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katsaus 
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Ms. Myra Coker, a member of 
Bensonville Mother’s Club, Liberia

1. I would like to sell rice and ago oil.
2. To help my business to grow.
3. Because we need food every day.
4. In my business place.
5. I would like to sell children’s toys.
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Työ naisten toimeentulon 
edellytysten parantamiseksi 
alkoi
Nepal, yksi maailman köyhimmistä valtioista ja Naisten Pan-
kin pitkäaikainen tukikohde, vastaanotti maaliskuussa 2012 
ryhmän suomalaisia politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajia. 
He kävivät tutustumassa Nepalin naisten asemaan ja antoivat 
oman panoksensa Nepalissa tehtävään vaikuttamistyöhön.

Matkalle osallistuivat muun muassa kansanedustajat Jan 
Vapaavuori, Jani Toivola, Pirkko Mattila ja Tuomo Puumala, Fin-
nair Oyj:n viestintä- ja yritysvastuujohtaja Arja Suominen sekä 
ulkoministerin poliittinen avustaja Tarja Kantola. He tapasivat 
sekä ruohonjuuritason toimijoita että parlamentaarikkoja, vir-
kamiehiä ja yrityselämän edustajia. 

Korkean tason delegaatio sai paljon huomiota, ja ryhmäläi-
set pääsivät tekemään aitoa vaikuttamistyötä paitsi tapaami-
sissaan myös konsultoimalla Nepalin erittäin hankalaa perus-
tuslakiprosessia. Ryhmä vakuuttui siitä, että Naisten Pankin 
hankkeet saavat aikaan todellista muutosta sekä naisten että 
kyläyhteisöjen elämään. Toimeentulon kohentuminen mah-
dollistaa naisille pääsyn irti köyhyydestä ja aktiivisen toimin-
nan laajemmillakin elämänalueilla. He rohkaistuvat ottamaan 
esiin myös muita ongelmia kuten perheväkivalta ja naisiin 
kohdistuva syrjintä ja hakemaan niihin ratkaisuja.

Yhteisöissä tehtävä työ antaa pohjan naisten aseman para-
nemiselle. Laajemman muutoksen ehto on yhteiskunnallisten 
rakenteiden muutos. Vaikuttaminen kansallisella tasolla tukee 
ruohonjuuritason työtä.  Matkan tuliaisina vaikuttamisesta on 
tarkoitus tehdä osa Naisten Pankin konseptia ja laajentaa toi-
mintaa Nepalin lisäksi myös muihin maihin.

Naisten Pankki täytti keväällä viisi vuotta. 
Tänä aikana Naisten Pankki on kerännyt neljä miljoonaa 
euroa kehitysmaiden naisten toimeentulon ja yrittäjyy-
den tukemiseksi. Näillä varoilla on Naisten Pankki pys-
tynyt tukemaan Kirkon Ulkomaanavun hankkeita 12 eri 
maassa. Kaiken kaikkiaan Naisten Pankin hankkeissa on 
mukana jo yli 10 000 naista.

Työ unelmamme toteutumiseksi jatkuu – haluamme, 
että yhä useampi kehitysmaiden nainen saa mahdol-
lisuuden nousta köyhyydestä. 10 000 naista on hyvä 
alku!

Keväällä on käynnistynyt monta mielenkiintoista yh-
teis työtä muun muassa Lady Linen, Yrittäjänaisten 
Keskusliitto ry:n, SOL Palvelut Oy:n ja Golfliiton kanssa. 

Naisten Pankin kumppaniverkosto on tehnyt yhtei-
söissä monipuolista valistustyötä naisten oikeuksi-
en puolesta ja kouluttanut kyläneuvojia, jotka toi-
mivat viestinviejinä yhteisöissä. Tämä on johtanut 
muun muassa siihen, että avioparit ovat alkaneet 
rekisteröidä ennen vain miehen nimissä ollutta 
maaomaisuutta molempien puolisoiden nimiin. 
Tämä lisää huomattavasti naisten taloudellista tur-
vallisuutta ja pääsyä erilaisten tuki- ja rahoituspal-
veluiden piiriin. 

Naisten säästö- ja lainaryhmissä harjaantumi-
nen ja sitä tukeva johtamiskoulutus on nostanut 
paikallisten osuuskuntien johtoon voimakkaita nai-
sia, joilla on potentiaalia toimia taloudellisen tasa-
arvon puolestapuhujina laajemmillakin areenoilla 
kuin omissa kyläyhteisöissään. 

Osakkaita Naisten Pankilla on tällä hetkellä 1250 ja kuu-
kausilahjoittajia 2207. Vapaaehtoisyhteisössämme on 
mukana yli 3 000 ihmistä 26 aluesolussa ympäri Suomea.

Naisten Pankki on aloittanut myös uutena toiminta-
muotona vaikuttamistyön. Tällä sivulla saamme lukea 
lisää Nepalissa käynnistyneestä poliittisen vaikutta-
mistyön pilottihankkeesta. Skannon ja Naisten Pankin 
hyväntekeväisyysillassa kehitysministeri Heidi Hau-
tala esitti toiveen, että Suomen valtion ja Naisten Pan-
kin yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi Nepalissa 
selvitettäisiin. Illassa tuotiin esiin myös yritysten yh-
teiskuntavastuuta ja haastettiin suomalaisia yrityksiä 
ottamaan aktiivisemman roolin yhteiskuntavastuun ky-
symyksistä.

Naisten Pankin toiminta laajeni

TEKSTI Ulla Sarasalmi KUVA Ulla Sarasalmi



Khem Sophorn, 
iloinen ompelija

Kambodžhalaisen Pursatin kylästä, upeiden hääpukujen kes-
keltä löytyy Khem Sophorn, iloisesti hymyilevä ompelija. 

Alun perin Khem Sophorn, 40, haaveili sairaanhoitajan am-
matista, mutta äiti, tomera kyläpäällikkö Hung Seang, taivut-
teli tytön lopettamaan sairaanhoitajan opinnot ja ryhtymään 
yrittäjäksi.

 Sophornin ompelimon alkutaival oli työläs ja asiakkai-
ta niukasti. Tilanne koheni kuitenkin, kun Sophorn sai lainaa 
kyläpankista. Hän saattoi opiskella vuoden ompelutaitoja ja 
hankkia hienompia kankaita. Nyt, kun ompelimo on toiminut 
10 vuotta, asiakkaita riittää paitsi omasta kylästä myös kau-
empaa. 

Yritys pyörii niin hyvin, että parhaimmillaan ompelimossa 
työskentelee neljä kiireapulaista. He ovat kylän tyttöjä, joita 
Khem kouluttaa ompelijoiksi.

Yhtenä hikisen kiireisenä päivänä Khem Sophorn pyysi 
miestään Suon Sithaa auttamaan ompelussa. Mies suostui, ja 
Khem koulutti hänet vaatturiksi. Niinpä Suon Sitha ompelee 
vaimonsa yrityksessä ja viljelee maata osan aikaa. 

Perhe tulee Pursatin mittapuiden mukaan hyvin toimeen. 
Khem Sophorn ansaitsee noin 150 dollaria kuukaudessa. Kun 
kysyy lomasta, Khem nauraa iloisesti. Lomaa ei ole, vain hiu-
kan hiljaisempia aikoja hääsesonkien välillä.

Khem Sophornista ei tullut sairaanhoitajaa, mutta hänen 
18-vuotias tyttärensä opiskelee terveydenhoitajaksi. 

Naisten Pankki aloitti toimintansa Kambodžhassa 
jo vuonna 2008. Hankkeen keskeinen toiminta-
muoto oli kyläpankit. Niiden toimintaideana on 
perustaa kyläläisten itsensä hallinnoimia pankke-
ja, joista myönnetään lainoja kaikkein haavoittu-
vimmassa asemassa oleville ihmisille , jotka eivät 
saa lainaa muualta. Kyläpankkeja perustettiin yh-
teensä 119, ja niiden piirissä on yhteensä yli 2 700 
hyödynsaajaa. Uutena ja tehokkaana toimintata-
pana hankkeeseen on otettu mukaan osuuskun-
nat. Niiden yhtenä etuna on se, että naiset saavat 
tuotteensa paremmille markkinoille saaden niistä 
korkeamman hinnan. Lisäksi osuuskuntien kaut-
ta pyritään parantamaan naisten markkinointi- ja 
yrittäjyystaitoja. Osuuskunnat ovat monessa ky-
lässä jatkoa kyläpankkitoiminnalle.

TEKSTI Reetta Meriläinen KUVA Hanna-Leena Karjalainen



Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, joka ke-
rää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden 
ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityk-
sen periaattein. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi 
Kirkon Ulkomaanapu. Naisten Pankilla on hankkei-
ta 12 eri maassa ympäri maailmaa.

www.naistenpankki.fi, lahjoittajapalvelu 020 787 1201

Toimittanut: Naisten Pankin Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin työryhmä

Naisten Pankissa tapahtuu:
Tule mukaan ja tuo ystäväsikin Naisten Pankin 
jo perinteiksi muodostuneisiin Naisten Pankki 
SuomiAreenassa ja Kävele naiselle ammatti 
-tapahtumiin. Näistä ja erilaisista paikallisista 
tapahtumista löydät lisätietoja Naisten Pankin 
www-sivuilta. Käy katsomassa, mitä paikka-
kunnallasi tai lähiseuduilla tapahtuu!

Naisten Pankki SuomiAreenassa:
18.–20.7.2012 klo 10-18, Pori
Löydät Naisten Pankin kojun Kansalaistorilta.
Vettä, leipää ja sirkushuveja -tilaisuus 
Jazzkadun lavalla 18.7. klo 15.45-17.00.

Kävele naiselle ammatti:
9.9.2012 Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Jär-
venpää, Kuopio, Närpiö, Pietarsaari, Pori, Por-
voo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa 
ja Valkeakoski. 

Lisätietoja paikallisista Kävely-tapahtumis-
ta päivitetään kesäkuun aikana nettisivuille: 
www.naistenpankki.fi/kavele.

Online-Viestinviejä-koulutus:
Naisten Pankin kaksi-iltainen online-Viestin-
viejä-koulutus järjestetään 12.9. ja 19.9. klo 
17.30-19.00. Ilmoittautumiset sähköpostitse:
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi


