Kuvassa Fatu Cooper, Liberia. Kuva Ville Palonen.

NAISTEN PANKIN
VUOSIKERTOMUS 2015
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Vuosi 2015 tuotti iloa, euroja ja ennätyksen

S

uomen talous ja ilmapiiri saattoivat muuten mataa alakuloisissa tunnelmissa vuonna 2015, mutta
Naisten Pankille vuosi oli ennätysvuosi.
Varainhankinnassa tulos oli kaikkien aikojen paras
ja rahaa kerättiin 1,44 miljoonaa euroa!
Naisten Pankki on vuodesta 2007 alkaen kerännyt
maailman köyhimpiä naisia tukeviin hankkeisiin jo
9,158 miljoonaa euroa. Hankkeilla tuetaan naisten
omaehtoista, kestävää toimeentuloa ja yrittäjyyttä, tällä
hetkellä kolmessa maanosassa, seitsemässä maassa.
Varainhankinnassa nousivat erityisesti esiin yksityiset lahjoittajat, joiden lahjoituksista kertyi 969 000 euroa.
Heille lämpimät ja suuret
kiitokset!
Hyvään tulokseen vaikuttivat merkittävästi myös Naisten
Pankin paikallisryhmät, jotka
paransivat reippaasti tuottoaan
ja keräsivät yli 200 000 euroa.
Sydämellinen kiitos aktiivisille
vapaaehtoisille!
Vuosi 2015 oli huipputoimelias vuosi. Uusia tapahtumia syntyi vanhojen rinnalle.

Valtakunnalliset Kävele Naiselle Ammatti ja Golfaa
Naiselle Ammatti -tapahtumat laajenivat ja keräsivät
ennätysjoukkoja, mikä näkyi myös euroissa.
Uusi valtakunnallinen tapahtuma, Lue Naiselle
Ammatti, toteutettiin yhdessä kirjailija Sofi Oksasen,
Like-kustantamon ja Suomalaisen Kirjakaupan kanssa.
Kirjailijakiertue oli yleisömenestys.
Naisten Pankin työn tuloksena 28 000 naista kehitysmaissa on saanut mahdollisuuden toimeentuloon.
Epäsuorasti työstä on hyötynyt yhteensä noin 140 000
ihmistä. Ne ovat upeita lukuja.
Vuosi 2016 on Naisten
Pankille uusien mahdollisuuksien vuosi. Pankilla on näkyvä
rooli Kirkon Ulkomaanavun
toimeentulon teemavuodessa.
Kampanjan slogan kuuluu:
”Minulla on suunnitelma”.
Meilläkin on. Tehdään vuodesta paras!
Reetta Meriläinen
Naisten Pankin
ohjausryhmän puheenjohtaja

S

ydän pomppasi kurkkuun, kun sain reissuun
viestin, että olen tullut valituksi toiseksi Naisten
Pankin johtoryhmän puheenjohtajista! Monivuotinen
työni aktiivisena naistenpankkilaisena saa näin hienon
jatkon. Intoa ja motivaatiota löytyy, sillä sydämeni
sykkii Naisten Pankille.
Olen itse yrittäjä. Naisten Pankin ajatus auttaa
ihmisiä auttamaan itseään nimenomaan yrittämisen
kautta on minulle erityisen tärkeää. Mottoni on, että jos
haluat auttaa nälkäistä ihmistä, älä anna hänelle kaloja,
vaan opeta hänet kalastamaan.
Suurin osa kanssasisaristamme elää köyhyydessä
vailla toivoa tulevaisuudesta. Me rikkaat länsimaalaiset elämme yltäkylläisyydessä, mutta haluamme silti
lisää. Valitamme pikkuasioista, vaikka meillä on kaikki
hyvin. Kun Kambodžan hankematkalla näin Naisten Pankin kyläpankit ja niiden iloiset säästöryhmät,
tunsin ylpeyttä. Kun eräs yrittäjä-äiti kertoi, että hänen
lapsensa eivät enää näe nälkää, puhkesin kyyneliin.
Kun näin iloiset lapset koulussa, tunsin onnea ja iloa,
sillä apumme ansiosta yhä useampi lapsi voi käydä
koulua.

Naisten aseman parantaminen tekee maailmasta
paremman paikan, vaikka välillä haaste saattaa tuntua
kohtuuttomalta. Monet maailman konflikteista lisäävät
nimenomaan naisten taakkaa ja heikentävät heidän
asemaansa.
Mutta onneksi meidän ei tarvitse parantaa koko
maailmaa itse, riittää että autamme naista kerrallaan.
Tämä ainutlaatuinen ajatus on
kirjattu myös Naisten Pankin
tukkimiehen kirjanpitoa kuvaavaan logoon.
Naisten Pankki on toimintavuosiensa aikana osoittanut,
että pystymme aikaansaamaan
pysyvän vaikutuksen hankkeissamme. Kiitos vapaaehtoisille
aktiiveille, ystäville sekä sidosryhmille arvokkaasta työstä.
Hannele Haltia
Naisten Pankin johtoryhmän
toinen puheenjohtaja
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Kuva: Tero Takalo-Eskola

Yrittäjä kannustaa naisia yrittämään
ja siten auttamaan itseään

VUODEN 2015 TÄRKEÄT LUVUT
Vuonna 2015 Naisten Pankki toimi kolmessa maanosassa ja kahdeksassa
maassa. Afrikassa naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa tuettiin Liberiassa,
Sierra Leonessa, Ugandassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Aasiassa työtä tehtiin Nepalissa, Kambodžassa ja Myanmarissa. KeskiAmerikassa Naisten Pankilla oli hanke Guatemalassa. Hanke Kongon
demokraattisessa tasavallassa päättyi suunnitellusti vuoden 2015 lopulla.

10 %
Yksityislahjoitusten
määrä kasvoi lähes
kymmenen prosenttia
vuodesta 2014.

3227

1511

kuukausilahjoittajaa

osakasta
750 euron hintaisen osakkeen
ostaneita osakkaita oli 1511.

ihmiselle mahdollisuus
toimeentuloon
Yhteensä 4594 ihmistä sai Naisten
Pankin tuen ansiosta mahdollisuuden
toimeentuloon vuoden 2015 aikana.

14 %
hallintokulujen osuus

1 440 000

Naisten Pankin vuosibudjetti
on noin miljoona euroa. Hallintokulujen osuus on siitä
noin 14 prosenttia.

euroa kehitysmaiden
naisille
Kotimaassa Naisten Pankki teki
vuonna 2015 tähän asti parhaan
tuloksensa ja keräsi yhteensä
1,44 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisille.

3 000
vapaaehtoista
Toiminnassa oli vuonna 2015
mukana noin 3 000 vapaaehtoista ympäri Suomea.

500
tapahtumaa

35
PAIKALLISRYHMÄÄ
Suomessa Naisten Pankki toimii 35
paikallisryhmässä Ahvenanmaalta
Rovaniemelle. Marraskuussa 2015
perustettiin paikallisryhmä Espanjan Fuengirolaan. Naisten Pankki
Aurinkorannikko on ensimmäinen
paikallisryhmä Suomen rajojen
ulkopuolella. Vuonna 2015 myös
Savonlinna sai oman Naisten Pankin paikallisryhmän.

4594

9 158 000

Vapaaehtoiset järjestivät
viime vuonna yli 500 tapahtumaa kirjapiireistä konsertteihin ja korukirppiksistä
kävelytapahtumiin.

euroa kehitysmaiden naisten auttamiseen
Toukokuussa 2007 perustettu Naisten Pankki on kerännyt yhteensä yli
9,158 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten auttamiseen. Hankkeita on
ollut yhteensä 14 eri maassa, ja niistä on hyötynyt noin 28 000 ihmistä.
Välillisiä hyödynsaajia on ollut yhteensä yli 140 000.
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H

VUONNA 2015 KOKATTIIN,
KEHITYSMAIDEN

elsingissä tammikuun lopulla vietettyyn
Kevätpäivään osallistui yli 90 naistenpankkilaista kaikkiaan 21 paikkakunnalta.
Lämmin tunnelma ympäröi Kirkon Ulkomaanavun toimitiloihin saapuneet vapaaehtoiset.
Ikiaktiivi ja perustajajäsen Satu Mehtälä
kertoi Naisten Pankin syntyvaiheista, Kirkon
Ulkomaanavun työntekijä Jeunay Mackendy
toi terveiset Haitista, ja vilkasta keskustelua
käytiin muun muassa uusien vapaaehtoisten rekrytoinnista, tulevasta Bisnesenkelikampanjasta ja muista vuoden tapahtumista.
Kevätpäivästä tarttui mukaan intoa, ideoita ja
rohkeutta yhdessä tekemiseen.

R

avintolapäivinä
Naisten Pankin aktiivit järjestivät useita eri
tapahtumia ja perustivat
pop up -ravintoloita eri
puolille Suomea. Helmikuun Ravintolapäivä osui
laskiaissunnuntaihin, ja
Hämeenlinnan pankkilaiset pistivät pullapulkan
liikkeelle. Toukokuussa
Mikkeliin pystytettiin
luomulettubaari ja elokuun Ravintolapäivänä
Seinäjoen kaupungintalolle nousi nepalilaista
ruokaa tarjoava pop up
-ravintola.

Naisten Pankki järjesti
vuonna 2015 yli 500
tapahtumaa ympäri
Suomea sekä ulkomailla.

N

aisten Pankin vuoden päätapahtuma Kävele Naiselle Ammatti järjestettiin 13. syyskuuta 2015, jo kuudetta
kertaa. Suomessa käveltiin Ammatteja
kehitysmaiden naisille 24 paikkakunnalla. Ulkomailla tapahtumaan otettiin
osaa aktiivisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Muualla Euroopassa osallistujia oli 11 eri paikassa, muun muassa
Berliinissä, Lontoossa ja Rodoksella.

K

NA tuotti noin 70 000 euroa
eli yhteensä 2 300 Ammattia. Kasvua viime vuoteen oli
jopa 15 prosenttia. Moni julkisuuden henkilö oli aktiivisesti
ja näkyvästi tukemassa tapahtumaa. Helsingissä mukana olivat
Leena Harkimo ja Baba Lybeck,
Turussa Lola Wallinkoski ja
Pete Poskiparta, Espoossa Aira
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Samulin, Jyväskylässä Henna
Virkkunen, Tampereella tangokuningattaret Johanna
Debreczeni, Elina Vettenranta
ja Mervi Koponen, Sari Essayah
Kuopiossa ja Riitta Nelimarkka
Loviisassa. Ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Lenita Toivakka osallistui kävelyyn Helsingin
Töölönlahdella.

KÄVELTIIN JA LUETTIIN
NAISTEN HYVÄKSI
N

aisten Pankin Syyspäivät järjestettiin Hämeenlinnassa 3.–4. lokakuuta. Perussa Naisten Pankin
hankkeen vaikutusarviointitutkimusta tehnyt Oona
Timonen kertoi työstään. Työpajoissa pohdittiin muun
muassa markkinoinnin ja varainhankinnan tehostamista, uusien jäsenten rekrytointia ja tiedonkulun parantamista. Kambodžassa vieraillut aktiivi Ritva Ohmeroluoma kertoi sinne suunnitelluista osuuskuntahankkeista.
Syyspäivät huipentuivat yleisölle avoimeen paneeliin,
jossa pohdittiin, miksi naiseen kannattaa panostaa.
Paneeliin osallistuivat Sirpa Pietikäinen, Sari Autio,
Ozan Yanar ja Fadumo Dayib.

K

irjailija Sofi Oksasen uusin romaani Norma ilmestyi syyskuussa. Loka-joulukuussa Oksanen kiersi
ympäri Suomea markkinoimassa kirjaansa. Lue Naiselle Ammatti -kiertue
järjestettiin yhteistyössä Naisten Pankin, Suomalaisen Kirjakaupan ja Liken
kanssa. Naisten Pankki vastasi erilaisista iltatilaisuuksista. Lue Naiselle
Ammatti -kiertue tuotti kehitysmaiden
naisille lähes 9 000 euroa.

N

aisten Pankki oli marraskuussa ensimmäistä kertaa mukana Suomen suurimmassa yrittäjyystapahtumassa, Slushissa. Naisten Pankki osallistui tapahtumaan Non-Profits
Pitching for Start-Ups -nimisessä osiossa ja
pääsi esittelemään toimintaa tuhansien ihmisten kiinnostuneelle yleisölle. Puheenvuorossa, eli pitchissä, johtoryhmän puheenjohtaja
Sini Norta kertoi Naisten Pankin toiminnasta,
tavoitteista sekä haasteista. Lisäksi hän kutsui
paikalla olleet start-upit mukaan auttamaan
Naisten Pankkia ratkaisemaan tulevaisuuden
haasteita: miten pystymme tehokkaasti kertomaan hankkeiden vaikutuksista sekä tavoittamaan uusia jäseniä. Pitchaus saavutti huikean
suosion ja Naisten Pankki sai välittömästi viisi
erilaista yhteistyötarjousta, joiden pohjalta
suunnitellaan jatkoa.
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G

olfaa Naiselle Ammatti järjestettiin
viime vuonna neljännen kerran. Naisten
Pankki Open toteutettiin kaikkiaan viidellä
paikkakunnalla eri
kentillä (Sarfvik, Vuosaari, Kullo, Nordcenter ja Kurk). Yhteensä
turnauksiin osallistui
448 pelaajaa ja tuottoa
saatiin 224 ammatin
verran eli 6 720 euroa.

ÄITIKERHOT KOULUTTAVAT
JA TUKEVAT LIBERIALAISIA NAISIA
Marraskuussa kahdeksan aktiivista vapaaehtoista kävi Liberiassa tutustumassa
Naisten Pankin hankkeisiin. Matkalla olivat mukana myös Naisten Pankin
koordinaattori Jaana Hirsikangas sekä Kirkon Ulkomaanavun organisaation
suunnittelun koordinaattori Outi Kirkkopelto.

L

iberiassa Naisten Pankin työn perustana on seitsemän
äitien kerhoa. Näissä äitien kerhoissa on yhteensä
175 jäsentä. Yhdistysten toiminnan tuotot käytetään
tyttöjen ja naisten koulutukseen. Kukin yhdistys päättää
tuesta yhteisön tarpeiden mukaan. Varat voidaan ohjata
koulutarvikkeiden hankintaan, vähävaraisten tyttöjen
koulumaksuihin tai kouluruokailun kehittämiseen.

Yhdistykset myös järjestävät paikallisia kampanjoita tasa-arvon ja erityisesti naisten koulutuksellisen
tasa-arvon tukemiseksi. Hankkeessa tarjotaan myös
lukutaito- ja kansalaistaito-opetusta sekä tietoiskuja
varhaisten avioliittojen, teiniraskauksien ja väkivallan
estämiseksi.

PÄIVI AIKASALO, YKSI LIBERIASSA KÄYNEISTÄ AKTIIVEISTA,
KERTOO KOKEMUKSISTAAN MATKALTA:

L

änsi-Afrikan Liberia on yksi Afrikan hauraimmista valtioista. Vuosituhannen vaihteessa maata
koetteli kaksi sisällissotaa. Sitten tuli Ebola-virus,
joka halvaannutti lähes kaiken normaalin toiminnan.
Naisten Pankin tukemat äitikerhot toimivat yhteistyössä Forum for African Female Educationalists
-järjestön kanssa. Äitikerhoissa on ammattiopetusta
ja aikuisten lukutaitoluokkia. Kerhojen välityksellä
naiset voivat saada myös pienlainan sekä tukea ja
opetusta oman yrityksen perustamisessa. Toimintaan
kuuluu tiedottamista ihmisoikeuksista ja naisten
oikeuksista.
Liberiassa pyritään lisäämään kotimaista elintarviketuotantoa. Nyt suurin osa esimerkiksi kananmunista tuodaan ulkomailta. Merkittävänä
hankkeena Liberiassa on ollut liberialaisten naisten
opettaminen kanojen kasvattajiksi. Tässä kumppanuusjärjestönä on PNO, Project New Outlook.

Kanojen hoitoa opetellaan aivan perusteista alkaen.
Liberialaiset naiset olivat hyvin ylpeitä pienistä
kanaloistaan. PNO-järjestö opettaa myös kasvimaiden hoitoa. Kasvimaat tuottavat elintarvikkeita sekä
perheen tarpeisiin että myytäväksi.
Buchananin teknillisessä ammattikoulussa Grand
Bassan maakunnassa Naisten Pankin tuella opiskelee
20 nuorta naista. Moni heistä on yksinhuoltaja. Naisista tulee hitsareita, mekaanikkoja, sähköasentajia,
autonkorjaajia ja maatalousalan ammattilaisia.
Liberialaisilla naisilla on unelma paremmasta
tulevaisuudesta. Liberia opetti, että kukaan ei pysty
oman tulevaisuutensa rakentamiseen yksin. Ketju
suomalaisesta naistenpankkilaisesta Liberian äitikerhon äitiin on pitkä, mutta välttämätön. Apu
menee perille ja paikallisten kumppanuusjärjestöjen
tukeminen on osa projektia. Toivo muuttuu todeksi
tekojen kautta.
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”HALUAN OLLA
MUKANA TEKEMÄSSÄ
TASA-ARVOISEMPAA MAAILMAA”
Timo J. Hokka
ne
va:
n
Ku

IRJA KINNUNEN, 68, on ollut
viisi vuotta Naisten Pankin vapaaehtoisena Joensuussa. Irja ohjaa
käsitöitä Käteväiset-ryhmässä, osallistuu Lukevat leidit -lukupiiriin ja
neuloo sukkia Sukkaryhmässä. Hän
on koonnut Narikkatiimin, joka
on saanut muutamia kertoja hoitaakseen kaupungin konserttisalin
narikan Naisten Pankin hyväksi.
Irja on myös paikallisesti vastannut
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuman järjestämisestä.
”Haluan olla mukana tekemässä
tasa-arvoisempaa maailmaa. Uskon, että koulutus on tärkein askel
kohti sukupuolten välistä tasaarvoa. Kun kehitysmaiden naiset
saavat Naisten Pankin tuella äänen,
he voivat toteuttaa unelmiaan.
Kaikkien äitien unelma on turvata
lapsilleen hyvä tulevaisuus. Yhden
tyttären äitinä ja tyttärentyttären
isoäitinä haluan olla tukemassa
kehitysmaiden lasten, ja erityisesti
tyttöjen, koulutusta. Omakin sydän
lämpenee, kun kuulee tai lukee
tarinoita kehitysmaiden naisista,
joita Naisten Pankki on auttanut.
Ja Naisten Pankkihan olemme me
vapaaehtoiset.”

GERTRUD CLARKE, 47, joutui
keskeyttämään koulun Liberian
sisällissodan vuoksi, mutta hän on
kuitenkin oppinut lukemaan ja kirjoittamaan. Gertrudin pitää elättää
työttömän miehensä lisäksi neljä
lastaan ja kahta lapsenlastaan.
Naisten Pankin tukemassa Bensonvillen Mother’s Clubissa eli Äitikerhossa Gertrud on saanut oppia
leipomisessa. Nykyään hän elättää
perheensä leipomalla kakkuja ja leipiä ja myymällä niitä paikallisilla
markkinoilla.
”Aion tulevaisuudessa laajentaa
omaa bisnestäni. Suurin haaveeni on, että lapsenlapsillani olisi
elämässään helpompaa ja että heillä
olisi enemmän mahdollisuuksia
kuin minulla. Haluaisin myös
auttaa muita äitejä. Toivon, että
yhä useampi äiti voisi osallistua
Äitikerhon toimintaan. Äitikerhoissa opimme uusia taitoja ja niiden
avulla voimme parantaa omien ja
lastemme elämää.”
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RIIKKA SALMELA, 30, on toinen
Naisten Pankin nuorten aikuisten
ryhmän eli Next Generationin vetäjistä. Hän järjestää Next Generationin kuukausikokouksia ja erilaisia
tapahtumia sekä hoitaa tiedottamista. Viime keväänä hän vastasi muun
muassa Pala Unelmaa -konseptista
toukokuun Ravintolapäivässä.
”Vapaaehtoistyö Naisten Pankissa on erittäin innostavaa. Ideoimme
huippuryhmämme kanssa jatkuvasti uutta. Naisten Pankin kautta olen
tutustunut uusiin ihmisiin, kuullut
kannustavia tarinoita ja päässyt
järjestämään mielekkäitä tapahtumia. Naisten Pankki on upea
suomalainen vapaaehtoisjärjestö,
jossa on kunnia ja ilo olla mukana.
Se tekee tärkeää työtä naisten ja
tyttöjen toimeentulon ja koulutuksen parantamiseksi kehitysmaissa.
Koulutuksen tulisi olla kaikkien
perusoikeus. Toivon, että pystyn
omalla panoksellani auttamaan sen
toteutumista. Haluan kannustaa
etenkin nuoria aikuisia mukaan
tärkeään vapaaehtoistyöhön. Naisten Pankin aktiivina oleminen on
hyvin palkitsevaa.”

HALUATKO TULLA MUKAAN
TUKEMAAN KEHITYSMAIDEN
MAIDEN NAISTEN TYÖTÄ JA
PAREMPAA TOIMEENTULOA?
Ryhdy vapaaehtoiseksi, lahjoita, osallistu
tapahtumiin tai osta Naisten Pankin tuotteita.

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 hankkeita hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.
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 Pankin tilinumerot:
Nordea FI63 1745 3000 1321 02
OP FI47 5789 5420 0246 76

Naisten Pankki/
Kirkon Ulkomaanapu
PL 210 (Eteläranta 8)
00130 Helsinki

Asiakaspalvelu
Sähköposti:
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi
Puhelin: 020 787 1200 (ma–pe 9–16)
Fax (09) 630 438

Vuosikertomuksen toimitus: Kaisa Viljanen ja Tiina Toivakka
Kuvat: Naisten Pankki
Paino: Erweko Oy

www.naistenpankki.fi | Lahjoittajapalvelu 020 787 1201

