutettu tulos saadaan 
näkyväksi. Vielä pidempään vie niiden vakiintuminen käytäntöön. Raportointivuonna 2020 rekisteröitiin 
ainoastaan yksi uusi prosessi. Tähän vaikuttanee mm. se, että päättäjien ja virkamiehien aika on suurilta 
osin mennyt koronapandemian vaatimien poikkeussäännösten parissa. Edellisvuonna 2019 prosesseja oli 
yhteensä 15, joista osa on edelleen käynnissä ja päätökseen saatujen prosessien tulokset voimassa ja 
käytössä.  

Paikallistasolla nuoria on osallistettu aiemmassa raportoinnissa mainittujen päätöksentekoelimien lisäksi 
Covid-19-vastaisiin toimiin yhteisöissään. Vakiintuneita, nuoria osallistavia päätöksentekoprosesseja tai 
toimielimiä raportoitiin vuonna 2020 yhteensä 68, kun vuoden 2019 luku oli 79. Aktiivisten nuorten määrä 
kasvoi ohjelmamaissa ja oli raportointivuonna 4480. Aktiivisten nuorten organisoiman toiminnan laatua 
kehitysyhteistyökonteksteissa käsitellään alaluvussa 3.1.1. Vastuunkantajien tapoja ja keinoja tukea 
ihmisoikeuksien edistämistä, nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta käsitellään tulosanalyysin 
yhteydessä alaluvussa 3.1.2. 

 

3.1 Kehitysyhteistyö ohjelmamaissa 

Vuonna 2020 Taksvärkin ohjelman kehitysyhteistyöhankkeita toteutettiin Guatemalassa, Keniassa, 
Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Kumppanijärjestöjen esittelyt on toimitettu 
ohjelmasuunnitelman yhteydessä. Taksvärkin kumppanijärjestöjen hankesyklit ovat eri vaiheissa suhteessa 
ohjelmakauteen, mikä on huomioitava ohjelmatason seurannassa. Koronapandemialla on ollut merkittäviä 
vaikutuksia maailmanlaajuisesti. Tosin vaikutusten luonne ja mittakaava poikkeavat toisistaan 
maakohtaisesti, joten ohjelmamaiden tilannetta on perusteltua käsitellä osittain myös maakohtaisesti. 

Kun verrataan saavutettujen tuloksia tulostavoitteisiin, on hyvä ottaa huomioon aiheutuneet esteet ja 
viiveet hankkeiden toteutuksessa. Keniassa ja Sambiassa edelliset hankkeet päättyivät vuoden 2019 
loppuun, ja uudet pilottihankkeet alkoivat vasta lokakuussa ja kesäkuussa 2020. Viivästymiset johtuivat osin 
koronapandemiasta ja sen aiheuttamista suluista, mutta myös kumppanien sisäisistä haasteista.  

Sambiassa keskityttiin erityisesti kumppanin kapasiteetin vahvistamiseen vammaisinkluusiossa ja 
osallistavassa Outcome Harvesting -seurantamenetelmässä sekä vammaisten oikeuksia käsittelevän 
opetusmoduulin valmisteluun. Nuorten ja etenkin vammaisten nuorten osalta tuloksellisuuden arviointia 
vasta valmisteltiin vuoden 2021 toteutusta varten. 

Kenian hankkeen loppuarviointi (2019) suositteli nuorten yhdistysten aiempaa vahvempaa roolia uuden 
yhteistyöhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnitteluprosessi viivästyi maaliskuussa 2020 
alkaneen tiukan lockdownin johdosta ja kumppanijärjestön sisäisten haasteiden takia. Näin ollen 
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suunnitellun hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2021. Vuoden 2020 aikana toteutettiin koronan vastaisia 
toimia nuorten yhdistysten parissa. Tyttöjen ja nuorten naisten osallisuutta hankkeen suunnittelussa ja 
toteutuksessa on vahvistettu suunnitellusti. 

Nepalissa työtä vaikeuttivat maaliskuun puolivälistä syyskuulle kestäneet laajat koronasulut ja siitä 
eteenpäin paheneva epidemiatilanne. Taksvärkin hankealueet Itä-Nepalissa olivat Intian rajan läheisyydestä 
johtuen korkean riskin aluetta, missä epidemiatilanne on ollut hankala siitä saakka, kun pandemia levisi 
Nepaliin. Koulut olivat kiinni ja ihmisten liikkuminen rajoitettua ison osan vuodesta, joten suuri osa 
alkuperäisen hankesuunnitelman toiminnoista siirrettiin vuoden 2021 puolelle ja todennäköisesti osa niistä 
jää ohjelmakauden aikana toteutumatta tilanteen jatkuessa edelleen hankalana vielä elokuussa 2021. 
Maaliskuusta 2020 eteenpäin Taksvärkin työ Nepalissa on ollut lähinnä yhteistyökoulujen tukemista 
terveysturvallisuudessa, kun ne loppuvuodesta palasivat lähiopetukseen poikkeusolosuhteissa. Koulujen 
porteille on toimitettu siirrettävät käsienpesupisteet ja kouluja on varustettu saippualla, puhdistusaineilla, 
suojavälineillä ja käsidesin valmistustarvikkeilla. Koronatiedotusmateriaalia tuotettiin koulujen käyttöön ja 
koteihin jaettavaksi.  

Guatemalassa tilanne on ollut hankala maaliskuun lopulta lähtien tähän päivään saakka. Koulut ovat olleet 
kiinni, julkinen liikenne tiukimpien sulkutoimien aikana poissa toiminnasta, ja epidemiatilanteen mukaan 
vaihtelevat kokoontumisrajoitukset sekä ajoittaiset ulkonaliikkumiskiellot ovat haitanneet suunnitelmien 
mukaista hankkeen toteutusta. Hanketoimintoja on lykätty sitä mukaa, kun on todettu niiden 
toteuttamisen olevan mahdotonta tai liian riskialtista. Osa toiminnoista pystyttiin muokkaamaan 
verkkoalustoille, mutta hankkeen ollessa vasta alkuvaiheessa kokoontumisten ja yleisötapahtumien 
rajoitukset ovat vuoden 2020 osalta estäneet esimerkiksi nuorten tekemään vaikuttamistyöhön ja 
verkostoitumiseen liittyvien tulosten syntymistä.  

Sierra Leonessa yhteiskunnan sulku sekä matkustusrajoitukset koronapandemian alkaessa aiheuttivat 
viiveitä hankkeen toteutuksessa. Pääosin hankkeen toteutus on kuitenkin edennyt melko hyvin 
pandemiasta huolimatta, paikallisia terveysmääräyksiä noudattaen. 

Malawissa koronatilanne on sallinut hankkeen toteutuksen turvamääräyksiä noudattaen melko hyvin. 
Maaliskuussa koronan rantautumista Malawiin ennakoitiin aikaistamalla joitakin toimintoja. Kaikki 
suunnitellut koulutukset ja sidosryhmätapaamiset on pystytty järjestämään terveysturvallisuus 
huomioiden, esim. siirtämällä tapaamisia ulkotiloihin ja jakamalla koulutukset useampiin 
pienryhmätapaamisiin. Paikallisten avaintoimijoiden roolia hanketoiminnoissa vahvistettiin entisestään, 
jotta voitiin minimoida hanketyöntekijöiden liikkuminen yhteisöjen välillä.  

Vuoden 2020 aikana teetettiin ohjelman väliarviointi, jonka keskeisimmät huomiot esitellään tulosraportin 
luvussa 7.1. 
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Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistui 13 370 nuorta. Kuva: Taksvärkki/ Milka Autio. 
 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuneet aktiiviset nuoret. Kuva: Taksvärkki/ Milka Autio. 

 
Vuoden 2020 aikana tuettiin yhteensä 103 lasten ja nuorten ryhmän toimintaa, joista 32 integroitiin osaksi 
ohjelmaa raportointivuoden aikana. Ryhmät ovat eri tyyppisiä hankkeista riippuen. Nuorten neuvostot, 
ryhmät, yhdistykset, oppilaskunnat, kouluissa toimivat tyttöjen kerhot, sekä erilaiset lasten ja nuorten 
vertaisryhmät ovat käytössä olevia järjestäytymis- ja toimintamalleja. 

Kehitysyhteistyöohjelmaan osallistui kehitysyhteistyön hankemaissa noin 13 370 nuorta, joista noin 52 % oli 
tyttöjä, 1 % vammaisia nuoria. Yhteensä 4 480 lasta ja nuorta osallistui aktiivisesti ohjelman 
toteuttamiseen. Heistä 55 % oli tyttöjä, vammaisia nuoria oli 1 %. Vuoden 2020 raportoitujen tapahtumiin 
ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien nuorten määrä oli hieman edellisvuotta pienempi, myös vammaisten 
nuorten osalta. On myös huomioitava, että yleisötilaisuuksia ja muita osallistumisen tiloja pystyttiin 
järjestämään vuonna 2020 normaalia vähemmän. Ohjelman toiminnassa aktiivisesti mukana olevien 
nuorten määrä kasvoi kuitenkin merkittävästi, noin 2600 nuorella edellisvuoteen verrattuna. Myös 
aktiivisten vammaisten nuorten lukumäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 54 %. Aktiivisten joukossa 
vastuuasemissa toimi 528 nuorta (joista tyttöjä oli 60 %, vammaisia 2,5 % - heistä tyttöjä 46 %) sekä 
vertaiskouluttajina 496 lasta ja nuorta (joista tyttöjä oli 60 %, vammaisia 1,8 % heistä tyttöjä 22 %). 
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Vammaisten nuorten prosentuaalinen osuus kasvoi vastuuasemissa toimivien ja vertaiskouluttajien 
joukossa. Yleisötilaisuudet ja kampanjat, sisältäen radio-ohjelmat, tavoittivat välillisesti arviolta noin 152 
000 yhteisöjen jäsentä.  

Tyttöjen osuus toiminnassa vaihtelee hankkeittain. Tyttöjen ryhmät Malawissa sekä nuorten naisten 
ryhmät Sierra Leonessa nostavat osaltaan tyttöjen ja naisten osuutta kokonaisuudessa. Keniassa tyttöjä ja 
nuoria naisia on edelleen mukana toiminnassa suhteellisesti vähemmän, vaikka asiaan on viime vuosina 
kiinnitetty erityistä huomiota. Tyttöjen ja nuorten naisten osuus Kenian hankkeen toiminnassa saatiin 
vuonna 2020 nostettua edellisvuoden 30 prosentista 41 prosenttiin. Nuoria naisia on päässyt myös 
yhdistysten johtoasemiin. Tyttöjen ja poikien yhteisissä ryhmissä tyttöjen osuus on yli 50 %, mikä on 
ohjelman tavoitetaso.  
 
Lähtökohtaisesti kaikki Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuvat nuoret ovat syrjäytymisvaarassa 
ja heikossa asemassa. Guatemalassa noin puolet osallistuvista nuorista identifioituvat maya-kansoihin. 
Nepalissa painotetaan dalitien, alkuperäiskansoihin kuuluvien sekä alakastisten nuorten voimaantumista, ja 
kaikki nuoret ovat haavoittuvassa asemassa hankeyhteisöjen syrjäisen sijainnin vuoksi. Sierra Leonessa ja 
Malawissa nuoret ovat köyhältä maaseudulta. Keniassa ja Sambiassa nuoret elävät tai ovat eläneet kadulla, 
tai ovat muuten syrjäytymisvaarassa. Sambiassa otetaan huomioon erityisesti vammaisten nuorten 
osallistuminen ja oikeudet. Kaikissa hankkeissa tavoitteena on saavuttaa aktiivinen enemmistö tyttöjä ja 
nuoria naisia. Lisäksi teiniäitejä, koulupudokkaita ja vammaisia nuoria osallistetaan mukaan toimintaan. 
Eriarvoisuuden vähentäminen, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä tyttöjen ja naisten aseman 
parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita ja läpileikkaavat kaikkea toimintaa. 

Nuorisolähtöisen toiminnan lisäksi ohjelmassa toimi vuoden 2020 aikana noin 8 477 aikuista 
vastuunkantajaa, joista noin 48 % oli naisia. Paikallisviranomaisia, vanhempainyhdistyksien ja koulujen 
johtokuntien jäseniä, opettajia, uskonnollisia ja perinteisiä johtajia sekä vanhempia ja huoltajia koulutettiin, 
luotiin työryhmiä ja verkostoja. Heitä kutsuttiin myös mukaan nuorten järjestämiin tapahtumiin ja 
vaikuttamistyöhön. Opettajat toimivat kouluissa toimivien nuortenryhmien mentoreina ja tukihenkilöinä. 
Kumppanijärjestöjen kapasiteettia vahvistettiin aktiivisen ja monipuolisen toimijuuden tukemiseksi lasten ja 
nuorten oikeuksien puolustajina osana kansalaisyhteiskuntaa. 

Kehitysyhteistyön tulosanalyysi perustuu Taksvärkki ry:n kumppaneiden ylläpitämiin muutostietokantoihin 
ja niihin kirjattuihin muutoskuvauksiin. Muutostietokanta oli vuonna 2020 käytössä hankeseurannan 
työkaluna kaikilla kumppanijärjestöillä Keniaa lukuun ottamatta. Kumppanit keräsivät tietokantaan 
kuvauksia konkreettisista, todennettavissa olevista muutoksista, joita kirjattiin hanketoimijoiden kanssa 
pidetyissä koordinointi- ja arviointitapaamisissa ja muun seurantamateriaalin perusteella.  

Ohjelmasuunnittelijat kokosivat muutoskuvaukset ohjelmatason tietokantaan, ja täydensivät niitä 
hankkeiden vuosiraporteista poimituilla kuvauksilla. Muutoskuvaus käsittelee tapahtunutta muutosta 
henkilön, toimijan tai ryhmän asenteissa, käytöksessä, suhteissa, tai käytännöissä. Usein muutoskuvaus 
ilmentää muutosta useammalla näistä alueista. Muutoskuvaus vastaa kysymyksiin: kuka muuttui, missä, 
milloin ja miten? Lisäksi osoitetaan järjestön kontribuutio suhteessa muutokseen sekä analysoidaan 
muutoksen merkitystä. 

Tulosraportoinnin lisäksi tietokantaa hyödynnetään tulevaisuudessa ohjelman arviointien pohja-aineistona. 
Tietokanta keskittyy laadullisten tulosten kuvauksiin ja sen käyttö kannustaa niiden havaitsemiseen ja 
kirjaamiseen. Se on hyödyllinen väline ohjelmassa saavutettujen tulosten jäsentelyyn ja analysointiin 
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muutostyyppien sekä kuvauksissa toistuvien trendien ja teemojen mukaan. Muutostietokantaan ei ole 
helppoa tavoittaa kaikkia aikaansaatuja muutoksia, vaan ainoastaan rajallinen otanta kokonaisuudesta. Se 
tarjoaa silti mielekkään seurannan työkalun, jonka avulla raportoida ja analysoida muutoksen prosesseja 
sekä seurata niiden etenemistä. Muutoskuvaukset ovat tietyn toimijan lausunto tai havainto, joihin on 
mahdollista kerätä tukea ja vahvistusta haastattelemalla ja keräämällä tietoa myös muiden toimijoiden 
näkökulmasta. Muutostietokannan mielekäs käyttö vaatii vielä harjoittelua, kehittämistä, tarkempia 
ohjeistuksia ja kumppaneiden kouluttamista. Kerätyt muutoskuvaukset ovat edelleen osin puutteellisia, 
mutta sellaisinaankin antavat tietoa ja näkökulmia tapahtuviin muutoksiin. Seurannan välineenä ja 
lähestymistapana muutoksiin keskittyminen on saanut myönteisen ja kiinnostuneen vastaanoton ja 
kerättyjen tulosten analysointimahdollisuudet ovat rohkaisevia. 

Kehitysyhteistyön osalta tulosanalyysi on jäsennelty kolmeen osa-alueeseen tavoitteittain 
toimijalähtöisesti: oikeuksienhaltijat (nuoret), vastuunkantajat ja kumppanijärjestöt. Ohjelman tuloskehikko 
on raportin liitteenä. 

 

3.1.1 Nuoret vaativat aktiivisesti oikeuksiaan 

Taksvärkin kehitysohjelman tavoite on nuorten ihmisoikeuksien toteutuminen ja nuorten osallisuuden 
vahvistuminen. Nuoret nähdään aktiivisina toimijoina yhteisöissään ja yhteiskunnassa. Ohjelman kautta 
nuoria tuetaan heidän kasvussaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Avainasemassa ovat motivaation herääminen 
sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien ja merkityksen ymmärtäminen osallistumisen kautta. Ohjelman 
yhtenä tulostavoitteena (expected outcome) on, että nuoret naiset ja miehet vaativat aktiivisesti 
ihmisoikeuksien toteutumista yhteisöissään ohjelman toiminta-alueilla. Tavoite jakautuu edelleen kolmeen 
tulosalueeseen: taidot, tiedot ja motivaatio. 

Toimintamallit tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaihtelevat maittain. Keskeistä eri hankkeille on tarjota 
puitteet nuorten ryhmien perustamiselle, järjestäytymiselle ja kokoontumiselle, joiden kautta nuoret itse 
suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa nuorisolähtöisesti. Nuorille järjestettiin yhteensä 77 koulutusta 
mm. elämänhallinnasta, Covid-19-viruksen torjunnasta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja oikeuksista, 
ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksistä, sukupuolittuneesta väkivallasta, teiniavioliitoista ja -raskauksista, 
haitallisista perinteistä, vammaisinkluusiosta, osallistavasta seurannasta, taloushallinnosta ja 
ilmastotietoisesta maanviljelystä. Niiden pohjalta nuorisoryhmien aktiivit välittävät oppimaansa 
vertaisryhmissä ja yhteisöjensä parissa. Nuorisoryhmien toiminta on sisällöltään itsenäistä. Seuraavissa 
kappaleissa tarkastellaan miten hanketoiminnoista ja koulutuksista saatu oppi näkyy ja ohjautuu osaksi 
tulostavoitteita. 

Taksvärkin tuloskehikossa nuorten kehittyneitä taitoja (1.1. Taidot: elämänhallintataidot, itsevarmuus ja 
argumentointitaidot ovat kehittyneet) ja nuorten lisääntynyttä tietoa (1.2. Tiedot ihmisoikeuksista ja 
vaikuttamismahdollisuuksista ovat lisääntyneet) mitataan tuotostasolla lähinnä määrällisillä mittareilla 
(nuorille järjestettävien koulutusten määrä ja koulutettujen nuorten määrä). Tuotostason tiedot on koottu 
ohjelman tuloskehikossa raporttilomakkeen liitteenä. Tulostasolla etenemistä seurataan ja tuloksellisuutta 
analysoidaan hyödyntäen Outcome Harvesting -periaatteella kerättyä tietoa ja kumppaneilla käyttöön 
otettua muutoskuvaustietokantaa (outcome database). Näin hankkeiden tuloksista saadaan kuvaavampaa 
laadullista tietoa (muutoskuvaukset, outcome statements). 
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Nuorten aktiivisen toimijuuden kehitystä ilmentäviä muutoskuvauksia kerättiin raportointikauden 2020 
aikana yhteensä 110. 

Nuorten elämänhallintataitojen, itsevarmuuden ja argumentointitaitojen (tulosalue 1.1.) tasolla 
tapahtunutta kehitystä todentavia muutoskuvauksia kerättiin yhteensä 32, kaikista ohjelmamaista. Näistä 
21 kuvasi asennemuutoksia, kuten tietoisuutta, vahvempaa itseluottamusta, rohkeutta ilmaista itseään, 
voimaantumista, johtajuutta sekä ryhmäpaineensietokykyä. Halu tukea muita, tiedon ja kokemuksien 
jakamisen arvostus, inspiraatio, motivaatio, vastuuntunto kansalaisina ja koulussa olivat myös yleisiä 
muutoksia nuorten asenteissa. Stereotyyppien rikkominen, omanarvontunnon ja yhteiskunnallisen 
potentiaalin havaitseminen, kohentunut itsetunto sekä syrjinnän vastustaminen johtivat asenteista myös 
käytökseen ja käytännön toimintaan.  

Muutokset käytöksessä liittyivät 15 muutoskuvaukseen. Nuoret vaativat ihmisoikeuksia radiossa, 
televisiossa ja sosiaalisessa mediassa, paransivat hygieniaansa, valmistivat kestokuukautissuojia ja opettivat 
niiden tekemistä muille nuorille, loivat itselleen elinkeinomahdollisuuksia, paransivat oppimissuorituksiaan, 
raportoivat kaltoinkohtelutapauksia, hakeutuivat töihin ja johtorooleihin, joissa voivat vaikuttaa esimerkiksi 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi.  

Muutoksia suhteissa havaittiin 11 muutoskuvauksessa. Nuoret muodostivat ryhmiä. Kuulijat osallistuivat 
radio-ohjelmiin. Vammaiset nuoret naiset osallistuivat yhteisöjensä päätöksentekoprosesseihin. Nuoret 
verkostoituivat vertaistensa kanssa eri puolilla maata. Nuorista tuli roolimalleja. Vammaiset tytöt saivat 
johtoasemia nuorten ja tyttöjen kerhoissa. Lasten ja vanhempien suhteet paranivat. 

Nuorten lisääntyneiden tietojen tasolla ihmisoikeuksien ja vaikuttamistyön mahdollisuuksien edistämisen 
puolesta (tulosalue 1.2.) kerättiin 16 muutoskuvausta, joista 12 ilmaisee muutosta asenteissa, kuten 
vaikuttamistaidot, motivaatio toimia ihmisoikeuksien edistämiseksi, tutkimustaidot, tietoisuus 
kansalaisoikeuksista ja julkisen hallinnon säädöksistä, erilaisten mielipiteiden kunnioitus, sekä 
ryhmätyöskentelyn oppiminen.  

Käyttäytymisen muutoksia kuvailtiin 8: haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tilanteen selvittäminen ja 
analysointi vaikuttamistyötä varten, haavoittuvien ryhmien vaikuttamistyö päästä osallistumaan 
päätöksentekoon ja kehittämisprosesseihin, osallistava seuranta, nuoret naiset synnyttävät sairaaloissa 
kodin sijaan sekä pääsevät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin, entiset lasten kerhon jäsenet 
järjestivät WASH-koulutuksen uudelle johtoryhmälle, kaltoinkohtelutapausten raportointi, aviomiehet 
osallistuivat lastenhoitoon ja avustivat vaimojaan maanviljelyssä. Muutoksia suhteissa kuvailtiin 2, koskien 
sukupuolitasa-arvoisempia suhteita aviopuolisoiden välillä. Käytännöissä muutoksia kuvailtiin 2: 
kaltoinkohtelutapausten ratkaisumalli sekä johtoryhmän jäsenten roolit ja vastuut. 

Nuoret toimivat aktiivisesti yhteisöjensä kehityksen hyväksi (tulosalueen 1.3.) -tasolla muutoskuvauksia 
kerättiin yhteensä 62, joista 13 kuvasi muutosta asenteissa, kuten itseluottamus ja itsevarmuus, inspiraatio, 
vertaistuki, kannustus kouluun palaamiseksi, innostus parantaa kouluympäristöä, nuorten 
voimaantuminen, sosiaalinen vaikuttaminen ja mobilisointi, tunne tulla kuulluksi, roolimallina toimiminen, 
jakaminen, inkluusio/mukaan ottaminen ja sukupuoltenvälinen tasa-arvo.  

Muutoksia käytöksessä kuvattiin 54. Ne havainnollistavat hyvin keskeisenä tulosalueena konkreettisesti 
sitä, miten eri tavoin nuoret joukolla ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa toimivat yhteisöjensä 
kehittämiseksi sekä mitä muutoksia he saavat sitä kautta aikaan. Nuoret osallistuivat kehitysprosesseihin 
kuten Covid-19-vastaisiin toimiin sosiaalisen mobilisaation kautta yhteisöissään. He tekivät 
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vaikuttamistyötä lapsia ja nuoria koskevien linjausten toimeenpanemiseksi. Vaikuttamistyötä tehtiin myös 
vammaiskysymysten kehittämiseksi viikoittaisen radio-ohjelman kautta sekä vammaisten osallisuudesta 
päätöksentekoon ja väestönlaskentaprosessiin eri vastuunkantajatahojen parissa vammaisten nuorten 
toimesta. Nuoret tekivät tiedottamiskampanjaa kasvotusten vahingollisista perinteistä, seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä, kuukautisterveydestä, teiniraskauksista ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Nuoret 
vierailivat yhteisöissä ovelta ovelle kannustaen tyttöjä ja erityisesti vammaisia tyttöjä liittymään nuorten 
kerhoihin.  

Nuorten kerhot ovat kannustaneet tyttöjä palaamaan kouluun ja ovat onnistuneet siinä. Nepalilaiset 
oppilaskunta-aktiivit tekivät terveysvalistustyötä. Nuorten neuvostot avustivat vammaistutkimuksen 
toteutuksessa yhteisöissä. Tytöt ja nuoret naiset opettivat vertaisiaan valmistamaan kesto kuukautissiteitä. 
Kaltoinkohtelu-/väärinkäyttötapauksia raportoitiin. Lasten kerhot valmistivat aktiivisesti klooriliuosta ja 
tekivät valistustyötä juomaveden desinfioinnista. Nuorten kerhot tekivät yhteistyötä kylien johtajien ja 
muiden yhteisörakenteiden kanssa saadakseen nuoria naisia pois teiniavioliitoista. Nuorten kerho yhdessä 
äitien ryhmän kanssa palkkasi räätälin ompelemaan kestokäyttöisiä kasvomaskeja, joita jaettiin koululaisille 
ja samalla heitä valistettiin Covid-19-vastaisista turvatoimista. Nuoret organisoivat istutus- ja 
puutarhaohjelman parantamaan koulujen ympäristöä ja siisteyttä. Nuoret valistivat yhteisöjään 
ympäristötematiikassa ja osallistuivat yhteisöjensä kehitykseen.  

Muutoksia suhteissa kuvattiin 37, kuten yhteisörakenteisiin, viranomaisiin, poliisiin, muihin yhdistyksiin, 
järjestöihin, vanhempiin, opettajiin, paikallisvaltuutettuihin, äitien ryhmiin, paikallismediaan ja 
uskonnollisiin johtajiin sekä verkostoitumista. Muutoksia käytännöissä kuvattiin 14, kuten yhteisöjen 
sääntöjen valvominen, ryhmien säännöt, strategiat tyttöjen ja vammaisten nuorten osallistumisen 
lisäämiseksi ilmaisella jäsenmaksulla ja rekisteröitymisellä, nuorten ja tyttöjen osallistuminen yhteisöjen 
päätöksentekorakenteisiin, kylien johtajat kieltäytyivät lahjuksista teiniavioliittojen hyväksymiseksi ja 
kaltoinkohtelutapausten ratkaisumallit. 

Nuoria koskevan tulosalueen 1 alla raportoidut muutoskuvaukset ovat teemoiltaan hyvin samankaltaisia 
edellisvuoden tulosten kanssa, vaikka niiden sisällöt vaihtelevatkin. Eri tasoilla tapahtuneet muutokset ovat 
suhteessa keskenään. Nuorten kehittyneiden taitojen (tulosalue 1.1.) osalta muutostietokantaan kirjattujen 
tulosten lukumäärä jää edellisvuotta niukemmaksi. Tämä voi johtua siitä, että Sambian, Kenian ja Nepalin 
hankkeissa, joissa nuorten taitojen tulosalue on erityisen merkityksellisessä asemassa, nuorten parissa 
tehtävä työ ja koulutukset jäivät raportointivuonna 2020 niukemmalle tai siirtyivät vuodelle 2021. Toisaalta 
edellisvuoden tulosanalyysissa aineiston tukena ja sitä kasvattamassa oli ohjelmaevaluaation Outcome 
Harvesting -työpajojen osallistavan tiedonkeruuprosessin tulokset Sambiasta ja Malawista sekä hankkeen 
loppuarvioinnista Keniasta.  

Sierra Leonen ja Guatemalan (jossa korona tosin rajoitti toimintaa suuresti) hankkeiden kohdalla 
puolestaan vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi. Ohjelman muutoslogiikan mukaisesti nuorten 
lisääntyneet taidot ja tiedot (tulosalueet 1.1. ja 1.2.) ovat lähinnä valmistavia askelia kohti nuorten aktiivista 
toimintaa yhteisöjensä kehittämiseksi tulosalueella 1.3., sekä sitä kautta heidän osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien, -kanavien sekä niitä tukevien rakenteiden luomiseksi vastuunkantajien 
tukemana tulosalueella 2. Siten ohjelman kautta tuetut nuorten lisääntyneet taidot ja tiedot eivät aina tule 
näkyviksi tulosalueen 1.3. muutoskuvauksissa, vaikka ovatkin edellytyksenä ja taustalla vaikuttamassa 
”nuorten aktiivisen toiminnan yhteisöjensä kehittämiseksi” toteutumisessa.  
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Edellä raportoitujen muutoskuvausten luonne vahvistaa, että nuorten oma-aloitteinen ja aktiivinen 
osallistuminen sekä rooli yhteisöjensä kehittäjinä on monipuolista ja merkityksellistä. Nuoret tavoittelevat 
järjestäytyneelle toiminnalleen todellista vaikuttavuutta, laajoja yhteistyökanavia sekä kestäviä rakenteita. 
Vertaistuki, kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien huomioiminen ja osallistaminen, 
sukupuoltenvälinen tasa-arvo, vammaisten oikeudet, ympäristöstä ja terveydestä huolehtiminen, laaja 
tiedottaminen sekä vaikuttamistyö ihmisoikeuskysymyksissä ja nuorten osallisuudessa kuvastavat kaikki 
heidän aktiivisen työnsä merkityksellisyyttä ja tavoitteellisuutta. Tällä toiminnalla on selkeä vaikutus 
yhteisöjen kehityksessä.  

Nuorten päättäväisyys, toimeliaisuus, keskinäinen järjestäytyminen ja potentiaalinen muutosvoima ovat 
voimavaroja, joihin kannattaa panostaa kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä kaikkialla. 
Esimerkiksi ovelta ovelle kampanjat sensitiivisistä aiheista kuten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -
oikeuksista sekä sukupuolittuneesta väkivallasta osoittavat, että nuoret ovat rohkeita ja he ovat tosissaan 
orientoituneet saamaan aikaan muutosta yhteisöissään.  
 

 
Sambiassa vanhemmat tukevat lapsiensa osallistumista hankkeeseen. Kuva: Barefeet. 
 

3.1.2 Vastuunkantajat edistävät nuorten oikeuksien toteutumista ja 
osallisuutta yhteisöissä  

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelma korostaa, nuorten oman toimijuuden lisäksi, vastuunkantajien roolia 
lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisen mahdollistajina. Vastuunkantajia koulutetaan niin lasten ja 
nuorten oikeuksista ja lainsäädännöstä, kuin myös merkityksellisen osallistamisen tavoista ja 
mahdollisuuksista. Ohjelman toimintamallissa keskeistä on rakentaa yhteistyötä aktiivisten nuorten ja 
nuorten oikeuksien toteutumisen kannalta avainasemassa olevien aikuisten välille. Lisäksi vastuunkantajia 
motivoidaan tukemaan nuorten kasvua ja kehitystä sekä merkityksellistä osallistumista yhteisöissä.  
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Kuten luvussa 3.1. on aiemmin kuvattu, koronatilanne rajoitti koulutustoimintaa ja muita sidosryhmien 
tapaamisia erityisesti Guatemalassa ja Nepalissa. Keniassa ja Sambiassa puolestaan oli käynnissä 
pilottihankkeet, joiden fokus oli Taksvärkin ohjelmakokonaisuutta rajatumpi: Sambiassa keskityttiin 
kumppanijärjestön vammaisinkluusio-osaamisen ja menetelmien kehittämiseen, Keniassa 
koronatiedostukseen ja suojatoimiin kadulla elävien nuorten parissa. Toimintojen rajoittamisen 
lisäksi koronatilanne asetti haasteita myös hankeseurannassa, kun seuranta- ja koordinointitapaamiset 
paikallisten toimijoiden kanssa jäivät paikoin suunniteltua vähäisemmiksi. 

Edellä kuvatuista syistä vuoden 2020 tulokset ja tuotokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien 
kanssa. Vuoden 2020 aikana järjestettiin vain 13 koulutusta vastuunkantajille, mikä on reilusti alle puolet 
edellisen vuoden tasosta. Koulutuksiin osallistui noin 350 vastuunkantajaa, eli 2/3 edellisvuoden 
määrästä. Kuitenkin yhteensä ohjelmatoiminnassa oli mukana melkein 8 500 aikuista vastuunkantajaa, 
mikä on aiempia vuosia enemmän. Heistä noin puolet oli nuorten vanhempia, mutta myös päättäjien ja 
uskonnollisten johtajien määrä oli aiempaa vuotta suurempi, kun Malawissa käynnistettiin uusia 
toimintamuotoja mm. ohjelmatuen lisärahoituksen ansiosta. 
 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuneet aikuiset. Kuva: Taksvärkki/ Milka Autio. 
 
Tuloksen 2 mukaisia muutoksia tavoitellaan vastuunkantajien tietojen, taitojen, asenteiden ja motivaation, 
lasten ja nuorten oikeuksia ja osallisuutta edistävien käytäntöjen sekä vaikuttamisväylien kautta. 
Muutosten tapahtumista seurataan muutoskuvaustietokantaan (outcome database) kerättyjen 
muutoskuvausten analyysin avulla. Lisäksi kerätään määrällistä ja laadullista tietoa uusista tai uudistetuista 
lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvistä linjauksista ja käytänteistä sekä ohjelmassa aktiivisten nuorten 
osallisuudesta päätöksentekoprosesseissa, toimielimissä ja verkostoissa. Tuotostasolla seurataan 
vastuunkantajille järjestettyjen koulutusten ja niihin osallistuneiden vastuunkantajien määriä, ohjelmassa 
toimivien vastuunkantajien (erilaisiin vertais- ja koordinointiryhmiin, komiteoihin tai luotuihin verkostoihin 
osallistuvat aikuiset) määrää ja heidän sekä kumppanijärjestöjen edustajien osallistumista paikallistason 
päätöksenteossa. Tuotostason tiedot on koottu ohjelman tuloskehikkoon, joka on raporttilomakkeen 
liitteenä. Seuraavissa kappaleissa kuvataan vastuunkantajissa tapahtuvia muutoksia ja niiden suhdetta 
ohjelman toiseen tulostavoitteeseen, vastuunkantajien kykyyn ja motivaatioon turvata lasten oikeuksien 
toteutumista ja nuorten osallisuutta yhteisöjen päätöksenteossa.  
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Vastuunkantajien tietojen, taitojen, asenteiden ja motivaation tasolla tapahtunutta muutosta todentavia 
muutoskuvauksia (tulosalueet 2.1: Vastuunkantajien kyvyt toteuttaa lasten ja nuorten oikeuksia ovat 
parantuneet ja 2.2: Vastuunkantajien osallistuminen lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseen on 
lisääntynyt) kerättiin vuoden 2020 ajalta yhteensä 54. Edellisen vuoden tavoin näistä valtaosa kuvaa 
muutosta asenteiden ja käyttäytymisen tasolla. Muutokset toiminnassa ovat asenteita ja niiden taustalla 
olevia tietoja konkreettisemmin havaittavissa, mutta on selvää, että muutokset toiminnassa edellyttävät 
myös tietojen ja taitojen lisääntymistä. Muutoskuvausten sisällöissä toistuvat edellisen vuoden tavoin 
tyttöjen ja vammaisten nuorten opiskelun ja osallistumismahdollisuuksien sekä nuortenryhmien toiminnan 
ja aloitteiden tukeminen, opintoihin ja osallistumiseen kannustava toiminta sekä solidaarisuus. Esimerkiksi 
Malawissa yhteisöjen perinteiset ja uskonnolliset johtajat olivat tahoillaan aktiivisia mobilisoimaan 
työvoimaa ja keräämään varoja koulujen perusparannuksiin. Yhteisöjohtajien organisoiman toiminnan 
tuloksena ainakin neljään kyläkouluun rakennettiin uusia luokkahuoneita ja/tai esteettömiä tyttöjen 
vessoja. Yhteisöjohtajat ovat olleet aktiivisia myös lapsiavioliittojen vastustamisessa ja koulupudokkaiden 
kouluun palauttamisessa. Erityisesti Sierra Leonessa vammaisten lasten ja nuorten vanhempien 
suhtautuminen ja kyky tukea lapsiaan on parantunut toimintaan osallistumisen myötä lisääntyneen tiedon 
ja vertaistuen kautta. Keniassa yhteisöjen jäsenten solidaarisuus katunuorten yhdistysten jäseniä kohtaan 
näkyi esimerkiksi koronarajoitusten aikaan tarjottuna ruoka-apuna. Asenteiden muutosta ja yhteisön tukea 
katunuorten yhdistystoiminnalle kuvaa myös se, että ainakin neljä paikallista kirkkoyhteisöä on tarjonnut 
heille tilojaan kokoontumis- ja koulutuskäyttöön ja antanut luvan hakea kirkon hanasta vettä yhdistysten 
tarpeisiin.  

Kuvatuista muutoksista yli puolet (32 kpl) sisälsi muutoksia toimijoiden välisissä suhteissa erilaisten 
yhteistyömallien, tapaamisten ja työryhmien muodossa. Esimerkiksi Malawissa Kasachen nuorisoryhmä 
organisoi äitiryhmän kanssa hankkeen, jossa nuortenryhmän keräämillä varoilla paikallinen räätäli palkattiin 
ompelemaan koululaisille kasvomaskeja äitien keräämistä materiaaleista. Vanhempien materiaalisen tuen 
ja kannustuksen koulua käyville tytöille raportoitiin lisääntyneen, kun aiemmin tukea suotiin enemmän 
pojille. Sierra Leonessa nuorten naisten maatalousosuuskunnille on lahjoitettu lisää viljelymaita, ja 
esimerkiksi Bumpen alueen maatalousvirkailija on ollut aktiivinen tukija nuorten naisten 
sipuliviljelmähankkeessa organisoiden sille ulkopuolista tukea. Kautta ohjelman nuoria on kutsuttu 
osallistumaan yhteisöjen tapaamisiin ja toimintaryhmiin, joissa heitä kuullaan erityisesti nuoria 
koskettavissa asioissa ja siten nuorten osallistumismahdollisuudet yhteisöissä ovat lisääntyneet.  

Kuudessa muutoskuvauksessa käsiteltiin muutoksia toimijaryhmien käytänteissä liittyen koulujen 
kehittämiseen ja tyttöjen oikeuksien tukemiseen. Esimerkiksi kirkonmiehet kanavoivat kolehtituottoja 
tyttöjen vessojen rakentamiseen Malawissa, ja kahdeksan yhteisön äitiryhmät aktivoituivat 
vetämään neuvontaryhmiä, jossa keskustellaan tyttöjen koulupudokkuuden taustalla olevista ilmiöistä. 

Yhteisöjen käytäntöihin ja linjauksiin tai valtakunnallisiin säädöksiin liittyviä muutoksia (tulosalue 2.3: 
Käytännöt ja säännökset edistävät ja turvaavat nuorten ihmisoikeuksia) kerättiin 17, 
joista muuttuvien käytäntöjen lisäksi valtaosa kuvasi muutosta ihmisten toiminnassa (9), suhteissa (9) tai 
näissä kaikissa (6). Vuoden 2019 tulosraportissa mainitut yhteisösäännöt (by-laws), koulujen käytännöt 
ja nuorten osallistamisen mallit ovat edelleen käytössä. Vuoden 2020 osalta ei joitakin esityksiä lukuun 
ottamatta raportoitu vastaavia rakenteellisia muutoksia, vaan muutoskuvauksissa kuvatut käytännöt 
liittyivät systemaattisiin arjen toimiin mm. koulujen kehittämiseen, lastensuojeluun, tyttöjen oikeuksia 
turvaavien yhteisösääntöjen valvontaan, lapsiavioliittojen ja koulupudokkuuden vähentämiseen sekä 
nuorten osallistamiseen.  
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Erityisesti Malawissa kerätyissä muutoskuvauksissa näkyy yhteisöjohtajien omaksuma vahva rooli lapsen 
oikeuksien puolustajina ja syventynyt yhteistyö nuortenryhmien kanssa, mitkä ovat keskeisiä tekijöitä 
tulosten kestävyyden kannalta. Esimerkiksi Domirabayn alueella kyläpäälliköt määräsivät kyläkokouksessa 
antamallaan ilmoituksellaan nuortenryhmän tehtäväksi kerätä sakkoja niiltä vanhemmilta, jotka eivät 
lähetä lapsiaan kouluun yhteisössä aiemmin säädetyn by-law:n mukaisesti. Samalla alueella päälliköt ovat 
kieltäytyneet ottamasta vastaan lahjuksia lapsiavioliittojen järjestämistä yrittäviltä vanhemmilta. Myös 
muilla alueilla päällikköjen raportoidaan, omassa roolissaan ja yhteistyössä muiden yhteisörakenteiden 
kanssa, olleen aktiivisia tyttöjen koulunkäyntioikeuden valvonnassa ja lapsiavioliittojen kitkemisessä.  

Muutoskuvauksissa näkyy myös eri toimijoiden välisiä yhteistyöketjuja väärinkäyttötapausten 
havaitsemisessa, raportoinnissa, interventioissa, tuessa ja seurannassa, joissa nuortenryhmät ja 
lastensuojelukomiteat ovat keskeisessä roolissa. Nepalin muutoskuvauksissa koulupäättäjien ja opettajien 
sitoutuneisuus oppilaiden hyvinvointiin näkyy esimerkiksi koulujen safeguarding-käytännöissä ja oppilaiden 
kokeman kouluväkivallan vähentymisenä. Käytäntöjen tasolla tapahtuvat muutokset muodostavat pohjan 
ohjelmatoiminnan stimuloimien tulosten kestävyydelle, kun yhteisöjen toimintamallit kehittyvät. Uudet 
toimintamallit ja käytännöt vaikuttavat vallitseviin asenteisiin, mikä puolestaan ruokkii uusia muutoksia 
ihmisten toiminnassa ja rakenteissa.  

Vaikuttamisväyliin (2.4: Nuorten kanavat osallistua päätöksentekoon ja mahdollisuudet tulla kuulluksi 
yhteisöissään ovat lisääntyneet) liittyviä muutoskuvauksia kerättiin vuodelta 2020 vain 8 kappaletta. Ne 
kuvaavat aiemmin raportoitujen muutosten tavoin nuorten syventyviä suhteita yhteisö- ja koulutason 
päättäjiin sekä nuorten läsnäoloa ja toimintaa osana yhteisörakenteita. 

Kerättävien muutoskuvausten ohella nuorten osallistumisen ja kuulluksi tulemisen muotoja seurataan 
niiden päätöksentekoprosessien ja toimielinten määrällä, joissa ohjelman aktiiviset nuoret vaikuttavat. 
Mukaan lasketaan myös kansalaisyhteiskunnan toimijaverkostot, joissa on mukana viranomaistahoja. 
Vuonna 2020 nuoret olivat mukana yhteensä 67 paikallistason ja yhdessä kansallisen tason prosessissa tai 
toimielimessä. Suuri osa näistä oli jo vuoden 2019 raportoinnissa mainittuja prosesseja tai ryhmiä, joissa 
nuoret ovat edelleen mukana. Guatemalassa ei koronatilanteen vuoksi päästy käynnistämään 
suunniteltua yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa, eivätkä nuortenryhmät ole voineet tehdä näkyvää 
vaikuttamistyötä, joten uusia osallistumisen tiloja ei saavutettu vuoden 2020 aikana. Sierra Leonesta sen 
sijaan raportoitiin viisi uutta paikallistason rakennetta, johon nuoria naisia on pyydetty mukaan, 
kuten kylänkehittämiskomiteat ja yhteisöjen koronatoimien organisointitapaamiset.  

Vastuunkantajien toiminnassa tapahtuvat muutokset indikoivat taustalla omaksuttuja tietoja ja taitoja sekä 
motivaatiota turvata lasten ja nuorten oikeuksia ja nuorten osallisuutta. Vakiintuvat käytännöt ja luodut 
suhteet eri toimijoiden välillä ovat perusta tulosten kestävyydelle. Taksvärkin ohjelman logiikka perustuu 
paikallisten toimijoiden motivoimiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen tietojen, taitojen ja verkostojen 
tasolla. Ohjelman tulokset syntyvät näiden toimijoiden reaktioista ja omaehtoisesta toiminnasta 
yhteisöissään, ja ovat näin ollen luonteeltaan kestäviä. Vaikka koronapandemia on rajoittanut yksittäisten 
ihmisten ja kansalaisyhteiskuntien toimintaa, kokoontumisen mahdollisuuksia sekä toisaalta 
muutoskuvausten keräämisen mahdollisuuksia, myös vuoden 2020 osalta on hankkeissa raportoitu 
tasaisesti uusia esimerkkejä muutoksista vastuunkantajien asenteissa, toiminnassa, suhteissa ja 
käytänteissä.  

Taksvärkin muutosteoria on toimiva sen määrittämän vastuunkantajien roolin ja muutostarinan 
näkökulmasta. Käytännön esimerkit osoittavat sen edistävän nuorten aktiivisuutta ja yhdenvertaista 
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kansalaisuutta sekä toimintaa kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta niissä yhteisöissä, 
joissa työtä tehdään. Keskeisten vastuunkantajien kapasiteetin kehittäminen ja vuorovaikutuksen 
lisääminen on käynnistänyt paikallisten lasten ja nuorten oikeuksia edistävien aloitteiden eteenpäin 
viemistä, resurssien mobilisointia ja normien muovautumisprosesseja. Vaikka vuoden 2020 aineistossa ei 
näy uusia merkittäviä avauksia, siinä näkyy muutosprosessin jatkumo aiemmin säädettyjen lakien ja 
normien valvonnan mekanismeina ja nuorten kokemina muutoksina vastuunkantajilta saamassaan tuessa 
ja suhtautumisessa. Nuorilla on ollut rooleja esimerkiksi yhteisöjen koronapandemiaan vastaamisessa: 
heitä on otettu mukaan toimenpiteitä pohtiviin ja toimeenpaneviin työryhmiin ja he ovat tiedottaneet 
terveysturvallisista toimista lähipiireissään, yhteisöissään ja sosiaalisessa mediassa.  

Muutoksiin perustuvan seurannan kehittämisen myötä opitaan lisää tapahtuvasta muutoksesta, sen 
luonteesta ja vaikutuksista. Vuonna 2020 teetetty ohjelmaevaluaatio syvensi tätä analyysia esittäen 
aineistossa havaittujen prosessien mukaisesti tarkentaan vastuunkantajien rooleja suhteessa nuoriin. 
Tulevan ohjelmakauden 2022–2025 muutosteoriassa tätä ajatusta on jo viety pidemmälle jakaen 
vastuunkantajat moraalisiin ja virallisiin. Moraalisten vastuunkantajien rooli korostuu nuorten 
henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen sekä aktiivisen kansalaisuuden tukijoina ja kannustajina. Viralliset 
vastuunkantajat puolestaan vastaavat nuorten osallisuuden ja muiden oikeuksien toteutumista takaavista 
rakenteista. Yhteistyö molempien vastuunkantajakategorioiden kanssa on tärkeää Taksvärkin ohjelman 
tuloksellisuuden kannalta. Työtä on tähänkin saakka tehty molempiin kategorioihin kuuluvien 
vastuunkantajien parissa, mutta tulevaisuudessa on tärkeää erottaa aiempaa tarkemmin eri toimijoiden 
roolit ja ohjelman tavoittelemien muutosten edellytyksenä niille asetetut toimijakohtaiset 
muutostavoitteet. 
 

3.1.3 Taksvärkin aktiiviset kumppanijärjestöt ovat toimintakykyisiä 
oikeusperustaisen nuorisotyön asiantuntijoita 

Taksvärkin paikallisten, kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavien kumppanijärjestöjen kapasiteettia 
vahvistettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 11 koulutuksella, tukemalla organisaatiokapasiteetin 
kehittämisprosesseja ja vaikuttamistoimintaa sekä kattamalla järjestöjen hallintokuluja. Näin parannettiin 
järjestöjen toimintaedellytyksiä tehdä nuorisotyötä, vaikuttaa viranomaisiin ja niiden mahdollisuuksia tukea 
paikallisia toimijoita muutoksessa kohti ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista hankeyhteisöissä. 
Kumppaneiden näkyvä työ ruohonjuuritasolla ja kansallisilla foorumeilla, verkostoituminen muiden 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja julkishallinnon tahojen kanssa vahvistaa heidän rooliaan oikeuksien ja 
yhdenvertaisuuden puolustajina ja sillanrakentajina nuorten ja päättäjien välillä. Vuoden 2020 aikana 
järjestetyistä koulutuksista suurin osa liittyi vammaisinkluusioon tai osallistavaan seurantaan. 
Tulosperustaisen seurannan ja arvioinnin kehittämisessä keskeinen rooli on ohjelmasuunnittelijoiden 
antamalla palautteella ja ohjeistuksilla kumppaneiden hankeraportointiin. Kumppanit toimivat vuoden 
2020 aikana yhteensä 32 verkostossa, joissa keskityttiin mm. vaalitarkkailuun, yhteiskunnalliseen 
oikeudenmukaisuuteen, osallisuuteen, rauhaan ja hyvään hallintoon, nuorisotyöhön ja voimaantumiseen, 
antikorruptioon, julkishallinnon varainkäytön tarkkailuun, alkoholipolitiikkaan, lasten oikeuksiin, 
lastensuojeluun, siirtolaisuuteen, seksuaalioikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, ilmastonmuutokseen sekä 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Kumppanit ovat erilaisia paikallisia nuorisotyötä tekeviä järjestöjä. Niiden hallinnollinen ja analyyttinen 
kapasiteetti vaihtelevat, joten on parempi tarkastella kunkin järjestön kehitystä erikseen niiden omista 
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lähtökohdista. Taksvärkin ohjelmasuunnittelijat myös arvioivat järjestöjen prosesseja Taksvärkin ja Suomen 
kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavien tavoitteiden ja ihmisoikeusperustaisuuden näkökulmasta. 
Tulosalueen seuranta perustuu kumppaneiden raportointiin sekä Taksvärkin ohjelmasuunnittelijoiden 
arvioon ja kokemuksiin. Vuonna 2020 suurin osa seurantamatkoista jäi koronapandemian vuoksi tekemättä, 
joten tavoitteen 3 osalta tulosanalyysi perustuu pääasiallisesti kumppaneiden raportoinnin tasosta ja 
sisällöistä sekä virtuaalitapaamisissa tehtyihin havaintoihin.  

Määrällisinä indikaattoreina kumppanijärjestöjen kapasiteetista seurataan niiden tekemien aloitteiden ja 
heidän osallistumiensa tai perustamiensa verkostojen määrää sekä ulkopuolisten tahojen heiltä 
pyytämiensä konsultaatioiden määrää. Kumppaneiden kapasiteetin vahvistumisen seurannassa 
muutoskuvaustietokanta ei vielä ole ollut järjestelmällisesti käytössä, mutta vuoden aikana kumppaneiden 
raporteista ja käydyistä keskusteluista kirjattiin yhteensä yksitoista kumppaneiden kapasiteettiin liittyvää 
muutoskuvausta, joista neljä kuvasi järjestön hallinnollisen tai vaikuttamistyön kapasiteettia (tulosalue 3.1. 
järjestökapasiteetti: kumppaneiden hallinnollinen ja vaikuttamistyön kapasiteetti on vahvistunut), kolme 
temaattiseen asiantuntemukseen lisääntymistä vammaisinkluusiossa (tulosalue 3.2. temaattinen 
asiantuntemus: kumppaneiden kyvyt ja menetelmät edistää lasten ja nuorten oikeuksia ovat 
monipuolistuneet ja syrjimättömyys huomioidaan paremmin) ja loput neljä liittyivät verkostoihin ja 
kumppanien toimintaan osana paikallista kansalaisyhteiskuntaa (tulosalue 3.3. aktiivisuus ja asema: 
kumppaneiden lisääntynyt verkostoituneisuus ja aktiivinen rooli lasten ja nuorten oikeuksien edistäjinä). 
Kaikkiaan muutoskuvauksista seitsemän liittyi vammaisinkluusioon, loput taloushallintoon, 
yhteistyökumppanuuksiin sekä seurantaan ja arviointiin. Esimerkiksi Guatemalan kumppanijärjestö PAMI, 
aktiivisena nuorisotyön verkostojen jäsenenä, toteutti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa yhteensä 
kolme selvitystä lapsista ja nuorista pandemiatilanteessa. Näiden julkaisujen pohjalta tehdyn 
vaikuttamistyön tuloksena lasten ja nuorten osuus ikäryhmittäin lisättiin terveysministeriön julkaisemiin 
tartuntalukutilastoihin. 

Taksvärkin kumppanijärjestöjen hallinnollinen, mukaan lukien taloushallinnon kapasiteetti on nyt sellaisella 
tasolla, että yhteistyö on kohtalaisen sujuvaa. Taksvärkki saa ajantasaiset ja riittävät tiedot hankkeiden 
varainkäytöstä. Kaikilla on käytössään kirjanpito-ohjelma, jota taloushallinnosta vastaavat henkilöt osaavat 
käyttää. Sierra Leonessa on käytetty ulkopuolista talouskonsulttia kumppanijärjestön tukena 
neljännesvuosiraporttien laatimisessa ja tilintarkastuksen valmistelussa. Hän myös koulutti 
kumppanijärjestön taloustiimiä vuoden mittaan ja raportoi havainnoistaan Taksvärkin 
ohjelmasuunnittelijalle. Yhteistyötä taloushallinnon laadun varmistamiseksi jatketaan järjestössä 
tapahtuneiden henkilöstövaihdosten vuoksi vielä ainakin vuoden 2021 loppuun, jolloin tilanne ja tuen tarve 
arvioidaan uudelleen. 

Vuoden 2020 aikana järjestettiin Guatemalaa lukuun ottamatta kaikille kumppanijärjestöille seurantaan ja 
arviointiin liittyviä koulutuksia, joiden aiheina olivat osallistava seuranta, muutoskartoitus (Outcome 
Mapping) ja muutosharavointi (Outcome Harvesting). Kaksi muutosharavoinnin koulutusta (Sambialle ja 
Malawille) olivat osa ohjelman väliarviointiprosessia, jota esitellään tarkemmin tulosraportin luvussa 7.1. 
Järjestettyjen koulutusten, päivitettyjen raportointipohjien ja ohjelmasuunnittelijoiden tuen myötä 
kumppanijärjestöiltä saatujen narratiiviraporttien taso on parantunut. Raportit ovat aiempaa selkeämpiä ja 
tuloksiin keskittyviä, mutta edelleen huomiota tulisi kiinnittää kuvattujen muutosten konkretiaan ja 
merkityksellisyyteen, perusteluihin, onnistumisten ja haasteiden kuvaamiseen sekä kohdattujen ja 
tunnistettujen riskien analysointiin. 
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Outcome Harvesting -koulutus Nepalin kumppanijärjestön henkilöstölle ja vapaaehtoisille helmikuussa 2020.  
Kuva: ECCA. 
 
Yhdenvertaisuustyön, erityisesti vammaisinkluusion näkökulmasta, kaikissa kumppanijärjestöissä on otettu 
merkittäviä askelia, jotka näkyvät vuoden 2020 tuloksissa. Ohjelmatasolla kumppanijärjestöt ovat tehneet 
aktiivista ja merkityksellistä yhteistyötä yhteensä 20 paikallisen vammaisjärjestön kanssa sekä neljän 
valtiollisen vammaisorganisaation kanssa. Esimerkiksi Malawin kumppanijärjestö CYECE on laatimansa 
vammaisinkluusion suunnitelman mukaisesti kouluttanut hankeyhteisöjen kylänkehitysrakenteiden 
edustajia vammaisuudesta, intersektionaalisuudesta, teemaan liittyvistä poliittisista ja laillisista 
dokumenteista ja inklusiivisesta kehityksestä. Järjestö on luonut suhteita paikallisesti ja kansallisesti 
toimivien vammaisjärjestöjen ja valtion vammaisorganisaation kanssa, sekä osallistunut aktiivisesti 
vammaisten oikeuksia ajaviin verkostoihin. Vuoden 2020 lopulla CYECE on solminut aiesopimuksen 
Malawin kuurojen liiton (MANAD) kanssa tulevasta yhteistyöstä, joka pitäisi sisällään yhteistä 
vaikuttamistyötä ja asiantuntijuuden jakamista, MANAD kuuroudesta ja CYECE nuorten osallisuudesta.  

Guatemalassa Taksvärkin kumppanijärjestö PAMI on jatkanut yhteistyötä edellisvuonna heitä 
vammaisinkluusiosta kouluttaneen vammaisjärjestö ASCATEDin kanssa, toteuttaen yhteistyössä useiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa selvityksen vammaisten lasten ja nuorten tilanteesta koronapandemian aikana. 
Myös Nepalissa oli suunniteltu vammaisinkluusiokoulutuksia hankeyhteisöjen sidosryhmille yhteistyössä 
paikallisen vammaisjärjestön, Disabled Service Associationin kanssa, mutta koronan vuoksi niitä on jouduttu 
lykkäämään. Sambiassa Taksvärkin kumppanijärjestö Barefeet Theatre kouluttautui vammaisinkluusiosta. 
Koulutuksen antoi vammaisten oikeuksia edistävä järjestö Vilole images productions ja Women & Girls with 
Disability Rights of Zambia. Tiivis yhteistyö jatkuu myös muiden kansallisten vammaiskysymysten 
asiantuntijatahojen kanssa. Sierra Leonessa Taksvärkin kumppanijärjestö CCYA koulutti sidosryhmiään, 
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järjestöjä ja nuoria vammaisinkluusiossa sekä järjesti vertaistapahtumia vammaisten lasten ja nuorten 
vanhemmille, jotka olivat silmiä avaavia, tukea antavia ja kannustavia osallistujille. Koulutusten pohjalta 
perustettiin vammaisasian komitea, joka järjestää vammaisinkluusiota edistävää toimintaa, kuten valistusta 
ja tiedottamista, yhteisöjen tavoittamista, tapaamisia kaupungintalolla sekä keskusteluohjelmia radiossa 
Bon alueella.  

3.2 Viestintä ja globaalikasvatus Suomessa 

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus ja kehitysviestintä ovat vakiintunutta ja tavoitteellista toimintaa. 
Taksvärkin globaalikasvatus edistää ihmisoikeuksia ja Yk:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 
Erityisesti Taksvärkin globaalikasvatustyössä painottuu tavoite 4.7., jonka tarkoituksena on varmistaa 
kaikille oppijoille kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Taksvärkki on muodostanut 
globaalikasvatustyölleen oman tarkemman kuvauksen hyödyntäen kansainvälisten organisaatioiden 
globaalikasvatuksen määritelmiä, Maastrichtin julistusta, globaalikasvatuksen tutkimusta sekä etenkin 
tutkimuksesta noussutta kriittistä keskustelua eri näkökulmista.  

Globaalit kehityskysymykset ovat viime vuosina herättäneet vahvasti suomalaisten nuorten kiinnostusta ja 
osittain myös huolta. Taksvärkin tekemän globaalikasvatuksen erityistavoite on tukea nuoria 
hahmottamaan maailman tilaa paremmin, auttaa tulkitsemaan ja jäsentämään tarjolla olevaa tietoa 
kriittisesti sekä kannustaa aktiiviseen toimintaan. Taksvärkin globaalikasvatuksen ydinajatus on, että kaikilla 
nuorilla tulisi olla mahdollisuus toimijuuteen ja omannäköiseen toimintaan. Toimintaa ei rajoiteta vain 
niihin nuoriin, joilla on sosiaalista, kulttuurista ja/tai taloudellista pääomaa. Maailmankansalaisuuteen ei 
Taksvärkin globaalikasvatustyössä haluta luoda mielikuvia valikoidusta etuoikeutetusta ryhmästä, vaan 
osallisuuden tunne ja toiminta tulee taata kaikille nuorille globaalisti.  
 
Globaalikasvatuksen tavoitteena on yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen 
edistäminen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Suomessa tukemalla nuorten yhteiskunnallista 
toimijuutta. Globaalikasvatuksen tavoitteita edistetään lisäämällä peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden 
ja kasvattajien ymmärrystä ja motivaatiota kehityskysymyksiä kohtaan sekä tukemalla 
Maailmankansalaisen kumppanikouluja globaalikasvatuksen toteuttamisessa. Taksvärkin 
globaalikasvatuksen tavoitteena on edistää nuorten perusoikeuksia ja tasavertaisia mahdollisuuksia sekä 
nyt että tulevaisuudessa.  
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi Taksvärkki ry järjesti vuoden 2020 aikana nuorille suunnattuja kouluvierailuja 
ja kampanjoita, koulutti ja tuki vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluvierailijoita ohjaamaan laadukkaita 
työpajoja, koulutti kasvattajia globaalikasvatuksen teemoista sekä tuki Maailmankansalaisen 
kumppanikouluja globaalikasvatuksen vakiinnuttamisessa osaksi koulujen arkea ja opetusta. Vuoden 2020 
aikana Taksvärkki ry tavoitti yli 8000 lasta ja nuorta ja jälleen lähes 400 kasvattajaa ja opettajaksi 
opiskelevaa. Toimintaan osallistui aktiivisesti 33 vapaaehtoisia kouluvierailijaa, kuusi globaalikasvatuksen 
aluekoordinaattoria ja kymmenen globaalikasvatustyöryhmän jäsentä. Maailmankansalaisen koulujen 
verkostossa kuuden kumppanikoulun työtä tuettiin globaalikasvatuksen toimintamallien vakiinnuttamiseksi 
ja kehittämiseksi. Toiminnassa tavoitettiin myös opettajia ja kasvattajia tapahtumissa kuten Educa-
messuilla ja Nuori2020 -nuorisotyöpäivillä.  
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Globaalikasvatuksen tavoittamat oppilaat, kasvattajat ja vapaaehtoiset. Kuva: Taksvärkki/ Milka Autio. 
 
Vuonna 2020 Taksvärkki ry tuotti myös opetus- ja kehitysviestintämateriaalia ja kehitti uusia menetelmiä, 
joiden avulla opettajat voivat helposti itse toteuttaa yhdenvertaisuutta edistävää ja normeihin sekä 
stereotypioihin herättelevää globaalikasvatusta. Kehittämistyössä hyödynnettiin ajankohtaista 
tutkimustietoa ja globaalikasvatusverkostoja. Taksvärkki jatkoi vuonna 2020 yhteistyötä 
Vammaiskumppanuus ry:n kanssa kotimaan toiminnan ja vapaaehtoistyön saavutettavuuden 
kehittämiseksi, sekä vammaisinkluusion näkökulman tuomiseksi globaalikasvatusmateriaaleihin. 
Yhteistyötä jatkettiin edelleen vuonna 2021, jolloin muun muassa palkattiin vammaiskysymyksiin 
erikoistunut projektityöntekijä vammaisinkluusiotyön tueksi. 
 
Taksvärkin ohjelmaevaluaation globaalikasvatuksen ja viestinnän osuus oli merkittävässä roolissa vuonna 
2020 alkaneessa globaalikasvatuksen kehitystyössä. Evaluaation tulosten mukaan Taksvärkin 
globaalikasvatuksen seuranta ja arviointi vaativat selkeyttämistä ja systematisointia. Tämä koskee 
erityisesti laadullista seurantaa ja raportointia. 
 
Globaalikasvatuskentällä yleisesti on havahduttu aiempaa voimakkaammin siihen, miten muun muassa 
globaalikasvatusmateriaalin ja yksittäisten kouluvierailujen vaikutusten mitattavuus on haasteellista. 
Evaluaation ja ulkoministeriön lisärahoituksen myötä syksyllä 2020 osana uuden ohjelmakauden 
suunnittelua Taksvärkki alkoi systemaattisesti soveltaa Outcome Mapping -lähestymistapaa osaksi 
globaalikasvatustoiminnan suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Yhteistyössä ruotsalaisten Learning Loop -
konsulttien kanssa käynnistettiin prosessi, joka jatkui kesälle 2021 ja piti sisällään globaalikasvatustyön 
pitkäjänteisen kehitystyön OM -suunnitteluprosessia myötäillen.  
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3.2.1 VGK tavoite 1 

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden ymmärrys ja motivaatio kehityskysymyksiä kohtaan ovat 
lisääntyneet ja kasvattajat ovat saaneet lisää varmuutta globaalikasvatuksen toteuttamiseen. 

 

Oppilaiden tiedot ja asenteet  

Nuorten tietojen ja ymmärryksen tukemiseksi globaaleja kehityskysymyksiä avattiin nuorille Taksvärkki- ja 
Lukuralli-kampanjoiden kautta sekä toiminnallisissa työpajoissa. Globaaleja kehityskysymyksiä, nuorten 
toimijuutta ja esimerkkejä positiivisesta muutoksesta käsiteltiin Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeiden 
tarjoamien esimerkkien kautta. Lukuvuoden 2019–2020 Mielen vapaus -kampanjassa 
käsiteltiin nepalilaisten oppilaskuntien toimintaa nuorten oikeuksien ja turvallisemman kouluympäristön 
puolesta. Lukuvuoden 2020–2021 Oikeus olla minä -kampanja nostaa esiin nuorten kohtaaman syrjinnän, 
nuorten vaikutusmahdollisuudet sekä nepalilaisten oppilaskuntien työn yhdenvertaisuuden 
puolesta. Hankenuoret esiintyvät materiaaleissa omalla äänellään ja kertovat mielipiteensä mm. 
syrjinnästä, yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta. Kampanjoiden kautta suomalaisnuoret tutustuivat 
nepalilaisten ikätovereidensa arkeen, unelmiin ja haasteisiin sekä oppivat yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
keinoja. Lukurallissa jatkettiin jo edellisenä vuonna päivitetyllä teemalla, jossa nostettiin esiin lapsen 
oikeuksia ja työtä Nepalin hankkeessa. 
 
Työpajoja ohjattiin yhteensä 86 ja niihin osallistui 2022 lasta ja nuorta. Työpajoissa muutosta saatiin aikaan 
erityisesti oppilaiden tiedoissa, kiinnostuksessa ja halussa vaikuttaa. Kouluvierailuilla Nepalin nuorten 
esimerkit syrjintään puuttumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä puhuttivat nuoria ja motivoivat 
heitä pohtimaan aktiivisen kansalaisuuden ja globaalin vastuun merkitystä. Oppilailta kerättiin palautetta 
suullisesti työpajan yhteydessä ja kirjallisesti työpajan jälkeen. Työpajoista palautetta antaneet oppilaat 
kuvailivat työpajaa muun muassa sanoilla innostava, mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Palautteeseen 
vastanneet oppilaat kokivat työpajan aiheen tärkeäksi (85 % täysin tai osin samaa mieltä) ja oppivat uutta 
työpajan teemoista (75 % täysin tai osin samaa mieltä). Noin 70 % oppilaista kertoi työpajan herättäneen 
itsessä halun vaikuttaa.   
 
Oppilaiden palautteen perusteella työpajojen merkittävimmät vaikutukset kohdistuivat yhtäältä uuden 
tiedon omaksumiseen ja toisaalta kiinnostuksen heräämiseen globaaleihin kysymyksiin ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Palautteissaan oppilaat kertovat oppineensa muun muassa ”lisää lapsen 
oikeuksista”, ”mitä syrjintä tarkoittaa” ja ”miten yhdenvertaisuutta voi edistää”. Työpaja herätti monet 
myös pohtimaan nuorten kohtaamia yhteisiä haasteita. Palautteiden perusteella oppilaissa heräsi halu 
oppia lisää Nepalista ja eri maissa elävien nuorten arjesta sekä mielipiteistä. Palautteiden perusteella 
työpajat herättivät oppilaita pohtimaan globaaleja ilmiöitä ja kiinnostuksen syventää tietämystä työpajan 
aiheista myös jatkossa.  
 
Myös opettajilta kerättiin työpajoista palautetta, ja 90 % heistä arvioi työpajan olleen oppilaille motivoiva 
ja ajatuksia herättävä. Kaikki palautteeseen vastanneet opettajat arvioivat työpajan herättäneen oppilaissa 
halun vaikuttaa.  
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Nuoret vapaaehtoiset 

 
Taksvärkki ry:n vapaaehtoisina toimi lukuvuoden 2019–2020 aikana 25 kouluvierailijaa ja lukuvuoden 2020–
2021 aikana 33 kouluvierailijaa. Taksvärkki ry:n aluekoordinaattorit sekä globaalikasvatuksen suunnittelija 
ohjasivat aktiivisesti vapaaehtoisten työtä, järjestivät alueellisia tapaamisia sekä tukivat vapaaehtoisten 
kehittymistä ja vertaisoppimista.  
 
Globaalikasvatuksen kouluttajille ja aluekoordinaattoreille tarjottiin säännöllistä ja monipuolista koulutusta. 
Tammikuussa 2020 Oulussa aloitti uusi aluekoordinaattori sekä muutama uusi globaalikasvatuksen 
kouluttaja, joille järjestettiin päivän mittainen perehdytyskoulutus tehtäviinsä. Kaikille globaalikasvatuksen 
kouluttajille ja aluekoordinaattoreille järjestettiin syksyllä 2020 hybridimuotoinen, viikonlopun 
mittainen perehdytyskoulutus ja kaksi vapaaehtoista jatkokoulutusta etänä. Jatkokoulutukset käsittelivät 
työpajojen etäohjaamista sekä kriittistä mediakasvatusta. Kouluttajien osaamisen tueksi 
tuotettiin globaalikasvatusta, kehitysyhteistyötä ja Taksvärkki ry:n hankkeita käsittelevä 
itseopiskelumateriaali, johon kouluttajat perehtyivät ennen vapaaehtoistyön aloittamista. Vapaaehtoisilta 
saatu palaute koulutuksista ja tukimateriaaleista oli erittäin hyvää ja he kokivat pedagogisten taitojensa ja 
ymmärryksensä globaalikasvatuksen teemoista kehittyneen Taksvärkki ry:n toimintaan osallistumisen 
myötä. 
  
Koronapandemian vuoksi koulutukset jouduttiin järjestämään etänä ja alueellisina pienryhmämuotoisina 
koulutuksina, mikä toki vaikeutti ryhmäytymistä. Vapaaehtoiset sitoutuivat silti toimintaan kiitettävästi ja 
kokivat koulutusten laadun erinomaiseksi. Koska tilattujen kouluvierailuiden määrä oli vuonna 2020 
tavanomaista vähäisempi, tarjosimme nuorille vapaaehtoisille vaihtoehtoisia vapaaehtoistyön muotoja, 
kuten mahdollisuuden osallistua etätyöpajoissa käytettävien materiaalien kehittämiseen ja 
kommentointiin. Vapaaehtoiset tarttuivat innokkaasti erilaisiin vapaaehtoistyötehtäviin ja kokivat ne 
palautteen perusteella mielekkäiksi.  
 
Opettajien tiedot ja motivaatio  
 
Opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita kasvattajia koulutettiin 14 eri tilaisuudessa tavoittaen yhteensä 
399 kasvattajaa. Kasvattajia koulutettiin Taksvärkki ry:n omien koulutusten lisäksi muun muassa 
globaalikasvatusjärjestöjen yhdessä toteuttamissa Maailma koulussa -seminaareissa, Turun yliopiston 
opettajankoulutuksessa ja muiden järjestöyhteistöiden kautta. Turun yliopiston opettajaopiskelijoiden yksi 
kokonainen vuosikurssi sai koulutusta Lapsen oikeuksien sopimuksesta, joka oli uusi ja innostava yhteistyö 
opettajaopiskelijoiden parissa.  
 
Vuonna 2020 koronaepidemia vaikutti selvästi kasvattajien koulutusten kyselyihin. Vaikka asetettuihin 
tavoitteisiin päästiin, ei ylimääräisiä koulutuspyyntöjä tullut entiseen tapaan ja opettajat kertoivatkin 
koulutuksia tarjotessa, että korona-ajan tuomat muutokset kouluarjessa kuormittavat opettajia ja 
koulutusten järjestäminen jäi arjesta selviämisen jalkoihin. Epidemian alettua Taksvärkki ry reagoi 
toimintaympäristön muutoksiin ja räätälöi hyvin nopealla aikataululla kasvattajien koulutuksista etäversiot, 
joita pidettiin ensimmäistä kertaa jo heti kevään 2020 aikana.  
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Kasvattajien palautetta koulutuksista vuodelta 2020: 

 
• Kiitos huippu pajasta. Sai todellakin ajattelemaan ja aion näyttää materiaalia ihan ystävilleni, 

jotta saan heidät ymmärtämään enemmän. 
• Työpaja oli hyvin suunniteltu ja toteutus oli toimiva näin etänäkin. Aiheet herättivät 

keskustelua. 
• Tykkäsin erilaisista toiminnallisista tehtävistä. Mukava, että niihin oli panostettu näin 

etäopetusaikana. 
• Aktivoivaa tekemistä ja pohtimista. Hyviä konkreettisia harjoituksia! 
• Erittäin monipuolinen, ajattelua herättävä ja huikea työpaja, kiitos! Erinomaisia materiaaleja, 

joita en olisi luultavasti koskaan itse löytänyt. Myös hyviä konkreettisia tehtäviä ja 
toiminnallisuutta, jotka jäävät takataskuun. Mahtava juttu. Kiitos! 

 
Globaalikasvatuksen työryhmän toiminta jatkui myös vuonna 2020 ja työryhmä kokoontui kuukausittain 
globaalikasvatuksen suunnittelijan johdolla. Opettajista, opettajaksi opiskelevista ja Taksvärkki ry:n entisistä 
vapaaehtoisista koostuva työryhmä osallistui Taksvärkin globaalikasvatuksen kehittämiseen ja arviointiin. 
Työryhmä ehti kokoontua Taksvärkin toimistolla tammi- ja helmikuussa. Maaliskuusta alkaen toiminta 
toteutettiin etänä Zoom-sovelluksessa. Työryhmään osallistui kuukausittain 4–10 osallistujaa.  
 
Työryhmäläisten palautetta vuodelta 2020: 
 

• Työryhmä on ollut omia ajatuksia avartava ja toiminta on ollut mukavaa. Mukavaa olla osana tätä 
innokasta ryhmää! 

• Aivan mahtava vuosi koronasta huolimatta. Kiitos paljon, että tähän on voinut osallistua ja 
toivottavasti osallistumisestani on ollut myös hyötyä. 

 

3.2.2 VGK tavoite 2 

Globaalikasvatus on vakiintunut osaksi strategisten kumppanikoulujen arkea ja opetusta. 

  
Maailmankansalaisen koulu -yhteistyö (MKK) jatkui vuonna 2020. Kevätlukukaudella 2020 mukana oli neljä 
koulua, jotka olivat mukana jo lukuvuoden 2019–2020 alkaessa. Kevään 2020 aikana yksi kouluista jättäytyi 
pois toiminnasta ja syksyllä kouluista jatkoivat Mankolan yhtenäiskoulu, Oulun Steinerkoulu 
ja Otalammen koulu. Uusia kouluja rekrytoitiin kevään 2020 aikana. Keväällä 2020 mukaan toimintaan 
valittiin kolme uutta koulua: Espoon kansainvälinen koulu, Oulun Normaalikoulu ja Ammattiopisto Spesia. 
Uusilla kouluilla pidettiin vastuuopettajien ja rehtorien kanssa yhteisiä suunnittelutapaamisia, vähintään 
yksi tapaaminen ennen koulujen kesälomaa 2020.  

Vuoden 2020 aikana Maailmankansalaisen koulu -toiminnalle luotiin yhä selkeämmät raamit. Toiminnan 
sujuvuuden, seurannan ja arvioinnin tueksi luotiin kokonaan uusia materiaaleja: manuaali, tiivistelmä 
rehtoreille, toiminnan vuosikello sekä globaalikasvatuksen toimintasuunnitelmalomake, joka pohjautuu 
osittain Outcome mapping -lähestymistavan suunnitteluvaiheisiin. 

Maailmankansalaisen koulu -toiminnan suunnittelu, seuranta ja toteuttaminen toteutuivat yhdessä 
yhteistyökoulujen ja niiden globaalikasvatuksen opettajatiimien kanssa. Jotta jonkinasteisiin tuloksiin 
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päästään niinkin lyhyessä ajassa kuin yksi kalenterivuosi -joka koulumaailmassa katkeaa vielä 
kesäkeskeytyksellä-, tulee toiminnan suunnittelun ja toteutuksen olla eri osapuolia osallistavaa. Alusta asti 
hyvin alkaneen yhteistyön tuloksena kaikki kuusi koulua tekivät syksyllä 2020 koululleen lukuvuoden 
mittaisen globaalikasvatuksen suunnitelman. Osa kouluista valitsi myös lukuvuodelle yhden painopisteen. 
Suosituiksi teemoiksi nousivat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Tämän lisäksi kouluissa perustettiin 
oppilasryhmät, jotka monessa kouluista suunnittelivat ja toteuttivat vastuuopettajien kanssa oman 
vaikuttamisprojektin tai toimintaa. 

Tulostavoitteisiin pääsemiseksi kuuden yhteistyökoulun opettajia tuettiin opetussuunnitelman mukaisen 
globaalikasvatuksen toteuttamisessa ja koulujen kanssa pidettiin säännöllisesti yhteyttä. Maaliskuusta 2020 
koronapandemian alettua yhteistyö koulujen kanssa muuttui ymmärrettävästi haastavammaksi ja tämä 
näkyy luonnollisesti myös tavoitteiden saavuttamisessa. Koulujen arki muuttui kertaheitolla valtavasti ja 
etenkin keväällä 2020 niin sanotun uuden normaalin luominen kouluihin korona-arjen keskellä vei 
luonnollisesti myös Maailmankansalaisen koulujen opettajien aikaa ja jaksamista. Kevät 2020 osoitti myös 
toiminnan haavoittuvaisuuden isojen vastoinkäymisten kohdalla: niissä kouluissa, joissa toiminta oli 1–2 
opettajan vastuulla ja koulu haki vielä globaalikasvatuksellista toimintakulttuuria, Maailmankansalaisen 
koulu -toiminta hiljeni merkittävästi.  

Poikkeuksellisena aikana etäyhteydet tulivat kuitenkin osaksi Maailmankansalaisen koulujen toimintaa ja 
etäyhteyksien avulla toimintaa ja sen seurantaa ja arviointia pystyttiin jatkamaan. Etäyhteyksillä koulujen 
yhteistyö Taksvärkin kanssa oli hyvin mutkatonta välimatkasta huolimatta. Yhtenä tuloksena voidaankin 
nähdä opettajaverkoston välisen yhteydenpidon helpottuminen. Verkkotapaamiset oli helpompi sovittaa 
opettajien aikatauluihin ja etäopetuksen myötä myös opettajien osaaminen etäyhteysalustojen käytössä oli 
kasvanut. Yhteydenpito koulujen kanssa muuttui toki myös enemmän lyhyemmiksi sähköpostiviestittelyiksi 
ja videopuheluiksi pidempien työpajojen ja tapaamisten sijaan. 

Yhteydenpidon helpottumisen lisäksi pandemia toisaalta vaikeutti toiminnan ylläpitoa. Muutokset koulujen 
arjessa johtivat siihen, että yhteistoimintaa ja aktiviteetteja jouduttiin vähentämään niin koulujen sisällä 
kuin eri yhteistyötahojen kanssa. Etätyömuotoja alettiin kehittää heti keväällä 2020, ja syksystä 2020 
eteenpäin moni toiminto jatkuikin etämuodossa. Koronaepidemian vuoksi Maailmankansalaisen kouluilla ei 
voitu järjestää isoja tapaamisia tavalliseen tapaan koko loppuvuonna 2020 ja näin ollen niiden osalta ei 
tavoitteisiin päästy.  

Koronaepidemian tuoma opettajien uupumus vaikutti myös kouluilla järjestettyihin opettajankoulutuksiin. 
Vain kolmella koululla kuudesta järjestettiin vuonna 2020 opettajille täydennyskoulutus, jossa oli myös 
edellisvuosiin huomattavasti vähemmän osallistujia. Yksi koulutuksista järjestettiin fyysisesti koululla, loput 
etänä. Teemoina koulutuksissa olivat mm. ekososiaalinen sivistys, kriittinen tiedostaminen ja 
globaalikasvatus osana koulun toimintaa. Yhdellä kouluista järjestettiin opettajille koulutus antirasismista 
yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n kanssa. Lisäksi yhdellä kouluista järjestettiin opettajaopiskelijoille 
koulutus osana opetusharjoittelua. Vastuuopettajat kertoivat Taksvärkin tuen ja asiantuntijuuden olleen 
tärkeä etenkin uusien koulujen toiminnan alussa. Erään vastuuopettajan mukaan: ”Pystyimme tarttumaan 
ja käsittelemään asioita, kuten eriarvoisuutta, Taksvärkin tukemana. Muuten asioiden käsittely olisi jäänyt 
tekemättä.” Taksvärkin pitämien kasvattajien koulutusten ja oppilastapaamisten koettiin tukeneen 
muutosten aikaansaamista.  

Koulutusten lisäksi syyskuussa 2020 opettajilla oli etänä kaikkien koulujen vastuuopettajien yhteinen 
aloitustapaaminen, jossa suunniteltiin tulevaa lukuvuotta. Näiden lisäksi opettajiin oltiin yhteisesti 
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yhteydessä kahdessa isommassa etätapaamisessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä 2020. 
Verkkotapaamisissa mahdollisimman monen koulun vastuuopettajat kokoontuivat yhdessä 
keskustelemaan, vaihtamaan ideoita ja verkostoitumaan.  

Uudet vastuuopettajat kertoivat MKK-toiminnan tulleen jo ensimmäisenä lukuvuonna tutuksi koulussa, 
mikä erään vastuuopettajan myötä näkyy heidän koulussaan globaalikasvatuksellisten aiheiden aiempaa 
rohkeampana käsittelynä. Eräs toinen vastuuopettaja kuvasi muutoksen näkyvän lisääntyneenä 
avarakatseisuutena niin omassa kuin opiskelijoiden ja oppilaiden ajattelussa. Vastuuopettajien mukaan 
myös oppilaiden ja opiskelijoiden vaikuttaminen ja osallistaminen on noussut yhä tärkeämmäksi toiminnan 
myötä. Myös oppilaiden esiintymisvarmuuden ja luottamuksen omiin vaikutusmahdollisuuksiin kerrottiin 
lisääntyneen. 

Yhtenä selkeänä muutosesimerkkinä uusilta kouluilta, jotka aloittivat pandemian aikana, voidaan mainita 
erään koulun ajatusten ja käyttäytymisen muutos ennen toiminnassa oloa ja siihen liittymisen jälkeen. Eräs 
uusista kouluista hakeutui mukaan toimintaan ja he halusivat jatkaa yhteistyötä yksittäisen globaalin etelän 
koulun kanssa: he halusivat lähettää tälle koululle rahalahjoituksia ja tehdä näin hyväntekeväisyyttä. Tämä 
olisi ollut heidän Maailmankansalaisen koulu -projektinsa yhteistyössä Taksvärkin kanssa. Koulun kanssa 
käytiin useita tapaamisia ja koulutusluontoisia keskusteluja, joissa Taksvärkki muun muassa toi esille 
näkemystään kriittisestä globaalikasvatuksesta ja toisaalta koulun oman toimintakulttuurin muuttamisesta 
sen sijaan, että koulun oppilaat vain lähettäisivät rahaa globaaliin etelään. Alle vuosi näistä keskusteluista 
koulu tekee yhdessä Taksvärkin kanssa koko koulun yhdenvertaisuussuunnitelmaa, eri projekteja ja työn 
alla on myös suunnitelmat valinnaisaineesta, jossa kriittinen globaalikasvatus ja systeeminen muutos on 
keskiössä. 

Vuoden 2020 aikana kaikissa Maailmankansalaisen kouluissa järjestettiin oppilaille monenlaista toimintaa 
poikkeusolot huomioiden. Oppilasryhmille järjestettiin pääasiassa etätyöpajoja, joissa käsiteltiin esimerkiksi 
vähemmistöjen oikeuksia, rasismia ja antirasismia sekä kriittistä tiedostamista. Oppilasryhmät pohtivat ja 
ideoivat omia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan. Syyskuussa 2020 oppilailla oli kaikkien koulujen 
oppilasryhmien yhteinen verkkotapaaminen, jossa oppilaat kuulivat MKK-toiminnasta. Joulukuussa 2020 
pidettiin yhteinen etätapaaminen, jossa oli kouluilta sekä vastuuopettajia että oppilaita.  

Vastuuopettajat kertoivat MKK-toiminnan lisänneen avoimuutta asioiden käsittelyyn sekä tiedonsaannin 
kestävästä kehityksestä olleen merkityksellistä. Isoimmiksi toimiksi vastuuopettajat mainitsivat oppilaiden 
osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuudet ja vaikuttamisprojektit. Vastuuopettajat kertoivat MKK-
toiminnan avartaneen oppilaiden näkemyksiä. Opettajien mukaan mielipiteiden vaihdon ja reflektoinnin 
kautta oppilaiden näkökulmat laajenivat. Vastuuopettajat kokivat myös, että toiminta vahvisti oppilaiden 
uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. 

Kouluissa toteutettiin monenlaisia yhteistöitä niin koulun sisällä kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
Yhdessä koulussa toimi esimerkiksi vapaaehtoistyön kerho, jossa on ollut mukana eri toimijoita koulun 
ulkopuolelta. Myös erilaiset tempaukset ja teemapäivät olivat osana toimintaa. Kouluilla järjestettiin 
osallisuuspäiviä ja lapsen oikeuksien päivän teematapahtumia. Oppilaat ovat ottaneet osaa vammaisten 
päivän materiaalien tuottamiseen sekä viettäneet Unesco-viikkoa. 
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3.2.3 VGK tavoite 3 

Yleisön lisääntynyt tietoisuus Suomessa kehitysmaiden nuorten arjesta, kehityskysymyksistä sekä 
ohjelman toiminnoista.  

 
Ohjelmamaiden nuoret ja Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyö ja sen tulokset ovat olleet esillä eri 
mediakanavissa ja tapahtumissa. Vuonna 2020 vahvistettiin nuorten roolia ja vaikutusmahdollisuuksia 
Taksvärkki ry:n toiminnassa, mm. kampanjoiden toteutuksessa, menetelmien kehittämisessä ja 
viestinnässä.   
 
Nuorten ääni ja ohjelman tulokset 

Kampanjoista, globaalikasvatuksen palveluista ja kuulumisista sekä hanketyöstä tiedotettiin Taksvärkin 
verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), uutiskirjeissä ja 
mediatiedotteissa. Kampanjoita oli vaikeaa edistää COVID-19-epidemian mm. Suomen koulumaailmaan 
aiheuttaminen rajoitusten takia. Näkyvyyttä nuorten vaikuttajien äänelle haettiin tiedottamalla 
oppilaitoksille, kasvattajille, nuorille ja suurelle yleisölle eri kanavissa painetun ja sähköisen 
kampanjamateriaalin, etä- ja lähikouluvierailujen ja lehti- ja verkkomainosten avulla. Suunnitelmassa ollut 
kampanjavieraan kutsuminen Suomeen peruttiin pandemian takia. 
 
Monet tapahtumat, joihin Taksvärkki vuosittain osallistuu, kuten Maailma kylässä -festivaalit, peruttiin 
vuonna 2020 koronatilanteen vuoksi. Taksvärkki ehti vuoden alussa osallistua 
opetusalan ammattilaisten Educa-messuille Helsingissä, NUORI2020-valtakunnallisille 
nuorisotyöpäiville Tampereella sekä neljään pienempään tapahtumaan kuten Mahdollisuuksien toreille. 
Tapahtumissa tiedotettiin Taksvärkki ry:n toiminnasta ja globaalikasvatuspalveluista, jaettiin kasvattajille 
menetelmäoppaita sekä rekrytoitiin vapaaehtoisia. Tapahtumien määrään ja tavoitettujen kasvattajien ja 
nuorten määrään vaikutti suoraan korona-aika, rajoitukset ja tapahtumien peruminen. Menetelmäoppaita 
jaettiin tapahtumissa yli 440 ja Subject aid -jakeluyhtiön kautta yli 300 kpl. Nuorten ajatuksia 
kehitysteemoista esittelevät valokuvanäyttelyt kiersivät ympäri Suomea kirjastoissa, nuorisotaloilla ja 
muissa julkisissa tiloissa ja oppilaitoksissa yhteensä 20 kohteessa. Koronaepidemia rajoitti näyttelyiden 
kiertämistä huomattavasti. Useat julkiset tilat sulkivat ovensa yleisöltä pitkiksi ajoiksi. 
 
Taksvärkin jäsenjärjestöjen (Akava, FSS, Lasten ja nuorten keskus, Osku, Rauhanliitto, Sadankomitea, SAK, 
Sakki, SOOL) ja muutaman muun järjestön sosiaalisen median kanavissa julkaistiin syksyn tempauksessa 
Nepal-kampanjan videota ja kuvia. Näkyvyyttä Nepalin hankkeelle ja nuorille oppilaskuntavaikuttajille sekä 
Taksvärkille yleisesti toivat myös Kapua-hankkeiden kautta sosiaalisessa mediassa sekä paikallisissa 
medioissa ympäri Suomea esiintyvät vapaaehtoiset kapuajat. Vapaaehtoiset Kapua-varainhankkijat tekevät 
Taksvärkin tavoitteita tunnetuksi ja keräävät samalla varoja ohjelmatoimintaan.  
 
Saavutettavuutta edistettiin huomattavasti vuonna 2020. Taksvärkin verkkosivusto (www.taksvarkki.fi) sekä 
kampanjasivustojen pohja (www.taksvarkki.fi/nepal2020) on uudistettu rakenteiltaan saavutettaviksi ja 
responsiivisiksi. Verkkosivuille kirjoitettiin Taksvärkkikeräyksestä selkokielinen sivu. Syksyllä julkaistun 
kampanjan kaikki videot on tekstitetty saavutettavalla tavalla YouTubessa. Myös sosiaalisen median 
julkaisut ja päivitykset on vuonna 2020 toteutettu saavutettavasti aina kun se sovelluksesta riippuen on 
ollut mahdollista.  

http://www.taksvarkki.fi/
http://www.taksvarkki.fi/nepal2020
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Nuorten roolin ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen  

Vuoden 2020 aikana nuorten roolia ja vaikuttamismahdollisuuksia Taksvärkin toiminnassa vahvistettiin 
palkkaamalla nuoria kesätyöhön ja TET-harjoitteluun sekä suunnittelemalla ja käynnistämällä nuorten 
vapaaehtoistoimintaa. Neljä yläkouluikäistä kesätyöntekijää ja TET-harjoittelija työskentelivät erilaisissa 
asiantuntijatehtävissä kahden viikon ajan ja osallistuivat mm. Taksvärkkikampanjan sekä nuorten 
vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja tiedotusmateriaalien tekemiseen. Nuoret toivat uutta näkökulmaa 
Taksvärkin toimintaan ja sisältöjä viestintään omalla äänellään. Suomalaisia nuoria esiintyi 
Taksvärkkikampanjan materiaaleissa yhdessä nepalilaisten nuorten kanssa. 
 
Jotta Suomessa asuvien nuorten ääni ja ajatukset kehitysteemoista saatiin kuulumaan Taksvärkin 
globaalikasvatuksessa ja viestinnässä, aloitettiin syksyllä 2020 nuorten vapaaehtoisten toiminnan 
suunnittelu ja toiminnasta tiedottaminen. Suunnittelun tuloksena perustettiin Taksvärkin Challengers-
ryhmä 13–18-vuotiaille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Matalan kynnyksen 
ryhmätoiminnan tavoitteena on nuorten roolin ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen Taksvärkin 
toiminnassa, nuorten kansalaisvaikuttamisen taitojen lisääminen sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen 
rohkaiseminen. Nuoret vapaaehtoiset toimivat ryhmässä nuorten oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden 
edistämiseksi, nuorelta nuorelle -periaatteen mukaisesti. Challengers-ryhmä aloitti toimintansa keväällä 
2021 ja toiminta jatkuu uusilla teemoilla myös syksyllä 2021.  
 
Taksvärkin kehitysviestintä ulotettiin tavoittamaan nuoria uudella tavalla myös koulumaailman 
ulkopuolella. Yhteistyössä kahden nuoren sosiaalisen median vaikuttajan Saara Danielan ja Elisa Malikin 
kanssa tuotettiin tyttöjen oikeuksia käsittelevää sisältöä, jonka vaikuttajat julkaisivat omilla sosiaalisen 
median tileillään. Vaikuttajayhteistyön aikana nuoret vaikuttajat tutustuivat Taksvärkin toimintaan sekä 
yhteistyön tarkempaan teemaan eli tyttöjen mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnassa ja elämässään. 
Vaikuttajat tuottivat teemasta kertovaa sisältöä omasta näkökulmastaan ja kannustivat nuoria toimimaan 
näiden teemojen puolesta. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana vaikuttajien omilla tileillään julkaisemat 
videot tavoittivat YouTubessa yhteensä noin 28 900 yksittäistä katsojaa ja pysyvät Instagram-sisällöt noin 
27 100 yksittäistä katsojaa. 
 

3.3 Ohjelmatyön kehittäminen 

Ohjelmakauden 2018–2021 kaksi kehittämisaluetta ovat kumppaneiden hankehallinnon kehittäminen 
muutoskartoituslähestymistavan (Outcome Mapping) periaatteiden mukaisesti ja sosiaalisen osallisuuden, 
erityisesti vammaisinkluusion toimintamallien luominen ja parantaminen ohjelmatyössä. 
Muutoskartoituksen kehittämisalueen tavoitteena on tulosohjauksen, omistajuuden ja tulosten 
kestävyyden vahvistaminen luomalla hyviä käytäntöjä osallistavaan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. 
Molemmissa kehittämisalueissa korostuu Taksvärkin ja sen kumppanijärjestöjen henkilöstön osaamisen 
vahvistaminen koulutuksilla sekä tavoitteita edistävien käytäntöjen ja työkalujen kehittäminen järjestöjen 
työssä. 

Ohjelmakauden 2018–2021 kotimaantyön kehittämisalueina olivat etenkin Outcome Mapping -
lähestymistavan soveltaminen yhä systemaattisemmin myös globaalikasvatustyöhön sekä 
vammaisinkluusion edistäminen kotimaan toiminnassa. Molemmissa kotimaantyön kehittämisalueissa 
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korostuu Taksvärkin ja ohjelman toimijoiden osaamisen vahvistaminen koulutuksilla, sekä tavoitteita 
edistävien käytäntöjen ja työkalujen kehittäminen yhdessä ohjelman toimijoiden kanssa 

 

3.3.1 Muutoskartoituksen prosessien kehittäminen 

Muutoskartoitukseen perustuvan ohjelmatason seurantajärjestelmän sekä hanketason työkalujen ja 
käytäntöjen kehittämistyö jatkuu koko ohjelmakauden ajan, ja sen jälkeenkin aina kun kehittämisen 
tarvetta tulee esiin. Aiemmin laaditut hankesuunnitteluprosessin prosessikuvaukset ja fasilitointiohjeet 
ovat olemassa ja käytettävissä tulevissa suunnitteluprosesseissa. Muutoskartoitukseen perustuvien 
osallistavan suunnittelun prosessien aikaan saama vahva paikallinen omistajuus, toimijoiden sitoutuneisuus 
ja sisällöllinen relevanssi hankekonteksteissa sai kiitosta ohjelman väliarvioinnissa. Taksvärkki on saanut 
toistuvasti hyvää palautetta myös hankekumppaneiltaan ja paikallisilta sidosryhmiltä edistämästään 
toimijalähtöisestä muutosajattelusta hanketyössä, jonka myös kumppanit kokevat tuoneen uudenlaista 
vaikuttavuutta omalle työlleen.  

Vuoden 2020 aikana Nepalin, Sambian ja Malawin kumppaneita koulutettiin muutosharavoinnista 
(Outcome Harvesting) ja Sierra Leonen ja Kenian kumppanit kouluttautuivat muutoskartoituksesta. Myös 
Taksvärkin ohjelmasuunnittelijat osallistuivat virtuaalikoulutuksina järjestettyihin Sambian ja Malawin 
koulutuksiin, jotka olivat osa ohjelmaevaluaatioprosessia. Vuoden 2020 aikana edistymisen merkkien 
(Progress markers) seurantatyökalu oli käytössä Malawissa ja Sierra Leonessa, mutta sen käyttötavoissa on 
edelleen puutteita, joihin väliarvioinnissakin kiinnitettiin huomiota. Guatemala käyttää omaa vastaavaan 
tarkoitukseen laatimaansa työkalua, Nepalissa seuranta perustuu Taksvärkin muutoskuvaustietokantaan. 
Sambiassa vuoden 2020 ajalta edistymisen merkkien seurantatyökalun käyttö ei ollut vielä 
tarkoituksenmukaista toimintojen luonteesta johtuen. Keniassa oli käynnissä vain vuoden viimeisille 
kuukausille ajoittunut koronavastaamishanke, jota ei seurattu edistyksen merkkien avulla. Edistymisen 
merkkien seurantatyökalua ei sellaisenaan tulla jalkauttamaan jäljellä olevien hankekumppaneiden 
käyttöön, sillä ohjelmaevaluaation suositusten ja ohjelmasuunnittelijoiden kokemukseen perustuen 
Taksvärkissä parhaillaan kehitetään entistä tarkoituksenmukaisempaa tapaa seurata muutostavoitteissa 
edistymistä.  

Muutoskuvaustietokanta (Outcomes database) on sen sijaan koettu erittäin hyödylliseksi ja monipuoliseksi 
tulosanalyysin välineeksi. Tietokanta oli vuonna 2020 käytössä Keniaa lukuun ottamatta kaikilla 
kumppaneilla, tällä hetkellä (elokuussa 2021) se on käytössä kaikilla. Työkalun jalkauttaminen ei vielä takaa 
laadukkaita muutoskuvauksia, vaan tämänhetkisen kokemuksen perusteella tarvitaan vielä tarkempia 
ohjeistuksia ja koulutusta muutosajatteluun, jotta kerättävät muutoskuvaukset olisivat konkreettisia, 
informatiivisia, kuvaisivat todennettavissa olevaa muutosta toimijoiden käyttäytymisessä, suhteissa, 
käytänteissä ja rakenteissa sekä osoittaisivat selkeästi hankkeen suhteen havaittuihin muutoksiin.  

Muutosharavointiin (Outcome Harvesting) perustuvia arviointiprosesseja on tähän mennessä toteutettu 
Keniassa, Sambiassa ja Malawissa, ja Taksvärkin ohjelmasuunnittelijat kehittävät parhaillaan säännölliseen 
hankeseurantaan soveltuvaa käyttötapaa muutosharavoinnille. Alkuvuodesta 2020 Nepalin kumppanille ja 
hankkeen toimijoille järjestettiin muutosharavointikoulutus ja ulkopuolisen fasilitoima harvesting-prosessi. 
Sittemmin koronatilanne on hidastanut kehitystyötä, kun ohjelmasuunnittelijat eivät päässeet paikan päällä 
osallistumaan Sambian ja Malawin arviointiprosesseihin. Niin ikään loppuvuodeksi Guatemalan 
seurantamatkan yhteyteen suunniteltu ohjelmasuunnittelijan fasilitoima muutosharavointiprosessi 
peruuntui koronatilanteen vuoksi. Henkilöstövaihdokset ja koronan aiheuttama ylimääräinen työ ovat myös 
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osaltaan viivästyttäneet seurannan ja arvioinnin kehittämistyötä. Kuitenkin on edelleen melko realistinen 
tavoite saada aikaan käyttökelpoinen ja mielekäs ohjelmatason seurantakokonaisuus vuoden 2021 loppuun 
mennessä, jotta se voidaan ottaa käyttöön uuden ohjelmakauden alussa. 

Aiemmin globaalikasvatuksen seuranta ja arviointi on nojannut enemmän määrällisten indikaattoreiden 
varaan ja lisärahoituksen myötä haluttiin tehdä isompi muutosprosessi kotimaantyön suunnittelussa sekä 
seurannan ja arvioinnin kehittämisessä. Muutoskartoituksen prosessien systemaattinen kehittäminen 
aloitettiin loppuvuodesta 2020 globaalikasvatuksen evaluaation jälkeen. Prosessi alkoi ruotsalaisen 
Learning Loopin konsultoinnilla ja heidän koulutuksellaan joulukuussa 2020. Itse prosessin luominen ja 
läpivieminen tapahtui vuonna 2021. Keväällä 2021 tapahtui suuri muutosprosessi kohti globaalikasvatuksen 
systemaattisempia seurannan ja arvioinnin työkaluja. 

 

3.3.2 Sosiaalinen inkluusio, erityisesti vammaisinkluusio 

Sosiaalisen inkluusion kehittämisalueen tavoitteena on Taksvärkin ja sen kumppanijärjestöjen aiempaa 
tavoitteellisempi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö. Vuoden 2020 aikana jatkettiin Taksvärkin ja sen 
kumppanijärjestöjen vammaiskysymysten osaamisen vahvistamista yhteistyössä Vammaiskumppanuuden 
ja hankemaissa toimivien vammaisjärjestöjen kanssa. Vammaiskumppanuus järjesti Taksvärkin henkilöstölle 
jatkokoulutuksen vammaisuudesta, erityisesti kuurouden ja sokeuden teemoista. Malawissa ja Sambiassa 
paikalliset vammaisaktivistit ovat kouluttaneet kumppanijärjestöjen henkilöstöä ja Sierra Leonessa 
järjestettiin koulutusta myös sidosryhmille hankeyhteisöissä, kuten nuorille, päättäjille ja vammaisten 
lasten ja nuorten vanhemmille. Vammaisinkluusio on edennyt raportointivuoden aikana erityisesti 
Malawissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Vammaistyön valtavirtaistamisen tuloksia 
kehitysyhteistyöhankkeissa ja hankekumppaneiden toiminnassa on esitelty tarkemmin luvuissa 3.1.1–3.1.3. 

Vammaisten lasten ja nuorten osuus hanketoimijoissa laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Aktiivisten 
vammaisten nuorten lukumäärä kasvoi kuitenkin 54 %. Aktiivisten nuorten joukossa vastuuasemissa 
toimivien vammaisten nuorten osuus oli vuoden 2020 raportoinnissa 2,5 %, kun vuonna 2019 vastaava luku 
oli 0,5 %, Myös vertaiskouluttajien määrässä vammaisten osuus kasvoi vuoden 2019 1,2 %:sta 1,8 %:iin. 
Lukumäärällisesti vammaisia nuoria on edelleen mukana suhteellisen vähän, mutta kasvava vammaisten 
nuorten osallisuus, myös vastuuasemissa, on merkki onnistuneen inkluusiotyön ensimmäisistä vaikutuksista 
ja asenteiden muutoksesta. 

Taksvärkin kumppaneille suunnatun ohjelmamanuaalin ensimmäinen versio valmistui loppuvuodesta 2020. 
Manuaaliin on kirjattu Taksvärkin tavoitteet, periaatteet ja kriteerit yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon 
liittyen. Lisäksi Taksvärkin oma, myös syrjinnän vastaisia toimia ja periaatteita määrittävä eettinen ohjeistus 
valmistui ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa edistettiin. 

Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen vammaisinkluusiotyötä kehitettiin. Vammaiskumppanuus oli mukana 
kommentoimassa ja kehittämässä globaalikasvatusmateriaalin tuotantoa, etenkin lapsen oikeuksia 
käsittelevän Oikeesti! -oppaan uudistamistyötä ja Taksvärkki-kampanjan materiaaleja.  
Kehittämistyön ansiosta Taksvärkki-kampanjan materiaaleissa huomioitiin aiempaa kattavammin 
vammaisinkluusio ja oikeanlaisen sanaston käyttäminen. Yhteistyön seurauksena Oikeesti! -oppaan uuden 
version pedagogisissa sisällöissä huomioidaan vammaisten oikeudet, vammaisten kohtaama syrjintä sekä 
siihen puuttuminen.  
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Taksvärkin henkilöstö osallistui erilaisiin saavutettavuus- ja selkokieliwebinaareihin ja lyhyisiin koulutuksiin. 
Lukuvuoden 2021–2022 vammaisten oikeuksia ja vammaisinkluusiota käsittelevän kampanjan suunnittelun 
ja kehittämisen aloitus sekä vammaisinkluusion projektityöntekijän rekrytointi eivät 
toteutuneet suunnitelmien mukaisesti syksyllä 2020 henkilöstövaihdosten ja koronapandemian tuomien 
muutosten vuoksi. Suunnittelu- ja kehittämistyö aloitettiin alkuvuodesta 2021.  Syksyllä 2020 Taksvärkille 
valmisteltiin yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka hallitus hyväksyi alkuvuodesta 2021. 
Yhdenvertaisuussuunnitelman keskeiset toimintatavoitteet ovat esteettömyyden ja saavutettavuuden 
parantaminen, antirasistisen toiminnan kehittäminen ja moninaisuuden edistäminen. Suunnitelmassa 
kuvataan toimia näiden tavoitteiden edistämiseksi. Vuonna 2020 luotiin myös turvallisen työpajan ohjeistus 
globaalikasvatuksen työpajoille.  

Saavutettavuutta edistettiin huomattavasti vuonna 2020 Taksvärkin kehitysviestinnässä. Taksvärkin 
verkkosivusto (www.taksvarkki.fi) on uudistettu rakenteeltaan saavutettavaksi ja responsiiviseksi. Samoin 
kampanjasivusto (www.taksvarkki.fi/nepal2020), jota jatkossa käytetään pohjana tuleville 
kampanjasivustoille. Saavutettavuusseloste on ajan tasalla. Vuoden 2020 aikana käytiin läpi 
verkkosivustojen kaikki linkit, tiedostot ja vaihtoehtoiset tekstit. Pieniä yksityiskohtia parannellaan 
jatkuvasti, sitä mukaa kun saadaan uutta tietoa paremmasta saavutettavuudesta. Verkkosivuille kirjoitettiin 
selkokielinen sivu Taksvärkkikeräyksestä. Sivu sai Selkokeskuksen hyväksynnän. Kampanjan kaikki 
videoklipit on ensi kertaa tekstitetty saavutettavalla tavalla YouTubessa. Myös sosiaalisen median julkaisut 
ja päivitykset on vuonna 2020 toteutettu kauttaaltaan saavutettavasti ja niihin on sisällytetty vaihtoehtoiset 
tekstit. 

 

4. Suomen kehityspoliittiset tavoitteet ja maaohjelmat Taksvärkin 
ohjelmassa 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelma toteuttaa ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimintaperiaatteita 
ja arvoja kaikessa toiminnassaan. Taksvärkin kumppanit ovat nuorten ja vastuunkantajien parissa tehtävän 
ihmisoikeustyön ammattilaisia omissa toimintaympäristöissään. 
Nuorten ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisessä huomioidaan erityisesti tyttöjen, nuorten naisten, 
vammaisten sekä muuten haavoittuvaisessa tai syrjityssä asemassa olevien ryhmien, kuten 
alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen oikeudet, maa- ja kontekstikohtaiset tilanteet ja tarpeet huomioiden. 
 
Raportointivuonna 2020 tuloksia saavutettiin naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumisen 
painopistealueella etenkin Malawissa ja Sierra Leonessa. Ohjelmatasolla yhteensä 1 331 nuorta sai 
koulutusta seksuaali- ja lisääntymisterveydessä, tai olivat seksuaaliterveyspalvelujen piirissä. Heistä poikia 
tai nuoria miehiä oli yhteensä 220. Malawissa koulunsa keskeyttäneitä tyttöjä on saatu palaamaan kouluun 
ja teiniavioliittoja on saatu vähennettyä ja purettua. Yhteisöjen säännöissä alaikäisten avioliitot on kielletty. 
Perinteiset johtajat ovat ottaneet aktiivisen roolin tyttöjen opiskeluun kannustamisessa. Sierra Leonessa 60 
naisten maatalousyrittäjäkollektiivien jäsentä kuuluvat hyödynsaajiin kestävän tuotannon ja 
omavaraisuuden edistämiseksi. Heille on lahjoitettu lisää viljelymaita ja heidän elinkeinomahdollisuuksiaan 
on parannettu. Kollektiivien naiset ovat päässeet osaksi yhteisöjensä päätöksentekoprosesseja ja heidän 
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puolisonsa ovat avustaneet heitä maanviljelyksessä ja lastenhoidossa. Kaikkien kuuden kumppanijärjestön 
kapasiteettia on vahvistettu kestävän kehityksen agendan toteuttamiseksi. 

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen sisältyy Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman keskeisiin tavoitteisiin 
nuorten kansalaisaktiivisuuden, järjestäytymisen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen kautta sekä 
Taksvärkin kumppaneiden kapasiteetin vahvistamisen muodossa. Kumppaneita kannustetaan 
verkostoitumaan muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Vuonna 2020 kumppanijärjestöillä oli aktiivista ja 
merkityksellistä yhteistyötä esimerkiksi 20 vammaisjärjestön kanssa. Nuorten tietoisuus oikeuksistaan, 
nuortenryhmien järjestäytynyt ja suunnitelmallinen toiminta, muiden sidosryhmien ja vastuunkantajien 
aktiivinen osallistaminen sekä eri toimijoiden välille luodut verkostot muodostavat kansalaisyhteiskunnan 
vahvistamisen elementit. Esimerkiksi Guatemalassa tavoitteena on, että kansalaisaktiivisuudessa ja -
oikeuksissa koulutetut ja valveutuneet nuoret eivät ainoastaan vahvista kansalaisyhteiskuntaa nyt ja 
tulevaisuudessa, vaan että he päätyvät myös julkisen hallinnon virkoihin kehittämään vakaampaa ja 
demokraattisempaa hyvän hallinnon yhteiskuntaa sen toimielimissä sisältä päin. Nuorten aktivismin kautta 
havaittavissa oleva toimeliaisuus ja päättäväisyys, sekä halu vaikuttaa yhteisöjensä asioihin ja kehitykseen 
antaa odottaa, että hyvät kokemukset ja onnistumiset vaikuttamismahdollisuuksista määrittelevät heidän 
elämäänsä myös jatkossa ja motivoivat vastuuntuntoiseen osallistumiseen vastaisuudessakin. Tehtävä työ 
on pitkäjänteistä ja tulosten odotetaan olevan kestäviä. Uusia nuoria kasvaa aina mukaan toimintaan. 
Tärkeää onkin varmistaa, että osaaminen ja tiedonsiirto välittyvät myös uusille tulijoille. 

Vuonna 2020 Suomella ei ollut voimassa olevia maaohjelmia. Taksvärkin ohjelmamaista Sambian 
maaohjelma päättyi vuoteen 2019. Kenian ja Nepalin maaohjelmat on päivitetty vuodesta 2021 alkaen. 
Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelma on linjassa Suomen maaohjelmien kanssa ja on kontribuoinut osaltaan 
niiden tavoitteisiin Keniassa ja Nepalissa, joskin vuoden 2020 osalta tuloksia niihin on hyvin niukasti. 
Nepalissa painotetaan tasa-arvotyötä ja sosiaalista inklusiivisuutta, ilmastoresilienssiä, terveyttä ml. 
seksuaaliterveyttä sekä tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia. Käytännön tuloksia voitiin edistää vain alku- 
ja loppuvuodesta, kun suurimman osan vuodesta yhteiskunta ja koulut olivat koronatilanteen vuoksi kiinni. 
Oppilaskunta-aktiivit valmistivat klooriliuosta ja tekivät valistustyötä juomaveden desinfioinnista. Pääosin 
keskityttiin kuitenkin koronatoimiin. Hankkeen piirissä olevat koulut varustettiin koulujen porteille 
pystytettävillä, siirrettävillä käsienpesupisteillä terveysturvallisen lähiopetukseen paluun varmistamiseksi. 
Kouluilla jaettiin myös maskeja, desinfiointiaineita ja tiedotusmateriaalia Covid-19-virukselta 
suojautumisesta.  

Kenian maaohjelman teemojen mukaiset tulokset olivat vuoden 2020 osalta hyvin maltillisia, joskin 
yhtymäkohtia on ruohonjuuritasolla kunkin teeman kohdalla. Pääosin keskityttiin koronanvastaisiin toimiin 
kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten yhdistysten parissa. Vastuullinen ja hajautettu hallinto -teeman 
edistämiseen yhtymäkohtia voidaan nähdä pitkän aikavälin työnä. Nuorten yhdistysten omistajuutta ja 
roolia vahvistettiin vuonna 2021 alkavan nuorelta nuorelle -hankkeen suunnittelussa loppuvuonna 2020. 
Siten nuorten on määrä saada valmiuksia johtajuuteen sekä käytännön osaamista hankehallinnosta, 
suunnittelusta ja toteutuksesta hankkeelle luotavan johtoryhmän ja osallistamisen kautta. Nuorten tekemä 
vaikuttamistyö sekä viranomaisiin luotavat suhteet toimivat vastuunkantajien roolin ja tilivelvollisuuden 
vahvistamisessa nuoria tukevina tahoina. Aiemmin mainittujen viiveiden johdosta pilottihankkeen toteutus 
siirtyi kuitenkin vuodelle 2021. Naisten ja tyttöjen parempi asema on lisääntynyt yhdistysten toiminnassa. 
Aktiivisten nuorten naisten määrä yhdistyksissä on kasvanut edellisvuoden noin 30 prosentista 41 
prosenttiin. Kolmelle yhdistykselle valittiin naisjohtajat vuonna 2020. Taksvärkin ohjelmamaista Keniassa on 
kuitenkin vielä eniten työtä nuorten ryhmien tasa-arvokysymysten kanssa, joihin keskitytään jatkossakin.  
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Työpaikat ja elinkeinot teemaan vastattiin korona-aikana jakamalla kaatopaikoilla työskenteleville nuorille 
kumisaappaat ja suojakäsineet, jotta heidän oli mahdollista harjoittaa työtään turvallisemmin. 52 
yhdistykselle hankittiin myös kasvomaskeja, käsienpesukanisterit, saippuaa ja kuumemittarit 
koronanvastaisten turvatoimien edistämiseksi. Monilla yhdistyksillä on yhteistä pienimuotoista 
liiketoimintaa ja yrittäjyyttä, joten yhdistysten jäsenten terveyden ylläpito on myös heidän jokaisen 
päivittäinen toimeentulo- ja elinkeinokysymys. 
 

5. Kestävän kehityksen tavoitteet ohjelmassa 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) tukevat Taksvärkin 
kehitysyhteistyön lähestymistapaa ja muodostavat kokonaisuuden, jonka edistämiseen Taksvärkki sitoutuu. 
Taksvärkin työtä ohjaa ajatus yhteisestä maapallosta, jonka sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän 
tulevaisuuden vaaliminen on jokaisen maan päättäjien velvollisuus. Systeemisen muutoksen näkökulmasta 
myös yksittäisten henkilöiden ja ihmisryhmien arkipäivän valinnat ja esimerkki ovat merkityksellisiä osana 
laajempaa asenneilmapiirin muutosta. Taksvärkin muutoslogiikassa nuoret ovat keskeinen voima globaalisti 
kestävien arvojen ja toimintamallien edistämisessä. Nuoret haastavat vallalla olevia, oikeuksiensa 
toteutumisen kannalta haitallisia asenteita, toimintatapoja ja rakenteita. He puuttuvat toiminnallaan 
ihmiskunnan viheliäisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja globaalia eriarvoisuutta ylläpitäviin 
rakenteisiin. 

Kaikille avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen tavoitteen (SDG 4, erityisesti 4.1, 4.5, 4.6 ja 4a) 
edistäminen on keskeinen osa Taksvärkin ohjelmaa. Erityisesti Malawin ja Nepalin hankkeissa puretaan 
tyttöjen ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kouluun pääsyn esteitä ja 
koulupudokkuuden juurisyitä edistämällä tasa-arvoa ja seksuaaliterveyttä sekä tekemällä työtä 
lapsiavioliittojen kitkemiseksi. Malawissa kyläpäälliköt ja uskonnolliset johtajat ovat olleet aktiivisia 
koulujen perusparannusten (ml. esteettömyyden) ja tyttöjen vessojen aikaansaamisessa keräten eri tavoin 
yhteisöissään varoja, työvoimaa ja tarvikkeita rakennusprojekteihin. Nuorten ja yhteisöjohtajien ovelta 
ovelle -kampanjoilla Malawissa on saatu koulupudokkaita palaamaan takaisin opintojen pariin. 
Terveellisten, turvallisten ja virikkeellisten oppimisympäristöjen, positiivisen opiskeluilmapiirin ja oppilas-
opettaja-vuorovaikutuksen kehittämisellä Guatemalassa, Malawissa ja Nepalissa ehkäistään 
koulupudokkuutta, edistetään laadukasta opetusta, nuorten osallisuutta kouluympäristössä, sekä 
haavoittuvien nuorten tasavertaista mahdollisuutta käydä koulua. Etenkin Nepalissa ja Malawissa on 
parannettu koulujen kapasiteettia vammaisinkluusion ja syrjimättömyyden edistämiseen kouluttamalla 
sidosryhmiä ja tukemalla kehittämissuunnitelmien laatimista. Sierra Leonessa nuorten naisten 
maatalousosuuskuntia tukemalla ja kouluttamalla on vahvistettu heidän tulonhankintamahdollisuuksiaan, 
mikä parantaa heidän lastensa mahdollisuuksia päästä kouluun.  

Alatavoite 4.7. nostaa esiin kasvatuksen roolin kestävän kehityksen edistäjänä ja luo pohjan Taksvärkin 
globaalikasvatukselle. Kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot ovat 
globaalikasvatuksen oleellisia päämääriä. Jos emme ymmärrä haasteita ja niiden syy-seuraussuhteita 
emmekä muuta käsityksiämme ja toimi aktiivisesti, ei myöskään ole mahdollista saavuttaa muita Agenda 
2030:n tavoitteita. Näiden tietojen ja taitojen tunnistaminen, kerryttäminen ja yhteistyössä muovaaminen 
on ollut myös ohjelmavuonna 2020 merkityksellistä kaikkien Taksvärkin ohjelman toimijoiden 
näkökulmasta, niin paikallisesti Suomessa kuin globaalisti ohjelmamaissa.  
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Toimiessaan nuorten ja vastuunkantajien kanssa Taksvärkki on tarkastellut kestävää kehitystä eri 
systeemeissä ja työstänyt yhdessä eri toimijoiden kanssa kasvatuksen roolia kestävän kehityksen 
edistäjänä. Alatavoite 4.7. on kaikkien yhteinen tavoite, jonka toteutumista Taksvärkki on vuoden 2020 
aikana ohjelmatyöllään edistänyt niin paikallisten toimijoiden välisessä yhteistyössä kuin globaalin nuorelta 
nuorelle -yhteyden kautta. Työtä tehtiin sekä kasvattamalla ja voimaannuttamalla nuoria aktiiviseen 
maailmankansalaisuuteen, että tukemalla kasvattajia tavoitteen 4.7. edistämisessä. Myös 
Maailmankansalaisen koulu -toiminnassa ja kouluvierailujen työpajoissa oppilaita kannustettiin pohtimaan 
omaa toimijuuttaan suhteessa Agenda 2030 -tavoitteisiin. Globaalien haasteiden rinnalla nuoret kuulivat 
positiivisesta muutoksesta erityisesti Nepaliin liittyen. Nepalilaisten nuorten ajatukset vaikuttamisesta ja 
yhdenvertaisuuden edistämisestä rohkaisivat myös nuoria Suomessa vaikuttamaan. Ohjelmavuonna 2020 
Taksvärkki on jatkanut myös muun muassa Fingon koordinoiman Bridge 47 -verkoston toiminnan 
seuraamista ja osallistunut tapaamisiin, joiden tavoitteena on 4.7. toimeenpano ja vaikuttamistyö. 

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen (SDG 5) ja eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10) ovat ohjelman 
keskeisiä tavoitteita, jotka läpileikkaavat kaikkea toimintaa. Ohjelma haastaa sukupuolten epätasa-arvoa 
ylläpitäviä rakenteita mm. sukupuolittuneen väkivallan, lapsiavioliittojen ja muiden haitallisten 
kulttuuristen mallien vastaisella työllä (alatavoitteet 5.1., 5.2. ja 5.3.) ja tekemällä tilaa nuorten naisten ja 
tyttöjen johtajuudelle nuorten ryhmien sisällä ja yhteisörakenteissa (alatavoite 5.5.). Ohjelmassa on 
muodostettu ja vahvistettu nuortenryhmiä, joiden vastuutehtävissä toimivista yli puolet oli nuoria naisia, 
2,5 % vammaisia nuoria. Tytöt ja vammaiset nuoret näkyvinä toimijoina on keskeistä yhdenvertaisuuden 
edistämisessä ja asenteiden muuttamisessa. Erityisesti Malawissa on nuorten ja yhteisöjohtajien 
yhteistyöllä tehty aktiivista työtä lapsiavioiliittoja vastaan, purettu tietoon tulleita alaikäisten avioliittoja ja 
ohjattu väärinkäytösten uhreja avun piiriin. Seksuaaliterveystiedon jakaminen, sukupuolittuneesta 
väkivallasta puhuminen ja vammaisuuden teemojen esillä pitäminen niin ikään lisäävät tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden kulttuuria yhteisöissä. Nimenomaan tyttöjen ja vammaisten nuorten kouluun pääsyn 
esteitä purkamalla ja toimeentulomahdollisuuksia parantamalla ohjelma edistää tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta. Hankkeiden toimijoille haetaan aina tasaista sukupuolijakaumaa ja tyttöjen osuutta 
vastuuasemissa edistetään. Nuorten, ml. haavoittuvien ryhmien kuten vammaisten, alkuperäiskansojen, 
kastittomien ja alakastisten nuorten tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämisellä sekä 
kiusaamisen ja syrjinnän vastaisella työllä ohjelma on edistänyt eriarvoisuuden vähentämisen alatavoitteita 
10.2. (kaikkien tasavertainen osallistuminen) ja 10.3. (syrjinnän poistaminen). 

Taksvärkin globaalikasvatustyössä on ohjelmavuonna 2020 jatkettu globaalien eriarvoisuuskysymyksien 
käsittelyä rakentavasti ja oppilaiden ikätason mukaisesti. Alatavoitteen 5.1. mukainen syrjimättömyys ja 
tasa-arvon edistäminen ovat jakamattomia lähtökohtia, joita on käsitelty globaalikasvatustyössä muun 
muassa Taksvärkki -kampanjoiden teemoissa, kasvattajien koulutuksissa sekä Maailmankansalaisen 
koulujen toiminnassa. Nuorten ja kasvattajien kanssa on yhdessä pohdittu keinoja, joilla kasvattajat ja 
nuoret voivat itse toimia arjessaan ja edistää yhdenvertaisuutta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteen (SDG 3) alla kaikissa ohjelmamaissa on koronapandemian aikana 
lisätty kansalaisten tietoa terveysturvallisista toimintatavoista. Nuoret ovat tehneet koronavalistusta 
yhteisöissään ja/tai sosiaalisessa mediassa ainakin Nepalissa, Keniassa, Sierra Leonessa ja Guatemalassa. 
Hankkeissa on myös jaettu saippuaa, suojavälineitä ja puhdistusaineita turvallisen toiminnan 
mahdollistamiseksi. Terveystietoa lisäämällä on myös vähennetty mm. malarian, denguen, hepatiitin, 
ebolan ja hiv-aidsin leviämismahdollisuuksia, joskin vuoden 2020 toiminnassa koronateemat ovat 
korostuneet. Seksuaaliterveystiedon lisäämisen ja seksuaaliterveyspalvelujen käytön lisäämisen kautta 
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vähennetään välillisesti äitikuolleisuutta (3.1.) ja lapsikuolleisuutta (3.2.). Nuorten voimaannuttaminen, 
vertaistuki, elämäntaitojen lisääminen ja syrjinnän vastainen työ ovat edistäneet nuorten henkistä 
hyvinvointia (3.4.). Erityisesti Kenian ja Sambian toiminnassa nuoria on kannustettu päihteettömään 
elämään (3.5.). Koulujen saniteettifasiliteettien ja Nepalissa lisäksi vedenpuhdistusmenetelmien 
edistämisen myötä ohjelmassa on edistetty myös puhtaan veden ja sanitaation (SDG 6) alatavoitetta 6.2. 

Ilmastotekoja (SDG 13, erityisesti alatavoite 13.3. kansalaisten valmiuksien ja varautumisen osalta) ohjelma 
edistää parantamalla sen toimijoiden ja kohderyhmien ilmastoresilienssiä jakamalla koulutuksissa tietoa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista, hidastamisen keinoista ja muutoksiin sopeutumisen mahdollisuuksista. 
Erityisesti Sierra Leonessa nuorten naisten maanviljelijäyhdistyksiä kouluttaessa on kiinnitetty huomiota 
ilmastokestäviin viljelymenetelmiin ja ilmastonmuutoksen vaikutusten varautumissuunnitelmiin. Nepalissa 
nuoret ja opettajat ovat saaneet tietoa ilmastokysymyksistä ja toimineet ilmastotietouden levittäjinä 
kouluissa ja yhteisöissä, joskin vuoden 2020 aikana hankkeessa on keskitytty lähinnä koronasta ja 
hygieniasta tiedottamiseen. 

Taksvärkki on vuonna 2018 laskenut oman toimintansa hiilijalanjäljen ja pyrkii toiminnassaan minimoimaan 
ilmastovaikutuksia. Ohjelmakauden aikana Taksvärkki on pysyvästi puolittanut lentomatkustamisen 
ohjelmassaan. Taksvärkki edellyttää myös kumppanijärjestöiltään toiminnan ilmastovaikutusten 
huomioimista ja ilmaston kannalta kestäviä valintoja. Taksvärkin globaalikasvatus kannustaa nuoria 
toimimaan ilmastokestävyyttä edistäen alatavoitteen 13.3. mukaisesti, tukien samalla nuoria 
ilmastonmuutokseen liittyvien hankalien tunteiden käsittelyssä ja tarjoten nuoria puhuttelevia 
toimintatapoja ilmastokestävyyden edistämiseksi.  

Taksvärkin ohjelma on edistänyt myös rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon (SDG 16) 
tavoitteita lisäämällä nuorten ja päättäjien vuorovaikutusta ja nuorten osallisuutta päätöksenteossa. Lisäksi 
koulun pääsyn esteitä purkamalla, koulupudokkaiden tukemisella takaisin opintojen piiriin, nuorten naisten 
tulonhankintakeinoja vahvistamalla ja Kenian katunuorten yhdistystoimintaa tukemalla ohjelma kontribuoi 
ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (SDG 8) alatavoitteeseen 8.6. vähentäen niiden nuorten määrää, jotka 
eivät opiskele tai käy työssä. 
 

 
Kestokuukautissiteiden valmistustyöpaja Malawissa. Kuva: CYECE. 
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6. Omistajuus, tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys ohjelmassa  

Paikallinen omistajuus on Taksvärkin tukeman kehitysyhteistyön lähtökohta ja perusta, johon 
systeemiajattelu ja muutoskartoitus kehitysyhteistyön lähestymistapoina ohjaavat. Taksvärkki tukee 
paikallisia kumppanijärjestöjään niiden työssä nuorten oikeuksien edistäjinä. Kumppanijärjestöjen rooli 
osana kansalaisyhteiskuntaa on tukea paikallisesti tapahtuvaa muutosta yhteisesti määritellyn vision ja 
toimijakohtaisten muutostavoitteiden edistämiseksi. Avainroolissa tässä muutoksessa ovat hankeyhteisöjen 
toimijat, joiden muutosta hanketoiminnoilla tuetaan ja vahvistetaan. Paikallinen omistajuus on Taksvärkin 
ohjelmatyön vahvuus ja tulosten kestävyyden perusta. Samaa painotettiin myös vuonna 2020 teetetyssä 
ohjelman arvioinnissa.  

Taksvärkin tukemien hankkeiden suunnitteluprosessit ovat aina osallistavia ja siten myös läpinäkyviä. 
Hankkeen tavoitteiden kannalta keskeiset toimijat, vähintään nuoret ja nuorten oikeuksien toteutumiseen 
vaikuttavat tahot ovat edustettuina. Jos hankesuunnitteluvaiheessa ei toimijoita tai hankekyliä ole pystytty 
määrittelemään, toteutetaan hankkeen alussa tarkentavat työpajat varsinaisten hanketoimijoiden kanssa, 
joissa vähintäänkin validoidaan aiemmin valmistellut suunnitelmat ja tehdään niihin tarvittavia 
muokkauksia. Lähtökohtana on, että paikalliset ihmiset, hankkeiden toimijat, määrittelevät, suunnittelevat 
ja pitkältä osin myös toteuttavat ohjelmatoimintoja ja seuraavat yhdessä asetetuissa tavoitteissa 
etenemistä. Muutoskartoituksen metodologiaan kuuluu osallistava seuranta sisältäen esimerkiksi 
säännöllisiä koordinointi- ja arviointitapaamisia hankkeiden toimijoiden kanssa. Suurimmassa osassa 
Taksvärkin tukemia hankkeita on mukana jonkinlainen paikallinen ohjausryhmä tai koordinointiverkosto, 
jolla on rooli hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Samalla tilivelvollisuus ja 
läpinäkyvyys toteutuvat, kun yhteisöjen jäsenet ovat osa toimintaa ja kokevat muutoksen omakseen. 

Hankkeiden tukema kehitys syntyy yhteisöjen sisällä, niiden jäsenten omaehtoisen toiminnan 
aikaansaamista muutoksista ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden asenteissa, käyttäytymisessä, suhteissa 
ja käytännöissä. Ohjelman tehtävä on tukea paikallisessa kontekstissa määriteltyä muutosprosessia 
tarpeellisiksi katsotuilla toimenpiteillä. Varsinainen muutos tai sen tapahtuminen ei ole ohjelman 
kontrolloitavissa, mutta oikeanlaisilla tukitoimilla voidaan ohjata muutosta yhdessä toimijoiden kanssa 
määriteltyyn suuntaan. Taksvärkin paikallisten kumppanijärjestöjen rooli hankkeiden toteutuksessa voi olla 
esimerkiksi sidosryhmäyhteistyön ja erilaisten tapaamisten, verkostojen, tehtyjen aloitteiden koordinointi, 
toimijoiden kapasiteettia vahvistavien koulutusten järjestäminen, vaikuttamistyön kanavien 
mahdollistaminen ja muiden muutosta tukevien rakenteiden ylläpito.  

Nuorten toimijuuden edistämisessä Taksvärkin ydinstrategia ovat paikalliset nuortenryhmät, joissa nuoret 
voivat kasvaa, oppia, saada vertaistukea ja määritellä nuorisolähtöisen toimintansa tavoitteet ja 
toimintamallit. Ohjelmassa toimivat nuortenryhmät ovat alusta saakka mahdollisimman itsenäisiä, 
hankkeiden tarjotessa niille tietoa, taitoja, tukea organisoitumiseen ja joissain tapauksissa avustusta 
toimintaan. Lähtökohtaisesti ohjelman nuorisoryhmät toimivat itsenäisesti, oman varainhankintansa turvin. 

Toinen keskeinen pilari ovat verkostot, toimintaryhmät, keskustelutilaisuudet ja muut tapahtumat ja 
toiminnot, joissa nuoret ja vastuunkantajat toimivat yhdessä. Toimiessaan vuorovaikutuksessa he yhdessä 
määrittelevät ja analysoivat tavoittelemansa muutoksen tapahtumista. Tulosten kestävyyden näkökulmasta 
keskeinen elementti ovat paikallisten sidosryhmien yhteistyössä syntyneet aloitteet ja prosessit, kuten 
kyläkoulujen kehittäminen kansalaisten voimin ja paikallisin resurssein, tai yhteisöjohtajien johdolla laaditut 
yhteisölait ja niiden valvontaan perustetut rakenteet.  
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Kotimaan toiminnassa lähtökohtana on, että toimintoihin osallistuvat henkilöt ovat mukana 
määrittelemässä ja suunnittelemassa toimintaa. Maailmankansalaisen koulu -toiminnassa vastuuopettajia 
ja oppilasryhmiä osallistetaan suunnitteluprosessista lähtien ja kouluilla on keskeinen rooli myös toiminnan 
kehittämisessä. Jokainen koulu toteuttaa toimintaa omista lähtökohdistaan ja kouluja tuetaan toiminnan 
suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

Koulujen toiminnassa halutaan saada aikaiseksi pysyvämpää muutosta, joka jää osaksi koulujen 
toimintakulttuuria. Koulujen kanssa toteutetaan puolivuosittain yhteisiä tapaamisia, joissa arvioidaan 
toimintaa ja jaetaan ideoita toiminnan kehittämiseksi. Nuorten vapaaehtoisten kouluvierailijoiden 
omistajuutta kouluvierailutoiminnasta tuetaan osallistamalla heitä kouluvierailuiden suunnitteluun ja 
arviointiin. Kouluvierailuiden ohjaamisen lisäksi vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua työpajoissa 
käytettävien materiaalien kommentointiin ja kehittämiseen. 

Myös nuoria osallistetaan aktiivisesti suunnittelemaan ja määrittelemään Taksvärkin toimintaa. Nuorten 
kannustaminen omannäköiseensä vaikuttamistyöhön ja nuorten näkemysten aito kuuleminen ovat 
Taksvärkin globaalikasvatuksen kulmakiviä, jotka toteutuvat niin vapaaehtoisten nuorten Challengers-
ryhmän toiminnassa, Maailmankansalaisen kouluissa, kouluvierailuilla kuin nuorten osallistamisessa 
Taksvärkki-kampanjoiden materiaalien kommentointiin. 

Taksvärkin globaalikasvatus edistää kaikkien nuorten, myös vähemmistöihin kuuluvien nuorten osallisuutta. 
Yhtäältä tämä toteutuu siten, että Taksvärkin globaalikasvatusmateriaaleissa kuullaan vähemmistönuorten, 
kuten vammaisten nuorten, ääntä. Toisaalta Taksvärkki kannustaa aktiivisesti kaikkia, myös 
vähemmistönuoria, osallistumaan toimintaansa kiinnittämällä huomiota inklusiiviseen ja saavutettavaan 
viestintään sekä kohdentamalla nuorten vapaaehtoistoimintansa markkinointia esimerkiksi 
vammaisjärjestöjen nuortenryhmille. Taksvärkin globaalikasvatuksen tavoitteena on, että myös toimintaan 
osallistuvat opettajaopiskelijat ja Maailmankansalaisten koulujen vastuuopettajat tunnistavat rakenteet, 
jotka ylläpitävät maailmanlaajuista eriarvoisuutta ja pystyvät kyseenalaistamaan yhteiskunnassa vallitsevat 
asenteet ja käytänteet sekä tuovat esiin suomalaisen koulurakenteen aukkokohtia sosiaalisen kestävän 
kehityksen näkökulmasta.  

Nuorten toimijuuden vahvistamiseksi Taksvärkki perusti vuoden 2020 lopussa nuorten 
ryhmän. Taksvärkin Challengers-ryhmä on tarkoitettu 13–18-vuotiaille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 
kiinnostuneille nuorille. Matalan kynnyksen ryhmätoiminnan tavoitteena on nuorten roolin ja 
vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen Taksvärkin toiminnassa, nuorten kansalaisvaikuttamisen 
taitojen lisääminen sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen rohkaiseminen. Nuoret vapaaehtoiset toimivat 
ryhmässä nuorten oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi, nuorelta nuorelle -periaatteen 
mukaisesti. Ryhmän toiminta alkoi etätapaamisella tammikuussa 2021 ja on jatkunut säännöllisenä siitä 
asti. 

Vuoden aikana kaksi koululaista suoritti TET-jaksonsa Taksvärkin toimistolla, ja kolmelle yläkoululaiselle 
tarjottiin kesätyö Helsingin kaupungin tuella. Nuoret toivat uutta näkökulmaa Taksvärkin toimintaan ja 
viesteihin. Taksvärkin toiminnan avaaminen henkilöjäsenyydelle toteutettiin sääntömuutoksella, mikä 
antaa myös nuorille lisää vaikuttamismahdollisuuksia.  
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7. Ulkopuoliset arvioinnit: ohjelmaevaluaatio ja 
globaalikasvatuksen evaluaatio 

 

7.1 Ohjelmaevaluaatio Taksvärkin kehitysyhteistyötoiminnasta 
kumppaneiden kanssa 

Kumppaneiden kanssa toteutettava Taksvärkin kehitysyhteistyön hanketoiminta arvioitiin omana 
kokonaisuutenaan, jossa lähempään tarkasteluun valittiin Malawin ja Sambian hankkeet. Arvioinnin 
tarjouskilpailun päättyessä koronapandemia oli juuri levinnyt maailmalle, mikä pakotti Taksvärkin nopeisiin 
päätöksiin evaluaation tekijöiden valinnassa ja suunnitelmien uudelleenmuokkauksessa. Tekijäksi 
valikoitunut pieni ruotsalainen konsulttiyritys Learning Loop oli paitsi selvästi lähimpänä sitä, millaista 
tekijää arvioinnille etsittiin, myös huomioinut tarjouksessaan mahdollisen pandemian leviämisen 
esittämällä ideoita arvioinnin vaihtoehtoisille toteutustavoille.  

Arvioinnista tuli ajassa ja muuttuvissa olosuhteissa elävä, etäfasilitoitu Outcome Harvesting prosessi, jossa 
Taksvärkin molemmat ohjelmasuunnittelijat olivat mukana koko prosessin ajan. Muutosharavointi 
toteutettiin Malawin ja Sambian hankkeissa, jonka jälkeen evaluaattorit hakivat tukea huomioille käymällä 
läpi ohjelman muiden hankkeiden keskeisimmät dokumentit, erityisesti Nepalissa ja Keniassa 
ohjelmakauden aikana teetetyt ulkopuoliset hankearvioinnit. Prosessin alussa evaluaattorit kouluttivat 
Sambian ja Malawin kumppanit muutosharavoinnista ja toimivat heille etätukena kumppaneiden 
toteuttaman aineistonkeruun aikana. Prosessi kasvatti samalla kumppaneiden seurannan ja arvioinnin 
osaamista.  

Kuten muutosharavoinnin luonteeseen kuuluu, koko prosessi oli toimijoita voimauttava, oppimista 
korostava ja jatkuvaan analyysiin ja toimintatapojen tarkasteluun kannustava. Avoimen keskustelevan 
ilmapiirin ylläpitämisen lisäksi evaluaattorit pitivät tekemistään huomioista blogia, jota saattoi seurata ja 
kommentoida prosessin edetessä: https://tak20eval.wordpress.com/. Taksvärkin ja sen Malawin ja 
Sambian kumppaneiden mielestä evaluaatioprosessi oli erinomainen oppimisprosessi, joka samalla vahvisti 
järjestöjen kumppanuutta pandemian aikana, kun paikan päälle matkustaminen ei ollut mahdollista. 
Arviointi tarjosi niin Taksvärkille kuin sen kumppaneille kannustavia huomioita sekä relevantteja 
suosituksia, joista suurin osa on jo vuoden 2021 elokuuhun mennessä huomioitu tulevan ohjelmakauden ja 
siihen sisältyvien jatkohankkeiden valmistelussa. 

Evaluaation mukaan Taksvärkin ohjelman vahvuuksia ovat sen erityinen, nuorten aitoa toimijuutta 
korostava lähestymistapa, vahva oikeusperustaisuus, työtä ohjaava systeemiajattelun omaksuminen ja 
aidosti paikallisia toimijoita osallistavat suunnittelun ja seurannan prosessit, sekä joustavat, arvostavat 
suhteet kumppanijärjestöjensä kanssa. Muun muassa näiden tekijöiden ansiosta Taksvärkin ohjelmassa 
toimivien hankkeiden katsottiin tekevän relevanttia, tuloksellista, kestävää ja vaikuttavaa työtä. Arvioitsijat 
pitivät huomionarvoisena Taksvärkin kokonaisvaltaista muutoskartoituksen integroimista ohjelmatyöhön ja 
suosittelivat Taksvärkin jakavan kokemuksiaan tästä laajemminkin kehitysyhteistyön ja muutoskartoituksen 
tekijöiden kentällä.  

https://tak20eval.wordpress.com/
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Keskeisin kritiikki ja kehittämiskohdat liittyivät pääosin Taksvärkin jo aiemmin tunnistamiin heikkouksiin tai 
asioihin, jotka ovat olleet ohjelmakauden kehittämiskohtina, mutta joiden kehittämisen saralla työtä on 
syytä jatkaa pitkäjänteisesti. Näitä ovat kumppaneiden vaikuttamistyön vahvistaminen järjestöjen omista 
lähtökohdista käsin, seurantajärjestelmän järkeistäminen ja seurantatyökalujen käytössä tukeminen. Myös 
moniperustaisen syrjinnän ja etnis-kielellisten tekijöiden kattavampi huomioiminen hankkeiden 
suunnittelussa nostettiin esiin. Erityisesti silloin kun kumppanijärjestön työntekijät eivät taustansa puolesta 
edusta tiettyjä haavoittuviksi katsottuja etnisiä tai kielellisiä ryhmiä. 

Ohjelmaan sisältyvien hankkeiden todetaan raamittuvan vahvasti nuorten tarpeille ja intresseille. Erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevat nuoret otetaan huomioon ja vahvistetaan nuorten johtajuutta. Hankkeiden 
katsottiin olevan erittäin relevantteja nuorille, vastaten suoraan heidän tarpeisiinsa. Muutoskartoituksen 
prosessit hankkeiden suunnittelussa katsottiin olleen avain hankkeiden relevanssin luomisessa ja 
ylläpitämisessä. Kiitosta saivat myös toimintaympäristöjen monimuotoisuuden huomioivat 
suunnitteluprosessit yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa, sekä jatkuva dialogi kumppaneiden kanssa.  

Evaluaatio toteaa, että lasten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä oikeusperustainen 
lähestymistapa näkyy vahvasti kautta ohjelman. Hankkeet toimivat haavoittuvien ryhmien parissa 
vahvistaen nuorten kapasiteettia erilaisilla strategioilla, ja edistävät syrjimättömyyttä ja oikeuksien 
toteutumista kouluissa, yhteisöissä ja työssä. Sosiaalinen inkluusio nähtiin koko ohjelman lähtökohtana, 
kun eri syistä oman toimintaympäristönsä marginaalissa olevat nuoret pääsevät osallistumaan 
päätöksentekoon. Vammaisnäkökulman katsottiin niin ikään olevan selvästi esillä hankkeissa. Tuloksia 
näkyy jo, mutta vammaisinkluusiotyö vaatii vielä panostusta merkityksellisten käytäntöjen luomiseen 
hankkeissa. Erityisesti kannustettiin intersektionaalisen syrjinnän parempaan huomioimiseen. Taksvärkin 
tulisi evaluaation mukaan jatkaa kumppaneiden kapasiteetin tukemista vammaisinkluusion alueella ja 
löytää tapoja tukea ajatusten ja hyvien strategioiden jakamista myös eri maissa toimivien kumppaneiden 
kesken.  

Kumppaneiden välisen vuorovaikutuksen lisäämisen suositukseen vastataan vuoden 2021 lopulle 
suunnitelluilla kumppanitapaamisilla, joita on tarkoitus järjestää myös tulevalla ohjelmakaudella. 
Ajatuksena on järjestää Taksvärkin kumppaneille matalan kynnyksen temaattisia virtuaalitapaamisia, joissa 
esitellään järjestöjen hyviä käytäntöjä, vaihdetaan ajatuksia ja pohditaan yhdessä järjestöjen kohtaamia 
haasteita ja kompastuskiviä. 

Taksvärkin nuorelta nuorelle -konseptin todettiin olevan hankkeissa vahvasti läsnä useilla eri tasoilla. 
Konsepti näkyy vertaiskoulutuksen, nuorten tekemän nuorten oikeuksia ajavan vaikuttamistyön ja 
nuorisojohtajuuden tukemisen kautta. Lisäksi nuorisoryhmien yhteydet ylittävät alueellisia ja kulttuurisia 
rajoja, jopa Suomen ja hankemaiden nuorten välillä. Nuorelta nuorelle -ajatus nostetaan evaluaatiossa 
useissa yhteyksissä erityisen innovatiivisena kokonaisuutena ja Taksvärkin erityisenä vahvuutena, joka tuo 
lisäarvoa ja mielekkyyttä koko ohjelmalle. Myös merkityksellisen nuorten osallistamisen (meaningful youth 
participation) käytännöt sekä nuorten äänen kuuleminen vakiintuneena tapana saivat arvioinnissa kiitosta. 
Nämä elementit ovat Taksvärkin työn kulmakivi ja ovat Taksvärkin ohjelmatyön keskiössä myös 
tulevaisuudessa. 

Evaluaatio toteaa Taksvärkin hankkeiden olevan tuloksellisia. Positiivista, merkityksellistä muutosta on 
syntynyt erityisesti nuorten henkilökohtaisella tasolla ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tuloksia on myös 
systeemissä vaikuttavien muiden toimijoiden parissa ja yhteisöjen käytäntöjen (policy) tasolla. Myös 
vaikeasti lähestyttävien kulttuuristen käytäntöjen ja normien nähtiin olevan muutoksessa hankkeiden 
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ansiosta. Nuorten tekemän vaikuttamistyön tukeminen nuorisorakenteiden kautta nähtiin hyvänä 
strategiana ja kumppaneiden katsottiin valinneen niille sopivia vaikuttamistyön tapoja, mikä kantaa tulosta.  

Arvioinnin mukaan Taksvärkin tulisi sisällyttää muutosteoriaansa niin rakenteellinen kuin suhteiden tason 
vaikuttamistyö, ja jatkossakin tukea kumppaneiden vaikuttamistyötä niiden omista lähtökohdista ja 
toimintaympäristöstä lähtien. Taksvärkin tulisi auttaa kumppaneitaan paremmin tunnistamaan niiden 
erityiset vahvuudet ja mahdollisuudet tehdä vaikuttamistyötä juuri niillä tasoilla, jotka kullekin järjestölle 
ovat sopivimmat. Kumppaneiden vaikuttamistyön tukemiseen Taksvärkki haluaa panostaa tulevallakin 
ohjelmakaudella, nämä suositukset huomioiden. Kutakin kumppania kannustetaan laatimaan suunnitelmat 
järjestökehitykselle, jonka yksi osa olisi vaikuttamistyön kehittäminen ja siihen liittyvän kapasiteetin 
vahvistaminen. Taksvärkki voi myös tarpeen mukaan kannustaa kumppaneitaan teettämään 
kehittämissuunnitelmien pohjaksi ulkopuolisia selvityksiä järjestöjen vaikuttamistyön tilasta ja 
mahdollisuuksista. 

Evaluaatio toteaa, että kestävyysnäkökulma on erottamaton osa Taksvärkin työtä oikeusperustaisuuden ja 
paikallisten systeemien huomioimisen myötä. Erityisesti Malawissa ja Nepalissa katsottiin saadun aikaan 
vahvaa systeemistä muutosta, mikä lisää merkittävästi tulosten kestävyyttä. Taksvärkin ja sen 
kumppaneiden paikallistoimijoita osallistava lähestymistapa oli toinen keskeinen tekijä kestävyyden 
rakentamisessa. Paikallisesti tapahtuva, omaehtoisen muutoksen tukeminen on luonteeltaan kestävä 
lähestymistapa. Muutos vie kuitenkin aikaa ja edellyttää pitkiä kumppanuussuhteista, jollaisiin arviointi 
Taksvärkkiä kannustaa.  

Taksvärkin kumppanuussuhteet ja tapa toimia kumppaneiden kanssa herätti evaluaation tekijöissä 
positiivista huomiota. Tehtyjen haastattelujen perusteella kumppanit arvostavat Taksvärkin joustavuutta ja 
halua keskittyä merkityksellisiin asioihin. Systeemiajattelu nähdään myös Taksvärkin vahvuutena, ja sen 
nähdään suoraan tukevan kumppaneiden toiminnan vaikuttavuutta. Arvio katsoo Taksvärkin ohjelman 
olevan koherentti ja selkeä kokonaisuus. Muutosteorian uudelleenmuotoilua suositeltiin 
toimijakeskeisyyden ja systeemin eri toimijoiden roolien ja muutostavoitteiden selkeyttämiseksi. Taksvärkki 
on samaa mieltä ja tulevalle ohjelmakaudelle 2022–2025 laadittu, tämän evaluaation inspiroima 
muutosteoria onkin vahvemmin systeemiajatteluun perustuva. Se on toimijalähtöinen ja tuo selkeämmin 
esiin eri toimijoiden roolit ja toimijakohtaiset muutostavoitteet ohjelmatavoitteiden saavuttamiseksi. 
Evaluaation jatkotoimeksiantona Learning Loop fasilitoi Taksvärkin muutosteorian laatimisprosessia. 
Taksvärkki on samaa mieltä myös pitkien kumppanuuksien suosituksesta, ja on sitoutunut mahdollisuuksien 
mukaan jatkamaan yhteistyötä nykyisten kumppaneidensa kanssa myös tulevalla ohjelmakaudella. 

Muutoskartoitukseen perustuvien ohjelmatyökalujen, erityisesti osallistavan suunnittelun prosessien, 
todetaan tukevan kumppaneita niiden kapasiteetin kehittymisessä, työn relevanssissa ja tulosten 
saavuttamisessa. Seurannan työkaluissa ja niiden käyttötavoissa sen sijaan olisi kehittämisen varaa. 
Seurantajärjestelmä onkin yksi ohjelmakauden 2018–2021 kehittämiskohdista ja evaluaation aikaan 
työkaluja vasta jalkautettiin kumppaneiden käyttöön. Arviointi haastoi Taksvärkin pohtimaan laajan 
kvantitatiivisen seurantatiedon keräämisen tarpeellisuutta ja huomautti tämänhetkisten, kumppaneille 
asetettujen monitorointivaatimusten olevan suhteettomia hankkeiden pieniin budjetteihin nähden.  

Arviointiprosessi tarjosi myös hyviä konkreettisia suosituksia seurannan kehittämiseen ja Taksvärkki sai 
arviointitiimiltä tukea tulevan ohjelmakauden 2022–2025 seurantatyökalujen valmisteluun. Taksvärkki 
tunnistaa seuranta- ja raportointityökaluihin kohdistuvan kritiikin ja on siitä osittain samaa mieltä, toisaalta 
Taksvärkki katsoo, että kvantitatiivista seurantatietoa tarvitaan muun muassa ohjelman volyymin 
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osoittamiseen eikä voi täysin luopua kvantitatiivisista indikaattoreistaan. Toisaalta suuri osa ohjelman 
seurantavaatimuksista tulee toiminnan suurimmalta rahoittajalta ulkoministeriöltä, ja Taksvärkin 
mahdollisuudet vähentää tiedon keräämistä ovat rajalliset. Painotusten muutokset ovat kuitenkin 
mahdollisia. 

Seurantatyökaluja on kehitetty evaluaation aikana ja sen jälkeen, ja niitä tullaan edelleen kehittämään 
siten, että uuden ohjelmakauden alkaessa vuonna 2022 Taksvärkin ohjelmassa olisi käytössä 
mahdollisimman mielekkäitä ja helppokäyttöisiä seurannan työkaluja, joiden avulla Taksvärkki saisi 
kumppaneiltaan laadukasta, tarkoituksenmukaista ja relevantteihin tuloksiin keskittyvää seurantatietoa. 

Evaluaatioraportti kokonaisuudessaan sekä johdon vastine arvioinnin suosituksiin ovat vuosiraportoinnin 
liitteenä. 
 

7.2 Ohjelmaevaluaatio, globaalikasvatus ja viestintä 

Taksvärkin viestintä- ja globaalikasvatustyön arviointi toi tärkeää tietoa Taksvärkin viestintä- ja 
globaalikasvatustoiminnan parhaista käytännöistä. Toisaalta arviointi nosti esiin keskeisiä haasteita ja 
kehittämiskohteita. Niitä työstämällä voidaan jatkossa parantaa toiminnan sisältöjä, tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta.  

Arviointi keskittyi Taksvärkin kouluvierailutoimintaan, kampanjamateriaaleihin, vapaaehtoisten 
kouluvierailijoiden osaamiseen ja tuen tarpeeseen sekä Maailmankansalaisen koulu -toimintamalliin. 
Taksvärkin tärkeimpiä sidosryhmiä osallistettiin arviointiin. Mukana arvioinnissa oli vapaaehtoisia 
kouluvierailijoita, opettajia sekä oppilaita. Arviointiin haastateltiin myös kahta suomalaisen 
globaalikasvatuskentän hyvin tuntevaa asiantuntijaa lisäarvon- ja näkemyksen tuottamiseksi. 

Arviointi toteutettiin keväällä ja syksyllä 2020 osana kehitysyhteistyöohjelman laajempaa arviointia. Covid-
19-pandemia vaikutti merkittävästi arvioinnin toteutukseen. Arviointi pystyttiin silti tekemään käyttämällä 
mm. etänä toteutettuja osallistavia työpajoja, online-kyselyitä sekä osallistuvaa havainnointia. Arvioinnin 
toteutti ulkopuolinen arvioitsija Anna Peltoniemi.  

Arviointi nosti esiin muun muassa Taksvärkin ketteryyden. Taksvärkki on aina voinut notkeasti muuttaa 
suunnitelmia. Esimerkiksi poikkeuksellisena vuonna 2020 Taksvärkki muokkasi 
globaalikasvatustoimintaansa heti keväällä tilanteen vaatimalla tavalla.  

Taksvärkin toimintamuodoista mm. kouluvierailut ja vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien 
toiminta ovat hyvin vakiintuneita. Taksvärkin globaalikasvatustyöstä iso osa ei toteutuisi vastaavassa 
laajuudessa ilman vapaaehtoisia kouluvierailijoita. Arvioinnin mukaan kouluvierailutoimintojen 
systemaattinen kehittäminen näkyy ulospäin. Arvioinnissa kävi ilmi, että Taksvärkin vapaaehtoiset ovat 
sitoutuneita ja kokevat itsensä osaksi yhteisöä.  

Arvioinnissa todettiin myös, että opettajat kokevat sekä materiaalisen että kumppanikoulumuotoisen tuen 
hyödylliseksi ja merkitykselliseksi. Esimerkiksi Maailmankansalaisen koulu -toiminnan vahvuudeksi 
mainitaan, että se on mukautettavissa koulun realiteetteihin ja toiveisiin.  

Arviointi peräänkuulutti Taksvärkiltä systemaattisempaa toiminnan ja tulosten arviointiprosessia. Koko 
arviointiprosessi sai Taksvärkin pohtimaan yhä enemmän globaalikasvatuksen vaikuttavuutta. Kuinka 
kerrotaan globaalikasvatuksen yhteydessä tapahtuneesta muutoksesta ja mikä toimintamuoto oikeastaan 
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on vaikuttavaa ja toisaalta kestävää ylläpitää järjestön näkökulmasta? Taksvärkki oli jo ohjelmatuen 
lisärahoituksen yhteydessä hakenut tukea kotimaantyön seurannan ja arvioinnin suurempaan 
kehittämistyöhön. Vuoden 2020 arvioinnin jälkeen kehitystyö käynnistyi ja se aloitettiin ruotsalaisen 
Learning Loop -konsulttiyrityksen kanssa loppuvuodesta 2020, jonka jälkeen seurannan ja arvioinnin 
kehittämistyötä on tehty koko alkuvuosi 2021.  

Arviointi nosti esiin myös tarpeen nuorten laajemmasta kuulemisesta. Taksvärkki haluaa kuulla nuoria niin 
materiaalien kuin oman toimintansa kehittämisessä. Nuorten osallisuus on yksi tärkeimmistä Taksvärkin 
arvoista ja Taksvärkki haluaa yhä enemmän tulevaisuudessa selkeyttää, keitä osallistamme ja miten.  

Taksvärkki haluaa lisäksi tarjota nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa ja tuoda näkemyksiään esille myös 
koulumaailman ulkopuolella. Syksyllä 2020 Taksvärkki suunnitteli nuorten vaikuttajien ryhmän 
perustamista. Se perustettiin ja aloitti toimintansa tammikuussa 2021 nimellä Challengers. Ryhmään ja sen 
verkkotapaamisiin voivat ilmoittautua kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet 13–18-vuotiaat mistä päin 
Suomea tahansa.  

 

8. Toteutuneet riskit ja niiden vaikutukset ohjelman 
tuloksellisuuteen 

Taksvärkin ohjelmassa riskienhallintaa tehdään kahdella tasolla. Taksvärkin ohjelmasuunnittelijat seuraavat 
Kehitysyhteistyökumppaneiden tekemää riskienhallintaa hankkeiden valmisteluvaiheessa tehdyn 
riskienhallintasuunnitelman kautta. Vuosiraportoinnin yhteydessä kumppanit toimittavat päivitetyt 
riskianalyysit, ja raportoivat toteutuneista sekä uusista tunnistetuista riskeistä ja niihin vastaamisesta. Alla 
on avattu riskejä, jotka ovat vaikuttaneet ohjelman tuloksellisuuteen, ja miten Taksvärkki on toiminut 
niiden suhteen. Riskimatriisiin on koottu myös muita toteutuneita riskejä, mutta niiden vaikutus 
tuloksellisuuteen ei ole ollut kovin merkittävä.  
 
Ohjelmatason riskienhallintaan Taksvärkillä on käytössä riskimatriisi, joka kattaa myös kotimaan työhön ja 
hallintoon liittyvät riskit. Riskit jaotellaan kontekstuaalisiin, institutionaalisiin ja ohjelmallisiin riskeihin. 
Riskianalyysissä niiden vakavuutta ja todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1–5. Riskienhallinnan 
prosesseja on tarkasteltu vuoden 2020 aikana ja 2021 alkuvuodesta. Riskianalyysityöpajan yhteydessä 
uudistettiin riskimatriisin muoto siten, että se palvelee paremmin jatkuvan riskienhallinnan tarpeita.  

Merkittävin ja ennalta tunnistamaton riski oli vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia, joka vaikutti 
Taksvärkin ohjelman jokaiseen osa-alueeseen. Pandemia ja sen mahdolliset vaikutukset lisättiin 
riskimatriisiin kesäkuussa 2020. Taksvärkin oman varainhankinnan mahdollisuudet heikkenivät, 
globaalikasvatuksen kouluyhteistyö hankaloitui, kehitysyhteistyöhankkeiden suunnitelmat avattiin useita 
kertoja vuoden aikana tarvittaville muutoksille ja uudelleensuunnittelulle.  

Taksvärkin oma varainhankinta on vahvasti riippuvainen kansalaistoiminnan avoimuudesta. Koulujen 
Taksvärkki-keräysten järjestäminen vaikeutui eivätkä yksityiset Kapua-varainhankkijat voineet järjestää 
keräystapahtumia. Koronavuosien aikana on alettu suunnitella varainhankintaa menetelmillä, jotka eivät 
ole niin riippuvaisia kokoontumis- ja toimintarajoituksista. Ulkoministeriön päätös poistaa väliaikaisesti 
ohjelmatuen omavastuu oli Taksvärkille taloudellisesti tärkeä.  
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Tietotaidon ja verkostojen katoamiseen johtavat henkilöstövaihdokset on tunnistettu riski niin Taksvärkin 
omassa kuin sen kumppaneidenkin työssä. Vuoden 2020 aikana henkilöstövaihdoksia oli Taksvärkissä 
useita, kun kummankin sijaisuuksia hoitaneen ohjelmasuunnittelijan työkausi loppui. 
Ohjelmasuunnittelijoiden vaihdokset olivat kuitenkin osittain ennakoitavissa. Myös toinen 
globaalikasvatuksen suunnittelija vaihtui vuoden 2020 aikana, kun tehtävän hoitaja jäi työvapaalle. 
Henkilöstön työssä jaksaminen oli koetuksella siirryttäessä etätyöhön, sekä työkuorman lisääntyessä 
toiminnan pandemiamukautusten takia.  

Suomen henkilöstövaihdosten ja koronan aiheuttaman toiminnan mukautusten takia kumppaneille ei 
pystytty tarjoamaan yhtä vahvaa tukea ja syventyvää palautetta raportoinnin laadun kehittämiseksi, kuin 
aikaisempina vuosina. Kumppanien tukemisen mahdollisuuksia ja seurantaa heikensi myös koronan 
aiheuttama seurantamatkojen peruuntuminen. Tilapäisen heikomman kommunikaation ja tuen jakson 
jälkeen suhteet kumppanijärjestöjen kanssa paranivat aktiivisen kommunikaation ja virtuaalitapaamisten 
myötä.  

Hankekumppanien henkilöstön vaihtuvuus vaikutti Kenian jatkohankkeen valmisteluun. Vaihdosten 
seurauksena hankkeen käynnistyminen viivästyi vuoden 2021 puolelle. Vuoden 2020 lopulla päästiin 
toteuttamaan koronanvastaisia toimia sekä suunnittelua nuorten yhdistysten kanssa. Henkilöstövaihdokset 
ovat pienille ja keskisuurille kansalaisjärjestöille arkipäivää ja niihin on varauduttu. Keniassa tilanne oli osa 
järjestön sisäistä kriisiä, jota selvitettiin johdon kanssa. Taksvärkki pienensi järjestölle varattua 
hankebudjettia ja seuraa järjestön tilannetta tarkasti. 

Koronapandemia levisi kaikkiin ohjelmamaihin vuoden 2020 aikana aiheuttaen viivästyksiä, 
kumppanijärjestöjen henkilöstön ja heidän läheistensä sairastumisia, uudelleenjärjestelyjä ja muutoksia 
suunnitelmiin. Taksvärkki suhtautui joustavasti ja avoimesti kumppaneiden ehdottamiin 
uudelleenjärjestelyihin, ja tuki kumppanijärjestöjään poikkeusoloissa paikallisen tilanteen vaatimalla 
tavalla. 

Kumppanijärjestöjen toimintaympäristön rajoittaminen hankaloitti edelleen hanketoimintoja 
Guatemalassa. Paikallisen opetusministeriön vaatiman yhteistyösopimuksen allekirjoittamista lykättiin 
ministeriön toimesta useita kertoja vuoden 2020 aikana, kunnes se vuoden 2021 alkupuolella, yli 1,5 vuotta 
hankkeen käynnistymisen jälkeen saatiin viimein allekirjoitettua. Sopimuksen puuttumisen vuoksi 
opettajien koulutuksia ei voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti virka-ajalla. Opetusministeriö on 
kuitenkin ollut tietoinen hanketoiminnasta ja sille on ollut ministeriön epävirallinen hyväksyntä myös 
vuoden 2020 ajan. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin vapaaehtoisesti työajan ulkopuolella. 

Hankekumppanin rahoituspohjan kaventuminen vaikuttaa välillisesti niiden mahdollisuuksiin toteuttaa 
hankkeita. Sambiassa Barefeet Theatren muut rahoittajat ovat vähentyneet vuonna 2018 julki tulleiden 
laajojen korruptiotapausten takia. Vaikka Barefeet ei ole osallinen tapahtuneisiin, niin yleinen asenne 
rahoittajien keskuudessa vaikutti myös sen rahoitukseen. Taksvärkki jatkoi yhteistyötä Barefeetin kanssa, ja 
uusi hankesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2020. Kommunikaatio on ollut avointa ja sujuvaa. Kumppani 
on palauttanut edellisvuodelta ennalta hyväksymättömät kulut sovitusti. 

Myös Keniassa Undugu Society of Kenian monet pitkäaikaiset rahoittajat lopettivat aiemman tukensa 
järjestön sisäisten haasteiden ja edelliseen toiminnanjohtajaan liittyvän tyytymättömyyden takia. Undugun 
kanssa jatkettiin yhteistyötä, kun hankesuunnitelma saatiin hyväksyttäväksi. Suunnitelmissa edetään 
varovasti yhteistyön sujumista edellyttäen. Myös Undugu palautti hankkeelle edellisvuoden ylimääräisen 
kulun sovitusti. 
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Globaalikasvatustoiminnan tuloksellisuudessa keskeisin toteutunut riski vuonna 2020 oli koronapandemian 
aiheuttama muutos kotimaan toimintaympäristössä ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. Perinteisen 
kouluvierailutoiminnan muututtua mahdottomaksi maaliskuussa 2020 Taksvärkki kehitti 
globaalikasvatuksen palveluitaan vastatakseen vallitsevaan tilanteeseen. Seitsemästä kouluille tarjottavasta 
työpajarungosta kehitettiin etätyöpajaversiot, joita markkinoitiin aktiivisesti kouluille. Etätyöpajat otettiin 
koulujen puolesta hyvin vastaan. Vaikka kouluvierailuiden määrässä ei päästykään pandemiaa edeltävään 
tavoitetasoon, ohjattiin työpajoja kuitenkin noin kolmasosa tavanomaisen vuoden määrästä. Myös 
vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluttajia koulutettiin etätyöpajojen ohjaamisesta ja heitä osallistettiin 
etätyöpajoissa käytettävien materiaalien tuottamiseen. Näin vapaaehtoistyöntekijöille pystyttiin 
tarjoamaan mielekkäitä vapaaehtoistyötehtäviä myös kouluvierailuiden suhteen hiljaisempana kautena.  

Muita riskejä kotimaan globaalikasvatustoiminnassa ovat haasteet vapaaehtoisten globaalikasvatuksen 
kouluttajien saatavuudessa ja sitoutumisessa toimintaan. Vuonna 2020 vapaaehtoisia rekrytoitiin 
ennätyksellisen paljon (33 henkilöä) ja he sitoutuivat vapaaehtoistyöhön koronapandemiasta huolimatta 
erittäin hyvin. Yhteisten fyysisten tapaamisten järjestäminen ja sitä kautta vapaaehtoisten ryhmäyttäminen 
oli vuonna 2020 erittäin haastavaa. Taksvärkki panosti etäkoulutusten laatuun, keräsi vapaaehtoisilta 
säännöllisesti palautetta ja kehitysideoita, sekä osallisti heitä monin tavoin pedagogisten materiaalien ja 
työpajatoiminnan kommentointiin ja kehittämiseen. Lisäksi aluekoordinaattorien rooli vapaaehtoisten 
tukemisessa ja motivoinnissa korostui erityisen paljon. Koordinaattorien johdolla järjestettiinkin vuoden 
mittaan säännöllisiä alueellisia tapaamisia ulkotiloissa koronaturvallisuus huomioiden. 

 

9. Opitut asiat ja toimintatapojen kehittäminen 

Poikkeuksellinen toimintavuosi edellytti Taksvärkiltä paljon uuden oppimista järjestö-, henkilö-, hanke- ja 
ohjelmatasolla. Covid-19-pandemia haastoi Taksvärkin ja kaikki sen viiteryhmät sopeutumaan uusiin 
toimintatapoihin nopealla aikataululla. Suurimmaksi osaksi toimintojen sopeuttaminen onnistui. Uudet 
koulutustavat, kommunikaatiomenetelmät, suunnittelu ja seuranta etämenetelmillä ja muut toimintoja 
helpottavat keinot otettiin käyttöön melko nopealla aikataululla jo kevään 2020 aikana. 

Globaalikasvatuksen ja viestinnän muutoskartoitukseen perustuvia suunnittelun ja seurannan käytäntöjä 
kehitettiin vuoden 2020 aikana. Lisärahoitusta oli haettu jo aiemmin muutoskartoituksen soveltamiseen, 
mutta vuoden 2020 ohjelmaevaluaatio toi osaltaan vielä lisää näkökulmaa ja rohkaisua kotimaantyön 
kehittämiseen. Muutoskartoituksen soveltamisen prosessin kautta suunniteltiin vaihe vaiheelta 
globaalikasvatukselle oma muutosteoria, joka yhdessä kehitysyhteistyön muutosteorian kanssa 
yhdenmukaistaa koko ohjelman tulosajattelua. Kokonaisuutena muutoskartoituksen katsotaan tarjoavan 
ratkaisuja etenkin kotimaantyön vaikuttavuuden arviontiin. 

Koronapandemia pakotti Taksvärkin ”digiloikkaan”, joka näkyy kaikilla toiminta-alueilla. Niin Suomessa kuin 
maailmallakin herättiin hyödyntämään teknologian ja tietoliikenneyhteyksien mahdollistamia työtapoja. 
Matkustusrajoituksista johtuvista seurannan haasteista huolimatta globaali pandemia on tehnyt 
kehitysyhteistyössä maapalloa entistä pienemmäksi. Yhteydenpito ja suhteet kumppanijärjestöihin ovat 
syventyneet, avoimuus ja molemminpuolinen ymmärrys ja luottamus on jopa kasvanut yhteisten 
haasteiden edessä.  
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Virtuaalikokouksia järjestettiin koronavuonna huomattavasti aiempaa enemmän ja matalammalla 
kynnyksellä. Etäseuranta ja tiiviimpi yhteydenpito ei luonnollisesti korvaa olennaisia paikan päälle 
suuntautuvia seurantamatkoja, mutta erilaisia etäseurantamenetelmiä kehitetään edelleen ja käytetään 
perinteisen seurannan ja koordinoinnin tapojen rinnalla. Ilmastokriisi lisää painetta lentoliikenteen 
vähentämiseen, joka näkyy myös Taksvärkin työssä. Etäseuranta tehostuu ja paikan päälle suuntautuneet 
kenttämatkat vähenevät. Kenttämatkoja suunnitellaan entistäkin huolellisemmin ajankohdan, 
matkaohjelman ja tavoitteiden suhteen.  
 
Muutoskartoitus ohjelman lähestymistapana ja erityisesti muutosharavointi seurannan ja arvioinnin 
perustana on työläs valinta, mutta tuntuu jo vuoden jälkeen mielekkäältä. Menetelmien systemaattiseen ja 
mielekkääseen käyttöön vaaditaan edelleen resursseja työkalujen ja ohjeistusten kehittämiseen sekä 
paikallisten kumppanijärjestöjen työntekijöiden koulutukseen. Sekä kumppaneilta saatu palaute että 
Taksvärkin oma kokemus kuitenkin osoittaa, että se on vaivan arvoista. Toiminnan laadusta ja tuloksista 
saadaan menetelmän avulla entistäkin parempaa ja luotettavampaa tietoa.  
 
Vammaisten nuorten aktiivinen ottaminen mukaan toimintaan vaatii käytännössä jokaiselta toimijalta 
uuden oppimista. Vammattomalle itsestään selvät ja arkiset asiat voivat olla vammaiselle henkilölle 
ratkaiseva este osallistua. Toiminnassa on arjen tasolla opittu suunnittelemaan ja budjetoimaan varoja 
avustajia, viittomakielen tulkkeja ja erialaisia apuvälineitä varten. Koulutusten suunnittelussa vammaiset 
otetaan aikaisempaa paremmin huomioon myös jaksamisen ja hahmotuskyvyn mahdollinen erilaisuuden 
suhteen. Vammaiset henkilöt ovat itse parhaana apuna inklusiivisen toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa.  
 
Kehitysyhteistyön hanketoiminnassa on korostunut paikallishallinnon ja vastuunkantajien osallistamisen 
tärkeys tulosten kestävyyden saavuttamiseksi. Nuorten osallistaminen kaikkeen päätöksentekoon on 
Taksvärkin toiminnan peruslähtökohta ja tavoite, sekä ehdoton edellytys onnistuneelle hanketoteutukselle. 
Nuorten kanssa toimiessa vaaditaan jatkuvaa oppimista ja myös tavallista enemmän joustavuutta ja 
sopeutumista vaihtuviin tilanteisiin.  
 
Globaalikasvatuksen työpajojen ja muun koulutuksen järjestämisessä opittiin tuntemaan uudella tavalla 
koulutyön arkea. Opettajien vastuu ja etäopetuksen kuormittavuus tulivat vuoden aikana vastaan useasti. 
Tilanne kannusti kehittämään edelleen globaalikasvatuksen käytäntöjä ja menetelmiä suuntaan, jossa 
tarjotut palvelut eivät kuormita vaan helpottavat arjen koulutyötä mahdollisimman paljon.  
 
Riskienhallintaa opittiin vuoden aikana hahmottamaan järjestelmänä laajemmin ja systemaattisemmin. 
Tässä auttoivat järjestöjen yhteiset koulutukset ja rahoittajan antama kannustava palaute järjestelmien 
kehittämiseksi. Laaja-alaisempi toiminnan riskien ja riskienhallinnan hahmottaminen auttaa ehkäisemään 
vaikeuksia kaikessa toiminnassa. Toisaalta eteen voi tulla asioita, joihin ei paraskaan ennustaja osaa 
varautua. Tästä oli esimerkkinä Covid-19-epidemia ja sen seuraukset. Riskienhallintajärjestelmän parempi 
hahmottaminen kuitenkin nopeutti toiminnan sopeuttamista pandemiaoloissa.  
 

Korona-aika on korostanut yhteistyön ja ryhmähengen tärkeyttä organisaation toiminnassa ja 
kehittämisessä. Etätyö pysyvänä ja yksinomaisena työtapana on organisaatiolle sosiaalisesti raskasta ja 
haastavaa. Kuvaruudun ja koneen välityksellä hoidettu yhteydenpito ei voi korvata henkilökohtaista 
kasvokkain kohtaamista, jossa epävirallinen ja sosiaalinen tieto sekä osaaminen välittyvät eri tavalla. 
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Ryhmähenkeen panostaminen myös etätyössä auttaa henkilöstöä antamaan vahvemmin osaamisensa 
yhteiseen käyttöön. Säännölliset epämuodolliset tapaamiset ovat tärkeitä, myös etäyhteyden avulla 
toteutettuna. 
 

 
Nuortenryhmä teki tutkimuksen lapsen oikeuksien toteutumisesta San Martin Jilotepequessa, Guatemalassa.  
Kuva: PAMI. 
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