Osavuosikatsaus 2/2012
Teemana vapaaehtoiset

Naisten Pankin vapaaehtoisten
työ saa kotimaista ja kansainvälistä tunnustusta

Nyt on kiitosten aika!

Kyläpankit laittavat HYVÄN KIERTÄMÄÄN

Naisten Pankin perustamisesta on kulunut
hieman yli viisi vuotta. Toimintamme on
laajentunut koko Suomeen Sodankylästä
Raaseporiin ja vielä laivamatkan päähän Ahvenanmaalle. Tämä ei olisi tapahtunut ilman
lukuisia vapaaehtoisia, osakkeen omistajia,
lahjoittajia, yhteistyöyrityksiä ja –yhteisöjä.

Naisten Pankin toiminnan ytimessä ovat kyläpankit. Miten ne toimivat ja kuinka suomalaisen lahjoittajan antama summa auttaa kehitysmaiden naisia yrittäjyyteen perustuvan
toimeentulon hankkimisessa?
Naisten Pankille lahjoitetuilla varoilla tuetaan kyläpankkien toimintaa, annetaan ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta ja edesautetaan naisten oikeuksien parantamista.
Yksi Naisten Pankin hankkeiden merkittävimpiä toimintamuotoja ovat kyläpankit ja säästöryhmät. Hyvä kuitenkin muistaa, että kaikissa Naisten Pankin hankkeissa
ei kyläpankki- ja pienlainatoimintaa ole.

Voimme jo nyt todeta, että pienestä kasvoi suuri.
Kahdentoista naisen ideasta ja unelmasta syntyi
Naisten Pankki, joka sai tänä syksynä tunnustusta
toiminnastaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa) valitsi Naisten Pankin vuoden 2012 varainhankkijaksi syyskuussa. Tärkeänä nähtiin vapaaehtoisten toiminta
ja heidän aktiivisuus kerätä varoja kehitysmaiden
naisten tukemiseksi. Perusteluina mainittiin myös,
että Naisten Pankki on verkosto, johon halutaan
mukaan, jossa saa toteuttaa itseään ja josta saa
rikkautta omaankin elämään. Tämä palkinto mahdollisti osallistumisen Global Awards for Fundraising 2012 –kilpailuun Amsterdamissa lokakuussa.
Tässä kansainvälisessä kilpailussa pääsimme
kolmen parhaan joukkoon ”Outstanding Volunteer”
–sarjassa (Ansioitunut vapaaehtoinen). Palkinnon
voitti intialainen Reeta Sabharwal´n edustama
vuodesta 1997 toiminut Action For Autism –järjestö, joka kerää varoja autismia sairastavien järjestölle Intiassa.
On vaikeaa kuvata sitä tunnetta, mikä nousi pintaan, kun tajusin Naisten Pankin kuuluvan maailman parhaiden ja innovatiivisimpien vapaaehtoisten varainhankkijoiden joukkoon.

Naisten Pankin Ritva Ohmeroluoma onnittelee intialaista palkittua Reeta Sabharwalia Action for Autism –järjestöstä Global
Awards for Fundraising –gaalassa Amsterdamissa.

Yhteisöllistä ja pieniriskistä pankkitoimintaa
Nämä tunnustukset ovat tarkoitettu meille kaikille, teitte mitä hyvänsä Naisten Pankin unelman
toteuttamiseksi. Unelmaamme emme saa koskaan
unohtaa: yhä useampi kehitysmaiden nainen saa
mahdollisuuden nousta köyhyydestä, yhä useampi
perhe saa leivän, yhä useampi kylä voi paremmin. Tämä unelma antakoon meille voimaa jatkaa
työtämme kehitysmaiden naisten omaehtoisen
toimeentulon ja yrittäjyyden mahdollistamiseksi.
On upeaa tehdä tätä työtä kanssanne,
Ritva Ohmeroluoma
Naisten Pankin puheenjohtaja

Kyläpankin jäseneksi pääsyn ainoa edellytys on säästäminen: jokaisen jäsenen on säästettävä kuukausittain
tietty summa. Säästäminen on siis aina osa kyläpankkitoimintaa ja tukee jo itsessään naisten valmentautumista yrittäjyyteen taloudensuunnittelun kautta. Myös
koulutus kuuluu pakollisena ohjelmaan.
Kyläpankkien toiminta on tiivistä ja yhteisöllistä. Jäsenet tuntevat toisensa ja tietävät toistensa elämäntilanteet. Lainoja annetaan vain ryhmän omille jäsenille
ja lainapäätökset tehdään ryhmässä yhdessä, ei siis
ulkopuolisen tahon toimesta. Jos ryhmätakaus on voimassa, lainasta päättävät ovat itse myös takaamassa
lainaa.
Kyläpankit myöntävät lainoja tuloja tuottaviin tarkoituksiin. Lainanhakijan on annettava selvitys, mihin
tarkoitukseen hän hakee lainaa. Usein ehtona on, että
jäsenen on ensin pystyttävä säästämään tietty osa
summasta, jotta hänellä on käsitys siitä, mitä rahasumma merkitsee.

Naisten Pankin vapaaehtoiset
kokoontuivat 13.10. Turkuun jakamaan kokemuksiaan ja tapaamaan muiden aluesolujen vapaaehtoisia.
Vapaaehtoisia saapui peräti 16 aluesolusta ympäri
Suomea aina Oulusta ja Joensuusta asti. Lisäksi mukana oli naistenpankkilaisia valtakunnallisista työryhmistä, johtoryhmästä ja ohjausryhmästä.
Päivän aikana kuulimme kuluvan vuoden loistavista
tuloksista ja ideoimme tulevaa toimintaa. Tapaamisessa huomasi jälleen kerran, kuinka eri taustoista
tulevat naiset jakavat halun auttaa ja antaa innostustaan sekä aikaansa Naisten Pankin tärkeään työhön.
Kokoontuminen yhteen vahvisti taas tätä paloa, jonka
kaikki 40 osallistujaa varmasti levittävät ympäri maata omiin aluesoluihinsa.
Esittelemme tässä osavuosikatsauksessa loistavia
vapaaehtoisiamme ympäri Suomea. Tämä osavuosikatsaus on omistettu kaikille, jotka ovat tehneet
työmme mahdolliseksi. Tutustu aktiivisiin naistenpankkilaisiin sivuilla 4-7.

Naisten Pankin kyläpankit ovat naisten omien säästö- ja
lainaryhmien omistamia. Naisten Pankki antaa kyläpankeille usein alkupääoman, jota niiden ei tarvitse maksaa
takaisin. Sen jälkeen kyläpankin varat karttuvat naisten
säästöistä ja lainoista kertyvistä koroista.

Nämä seikat tukevat sitä, että ryhmä myöntää lainoja,
joiden takaisinmaksu on todennäköistä eikä lainanottaja
siten joudu velkakierteeseen.

Pääoma hyödyttää koko yhteisöä
Kyläpankin lainasta maksetaan aina korkoa, joka pääomitetaan kyläpankkiin ja laitetaan kiertämään uusina
lainoina. Ryhmä päättää keskuudessaan korkotason,
joka yleensä jää alemmaksi kuin muilla lainarahan lähteillä.
Myös takaisinmaksuaikataulusta sovitaan yhteisesti.
Kun laina on maksettu takaisin, koko pääoma jaetaan
jälleen lainoina eteenpäin. Pääoma jää siis hyödyttämään yhteisöä ja kiertää eteenpäin seuraavalle lainanhakijalle.
Naisten Pankin vapaaehtoistyö on kolmen parhaan
joukossa Global Awards for Fundraising–kilpailussa
Amsterdamissa.

Yksi kyläpankkien naisten toimeentuloa tukeva puoli
on sosiaalinen rahasto, jollainen pyritään perustamaan
kaikkiin kyläpankkeihin. Naiset säästävät kuukausittain

pienen summan rahastoon, josta annetaan korottomia
lainoja esim. sairastapauksissa. Näin varsinaista lainaa
ei tarvitse ottaa yllättäviin menoihin, vaan naiset voivat
käyttää sen toimeentulonsa parantamiseksi.
Lainanannon onnistumista seurataan Kirkon Ulkomaanavun paikallisten yhteistyökumppaneiden raportoinnin
sekä Ulkomaanavun seurantamatkojen avulla.
Teksti: Anni Rein

Naisten Pankin kyläpankit – muistilista
1.
2.

3.

Naisten Pankin kyläpankkien lainat
annetaan aina tuloja tuottavaan tarkoitukseen.
Naisille annetaan koulutusta sekä talouden
hoidossa että yrittäjyydessä. 			
Naiset saavat siis lainan lisäksi myös tukea
ammatilliseen valmiuteen.
Raha ei palaudu lahjoittajille tai lähde pois
yhteisöstä vaan kasvaa siellä hyödyttääkseen
uusia lainanhakijoita, jotka haaveilevat paremmasta toimeentulosta.

Siankasvattaja YIN SOKHOM
Oreuseyn kylässä Kambodzhassa syntynyt Yin
Sokhom on 45-vuotias, naimisissa ja hänellä
on kuusi lasta. Aiemmin hän kasvatti kanoja ja
viljeli riisiä miehensä kanssa.
Jo kyläpankin toiminnan alkaessa hän otti lainan,
jolla osti porsaan. Nyt sika on porsinut jo kahdeksan
kertaa, jokaisesta porsaasta hän on saanut myydessään 50 dollaria. Nytkin neljä porsasta pyörii
siistissä sikolätissä. Myydessään porsaita kyläläisille
Yin lisäksi kouluttaa heitä sian kasvatuksessa.
Sikojen myynnistä saamillaan rahoilla Yin on voinut
lähettää lapsensa kouluun. Lisäksi hän on ostanut
lapsilleen polkupyörät ja
itselleen mopon. Halvalla
kännykällä hän voi soittaa kauempana asuville
sukulaisilleen.
Yin toivoo, että 5-10
vuoden päästä hänellä on vielä enemmän
emakkoja. Lapsensa
hän haluaisi yliopistoon,
jotta he voisivat tehdä
toisenlaista työtä kuin
hän. Hänen miehensä on
vaimonsa menestyksestä
hyvin iloinen.
Teksti:
Veera Hämäläinen
Kuva:
Hanna-Leena Karjalainen

Kysyimme Turun solutapaamisessa muutamalta vapaaehtoiselta, miksi he ovat tulleet mukaan Naisten Pankin toimintaan,
mitä kaikkea he ovat omassa solussa tehneet ja mikä toiminnassa on ollut parasta. Lisäksi tuli vielä hyviä vinkkejä muille
soluille mietittäväksi. Lue, minkälaista toimintaa meillä on eri
puolin Suomea ja tutustu upeisiin, persoonallisiin vapaaehtoisiimme.
Päivi Korkee, Oulun aluesolu
Miksi lähdit mukaan Naisten Pankin toimintaan?
Sellaista vapaaehtoistoimintaa, johon olisi voinut mennä mukaan, ei vielä ollut muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Liityin Naisten Pankin osakkaaksi jo vuonna 2007,
kun olin löytänyt Naisten Pankin netistä ja innostunut
asiasta ja ideasta. Kehitysyhteistyöasiat ja naisten asia
olivat olleet sydäntä lähellä jo vuosia. Ensimmäinen
juttuni Naisten Pankissa oli innostaa Pikkupalatsi Oy:n
naiset Tampereella järjestämään ensimmäinen Tiernakonsertti joulukuussa 2007 Naisten Pankin hyväksi ja se
toteutuikin. Heikkilän Marianne saatiin puhujaksi ja niin
oli innostuksen siemen lähtenyt itämään. Kyllä niitä tilaisuuksia voi olla muuallakin kuin pääkaupungissa. Kun
marraskuussa 2008 Tampere aloitti aluesoluna, päätin
että mikäli minusta vähänkään riippuu, niin Oulu on
seuraava. Lukuisten mutkien jälkeen pidimme 1.6.2009
Oulun aluetoiminnan perustamiskokouksen pienellä
porukalla.
Mitä olet tehnyt Naisten Pankin vapaaehtoisena?
Tein Oulun aluesolun perustamisvalmistelut Satu
Mehtälän, Marianne Heikkilän ja Ritva Ohmeroluoman
ystävällisellä avustuksella. Aluksi toimin kaksi vuotta
Oulun aluesolun ja johtoryhmän vetäjänä vastaten mm.
tiedotuksesta, vapaaehtoisten rekrytoinneista, ja tapahtumien järjestämisestä muiden vapaaehtoisten kanssa.
Kesäkuusta 2011 alkaen olen toiminut nykyisen vetäjän
varajohtajana. Rekrytoin edelleen vapaaehtoisia, järjestän tilaisuuksia, olen viestinviejä ja hoidan materiaalien tilaukset. Luonnollisesti olen ollut melkein kaikissa
tilaisuuksissamme eri tehtävissä, vaikka tarkoitus on
tehdä itsensä vähitellen tarpeettomaksi rekrytoimalla
lisää vastuunkantajia.
Mikä toiminnassa on parasta?
Se, että saa tehdä töitä tärkeän asian vuoksi yhdessä
erilaisten upeiden naisten kanssa!

Gunvor Sarelin-Sjöblom,
Kvinnobanken Jakobstad – Pietarsaaren
aluesolu
Miksi lähdit mukaan Naisten Pankin toimintaan?
Sain talvella 2009 puhelinsoiton Liisa Meliniltä Kirkon
Ulkomaanavusta. Keskustelun aikana uskoin sataprosenttisesti siihen, että suomalainen vapaaehtoinen
Naisten Pankki tekee hyvää. Ja Kambodzhan matkan
jälkeen joulukuussa 2010 tiedän tämän 100 prosentin varmuudella! Pietarsaari on Naisten Pankin kolmas
aluesolu – aloitimme heinäkuussa 2009.
Mitä olet tehnyt Naisten Pankin vapaaehtoisena?
Olen toiminut viestinviejänä vuodesta 2010 lähtien
ja pyrkinyt siihen, että ruotsinkielinen / kaksikielinen
rannikko tulisi mukaan Naisten Pankin toimintaan.
Olen tyytyväinen siitä, että mukana ovat Kvinnobanken
Åland, Kvinnobanken Sydösterbotten ja Naisten Pankki
Vaasa. Lisäksi olen luennoinut ja ideoinut toimintaa Pietarsaaressa mm. kirkkokonserttia, second hand shopia,
messuja, kesän Jaakonpäiviä, Kävele naiselle ammatti
–tapahtumaa 2011 ja 2012.
Mikä toiminnassa on mielestäsi parasta?
Kaikki* voivat osallistua Naisten Pankin toimintaan.
Naisten Pankki on läpinäkyvä yhteisö, sen toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen, siellä ei makseta palkkaa,
ei ole kiinteistöjä, vuokria ts. sellaista rahaa, joka jää
johonkin matkan varrelle.
* nuoret, yrittäjät, työssäkäyvät, työttömät, koti-ihmiset, vanhat, eläkeläiset, naiset, miehet, yritykset
Jaa yksi hyvä vinkki muille aluesoluille!
Tutustukaa projekteihimme. Lue projektimaista.

Maria Piela, Varsinais-Suomen aluesolu
Miksi lähdit mukaan Naisten Pankin toimintaan?
Halusin tehdä vapaaehtoistyötä ja Naisten Pankin idea
vaikutti toimivalta ja kestävältä ratkaisulta kehitysmaiden naisten auttamiseksi. Halusin myös saada uusia
kokemuksia ja tavata ihmisiä. Pidän lisäksi siitä, että
toiminta on aika vapaamuotoista ja jokainen voi osallistua oman jaksamisensa ja ehtimisensä mukaan.
Jaa yksi hyvä vinkki muille aluesoluille
Käytännöllinen ja yksinkertainen vinkki: painata pieniä
tarroja, joissa on solun sähköpostiosoite ja Facebook
-tiedot liimattaviksi Naisten Pankin esitteisiin. Näin esitteen saaja voi ottaa yhteyttä aluesoluun, mikäli haluaa
jotain kysyä tai liittyä sähköpostilistalle tai Facebookiin.

Mitä olet tehnyt Naisten Pankin vapaaehtoisena?
Olen esimerkiksi ollut mukana tapahtumien suunnittelussa, seissyt messuilla Naisten Pankin ständillä ja
kerännyt lahjoituksia Naisten Pankin lippaisiin.
Mikä toiminnassa on parasta?
On hienoa saada Naisten Pankin viestiä eteenpäin ja
nähdä työn tulokset lahjoitettujen varojen kertymisenä.
Lisäksi tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä
muiden kanssa on hauskaa!

Taija Pihlajaniemi, Hämeenlinnan aluesolu

Seena Ikonen, Lahden aluesolu

Miksi lähdit mukaan Naisten Pankin toimintaan?
Olen aina ollut sellainen yhdistys/seuraihminen. Järjestöaktiivisuuteni oli nollassa uudelle paikkakunnalle
muutettuani eli elämässäni oli suorastaan juuri sopiva
“Naisten Pankin mentävä aukko”. Ehkä olisin voinut
päätyä jonkun muunkin yhdistyksen toimintaan Naisten Pankin sijaan. Siitä, että löysin juuri Naisten Pankin
yhdistysenergiani suuntaamiskentäksi, on kiittäminen
uutta ystävääni, joka puhuessaan Naisten Pankin ideologiasta sai kiinnostukseni heräämään. Naisten Pankin
idea on mielestäni kerrassaan loistava tapa auttaa eli
Naisten Pankin toiminta yksinkertaisesti vain on tosi
HYVÄ TAPA TEHDÄ HYVÄÄ!
Naisten Pankki oli itselleni myös hyvä keino tutustua
uusiin ihmisiin paikkakunnalle hiljattain muuttaneena.

Miksi lähdit mukaan Naisten Pankin toimintaan?
Olin kiinnostunut antamaan omaa aikapanostani hyvälle
asialle. Katselin, mitä toimintaa Lahdesta löytyisi. Samoihin aikoihin Naisten Pankista oli juttu paikallisessa
sanomalehdessä ja heti kolahti. Tämä on tarpeeksi
yksinkertainen organisaatio minulle. Ymmärrän, minkä
matkan raha kulkee lahjoittajalta sen saajalle. Ja kysymys ei ole vain rahan saamisesta, vaan lainasta. Asia
rupesi todella kiinnostamaan ja innostamaan.
Mitä olet tehnyt Naisten Pankin vapaaehtoisena?
Olen tehnyt monenlaista käytännön hommaa. Itselleni
uutta oli rahankeruu lippaaseen. Aluksi jännitti lähestyä ihmisiä, mutta sitten olikin mukava jutella ihmisten
kanssa. Olemme keränneet koruja ystäviltä ja työpaikoilta korukirppistä varten. Talomme rakennustyömaalta keräsimme materiaalia myyntitelineiksi. Paikallisen
Lady Linen johtajan kanssa sovin Zumbaa naiselle
ammatti –tapahtumasta. Hän innostui ja hoiti tapahtuman niin hyvin, että itsekin pääsin zumbaamaan. Isoin
ponnistus oli Kävele naiselle ammatti –tapahtuman
järjestäminen: suunnittelua, varauksia, leipomista ja
askartelua. Ponnistus tuotti hyvän tuloksen ja itselle
huippufiiliksen!

Mitä olet tehnyt Naisten Pankin vapaaehtoisena?
Ainakin olen - leiponut - toiminut tarjoilijattarena
kahvilasalongissa - vienyt viestiä eteenpäin erilaisissa
tilanteissa, mm. Mahdollisuuksien torilla, Tupperwarekutsuilla ja muiden rahankeruutapahtumien yhteydessä
- pitänyt jumppaa Naisten Pankin hyväksi
- osallistunut hyväntekeväisyyskonserttien järjestämiseen - osallistunut Kävele Naiselle Ammatti- tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.
Mikä toiminnassa on parasta?
Tulee hyvä mieli, kun tietää tekevänsä hyvää ja hyödyllistä ja olevansa tärkeä vapaa-ajallaankin. On hienoa
tietää voivansa vaikuttaa ja oikeasti muuttaa monen
naisen, lapsen ja perheen elämää parempaan suuntaan.
Tapahtumien ideointi ja toteuttaminen on mielestäni
hauskaa. Lisäksi tutustuu uusiin, erilaisiin ihmisiin.

Jaa yksi hyvä vinkki muille aluesoluille
Järjestäkää Ravintolapäivänä tapahtuma kahvila tai
ravintola - teeman ja toteutuksen laajuuden voi valita resurssien mukaan. Hämeenlinnassa Wanhanajan
kahvisalonki Ravintolapäivänä on ollut oikein toimiva,
suosittu ja odotettu tapahtuma. Ja sen järjestäminen
on mukavaa!

Mikä toiminnassa on parasta?
Monipuolinen tekeminen askartelusta ajatusten vaihtoon. Voi osallistua itselle sopiviin tempauksiin eikä tarvitse selvittää, miksi ei johonkin pääse. Naisten Pankissa on huippuporukka erilaisia ihmisiä tekemässä hyvää.
Ikävät uutiset kehitysmaista koskettavat, kaikkia ei voi
pelastaa, mutta olen tehnyt osuuteni. Voin antaa aikaani, ei tarvitse itse aina laittaa rahaa tehdäkseen hyvää.

Jaa yksi hyvä vinkki muille aluesoluille
Ottakaa aina uusia ihmisiä mukaan eri tekijäryhmiin
(tapahtumat, myynnit, viestinvienti), ettei jää muutaman innokkaan etuoikeudeksi tehdä kaikki. Näin kaikilla
säilyy into ja toiminnan loppumista ei tarvitse pelätä.

Soili Vaimala, Rauman aluesolu
Miksi lähdit mukaan Naisten Pankin toimintaan?
Seurasin Naisten Pankin toimintaa sen alkuvaiheista
alkaen. Ihastuin erityisesti ajatukseen tehdä vapaaehtoistyötä kehitysmaiden naisten yrittäjyyden käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Ihastuin myös ajatukseen,
että pienikin tuki osaltani riittää edistämään hyvinvointia kehitysmaissa.

Tärkeää tietoa Naisten Pankin
aluesoluille:

Mitä olet tehnyt Naisten Pankin vapaaehtoisena?
Olen toiminut aluesolumme ohjausryhmässä ja käynnistimme viime keväänä Naisten Pankin vapaaehtoistoiminnan Raumalla. Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuman vetovastuun koin itselleni sopivaksi ensimmäiseksi
haasteeksi. Sitä olikin mukava järjestää ja nähdä
iloista, energistä joukkoa Rauman torilla tutustumassa
toimintaamme.
Mikä toiminnassa on parasta?
Ehdottomasti parasta on nähdä ja kokea se innostus
ja energisyys, jolla vapaaehtoiset ovat osallistuneet
toimintaamme. Sitten on ilo nähdä esityksiä ja kuulla
tarinoita siitä, miten saamme aikaan samanlaista innostusta ja tekemisen riemua kehitysmaissa, kun naiset
pääsevät aloittamaan oman yritystoimintansa Naisten
Pankin tuella.
Jaa yksi hyvä vinkki muille aluesoluille
Olemme Raumalla vasta toiminnan alkuvaiheessa, enkä

Aluesolujen tapaamisessa Turussa 13.10. käytiin läpi aluesolujen mahdollista tarvetta rekisteröityä yleishyödyllisiksi yhdistyksiksi. Asia nostetaan esiin Verohallinnon tiukentuneiden ohjeistusten takia ja ettei kukaan joutuisi vaikeuksiin verottajan kanssa Naisten Pankin
vapaaehtoistoiminnan takia.

Vaihtoehtoja on siis kaksi:
1. Mikäli solu harrastaa vain viestinvientiä ja kannustaa lahjoittamaan Naisten Pankille,
sen ei ole tarvetta rekisteröityä yhdistykseksi.
2. Mikäli solu harjoittaa myyntiä ja / tai sillä on käytössään oma tili, toiminta vaatii
rekisteröitymistä.
Lue lisää Naisten Pankin Extranetistä,
www.naistenpankki.fi/yhdistys
vielä esitä muuta vinkkiä kuin toivomuksen, että jakaisimme hyviä ideoita ja tietoa toiminnastamme toisillemme. On innostavaa kuulla muiden toiminnasta.

Tulevia tapahtumia:
Verkkokoulutus:
Naisten Pankki Suomessa 6.2.2013
www.naistenpankki.fi/NPSuomessa
Naisten Pankin hankkeet 20.2.2013
www.naistenpankki.fi/NPhankkeet

Naisten Pankin joululahjat
Naisten Pankin Ammatti-lahjan ja Osakkeen rinnalle on tullut Pienlaina-lahja, jolla tuetaan
pienlainatoimintaa kehitysmaissa ja autetaan saamaan elinkeinon harjoittamiseen tarvittavia
välineitä tai koulutusta. Pienlainan hinta on 75 €. Tutustu Naisten Pankin lahjoihin osoitteessa
www.naistenpankki.fi/toisenlainenlahja ja muista läheisiäsi ja yhteistyökumppaneitasi hyvää
tekevällä lahjalla!

a

pienlain

Naisten Pankki on
Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, joka kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin rahastoa ja hankkeita hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. Naisten Pankilla on hankkeita 12 eri maassa
ympäri maailmaa.

www.naistenpankki.fi, lahjoittajapalvelu 020 787 1201

