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År 2015 medförde glädje, euron och ett rekord

Företagare uppmuntrar kvinnor att våga satsa 
och hjälpa sig själva

Ekonomin och stämningen i Finland må ha varit 
dyster år 2015 men för Kvinnobanken var det ett 

rekordår.
Medelanskaffningens resultat var det bästa någonsin: 

1,44 miljoner euro!
Kvinnobanken har sedan 2007 samlat in 9,158 

miljoner euro för projekt som stöder världens fattigaste 
kvinnor. Projekten stöder kvinnornas självständiga och 
hållbara utkomstmöjligheter och företagande. Projekt 
finns nu i sju länder i tre världsdelar.

I medelanskaffningen märktes speciellt bidragen 
från privatpersoner. De skänkte 
totalt 969 000 euro. Ett varmt 
och stort tack till dem!

Också Kvinnobankens lokala 
grupper bidrog märkbart till 
resultatet. De ökade klart sina 
intäkter och samlade in över 
200 000 euro. Ett hjärtligt tack 
till alla aktiva frivilliga!

År 2015 var späckat med 
verksamheter. Nya evenemang 
föddes vid sidan av de gamla. 
De riksomfattande evenemang-

Hjärtat slog ett extra slag då jag på resande fot fick 
meddelandet att jag valts till en av två ordförande i 

Kvinnobankens ledningsgrupp! Mitt mångåriga arbete 
som aktiv i Kvinnobanken fick på det här sättet en fin 
fortsättning. Entusiasmen och motivationen finns här, 
för mitt hjärta klappar för Kvinnobanken.

Jag är själv företagare. Kvinnobankens idé att hjälpa 
människor att hjälpa sig själva genom företagande, är 
väldigt viktig för mig. Mitt motto är: Om du vill hjälpa 
den hungrige, ge henne inte fiskar – lär henne att fiska.

Största delen av våra medsystrar lever i fattigdom 
utan framtidshopp. Vi rika västerlänningar lever i över-
flöd men vill ändå ha mer. Vi klagar på småsaker även 
när vi har det bra.

När jag under en projektresa i Kambodja såg Kvinno-
bankens byabanker och deras glada spargrupper, kände 
jag stolthet. När en företagare och mamma berättade att 
hennes barn inte längre går hungriga, brast jag i gråt. 
När jag såg de glada barnen i skolan, kände jag mig 
lycklig och glad, för med vår hjälp kan allt fler barn gå 
i skola.

en Gå ett yrke till en kvinna och Golfa ett yrke till en 
kvinna växte och samlade rekordskaror, vilket också 
syntes i intäkterna.

Det nya riksomfattande evenemanget Läs ett yrke till 
en kvinna förverkligades tillsammans med författaren 
Sofi Oksanen, förlaget Like och bokhandeln Suomalai-
nen Kirjakauppa. Författarturnén var en publiksuccé.

Som ett resultat av Kvinnobankens arbete under åren 
har 28 000 kvinnor i utvecklingsländerna fått utkomst-
möjligheter. Indirekt har 140 000 människor dragit 
nytta av arbetet. Det är fantastiska siffror.

År 2016 är ett år av nya 
möjligheter för Kvinnobanken. 
Den har en synlig roll i  tema-
året hos Kyrkans Utlandshjälp. 
Temat är utkomst. Kampanjens 
slogan är ”Jag har en plan”. Det 
har vi också. Låt oss göra året 
till det bästa!

Reetta Meriläinen, 
ordförande i Kvinnobankens 

styrgrupp

Att främja kvinnornas ställning gör världen bättre, 
även om utmaningen ibland kan kännas övermäktig. 
Många av världens konflikter ökar uttryckligen kvin-
nornas börda och försämrar deras ställning.

Men till all lycka behöver vi inte förbättra hela värl-
den. Det räcker att vi hjälper en kvinna i taget. Denna 
speciella tanke illustreras också 
med de enskilda räknestrecken 
i Kvinnobankens Logo

Kvinnobanken har under 
sina verksamma år visat att vi 
kan göra ett bestående avtryck 
med våra projekt. Tack till alla 
frivilliga aktiva, vänner och 
intressenter för ert värdefulla 
jobb.

Hannele Haltia, 
en av två ordförande i Kvinno-

bankens ledningsgrupp
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ÅR 2015 – DE VIKTIGASTE 
SIFFRORNA

År 2015 verkade Kvinnobanken i åtta länder i tre världsdelar. I Afrika 
stöddes kvinnors företagande och utkomst i Liberia, Sierra Leone, Uganda 

och Demokratiska republiken Kongo. I Asien arbetade vi i Nepal, Kambodja 
och Myanmar. I Centralamerika hade Kvinnobanken ett projekt i Guatemala. 

Projektet i Kongo avslutades planenligt i slutet av året.

4594
PERSONER FICK  
EN UTKOMSTMÖJLIGHET

Totalt fick 4 594 personer, tack 
vare Kvinnobankens stöd, en 
utkomstmöjlighet under år 2015.

3 000
FRIVILLIGA

Ungefär 3000 frivilliga 
runtom i landet var med i 
verksamheten under året. 500

EVENEMANG

Frivilliga ordnade över 500 
evenemang – från bokcirklar 
och konserter till smyck-
esloppisar och gångjippon.

1511
AKTIONÄRER

1 511 aktionärer köpte 
en aktie för 750 euro.

35
LOKALA GRUPPEN

Kvinnobanken har 35 lokala 
grupper – från Åland till Lapp-
land. I november grundades en 
lokal grupp i Fuengirola i Spanien. 
Kvinnobanken Solkusten (Nais-
ten Pankki Aurinkorannikko) är 
den första lokala gruppen utanför 
Finlands gränser. Under 2015 fick 
också Nyslott en egen grupp.

9 158 000
EURO FÖR ATT HJÄLPA KVINNOR I UTVECKLINGSLÄNDER

Sedan Kvinnobanken grundades i maj 2007 har den samlat in över 
9,158 miljoner euro för att hjälpa kvinnor i utvecklingsländer. 28 000 
människor i 14 länder har dragit direkt nytta av projekten. Indirekt har 
projekten hjälpt över 140 000 personer.

10 %
Understödet från privat- 
personer ökade med 
nästan 10 procent jämfört 
med år 2014.

14 %
ADMINISTRATION- 
KOSTNADERNA

Kvinnobankens årsbudget är 
kring en miljon euro. Adminis-
trationskostnaderna utgör cirka 
14 procent av det beloppet.

1 440  000
EURO TILL U-LANDS- 
KVINNOR

Hemma i Finland gjorde Kvinno-
banken sitt bästa år och samlade 
in 1,44 miljoner euro till u-lands-
kvinnor.
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ÅR 2015 KOCKADES, GICKS OCH LÄSTES 
DET TILL FÖRMÅN FÖR U-LANDSKVINNORNA

Under år 
2015 ordnade 
Kvinnobanken 
över 500 
evenemang i 
Finland och 
utomlands.

Vårdagen, som firades i Helsingfors i slutet av 
januari, lockade över 90 aktiva från 21 orter. En 

varm stämning omslöt de frivilliga som samlades i 
Kyrkans Utlandshjälps lokaler. Veteranen och grun-
dande medlemmen Satu Mehtälä berättade om Kvin-
nobankens födelse. Jeunay Mackendy som jobbar för 
Kyrkans Utlandshjälp, framförde hälsningar från Hai-
ti. Deltagarna diskuterade ivrigt rekryteringen av nya 
frivilliga, den kommande businessängel-kampanjen 
och andra av årets händelser. Vårdagen gav inspira-
tion, idéer och mod att jobba vidare tillsammans.

På restaurangdagarna 
ordnade Kvinnoban-

kens aktiva jippon och 
pop up-restauranger 
runtom i landet. Februari 
månads restaurangdag 
inföll på fastlagssöndagen 
och medlemmarna i Ta-
vastehus gick runt med en 
bullpulka. I maj riggade 
man i S:t Michel upp en 
bar med ekologiska plät-
tar. På restaurangdagen i 
augusti serverade en pop 
up-restaurang nepalesisk 
mat på torget i Seinäjoki.

Gå ett yrke till en kvinna genere-
rade 70 000 euro vilket betyder 

2 300 yrken. Ökningen jämfört med 
2014 var 15 procent. Många kända 
personer stödde aktivt och synligt 
evenemanget, bland annat Leena 
Harkimo och Baba Lybeck i Hel-
singfors, Lola Wallinkoski och Pete 
Poskiparta i Åbo, Aira Samulin 

i Esbo, Henna Virkkunen i Jyväs-
kylä, tangodrottningarna Johanna 
Debreczeni, Elina Vettenranta 
och Mervi Koponen i Tammerfors, 
Sari Essayah i Kuopio och Riitta 
Nelimarkka i Lovisa. Utvecklings- 
och utrikeshandelsministern Lenita 
Toivakka deltog i gången vid Tölö-
viken i Helsingfors.
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Arets huvudevenemang var den sjät-
te upplagan av Gå ett yrke till en 

kvinna, som ordnades den 13 septem-
ber. På 24 orter i landet gicks det yrken 
till kvinnor i utvecklingsländerna. 
Utomlands deltog medlemmar mer ak-
tivt än någonsin tidigare. Ute i Europa 
ordnades gångjippot på elva platser, 
bland annat i Berlin och London och 
på Rhodos.
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ÅR 2015 KOCKADES, GICKS OCH LÄSTES 
DET TILL FÖRMÅN FÖR U-LANDSKVINNORNA

Kvinnobankens Höstdagar ordnades i Tavastehus 
den 3–4 oktober. Oona Timonen berättade om sitt 

jobb med konsekvensanalysen av Kvinnobankens pro-
jekt i Peru. I workshoppar funderade man bland annat 
på hur marknadsföringen och medelinsamlingen 
kan bli effektivare, hur man värvar nya medlemmar 
och förbättrar informationen. Ritva Ohmeroluoma, 
som besökt Kambodja, berättade om de planerade 
andelslagsprojekten där. Höstdagarna kulminerade 
i en öppen diskussion om varför man ska satsa på 
kvinnan. I panelen satt Sirpa Pietikäinen, Sari Autio, 
Ozan Yanar och Fadume Dayib.

I november var Kvinnobanken för första 
gången med i Finlands största företa-

garevent, Slush. Kvinnobanken deltog i 
Non-Profits Pitching for Start-Ups-delen 
och fick visa upp sin verksamhet för 
tusentals intresserade. I presentationen – 
”pitchen” – berättade ledningsgruppens 
ordförande Sini Norta om Kvinnoban-
kens verksamhet, mål och utmaningar. 
Hon utmanade också startupföretagen 
på plats att hjälpa Kvinnobanken att lösa 
framtidens utmaningar: hur vi effektivt 
kan berätta om projektens effekter och nå 
nya medlemmar. Pitchen var väldigt om-
tyckt och Kvinnobanken fick genast fem 
erbjudanden om samarbete. Nu planerar 
man hur man går vidare med dem.

Golfa ett yrke till en 
kvinna-evenemang-

et ordnades i fjol för 
fjärde gången. Kvinno-
banken Open (Naisten 
Pankki Open) spelades 
på fem banor (Sarfvik, 
Nordsjö, Kullo, Nord-
center och Kurk) på 
fem orter. Sammanlagt 
deltog 448 spelare 
vilket gav 6 720 euro 
i intäkter. Det betyder 
224 yrken.

Författaren Sofi Oksanens roman 
”Norma” kom ut i september. I ok-

tober-december turnerade Oksanen i 
landet för att marknadsföra boken. Läs 
ett yrke till en kvinna-turnén arrange-
rades i samarbete med Kvinnobanken, 
bokhandeln Suomalainen Kirjakauppa 
och förlaget Like. Kvinnobanken sköt-
te olika kvällstillställningar. Turnén 
inbringade nästan 9.000 euro för 
utvecklingsländernas kvinnor.
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MAMMAKLUBBAR UTBILDAR  
OCH STÖDER KVINNOR I LIBERIA 
I november besökte åtta Kvinnobanksaktiva Liberia för att bekanta sig med 
bankens projekt. Med på resan var också Kvinnobankens koordinator Jaana 
Hirsikangas och organisationsplanerare Outi Kirkkopelto från Kyrkans 
Utlandshjälp.

I Liberia är Kvinnobankens verksamhet uppbyggd kring 
sju mammaklubbar. De har sammanlagt 175 medlem-

mar. Överskottet från deras verksamhet går till flickors 
och kvinnors utbildning. Varje klubb avgör hur de förde-
lar stödet beroende på behoven. Pengarna kan användas 
till att skaffa skolmateriel, betala mindre bemedlade flick-
ors skolavgifter eller till att utveckla skolbespisningen.

Föreningarna kan också ordna lokala kampanjer för 
att stöda jämlikhet och i synnerhet kvinnors möjlighet 
till utbildning på lika villkor. Projekten erbjuder också 
undervisning i läsning och medborgarkunskap, och 
sprider information för att förhindra tidiga äktenskap, 
tonårsgraviditeter och våld.
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Libera i Västafrika är en av Afrikas sköraste stater. 
Vid millennieskiftet härjades landet av två inbör-

deskrig. Sedan kom Ebolaviruset som lamslog nästan 
all normal aktivitet.

Mammaklubbarna verkar i samarbete med organi-
sationen Forum for African Female Educationalists. 
Klubbarna erbjuder yrkesutbildning och läsunder-
visning för vuxna. De förmedlar också smålån till 
kvinnorna och ger stöd och undervisning i hur man 
startar ett företag. Till verksamheten hör också att 
informera om mänskliga rättigheter och kvinnors 
rättigheter.

Liberia försöker öka landets livsmedelsprodukti-
on. Nu importeras till exempel en stor del av äggen. 
Ett viktigt projekt i Liberia går ut på att lära kvinnor-
na hönsuppfödning. Här har PNO, Project New Out-
look, varit vår partnerorganisation. Hönsuppfödnin-

gen lärs ut från grunden. De liberianska kvinnorna 
är stolta över sina små hönsgårdar. PNO lär också ut 
hur man sköter ett trädgårdsland. Trädgårdslanden 
ger livsmedel både för familjen och till försäljning.

Vid den tekniska yrkesskolan i Buchanan i Grand 
Bassa-regionen studerar 20 unga kvinnor med Kvin-
nobankens stöd. Många av dem är ensamförsörjare. 
De blir svetsare, mekaniker, elektriker och yrkeskun-
niga inom jordbruk.

De liberianska kvinnorna har en dröm om en bät-
tre framtid. Liberia lärde mig att ingen kan bygga sin 
framtid ensam. Kedjan från finländska Kvinnobank-
saktiva till mammorna i en liberiansk mammaklubb 
är lång men nödvändig. Hjälpen når fram och att 
stöda de lokala partnerorganisationerna är en del av 
projektet. Genom handlingar blir hoppet verklighet.

PÄIVI AIKASALO VAR EN AV DE SOM BESÖKTE LIBERIA.  
HON BERÄTTAR OM SINA UPPLEVELSER:
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”JAG VILL VARA MED OCH SKAPA  
EN JÄMLIKARE VÄRLD”

IRJA KINNUNEN, 68, har i fem år 
varit aktiv frivillig i Kvinnobanken 
i Joensuu. Hon leder handarbets-
gruppen Käteväiset, deltar i läs-
cirkeln Lukevat Leidit och stickar 
strumpor i Sukkaryhmä. Hon har 
samlat ihop Narikkatiimi som 
några gånger fått sköta garderoben 
i stadens konsertsal till förmån för 
Kvinnobanken. Irja har också ans-
varat för Gå ett yrke till en kvinna-
evenemanget i Joensuu.

”Jag vill vara med och skapa 
en jämlikare värld. Jag tror att 
utbildning är det viktigaste steget 
mot jämställdhet. När kvinnorna 
i utvecklingsländerna med Kvin-
nobankens stöd får en röst kan de 
förverkliga sina drömmar. Alla 
mammors dröm är att försäkra sig 
om att deras barn får en bra fram-
tid. Som mamma till en dotter och 
mormor till min dotterdotter vill jag 
vara med och stöda u-landsbarnens, 
speciellt flickornas, utbildning. 
Det värmer också ens eget hjärta att 
höra eller läsa om kvinnor i utveck-
lingsländerna som Kvinnobanken 
har hjälpt. Och Kvinnobanken är ju 
vi, alla frivilliga.”

GERTRUD CLARKE, 47, i Libe-
ria tvingades avsluta skolgången 
på grund av inbördeskriget, men 
har ändå lärt sig läsa och skriva. 
Gertrud försörjer sin arbetslösa 
man, deras fyra barn och två barn-
barn. I Bensonvilles mammaklubb 
Mother’s Club, som Kvinnobanken 
stöder, har Gertrud fått utbildning i 
bakande. Nu försörjer hon familjen 
genom att baka kakor och bröd som 
hon säljer på lokala marknader.

”I framtiden kommer jag att 
utvidga min affärsverksamhet. Min 
stora dröm är att mina barnbarn 
ska ha det lättare i livet och får fler 
möjligheter än jag. Jag vill också 
hjälpa andra mammor. Jag hop-
pas att ännu fler ska kunna delta i 
mammaklubbens verksamhet. Där 
lär vi oss nya färdigheter och med 
dem kan vi göra våra egna och våra 
barns liv bättre.”

RIIKKA SALMELA, 30, är en av 
två ledare för Kvinnobankens Next 
Genaration-grupp för unga vuxna. 
Hon ordnar månadsmöten, aktivite-
ter och sköter informationen. Våren 
2015 ansvarade hon bland annat för 
konceptet En bit dröm (Pala Unel-
maa) på restaurangdagen i maj.

”Frivilligarbetet i Kvinnobanken 
är väldigt inspirerande. Vår super-
ba grupp kläcker hela tiden nya 
idéer. Genom Kvinnobanken har jag 
träffat nya människor, hört inspire-
rande berättelser och fått möjlighet 
att arrangera fina evenemang. 
Kvinnobanken är en fantastisk fin-
ländsk frivilligorganisation som det 
är en ära och glädje att vara med 
i. Den gör ett viktigt arbete med 
att främja kvinnors och flickors 
utbildning och utkomstmöjligheter 
i utvecklingsländerna. Utbildning 
borde vara allas grundrättighet. Jag 
hoppas att min egen insats bid-
rar till att förverkliga det.  Jag vill 
uppmuntra i synnerhet unga vuxna 
att komma med i det här viktiga fri-
villigarbetet. Att vara aktiv i Kvin-
nobanken är väldigt belönande.”
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VILL DU VARA MED OCH STÖDA  
KVINNORNAS ARBETE OCH 
UTKOMSTMÖJLIGHETER I 
UTVECKLINGSLÄNDERNA?

Bli frivillig, skänk ett bidrag, delta i evenemang 
eller köp Kvinnobankens produkter.

Kvinnobanken stöder, i enlighet med principerna för hållbar utveck-
ling, kvinnornas företagande och självständiga utkomstmöjligheter 

i utvecklingsländerna. Kvinnobanken är en frivilligorganisation vars 
resurser är de aktiva frivilliga, de många aktionärerna och bidragsgivar-
na. Kyrkans Utlandshjälp förvaltar Kvinnobankens fond.

Kvinnorna är huvudmålet för Kvinnobankens hjälp, men hjälpen når 
inte endast kvinnorna. Genom att hjälpa kvinnorna hjälper vi samtidigt 
deras familjer och hela byar.

Företag, sammanslutningar, kvinnor och män är Kvinnobankens 
finansiärer och businessänglar.

www.kvinnobanken.fi | Kundtjänsten 020 787 1201

Kvinnobanken/ 
Kyrkans Utlandshjälp

PB 210 (Södra kajen 8)
00130 Helsingfors

Kundtjänst
E-post: 
naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi
Telefon: 020 787 1200 (mån–fre 9–16)
Fax: (09) 630 438

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

Årsberättelsens redaktion: Kaisa Viljanen och Tiina Toivakka
Översättning: Jean Lindén

Foton: Kvinnobanken
Tryck: Erweko Oy


