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Vuoden varainhankkijan
vapaaehtoistyön
vaikutukset näkyvät
kehitysmaiden naisten
arjessa

Vuonna 2012 Naisten Pankin toiminta
laajeni entisestään
Naisten Pankin viime vuotta
värittivät toiminnan laajentuminen ja
vapaaehtoistyön tunnustukset.

S

uomessa perustettiin seitsemän uutta aluesolua,
joita on nyt yhteensä jo 33. Aluesolut järjestivät
edellisvuonna yli 500 tapahtumaa. Vuoden merkittävin
tapahtuma oli Kävele naiselle ammatti, joka laajeni
valtakunnalliseksi.
Naisten Pankin osakkaiden määrä kasvoi 1 312 osakkaaseen. Kuukausilahjoittajien määrä väheni hieman
edellisvuodesta. Tärkeimmät uudet kumppanit ovat
Suomen Golfliitto, SOL sekä Skanno. Naisten Pankki
keräsi varoja vuonna 2012 yhteensä 1,18 miljoonaa
euroa.
Vuonna 2012 Naisten Pankki rahoitti yhteensä 14
eri hanketta. Tällä hetkellä hankemaita ovat Uganda,
Kambodža, Nepal, Peru, Guatemala, Haiti, Kongon

demokraattinen tasavalta, Angola, Liberia, Sierra Leone,
Palestiinalaisalueet, Kosovo ja Nepal, joista kaikissa
muissa maissa on yksi hanke paitsi Liberiassa kaksi.
Viime vuonna Naisten Pankki sai vapaaehtoistyöstään tunnustusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Suomessa Vastuullinen Lahjoittaminen ry
valitsi Naisten Pankin vuoden 2012 varainhankkijaksi.
Palkinto antaa tunnustusta tuhansien vapaaehtoisten
työlle.
Naisten Pankki oli myös ensimmäinen suomalainen
varainhankkija, joka sai kansainvälistä tunnustusta.
Ohjausryhmän puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma
edusti Naisten Pankkia Global Awards for Fundraising
2012 -kilpailun Outstanding Volunteer -sarjassa, jossa
hän oli yksi kolmesta loppukilpailuun nimetystä ehdokkaasta. Kysymyksessä on kansainvälisesti arvostetuin innovatiivisia varainhankintakeinoja koskeva
palkinto.

”Kun nainen voimaantuu
Ugandassa, voimaantuu
samalla koko perhe”
Ryhmä Naisten Pankin vapaaehtoisia ja johtoryhmäläisiä vieraili helmikuussa
Ugandassa tutustumassa Naisten Pankin rahoittamiin hankkeisiin. Matkan
aikana ryhmä tapasi kahdeksan Naisten Pankin rahoittamaa naisten
säästöryhmää maan lounaisosassa Sembabulessa ja pohjoisosassa Paderissa.

S

äästöryhmä saa kenttätyöntekijöiltä puolen vuoden koulutuksen, jonka aikana se käynnistää
säästötoiminnan. Naisten Pankin
varoin ei suoraan rahoiteta ryhmiä,
vaan kenttätyöntekijät kouluttavat
ryhmien jäsenet säästämään pienistä ansioistaan.

Jokainen nainen säästää viikoittain ryhmässä yhteisesti sovitun
määrän rahaa, joka laitetaan ryhmän tarkasti vartioituun kassalippaaseen. Säästöryhmä voi myös
lainata jäsenilleen rahaa. Kerätyillä
varoilla jäsenet kehittävät omaa
liiketoimintaansa.

Yhteiseen sosiaaliseen rahastoon
lahjoitetaan pieniä summia, jotta
ryhmä voi tarvittaessa auttaa esimerkiksi leskeksi jäänyttä tai muuten hankalassa tilanteessa olevaa
jäsentä, jopa ilman takaisinmaksua.
Teksti: Ulla Kärki

"Aiemmin murehdin esimerkiksi lasten

koulumaksuja. Nyt voin lainata rahaa niitä
varten. Otin lainan myös lehmän ostamiseen
ja saan kohta tuloja lihan myynnistä."

Lilian Kemigisha, Sembabule

Säästöryhmän toimintaperiaatteet
• ryhmän perustamisen yhteydessä annetaan
kuuden kuukauden koulutus, joka sisältää johtamista, säästö- ja lainatoimintaa, ryhmien sääntöjen
laatimisen sekä talouden kehittämisen. Lisäksi osallistujat saavat koulutusta eläinten hoidosta, maataloustuotteiden jatkojalostuksesta ja markkinoinnista. Koulutusjakson aikana kyläkehitystyöntekijä
on mukana kokouksissa. Sembabulessa ryhmät saavat ainoastaan koulutuksen ja neuvontaa, eli ryhmille
ei anneta lainkaan pääomaa.
• säästöryhmä kokoontuu kerran viikossa. Kokouksissa jokainen tilittää kassaan säästösumman, jonka
suuruuden ryhmä saa itse määritellä. Sembabulen
ryhmissä minimisäästö on yleensä 2 000 Ugandan
shillinkiä (60 senttiä) ja maksimi 10 000 shillinkiä
(2,80 euroa).

"Ryhmässä mukana oleminen on

kehittänyt ajatteluani. Nykyisin

• lainaa saa ottaa kolme kertaa omia säästöjä
vastaavan summan. Lainan korko on 5 prosenttia
kuukaudessa (pankkilainan 20 prosenttia). Säästöryhmä itse päättää korkotason.

olen todella luova! Heti aamulla
herättyäni alan miettiä, mitä voisin
tänään tehdä perheeni hyväksi."

Florence Nakimbukmezi,
Sembabule

• Valitun toimintajakson lopussa pääoman käytöstä päätetään ryhmän jäsenten kesken.
• jokaisella kokoontumiskerralla maksetaan
sosiaalisen rahaston maksu (200 shillinkiä (5 senttiä)). Sosiaalinen rahasto voi esimerkiksi auttaa sairaustapauksissa, onnettomuuksissa ja tukea orpojen
koulunkäyntiä.
• säästöryhmä sitouttaa: sakkomaksu myöhästymisestä on 200 shillinkiä, poissaolo ilman syytä 500
shillinkiä.

Vapaaehtoisten työllä on merkitystä

O

len omakustanteisella matkalla Ugandassa yhdessä muiden
vapaaehtoisten kanssa tutustumassa
Naisten Pankin kenttätyöhön. Tavoitteenamme on tutustua rahoittamiimme hankkeisiin ja nähdä
niiden vaikutuksia paikallisten
arjessa.
Ryhmällä on paljon odotuksia.
Julkisuudessa nousee säännöllisesti
esille kysymys siitä, päätyykö kehitysapu sinne, missä apua tarvitaan.
Me haluamme kuulla avun saaneiden tarinoita sekä saada lisää tietoa
käytännön työstä, jotta voimme
paremmin kertoa sekä lahjoittajillemme että vapaaehtoisille työntekijöille työmme vaikutuksista.
Matkalla kurkkuani kuristaa.

Naisen elämä on täällä aika erilaista. Harvalla on kengät jalassaan.
Moni on leski. Raha ei tahdo riittää
perheen arjen pyörittämiseen.
Lasten koulupuvut ovat kalliita.
Kaksi ateriaa päivässä on unelmaa.
Monenlaisia uskomuksia on täälläkin. Avustustyöntekijämme on
huolissaan, viekö moottoripyörällä
ajo häneltä hedelmällisyyden.
Sisällissota hajotti Ugandaa
90-luvulla, ja ihmisiä asuu edelleen
pakolaisleireillä. On hienoa nähdä,
että Naisten Pankin rahoittamat
hankkeet menevät niille alueille,
joille muiden toimijoiden on hankala mennä.
Tärkeintä on se, että meidän
pienillä teoillamme on merkitystä.

Saamme aikaan tuloksia. Tapaamamme naiset ovat voimaantuneita.
Ensimmäistä kertaa heillä on asema
omassa yhteisössään. Heillä on
valtaa. He kykenevät osallistumaan
kunnolla perheen elatukseen. He
voivat tehdä päätöksiä. Heidän ryhmänsä on heidän puolellaan, ja he
ratkovat ongelmia yhdessä.
Eräs ikäiseni nainen kertoi, ettei
olisi ikinä voinut kuvitellakaan puhuvansa ääneen muille, seisaaltaan.
Myös rakkaus on parantunut. Nykyisin he istuvat miehensä kanssa
saman pöydän ääressä ja keskustelevat tasavertaisesti.
Taas on syy jatkaa. Nainen kerrallaan.
Teksti: Minna Varajärvi

Ajankohtaista

Kunniamainintoja
aluesoluille
vapaaehtoisverkoston
tapaamisessa
26.1. Helsinkiin kokoontui yli
50 Naisten Pankin vapaaehtoista
yhteensä 21 aluesolusta. Mukana
oli myös ohjaus- ja johtoryhmän jäseniä. Tapaamisessa jaettiin Naisten
Pankin historian ensimmäisen kunniamaininnat. Jyväskylä valittiin
Vuoden Aktiiviksi. Vuonna 2009
perustettu Jyväskylän aluesolun
toiminta on jatkuvasti laajentunut,
heillä on runsaasti monipuolisia
tapahtumia sekä vahva ja kasvanut
varainhankinta. Jyväskylässä toimii
myös ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen nuorten Next
Generation -ryhmä.
Vuoden Tulos -kunniamaininnan
nappasi Hämeenlinna, jonka aluesolun keräämät varat ovat kasvaneet
upeasti edellisvuodesta, ja lahjoitettu summa on merkittävä suhteessa
kaupungin kokoon. Vuoden innovaatioteko -kunniamaininnan sai
puolestaan Kotkan aluesolu, jonka

ideoima innovatiivinen Korukirppis
levisi ympäri Suomen ja synnytti
erilaisia kirpputoreja tukemaan
varainhankintaa.
Vuoden 2013
tapahtumia
Kävele naiselle
ammatti -tapahtuma järjestetään tänä
vuonna sunnuntaina
15.9. Aluesoluilta
pyydetään ilmoittautumisia mukaan 15.
maaliskuuta mennessä. Tavoitteena on
saada mukaan loistavia yritysyhteistyökumppaneita.
Seuraavat virtuaaliset Viestinviejä-koulutukset
järjestetään 7. ja 15. toukokuuta klo
17.30–18.45. Ensimmäisen teemana on Naisten Pankki Suomessa ja
toisen Naisten Pankin hankkeet.
Koulutukset ovat avoimia kaikille ja
niihin voi ilmoittautua osoitteeseen
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi.
Tutustu Naisten Pankin tapahtumiin osoitteessa www.naistenpankki.
fi/tapahtumat.

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. Yhteensä lahjoituksia on kerätty jo yli 5 miljoonaa euroa.
Suomessa toimintaa on jo yli 30 paikkakunnalla.
www.naistenpankki.fi | Lahjoittajapalvelu 020 787 1201

Kuvat: Minna Varajärvi, Laura Remes
Paino: Nykypaino Oy

Bisnesenkeli-kampanja
käynnistyy
Naisten Pankki käynnisti 6. maaliskuuta Bisnesenkeli-kampanjan,
jonka tavoite on saada Naisten Pankille
tuhat uutta kuukausilahjoittajaa eli bisnesenkeliä. Sosiaalisen
median lisäksi kampanja saa näkyvyyttä
myös Ylen kanavilla.
Kaikki Naisten Pankin
vapaaehtoiset ovat
tervetulleita houkuttelemaan mukaan uusia
bisnesenkeleitä!

