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Naisten Pankki tukee 
ebolan vastaista työtä
Naisten Pankki osallistuu ebolan vastaiseen terveys-

valistukseen viruksen eniten piinaamissa maissa 
Liberiassa ja Sierra Leonessa, joissa Naisten Pankilla 
on käynnissä useita hankkeita.

Naisten Pankin toiminnan perusidea eli kehitysmai-
den naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukeminen 
pysyy voimassa, mutta kun kyseessä on ebolan kokoi-
nen hätä, varoja voidaan suunnata poikkeuksellisesti 
muuhunkin työhön. Naisten Pankin ohjausryhmä hy-
väksyi lokakuussa Kirkon Ulkomaanavun ehdotuksen 
muutoksesta.

Länsi-Afrikan alue-edustaja Leena Lindqvist kertoo, 
että lokakuussa aloitettiin Naisten Pankin rahoittamien 
Mother’s Clubien tiedotustoiminta ebolan leviämisen 
estämiseksi alueen yhteisöissä. Paikallisen terveysmi-
nisteriön edustajan mukaan Naisten Pankin Mother’s 
Clubit ovat ensimmäisiä, jotka ovat aloittaneet tiedotta-
misen ebolasta Buchananissa, joka on Liberian kolman-
neksi suurin kaupunki.

“Ebola on vaikuttanut monin tavoin ihmisten 
elämään riskialueilla. Maassa liikkuminen on vaikeu-
tunut, ja monissa perheissä perheenjäsenet eivät ole 
kuukausiin nähneet toisiaan. Moni tori ei ole auki, 
mikä on vaikeuttanut rahan ansaitseminen. Pelko on 
päällimmäinen tunne kaikilla. Toivomme, että tiedotus 
auttaa tähän”, Lindqvist toteaa. 

Tiina Toivakka

KOSOVOSSA  ON PANTU TUULEMAAN

Kosovon hankkeeseen on myönnetty varoja Kir-
kon Ulkomaanavun kautta vuosina 2012–2014 

yhteensä 270 000 euroa. Paikallisen Mundësía-kump-
panijärjestön kautta varoilla on tuettu Interethnic 
Community Empowerment Programme (ICEP) -han-
ketta Mitrovican alueella.

Naisten Pankin Kosovon hanke on tukenut ensisi-
jaisesti vuoristokylien naisia ja toissijaisesti nuoria. 
Naisille on järjestetty muun muassa ammatillisia 
kursseja ja luentoja esimerkiksi naisten oikeuksis-
ta, sukupuolten tasa-arvoisuudesta, terveydestä ja 

Naisten Pankin Kosovon hankkeen 
tavoite on tukea naisten oikeuksia, 
kehittää naisten tulonhankintaa ja 
yritystoimintaa sekä edistää etnisten 
ryhmien välistä vuorovaikutusta. 
Lisäksi hankkeessa kehitetään 
paikallisten naisryhmien toimintaa ja 
vahvistetaan naisten yhteiskunnallisia 
vaikuttamismahdollisuuksia.

Naisten Pankin jokavuotinen Kävele Naiselle Am-
matti -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna 27 paik-

kakunnalla ja mukana oli kävelijöitä noin 1 500. 
Tapahtumassa käveltiin yhteensä yli 1 990 Am-

mattia. Kun yhden Ammatin arvo on 30 euroa, niin 
tapahtuman rahallinen tuotto oli yli 60 000 euroa. Sillä 
tuetaan kehitysmaiden naisten koulutusta, toimeentu-

loa ja yrittäjyyttä.
Vuoden 2014 Käve-

le Naiselle Ammatti 
-tapahtuma oli järjes-
tyksessään viides ja 
tuotoltaan kaikkien 
aikojen paras.

“60 000 euroa on iso 
summa rahaa. Tulos on 
loistava. Jäimme asetta-

mastamme tavoitteesta, 2 100 ammatista, jälkeen vain 
mikroskooppisen vähän”, toteaa Reetta Meriläinen, 

Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja.
Valtakunnalliset tapahtumakumppanit olivat tänä 

vuonna DNA, EY ja Fazer. Lisäksi lukuisilla paikkakun-
nilla oli paikallisia yhteistyökumppaneita.

Ensi vuonna Kävele Naiselle Ammatti järjestetään 
13.9.2015.

KURKKAA, MILTÄ KÄVELE 
NAISELLE AMMATTI 

-TAPAHTUMA NÄYTTI 
PORVOOSSA  
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NAISILLE KÄVELTIIN LÄHES 
2 000 AMMATTIA



Kuopiossa opittiin ja viihdyttiin

KOSOVOSSA  ON PANTU TUULEMAAN

trauman käsittelystä. Hanke on myös vahvistanut eri 
etnisten ryhmien välistä yhteistoimintaa

Tähän mennessä ICEP-hankkeessa on perustettu 
naisten ja nuorten ryhmiä yhteensä 50, joista 30 on 
perustettu Naisten Pankin Kosovo-hankkeen aikana. 20 
oli perustettu ennen hankkeen alkua vuonna 2012. 

Viime kesäkuussa seitsemän naistenpankkilaista 
teki matkan Kosovoon. Ryhmä vieraili sekä Kosovon 
albaanialueilla että Pohjois-Mitrovican serbialueilla ja 
tutustui useiden naisryhmien toimintaan.

Cabra-nimisessä albaanikylässä naiset ovat perusta-
neet baklavaryhmän. Neljä naista valmistaa perinteisiä 
baklava-leivonnaisia ja myy tuotteitaan Mitrovican ja 
Kosovon isoihin myymälöihin. Ryhmä toimii kylässä 
sijaitsevassa kontissa, jonne naiset ovat saaneet lahjoi-
tuksena paistinuunit. 

Kyseisellä alueella albaaninaiset edustavat vähem-
mistöä. Kylässä ei ole ollut ongelmia väestöryhmien 
kesken, mutta tiettyihin muodollisuuksiin on totuttu.

”Kansainväliset järjestöt ymmärtävät meitä parem-
min kuin Kosovon viranomaiset”, toteaa ryhmän vetäjä 
Sela Imeri. Ammatillisten kurssien ansiosta kylän 
naiset muun muassa viljelevät mansikkaa, hedelmiä 
ja vihanneksia, tarhaavat mehiläisiä sekä valmistavat 
kierrätysmateriaaleista koruja.

Teksti: Tiina Toivakka
Juttu pohjautuu Saija Tolvasen  

matkakertomukseen Kosovosta.
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Naisten Pankin tämän vuoden paikallis-
ryhmätapaaminen järjestettiin lokakuun 

alussa Kuopiossa. Savon sydämeen kokoontui 
kaikkiaan yli 40 naistenpankkilaista nautti-
maan yhdessäolosta ja kiinnostavista puheen-
vuoroista, oppimaan uusia asioita Naisten 
Pankin toiminnasta sekä jakamaan kokemuk-
sia. Osallistujat tulivat kaikkiaan 11 paikka-
kunnalta, parhaiten edustettuna oli järjestäjä-
paikkakunta Kuopio.

“Osallistujamäärä oli hyvä ottaen huomioon 
sijainnin. Monelle matka Kuopioon oli pitkä”, 
toteaa Naisten Pankin koordinaattori Jaana 
Hirsikangas.

Kaksipäiväinen tapahtuma piti sisällään 
muun muassa ohjausryhmän puheenjohtajan 
Reetta Meriläisen ja johtoryhmän puheenjoh-
tajan Sini Nortan puheenvuorot.

Osallistujat kuulivat myös uutta tietoa muun 
muassa Naisten Pankin AineistoPankista, Kävele 
Naiselle Ammatti -tapahtuman tuloksista sekä 
kuulumisia Kosovosta ja Kongosta.

Pienryhmissä opeteltiin sosiaalisen median 
hyödyntämistä ja pohdittiin, miksi, mitä, mil-
loin ja miten naistenpankkilaisten kannattaa 
somettaa.

Kokouksen antiin oltiin tyytyväisiä ja myös 
järjestelyt saivat kiitosta. Ohjelmaa pidettiin 
konkreettisen ja luentojen pohjalta syntyi pal-
jon hyvää ja rakentavaa keskustelua. Erityises-
ti kiinnostusta herättivät Kosovon ja Kongon 
matkakuulumiset, jotka konkretisoivat hyvin 
Naisten Pankin toimintaa kohdemaissa. Pa-
lautteessa nousseet kehitysideat pyritään to-
teuttamaan 
Naisten 
Pankin Ke-
vätpäivillä 
Helsingissä 
31.1.2015.
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TAMPEREEN NAISTEN PANKIN 
TALKOORYHMÄ VUODEN ILONA
Tampereen Yrittäjänaiset ry on 
valinnut Naisten Pankin talkooryh-
män Tampereella Vuoden Ilonaksi. 
Vuoden Ilona on esimerkki yrittä-
jänaisen myönteisestä tarmosta ja 
rohkeudesta toteuttaa omaa unel-
maa. Aiempina vuosina tunnustus 
on myönnetty yksittäiselle henki-
lölle, mutta tänä vuonna sen sai 
käsitöitä tekevä ryhmä, joka aloitti 
toimintansa vuonna 2009. Ryhmä 
on kokoontunut lähes viikoittain ja 
onnistunut hankkimaan yli 1 000 
Ammattia, joilla tuetaan kehi-
tysmaiden naisten yrittäjyyttä ja 
toimeentuloa. 

NAISTEN PANKIN KEVÄTPÄIVÄ 
31.1.2015
Naisten Pankin Kevätpäivä jär-
jestetään Helsingissä 31.1.2015 
osoitteessa Eteläranta 8, Kirkon 
Ulkomaanavun tiloissa. Tilaisuu-
dessa ideoidaan yhdessä teemoja 
vapaaehtoisten mukaan saamiseksi 
ja innostamiseksi sekä käydään läpi 
vuoden 2015 tapahtumia. Lisäksi 
tilaisuudessa puhuu Kirkon Ulko-
maanavun haitilainen työntekijä 
Jeunay Mackendy, joka kertoo Nais-
ten Pankin työstä Haitissa. Päivä 
päättyy vapaaehtoiseen sosiaalisen 
median työpajaan. 

SEURAAVAT NAISTEN PANKIN 
ONLINE-KOULUTUKSET 
HELMIKUUSSA
Syvennä tietojasi Naisten Pankin 
toiminnasta ja opi, miten juuri 
sinä voit olla mukana edistä-
mässä kehitysmaiden naisten 
yrittäjyyttä. Seuraavat Naisten 
Pankin online-koulutukset 
ovat 4.2. teemalla Naisten 
Pankki Suomessa ja 10.2. 
teemalla Naisten Pankin 
hankkeet, aina kello 
17.15–18.30. Ilmoittau-
du etukäteen jaana.
hirsikangas@kirkonul-
komaanapu.fi ja saat 
linkin virtuaaliseen 
seminaaritilaan. 

Ajankohtaista

Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, joka kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeen-
tulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin varoja ja hankkeita hallinnoi Kirkon Ulko-
maanapu. Naisten Pankilla on hankkeita 12 eri maassa ympäri maailmaa. Yhteensä lahjoituksia on kerätty yli  
7 miljoonaa euroa. Suomessa toimintaa toteutetaan yli 3 000 vapaaehtoisen voimin 35 paikkakunnalla. 

www.naistenpankki.fi    |    Lahjoittajapalvelu 020 787 1201
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Tutustu Naisten Pankin tapahtumiin osoitteessa www.naistenpankki.fi/tapahtumat. 


