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Tärkeää on kartoittaa olemassa olevat vah-
vuudet ja mahdollisuudet naisten pienyrit-
täjyyden kehittämisessä, kuten tiedot ja 
taidot, raaka-aineiden ja muiden resurssien 
saatavuus sekä markkinat. Mahdolliset, ole-
massa olevat naisten taloudellisen tilanteen 
edistämiseen erikoistuneet järjestöt tulee
ottaa huomioon hanketta suunniteltaessa.
Kiinnostavia alueita ovat Peténin alue Poh-
jois-Guatemalassa sekä Alta Verapazin alue. 
Molemmilla alueilla Ulkomaanapu on työsken-
nellyt aiemmin yhdessä maya-yhteisöjen ja 
ruohonjuuritason järjestöjen kanssa.

Keski-Amerikan suuria kehityshaasteita ovat 
eriarvoisuus ja tulojen äärimmäinen jakautu-
minen. Esimerkiksi Guatemalan 14 miljoonan 
väestöstä noin 40 prosenttia kuuluu alku-
peräisväestöön eli eri maya-kansoihin. He 
kuuluvat köyhimpään väestönosaan ja ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa. 

Guatemalaa koettelevat korkeat väkivalta-
tilastot, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio 
sekä oikeuslaitoksen tehottomuus ja rankai-
semattomuus. Demokratia on vielä heikko 
ja erityisesti alkuperäisväestön osallistumis-
mahdollisuudet huonot.

Naisten Pankki on saavuttanut 
kolmen miljoonan rajapyykin 
lahjoituksissa. Kirkon Ulkomaan-
avun hallinnoimaan Naisten Pankin 
rahastoon on sen perustamisesta 
2007 asti lahjoitettu yhteensä 
kolme miljoonaa euroa.  Vuoden 
2011 aikana Naisten Pankki on 
kerännyt lahjoituksia 511 000 
euroa, josta 81 000 Toisenlaisen 
Ammatti-lahjan kautta.

UUTTA HANKETTA KÄYNNISTETÄÄN 
GUATEMALASSA

Naisten Pankki on vuonna 2011 aloitta-
massa uusia hankkeita Guatemalassa. 
Kirkon Ulkomaanavun aluekoordinaat-

tori tapasi Keski-Amerikassa kesäkuussa 
2011 useita naisjärjestöjä yhdessä paikallisen 
kumppanin, Luterilaisen maailmaliiton (LML) 
Keski-Amerikan ohjelman edustajan kanssa. 

Tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia yh-
teistyökumppaneita Guatemalassa käynnis-
tettävään Naisten Pankin hankkeeseen. Kes-
kusteluissa tuotiin esiin mahdollisuus aloittaa 
uusi hanke myös Hondurasissa tälle vuodelle
budjetoiduilla varoilla. 

”Järjestämme koulutusta 
lukutaidosta uusien lajikkei-
den, kuten paprikan viljelyyn 
ja siipikarjan kasvatukseen. 
Meillä on myös oma siemen-
pankki”, kertoo järjestön 
koordinaattori  Ana Victoria 
Ico, 29. ”Koulutuksen ansi-
osta naiset osallistuvat nyt 
aiempaa enemmän ja ovat 
mukana myös paikallis-
hallinnossa.” 

Kuva: Minna Elo,
Kirkon Ulkomaanapu

NAISTEN PANKILTA KOLME MILJOONAA 
EUROA KEHITYSMAIDEN NAISILLE



NAISTEN KOULUTUKSELLA 
PAREMPI TULEVAISUUS 
KOKO PERHEELLE

Naisten ja tyttöjen koulutus on yksi 
tehokkaimmista keinoista torjua köy-
hyyttä ja väkivaltaa sekä tarjota 

kokonaisille suvuille ja kylille valoisampi 
tulevaisuus. Naisten ammattikoulutus var-
mistaa koko perheen toimeentulon ja lasten 
peruskoulutuksen sekä antaa kaikille per-
heenjäsenille mahdollisuuden elää turval-
lisemmassa elinympäristössä.

Naisten Pankin toiminta keskittyy parantama-
an naisten asemaa heidän omassa yhteiskun-
nassaan ja perheessään sekä mikrolainoilla 
että ammattikoulutuksella. Käytännön työ on 
osoittanut, että naisten koulutuksen ja työl-
listymisen tukeminen hyödyttää tasapuolis-
esti koko perhettä. Kun naiset saavat mah-
dollisuuden hankkia luku- ja kirjoitustaidon 
sekä peruskoulutuksen, koko perheellä on 
paremmat mahdollisuudet huolehtia toinen 
toisistaan.

Rahanpuute ei ole ainoa este tyttöjen pe-
ruskoulutuksen tiellä. Myös naisten perintei-
set velvollisuudet kotia ja perhettä kohtaan 
estävät usein ammattikoulutuksen ja ta-
loudellisen itsenäisyyden. Naisilla ei ole aikaa 
tai mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä 
tai omaisuuttaan, vaan tyttöjen aika kuluu 
arkiaskareissa, kuten veden kantamisessa ja 
lastenhoidossa.

Silti nimenomaan kehittyvissä yhteiskunnissa 
ammattitaitoisen väestön tarve on suuri. 
Koulutettu väestö houkuttelee paikkakun-
nalle uusia yrityksiä, mikä synnyttää uusia 
työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuk-
sia. Kun naiset pystyvät työllistämään it-
sensä joko omassa pienyrityksessään tai 
palkkatyössä, ammattikoulutuksen hyödyt 
moninkertaistuvat. Usein jo naisten perus-
koulutus riittää muuttamaan koko perheen 
elämän suunnan parempaan päin.

SIERRA LEONEN 
UUSI 
MAHDOLLISUUS

Sierra Leonen sisällissota päättyi vuon-
na 2002, mutta se jätti jälkeensä 
kokonaisen sukupolven tyttöjä, joilla ei 

ole ammatillista koulutusta tai edes luku- ja 
kirjoitustaitoa. Suuri osa tytöistä on kasvanut 
yksinhuoltajaäideiksi, joiden pitäisi nyt 
rakentaa parhaan kykynsä mukaan Sierra 
Leonen tulevaisuutta.

Naisten Pankin tärkein tehtävä Sierra 
Leonessa on tarjota naisille ja tytöille am-
matillista koulutusta, jotta he voisivat saada 
palkkatyötä tai perustaa oman pienyrityksen. 
Juuri nyt Sierra Leonessa kaivataan kipeästi 
ammattitaitoisia ihmisiä, ja ammattikoulu-
tus on naisille myös paras mahdollinen turva 
prostituutiota ja muita vahingollisia toimeen-
tulokeinoja vastaan.

Naisten Pankki tarjoaa tällä hetkellä Sierra 
Leonessa kaksi eri opintolinjaa: catering-pal-
velulinjan ja ompelu-, kirjonta- ja kudonta-
linjan. Lisäksi molemmat sisältävät kirjoitus-, 
luku- ja laskutaidon opetusta. Myös sosiaali-
set tukipalvelut ja kansalaistaitojen opetus 
ovat traumaattisissa olosuhteissa kasvaneille 
naisille tärkeä osa peruskoulutusta.

Naisten Pankin järjestämä koulutus Sierra 
Leonessa kestää tällä hetkellä vuoden, 
ja koulutuslinjoille valitaan 60 nuorta naista 
Makenin kaupungista ja sen ympäristöstä. 
Etusijalla ovat eniten apua kaipaavat hyvin 
nuoret äidit ja yksinhuoltajat. Heidän lapsil-
leen tarjotaan koulutuskeskuksessa myös 
päivähoitoa.



Naisten Pankki kerää lahjoituksia kehitysmai-
den naisten yrittäjyyden ja toimeentulon ke-
hittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. 
Olemme vapaaehtoisyhteisö, jossa voimava-
ranamme ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukui-
sat 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

20.09.2011
Helsinki: Infoilta
klo 17:30 - 19:00
Sanomatalo, auditorio, 
Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

05.10.2011
Helsinki: Viestinviejäkoulutus, 1. osa
klo 17:30 - 19:30
Skanskan pääkonttori, 
Paciuksenkatu 25
(käynti Kallioportaankadun puolelta)

20.09.2011
Suomen kansallisooppera: Carmen
klo 19:00 - 22:00
Helsinki

07.10.2011
Naisten Pankin hyväntekeväisyysgaala 
"The Red Violin"
klo 19:00 - 23:00
Musiikkitalo
Helsinki

25.10.2011
Helsinki: Viestinviejäkoulutus, 2.osa
klo 17:30 - 19:30
Skanskan pääkonttori, 
Paciuksenkatu 25
(käynti Kallioportaankadun puolelta)

TULEVIA TAPAHTUMIA:


