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NAISTEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2017
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12 
miljoonaa 
euroa
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TYÖN TULOKSET

NAISTEN PANKIN 10 VUOTTA

MANNERTA
3

MAATA
14 12,2 M

EUROA

200000
IHMISTÄ

42000
NAISTA

4500
SÄÄNNÖLLISTÄ
LAHJOITTAJAA

3000
VAPAAEHTOISTA

SUOMESSA

Hyvä Naisten Pankin ystävä!
Vuosi 2017 oli satavuotiaan Suomen juhlaa. Se oli 

merkittävä vuosi myös Naisten Pankille. Tämä 
suomalaisten naisten perustama ainutlaatuinen hyvänte-
keväisyysinnovaatio täytti jo 10 vuotta! Tähän mennessä 
olemme keränneet jo yli 12 miljoonaa euroa. Se on iso 
summa, jolla on koulutettu ja tuettu tuhansia ja taas 
tuhansia naisia sekä heidän perheitään kaikkein köyhim-
missä maailmankolkissa.

Naisten Pankki on toki vielä pieni, mutta sitäkin pippu-
risempi. Keräämme varoja vapaaehtoisvoimin. Se vaatii 
itseohjautuvuutta, kekseliäisyyttä ja yhteistyötä. Siinä 
tuhannet naistenpankkilaiset ovat taitavia ja hyvä niin, 
sillä meillä ei ole organisaatiota toimihenkilöineen ja joh-
tajineen. Rahat menevät suoraan hankkeisiin, joissa niillä 
tehdään isoja asioita. Vuonna 2017 hallintokuluihin meni 
vain 17 prosenttia budjetista. 

Naisten ja tyttöjen tukeminen on tehokkain tapa pois-
taa köyhyyttä. Tästä toteamuksesta ei liene erimielisyyt-
tä, niin vahvasti se on todistettu. Naisten Pankki ei anna 
rahaa, vaan kouluttaa naisia heidän oikeuksistaan sekä 

opastaa heitä tiedoin ja taidoin yrittäjyyden tielle. Yrittä-
jyys tuo tuloja, kasvattaa yrittäjän itsetuntoa ja parantaa 
samalla koko yhteisön elinolosuhteita.

 Ja mikä hienointa, 
kun Naisten Pankki 
poistuu kohteesta, se 
pärjää omillaan.

Meille naisten-
pankkilaisille naiset 
ja tytöt ovat toimin-
tamme keskiössä. 
Teemme tätä työtä 
suurella sydämellä ja 
iloitsemme kaikesta 
tuestasi!

Hannele Haltia
Naisten Pankin 

johtoryhmän  
puheenjohtaja
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NAISTEN
PARANTUNUT

OSAAMINEN JA
ANSIOTASO

VAIKUTTAA:

PERHEIDEN
RUOKATURVA
PARANEE

LAPSET
PÄÄSEVÄT
KOULUUN

VARAA
SAIRAANHOITOON

NAISILLA ON

OMISTUS- JA
PERINTÖOIKEUS

MYÖS NAISILLE

NAISET
PÄÄTTÄVIIN
ASEMIIN

YHTEISKUNNALLINEN

HELPOTTUU
VAIKUTTAMINEN

VAIKUTTAVUUS

TIELLÄ TASA-ARVOON
Naisten Pankki on kymmenen toimintavuotensa aikana vaikut-
tanut jo satojen tuhansien ihmisten elämään kehitysmaissa. 
Kun osaaminen kehittyy ja uskallus kasvaa, paranevat naisen 
mahdollisuudet kehittää toimeentuloa.

Jokaisella maalla, joissa Naisten Pankki toimii, on 
omanlaisensa profiili. Se vastaa aina paikallisten 

naisten tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Erilaiset toiminta-
tavat tähtäävät kaikki naisten taloudellisen ja sosiaalisen 
aseman pysyvään paranemiseen. Naisten monipuolinen 
koulutus on aina merkittävässä roolissa.

Kambodžassa ja Nepalissa panostetaan naisten 
osuustoimintaan ja yrittäjyyteen. Myös Myanmarissa 
erikoistutaan naisyrittäjyyden kehittämiseen. Pienten 
palveluyritysten – kauppojen, kahviloiden ja kampaamo-
jen – lisäksi kehitetään tuotannollista toimintaa paikal-

lisista markkinoista lähtöisin. Ugandassa naiset ovat 
saaneet koulutusta myös vaikuttamistyöstä ja pyrkineet 
edistämään tyttöjen pääsyä kouluun. Sierra Leonessa 
erityisesti tytöt ja nuoret naiset ovat päässeet ammatilli-
seen koulutukseen oppimaan tärkeitä tulonhankintatai-
toja. Liberiassa naisia koulutettiin ylläpitämään tuottavia 
pienkanaloita ja vahvistettiin näin heidän taloudellista ja 
sosiaalista asemaansa yhteisöissä.

Yhteys markkinoihin, yhteistyö yksityissektorin kanssa 
ja rahoituksen saanti on aina tärkeää – ja usein haasteel-
lista. Usein naisilta puuttuvat luontaiset yhteydet oman 
yhteisön ulkopuolelle. Henkinen välimatka paikkoihin, 
joissa kauppaa ja päätöksiä tehdään, on pitkä. Tekijä 
tuskin tietää, mihin tuote päätyy tai mikä on sen hinta. 

Tieto, verkostot ja yhteydet ovat valtaa, ja niihin 
liittyvän osaamisen ja uskalluksenkin kehittäminen on 
Naisten Pankille tärkeää. Aktiivinen rooli ryhmissä ja 
osuuskunnissa koulii naisia tiedon käyttöön ja samalla 
he harjaantuvat johtamis- ja neuvottelutaidoissa. Ne ovat 
arvokkaita taitoja tiellä tasa-arvoon. 

Kun hiljaisesta naisesta kuoriutuu taitava tekijä, hänen 
näkemyksensä saa painoa niin kotona kuin yhteisös-
säkin. Ryhmien johtohahmot ovatkin usein vahvoja 
paikallisvaikuttajia, jotka muuttavat maailmaa sekä 
esimerkillään että taidoillaan, kuten sivulla 6 esiteltävä 
nepalilainen Gita Shrestha osoittaa.

Vuonna 2018 Naisten Pankki toimii viidessä maassa. 
Kun kohdemaiden lukumäärä vähenee, hankkeiden koko 
ja vaikuttavuus kasvavat ja syntyy tilaa uudelle.

Ugandassa on alkanut Naisten Pankin ensimmäinen 
slummihanke. Myös suunnitteilla olevaa uutta kanala-
hanketta Ugandassa tehdään alusta alkaen siten, että 
ugandalaiset ja Naisten Pankin vapaaehtoiset työskente-
levät tiiviisti yhdessä.

Muutoksen voima syntyy yhteistyöstä.

Ulla Sarasalmi
vanhempi asiantuntija
Kirkon Ulkomaanapu
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Vuonna 2017 Naisten Pankki tuki 
16 000 naisen yrittäjyyttä ja toi-

meentuloa kuudessa kehitysmaassa.
Afrikassa pitkäjänteistä työtä 

tehtiin Liberiassa, Sierra Leonessa 
ja Ugandassa. 
Aasiassa kohde-
maina pysyivät 
Nepal, Myanmar 
ja Kambodža.

Liberian ja 
Sierra Leonen 
hankkeet päät-
tyivät suunni-
tellusti vuonna 
2017. Liberiassa ja Sierra Leonessa 
Naisten Pankki tuki erityisesti haa-

Naisten Pankin ennätysvuosi
voittuvassa tilanteessa olevia tyttöjä 
ja naisia toimeentulon hankkimises-
sa esimerkiksi tarjoamalla 
ammatti- ja yrittäjyyskoulutus-
ta. Työstä on hyötynyt 12 000 

ihmistä.
Naisten Pankki 

käytti kehitysmaiden 
naisten tukemiseen 
lähes miljoona euroa 
vuonna 2017. Hallin-
tokulujen osuus oli 
noin 17 prosenttia.

Vuonna 2017 
Naisten Pankki keräsi 

kaikkien aikojen ennätystuloksen 1,7 
miljoonaa euroa!

Vuoden 2017 päättyessä kuukau-
silahjoittajia oli 3 140 ja 750 euron 

hintaisen 
osakkeen 
hankkineita 
osakkaita 1 
591. Vapaa-
ehtoisia on 
noin 3 000. 
Paikallisryh-
miä toimii 40 
paikkakun-
nalla.

Ajantasai-
set luvut osoitteesta: www.naisten-
pankki.fi/faq/
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Koonneet: Liisa Kapanen, Vilma Mankonen ja Tiina Toivakka

NAISTEN PANKKI ON  
10 VUODEN AIKANA  

KERÄNNYT YLI 

12,2 MILJOONAA 
EUROA

NAISTEN PANKIN 

STIPENDI  
TYTÖLLE -LAHJA 
OLI KOKO VUODEN MYY-

DYIN KIRKON ULKOMAAN-
AVUN TOISENLAINEN 

LAHJA!
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Naisille käveltiin Ammatteja 
Rovaniemeltä Aurinkorannikolle
Kahdeksas Kävele Naiselle Ammatti 
käveltiin ennätyssuurella joukolla 
sunnuntaina 10. syyskuuta. Ta-

pahtuma järjestettiin 70 
paikkakunnalla, joista 

ulkomailla oli 19. 
Pohjoisimmillaan 

Ammatteja 
käveltiin Rova-
niemellä, ete-
läisin kävely 
oli Espanjan  
Aurinkoranni-

kolla.
KNA ylsi  

muhkeaan yli  
89 000 euron tulok-

seen. Mukana tempauk-
sessa oli myös yhden naisen, yrittäjä 
Jaana Villasen, 1 500 kilometrin 
FinnWalk-kävely Nuorgamista 
Hankoon. Villasen keräämä 18 000 
euron potti on suurin yksittäisen ih-
misen tempauksella Naisten Pankille 
keräämä rahasumma.

JUHLAN JA TYÖN VUOSI
Vuonna 2017 järjestettiin valtakunnallisia tapahtumia, 
kiertueita ja satoja yksittäisiä varainkeruutapahtumia.

Jo kahdeksan vuoden ajan 
järjestetty Kävele Naiselle Ammatti 
-tapahtuma on historiansa aikana 
kerännyt kaikkiaan huimat 410 000 
euroa kehitysmaiden naisille –  
vapaaehtoisvoimin!

Naisten Pankki Open -golf-
kiertueella kerättiin 33 000 
euroa Myanmariin
Suomen laajin hyväntekeväisyysgolf-
kiertue Naisten Pankki Open keräsi 
26 klubin kiertueella yli 33 000 euroa 
Myanmarin naisten yrittäjyyskoulu-
tuksiin. Kiertue päättyi osakilpailu-
voittajien finaaliin Kytäjä Golfissa 
Hyvinkäällä. Naisten Pankki Open 
pelattiin viime vuonna kuudennen 
kerran. Vuosien varrella kiertue on 
kerännyt yhteensä jopa 100 000 eu-
roa kehitysmaiden naisten tueksi.

Lue Naiselle Ammatti ylsi 
ennätystulokseen
Naisten Pankin vuoden 2017 Lue 
Naiselle Ammatti -kiertueen kirjaili-
jana loisti Rosa Liksom uusimman 

Everstinna-teoksensa kera. LNA-
kiertue järjestettiin Helsingissä, 
Tampereella, Turussa, Kuopiossa, 
Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa 
ja Rovaniemellä.

Keväällä juhlittiin 
Naisten Pankin kymmentä toiminta-
vuotta juhlittiin Helsingissä 11. tou-
kokuuta. Loppuunmyytyyn juhlaan 
osallistui 300 Naisten Pankin tukijaa, 
vapaaehtoista ja yhteistyökumppa-
nia. Tilaisuus järjestettiin Nordean 
pääkonttorissa. Illan tuotto oli 13 000 
euroa.

Mukana juhlassa oli useita 
Naisten Pankin toukokuussa 2007 
perustaneita naisia. Kunniavieraana 
juhlaan osallistui ministeri ja ihmis-



Kiitos  
yhteistyö-
kumppaneille

Suurimmat yksittäiset yritys-
lahjoittajat olivat Novita Oy 

ja Suominen Oyj. Suominen 
teki alkuvuodesta 2017 mer-
kittävän lahjoituksen Naisten 
Pankin osuuskuntahankkeelle 
Kambodžaan. Syksyn Novitan 
Naisten Pankin lanka -kam-
panjan lahjoitusvarat (21 600 
€) käytetään Nepalissa naisten 
ammatilliseen koulutukseen.

Kävele Naiselle Ammatti 
-tapahtuman Hyväntekijä-
kumppaneita olivat BDO Oy, 
HOK-Elanto, Power Oil, Samu-
ji, St1, Viking Line, Wallac Oy ja 
Perkin Elmer. Lisäksi tapahtu-
mia tukivat lukuisat paikalliset 
yhteistyökumppanit.

Golfaa Naiselle Ammatti -kier-
tueen päätukijat olivat Merce-
des Benz ja Golfresepti Travel.  
Kiertuetta tukivat myös Fazer, 
Finnair, Golfpiste, Fennia, 
GoGolf, Messukeskus, Suomen 
Golfliitto, Sixt-autovuokraamo 
ja Viking Line. 

Verkkokauppa- ja tapahtu-
mayhteistyössä olivat mukana 
muun muassa EY, Fair.fi, Ivana 
Helsinki, Nordea, Piironki Oy, 
TAIKA-korut ja The Caviar Club. 

Tuote- ja palveluyhteistyössä 
olivat mukana mm. Asianajo-
toimisto Legistum, Erweko Oy, 
Karto, Kehvola Design, MBake-
ry, Mediateko Oy, PunaMusta 
Oy, Saintex Oy, Shape Helsinki 
ja Sokos Hotel Presidentti. 

Uuteen Yrittäjältä yrittäjälle 
-hankkeeseen lähtivät mukaan 
Tuunaajamutsi-yrittäjä Annakai-
sa Kilpeläinen ja W.I.A Wear It 
Again -yrittäjä Kati Pohjanlehto.

Paikallista yhteistyötä tehtiin 
noin sadan yrityksen kanssa eri 
puolilla Suomea. 

Naisten Pankki kiittää kaikkia 
yrityksiä arvokkaasta tuesta!
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oikeuksien puolustaja Elisabeth 
Rehn, joka oli avainasemassa Nais-
ten Pankin synnyssä. Videoterveh-
dys kuultiin Afrikan ensimmäiseltä 
naispresidentiltä ja Nobelin rauhan-
palkinnon saajalta, Liberian 
presidentti Ellen John-
son Sirleafiltä, jonka 
10 vuoden takaisesta 
kohtaamisesta pe-
rustajäsenet saivat 
alkusykäyksen 
Naisten Pankin 
perustamiseen.

Koko juhla-
vuoden kaikissa 
Naisten Pankin 
viestintäkanavis-
sa näkynyt ”Hyvä 
kasvaa unelmasta” 
-kampanja nosti esiin niin 
kehitysmaiden naisten, vapaaeh-
toisten kuin Naisten Pankin perus-
tajien tarinoita kymmenen vuoden 
taipaleelta. Unelma-kampanja tuotti 
noin 10 000 euroa.

Vapaaehtoiset  
oppivat uutta
Naisten Pankin vapaaehtois-

ten koulutus- ja kehittämis-
päivät järjestettiin kaksi kertaa, 

tammi- ja lokakuussa Helsin-
gissä. Päivillä vaihdettiin Naisten 

Pankin ajankohtaisia kuulumisia ja 
opittiin uutta hanke- ja vapaaehtois-
työstä. Tammikuussa vietettiin myös 
iltajuhlaa vapaaehtoisten kunniaksi.

Irja Askolan läksiäiskeräys 
Naisten Pankille

Eläkkeelle vuonna 2017 jäänyt 
Helsingin piispa Irja 

Askola järjesti läh-
töjuhlansa kunni-

aksi keräyksen, 
jonka tuoton 
(4 500 euroa) 
hän lahjoitti 
Naisten Pan-
kille. 

”Naisten 
Pankki tekee 

laadukasta 
kehitysyhteis-

työtä ja oli siksi 
luonteva valinta 

merkkipäivälahjoituk-
selle”, Askola totesi.

Lisäksi Irja Askola lahjoitti saa-
mansa 5 000 euron suuruisen Minna 
Canth -palkinnon Naisten Pankille 
tyttöjen koulutusstipendeihin.
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Nepalilainen Gita Shrestha, 35, pyörittää matokompostiyritystä 
yhdessä muiden Bhardeun kylän naisten kanssa. Miehensä kanssa 
hän on nykyään tasa-arvoisessa asemassa.

  
MENESTYNYT YRITTÄJÄ
Gitasta kasvoi

Ennen vuotta 2009 suuri osa keskisessä Nepalissa 
sijaitsevan Bhardeun kylän naisista ei ollut koskaan 

käynyt pääkaupungissa. Kylä oli heidän maailmansa. 
Arki muuttui, kun Naisten Pankki aloitti toimintansa 
kylässä yhdeksän vuotta sitten pienimuotoisena laina-
toimintana. Bhardeu on yksi Naisten Pankin ensimmäi-
sistä hankekylistä.

Yksi kylän naisista on Gita Shrestha, 35. Naisen 
kasvutarina on huikea. Vuonna 2010 Gita alkoi viljellä 
pienenä lisätulona istukassipulia kotitalonsa vieressä, 
vaikka samassa taloudessa asuvat appivanhemmat 
aluksi vastustivat moista ”modernia hullutusta”. Kun 
sipuli tuotti hieman tuloa ja viljelykokeilujen hyödyt 
alkoivat näkyä muissakin hankkeeseen osallistuvissa 
kylän taloissa, suhtautuminen muuttui.

Seuraavaksi Gita laajensi rakentamalla kasvihuo-
neen tomaatinviljelyä varten. Hän aloitti kylän säästö- 
ja lainaryhmän jäsenenä ja liittyi osuuskuntaan heti, 
kun sen toiminta alkoi.

Ujosta ja arasta nuoresta naisesta on seitsemässä 
vuodessa kasvanut menestynyt yrittäjä, joka tekee 
päätökset tasa-arvoisesti miehensä kanssa. Gita on 
myös noussut kylän osuuskassan hallitukseen ja toimii 
kylän puhenaisena. 

Gitan menestykselle on ollut tärkeää hänen miehel-
tään saama tuki, mutta myös heidän välilleen syntynyt 
tasa-arvo. Puolisoiden välinen keskinäinen kunnioitus 
näkyy kaikessa. Myös perheen teinipoika vahvistaa isän 
ja äidin keskustelevan tärkeistä päätöksistä yhdessä.

Pääosa perheen tuloista tulee maataloudesta ja sen 
sivutuotteista. Tuotanto on suunniteltu kiertotalouden 
periaatteiden mukaan siten, että kaikki jätekin pysty-
tään hyödyntämään.

Nykyään Gitalla on kymmenen Bhardeussa asuvan 
naisen kanssa matokompostiyritys, joka tuottaa serti-
fioitua luomulannoitetta kuluttajamarkkinoille. Naiset 
pakkaavat ravinteikkaan kompostin parin kilon pak-
kauksiin ja myyvät sitä pääkaupungin vauraille koti-
puutarhureille. Gita on selvästi ylpeä yrityksestä.

”Perheen kaikki lapset saavat hyvän koulutuksen ja 
myös hyvän esimerkin vanhempien välisestä yhteis-
työstä”, Gita sanoo.

Kun Gita puhuu rikkaudesta, hän ei puhu vain 
rahasta vaan myös uusista ideoista ja mahdollisuuk-
sista, muutoksesta parempaan. Tämä on rikkautta, jota 
myös Naisten Pankki haluaa työllään tukea.

Kaisa Arkkila ja Ulla Sarasalmi
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Antti Reenpää, 60, Helsinki

”JOKAINEN VOI PARANTAA MAAILMAA”
Naisten Pankilla on 3000 vapaaehtoista ympäri Suomea. 

Kolme heistä kertoo, mikä vapaaehtoistyössä motivoi.

Liisa Kapanen, 66, Helsinki

Teksti: Satu Salmelin-Tikkala

"Olin päättänyt lähteä mukaan 
johonkin vapaaehtoistoimintaan 

heti, kun jään pois työelämästä. Tulin 
mukaan Naisten Pankin toimintaan 
tammikuussa 2013. Aloitin valta-
kunnallisessa yritysvarainhankin-
taryhmässä, jossa yhä toimin – nyt 
ryhmän toisena vetäjänä ja johtoryh-
män jäsenenä. Olen myös toiminut 
pääkaupunkiseudun paikallisryhmän 
vetäjänä ja Jelppari-ryhmässä.

Olen itse saanut käydä kouluja, 
opiskella, tehdä työtä ja olla tasa-
vertainen jäsen niin perheessä kuin 
työelämässä. Haluan työlläni olla tu-

kemassa kehitysmaiden 
naisia, jotta he pääsisi-
vät toteuttamaan omia 
unelmiaan.

Parasta vapaaeh-
toisena toimimisessa 
on, että voin käyttää 
omaa osaamistani, 
työkokemustani ja 
luovuuttani sekä samalla 
itsekin oppia uutta. Olen 
saanut useita uusia ystäviä 
muista vapaaehtoisista. On mie-
lenkiintoista seurata kohdemaiden 
naisten tarinoita siitä, kuinka Naisten 

Pankin tukeman 
ammattikoulutuk-

sen kautta he ovat 
nousseet kyläyh-
teisön tasavertai-
siksi jäseniksi ja 
saaneet lapsen-

sa kouluun.
Vapaaehtoisena 

kukin voi lahjoittaa  
aikaansa ja osaamis-

taan juuri sen verran kuin 
haluaa. Tekemisen ilo ja hyöty tup-
laantuvat – hyvä mieli itselle, parem-
pi tulevaisuus kehitysmaan naiselle.”

"Olen kotoisin Puolasta. Muutin 
Suomeen rakkauden 

perässä. Olen asunut 
Oulussa neljä ja puoli 
vuotta. Opiskelen par-
haillaan Oulun am-
mattikorkeakoulussa 
kulttuurituottamista. 
Puolasta minulla on 
filologian maisterin 
tutkinto. 

Tulin mukaan 
Naisten Pankin toimin-
taan vuoden 2017 alussa. 
Huomasin netistä ilmoituksen, että 

Naisten Pankki etsi Kävele 
Naiselle Ammatti -ta-

pahtumalle vetäjää. 
Heti tuli mieleen, 

että tämä on hyvä 
mahdollisuus 
haastaa itseni! 
Tapahtuman 
vetäjänä ideoin 
ja järjestin asioita 

ryhmäni kanssa. 
Hankin yhteistyö-

kumppaneita ja kerä-
sin lahjoja sponsoreilta. 

Joskus pidin puheen. Myin 

kahvia ja pullaa. Tapasin ihmisiä. 
Hymyilin paljon. 

Naisten Pankin vapaaehtoisena 
voin vaikuttaa ja edistää yhdenver-
taisuutta. Uskon, että jokainen voi 
omalta osaltaan parantaa maailmaa, 
vaikka pienin teoin. Parasta tässä 
toiminnassa on se, että se perustuu 
tasa-arvoon ja kestävän kehityksen 
periaatteisiin. Mukana olemalla saa 
myös mahdollisuuden oppia uutta.  

Jokainen on lämpimästi tervetullut 
mukaan. Naisten Pankissa hyvänte-
keväisyys ja itsensä voimaantuminen 
kulkevat käsi kädessä.”

"Seurasin Naisten Pankin alku-
taivalta läheltä, koska vaimoni 

Leena Majander on yksi Naisten 
Pankin perustajajäsenistä. Oli helppo 
tulla mukaan, kun sitä ehdotettiin.

Olen Naisten Pankin ohjausryh-
män jäsen. Ensimmäisen konkreet-
tisen kosketuksen Naisten Pankkiin 
sain matkalla Sierra Leonessa ja 
Liberiassa avustuskohteissa, joissa 
tehtäväni oli toimia valokuvaajana 
ja tuottaa kuvamateriaalia Naisten 
Pankin käyttöön.

Naisten Pankin 
toimintatapa ihmis-
ten auttamiseksi 
on järkevä ja 
tehokas. Nais-
ten Pankkiin 
lahjoitetut varat 
päätyvät erittäin 
hyvällä hyöty-
suhteella avus-
tushankkeisiin, 
joiden vaikuttavuus 
on suuri.

Toiminnan tarkoitus ja 
tulokset ovat tietysti ne 

tärkeimmät syyt miksi 
voin suositella toimi-
mista Naisten Pankin 
vapaaehtoisena, 
mutta lisäksi vapaa-
ehtoisena on mah-
dollisuus tutustua ja 

työskennellä monipuoli-
sesti ammattitaitoisten ja 

upeiden ihmisten kanssa 
ja oppia heiltä uutta.”

Anna Litewka-Anttolainen, 40, Oulu
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LAHJOITUSTEN POLKU

NAISTEN
PANKKIIN

LAHJOITUS

MUUTTAA
ELÄMÄN

KOHDEMAIDEN
PROJEKTIT

RAHOITETAAN

LAHJOITUKSILLA

LAHJOITUS
NAISTEN PANKILLE

NAISTEN
KOULUTUSYRITTÄJÄN

OPAS
UUDEN

YHTEISÖN
JA KOKO

HYVÄKSI

PIENLAINAT
OMAN YRITYKSEN
PERUSTAMISEEN

NAISTEN PANKIN

HYVÄ TYÖ
JA OMA RAHA

NAISILLE 

KOKO PERHEEN
HYVINVOINTIIN

VAIKUTTAA NAISEN

Suomalainen Naisten Pankki kerää varoja parantaakseen kehitysmaiden 
naisten mahdollisuuksia kouluttautua ja hankkia ammatti. Yksityishenki-

löiden ja yritysten lahjoitukset ovat merkittävä tulonlähde. Vapaaehtoisemme 
eri puolilla Suomea keräävät varoja erilaisin tempauksin. 

10 toimintavuoden aikana olemme keränneet yli 12 miljoonaa euroa ja  
42 000 naista on saanut ammatin tai perustanut yrityksen. Perheet huo-
mioiden olemme auttaneet yli 200 000 ihmistä. Työmme on tuloksellista ja 
toimintakulumme pienet, vain 17 % prosenttia.

Naisten Pankin hankkeet kehitysmaissa toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu.
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