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NAISTEN PANKIN TOIMINTA 
laajeni vuonna 2011 usealla saralla niin maailmalla 
kuin kotimaassakin. Naisten Pankin hankkeita on jo 
12 maassa. Kotimaassa kuukausilahjoittajien määrä 
kaksinkertaistui ja 9 uutta varainhankinnan aluesolua 
aloitti toimintansa. Yhteensä lahjoituksia saatiin vuo-
den aikana yli 1,1 miljoonaa euroa.
 
Vuoden lopussa osakkaita oli 1197 ja kuukausilah-
joittajia 2082. Naisten Pankilla on nyt toimintaa 26 
paikkakunnalla. Monella paikkakunnalla toimii sekä 
aluesolu että erilaisia harrastesoluja. Solujen sähkö-
postilistalle on liittynyt kaikkiaan yli 3000 ihmistä. 
Solujen aktiivisuus näkyy myös tapahtumatilastossa. 
Elo-joulukuun aikana naistenpankkilaiset järjestivät 
yli 200 varainhankinta- tai tiedotustapahtumaa.

Vuonna 2011 aloittaneita Naisten Pankin hankemaita 
ovat Angola, Guatemala, Haiti, Kosovo ja palestiina-
laisalueet. Hanketyö jatkui Kambodzhassa, Liberias-
sa, Nepalissa, Perussa, Ugandassa, Sierra Leonessa ja 
Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Naisten Pankki Nepalissa  
– turvallisuutta ja pysyvyyttä  
naisten elämään
Ensimmäiset askeleet naisten sosiaalisen ja taloudellisen 
tasa-arvoisuuden eteen on Nepalissa jo otettu. Säädettyjä la-
keja kuitenkin sovelletaan kirjavasti, ja naisilta puuttuu tietoja 
ja taitoja huolehtia oikeuksistaan. Nepalin kansalliskokouksen 
jäsenistä jo kolmannes on naisia, mutta vaikuttamismahdol-
lisuudet ovat heikot, koska nämä naiset ovat usein luku- ja 
kirjoitustaidottomia. Nepalissa yli puolet naisista osallistuu 
perheen elatukseen, mutta heillä ei ole mahdollisuutta päät-
tää raha-asioista, omistaa maata tai saada ammatillista kou-
lutusta.

Naisten Pankin pienlainojen avulla naiset saavat koulu-
tusta, perustavat pienyrityksiä ja hallitsevat omaa talouttaan. 
Pienyritykset järjestäytyvät paikallisiksi yrittäjäryhmiksi ja 
sen jälkeen alueellisiksi osuuskunniksi. Ne puolestaan avusta-
vat uusia naisyrittäjiä.

Naisten taloudellinen riippumattomuus takaa koko per-
heelle vakaamman elämän. Naisten Pankin tavoitteena on li-
sätä naisten turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta syntyperästä ja 
asuinpaikasta riippumatta. Naisten vakaa toimeentulo näkyy 
koko yhteiskunnassa hyvinvointina ja köyhyyden vähenemi-
senä. Naisten Pankin hankkeissa etusijalla ovat kaikkien hei-
koimmassa asemassa olevat – myös Nepalissa hankkeet to-
teutetaan syrjäseuduilla ja vähemmistöjen parissa.

Naisten Pankki aloittaa poliittisen 
vaikuttamisen Nepalissa
Poliittisen vaikuttamistyön pilottihanke edistää naisten talou-
dellisten oikeuksien toteutumista, mikä on elinehto naisten 
aseman pysyvälle parantumiselle. Naisten Pankin keskeiset 
tukimuodot ovat kyläpankkien pienlainat sekä ammattikou-
lutus. Nepalin hankkeessa aloitetaan yksi askel taaempaa: 
Naisten Pankki on mukana edistämässä naisten oikeuksien 
toteutumista esimerkiksi maankäytössä ja paikallisessa hal-
linnossa. 

Hanke sisältää suomalaisen vaikuttajaryhmän vierailun 
Nepaliin maaliskuussa 2012. Suomalaisista vaikuttajista Ne-
paliin lähtevät muun muassa kansanedustajat Jan Vapaavuori, 
Jani Toivola, Pirkko Mattila ja Tuomo Puumala.

Matkan osallistujat tapaavat paikan päällä yhteiskunnalli-
sia päättäjiä sekä kansainvälisiä järjestöjä. Lisäksi tutustutaan 
Naisten Pankin hankkeessa mukana oleviin naisiin ja heidän 
tilanteisiinsa Lalitpurin maakunnassa. Naisten Pankin lisäksi 
järjestelyissä ovat mukana Ministry of Land Reform and Ma-
nagement, Luterilaisen maailmanliiton Nepalin maaohjelma, 
Kirkon Ulkomaanapu ja nepalilaisia asiantuntijajärjestöjä.

Nepalin *WEKSED-projektia  
arvostetaan maailmalla
Naisten Pankin aikaisempi Naisyrittäjyyden kehittämishanke 
Nepalissa on saanut kansainvälistä tunnustusta. ACT-allianssi 
on valinnut Naisten Pankin projektin yhdeksi Gender Report 
2012 -julkaisunsa best practice -tapauskertomuksista. Jul-
kaisu esittelee 15 kehitystyöprojektia, joilla edistetään suku-
puolten välistä tasa-arvoa ympäri maailmaa. ACT-allianssi  
muodostaa yhden maailman suurimmista avustusorganisaa-
tioista.

*WEKSED = Women Empowerment through Know-
ledge and Skill based Enterprise Development Project.



Näkyviä tuloksia  
Sierra Leonessa
Naisten Pankki ja Kirkon Ulkomaanapu ovat rahoittaneet ja tu-
keneet nuorten naisten ammattikoulutusta Makenissa, Sierra 
Leonessa. Makenin koulutuskeskus sai toiminnastaan kan-
sainvälistä näkyvyyttä ja kiitosta, kun paikallinen koulutusjär-
jestö "Forum for African Women Educationalists" (FAWE) jakoi 
todistuksen 60 nuorelle naiselle. Hanketta kiitteli muun muas-
sa Sierra Leonen opetusministeri Minkailu Bah.

Makenin koulutuskeskus järjestää vuoden kestäviä kou-
lutuksia käsityö- ja catering-alalla. Naiset oppivat vuoden ai-
kana kansalaistaitoja, laskemista ja luku- ja kirjoitustaidon. 
Kyseessä on pitkäjänteinen koulutushanke, joka edistää nais-
ten taloudellista riippumattomuutta Sierra Leonessa. Paikalli-
sille naisille tarjotaan ammattikoulutusta ja pienlainoja, joiden 
avulla he voivat perustaa yrityksen ja huolehtia perheensä toi-
meentulosta.

Pienlainan avulla lapsille  
koulutus
Perussa kyläpankissa jo kolme vuotta mukana 
olleen Mauran kaikki lapset opiskelevat tai käy-
vät koulua
Perulaisen Maura Huka Becerran kaupan hyllyt ovat 
täynnä ja kaupankäynti sujuu hyvin. Helpotuksen kyy-
neleet rupeavat valumaan Mauran poskia pitkin, kun hän 
kertoo, miten on pienlainojen myötä voinut antaa omille 
lapsilleen sen, mitä ei itse koskaan saanut.

”Päätin jo varhain, että vaikka minulle ei jäisi mitään, 
aion kouluttaa lapsiani. Kun heillä on koulutus, heillä on 
mahdollisuudet parempaan elämään.” Maura itse on 
käynyt vain ala-asteen, koska vanhemmilla ei ollut va-
raa kouluttaa tytärtään enempää.

Ensimmäisen pienlainan Maura sijoitti omaan kaup-
payritykseen ja voitoilla hän on pystynyt rahoittamaan 
vanhimman pojan poliisikoulutuksen.

Ammatti-lahjan 
suosio jatkui
Ammatti-lahjan antaminen on yksittäisen ihmisen 
taloudellisesti turvatun tulevaisuuden varmentamis-
ta. Naisten Pankin ammatti-lahjoja annettiin vuonna 
2011 ennätykselliset noin 9000 kappaletta. Lahjoitus-
muodon ja lahjan yhdistelmä on ollut suosittu jo kau-
an. Joulun alla sitä myytiin taas ennätysmäärä. 



Naisten Pankki kerää lahjoituksia kehitysmaiden 
naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämi-
seksi kestävän kehityksen periaattein. Olemme 
vapaaehtoisyhteisö, jossa voimavaranamme ovat 
aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lah-
joittajat. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon 
Ulkomaanapu. Kyläpankki on naisten perustama, 
omistama ja hallinnoima itsenäinen pienkassa, jo-
hon säästetyt ja lahjoitetut varat kiertävät lainoina 
jäsenten kesken.

www.naistenpankki.fi, lahjoittajapalvelu 020 787 1201

Uusi helppo tapa lahjoittaa - 
pane ePossu rehkimään!
Naisten Pankin hankkeiden antaman avun piirissä on 
jo yli kymmenentuhatta naista kaikkein köyhimmissä 
maissa. Olemme sitoutuneet näihin hankkeisiin useiksi 
vuosiksi. Jatkuva kassavirta on tärkeää toiminnallemme. 
Vuona 2011 lanseerattiin uusi helppo tapa lahjoittaa. 

Jos olet Nordean asiakas, voit ottaa käyttöösi ePos-
su-palvelun, jonka avulla kartutat Naisten Pankin tiliä 
jokaisen korttiostosi myötä itse valitsemallasi summalla 
lähes huomaamattasi. Palvelun voit ottaa käyttöön, kun 
veloitustiliisi on liitetty pankkikortti tai pankki/luotto-
kortti, Visa Electron tai Visa Debit.

ePossu-palvelun otat käyttöön verkkopankkisi kaut-
ta. Vasemman sarakkeen valikosta klikkaamalla kohtaa 
Tilit ilmestyy keskelle näyttöä teksti ePossu. Tästä avau-
tuu sivu, jolta löytyvät myös tarkemmat ohjeet palvelun 
käyttöönottoon. Ota ePossu käyttöön Naisten Pankin 
hyväksi heti seuraavalla verkkopankkikäynnilläsi.

Haluatko viestinviejäksi?
Oletko kiinnostunut Naisten Pankista, mutta paikkakun-
nallasi ei ole alueellista toimintaa? Nyt sinulla on mah-
dollisuus etäoppia tästä aktiivisesta vapaaehtoisyhtei-
söstä!

  Naisten Pankin verkkopohjainen, kaksi-iltainen 
viestinviejäkoulutus järjestetään maaliskuun 13. ja 20. 
päivä klo 17.30 – 19.30. 

Viestinviejät ovat Naisten Pankin aktiiveja, jotka le-
vittävät Naisten Pankin tarinaa. 

Osallistua voit siis kotisohvaltasi – tarvitset vain in-
ternetyhteyden, kuulokkeet / kaiuttimet ja rutkasti ha-
lua parantaa kehitysmaiden naisten toimeentuloa!  

Muista Naisten Pankin viestinviejäkoulutuksista ja lu-
kuisista varainhankinnan tapahtumista saat ajantasai-
set tiedot verkkosivuiltamme www.naistenpankki.fi 

Ilmoittaudu naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi	
	 	 	

Toimittanut: Naisten Pankin Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin työryhmä


