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KÄNNEDOM OM VART 
PROJEKT BIDRAR TILL 

INSAMLING AV MEDEL TILL 
FÖRMAN FÖR KVINNOR I 

UTVECKLINGSLÄNDER



Kvinnobanken fascinerar 
och inspirerar

Jag har hela mitt liv jobbat inom mediebranschen, 
de 20 senaste åren som chefredaktör på Finlands 

största dagstidning.
Trots det har jag inte synts lika mycket i medierna 

som idag, som ny ordförande för Kvinnobankens styr-
ningsgrupp.

Under vecka 24 skedde t.ex följande: utrikesministe-
riets lunch för Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN 
Women. Hon var mycket intresserad av Kvinnobankens 
verksamhet. Möte med två potentiella donatorer. Före-
drag på den internationella Future Infinite kongressen 
med Kvinnobanken som ämne. Medverkade i ekonomi-
program på Yle I, med mycket diskussion om Kvinno-
banken. Programmet sändes 25.7.

Man kunde kanske inbilla sig att man är en intres-
sant mediepersonlighet, men frågan gäller tack och lov 
mycket större och viktigare saker. Det, att Kvinno- 
banken intresserar. Vi har flyt. Och det är bra det.

Publicitet har inget egenvärde men det är ett utmärkt 
instrument för att sprida kunskap om Kvinnobanken. 
Det i sin tur bidrar till ökade bidrag till förmån för 
kvinnor i utvecklingsländer. Den stora frågan är också 
hur man skall kunna förädla intresse och positiv publi-
citet till euro? Där har vi alla en utmaning. Vi behöver 
jämt både nya idéer, vi behöver omarbeta gamla idéer, 
och vi bör genomföra existerande idéer.

Kvinnobankens vår gick fint. Nu är det sommar och 
sommartiden ger kroppen, sinnet och hjärnan ro. Utvi-
lade hjärnor orkar bättre producera nya idéer och pla-
nera. Efter semestern kavlar vi igen glatt upp ärmarna 
och sätter igång! Redan i september väntar Kvinnoban-
kens stora gångprojekt.

Ett varmt tack till alla för början  av året, jag önskar 
er en skön sommar!

Reetta Meriläinen

En delegation från 
Kvinnobanken 

besökte i januari 
Bensonville Mothers’ 

Club i Liberia.  
Bild: Ulla Tarkka

ETT STEG 
FRAMÅT

I början av förra året sammankallade vi Kvinnoban-
kens utvecklingsgrupp, med syfte att ta fram nya 

metoder för att utveckla verksamheten. Till gruppen 
hör medlemmar från Kvinnobankens styrnings- och 
ledningsgrupp samt nyckelpersoner från Kyrkans 
Utlandshjälp.

“Våra projekt har hittills varit sk. gräsrotsprojekt 
genom vilka man kunnat stöda enskilda kvinnors 
inkomstmöjligheter. Nu då verksamheten stadgats 
och vi åstadkommit mycket, är det dags att ta ett steg 
framåt”, berättar Satu Mehtälä, en av Kvinnobankens 
grundare och medlem i  utvecklingsgruppen.

Som följd av brainstorming föddes tanken om några 
pilotprojekt av vilka ett som redan kört igång är grun-
dandet  av hönsgårdar som drivs av kvinnor i Liberia.

Strävan är att man istället för att se på enskilda 
verksamheter, betraktar hela värde- och produktions-
processen och att man därigenom kan utveckla mång-
sidigare förutsättningar för affärsverksamhet. Den 
vägen effektiveras verksamheten”, förklarar Mehtälä.

Man kan till exempel utveckla hönseriprojektet 
till att omfatta, förutom uppfödning och försäljning, 
också marknadsföring, catering och matservering. 

Enligt Mehtälä strävar Kvinnobanken till att lösgöra 
sig från projekten.

“Kvinnorna börjar redan klara sig själva och vår 
roll som hjälpare kommer att förändras till någon som 
följer med vid sidan om.

“Nätverken förvaltar enormt mycket kunskap, vi 

Kvinnobanken har under sina sju 
verksamhetsår åstadkommit mycket 
och förbättrat inkomstmöjligheterna 
för många kvinnor. Nu är det dags att 
ta ett nytt steg. 



I TAVASTEHUS 
SJUDER 
VERKSAMHETEN AV 
GLÄDJE
Kvinnobankens lokalavdelning i Tavastehus hör till 

de aktivaste i Finland och verksamheten sjuder av 
glädje över det gemensamma arbetet. Päivi Aikasalo 
som leder gruppen berättar att hemligheten ligger däri, 
att alla erbjuds en möjlighet att göra det den kan och 
vill.

“Vi har några tiotal aktiva grupper, hantverksgrup-
pen är en av de mest entusiastiska. Vi erbjuder också 
olika workshops, senast en kak-workshop och en 
workshop för vilda grönsaker. Man kan delta i en enda 
aktivitet om man inte vill binda sig för längre tid”.

I april bakades det ivrigt gräddkvargstårta med 
fruktgele´ i Hätilä kyrkas kaféutrymme som såldes till 
förmån för Kvinnobanken, till glädje för alla.

”I maj ordnades en mycket populär kurs i vilda 
grönsaker, en expert gav råd om hur man skall använda 
vilda grönsaker. Vi får materialet som donationer och 
brukar, beroende på workshop, uppbära en avgift på 
15–20 euro”, berättar Aikasalo. Till exempel kunde vi 
få ihop nästan 20 yrken genom kak-workshopen.

Lokalgruppen i Tavastehus har också deltagit i 
Restaurangdagarna. Senaste år serverade man mat i ett 
vintage-kafé och i en våffelbar.

Förutom att ordna egna aktiviteter deltar Tavaste-
husgruppen i andras evenemang, blanda annat har 
man sett Kvinnobanksmedlemmar både på Ekomässan 
och på Ämyrock.

Aikasalo påminner om att det är viktigt med feed-
back.

“Vi försöker alltid att 
tacka och uppmuntra 
varandra och dem som 
hjälper oss. Och det lönar 
sig att ha bra relationer till 
media, på det sättet sprids 
information om vår verk-
samhet.”

Text: Tiina Toivakka
Bild: Taija Pihlaja-

niemi

Päivi Aikasalo bakar 
läckra kakor för att 
stöda Kvinnobankens 
verksamhet.

Kvinnobankens vår 2014 i siffror
•	 Kvinnobanken har samlat in dryga 6.8 miljoner euro under 

sin verksamhetstid. Strålande! Sjumiljonersstrecket hägrar!

•	 Enligt maj månads fondrapport uppgår de sammanlagda 
donationerna januari-maj 2014 till sammanlagt 415 030 
euro. Året innan var motsvarande summa 423 119 euro, vi 
ligger alltså ännu 8000 euro efter senaste år.

•	 Glädjande nog har företagsdonationerna ökat jämfört med 
året innan (29 845 euro mot 19 552 euro), försäljningen av En 
Annorlunda Gåva har också ökat något. Inom privata dona-
tioner är läget ungefär detsamma som för ett år sedan(281 
918 euro mot 278 262 euro). Det största minustecknet är vid 
de lokala gruppernas donationer, nu 50 837 mot 76 289 euro 
för ett år sedan.

•	 Kostnaderna har hållits nere. Till slutet av maj har använts 
62 539 euro, nästan 30 000 euro mindre än vid motsvarande 
tid förra året. Skillnaden förklaras med kostnader för jubileet 
samt med Businessängel-kampanjen vars kostnader hänför 
sig till förra året.

•	 För projekt har vi budgeterat 1,6 miljoner euro i år. Vi har 
hittills använt 637 922 euro.

•	 Vår reserv är 1,24 miljoner euro. På denna nivå klarar vi 
oss genom innevarande år och har kvar medel för 2015.

•	 Kvinnobankens projekt har direkt hjälpt över 16 000 kvin-
nor samt förbättrat livskvaliteten för cirka 60 000 männis-
kor. Drömmar har förverkligats.

har mycket att lära oss av afrikanska kvinnor då det 
gäller t.ex gemenskaper.  Växelverkan, hållbar utveck-
ling och ansvar kommer att vara allt viktigare i vår 
verksamhet, summerar Mehtälä.

Text: Tiina Toivakka Bild: Antti Reenpää



Aktuellt

Kvinnobanken är en frivilligorganisation som samlar in donationer för att utveckla företagsamhet och inkomstmöj-
ligheter för kvinnor i utvecklingsländer enligt principerna för hållbar utveckling. Kyrkans utlandshjälp administrerar 
Kvinnobankens fond och projekt. Kvinnobanken har projekt i 12 olika länder runtom i världen. Man har samlat in över 
6 miljoner euro som donationer. I Finland bedrivs verksamheten med över 3000 frivilliga på 35 orter.

www.naistenpankki.fi    |    Donationer 020 787 1201

GÅ ETT YRKE FÖR EN KVINNA 
14.9.2014
På söndagen 14.9.2014  sker Gå 
ett yrke för en kvinna projektet I 
Finland. I år deltar 24 orter allt från 
Mariehamn till Uleåborg och Kotka. 
Kom med – ensam eller tillsam-
mans – utmana en kompis! 

Läs mer på www.naistenpankki.
fi/kavely.

SAMARBETE MELLAN SAMUJI 
OCH KVINNOBANKEN
Designhuset Samuji och Kvin-
nobanken har påbörjat ett samar-
bete. Samuji har designat en liten 
läderväska och en plånbok. Av 
försäljningen går en del till Kvinno-
banken. Textilkonstnärinnan Erja 

Hirvi har designat 
produkternas Ana-
nasmönster. Pro-
dukterna kan köpas 
i Samuji affärerna 
i Helsingfors samt 
genom Samujis 
nätbutik. 

KVINNOBANKENS ONLINE-
SKOLNINGSTILLFÄLLEN I 
SEPTEMBER
Fördjupa dina kunskaper om Kvin-
nobankens verksamhet och lär dej, 
hur just du kan vara med och med-
verka för att stöda kvinnors före-
tagsverksamhet i utvecklingsländer. 
De följande online-skolningstill-
fällena är 1.9 och 9.9 17.15–18.30. 
Anmäl dig till jaana.hirsikangas@
kirkonulkomaanapu.fi och du får 
länken till det virtuella seminariet.

Tr
yc

k
er

i:
 T

yy
li

p
ai

n
o 

O
y

B
il

d
er

: A
n

tt
i 

R
ee

n
p

ää
, T

ai
ja

 P
ih

la
ja

n
ie

m
i 

oc
h

 U
ll

a 
Ta

rk
k

a

Bekanta dig med Kvinnobankens evenemang på www.naistenpankki.fi/tapahtumat. 

Tvåltillverkning vid ett 
yrkesutbildningsprojekt 
i Liberia. 
Bild: Antti Reenpää


