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Myit Tan Village, Pyapon, Myanmar. Kuva: Maria Miklas

”Emme tarvitse sääliä,
tarvitsemme koulutusta!”

N

ämä otsikon koskettavat sanat ovat suoraan kohdehankkeissa kohdattujen naisten suusta. Heidän asemansa ei parane säälillä eivätkä Facebook-tykkäykset
muuta mitään. Naiset eivät pyydä rahaa, he haluavat
kouluttaa ja kehittää itseään. Hankkeidemme tarjoaman
koulutuksen ansiosta nämä naiset ovat saaneet mahdollisuuden ja kyvyn nousta köyhyydestä; vaurastua omin
voimavaroin. Äidit ymmärtävät, että lasten saaminen
kouluun on tärkeää. He ovat nähneet koulutuksen voiman ja saaneet elämäänsä toivon.
Toivo kantaa pitkälle, se auttaa kestämään vaikeuksien keskellä. Lapsissa on toivo paremmasta tulevaisuudesta. Köyhissä perheissä lapsia ei usein lähetetä
kouluun ollenkaan tai koulunpenkille lähetetään vain
poikia. Naisten Pankin hankkeissa lähes kaikki lapset
pääsevät kouluun, ja pysyvät siellä, sillä naisten itsensä
saama koulutus saa heidät ymmärtämään, että koulutus
on paras tie pois köyhyydestä. Tyttöjen ja naisten kouluttaminen on yksi parhaista keinoista parantaa elämän
laatua. Naisten Pankin tarjoama yrittäjyyskoulutus, opit

kirjanpidosta ja omista oikeuksista, rahan
säästämisestä ja rahan
käytöstä on kaikkein
kestävintä kehitystyötä,
sillä se jää kohteeseen
ikiomaksi pääomaksi.
Kiitos sinulle, että
olet Naisten Pankin
tukija. Tukesi ansiosta
tyttö tai poika Ugandan kaukaisen kylän savimajassa
voi unelmoida lääkärin ammatista. Hänen äitinsä unelma omasta pienestä kioskista tai leipomosta toteutuu.
Meille pienellä summalla voimme toteuttaa unelmia ja
auttaa perheitä nousemaan köyhyydestä.
Ihanaa, että toimit Naisten Pankissa. Ihanaa, että
välität.
Hannele Haltia
Valtakunnallisen johtoryhmän puheenjohtaja

VINKKI: SYKSYN JA TALVEN MERKKIPÄIVÄKERÄYS NAISTEN PANKILLE ON LAHJA,
JOKA TUOTTAA ILOA NIIN SAAJALLE KUIN ANTAJALLEKIN.
NAISTENPANKKI.FI/MERKKIPAIVALAHJOITUS

SUOMINEN OYJ JA NOVITA OY
NAISTEN PANKIN UUDET YHTEISTYÖKUMPPANIT

N

aisten Pankki on alkuvuonna saanut kaksi uutta
isoa yhteistyökumppania.
Suominen Oyj:n kanssa Naisten Pankki allekirjoitti
maaliskuussa yhteistyösopimuksen, johon sisältyy
kertaluontoinen rahalahjoitus. Se kohdistetaan Naisten Pankin tukemalle
osuuskuntahankkeelle
Kambodžassa. Cooperation for Women’s
Economic Development
-hanke vahvistaa 17
maatalousosuuskuntaa,
joiden kautta naisten
sosiaalinen ja taloudellinen asema paranee.
– Haluamme olla

tukemassa työtä, joka parantaa naisten taloudellista asemaa ja siten luo vaurautta paikallisyhteisöihin
laajemminkin, toteaa Suominen Oyj:n toimitusjohtaja
Nina Kopola.
Novita Oy ja Naisten Pankki käynnistivät toukokuussa yhteistyön, jonka mukaisesti Novita teki Naisten
Pankille oman, Novita 7 veljestä -tuoteperheeseen kuuluvan neulelangan. Raitalanka toistaa Naisten Pankin
logon värejä, ja sitä myyvät Novitan jälleenmyyjät ja
Novitaknits.com- verkkokauppa. Jokaisesta Suomessa
ostetusta kerästä Novita lahjoittaa Naisten Pankille 50
senttiä.
– Tavoitteemme on lahjoittaa vähintään 10 000 euroa
Naisten Pankille ja uskomme pääsevämme jopa tavoitteen yli, kertoo Novitan toimitusjohtaja Daniela YrjöKoskinen.

2

NAISTEN PANKKI TÄYTTI 10 VUOTTA – KEHITYSMAIDEN
NAISILLE KERÄTTIIN JUHLASSA 13 000 EUROA

N

puolustaja Elisabeth Rehn, joka
oli avainasemassa Naisten Pankin
synnyssä. Tilaisuudessa kuultiin
videotervehdys myös Afrikan
ensimmäiseltä naispresidentiltä ja
Nobelin rauhanpalkinnon saajalta, Liberian presidentti Ellen
Johnson Sirleafiltä, jonka 10 vuoden takaisesta kohtaamisesta perustajäsenet saivat alkusykäyksen
Naisten Pankin perustamiseen.

aisten Pankin kymmenettä toimintavuotta juhlittiin
Helsingissä torstaina 11. toukokuuta. Loppuunmyytyyn juhlaan
osallistui yhteensä 300 Naisten
Pankin tukijaa, vapaaehtoista ja
yhteistyökumppania. Tilaisuus
järjestettiin Nordean pääkonttorilla Vallilassa.
Kunniavieraana juhlaan osallistui ministeri ja ihmisoikeuksien

Tänä vuonna Kävellään Naiselle
Ammatteja jo 8. kerran

S

uomen suurin hyväntekeväisyyskävely, Kävele Naiselle
Ammatti, järjestetään jo kahdeksatta kertaa 10.9.2017.
Tapahtuma järjestetään yli 60
paikkakunnalla, joista 17 on ulkomailla. Tavoitteena on yhdessä
FinnWalk-kävelyn kanssa kerätä yli
3 300 Ammattia eli lähes 100 000
euroa yhden ainoan päivän aikana.
Tämän vuoden teemamaita ovat

Uganda ja Kambodža. Eri paikkakunnilla järjestettävien tapahtumien lisäksi tarjolla on Oma Kävely
-konsepti, jolloin kuka tahansa ja
missä tahansa voi kävellä yksin tai
yhdessä ja lahjoittaa Ammatteja
kehitysmaiden naisille.
Sadat vapaaehtoiset osallistuvat
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuman
tekemiseen. Tänä vuonna mukana on
ennätysmäärä uusia vapaaehtoisia.

Liiketoimintakehittäjä ja kouluttaja Jaana Villasen 1500 kilometrin pituinen FinnWalk-kävely alkoi kesäkuun alussa lumisateisessa Nuorgamissa ja päättyi aurinkoiseen Hankoon 25.7. Kävelynsä aikana Jaana tapasi lukuisia yrittäjiä ja vei eteenpäin
Naisten Pankin tärkeää hyvän tekemisen viestiä. FinnWalk on osa Kävele Naiselle
Ammatti -tapahtumaa, ja upealla kävelyllään Jaana Villanen keräsi Naisten Pankille
yhteensä yli 18 000 euroa. Kuva: Markku Alanko.

NAISTEN PANKKI OPEN -KIERTUEEN
TAVOITTEENA 50 000 EUROA

LUE NAISELLE AMMATTI KOLMATTA
KERTAA TÄNÄ SYKSYNÄ

Naisten Pankki Open 2017
pelataan tänäkin vuonna
parikisakiertueena miehille ja naisille. Osakilpailut
pelataan 26 golfklubilla,
joista yhdeksän on mukana ensimmäistä kertaa.
Tällä kertaa tavoitteeksi
on asetettu 50 000 euroa,
ja kohteena on Naisten
Pankin hanke Myanmarissa. Yhteistyökumppaneina ovat Mercedes-Benz, Golfresepti
Travel, Fazer, Viking Line, Golfpiste, GoGolf, Messukeskus,
Finnair, Sixt autovuokraamo, Suomen Golfliitto ja Fennia.

Naisten Pankki toteuttaa
järjestyksessään kolmannen
Lue Naiselle Ammatti -kiertueen syksyllä 2017. Kiertue
järjestetään yhdessä Rosa
Liksomin, Like Kustannuksen
ja Suomalaisen Kirjakaupan
kanssa. Naisten Pankki vastaa kiertueen iltatapahtumien
Kuva: Pekka Mustonen
järjestämisestä kahdeksalla
paikkakunnalla. Iltatilaisuuksissa Liksom kertoo ja keskustelee uutuusromaaninsa Everstinna teemoista ja signeeraa kirjoja.
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RYHMÄN TUKI ON TODELLISTA
Naisten Pankin vapaaehtoiset tekivät omakustanteisen matkan Ugandaan helmikuussa 2017.
He keräsivät siellä hankkeissa mukana olevien
naisten tarinoita. Nighty Angenjo on heistä yksi.

N

ighty Angenjo on 39-vuotias
kahdeksan lapsen äiti Ugandasta ja hän kuuluu Naisten Pankin
tukemaan Lubanga Lakica -naisryhmään. Kaksi vanhinta lasta on
jo naimisissa, viisi nuorinta käy
koulua. Nightyllä ei itsellään ollut
mahdollisuutta käydä koulua.

Nighty on saanut säästöryhmältä
lainaa ja sen turvin hän on hankkinut kaksi lehmää ja vuohen. Hän
hankkii tuloja myös valmistamalla
kotitekoista olutta ja harjoittaa
maanviljelystä. Hänellä on myös
pieni kauppa, jossa hän myy keksejä ja suolaa. Myös Nightyn aviomies
tekee työtä perheen hyväksi.
– Mieheni arvostaa tätä ryhmää,
ja ryhmän tuki on todellista. Minulla on siellä paljon ystäviä. Ryhmässä olen oppinut säästämään, se on
olennaista.
– Toivon, että lapseni voisivat
saada yliopistokoulutuksen ja että
olisimme kaikki terveitä. Olen
onnellinen.
Naisten Pankki on antanut myös
Nightylle valoisamman tulevaisuuden. Kiitos tuesta!
Teksti ja kuva: Päivi Aikasalo

SKILLS DONATION

ON JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ

K

ouluttaja ja konsultti Heli
Isohookanan Skills donation -työ jatkui kesäkuussa
Kambodžassa, jossa hän työskenteli KUA:n paikallisen partnerin
CWCC:n (Cambodian Women’s
Crisis Center) toimistolla pääkaupunki Phnom Penhissä ja aluetoimistolla Siem Reapissa. Työ oli
jatkoa joulukuussa 2016 toteutettuun koulutukseen Kambodžassa
ja kevään 2017 etäjaksoon.
Heli Isohookana suunnitteli ja
toteutti naisyrittäjyyskoulutuskokonaisuutta, johon osallistuu
sekä naisyrittäjiä että CWCC:n
henkilöstöä.
Isohookana laati myös toimenpidesuosituksia naisyrittäjyyskoulutuksen kehittämiseksi
CWCC:ssä. Tärkein niistä on eh-

NAISTEN PANKKI
LUKUINA
työtä tehdään vuonna 2017
KUUDESSA kehitysmaassa
(Liberia, Sierra Leone,
Uganda, Nepal, Kambodža ja
Myanmar)
hankkeita KAHDEKSAN, noin
16 000 hyödynsaajaa
vuodesta 2007 noin 42 000
hyödynsaajaa, valtaosa
naisia
perheet mukaanlukien
hyödynsaajia noin 200 000
10 toimintavuoden
aikana varoja kerätty
11,5 MILJOONAA
vapaaehtoisia 3000,
yli 40 paikkakunnalla
Kuluprosentti noin 17

NAISTEN PANKKI
tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän
kehityksen periaattein. Naisten Pankin
voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat.
Varoja hallinnoi ja hankkeet toteuttaa
Kirkon Ulkomaanapu. Tukemalla naista
autamme hänen koko perhettään ja
samalla koko yhteisöä.
Naisten Pankin tilinumerot:
Nordea FI63 1745 3000 1321 02
OP FI47 5789 5420 0246 76
TUKEA KEHITYSMAIDEN
NAISTEN TOIMEENTULOON
Naisten Pankki / Kirkon Ulkomaanapu
PL 210 (Eteläranta 8) , 00131 Helsinki

dotus koulutustiimin perustamiseksi, mikä vahvistaisi naisyrittäjyyden roolia strategisessa
suunnittelussa. Tiimin perustaminen luo myös pohjan naisyrittäjiä palvelevan koulutuksen
systemaattiseen ja jatkuvaan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Näin vahvistetaan paikallisten
osaamista, joka luo pohjaa kestävälle kehitykselle.

Asiakaspalvelu:
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi
Puhelin: 020 787 1201
Osavuosikatsauksen toimitus:
Tiina Toivakka | Kuvat: Naisten Pankki ja
Maria Miklas | Taitto: Tea Ikonen/Taitopaja Pikku Ihme Ky | Paino: Erweko Oy
www.naistenpankki.fi

