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Dropparna  
blev ett hav

För Kvinnobanken började två 
saker i år med siffran nio: 

Kvinnobanken grundades år 2007 
och är alltså nio år, och fram till 
juli hade vi samlat in nio miljoner 
niohundra tusen euro i bidrag. 
När ni läser detta har vi redan 
nått tio miljoner. Det är en enorm 
bedrift av en frivilligorganisation 
vars verksamhet startades av 
en handfull aktiva kvinnor, och 
vars bidragsström fortfarande 
till stor del består av många små 
donationer.

”Dropparna blev ett hav” är 
alltså inte bara vackra ord, utan 
sanningen för Kvinnobanken 2016.

På kvinnodagen i mars 
lanserade vi kampanjen Jag 
har #enplan som syntes bland 
annat i tv under våren. I maj 
stannade vi upp för att diskutera 
Kvinnobankens strategiska 
vägval för de kommande åren 
tillsammans med nuvarande och 
förutvarande Kvinnobanksaktiva 
och Kyrkans Utlandshjälp. Slut-
satserna konkretiseras under 
hösten i arbetsgrupper. Generellt 
konstaterade vi att Kvinnobanken 
är på rätt spår och att dess fokus  
stämmer bra överens med Utlands-
hjälpens strategi. Vår ledstjärna 
är också i fortsättningen att 
med hållbara metoder stödja 
företagande och självständiga 
utkomstmöjligheter för kvinnor i 
utvecklingsländer.

Kati Ahvonen
En av två ordförande för 

Kvinnobankens ledningsgrupp

TIO MILJONER NÅDDES  
I BÖRJAN AV AUGUSTI

Välgörenhetsturnén Kvinno-
banken Open växte under 

säsongen 2016 till en nationell 
deltävling på 22 banor. Som mål 
ställdes att få 800 spelarpar och 24 
000 euro. Man uppnådde fantas-
tiska 24 630 euro och 821 spelar-

par! Det betyder lika många Yrken 
till u-landskvinnorna.

Mottagandet har varit positivt: 
tröskeln att delta är låg, tävlings-
avgiften är förmånlig och den är 
ett behändigt sätt för golfarna att 
idka välgörenhet.

I början av augusti nådde Kvin-
nobanken otroliga tio miljoner 

euro i insamlade medel. Gränsen 
spräcktes drygt nio år efter att 
Kvinnobanken grundades.

Målet har nåtts tack vare det 
värdefulla arbete som utförts av 
4700 månadsgivare och stödjare, 
företagspartner och de aktiva 
lokalgrupperna runtom i landet.

Kvinnobanken har för närva-
rande utvecklingssamarbetspro-
jekt i sju länder. Som ett resultat 

av arbetet har sammanlagt 30 000 
kvinnor i 14 utvecklingsländer 
fått utkomstmöjligheter. Indi-
rekt har arbetet gagnat 140 000 
människor.

Att nå tio miljoner euro är en 
stor prestation. Men arbetet slutar 
inte här. Kvinnobankens mål är 
att i fortsättningen nå ännu fler 
frivilliga och bidragsgivare, och 
fortsätta det viktiga arbetet att 
stödja kvinnor och barn i utveck-
lingsländer.

I Sarfvik 
golfade 

man yrken.

KVINNOBANKEN OPEN  
ÖVERTRÄFFADE SITT MÅL!
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Söndagen den 11 september ord-
nas det sjunde Gå ett Yrke till 

en Kvinna-evenemanget. Antalet 
orter som deltar är i år rekordstort, 
60 st, av vilka uppemot hälften 
finns utanför Finlands gränser. 
Intäkterna från evenemanget går till 
att stödja utbildning, företagande 
och utkomstmöjligheter för u-lands-
kvinnor. Många offentliga personer 
deltar varje år – i år bland annat  
Europaparlamentarikern Sirpa 
Pietikäinen, De grönas ordförande 
Ville Niinistö och riksdagsledamo-
ten Jani Toivola.

KAMPANJEN JAG HAR #ENPLAN FORTSÄTTER 

Kvinnobanken firade sina nio år 
i den anrika festsalen i Gamla 

Studenthuset. Mer än 200 gäster 
deltog i den varma och stämnings-
fulla festen. Bland dem som fram-
trädde fanns bl.a. annat producent 
Pirjo Suhonen, startupföretagaren 
Inka Mero och verksamhetsledaren 
vid Kyrkans Utlandshjälp, Jouni 
Hemberg. För musiken stod pianis-
ten Jenni Lappalainen och kan-
telekonstnären Ida Elina, medan 
kläder av Ebun Kivinen och Maria 
Suomalainen sågs i modeuppvis-
ningen.

André Noël Chaker, vald till 
årets konferencier 2015, ledde 
kvällen.

Gå ett Yrke till  
en Kvinna rekord-
populärt!

På Kvinnodagen den 8 mars 2016 
startade kampanjen Jag har #en-

plan, som Kvinnobanken genomför 
med Kyrkans Utlandshjälp. Målet är 
att inspirera nya givare och frivilli-
ga att komma med i verksamheten. 

Med kampanjen vill vi berätta hur 
kvinnors utkomstmöjligheter kan 
stärkas genom företagande och hur 
företagandet förbättrar kvinnornas 
ställning. 

Under året har kampanjen varit 

synlig i sociala medier, tv, tidskrif-
ter och vid många evenemang.  
I början av juli hade den inbringat 
15 000 euro. Kampanjen pågår hela 
året.

Kvinnobanken firade födelsedag  
i Gamla Studenthuset
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Då Kvinnobanken tog sina första 
steg var stödet till u-lands-

kvinnorna småskaligt. Våra 
projekt har under de senaste åren 
utvecklats i vår utvecklingsgrupp 
som består av sakkunniga. Som 
ett resultat av det arbetet betonar 
Kvinnobanken nya verksamhets-
modeller i sina projekt. Målet är 
att företagandet skall vara ekono-
miskt hållbarare. Tre projekt är på 
gång: hönsfarmprojektet i Liberia, 
utvecklandet av andelslagsverk-
samheten i Kambodja samt Skills 
Donation som startat i Nepal. Idén 
är att i korta projekt förena det 
kunnande som volontärerna har 
med lokalsamhällenas behov. På 
så sätt garanterar man att företags-
verksamheten lever vidare. Pilot-
projekt har startats i Liberia och 
Nepal, och de första volontärerna 
– Ritva Ohmeroluoma och Kirsi 
Itkonen – är redan på plats.

Enkelt är företagandet inte för 
utvecklingsländernas kvinnor. 
Exempel på problem som höns-

farmen i Liberia hade var för-
packningsmaterialen, bristen på 
hönsfoder och att det var en halv 
timmes besvärlig resa från farmen 
till huvudvägen. Hönsfarmprojek-
tet startade 2014 men avstannade 
på grund av ebolaepidemin. På 
grund av epidemin stängdes Li-
berias gränser, och antalet hönor 
minskade med mer än hälften 
eftersom det inte fanns tillräckligt 
med foder. Med stödet 
från och samarbetet med 
Kvinnobanken arbetar 
man nu för att säkra att 
verksamheten fortsätter.

Kvinnobankens lyckade 
medelinsamling och de 
hängivna volontärerna 
möjliggör nya verksam-
hetsmodeller. När verk-
samheten som stöds små-
ningom börjar bära sina 
egna kostnader behövs 
inte donationerna längre, 
och de kan då riktas till 
nya mål.

Skills donation 
– de första 
experterna är 
redan på plats

I år startade Skills donation-pro-
grammet där sakkunniga donerar 

sin yrkeskunskap för att stödja 
kvinnors utkomst och företagan-
de. Den första volontär är Kirsi 
Itkonen, som under en månad i 
Nepal utvärderade ett projekt som 
Kvinnobanken finansierat. Kirsi 
arbetade under den nepalesiska 
teamledaren, och i arbetet ingick 
att stödja kvinnors företagande och 
grundandet av andelslag.

Kirsi Itkonen är lektor i skogs-
bruk och har bland annat undervi-
sat i företagande och ledarskap vid 
yrkeshögskolan i S:t Michels. ”Det 
var fint att få möjligheten att arbeta 
på gräsrotsnivå. Jag studerade hur 
målen nåtts, vad man har lärt sig 
och vad som kunde gjorts bättre”, 
beskriver Kirsi sitt uppdrag.

Kvinnobanken stöder, enligt principerna om hållbar 
utveckling, kvinnors företagande och utkomstmöj-

ligheter. Kvinnobanken är en frivilligorganisation vars 
styrka är de aktiva frivilliga, de otaliga aktionärerna 
samt donatorerna.  

Kvinnobankens fond förvaltas av Kyrkans Utlands-

hjälp. Kvinnor är den huvudsakliga målgruppen för 
Kvinnobankens hjälp. Men genom att hjälpa kvinnorna 
hjälper vi också deras familjer och samtidigt hela byge-
menskapen. 

Bland Kvinnobankens finansiärer och företagsänglar 
finns företag, sammanslutningar, kvinnor och män. 

Kontonummer:
Nordea FI63 1745 3000 1321 02
OP FI47 5789 5420 0246 76 

STÖD TILL MER HÅLLBART 
FÖRETAGANDE

Kvinnobanken/Kyrkans Utlandshjälp
PB 210 (Södra kajen 8)
00131 Helsingfors

Kundtjänst 
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi
Telefon: 020 787 1200 (mån–fre 9–16)
www.kvinnobanken.fi
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Medlemmarna i Kvinnobankens 
utvecklingsgrupp. Bild: Maria Miklas.

Rupa Tamang har tre 
symaskiner och en liten 
diversehandel i Devichour 
i Nepal. Bild: Kirsi Itkonen


