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erveisiä valtameren takaa Amerikasta. Matkustaessa on mielenkiintoista seurata paikallista keskustelua naisten asemasta. Täällä USA:ssa kuumana
puheenaiheena on Yhdysvaltain entinen presidentti,
90-vuotias Jimmy Carter, jolla on juuri todettu laajalle
levinnyt maksasyöpä. Syöpä ei ole kuitenkaan ainut
asia, jota vastaan Carter taistelee: hän on päättänyt
omistaa loppuelämänsä naisten aseman parantamiseksi
erityisesti kehitysmaissa.
Myöskään Yhdysvallat ei säästy Carterin arvostelulta: hänen mielestään on kiusallista, että yksi maailman
johtavista maista on World Economic Forumin vuosittaisella, sukupuolten tasa-arvoa mittaavalla asteikolla
vasta 20. sijalla. Vertailun vuoksi, ykkössijaa hallitsevan Islannin jälkeen hyvänä kakkosena tulee Suomi.
Naisten Pankin kohdemaista mm. Liberia on sijalla
111, Nigeria sijalla 118.
Carter ihmettelee myös sitä, että vain 19 % USA:n
kongressin jäsenistä on naisia. Amerikkalaiset naiset
tienaavat myös 22 % miehiä vähemmän ja vain noin
5 % Fortune 500 -listalla olevien yritysten toimitusjohtajista on naisia. Suomessa yritysten ylimmän johdon
paikoista liki 30 prosenttia on naisten hallussa ja eduskunnassa naisten osuus on tällä hetkellä 42 %.
Vaikka petrattavaa on siis suomalaisillakin, juuri
meillä on parhaimmat eväät tehdä sitä työtä, mitä Naisten Pankissa teemme: mahdollistamme kehitysmaan
naisille toimeentulon koulutuksen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen kautta. Kenties jonain päivänä näistä
naisista, joita nyt tuemme, kasvaa merkittäviä johtajia
niin yrityksiin kuin politiikkaankin.
Upea esimerkki meille kaikille on suomensomalialainen 43-vuotias neljän lapsen äiti Fadumo Dayib,
joka tuli Suomeen pakolaisena 25 vuotta sitten. Suomessa ja USA:ssa koulutuksensa hankkinut Dayib
aikoo pyrkiä seuraavissa vaaleissa Somalian presidentiksi. Tällaisia voimanaisia on maailma pullollaan,
mutta usein he tarvitsevat ulkopuolista tukea tullakseen nähdyiksi. Joskus ponnistuslaudaksi riittää vain
yksi ihminen, kenties toisella puolella maailmaa, joka
uskoo heihin ja haluaa tukea heitä. Kiitos siitä, että
Sinä olet yksi tukijoista.
Reetta Ranta
Johtoryhmän puheenjohtaja

Naisten Pankin toiminta Kambodzassa
on ottamassa ison askeleen eteenpäin.
Suunnitelmissa on tukea osuuskuntia,
joiden jäsenistä osa on ollut mukana
Naisten Pankin hankkeissa jo
aikaisemmin.

N

aisten Pankin aktiivi Ritva Ohmeroluoma matkusti
Kambodzaan toukokuussa. Kolme viikkoa kestäneen vierailunsa aikana hän perehtyi Naisten Pankin
hankkeisiin ja kartoitti mahdollisuuksia käynnistää
osuuskuntatoimintaa maassa Naisten Pankin tuella.
”Osuustoimintalaki on tullut Kambodzassa voimaan
vuonna 2011. Tähän asti osuuskunnat ovat toimineet
joko hankinta- tai lainaosuuskuntina, esim. osuuskunnat ovat ostaneet lannoitteita myydäkseen niitä edelleen jäsenilleen edulliseen hintaan tai lainanneet rahaa
alhaisella korolla.”
”Ajatuksena olisi laajentaa jo toimivien ja kehityskelpoisten osuuskuntien toimintaa hankkimalla
yhteisiä markkinapaikkoja. Näin osuuskuntien jäsenet
saisivat paremman hinnan tuotteilleen ja pääsisivät
eroon ”välikäsistä”, Ritva Ohmeroluoma kertoo.
Paikallinen toimija ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyökumppani Life for Dignity -järjestö oli etukäteen
valinnut 12 toimivaa osuuskuntaa, joihin osaan tutustuttiin paikan päällä.
”Mukaan valittiin kehityskelpoisimmat osuuskunnat, joissa vähintään 80 prosenttia toimijoista on nai-

npäin
sa
sia. Heillä on myös oltava toimiva liikeidea ja hallinto.
Edustin matkalla sekä Kirkon Ulkomaanapua että suomalaista lahjoittajien joukkoa, joten katsoin tilannetta
myös kriittisin silmin”, hän toteaa. Rahaa projektiin
on varattu 450 000 euroa, joka jakaantuu tasan kolmen
vuoden ajalle. Hankkeen hyödynsaajien määrä on yli
2 200 henkilöä. Jäsenmäärä osuuskunnissa vaihteli 190
– 220 henkilön välillä.
Matkan aikana Ritva Ohmeroluoma tutustui osuuskuntatoimijoihin Kambodzassa, ja yhdessä käytiin läpi
voitettavia haasteita.
”Into osuustoimintaan kasvaa ja osuuskuntahenki
on kasvamassa. Myös valtio on panostanut osuuskuntien toiminnan kehittämiseen palkkaamalla alueille
osuustoimintaneuvojia. Yhtenä haasteena on itse sana
khmerin kielellä, sillä osuuskunta-sana muistuttaa
termiä, jota Pol Pot käytti aikanaan maassa toimivista
pakkosiirtoloista. Pelottavasta kaiusta ollaan pääsemässä pikkuhiljaa irti.”
”Muut ongelmat ovat vähän samoja kuin meillä.
Osuuskuntien johtokuntiin hakeutuu henkilöitä, joita
kiinnostaa enemmän oma näkyvä asema kuin tekeminen – mikä on yleisinhimillistä. Sen kitkeminen
ja uusien, motivoituneiden ja innokkaiden ihmisten
mukaan saaminen vaatii vielä työtä.”
Ritva Ohmeroluoma uskoo kuitenkin osuustoiminnan kasvuun ja sen kautta Naisten Pankin toiminnankin nousevan maassa uudelle tasolle. Tämä hanke toimii myös pilottina tuleville hankkeille muissa maissa.
”Tämä on yksi iso askel suuruuden ekonomiassa
eteenpäin, Nyt yhdistetään pieniä yksiköitä suuremmiksi, mikä helpottaa isommille markkinoille pääsyä.”
Seuraavaksi Ritva Ohmeroluoma ja ohjausryhmän puheenjohtaja Reetta Meriläinen
laativat aiheesta varainhankintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada kohdennettuja
lahjoituksia suomalaisilta
osuustoiminta-yrityksiltä.
Teksti Ritva Ohmeroluoma/
Tiina Toivakka
Kuva Ritva Ohmeroluoma
Leach Rich Cham Reon
osuuskunnan puheenjohtaja
esittelee osuuskunnan
organisaatiota ja toiminnan
kehitystä lukujen avulla

Vaikutusarviointia
Perussa

K

irkon Ulkomaanavun ja Naisten Pankin yhteishankkeesta Perussa on valmistunut vaikutusarviointi. Naisten kokemukset ovat olleet positiivisia, laina
on ollut tarpeellinen lisä perheen tulohankinnassa ja
lainaryhmien kokoukset ovat lisänneet sosiaalisuutta.
Perussa, Cajamarcassa vuosina 2008-2012 toteutetun
pienlainahankkeen vaikutusarviointi tehtiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kehitysyhteistyöjärjestöjen oppimista tutkivan hankkeen kanssa.
Arvioinnissa käytettiin narratiivista eli kerronnallista lähestymistapaa. Tavoitteena oli saada naisten
oma ääni entistä paremmin kuuluviin ja tutkia samalla
ilmiöitä lukujen takana.
Tutkimuksessa kartoitettiin hankkeen tuomia
muutoksia naisten ja heidän perheidensä elämään ja
hyvinvointiin, naisten taloudelliseen asemaan sekä
tasa-arvokysymyksiin.
Naisten haastattelut ja heidän kokemuksensa ja mielipiteensä pienlainoista olivat mielenkiintoisia. Monet
kokivat lainan yhtenä lisäapuna muiden tulonlähteiden joukossa, mutta sen täsmävaikutuksia oli heidän
itsensäkin vaikea arvioida.
Erot olivat kuitenkin hyvin suuret maaseudun ja
kaupunkien naisten välillä. Kaupunkien naisilla oli
enemmän mahdollisuuksia riskittömämpään sijoittamiseen sekä enemmän markkinoita tuotteilleen, minkä
vuoksi he myös hyötyivät hankkeesta eniten.
Yllättävää oli se, että monet naiset mainitsivat
hankkeen suurimpana antina sosiaalisuuden ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia kuukausittaisissa
lainaryhmän kokouksissa. Monien, varsinkin maaseudun naisten elämä pyörii kodin, lasten, kotieläinten,
vedenhaun ja viljelyn ympärillä hyvin tiiviisti, eikä aikaa tai mahdollisuutta muiden tapaamiseen olisi ilman
lainaryhmän kaltaisia järjestettyjä tapaamisia.
Kokemukset lainaryhmistä, joissa oli pelkästään
naisia, olivat pääasiassa positiivisia. Naisten lisääntyneet tulot vaikuttivat koko perheen hyvinvointiin ja
koettuun turvallisuuteen, toisin kuin toisinaan miesten
vastaavissa ryhmissä. Raportti suosittelee kuitenkin jatkossa lisäämään huomiota kestävyyteen ja rakenteisiin
vaikuttamiseen sekä koulutuksiin panostamiseen.
Lue lisää vaikutusarvioinnin tuloksista Naisten Pankin nettisivuilta!
Teksti ja kuva Oona Timonen

Kävele Naiselle Ammatti
Kävele Naiselle Ammatti
-tapahtuma järjestetään
13.9.2015 kuudetta
kertaa.

T

apahtuman yhteydessä kerätään
lahjoituksia kehitysmaiden
naisten ammattikoulutuksen ja yrittäjyyden tukemiseen.
Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Helsingissä 2010. Seuraavana vuonna oli mukana kahdeksan
paikkakuntaa. Tänä vuonna paikkakuntia on Suomessa 23 ja ulkomailla 11. Pohjoisin on Rovaniemellä
ja eteläisin Rhodoksella. Saksassa
tapahtuma järjestetään neljässä
kaupungissa.
Valtakunnallinen KNA-ryhmä
suunnittelee tapahtuman päälinjat
ja niiden perusteella paikkakunnat
järjestävät omannäköisensä kävelyn.
Ennakko-ohjelmaan on panostettu
runsaasti viime vuosina, samoin
hyvän tunnelman luomiseen.
Helsingin tapahtuma on toteutet-

tu yhteistyössä AFAESin (Afrikkalaisten ja afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys). Ohjelmassa on mm.
maahanmuuttajanaisten muotinäytös, ja musiikista vastaa ghanalaisveljesten Tripple Duo -yhtye.
Monet julkisuuden henkilöt
tukevat Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumaa olemalla mukana
ennakkomarkkinoinnissa ja osallistumalla itse kävelyyn. Helsingissä
mukana ovat Leena Harkimo, Outi
Alanko-Kahiluoto ja Iisa Strand,
Tampereella tangokuninkaalliset
Johanna Debreczeni, Elina Vettenranta ja Mervi Koponen, Turussa
Lola Wallinkoski ja Pete Poskiparta,
Jyväskylässä Henna Virkkunen ja
Oulussa Merja Larivaara.
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuman tavoite on tänä vuonna
75 000 euroa eli 2 500 ammattia
(300 enemmän kuin viime vuonna).
Tähän mennessä tapahtumalla on
saatu 5 250 ammattia kehitysmaiden naisille.
Teksti Kirsi Klaile
Kuva Naisten Pankki Mikkeli

Sofi Oksasen Normakiertue – Naisten Pankin
seurassa Rovaniemeltä
Poriin
Sofi Oksanen tekee loka-marraskuussa Suomen-kiertueen, joka
ulottuu yli 10 paikkakunnalle.
Hän keskustelee uuden, syksyllä
ilmestyvän romaaninsa teemoista ja signeeraa kirjaansa.
Kiertue tukee Naisten Pankin
työtä kehitysmaissa – Normakiertueen slogan on Naisten
Pankin aiempaa "Kävele Naiselle Ammatti" -kampanjaa mukaillen "Lue Naiselle Ammatti".
naistenpankki.fi/sofi

NAISTEN PANKKI
ON KERÄNNYT JO

8 374 731
EUROA KEHITYSMAIDEN
NAISTEN HYVÄKSI
Tukea saaneita naisia on kaikkiaan
25 000 ja välillisesti Naisten Pankin
hankkeista on hyötynyt jo 125 000
ihmistä.

Ajankohtais

ta
Naisten Pank
in muut
ajankohtaiset
uutiset
ja tapahtum
at löytyvät
osoitteesta
www.naisten
pankki.fi/
tapahtumat.

Naiset ovat Naisten Pankin avun pääkohde, mutta kyse ei ole kuitenkaan vain naisille suunnatusta avusta.
Auttamalla naista autamme hänen koko perhettään ja samalla koko kyläyhteisöä.
Naisten Pankin rahoittajina ja bisnesenkeleinä toimivat yritykset, yhteisöt, naiset ja miehet.
www.naistenpankki.fi | Lahjoittajapalvelu 020 787 1201
Naisten Pankin tilinumerot: Nordea FI63 1745 3000 1321 02 | OP FI47 5789 5420 0246 76

Paino: Tyylipaino Oy

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen
periaattein. Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, jossa voimavaranamme ovat aktiiviset vapaaehtoiset,
lukuisat osakkaat ja lahjoittajat. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.

