NAISTEN PANKIN
VUOSIKERTOMUS 2016
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Chhim Yeoung, 57, viljelee maniokkia Pursatin maakunnassa Kambodžassa. Kuva: Maria Miklas

10 vuotta Naisten Pankkia
kehitysmaiden naisten tueksi!

V

uosi 2017 on juhlavuosi. Suomen itsenäisyys
täyttää 100 ja Naisten Pankki 10 vuotta. Koulutus,
tasa-arvo, välittäminen ja työnteko linkittävät juhlat
toisiinsa. Meillä on lukemattomia syitä juhlia kunnolla
ja onnitella toisiamme.
Naisten Pankin hyvä meno jatkui vuonna 2016.
Rahaa kerättiin kaikkien aikojen ennätys: 1,57 miljoonaa euroa! Olemassaolonsa aikana Naisten Pankki on
kerännyt 10,841 miljoonaa euroa maailman köyhimpiä
naisia tukeviin hankkeisiin. Sydämellinen kiitos jokaiselle lahjoittajalle!
Kiitosten takana seisoo jättiläiskuoro: yli 30 000
kehitysmaiden naista, joiden toimeentulo – elämä – on
vahvistunut Naisten Pankin tuella. Välillisesti hankkeista on hyötynyt yli 150 000 ihmistä.
Naisten Pankki toimi viime vuonna seitsemässä
maassa kolmella mantereella. Kyläpankit tai säästöryhmät, osuuskunnat, ammatti- ja yrittäjyyskoulutus olivat
edelleen hankkeiden ydintä.
Valtakunnallisista tapahtumista Kävele Naiselle
Ammatti ja Golfaa Naiselle Ammatti kasvoivat voimakkaasti, mikä näkyi myös tuloksissa. Lue Naiselle
Ammatti -kampanja toteutui kirjailija Sirpa Kähkösen

kanssa ja oli jälleen viestinnällinen menestys.
Vuonna 2016 käynnistyi myös uusi vapaaehtoisohjelma Skills donation, osaamislahjoitus. Naisten
Pankin aktiivit voivat jakaa osaamistaan ja asiantuntemustaan hanketyössä kohdemaissa, mikä edesauttaa
työn kehittämistä. Ensimmäiset kokemukset Nepalista
ovat olleet erittäin myönteisiä.
Lämpimät kiitokset ja onnittelut menneestä! Juhlitaan tekemällä hyvää työtä maailman parhaassa Naisten Pankissa. Kohti 20 miljoonaa!
Reetta Meriläinen
Naisten Pankin
ohjausryhmän
puheenjohtaja
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Vuoden 2016 TÄRKEÄT LUVUT
7 HANKETTA,
3 MANTERETTA

1 000 000

Afrikassa naisten yrittäjyyttä ja
toimeentuloa tuettiin Liberiassa,
Sierra Leonessa ja Ugandassa.

Naisten Pankki käytti hankkeisiin lähes
miljoona euroa vuonna 2016. Hallintokulujen osuus budjetista oli n. 16,7 prosenttia.

Kambodžassa Naisten Pankki
aloitti uuden hankkeen, jolla parannetaan pienyrittäjien
yrittäjyystaitoja ja vahvistetaan
yrittäjyysosuuskuntia. Aasiassa
työskenneltiin myös Nepalissa ja
Myanmarissa.

Lopulliset luvut 04/2017 www.naistenpankki.fi/faq

EUROA HANKKEISIIN

6 250
HYÖDYNSAAJAA
Naisten Pankin työstä hyötyneiden
ihmisten määrä kasvoi. Vuonna 2015
heitä oli yhteensä 4 590, vuonna 2016
yhteensä 6 250, joista valtaosa naisia.

Keski-Amerikassa Guatemalan
hanke päättyi suunnitellusti.

1 570 000
LAHJOITUSEUROA
Kotimaassa Naisten Pankki teki
historiansa parhaan tuloksensa
ja keräsi yhteensä 1,57 miljoonaa
euroa kehitysmaiden naisille.
Yksityislahjoitusten osuus oli n.
67 prosenttia, noin 21 prosenttia tuli yrityksiltä ja yhteisöiltä
ja Naisten Pankin Toisenlaisen
lahjan osuus oli 12 prosenttia.
Yritys- ja yhteisölahjoitukset
kasvoivat jopa 24 prosenttia viime
vuodesta.
Ajantasaiset luvut osoitteesta:
www.naistenpankki.fi/faq

10 000 000
EURON RAJA RIKKI
Naisten Pankin vuodesta 2007 yhteensä keräämä kokonaispotti rikkoi
10 miljoonan rajan elokuussa 2016.

YLI 3 000
VAPAAEHTOISTA
Toiminnassa oli vuonna
2016 mukana yli 3 000
vapaaehtoista ympäri
Suomea. He järjestivät yli
500 tapahtumaa. Varoja
kerättiin mm. konserteilla,
lukupiireillä, kävely- ja
muilla urheilutapahtumilla,
myyjäisillä ja kirpputoreilla.

3 138

YRITYSKUMPPANIT

KUUKAUSILAHJOITTAJAA
Vuoden 2016 päättyessä kuukausilahjoittajia
oli 3 138 ja 750 euron hintaisen osakkeen
maksaneita osakkaita 1 543.

10 %
Kuukausilahjoitusten kokonaissumma kasvoi
lähes 10 prosenttia edellisvuodesta.

40

150 000

PAIKALLISRYHMÄÄ

MUUTTUNUTTA ELÄMÄÄ

Suomessa Naisten Pankki toimii yli
40 paikkakunnalla Maarianhaminasta
Rovaniemelle. Espanjan Fuengirolassa
toimii Naisten Pankki Aurinkorannikko.
Vuonna 2016 perustettiin uudet paikallisryhmät Imatralle, Pudasjärvelle ja
Sastamalaan.

Toukokuussa 2007 perustettu Naisten
Pankki on kerännyt yhteensä yli 10,8
miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten auttamiseen. Hankkeita on ollut
kaikkiaan 14 eri maassa, ja niistä on
hyötynyt noin 30 000 ihmistä. Välillisiä hyödynsaajia on ollut yli 150 000.
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Yhteistyötä tehtiin useiden yritysten kanssa. Näistä DNA, EY, Fazer sekä Matkavekka
& Lomamatkat olivat päätukijoina Kävele
Naiselle Ammatti -tapahtumassa. Merkittävän hankelahjoituksen Ugandaan teki
K-rauta.
Eri puolilla Suomea järjestetyllä Golfaa
Naiselle Ammatti -kiertueella olivat mukana mm. Mercedes Benz, Matkatoimisto
Golfresepti Travel, Messukeskus, Suomen
Golfpiste Oy ja Viking Line.
Verkkokauppa- ja tapahtumayhteistyössä olivat mukana Fair.fi, Ivana Helsinki,
Piironki Oy, Taika-Korut ja The Caviar Club.
Tuote- ja palveluyhteistyötä tehtiin
Asianajotoimisto Legistumin, MBakeryn,
Nordean, PunaMusta Oy:n, Karton ja Samujin kanssa.
Lisäksi paikallista yhteistyötä tehtiin
lähes sadan yrityksen kanssa eri puolilla
Suomea. Naisten Pankki kiittää kaikkia
yrityksiä arvokkaasta tuesta!

VUONNA 2016
JOOGATTIIN, GOLFATTIIN
JA KONSERTOITIIN
T

ammikuussa Naisten Pankin vapaaehtoiset kokoontuivat vuosittaiseen Kevätpäivään Helsinkiin. Mukana oli noin sata aktiivia ympäri Suomea.
Kambodžassa käynnistettävästä osuustoiminnasta
olivat kertomassa Naisten Pankin emerita puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma ja hankkeen paikallisen kumppanin Life with Dignity -järjestön projektipäällikkö Ty
Ratana. Kevätpäivässä palattiin myös vapaaehtoisten
vuonna 2015 järjestettyyn Liberian hankematkaan. Esitelmien ja puheiden lisäksi päivän aikana tutustuttiin,
keskusteltiin, ideoitiin ja viihdyttiin yhdessä.
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N

aisten Pankin Golfaa
Naiselle Ammatti
-kiertue eli Naisten Pankki Open
järjestettiin vuonna
2016 viidennen
kerran. Kilpailut
olivat avoimia pariscramblekisoja kaikille golfaajille ikään,
sukupuoleen ja tasoitukseen
katsomatta. Osakilpailuja oli yhteensä 22 ja niissä 821 peliparia.
Naisten Pankki Open ylitti
tavoitteensa ja tuotti huikean summan, 24 630 euroa eli
821 Ammattia kehitysmaiden
naisille. Myös yritykset lähtivät mukaan tukemaan Naisten
Pankki Openia.

L

ue Naiselle Ammatti -kiertue järjestettiin toista kertaa. Tapahtuma ulottui
kuudelle paikkakunnalle ympäri Suomen.
Kiertueen kirjailija ja vuoden 2016 Finlandia-ehdokkaaksi valittu Sirpa Kähkönen
vieraili paikkakunnilla päivisin paikallisessa Suomalaisessa Kirjakaupassa ja osallistui
iltaisin Naisten Pankin paikallisryhmien
järjestämiin ohjelmallisiin iltatapahtumiin.
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Lämminhenkisissä tapahtumissa kirjailija
kertoi ja keskusteli Tankkien kesä -uutuusromaaninsa teemoista ja signeerasi kirjoja.
Lue Naiselle Ammatti -kiertue järjestettiin yhdessä Suomalaisen Kirjakaupan
ja Kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa.
Kokonaistuotto oli noin 5 500 euroa ja palaute tapahtumajärjestäjiltä ja kumppaneilta
hyvin positiivista.

N

aisten Pankin suurin ja pitkäikäisin valtakunnallinen tapahtuma, seitsemättä kertaa järjestetty Kävele Naiselle Ammatti ylitti tavoitteensa ja keräsi ennätysmäärän lahjoituksia, lähes 90 000 euroa. Naisten
hyväksi käveltiin Suomessa ja Euroopassa yhteensä yli
60 paikkakunnalla, joista pohjoisin oli Rovaniemellä ja
eteläisin Espanjan Aurinkorannikolla. Kaukaisimmat
kävelijät reippailivat Naisten Pankin hyväksi San Franciscossa. Tulos nousi edellisvuodesta 27 prosenttia.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen osallistui Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumaan
Espoossa.
”Mahtavaa, että pystymme tänäkin vuonna tuhansien
naisten elämää tällä yhden päivän kävelyllä muuttamaan. Suomi jatkaa ponnistelujaan sen puolesta, että
myös kehitysmaiden naisilla on mahdollisuus omaan,
itsenäiseen toimeentuloon”, ministeri Mykkänen totesi.
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuman valtakunnallisia yrityskumppaneita olivat EY, DNA ja Fazer sekä
Matkavekka ja Lomamatkat. Tapahtumapaikkakunnilla
oli lisäksi suuri määrä omia, paikallisia yhteistyökumppaneita.

N

aisten Pankin vapaaehtoiset kokoontuivat lokakuussa syyspäiville Poriin. Päivät alkoivat Reetta
Meriläisen vetämällä paneelikeskustelulla. Sen aiheena oli, miten läpinäkyvyys synnyttää luottamusta,
ja miten hyvän tekeminen käytännössä voi toteutua.
Keskustelijoina olivat Porin kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Juha Vasama, väitöskirjatutkija, kulttuurintutkija Anna Haapalainen Turun yliopistosta, Arla
Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kiskola sekä Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.
Paneelin keskustelijat korostivat hyväntekeväisyysjärjestön (taloudellisen) läpinäkyvyyden merkitystä.
On tärkeää, että organisaation perustiedot, hallinnointikulut, talousluvut ja toimintatavat ovat selkeästi esillä. Päivillä myös evaluoitiin kulunutta vuotta, ideoitiin
tulevaa juhlavuotta, kuultiin Skills donation -ohjelman
puitteissa Nepalissa käynyttä Kirsi Itkosta sekä jaettiin
paikallisryhmien parhaita vinkkejä varainkeruuseen.

S

uomen Terveysliikuntainstituutti järjesti yhteistyössä
Naisten Pankin kanssa joulukuussa
Valtakunnallisen Pilatespäivän. Eri
puolella Suomea toimivat pilatesohjaajat keräsivät ohjaamillaan
tunneilla varoja Naisten Pankille.
Pilatespäivään osallistui kaikkiaan
54 pilatesohjaajaa 31 eri paikkakunnalla. Tunteja järjestettiin yhteensä
73, ja tuotto oli 3 451 euroa. Pilatespäivät jatkuvat vuonna 2017.
Ensimmäiset Joogaa Naiselle
Ammatti -tapahtumat 10 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Helsingissä tapahtumia oli kolme ja

Oulussa kaksi. Tuottoa tuli yhteensä 2 903 euroa. Vuonna 2017
tapahtumaa kehitetään edelleen.
Pilatespäivän tapaan tunneille
osallistuneiden vapaaehtoiset osallistumismaksut ohjattiin Naisten
Pankille.
Lisäksi paikallisryhmät järjestivät satoja omia tapahtumia, muun
muassa Joogaa, Tanssi, Lue, Golfaa, Jumppaa, Syö, Laula, Treenaa,
Pakkaa ja Kuntonyrkkeile Naiselle
Ammatti. Suosittuja olivat myös lukupiirit, ravintolapäivät, myyjäiset
ja konsertit. Joulumyyjäisiä järjestettiin menestyksekkäästi useilla eri
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paikkakunnilla. Kuopiossa pidetty
Paula Koivuniemen tähdittämä
hyväntekeväisyyskonsertti tuotti
Naisten Pankille yli 24 000 euroa.

Nway Nway Latt, 21, oppi Naisten
Pankin tukemalla kurssilla ompelemaan
entistä paremmin ja perusti säästöjen
avulla oman yrityksen.

N

way Nway Latt asuu Hta-neen kylässä Pyaponin
kunnassa Myanmarin lounaisosassa. 21-vuotias
nainen jätti koulun kesken terveyssyistä juuri ennen
kuudennen luokan loppukoetta. Vaikka perheellä ei
ollut talousvaikeuksia, hän halusi osallistua toimeentulon hankkimiseen.
Hän ryhtyi myymään betelpähkinöitä, bensiiniä ja
puhelinkortteja veneilijöille, jotka kulkivat moottoriveneillään perheen talon ohi Hta-neen kylässä. Nway
Nway Latt kuitenkin tiesi, ettei halunnut tehdä samaa
työtä lopun elämäänsä.
Elokuussa 2016 Nway Nway Latt liittyi naisille
tarkoitettuun, Naisten Pankin järjestämään Khit Pyo
May (”Moderni neito”) -säästöryhmään. Hän oli nuorin
ryhmän 15 jäsenestä.
Nway Nway Lattille tarjottiin vaatetuskurssia Pyapon kaupungista, 45 minuutin venematkan ja vielä 45
minuutin moottoripyöräkyydin päässä. Pyaponissa
järjestettävä kurssi tarkoitti, että hän joutuisi olemaan
poissa kotoa lähes kolme kuukautta. Nway Nway Latt
ei kuitenkaan epäröinyt, vaan tarttui heti tilaisuuteen
kääntää uuden lehden elämässään.
”Osasin kyllä tehdä ja korjata vaatteita, mutta en
näin hyvin. Kurssilla opetetut työtavat olivat hyvin
järjestelmällisiä ja nykyaikaisia. Kurssi avasi silmäni.
Opin valmistamaan perinteisiä ja länsimaisia miesten
ja naisten vaatteita, koulupukuja, työpukuja ja lastenvaatteita”, Nway Nway Latt
kertoo.
Kurssin päätyttyä Nway
Nway Latt lainasi säästöryhmältä 84 000 kyatia (63
euroa) perustaakseen oman
vaatetusyrityksen. Hänen
vanhempansa olivat tyytyväisiä, ja rakensivat uudelle yritykselle pienen liiketilan kotinsa edustalle.
Nyt Nway Nway keskittyy leikkaamaan kangasta
pienessä mutta viihtyisässä työhuoneessaan ja kertoo
samalla ylpeänä: ”Minulla riittää nyt tekemistä.
Valmistan neljästä kuuteen leninkiä ja saan jokaisesta
5 500–6 000 kyatia. Lisäksi saan 2000 kyatia paljeteista, pitsistä tai värikkäistä koristekristalleista. Olen niin
iloinen, että Naisten Pankin järjestämän ammattikoulutuksen ansiosta toimeentuloni on turvattu koko loppuelämäni ajaksi. Olen jo alkanut sijoittaa tuottojani
kultaan!”

”VAATTURIKURSSI

AVASI SILMÄNI”

Alkuperäisteksti: Khin Moe Moe Aung,
toimitus Kaisa Viljanen
Kuvat: Myo Thame
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NAISTEN PANKKI TOTEUTTI

UNELMAN

Toiminnan voisi viedä ulkomaille, sanoo Naisten Pankin
perustajajäsen ja Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

K

un Naisten Pankki toukokuussa 2007 perustettiin,
Suomessa kohistiin Tiitisen listasta. Eduskuntavaaleissa perussuomalaiset saivat lisäpaikkoja. YK käynnisti yhden historiansa suurimmista ja kalleimmista
rauhanturvaoperaatioista ja lähetti Sudanin Darfuriin
suuren rauhanturvajoukon. Suomi jättäytyi Vanhasen
johdolla operaatiosta sivuun.
Suomalaisten suhtautuminen kehitysyhteistyöhön
oli kriittistä ja ehkä jopa välinpitämätöntä. Vuonna
2007 ei ajateltu, että kehitysyhteistyötä voisi fokusoida
naisiin ja tyttöihin, varsinkaan yrittäjyydellä”, sanoo
Marianne Heikkilä. Siihen asti Suomen kehy-hankkeet
olivat olleet hyvin perinteisiä – seksuaaliterveyttä,
ympäristöasioita, maatalouden kehittämistä.
Naisten Pankin perustajiin kuuluvan Marianne Heikkilän mielestä kymmenen viime vuoden aikana tietoisuus kehitysmaiden tyttöjen ja naisten koulutuksen
ja yrittäjyyden tukemisen tärkeydestä on lisääntynyt.
Toisaalta poliittinen ilmapiiri muun muassa kehitysyhteistyötä kohtaan on kiristynyt.
Kehitysyhteistyön kentällä Naisten Pankki on pienestä koostaan ja nuoresta iästään huolimatta ottanut
edelläkävijän vaikuttavan roolin. Naisten Pankin innovaatiosta, eli oman osaamisen jakamiseen perustuvasta
vapaaehtoistyöstä ovat ottaneet mallia muutkin järjestöt ja toimijat.
”Naisten Pankki on onnistunut kertomaan vaikuttavasti, ettei se tee yleistä kehitysyhteistyötä, vaan on
nimenomaan yrittäjyyden ja toimeentulon tukemisen
väline naisille kehitysmaissa.”
”On ollut upeaa seurata Naisten Pankin kasvua ja
nähdä, miten valtava määrä innostusta ja yhdessä tekemisen voimaa siinä on.”
Naisten Pankki on yhä osa Marttaliiton pääsihteerinä
työskentelevän Heikkilän arkea.
”Naisten Pankki on ollut yksi elämäni suurimmista
unelmista, yhdessä naisten kanssa synnytetty toimintamuoto, joka muuttaa heikoimmassa asemassa olevien
naisten asemaa pysyvästi kehitysmaissa. Tasa-arvo ja
naisten osallisuuden vahvistaminen ovat aina olleet
tärkeitä arvoja yrittäjäsuvussamme.”
Kun Heikkilä on tekemisissä erilaisten ryhmien
ja järjestöjen kanssa, kääntyy puhe usein Naisten
Pankkiin. Moni marttayhdistys tukee Naisten Pankin
toimintaa.
Naisten Pankki aloittaa uuden vuosikymmenen
maailmassa, joka vaikuttaa entistä epävarmemmalta.

Pakolaisia on historiallisen suuri määrä.
”Pitää huolehtia siitä, että ihmisten into ei lopahda
tai johda keskinäisiin kiistoihin. Toimintaa on johdettava määrätietoisesti ja toisaalta annettava vapaaehtoisille tilaa mennä ja tehdä. Näiden välinen tasapaino on
aina kuin nuoralla kävelemistä.”
Naisten Pankin kymmentä vuotta juhlitaan toukokuussa 2017. Työ jatkuu, jotta entistä useampi kehitysmaiden nainen saa mahdollisuuden parempaan toimeentuloon. Mitä tavoitteita Naisten Pankilla voisi olla
uudelle vuosikymmenelle?
”Ainutlaatuisen toimintamallin voisi viedä ulkomaille. Yhteisö voisi tehdä kotimaassakin enemmän
vaikuttamistyötä tyttöjen ja naisten aseman puolesta.
Se vahvistaisi brändiä, ja avaisi tietä varainhankinnalle.”
Heikkilä toivoo, että myös miehet ja eri ikäpolvet
tulisivat mukaan työhön. ”Enemmän kuin hienoja puheita maailma tarvitsee tekoja paremman yhteiskunnan
ja ihmisarvon puolesta”, Marianne Heikkilä sanoo.
Teksti: Kaisa Viljanen

7

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 tukijoina 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)

Vuosikertomuksen toimitus: Kaisa Viljanen ja Tiina Toivakka
Kuvat: Naisten Pankki
Kartta: Pirjo Lipponen
Taitto: Tea Ikonen, Taitopaja Pikku Ihme Ky
Paino: Erweko Oy

www.naistenpankki.fi | Lahjoittajapalvelu 020 787 1201

