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”Vi behöver inte medlidande,  
vi behöver utbildning!”
Rubriken återger det man ofta hör av kvinnor i Kvin-

nobankens projekt. Kvinnornas ställning blir inte 
bättre av medlidandet och facebook-gillanden ändrar 
inte på något alls. Kvinnorna ber inte om pengar men 
de vill utbilda sig och utvecklas. Tack vare våra projekt 
har dessa kvinnor fått möjligheten och förmågan att 
resa sig ur fattigdomen och förbättra sin levnadsstan-
dard med sina egna kraftresurser. De som är mödrar 
förstår att det är viktigt att sätta barnen i skolan, för de 
har sett vilken styrka det finns i utbildning och de är 
fyllda av hopp.

Hoppet bär långt, det hjälper en att uthärda svårighe-
ter. I barnen finns hoppet om en bättre framtid. I fattiga 
familjer är det vanligt att man inte alls sänder barnen 
till skolan eller så låter man bara pojkarna gå i skola. I 
Kvinnobankens projekt får nästan alla barn möjlighe-
ten att gå i skolan och barnen brukar även slutföra sin 
skolgång eftersom kvinnorna som själva fått utbildning, 
förstår att skolan är den bästa vägen ut ur fattigdomen.

Att utbilda kvinnor och flickor är ett av de bäs-
ta sätten att höja deras livskvalitet. Kvinnobankens 

företagarutbildningar, 
bokföringskurser, spar-
anvisningar och kurser 
i människorätt, hör till 
sådant utvecklingssamar-
bete som kan anses vara 
mest bestående eftersom 
det inlärda är ett kapital 
som ingen kan ta ifrån en.

Tack för att du understöder Kvinnobanken! Tack vare 
ditt understöd kan en flicka eller pojke i en lerhydda i 
en avlägsen by i Uganda drömma om att bli läkare. En 
kvinnas dröm om en egen liten kiosk eller ett bageri 
kan uppfyllas. För summor som ter sig små för oss, kan 
vi se till att drömmar blir verklighet och hjälpa familjer 
att resa sig upp ur fattigdomen.

Det är underbart att du är aktiv i Kvinnobanken! Det 
är härligt att du bryr dig!

Hannele Haltia
Valtakunnallisen johtoryhmän puheenjohtaja

TIPS: HÖSTENS OCH VINTERNS BEMÄRKELSEDAGSINSAMLING FÖR KVINNOBANKEN 
ÄR EN GÅVA SOM GLÄDER BÅDE MOTTAGAREN OCH GIVAREN.
NAISTENPANKKI.FI/SV/BEMARKELSEDAGSGAVA

SUOMINEN OYJ OCH NOVITA OY ÄR 
KVINNOBANKENS NYA SAMARBETSPARTNER
Kvinnobanken har två nya stora samarbetsparter 

sedan början av året. 
Kvinnobanken undertecknade i mars ett samarbets-

avtal med Suominen Oyj. Avtalet innehåller en en-
gångsdonation vilken riktas till Kvinnobankens kom-

mande andelslagsprojekt 
i Kambodja. Cooperation 
for Women’s Economic 
Development – projektet 
stärker 17 lantbruks-
andelslag genom vilka 
kvinnornas sociala och 
ekonomiska ställning 
förbättras.

– Vi vill vara med 
och understöda sådant 

arbete som förbättrar kvinnornas ekonomiska ställning 
och som genererar välstånd i de lokala samhällena, 
konstaterar Suominen Oyj:s verkställande direktör 
Nina Kopola. 

Novita Oy och Kvinnobanken inledde i maj ett sam-
arbete enligt vilket Novita framställde ett eget garn till 
Kvinnobanken. Garnet hör till produktfamiljen 7 Brö-
der. Det randiga garnet är i Kvinnobankens färger och 
det kan köpas hos Novitas återförsäljare och i nätbuti-
ken Novitaknits.com. För varje nystan som inhandlats i 
Finland, skänker Novita 50 cent till Kvinnobanken. 

– Vårt mål är att donera minst 10 000 euro till 
Kvinnobanken och vi tror rentav att vi kan överträffa 
målet, berättar Novitas verkställande direktör Daniela 
Yrjö-Koskinen.
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Gå ett Yrke till en Kvinna  
för åttonde gången

KVINNOBANKEN FYLLDE 10 ÅR – FESTEN INBRINGADE  
13 000 EURO TILL FÖRMÅN FÖR U-LANDSKVINNORNA

LÄS ETT YRKE TILL EN KVINNA FÖR 
TREDJE GÅNGEN I HÖST

Kvinnobanken genomför nu 
för tredje gången turnén Läs 
ett Yrke till Kvinna. Den sker 
på hösten och  den anord-
nas tillsammans med Rosa 
Liksom, Like Kustannus och 
Suomalainen Kirjakauppa. På 
åtta orter ansvarar Kvinno-
banken för turnéns kvällse-
venemang, vid vilka Rosa 
Liksom berättar och samtalar 

i anknytning till sin nya roman Everstinna och 
signerar böcker. 

KVINNOBANKEN OPEN-TURNÉN  VILL UPPNÅ 
50 000 EURO

Kvinnobanken Open 2017 
spelas också i år som en 
parturné för män och 
kvinnor. Deltävlingarna 
spelas på 26 golfklubbar 
av vilka nio deltar för 
första gången. I år har 
man satt som mål 50 000 
euro vilka man avser rikta 
till Kvinnobankens projekt 
i Myanmar. Samarbets-
partner är Mercedes-Benz, Golfresepti Travel, Fazer, Viking 
Line, Golfpiste, GoGolf, Messukeskus, Finnair, Biluthyrning Sixt, 
Finlands Golfförbund och Fennia.

Finlands största gångevenemang 
för välgörenhet, Gå ett Yrke till 

en Kvinna, anordnas redan för åt-
tonde gången. I år sker evenemang-
et den tionde september.

Evenemanget anordnas på över 
60 orter. Av dem är 17 st. utom-
lands. Målet är att tillsammans med 
FinnWalk samla in sammanlagt 
3300 yrken eller med andra ord 
uppemot 100 000 euro under en 
enda dag.

Av de länder som intäkterna rik-

tas till uppmärksammas i år särskilt 
Uganda och Kambodja.

Istället för att delta i ett eve-
nemang på någon ort, kan man 
anordna sitt eget Gå ett Yrke till en 
Kvinna (Oma Kävely). Det innebär 
att vem som helst kan gå var som 
helst ensam eller tillsammans med 
sina vänner och donera Yrken. 

Hundratals volontärer är med 
och anordnar Gå ett Yrke till en 
Kvinna-evenemanget. I år har vi 
rekordmånga nya volontärer. 

Kvinnobankens tionde verk-
samhetsår firades i Helsing-

fors torsdagen den 11 maj. Festen 
var slutsåld och i den deltog 
sammanlag 300 personer vilka 
bestod av frivilliga, understödare 
och samarbetspartner. Festen ägde 
rum på Nordeas huvudkontor i 
Vallgård.

Ministern och människorätt-
skämpen Elisabeth Rehn var 

hedersgäst emedan hon hade en 
betydande roll då Kvinnobanken 
blev till. Afrikas första kvinnliga 
president och mottagaren av No-
bels fredspris, Liberias president 
Ellen Johnson Sirleaf, sände en 
video-hälsning till festdeltagarna. 
Det var ett möte mellan henne och 
en grupp finländska kvinnor som 
för tio år sedan blev startimpulsen 
att grunda Kvinnobanken.

Affärsverksamhetsutvecklaren och utbildaren Jaana Villanens 1500 kilometer långa 
gångsträcka FinnWalk startade i början av juni i ett det snötäckta Nuorgam. Målet som 
var Hangö, nåddes den 25 juli. Jaana träffade många företagare medan hon gick och 
spred Kvinnobankens viktiga välgörenhetsbudskap. FinnWalk är en del av Gå ett Yrke till 
en Kvinna-evenemanget. Jaana gick ihop sammanlagt 18 000 euro. Bild: Markku Alanko

Bild: Pekka Mustonen



kunde förbättras vid CWCC. Den 
viktigaste rekommendationen är 
att man kunde skapa ett utbild-
ningsteam vilket skulle stärka det 
kvinnliga företagandets roll i den 
strategiska planeringen. Ett team 
skulle även utgöra grunden för att 
utbildningarna skulle planeras 
och genomföras systematiskt och 
kontinuerligt. På så sätt skulle 
man stärka det lokala kunnandet 
vilket i sin tur är en god grund för 
hållbar utveckling.

I februari 2017 reste några av Kvinnobankens 
volontärer på egen bekostnad till Uganda. Där 
samlade de in berättelser av kvinnor som deltar i 
Kvinnobankens projekt. Nighty Angenjo är en av dem. 

KVINNOBANKEN 
Kvinnobanken stöder u-landskvinnors 

företagande och utkomst på deras egna 
villkor enligt principerna för hållbar ut-

veckling. Kvinnobankens resurser består 
av aktiva volontärer, många delägare 
och donatorer. Kyrkans Utlandshjälp 
förvaltar Kvinnobankens pengar och 

förverkligar projekten. När vi stöder en 
kvinna hjälper vi hela hennes familj och 

på samma gång hela byn.

Kvinnobankens kontonummer: 
Nordea FI63 1745 3000 1321 02 

ANDELSBANKEN FI47 5789 5420 0246 76 

Adress: 
Kvinnobanken / Kyrkans Utlandshjälp 

PB 210 (Södra kajen 8) , 00131 Helsingfors

Kundtjänst:  
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi 

Telefon: 020 787 1201 
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KVINNOBANKEN  
I SIFFROR

 Volontärnätverket 
Kvinnobanken har år 2017 
projektverksamhet i SEX 
utvecklingsländer (Liberia, 
Sierra Leone, Uganda, Nepal, 
Kambodja och Myanmar) med 
sammanlagt åtta projekt.

 Projekten gagnar direkt 
sammanlagt ca.16 000 
personer. Räknat från år 
2007 har alla projekt gagnat 
uppemot 42 000 personer 
och indirekt över 200 000.

 Under sina tio verksamhetsår 
har Kvinnobanken samlat 
in över 11 MILJONER euro. 
Antalet frivilliga är redan 
över 3000 och i Finland finns 
verksamhet på ca.40 orter. 
Kvinnobankens kostnader är 
ca.17 procent. 

GRUPPENS STÖD ÄR VERKLIGT

Nighty är 39 år och har åtta 
barn. Hon är medlem i kvin-

nogruppen Lubanga Lakica som 
Kvinnobanken stöder.  De två äldsta 
barnen är redan gifta och de fem 
yngsta går i skola. Nighty har inte 
själv haft möjlighet att gå i skola.

Spargruppen har lånat pengar till 
Nighty. Med dem har hon skaf-
fat två kor och en get. Nighty får 
inkomsterav att bruka jorden och 
brygga öl. Därtill har en liten butik 
där hon säljer kex och salt. Nightys 
make jobbar också för att försörja 
familjen.

– Min man värdesätter denna 
grupp och gruppens stöd är verk-
ligt. Jag har många vänner i den. I 
gruppen har jag lärt mig spara och 
det känns viktigt. 

– Jag hoppas att mina barn kan få 
studera på universitet och att vi alla 
skulle få vara friska. Jag är lycklig.

Kvinnobanken har gett även 
Nighty en ljusare framtid. Tack för 
ditt understöd!

Text och bild: Päivi Aikasalo

SKILLS DONATION  
ÄR ATT STÄNDIGT UTVECKLA
Utbildaren och konsulten 

Heli Isohookanas Skills 
donation-arbete fortsatte i juni i 
Kambodja, där hon arbetade på 
Utlandshjälpens lokala samar-
betspartner CWCC:s (Cambodian 
Women's Crisis Center) kontor i 
huvudstaden Phnom Penh och 
på regionkontoret i Siem Reap. 
Arbetet utgjorde en fortsättning 
på utbildningen som anordnades 
i december 2016 i Kambodja och 
distansutbildningen som anordna-
des våren 2017.

Heli Isohookana planerade och 
genomförde en utbildningshelhet 
om kvinnors företagande. I utbild-
ningen deltog både kvinnliga före-
tagare och personal från CWCC.

Isohookana lade därtill upp 
rekommendationer för hur fö-
retagarutbildningen för kvinnor 


