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AVAAN OMAN RAVINTOLAN!

Naisten Pankin puheenjohtaja vaihtuu –  
Reetta Meriläinen luotsaa Naisten Pankkia eteenpäin

Naisten Pankki on toiminut jo seitsemän vuotta kas-
vaen ja kehittyen aktiivien ansiosta, jotka ovat vie-

neet viestiä eteenpäin ja kannustaneet suomalaisia lah-
joittamaan kehitysmaiden naisten toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Olemme pystyneet näiden vuosien 
aikana parantamaan noin 15 000 naisen mahdollisuuk-
sia taistelussa köyhyyttä vastaan. Kaikki tekemämme 
työ on arvokasta. 

Kun nyt jätän 
ohjausryhmän pu-
heenjohtajan tehtävät, 
haluan kiittää teitä 
kaikkia. Olette olleet 
minulle mahtavana 
tukena. Toivon, että 
Naisten Pankki säilyy 
yhteisönä, jonne on 
helppo tulla ja jossa on 
helppo toimia. Toi-
minnan luonteeseen 
tulisi kuulua tehtävien 
jakaminen ja kierrättä-
minen – joukkuepeliä parhaimmillaan. Meitä yhdistää 
missio, joka ei koskaan vanhene. Unelmamme säilyy ja 
kantaa: uusi mahdollisuus ja parempi elämä sisarillem-
me, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa.

Ritva Ohmeroluoma

Naisten Pankki on nyt seitsenvuotias. Ekaluokkalai-
nen haluaa oppia lisää, on kestoinnostunut. Tule-

vaisuus on valoisa, maailma täynnä mahdollisuuksia. 
Etenkin sille, joka haluaa yrittää ja on valmis tekemään 
töitä. 

Oli riemukasta käydä Naisten Pankin synnyinseu-
dulla Liberiassa toteamassa, millaisen ihmeen matka 

vuonna 2007 ja viisas naisjoukko 
voi aiheuttaa. Jos liberialaisen 
kanankasvattajan perhe pys-
tyy nyt syömään kaksi ateriaa 
päivässä yhden sijasta tai kovia 
kokenut nuori äiti pystyy elät-
tämään myös unelmia, voimme 
täällä Naisten Pankissa olla hy-
villämme. Iso kiitos ja onnittelut 
kaikille vapaaehtoisille – meille!

Naisten Pankki on parasta, 
mitä kehitysyhteistyössä on ta-
pahtunut tällä vuosituhannella. 
Siksi tartun Naisten Pankin pu-
heenjohtajan pestiin innostunee-

na. Uskon vahvasti, että naiselta naiselle -ketju toimii. 
Jottei ketju katkea, tarvitaan innostuneita ihmisiä ja 
leiskuvia ideoita, kekseliäisyyttä, sitkeyttä ja tekemisen 
iloa. Ennen kaikkea tarvitaan suurta sydäntä.

Reetta Meriläinen

Uusi Naisten Pankin puheenjohtaja Reetta Meriläinen (kuvassa vasemmalla) Liberian-matkalla.

Sierra Leonessa oli tammikuussa jäl-
leen Naisten Pankin tukeman ammat-

tikoulun valmistujaisjuhlien aika. Kun 
tuli opiskelijan kiitospuheen aika, Eliza-
beth Yeabu Masarayn ääni alkoi väristä 
ja valmiiksi kirjoitettu puhe takelteli. Ei 
ihme, kun yleisönä olivat korkea-arvoiset 
poliitikot – kuten maatalouden varami-
nisteri Marie Jalloh – kunnioittamassa 
tilaisuutta. Elizabeth kiitti mm. Kirkon 
Ulkomaanapua, Naisten Pankkia, minis-
teriötä ja FAWE:a pitkässä puheessaan. 

Monia korkea-arvoisten henkilöiden 
hienoja puheita kuunnellessa häm-
mentävää oli, että he harvoin osoittivat 
sanojaan suoraan juhlan kohteille – 
valmistuville nuorille naisille! Onneksi 
ministeri Elisabeth Rehn korjasi asian 
omassa puheenvuorossaan ja jakoi myös 
todistukset Ulkomaanavun alue-edustaja 

Leena Lindqvistin kanssa. Naisten Pan-
kin vierailijaryhmä oli kannustamassa.

Vaikka puhe oli jännittävä hetki, 
30-vuotias Elizabeth Yeabu Masaray on 
hyvin vahva nainen. Ei epäilystäkään, 
että tämä nainen jos joku onnistuu. Eliza-
beth opiskeli vuoden aikana sekä ruuan-
laittoa että leivontaa.

”Pidän molemmista yhtä paljon. 
Aloituspaketissa on mukana jauhoja, 
riisiä, kattiloita ja kulhoja, joiden avulla 
käynnistän ravintolan. Olen jo löytänyt 
paikan sille oman pikkukaupungin kes-
kustasta”, hän kertoo ylpeänä.

Oman ravintolan lisäksi Elisabethin 
elämän täyttää 12-vuotias poika. 

”Lapsia haluan lisää, jos joskus löydän 
miehen”, hän nauraa.

Teksti: Veera Hämäläinen



Naisten Pankin perustajajäsenet 
tekivät tammikuussa matkan  
Sierra Leoneen ja Liberiaan, jossa 
ajatus Pankin perustamisesta 
seitsemän vuotta sitten syntyi.

Naisten Pankin avulla Liberiassa 
on käynnistetty kanalahankkeita, 

joiden avulla naiset ovat pystyneet 
kohentamaan elintasoaan.

Matkalla mukana ollut Elisabeth Rehn on seurannut 
Liberian kehitystä yli 12 vuoden ajan ja on näh-

nyt maan selvinneen sodasta jollain lailla pärjääväksi 
maaksi. Rehn tuntee myös Liberian presidentin Ellen 
Johnson Sirleafin, jonka Naisten Pankin matkalai-
set tälläkin matkalla tapasivat. Nykyisen presidentin 
aikana maassa on monessa asiassa edistytty, mutta 
paljon on vielä tekemättä. Sodan aikana jäi kokonainen 
sukupolvi vaille koulutusta, mikä on merkinnyt nuo-
risotyöttömyyden huomattavaa kasvua.

”Pienetkin asiat ovat maan kehitykselle tärkeitä. 
Toivoa on, ja naisten rooli maan tulevaisuuden raken-
tamisessa on olennaisen tärkeä. He saivat aikanaan 
rauhan aikaiseksi ja ovat ottaneet myös tulevaisuuden 
kantaakseen”, Rehn kommentoi. 

Matkalla oli mukana myös Heidi Hautala, joka totesi 
Naisten Pankin toiminnan olevan innovatiivista.

”Sekä Liberia että Sierra Leone toipuvat sodasta ja 
tarvitsevat erityistä tukea tulevaisuutensa rakentami-
sessa.”

Talouskehityksessä naisten rooli on olennainen, 
mutta ongelmana on edelleen naisen oikeudellinen 
asema. Naisilla ei edelleenkään ole samoja oikeuksia 
kuin miehillä eivätkä he vieläkään voi omistaa maata. 
Heidi Hautala totesi, että kehitysyhteistyöhön on tullut 
vahvasti mukaan kestävän kehityksen periaate. 

”Naisten Pankin aloitteesta lähteneet hankkeet 
edustavat uudenlaista yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta, 
jollaista voisi kopioida muihinkin hankkeisiin.”

Liberiassa käynnistetystä naisen kanala-hankkeesta 
kertoi matkalla mukana ollut Päivi Sihvola. 

Tällä hetkellä kananmunista yli 90 prosenttia on 
tuontitavaraa, ja munien laatu on monesti hyvin 
heikko. Naisten Pankin avulla kylissä on käynnistetty 
hankkeita, joilla kananmunabisnes voi hyödyttää libe-
rialaisia naisia. Paikallinen kumppani ylläpitää kes-
kusyksikköä (Mother Unit), joka valitsee eniten tukea 

tarvitsevat naiset, kouluttaa heidät, antaa jokaiselle 30 
kanaa ja auttaa pienen kanalan rakentamisessa.

”Kanalan tuotoilla hän voi nykyään tarjota perheel-
leen yhden päivittäisen aterian sijaan kaksi ateriaa. Ja 
perheet ovat isoja. Naisten osallistuminen työelämään 
hyödyttää paitsi perhettä myös koko yhteisöä”, Sihvola 
muistuttaa.

Reetta Meriläinen kertoi Liberiassa toimivasta 
Mothers’ club -verkostosta. Paikalliset klubit koulutta-
vat naisia ja harjoittavat yritystoimintaa, jonka tuotto 
käytetään tyttöjen ja naisten koulutukseen.

”Keskuksessa, jossa me vierailimme, naiset koulu-
tettiin ompelutöihin, ja siellä ommeltiin koko kylän 
koulupuvut. Päivähoito oli myös järjestetty, joten lapset 
saattoi ottaa mukaan. Keskuksesta saaduilla tuotoilla 
on voitu rahoittaa kylän tyttöjen koulutus”, Meriläinen 
kertoi.

Kirkon Ulkomaanavulla on tärkeä rooli Naisten 
Pankin toiminnassa: sen kautta työhön on saatu osaava 
koneisto, jonka kautta vaikuttavuus ja kustannustehok-
kuus ovat kasvaneet. 

Teksti: Tiina Toivakka

NAISISSA ON 
TULEVAISUUS



Ajankohtaista

Reetta Meriläinen haastattelee 
ammattiin valmistuvaa kokki-
oppilasta Makenissa, Sierra 
Leonessa.

Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, joka kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeen-
tulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin rahastoa ja hankkeita hallinnoi Kirkon 
Ulkomaanapu. Naisten Pankilla on hankkeita 12 eri maassa ympäri maailmaa. Yhteensä lahjoituksia on kerätty 
yli 6 miljoonaa euroa. Suomessa toimintaa toteutetaan yli 3 000 vapaaehtoisen voimin 35 paikkakunnalla. 

www.naistenpankki.fi    |    Lahjoittajapalvelu 020 787 1201

KAKSI UUTTA ALUESOLUA 
Vuoden 2014 alussa Naisten Pan-
kissa aloitti kaksi uutta aluesolua: 
Vantaalla sekä uusi suomenkieli-
nen solu Pietarsaaressa, jossa on jo 
aiemmin toiminut ruotsinkielinen 
solu. Pietarsaaressa Naisten Pankin 
toiminta vahvistuukin entisestään. 
Katso aluesolujen yhteystiedot 
osoitteesta www.naistenpankki.fi/
tietoa-meista.

RUOTSISTA LAHJOITUKSIA 
NAISTEN PANKILLE
Örebron ruotsinsuomalainen seura-
kuntatyö kerää rahaa Naisten Pan-
kille kolehdeilla, kahvilan tuotoilla, 
myyjäisillä ja myymällä Naisten 
Pankin tuotteita. Kerran viikossa on 
myös miesten saunailta, josta osal-
listumismaksu menee suoraan Nais-
ten Pankille. Viime vuoden aikana 

Ruotsista lahjoitettiin yhteensä 62 
ammattia.

MAISA & KAARINA TUKEVAT 
NAISTEN PANKKIA 
Lähes 30 vuotta suomalaisia haus-
kuuttanut sarjakuvahahmokaksikko 
Maisa & Kaarina löytyy nyt myös 
Naisten Pankille piirretyistä korteis-
ta, joista jokaisesta lahjoitetaan 10 
prosenttia Naisten Pankin hanke-
maihin. Kortteja myydään muun 
muassa Posteissa, sekä K- ja S-mar-
keteissa Karto Oy:n telineissä.

BISNESENKELIKAMPANJA  
NÄKYY MEDIASSA 
Maaliskuussa Naisten Pankki näkyy 
mediassa bisnesenkelikampanjalla 
muun muassa Ylen TV1 ja Fem-
kanavilla, hiihtokeskuksissa sekä 
verkossa. Lue lisää bisnesenkeli.info. 

TULEVAT VIESTINVIEJÄ-
KOULUTUKSET 
Naisten Pankin virtuaaliset Viestin-
viejä-koulutukset ovat tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat lisätä tie-
toaan Naisten Pankin toiminnasta 
sekä naisten toimeentulon ja yrittä-
jyyden tukemisesta kehitysmaissa. 
Seuraavat koulutukset järjestetään 
toukokuussa. Koulutuksista tiedo-
tetaan Naisten Pankin nettisivuilla 
osoitteessa www.naistenpankki.fi
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Naisten Pankin vuosi 2013

•	 Lähes 1,4 miljoonaa euroa kerättyjä varoja, yhteensä  
seitsemän toimintavuoden aikana 6,4 miljoonaa euroa

•	 1 400 Naisten Pankin osakasta

•	 3 390 Naisten Pankin bisnesenkeliä

•	 Toiminnassa oli 33 aluesolua yhteensä 35 paikkakunnalla

Vuonna 2014 Naisten Pankki tukee hankkeita 12 eri maassa: 
Guatemalassa, Haitissa, Liberiassa, Sierra Leonessa, Kongos-
sa, Ugandassa, Angolassa, Palestiinalaisalueilla, Kosovossa, 
Nepalissa, Kambodzhassa ja Myanmarissa. Perun kyläpank-
keihin ja pienlainoitukseen perustuva hanke päättyi 2012 
joulukuussa. Hankkeesta on valmisteilla arviointi.

Vuonna 2014 Naisten Pankki tukee 3 uutta hanketta Myanmarissa, Kongon demo-
kraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. Kongon ja Ugandan hankkeet ovat jatkoa 
Naisten Pankin tukemalle hanketyölle näissä maissa, kun taas Myanmar on Naisten 
Pankille uusi hankemaa. Hankkeen kautta yhteisöihin perustetaan säästö- ja laina-
ryhmiä sekä edistetään naisyrittäjyyttä.

Tutustu Naisten Pankin tapahtumiin osoitteessa www.naistenpankki.fi/tapahtumat. 
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