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Muutosten vuosi

Vähemmän, mutta paremmin ja ilon kautta

Vuosi 2014 oli johtoryhmän näkövinkkelistä ison 
muutoksen vuosi. Jäsensimme rooliamme uudes-

taan ja mietimme, miten parhaiten tuemme vapaaeh-
toisten toimintaa ja varainhankintaa Suomessa.

Kohdemaissa pyrimme toimimaan 
aina paikallisen kylän ja kylän naisten 
omista vahvuuksista käsin. Näin tuki 
muotoutuu arjessa toteutuvaksi. Tätä 
samaa ajatusta haluamme toteuttaa 
lahjoittajien ja vapaaehtoisten keskuu-
dessa – mahdollisuus osallistua omista 
lähtökohdista käsin.

Asioiden edistäminen ja monimuo-
toisen osallistumisen mahdollistami-
nen edellyttää meiltä uudenlaista osaa-
mista ja ennen kaikkea riittävästi väkeä. 
Vuonna 2014 linjattiin tekemistä tuke-
maan neljä valtakunnallista työryhmää: 
jelpparit paikallisryhmien ensisijaisena 
tukipisteenä, viestintäryhmä huolehti-
massa viestinnästä ja markkinoinnista, 

Naisten Pankin suuri unelma elää vahvana. Kehi-
tysmaiden naisten toimeentulon ja yrittäjyyden 

tukemiseen on kerätty jo 7,7 miljoonaa euroa!
Naisten Pankin keräämillä rahoilla on tuettu yli 

16 000 naista. Tuki on mahdollistanut niin kyläpan-
kit, lukutaito-opetuksen kuin maatalousneuvonnan 
ja oikeusvalistuksen. Suomalaisnaiset ovat tarttuneet 
käteen, kulkeneet rinnalla, kertoneet teoillaan tarinaa 
toivosta.

Naisten Pankki on rahoittanut ja Kirkon Ulko-
maanapu toteuttanut hankkeita 13 maassa neljässä 

Vierailulla tyttöjen ammatti-
koulussa Sierra Leonessa. 
Kuva: Antti Reenpää

varainhankintaryhmä kehittämässä erityisesti yri-
tysvarainhankinnan konsepteja ja tapahtumaryhmä 
vastaamassa valtakunnallisista tapahtumista ja konsep-

toimassa tapahtumia paikallisryhmien 
järjestettäväksi.

Johtoryhmä muodostuu näiden 
työryhmien vetäjäpareista. Lisäksi 
työssämme on mukana Kirkon Ulko-
maanavun osaajia ja teemme tiiviisti 
yhdessä töitä. Johtoryhmä kokoontuu 
kerran kuussa, mutta työstämme toki 
asioita viikoittain. Uskon, että tämä 
uusi toimintamalli sekä nopeuttaa 
että monimuotoistaa koko Naisten 
Pankin työskentelyä täällä Suomes-
sa. 

Kiitos panoksestasi vuonna 2014!

Sini Norta 
johtoryhmän puheenjohtaja
sini.norta@naistenpankki.fi

maanosassa. Tulokset ovat olleet todella hyvät, mutta 
johtavissa ryhmissä on kysytty, voitaisiinko toimintaa 
kehittää vielä vaikuttavammaksi vaikkapa keskittämäl-
lä maantiedettä ja voimavaroja? Vastaus oli: kyllä.

Vuoden 2014 lopulla ohjausryhmä tuoreutti han-
kelinjaukset. Niiden mukaan hankkeet keskitetään 
aiempaa harvempiin maihin, mutta valittuihin maihin 
ja hankkeisiin sijoitetaan enemmän euroja ja ideoita. 
Suunnitellaan hankkeet vielä paremmin.

Hankkeissa keskitytään Naisten Pankin toiminnan 
perusajatuksiin: kyläpankkeihin, osuuskuntiin sekä 
yrittäjyystaitojen ja ammattikoulutuksen tukemiseen. 
Kansalaistaidot ja oikeustietoisuus kulkisivat läpäisevi-
nä teemoina koulutuksen sisällä.

Nyt Naisten Pankki toimii kahdeksassa maassa, 
kolmessa maanosassa ja tietysti täällä Suomessa, jossa 
valtava vapaaehtoisten joukko uurastaa iloisesti, jotta 
kehitysmaiden naisilla olisi toivo ja tulevaisuus.

Sydämellinen kiitos lahjoittajille, aktiiveille, hanke-
työntekijöille, meille kaikille!

Reetta Meriläinen
ohjausryhmän puheenjohtaja



NAISTEN PANKIN TOIMINTA 
MYANMARISSA 
Myanmarissa toimivat Naisten 
Pankin laina- ja säästöryhmät ovat 
käynnistyneet aktiivisesti. Ensimmäistä 
kertaa Naisten Pankin historiassa 
lainaryhmä on pystynyt lainaamaan 
toiselle aloittavalle ryhmälle pääomaa.

Myanmar (ent. Burma) on pinta-alaltaan Kaakkois-
Aasian suurin maa. Tarkkaa asukaslukua ei tiede-

tä, koska täsmällistä väestönlaskentaa ei ole hajanai-
sessa maassa pystytty tekemään. Arviot asukasluvusta 
vaihtelevat 56–60 miljoonan välillä.

Ensimmäiset Naisten Pankin laina- ja säästöryh-
mät käynnistyivät Myanmarissa 2014. Ryhmiä on 12, 
kuudessa kylässä Pyaponin kaupungin ympäristössä 
suistoalueella. Tavoitteena on kouluttaa naisista itsel-
lisiä toimijoita, jotta heillä olisi edellytykset kehittyä 
ammatinharjoittajiksi tai yrittäjiksi. Koulutuksen ja 
opastuksen avulla heidän elintasonsa nousee merkit-
tävästi. Tavoitteet ja toiminta ovat samanlaisia kuin 
monissa muissakin Naisten Pankin hankkeissa.  

Vierailin tammikuussa kolmessa kylässä ja tutus-
tuin kuuden ryhmän toimintaan. Ryhmät olivat jo 

niin pitkällä, että heille oli myönnetty Naisten Pankin 
varoista 1700 dollarin alkupääoma. Ryhmät olivat saa-
neet yhteensä 20 400 dollaria. Vuoden 2014 loppuun 
mennessä ne olivat tuplanneet pääomansa. Ywar Thit´n 
kylässä Toetat Mytter -ryhmä oli jopa lainannut toiselle 
aloittavalle ryhmälle 700 dollaria. 

Ryhmissä oli yhteensä 178 naista ja 3 miestä, ja epä-
suorasti ne vaikuttivat 7656 henkilön elämään. 

Suurin osa naisista oli kalastajia, venetaksin omis-
tajia ja riisinviljelijöitä. Lisäksi mukana oli siankasvat-
tajia, kuivahedelmien tuottajia, saippuan ja käyttöta-
varoiden tekijöitä, ompelijoita ja kauppiaita. Monien 
naisten miehet olivat merillä tai töissä ulkomailla. 
Perheidensä luokse miehet palasivat vuosien päästä, 
joten nämä naiset huolehtivat perheistään.

Suurin osa naisista osasi lukea, kirjoittaa ja laskea, 
sillä he olivat käyneet koulua. Lisäksi osa heistä oli 
ollut mukana aikaisemmassa hankkeessa, jossa heille 
oli opetettu kirjanpitoa ja muita yrittäjyyteen liittyviä 
taitoja. Tämän ansiosta ryhmät pystyivät aloittamaan 
säästö- ja lainaustoiminnan nopeasti ja tehokkaasti.  

Teksti Ritva Ohmeroluoma/Tiina Toivakka
Kuva Ritva Ohmeroluoma

Toe Thet Chan Thar -ryhmä 
esittelee pankkinsa tilikirjoja.



Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen pe-
riaattein. Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, jossa voimavaranamme ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat 
osakkaat ja lahjoittajat. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.
Naiset ovat Naisten Pankin avun pääkohde, mutta kyse ei ole kuitenkaan vain naisille suunnatusta avusta. Aut-
tamalla naista autamme hänen koko perhettään mukaan lukien mies ja samalla koko kyläyhteisöä.
Naisten Pankin rahoittajina ja bisnesenkeleinä toimivat yritykset, yhteisöt, naiset ja miehet.
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AjankohtaistaNaisten Pankin ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat löytyvät osoitteesta  www.naistenpankki.fi/ajankohtaista. 

Päivän starttasi perus-
tajajäsen Satu Meh-

tälä. Puheessaan hän 
kuvasi Naisten Pankin 
kehityskaarta ja kään-
teentekevää Liberian-
matkaa vuonna 2007, 
jonka tuliaisina tuotiin 
idea Naisten Pankin 
perustamisesta sekä toi-
minnan perusajatuksen 
kiteyttävä ”juurilaulu”.

Jeunay Mackendy, 
Kirkon Ulkomaanavun 
työntekijä toi terveiset Haitista 300 
onnelliselta naiselta. Hän kertoi 
Naisten Pankin mahdollistamasta 
hankkeesta, jossa haitilaiset naiset 
olivat saaneet opetusta lukemisesta, 
yrittäjyydestä ja perhesuunnittelus-
ta ja siten oman äänensä kuuluviin 
kyläyhteisössään.  

Päivän aikana keskusteltiin vilk-
kaasti, esiteltiin ja myytiin naisten-
pankkilaisten tekemiä värikkäitä kä-
sitöitä sekä kehiteltiin uusia ideoita 
käytännön toimintaan. 

Keskustelua käytiin muun muassa 

uusien vapaaehtoisten 
rekrytoinnista. Erityisen 
tärkeä on innostaa ja 
motivoida uusia ihmisiä 
aktiivisesti mukaan alusta 
pitäen. Hyvänä esimerkki-
nä nostettiin esiin pääkau-
punkilaisten nuorten Next 
Generation -toiminta. 

Vuosikello kilkatteli 
viestiä niin tulevan ke-
vään Bisnesenkeli-kam-
panjasta kuin ensi syksyn 
Kävele Naiselle Ammatti 

-tempauksesta. Valtakunnallisel-
le toiminnalle kerättiin toiveita 
pöytäkunnittain ja samalla päästiin 
kuulemaan alueiden kehittämiä 
parhaita käytäntöjä.  

Kevätpäivästä tarttui mukaan 
intoa, ideoita ja rohkeutta yhdessä 
tekemiseen. ”Jäi tosi mukavat fiilik-
set!” kiteytti Riitta Hautala Järven-
päästä osallistujien tunnelmat.

Teksti Mari Kankaanranta/ 
Tiina Toivakka 

Kuva Tarja Vingren

NAISTEN PANKIN KEVÄTPÄIVÄ:
DON’T BE NOBODY, BE SOMEBODY!

Helsingissä tammikuun lopulla vietettyyn Kevät- 
päivään osallistui tänä vuonna yli 90 naisten-
pankkilaista kaikkiaan 21 paikkakunnalta. Lämmin 
tunnelma ympäröi talvisesta tuulentuiverruksesta 
Kirkon Ulkomaanavun toimitiloihin saapuneet 
vapaaehtoiset. 

"JUURILAULU"

WOMAN OH WOMAN, 
DON'T BE NOBODY,
BE SOMEBODY!

IN YOUR KITCHEN,  
IN YOUR OFFICE,
IN YOUR BEDROOM

 USE YOUR HANDS,  
USE YOUR HEAD,
USE YOUR HEART.

DON'T BE NOBODY

Naisten Pankki 2014

• Lähes 1,3 miljoonaa euroa kerät-
tyjä varoja, yhteensä kahdeksan 
toimintavuoden aikana lähes  
7,7 miljoonaa euroa

• 1 465 Naisten Pankin osakasta

• Lähes 3 000 Naisten Pankin 
bisnesenkeliä

 

Vuonna 2014 Naisten Pankilla oli:

• Paikallisryhmätoimintaa  
33 paikkakunnalla

• yli 500 tapahtumaa

Vuonna 2014 Naisten Pankki tuki 
hankkeita 12 eri maassa: Guatema-
lassa, Haitissa, Liberiassa, Sierra 
Leonessa, Kongossa, Ugandassa, 
Angolassa, Palestiinalaisalueilla, Ko-
sovossa, Nepalissa, Kambodzhassa 
ja Myanmarissa.

 

Vuoden 2015 hanketyöstä löydät 
tiedot tästä osoitteesta  
www.naistenpankki.fi/hankkeet2015


