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Naisten Pankki

käynnistää useita uusia hankkeita

valtakunnallinen avustusyhteisö

Naisten Pankki laajentaa edelleen toimin-

Naisten Pankin kannattajamäärä on kas-

taansa kehitysmaiden naisten toimeentulon

vanut voimakkaasti koko sen toiminnan

ja yrittäjyyden tukemiseksi. Upea varain-

ajan, mitattiinpa sitä osakkaiden, kuukau-

hankintatyö ja kasvaneet lahjoittajamäärät

sitallettajien tai vapaaehtoisten määrällä.

on mahdollistanut päätökset useasta

Viime vuoden aikana kasvu näkyi erityisesti

uudesta hankkeesta. Tänä vuonna käyn-

aluesolujen määrän reippaana kasvuna.

nistyy hankkeita neljässä uudessa maassa:

Naisten Pankin vapaaehtoisverkosto on

Guatemalassa, Haitissa, Kosovossa ja

laajentunut lähes koko Suomeen ja kasvaa

Palestiinalaisalueilla.

edelleen. Aluesoluja on tällä hetkellä 23

on nyt aidosti

Etelä-Suomesta Rovaniemelle.
Kaikissa Naisten Pankin hankkeissa, uusissa ja vanhoissa, tuetaan naisten omaehtoisen toimeentulon parantamista, koulutusta,
työllistymistä ja oikeuksien parantamista.
Guatemalassa hankkeen erityispiirre on
oikeusapu alkuperäiskansojen maanomistuskysymyksissä. Haitin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tulee näkymään vahvasti katastrofin jälkeinen jälleenrakennus
ja ruoansaannin turvaaminen. Kosovossa
pyritään lisäämään etnisten ryhmien keskinäistä vuorovaikutusta ja vahvistamaan
naisten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Palestiinalaisalueilla parannetaan
erityisesti yksinhuoltajaperheiden ja
työttömien maanviljelysmahdollisuuksia
sekä opetetaan tuotteiden markkinointia ja
yrittämiseen liittyviä taitoja.
Naisten Pankin hankkeita on nyt yhteensä

Hämeenlinna
Jakobstad
Joensuu
Jyväskylä
Keski-Uusimaa
Kotka
Kuopio
Mikkeli
Syd-Österbotten
Oulu
Pori
Porvoo
Pääkaupunkiseutu
Raasepori - Raseborg
Helsingfors
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Terjärv
Tornio
Turku
Vaasa
Åland

12 maassa. Naisten Pankin rahoittamien

Naisten Pankin toiminnan painopiste on

kyläpankkien ja muun toiminnan vaikutus-

siirtynyt pääosin alueellisille soluille. Erityi-

piirissä oli jo ennen uusimpien hankkeiden

sesti pääkaupunkiseudulla on tapahtunut

alkamista yli 6 000 ihmistä perheineen

suuri muutos käytännön toiminnassa;

- yhteensä yli 40 000 ihmistä. Tämä luku

aiemmin valtakunnallisesti toimineiden

kasvaa uusien hankkeiden myötä huimasti

työryhmien toiminnan siirtyminen suurelta

vuoden 2011 aikana.

osalta pääkaupunkiseudun aluesolun
vastuulle.

Liberia opettaa Kahden lapsen äiti, 20-vuotias Patricia Whea, aloitti uudelleen
koulunkäynnin ja haaveilee muotiliikkeen perustamisesta.

Hän on aikaisemmin toiminut aktiivisesti
solujen vapaaehtoistyön ja sitä kautta
tulevan varainhankinnan kehittäjänä ja
tämä on hänelle tärkeä alue myös uudessa
roolissa.
Johtoryhmää sekä yksityis- ja yhteisövarainhankintaa vetää Helena Arlander.
Yritysvarainhankinnan tiimi on Armi
Temmeksen vastuulla ja viestintä- & markkinointiryhmä on Hanna Kallion vetämä.
Edellisen ohjausryhmän puheenjohtajana
toiminut Riitta Aaltonen vastaa nyt alue-

Tällä hetkellä valtakunnallisen tason or-

solujen tukemisesta. Kaikki edellä mainitut

ganisaatiomme koostuu ohjausryhmästä

henkilöt ovat vapaaehtoisia Naisten Pankin

ja johtoryhmästä sekä johtoryhmän

aktiiveja. Kirkon Ulkomaanavulla on myös

koordinaatiovastuulla olevista aluesolujen

omat edustajansa Naisten Pankin ohjaus-

tuesta, varainhankinnan sekä viestinnän

ryhmässä sekä johtoryhmässä.

ja markkinoinnin tiimeistä. Lisäksi tarpeen
mukaan muodostetaan projektikohtaisia

Täysin

uudenlaista varainhankintaa

organisaatioita, jotka tällä hetkellä ovat
olemassa esimerkiksi Porin heinäkuisen

Naisten Pankki on aloittanut uudenlaisen

Suomi Areena -projektin ja syyskuussa

varainhankintamallin yhteistyössä Nordea

(4.9.) usealla paikkakunnalla toteutetta-

pankin kanssa. Yhteistyö pitää sisällään

van Kävele naiselle ammatti-tapahtuman

Naisten Pankin logolla varustetun maksu-

järjestämiseksi. Kirkon Ulkomaanavun

kortin sekä ePossu-palvelun, jolla Naisten

työntekijöiden panos on tietysti perustana

Pankin lahjoittaja voi valita säästämisen

sille, että toimintaa yleensä voidaan pyö-

kohteeksi lahjoittamisen Naisten Pankille.

rittää. Tavoitteena onkin, että he vastaavat

Lahjoitus voi olla pyöristys ylöspäin os-

rutiineista ja vapauttavat siten vapaaeh-

toksen loppusummasta tai kiinteä summa

toistoimijat projektityöhön.

korttiostosta kohden.

Nykyinen ohjausryhmä koostuu neljästä
jo pidempään mukana olleesta jäsenestä,
jotka ovat Satu Mehtälä, Riitta Aaltonen,
Marianne Heikkilä ja Reetta Meriläinen,
ja neljästä uudesta, jotka ovat kustannusalan toimija Leena Majander, konsultti
Ville Lähdesmäki, ulkoministeriössä ja
lähetystöissä uransa luonut Kirsti Lintonen
sekä pääomasijoittajana vaikuttanut Ritva
Ohmeroluoma. Ritva Ohmeroluoma toimii
uuden ohjausryhmän puheenjohtajana.
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Liberia

opettaa

Taitojen lisäksi tarjottiin upeata laulua,
tanssia ja sosiodraamaa. Vieraat joutuivat
nieleskelemään liikutustaan tuon tuostakin.
Hämähämähäkki riemastutti yllättävän
paljon emäntiä.
Luku- ja kirjoitustaito on monelle naiselle
ensimmäinen askel kohti itsellistä elämää.
Se on portti ammatilliseen koulutukseen,
omiin tuloihin ja koko perheen kohentuvaan hyvinvointiin.
Jos elämän perusasiat ovat päässeet unohtumaan, on syytä mennä Liberiaan. Tämän

Äitikerhojen naiset haaveilivat omasta lei-

sai kokea Naisten Pankin kahden naisen

pomosta, ompelimosta tai muotiliikkeestä,

delegaatio, ohjausryhmän puheenjohtaja

omasta yrityksestä ylipäätään. Moni halusi

Ritva Ohmeroluoma ja ohjausryhmän jäsen

lisätä viljelykasvien tai kanojen määrää.

Reetta Meriläinen, huhtikuisella matkallaan.
Liberian hanke keskittyy naisten perusKäynti Buchananin ja Yarwarleen äitiker-

taitojen ja -oikeuksien sekä vaikuttami-

hoissa (Mother´s Club) palautti mieleen,

sen vahvistamiseen sodan jäljiltä vielä

kuinka paljon enemmän ovia ihmiselle

hauraassa maassa. Kun perusta on lähes

avautuu pelkästään luku- ja kirjoitustaidon

olematon, joudutaan moni asia aloittamaan

avulla. Naisten Pankin tukemien äitiker-

alusta kuten lukemisesta ja kirjoittamises-

hojen lukutaitoryhmät ovat päässeet tänä

ta. Asennekasvatus väkivaltaa vastaan,

vuonna vauhtiin, ja innokkaat opiskelijat

naisten oikeuksien ja koulutuksen puolesta

–joukossa muutama mieskin– esittelivät

on hyvin oleellinen osa hanketta, jonka

kilvan taitojaan. Sen oleellisimman eli

suorina edunsaajina on 860 tyttöä ja naista

oman nimen kirjoittaminen sujui kaikilta

2010-11.

lukemisesta puhumattakaan. Ylpeys uudesta taidosta oli ilmeistä. Allekirjoitusta
tarvitaan.

Teksti: Reetta Meriläinen

Naisten Pankki kerää lahjoituksia kehitysmaiden
naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi
kestävän kehityksen periaattein. Olemme vapaaehtoisyhteisö, jossa voimavaranamme ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat. Naisten
Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. Kyläpankki on naisten perustama, omistama ja hallinnoima
itsenäinen pienkassa, johon säästetyt ja lahjoitetut
varat kiertävät lainoina jäsenten kesken.
www.naistenpankki.fi, asiakaspalvelu 020 787 1201

