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TÄYSKYMPPI TULI TÄYTEEN
ELOKUUN ALUSSA

N
Pisaroista
kasvoi meri

N

aisten Pankissa kaksi asiaa on
alkanut tänä vuonna numerolla
yhdeksän.
Vuonna 2007 perustettu Naisten
Pankki on yhdeksänvuotias ja
heinäkuuhun mennessä olimme
keränneet yli yhdeksän miljoonaa
yhdeksänsataatuhatta euroa
lahjoituksina. Tätä lukiessanne
maaginen 10 miljoonan rajapyykki
on jo ylitetty. Tämä on hurja
saavutus vapaaehtoisjärjestölle,
jonka toiminta alkoi kourallisen
naisia aktiivisuudesta ja joka
edelleen kerää ison osan
lahjoituksista useista pienistä
tulovirroista. ”Pisaroista kasvaa
meri” ei siis olekaan pelkkää
sanahelinää vaan täyttä totta
Naisten Pankille vuonna 2016.
Maaliskuussa naistenpäivänä
lanseerasimme Minulla on
#suunnitelma -kampanjan, joka
näkyi muun muassa TV:ssä kevään
aikana. Toukokuussa pysähdyimme
myös keskustelemaan Naisten Pankin
strategisista valinnoista seuraaville
vuosille nykyisten ja entisten
naistenpankkilaisten sekä Kirkon
Ulkomaanavun edustajien kanssa.
Johtopäätökset noista keskusteluista
konkretisoidaan eri työryhmien
toimesta syksyn aikana. Yleisesti
ottaen totesimme, että Naisten
Pankki on edelleen oikealla polulla,
sen fokus sopii erittäin hyvin myös
Kirkon Ulkomaanavun strategiaan ja
johtotähtenämme toimii jatkossakin
kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja
omaehtoisen toimeentulon tukeminen
kestävän kehityksen keinoin.
Kati Ahvonen
Naisten Pankin johtoryhmän
toinen puheenjohtaja

aisten Pankki saavutti elokuun alussa huikean 10 miljoonan euron keräystavoitteen.
Raja rikottiin reilut yhdeksän
vuotta toiminnan aloittamisesta.
Tavoitteeseen on päästy yli
4700 kuukausilahjoittajan ja tukijan, yritysyhteistyökumppaneiden
sekä eri puolella Suomea toimivien aktiivisten paikallisryhmien
arvokkaan työn ansiosta.
Naisten Pankilla on tällä hetkellä kehitysyhteistyöhankkeita

seitsemässä maassa, ja työn tuloksena 14 eri maassa yhteensä
30 000 naista kehitysmaissa on
saanut mahdollisuuden toimeentuloon. Epäsuorasti työstä on hyötynyt yhteensä noin 140 000 ihmistä.
10 miljoonan euron rajan rikkominen on iso saavutus, mutta
työ ei jää tähän. Naisten Pankki
haluaa tavoittaa yhä uusia vapaaehtoisia ja tukijoita ja jatkaa tärkeää työtä kehitysmaan naisten ja
lasten tukemiseksi.

NAISTEN PANKKI OPEN
YLITTI TAVOITTEENSA!

Sarfvikissa
golfattiin
Ammatteja.

G

olfaa Naiselle Ammatti -hyväntekeväisyyskiertue Naisten
Pankki Open 2016 kasvoi kaudella
2016 valtakunnalliseksi 22 kentän
osakilpailuksi, joka tavoitteli 800
peliparia ja 24 000 euroa. Kiertueen tulos oli huimat 24 630 euroa
ja kiertueelle osallistui yhteensä
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821 peliparia, jolla saatiin sama
määrä Ammatteja kehitysmaiden
naisille.
Vastaanotto on ollut positiivinen: osallistumiskynnys on matala, kilpailumaksu edullinen ja
golfaajille helppo tapa osallistua
hyväntekeväisyyteen.

Kävele Naiselle
Ammatti
ennätyssuosittu!

S

unnuntaina 11.9. kävellään seitsemäs Kävele Naiselle Ammatti.
Tapahtumapaikkakuntia on tänä
vuonna mukana ennätykselliset 60,
joista miltei puolet Suomen rajojen
ulkopuolella. Kävele Naiselle
Ammatti -tapahtuman tuotoilla
tuetaan kehitysmaiden naisten koulutusta, yrittäjyyttä ja toimeentuloa.
Tapahtumaan osallistuu vuosittain
aktiivisesti myös useita julkisuuden
henkilöitä, tänä vuonna tukijoina
on mukana mm. europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Vihreiden
puheenjohtaja Ville Niinistö ja
kansanedustaja Jani Toivola.

MINULLA ON #SUUNNITELMA -KAMPANJA JATKUU

N

aistenpäivänä 8.3. käynnistyi
Naisten Pankin yhdessä Kirkon
Ulkomaanavun kanssa toteuttama
Minulla on #suunnitelma -kampanja, jonka tavoitteena on innostaa
uusia lahjoittajia ja vapaaehtoisia

mukaan toimintaan. Kampanjalla
on haluttu viestiä, miten naisten
toimeentuloa voidaan vahvistaa
yrittäjyyden kautta ja miten yrittäjyys parantaa naisten asemaa.
Kampanjaa on vuoden aikana

näkynyt sosiaalisessa mediassa, televisiossa sekä aikakauslehdissä ja
monissa tapahtumissa. Heinäkuun
alkuun mennessä tuottoa oli kertynyt 15 000 euroa. Kampanja kestää
tämän vuoden loppuun.

Naisten Pankki juhli syntymäpäivää
Vanhalla Ylioppilastalolla

N

aisten Pankki juhli yhdeksänvuotista taivaltaan tänä vuonna
Vanhan Ylioppilastalon perinteikkäässä juhlasalissa. Yli 200 vierasta osallistui lämminhenkiseen ja
tunnelmalliseen juhlaan, jossa puhuivat muun muassa tuottaja Pirjo
Suhonen, start-up -yrittäjä Inka
Mero ja Kirkon Ulkomaanavun
toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.
Upeista musiikkiesityksistä vastasivat pianisti Jenni Lappalainen ja
kanteletaiteilija Ida Elina, ja muotinäytöksessä nähtiin Ebun Kivisen
ja Maria Suomalaisen suunnittelemia vaatteita.
Illan juonsi vuoden 2015 juontajapalkinnon saanut André Noël
Chaker.
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Skills donation
– ensimmäiset
osaajat jo
maailmalla

T

änä vuonna käynnistyneessä
Skills donation -ohjelmassa
vapaaehtoiset asiantuntijat lahjoittavat ammattitaitoaan naisten
toimeentulon ja yrittäjyyden tueksi
Naisten Pankin hankkeissa. Ensimmäinen Skills donation -vapaaehtoinen on Kirsi Itkonen, joka
otti kuukauden pestin Nepaliin
arvioimaan Naisten Pankin rahoittamaa hanketta. Kirsi työskenteli
nepalilaisen tiiminjohtajan alaisuudessa ja työlistalla oli osuuskuntien
perustamisen ja paikallisten naisten
yrittäjyyden tukeminen.
Metsätalouden lehtori Kirsi Itkonen on opettanut mm. yrittäjyyttä
ja johtamista Mikkelin ammattikorkeakoulussa. "Oli hienoa päästä
tekemään ruohonjuuritason työtä.
Tutkin, miten hankkeen tavoitteet
on saavutettu, mitä on opittu ja
mitä olisi voitu tehdä paremmin",
Kirsi kuvailee tehtäväkenttäänsä.

Naisten Pankin kehittämisryhmän jäsenet.
Kuva: Maria Miklas

TUKEA KESTÄVÄMMÄLLE
YRITYSTOIMINNALLE

N

aisten Pankin alkutaipaleella
kehitysmaiden naisten tuki
oli pienimuotoista. Muutaman
viime vuoden ajan hanketoimintaa on lähtenyt kehittämään
asiantunteva kehittämisryhmä.
Työn tuloksena Naisten Pankin
hanketyössä painotetaan uusia
toimintamalleja, tavoitteena
taloudellisesti kestävämpi yritystoiminta. Käynnissä on kolme
projektia; Liberian kanalaprojekti,
Kambodžan osuuskuntatoiminnan
kehittäminen sekä Skills donation
-ohjelma, joka on aloitettu Nepalissa. Ideana on yhdistää vapaaehtoisten osaaminen ja hankkeiden
paikalliset tarpeet lyhytkestoisiksi
projekteiksi ja näin vahvistaa ja
kehittää paikallista yritystoimintaa. Skills donation -pilottihankkeet on käynnistetty Liberiassa ja
Nepalissa, ja ensimmäiset vapaaehtoiset Ritva Ohmeroluoma ja
Kirsi Itkonen ovat päässeet jo
työn touhuun.
Ihan helppoa ei yritystoimin-

ta kehitysmaiden naisille ole.
Esimerkiksi Liberian kanalassa
ongelmaksi muodostui sijainti
puolen tunnin vaivalloisen matkan päässä päätieltä, kananrehun huono saatavuus sekä
pakkausmateriaalit. Kanalaprojekti käynnistyi lupaavasti 2014,
mutta ebolan myötä se otti takapakkia. Epidemian takia Liberian
rajat suljettiin ja kanojen määrä
väheni alle puoleen, sillä rehuntuonti maahan lakkasi. Yhteistyössä Naisten Pankin tuella on
lähdetty varmistamaan
toiminnan jatkuvuus.
Rupa Tamangilla on
Naisten Pankin hyvin
kolme ompelukonetta ja
pieni sekatavarakauppa
sujunut varainhankinta
Devichourissa Nepalissa.
sekä asialle omistautuneet
Kuva Kirsi Itkonen.
vapaaehtoiset mahdollistavat uudet toimintatavat. Kun tuettu toiminta
vähitellen kattaa omat
kustannuksensa, jatkuvaa
tarvetta lahjoitusrahalle ei
enää ole vaan sitä voidaan
ohjata muihin kohteisiin.

N

aisten 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 Ulko-

Naisten Pankin tilinumerot:
Nordea FI63 1745 3000 1321 02
OP FI47 5789 5420 0246 76

maanapu. 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.

Naisten Pankki / Kirkon Ulkomaanapu
PL 210 (Eteläranta 8)
00131 Helsinki

Asiakaspalvelu:
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi
Puhelin: 020 787 1201
www.naistenpankki.fi

Osavuosikatsauksen toimitus: Tiina Toivakka ja Ritva Norrgrann | Kuvat: Naisten Pankki
Taitto: Tea Ikonen/Taitopaja Pikku Ihme Ky | Paino: Erweko Oy
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