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OnkO sinusta 
bisnesenkeliksi?  

liity ilOiseen 
jOukkOOn!



Naisten Pankin toimintaa 
suunnittelee ja ohjaa noin 10 
jäsenestä koostuva ohjausryhmä. 
Keväällä valittiin uusi Naisten 
Pankin ohjausryhmä vuodelle 2013.

Ritva Ohmeroluo-
ma jatkaa ohjaus-

ryhmän puheenjohta-
jana. Kokoonpanossa 
on mukana Naisten 
Pankin perustajajä-
seniä ja myöhem-
min mukaan tulleita 
vapaaehtoisia sekä 
edustajia Kirkon Ulko-
maanavusta. Ohjaus-
ryhmä vastaa Naisten 
Pankin strategisista 
linjauksista ja toimin-
nan tavoitteista, seu-
raa keräystavoitteen 
saavuttamista sekä 
antaa suosituksensa 
lahjoitusten kohteis-
ta ja seuraa ja arvioi 
näiden toteutumista 

Ulkomaanavun asiantuntijuuden tukemana.
Tämä vuonna Naisten Pankin ohjausryhmään 

kutsuttiin kansanedustaja Jani Toivola. Hänelle 
Naisten Pankin toiminta onkin jo tuttua, sillä hän 
osallistui vuonna 2012 Naisten Pankin omakustan-
teiselle vaikuttajamatkalle Nepaliin.

Toisena uutena jäsenenä ohjausryhmässä aloitti 
Helena Arlander. 

Ohjausryhmä tukee ja valvoo Naisten Pankin 
johtoryhmää, joka puolestaan vastaa Naisten Pankin 
varainhankinnasta ja markkinoinnista sekä muusta 
operatiivisesta toiminnasta.

Naisten Pankin uusi 
ohjausryhmä

Naisten Pankin 
ohjausryhmä 2013 

•	 Ritva Ohmeroluoma, 
puheenjohtaja  

•	 Helena Arlander 

•	 Sointu Lanki 

•	 Kirsti Lintonen    

•	 Riitta Sedig 

•	 Arja Suominen 

•	 Jani Toivola  

•	 Tarja Virmala 

kirkon ulkomaanavun 
asiantuntijat:

•  Jouni Hemberg

•  Veera Hämäläinen

naisten Pankin ajattelun ytimessä on aina toiminnan 
mahdollistaminen paikallisista arjen mahdolli-

suuksista käsin. Naisten Pankin bisnesenkelit sitoutu-
vat lahjoittamaan kuukausittain valitsemansa summan 
kehitysmaiden naisten yrittämisen ja ammatillisen 
kouluttamisen tukemiseen. Kuten liike-elämässäkin, 
bisnesenkelit sijoittavat yksityishenkilöinä omia varo-
jaan mahdollistaak-
seen yrittämisen ja 
sitä kautta toimeen-
tulon. Suomessa 
pieneltäkin tuntuva 
apu on merkittävä 
vipu toiminnan 
mahdollistamiseen 
kohdemaissa. 

Kesäkuussa 2013 
Bisnesenkeliksi oli 
ryhtynyt jo lähes 
200 hyväntekijää.

Tutustu kam-
panjaan osoittees-
sa bisnesenkeli.
naistenpankki.fi/. 

Bisnesenkeli-kampanja 
kerää sitoutuneita 
lahjoittajia
Maaliskuussa lanseerattu Naisten 
Pankin Bisnesenkeli-kampanja on 
lähtenyt hyvin lentoon. Kampanjan 
tavoitteena on pistää pyörät 
pyörimään siellä, missä siitä on eniten 
apua – hyvin kohdennetusti ja erittäin 
kustannustehokkaasti perille vietynä. 

Naisten Pankin vuosipäivässä maaliskuussa jaet-
tiin kunniamainintoja ansiokkaille naistenpank-
kilaisille. avoimen äänestyksen jälkeen kiitokset 
osoitettiin Pekka Haaviston toimesta seuraaville 
aktiiveille:

Hyvän ilmapiirin luoja 2012: Pirkko Huhtinen, 
tampereen aluesolu
onnistuneimman keräystapaHtuman järjestä-
jä 2012: sointu Lanki, tampereen aluesolu
parHaan varainHankintaidean keksijä 2012: 
Laura Laiho, varsinais-suomen aluesolu



Baklavalla  
LisätuLoja PerHeeLLe

Kosovolainen Sela Imeri leipoo lisätuloja perheelleen Naisten Pankin tuella 
hankitulla uunilla. Kosovo on edelleen Euroopan köyhintä aluetta, jossa 
naisten työllistyminen on vielä hankalampaa kuin miesten.

sela Imeri joutui lähtemään kotikylästään sotaa 
pakoon 1990-luvun lopulla, mutta kun hän vuosia 

myöhemmin palasi, oli jotain sentään säilynyt.
− Perinteinen päärynähillo oli pysynyt hyvänä kel-

larissa, vaikka purkittamisesta oli kulunut viisi vuotta, 
voitko uskoa, Imeri kertoo ja virnistää päälle.

− Perinteiseen reseptiin ei tule säilöntäaineita. Luon-
non omat antimet ovat parhaita, hän sanoo.

Imeri oppi päärynähillon tekemisen äidiltään, mutta 
leipurin työhön hän tutustui Naisten Pankin tuella. 
Paikallinen yhteistyöjärjestö Mundesia järjesti leivon-
takurssin kylän naisille ja auttoi Imeriä hankkimaan 
leivontauunin. Nyt hän paistaa leivonnaisia ja täyte-
kakkuja ja myy niitä torilla ja tilauksesta.

Lisätuloja kertyy 2 000 euroa vuodessa, reilut 160 
euroa kuussa. Se on iso apu perheelle, sillä Mundesian 
mukaan perheet voivat saada paikallista toimeentulotu-
kea vain reilut 40 euroa kuussa.

Nyt Imeri haaveilee leipomon laajentamisesta tai 
vaikka omasta ravintolasta.

− Toivon, että kaikki naiset voisivat olla itsenäisiä, 
käydä koulut ja olla riippumattomia miehistään, hän 
sanoo.

sodaN jäLjet Näkyvät yHä
Naisten pärjääminen omillaan ei ole Kosovossa itses-
täänselvyys. Kaupungissa voi elää sinkkuna, mutta 
maaseudulla jyräävät perinteiset arvot. Liian usein 
tytöt jättävät peruskoulun kesken ja avioituvat jopa 
alaikäisinä, kertoo Mundesian kenttäkoordinaattori 
Bardha Haxhiu.

Työttömyys on alueen suurin vitsaus. Kosovossa 
työttömiä on lähes puolet väestöstä ja pohjoisessa luvut 
ovat vielä hurjempia: siellä naisista 70 prosenttia on 

työtä vailla.
Taloudellista kehitystä hidastaa poliittisen tilanteen 

jumiutuminen. Qabra-niminen kylä, jossa Imer asuu, 
sijaitsee Pohjois-Kosovossa, jonka serbiväestö ei tun-
nusta Kosovon hallitusta.

Qabraan vievän tien varrella päivystää edelleen 
kaksi Naton johtaman rauhanturvaoperaation KFOR:n 
panssarivaunua. Kosovon sodassa serbit polttivat albaa-
nikylän. Rauhanturvaajat vahtivat, ettei tilanne enää 
kärjistyisi.

PitkäaikaiNeN työ tuottaa HedeLmää
Paikallinen yhteistyöjärjestö Mundesia tekee työtä Poh-
jois-Kosovossa, josta moni avustusjärjestö on lähtenyt 
sodan jälkeen. Tuen tarve ei kuitenkaan ole kadonnut.

− Alussa ei ollut helppoa, eikä työ kylissä sitä ole 
edelleenkään, mutta olemme saavuttaneet paljon. 
Tärkeintä on jatkuvuus, koska luottamus syntyy siitä, 
sanoo Mundesian johtaja Hasime Tahiri.

Naisille järjestetään monenlaisia tieto- ja taitokurs-
seja: terveysvalistusta ja rintasyöpäseulontoja, joihin 
moni ei muuten pääsisi lainkaan. Oikeusopintoja ja 
kirjanpidon perusteita, joiden avulla pienyrityksen voi 
panna pystyyn. Leivonta-, käsityö- ja kampaamokurs-
seja, jotka antavat mahdollisuuden hankkia perustaidot 
ammatista.

Pohjois-Kosovon kylissä naiset ovat innostuneita 
yhdessä tekemisestä ja tulevaisuudensuunnitelmista.

− Kaikki on muuttunut. Ennen istuimme kotona 
emmekä tienneet mistään mitään. Nyt meillä on vaikka 
mitä tekemistä, Zenije Ademi, 18, sanoo.

Sela Imeri esittelee 
tekemiään perin-

neleivonnaisia, 
baklavia, joita hän 

myy ajoittain torilla. 
Uuni on saatu lah-
joituksena Naisten 

Pankin tukemalta 
Mundesialta.

Jatkuu –>



vaLLiLa tukee NaisteN PaNkiN 
toimiNtaa
Vallila Interior on Naisten Pankin 
uusi yhteistyökumppani, jonka kuo-
seilla kerätään taloudellista tukea 
Naisten Pankin toimintaan. Etni-
sistä kulttuureista ja maailmanmu-
siikista vaikutteita saaneet Vallilan 
kaksi vahvaa ja voimakasta kuosia 
ovat myynnissä Naisten Pankin 
toiminnan tukemiseksi kankaiden, 
sivuverhojen, koristetyynyjen ja 
keittiötuotteiden muodossa. Kuosin 
on suunnitellut Vallilan suunnit-
telutiimin uusin vahvistus Saara 
Eklund. 

Vallilan hallituksen puheenjoh-
taja Anne Berner kertoo, että Vallila 
haluaa paitsi edistää naisten asemaa 
kehitysmaissa myös auttaa niiden 
naisten toimintaa Suomessa, jotka 
ovat valmiita laittamaan itsensä 
peliin kehitysmaiden naisten puo-
lesta.

kesäLLä goLfataaN  
NaiseLLe ammatti
Suomen Golfliitto ja Naisten Pankki 
järjestävät tänä vuonna toista ker-
taa yhteistyössä perinteisen SGL 
Trophyn 2013. Naisten Pankki saa 
jokaisesta osallistumismaksusta 10 
euroa. Alkukilpailut järjestettiin 
kesäkuussa 56 kentällä. Semifinaali 
pelataan 6. elokuuta Hill Side Gold 
Clubilla, missä pelaavat kaikki 
alkukilpailujen voittajaparit. Kolme 
parasta paria matkustaa Golf-lehden 
lukijamatkalle finaaliin Italiaan 
syyskuussa. Vuonna 2012 Golfaa 
naiselle ammatti -kilpailussa oli 
mukana 2 000 pelaajaa, ja se tuotti 
Naisten Pankille yli 10 000 euroa. 
Lisätietoja www.golf.fi/sgl-trophy.

käveLe NaiseLLe ammatti 
15.9.2013
Naisten Pankin vuosittainen Kävele 
naiselle ammatti -tapahtuma jär-

jestetään tänä vuonna sunnuntaina 
15.9. Mukana on jo 24 eri paikka-
kuntaa Rovaniemeltä Ahvenan-
maalle. Ilmoittaudu tapahtumaan 
osoitteessa www.naistenpankki.fi/
ilmoittaudu.   

syksyN viestiNviejä-
kouLutukset 
Seuraavat virtuaaliset Viestinviejä-
koulutukset järjestetään 5. ja 19. 
syyskuuta. Ensimmäisen teemana 
on Naisten Pankki Suomessa ja 
toisen Naisten Pankin hankkeet. 
Koulutukset ovat avoimia kaikille ja 
niihin voi ilmoittautua osoitteeseen 
mia.nikkila@kirkonulkomaanapu.fi.  
Vastauksena saat linkin virtuaali-
seen seminaaritilaamme! 

ajankohtaista

Kuvat: Ulla Kärki, Laura Remes, Rauni Suhonen. Paino: Nykypaino Oy

kumPPaNi

- 2002–2009 Luterilainen Maailman-
liitto, 2010– Mundesia-järjestö

tavoite

- Naisten oikeuksien toteutuminen, 
naisten sosiaalisen ja taloudellisen 
aseman paraneminen, luottamus 
etnisten ryhmien välillä

aLue

- Pohjoinen Kosovo

toimiNtataPa

- Naisryhmien verkosto  
(2012: 24 ryhmää, yli 400 naista)

- Toimitaan yli etnisten rajojen

komPoNeNtit

- Oikeudet, terveys

- Tulonhankinta: mm. mehiläis-
tarhaus, ompelu, juustontuo-
tanto, kampaajan työ, leivonta

- Ryhmänä toimiminen

tuLokset

- Kohentunut itsetunto ja aloit-
teellisuus

- Parantunut tietoisuus omista oi-
keuksista, terveyskysymyksistä ja 
edellytyksistä tulonhankintaan

tuLevaisuus

- Painotusta yrittäjyyteen ja nuoriin

kosovon naistyön hanke

skroman kylän naistenryhmä 
kokoontuu peltikontissa. Zenije 
ademi, 18, leikkaa äitinsä hiuksia. 
taidot hän on oppinut Naisten Pankin 
tukeman mundesian kurssilla. 

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

Teksti: Verna Leinonen
Kuvat: Laura Puska

Tutustu Naisten Pankin tapahtumiin osoitteessa www.naistenpankki.fi/tapahtumat. 


