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Vastuullinen irtaantuminen  
Naisten Pankin hankkeista

Paikallisiin tarpeisiin perustuva hanke-esitys tulee 
aina kohdemaasta paikallisilta toimijoilta Kirkon 

Ulkomaanavulle, joka arvioi hankkeen toteuttamis-
mahdollisuudet. Sen jälkeen hanke esitellään Nais-
ten Pankin ohjausryhmälle, joka päättää hankkeesta. 
Positiiviseen päätökseen päädytään, jos hanke toteuttaa 
Naisten Pankin missiota paremmasta elämästä kehitys-
maan naiselle. 

Nyt olemme jo siinä vaiheessa, että useat Naisten 
Pankin rahoittamat hankkeet ovat loppusuoralla. Tässä 
vaiheessa huolehditaan siitä, että hanke lopetetaan 
suunnitelman mukaisesti ja vastuullisesti. Esimerkiksi 

Ugandan säästö- ja lainaryhmät jatkavat vuoden 2014 
jälkeen toimintaansa itsenäisesti. Perussa vuonna 2012 
päättynyt kyläpankkihanke arvioidaan tulevan vuoden 
sisällä, jotta saamme tietää, minkälaisia pysyviä vai-
kutuksia hanke on jättänyt naisten elämään ja mitä on 
tapahtunut Naisten Pankin irtaantumisen jälkeen. 

Hankkeita arvioidaan myös siksi, että voimme oppia 
hankkeen läpiviennistä ja kehittää toimintaamme kehi-
tysmaiden naisten parempaa tulevaisuutta varten.

Teksti: Ritva Ohmeroluoma

Marraskuussa 2013 Naisten 
Pankki saavutti jälleen yhden 

merkittävän rajapyykin: kehitysmai-
den naisten yrittäjyyden ja toimeen-
tulon kehittämiseksi on kerätty 
kaikkiaan jo yli kuusi miljoona 
euroa.

Naisten Pankin hankkeet ovat 

auttaneet tähän  
mennessä lähes  
15 000 naista. Kaiken 
kaikkiaan apua on 
saanut yli 60 000  
ihmistä, koska nais- 
ten auttaminen hyö-
dyttää myös heidän perheenjäseni-

ään. Hankkeita toteu-
tetaan tällä hetkellä 
seuraavissa maissa: 
Angola, Guatemala, 
Haiti, Kosovo, Pales-
tiinalaisalueet, Sierra 
Leone, Kambodzha, 

Liberia, Nepal ja Uganda.

6 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisille

NAISTEN PANKILLA ON 
1 373 OSAKASTA JA  
3 444 BISNESENKELIÄ.

hetket ovat tärkeitä, että voimme oppia toinen toisil-
tamme. Tehostamme valtakunnallista toimintaamme 
koko ajan, jotta voisimme olla yhä parempi kumppani 
valtakunnallisille yritysasiakkaillemme. 

Yksi tapaamisen tärkeimpiä teemoja oli alueellisen 
toiminnan johtaminen, sillä vapaaehtoistoiminnan 
ohjaaminen poikkeaa jonkin verran yritysmaailmasta. 
Vapaaehtoistyö on välillä raskasta. Niinpä tarvitaan 
tarinoita, inspiraatiota ja energiaa jatkaa tärkeää työtä 
kehitysmaiden naisten hyväksi. Tärkeintä Jyväskylässä 
Naisten Pankin vapaaehtoisten kesken olikin voimaan-
tuminen yhdessä. 

Teksti: Minna Varajärvi
Kuva: Sofia Flygare

Naisten Pankin vapaaehtoiset 
kokoontuivat Jyväskylään
Naisten Pankin vapaaehtoiset eri puolilta Suomea kokoontuivat Jyväskylään 
lokakuussa 2013. Tavoitteena oli suunnitella tulevaa vuotta, pohtia aluesolujen 
pelisääntöjä ja jakaa parhaita käytäntöjä ja ideoita.

Naisten Pankki on toiminut melkein seitsemän vuotta. Hankkeita meillä on ollut 
kaiken kaikkiaan 12 maassa. Hankkeet, kuten esimerkiksi säästö- ja lainaryhmät, 
kestävät 3–4 vuotta. 

Naisten Pankki on vielä nuori organisaatio ja kasvaa 
koko ajan. Siksi yhteiset tiedonjako- ja aivoriihi-



Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumassa 15.9.2013 käveltiin yhteensä 1 770 AMMATTIA ympäri Suomen. 
Yhden ammatin arvo on 30 EUROA.

Naisten vahvuus ja sydämellisyys yllättivät Lauri 
Tähkän Nepalissa. 

"En miettinyt hetkeäkään, kun pyyntö tuli. Haluan 
olla sanansaattaja. Aion kertoa tutuille ja tuntematto-
mille, että olen käynyt Nepalissa ja mitä koin siellä."

Vaikka naiset elävät hyvin köyhissä oloissa, koulu-
tusta saatuaan he ovat löytäneet voimaa toisistaan ja  
perustaneet osuuskuntia sekä kekseliäitä pikkuyrityksiä.

YRITTÄJYYS MUUTTAA ELÄMÄN
Devichaurin kylässä Lauri Tähkä tutustui 349 naisen 
osuuskuntaan. Naiset ovat vieneet yritystoiminnan 
astetta pitemmälle: he ovat vuokranneet kuorma-auton, 
jolla vihanneksia ja hedelmiä viedään Katmandun 
torille joka toinen päivä. Yksi naisista hoitaa myynnin, 
joten muilta säästyy aikaa. Osa naisista käyttää tulot 
lastensa koulutarvikkeisiin ja elämiseen, osa säästää 
ostaakseen lehmän.

Bhardeun kylässä Lauri Tähkä taas kohtasi Naisten 
Pankin hankkeissa kolme naista, jotka ovat ryhtyneet 
yrittäjiksi hankkimalla tomaatin viljelyyn muovikatok-
set ja yksinkertaisen kastelujärjestelmän, jossa sadevesi 
ohjautuu ohuena suihkuna suoraan juurille. Markkinat 

ovat valmiina: tomaatit viedään tuoreina myyntiin 
lähikauppoihin.

”Elämämme on muuttunut, kun itsetuntomme on 
kasvanut. Olemme ikään kuin kiivenneet korkealle 
vuorelle”, lukutaidottomat naiset kuvailevat.

YKSINKERTAINEN ON KAUNISTA
Vaikuttavin yksinkertaisuudessaan on kompostiyritys. 
Viisi naista on perustanut osuuskunnan ja vuokran-
nut yhteisen maatilkun, jossa kullakin on kompos-
tit. Niihin kerätään kaduilla olevia lehtiä, ruohoa ja 
heinää. Nepalin kesässä kompostit tuottavat jo yhdessä 
kuukaudessa ravinteikasta multaa, joka siivilöidään, 
pussitetaan ja myydään lannoitteeksi kotipuutarhoihin 
ja viljelyksille. Kustannukset ovat pienet, joten voitto 
on suuri.

"Yrittäjänä ymmärrän hyvin tätä maailmaa. Maalais-
järkeen perustuvat liikeideat ovat parhaita. Oli upeaa 
nähdä, kuinka voimaannuttavaa naisille on saada oma 
yritys käyntiin", Tähkä kertaa kokemaansa.

Teksti: Veera Hämäläinen
Kuvat: Ville Asikainen/Kirkon Ulkomaanapu

MAALAISJÄRKI  
JA UUDET LIIKEIDEAT
Muusikko Lauri Tähkä on kutsuttu Kirkon Ulkomaanavun lähettilääksi 
erityisesti toimeentuloon ja naisten yrittäjyyteen liittyen. Tähkä toimii myös 
Naisten Pankin lähettiläänä. Hän vieraili Nepalissa syyskuussa.

Laulaja Lauri Tähkä tapasi Nepalissa 
Naisten Pankin osuuskunnan jäseniä.



Ajankohtaista

Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, joka kerää lahjoituksia kehitysmaiden 
naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen 
periaattein. Naisten Pankin rahastoa ja hankkeita hallinnoi Kirkon Ulkomaan-
apu. Naisten Pankilla on ollut hankkeita kaiken kaikkiaan yli 12 maassa 
ympäri maailmaa. Yhteensä lahjoituksia on kerätty jo yli 6 miljoonaa euroa. 
Suomessa toimintaa toteutetaan yli 3 000 vapaaehtoisen voimin 34 paikka-
kunnalla.

www.naistenpankki.fi    |    Lahjoittajapalvelu 020 787 1201

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

NAISTEN PANKILTA JOULULAHJAT 
Tee hyvä päätös ja hanki tänä 
vuonna joululahjat, jotka auttavat 
kehitysmaiden naisia ja heidän per-
heitään. Naisten Pankin Joulutorilta 
voit hankkia Toisenlaisen lahjan 
niin yksityishenkilöiden kuin yri-
tystenkin käyttöön. 

Tarjolla on ammatti, pienlaina 
ja osake sekä konkreettisempina 
lahjoina Lautasellinen iloa -kirja ja 
Vallilan värikkäitä Naisten Pankille 
suunniteltuja tuotteita.

Joulukampanjan avulla yritys voi 
puolestaan tehdä oman kampanjan, 
jonka se voi nimetä yrityksen mu-
kaan ja laittaa keräyksen linkkinä 
omille verkkosivuilleen ja markki-
noida sitä omissa kanavissaan.   

Tarkasta myös oman paikka-
kuntasi joulutapahtumat Naisten 
Pankin verkkosivujen tapahtumaka-
lenterista.  

LAUTASELLINEN ILOA 
-KEITTOKIRJA TEKEE HYVÄÄ
Naisten Pankin aktiivien Reetta 
Meriläisen ja Johanna Pentikäisen 
toimittama ja Karoliina Perta-
mon kuvittama Lautasellinen iloa 
-keittokirja kokoaa lyhyitä tarinoita 
mielen ravinnoksi ja kiehtovia ruo-
kaohjeita moneen makuun. Kau-
nokirjallisista teksteistä vastaavat 
Suomen eturivin kirjailijat, mm. 
Laura Honkasalo, Leena Lehtolai-
nen, Jari Tervo ja Aki Ollikainen. 
Osa kirjan tuotoista lahjoitetaan 
Naisten Pankille.  

TULEVAT VIESTINVIEJÄ-
KOULUTUKSET 
Naisten Pankin virtuaaliset Viestin-
viejä-koulutukset ovat tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat lisätä tie-
toaan Naisten Pankin toiminnasta 
sekä naisten toimeentulon ja yrittä-
jyyden tukemisesta kehitysmaissa. 

Seuraavat koulutukset järjeste-
tään  6.2. ja 12.2. Ensimmäisen tee-
mana on Naisten Pankki Suomessa 
ja toisen Naisten Pankin hankkeet. 
Koulutukset ovat avoimia kaikille, 
ja niihin voi ilmoittautua osoittee-
seen naistenpankki@ 
kirkonulkomaanapu.fi. Paluu-
postina saat linkin virtuaaliseen 
seminaaritilaan, jossa pääset osallis-
tumaan koulutukseen.
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