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Hyvä Naisten Pankin ystävä!

M

ikä yhdistää ahvenanmaalaista Susanne Lehtistä ja nepalilaista Bimala Koiralaa? Oikea vastaus: Naisten Pankki.
Naisten Pankki on uniikki suomalainen keksintö, joka saattaa vauraan Suomen ja viiden kehittyvän maan naiset tekemään yhdessä työtä köyhyyden nujertamiseksi. Naisten, lasten
ja perheiden elämän valintojen lisäämiseksi. Työnjako on selkeä:
Suomessa sadat vapaaehtoiset keräävät rahaa ja rahoilla
toteutetaan hankkeita Kambodžassa, Myanmarissa, Nepalissa,
Keski-Afrikan tasavallassa ja Ugandassa.
Yksi Naisten Pankin arvoista on kekseliäisyys. Sitä todella
tarvitaan, sillä varainhankinta on vaativaa työtä. Myös ilo on
Naisten Pankin arvo. Se on yhdessä tekemisen käyttövoima.
Vapaaehtoistyön motiivi löytyy ihmisen sisältä, tekojen merkityksestä ja mielekkyydestä. Kekseliäisyys ja ilo tarvitsevat
toisiaan.
Iloa synnyttää myös onnistuminen. Naisten Pankki on
kerännyt 11 elinvuotensa aikana yhteensä jo 14,361 miljoonaa
euroa. Vuosi 2018 tuotti 1,784 miljoonaa euroa. Tuloksiin on
tarvittu satoja tapahtumia, tilaisuuksia ja tempauksia. Aiheiden ideoinnissa vain taivas ja hyvät tavat ovat kattona.
Pop up -pistäytymiset hankemaissa eivät kuulu Naisten
Pankin strategiaan, vaan hankkeet kestävät vähintään kolme
vuotta, usein kauemmin. Niiden etenemistä ja kustannuksia
seurataan. Läpinäkyvyys on yksi tärkeimmistä Naisten Pankin
arvoista. Lahjoittajilla ja vapaaehtoisilla on oikeus tietää, kuinka
rahoja käytetään.
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Vapaaehtoisten käynnit hankemaissa ovat hyödyllistä riemujuhlaa. Palaverit, numerot ja raportit muuttuvat kohtaamisissa ihmisten kasvoiksi. Meissä on niin paljon yhteistä.
Reetta Meriläinen
Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja

uoda mahdollisuuksia naisille, on luoda perheille, kyläyhteisöille ja kokonaisille kansoille mahdollisuuksia menestyä. On mielestäni vain sopivaa, että naisten ja perheiden
köyhyydestä nostamiseen keskittynyt Naisten Pankki nousee
Suomen kaltaisesta maasta, jossa naiset ovat olleet yritys- ja
työmaailmassa edustettuna menestyneesti jo pitkään ennen
itsenäisyyttämme ja olivat keskiössä auttamassa nostamaan
maamme pois köyhyydestä.
Naisten Pankki on harvinaisen esimerkillinen menestystarina, jonka kampanjoille ja hankkeille on kysyntää maailmalla.
Myös minulla oli erityinen ilo päästä mukaan edistämään
Naisten Pankin toimintaa aikanani ulkoministeriössä ja kiitän
konkreettisista ja kestävän kehityksen mukaisista teoista apua
tarvitsevien keskuudessa.
Naisten aseman parantaminen on vahvasti kytköksissä koko
muun yhteiskunnan toimintaan ja rakenteisiin. Perheiden talouden parantaminen päästämällä naiset osaksi yhteiskunnan
työvoimaa kysyy asennemuutoksen lisäksi myös päivähoidon
kaltaisten palveluiden kehittämistä.
Kehitysmaiden naiset ovat kipupiste koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnallisen aseman osalta, ja Naisten Pankin
tavoin toteutettu kohdennettu ja tavoitteellinen kehitystyö on
avainasemassa vastatessa näihin haasteisiin. Naisten aseman
parantaminen myös pienentää aseellisten konfliktien todennäköisyyttä kyseisillä alueilla. Naiset ovat olleet ja ovat toivottavasti kasvavassa määrin avainasemassa ratkaisemassa aseellisia konflikteja. Sisäministerinä koen, että konfliktien onnistunut
vähentäminen usein heijastuu välillisesti myös Eurooppaan ja
Suomeen turvapaikanhakijoiden määrässä, joten kyseessä on
nähdäkseni meitä kaikkia koskettava asia.
Naisten Pankin brändi on positiivinen ja tunnettu. Yhteisön
nimi tunnistetaan, vaikka toiminta olisikin vielä tuntematonta.
Kasvumahdollisuuksia on silti vielä paljon. Suomella ja Suomen

kaltaisilla mailla resurssit kehitysyhteistyöhön ovat pienet ja
valitettavasti viime vuosina suurtenkin maiden linja on ollut
säästölinja. Globaalilla yhteistyöllä, vahvalla vakaumuksella ja
uusilla tavoilla toimia pystymme kuitenkin yhä saavuttamaan
tavoitteemme myös naisten aseman parantamiseksi.
Kai Mykkänen
sisäministeri
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Kuva: Johanna Sallinen

Kuva: Heli Blåfield

Kuva: Paula Saastamoinen

Toimintavuosi 2018

NAISTEN
PANKIN
TUNNUSLUVUT
2018
Varainhankinnan tuotot

Lahjoitukset 2018 (€)
1,8 milj.
Naisten Pankin kuukausilahjoittajia (hlöä) 3 234
Kuukausilahjoittajien lahjoitukset (€) 622 000
Naisten Pankin osakkaita (lkm)
1 624
Osakkaiden lahjoitukset (€)
80 000
Yrityskumppanien lahjoitukset (€)
125 000

Naisten Pankin toiminta vuonna 2018
Vuonna 2018 Naisten Pankin vapaaehtoiset järjestivät useita valtakunnallisia
tapahtumia ja kiertueita sekä lukuisia paikallisia aktiviteetteja.
Naisten Pankin Talvipäiviä
vietettiin Kotkassa
Vuosi 2018 aloitettiin Kotkassa järjestetyillä Naisten Pankin vapaaehtoisten
Talvipäivillä. Ohjelmassa oli ajankohtaisten asioiden lisäksi muun muassa vapaaehtoisten matkakertomuksia Ugandasta
ja Nepalista. Illalla tavattiin vielä Kotkan
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina
Brask ja hallituksen jäsen Saila Piipari-
Huovila.
Toisena päivänä kuultiin paneelikeskustelu voimaantumisesta ja myötätunnosta. Keskustelemassa olivat Naisten
Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja
Reetta Meriläinen, vuoden pappi 2017
Juha Tanska ja tunne- ja taideterapeutti
Marjaliisa Koskensalo. Keskustelua ohjasi
toimittaja Ulla-Maija Sievinen.

Golfaamalla kerättiin
lähes 40 000 euroa
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Toukokuussa käynnistyi Suomen laajin
hyväntekeväisyysgolfkiertue Naisten
Pankki Open 2018. Syyskuussa päättyneellä kiertueella kerättiin lähes 40 000
euroa, mikä tarkoittaa 1 300 Ammattia
kehitysmaiden naisille.
Golfkiertueeseen osallistui yli 1 200
pelaajaa 24 osakilpailussa. Kiertueen

voittivat Antti Ihalainen (PGC) ja Antero
Lindström (VaGo), jotka keräsivät viidestä
osakilpailusta 71 pistettä. Aktiivisimpana
yksilöpelaajana palkittiin kahdeksassa
osakilpailussa golfannut Maria Elemo-
Räisänen (SGC).

Naisille käveltiin Ammatteja
82 000 eurolla
Syyskuussa järjestetty Kävele Naiselle
Ammatti -tapahtuma tuotti reilut
82 000 euroa eli yli 2 700 Ammattia.
Tapahtumaan osallistui 2 000 henkilöä
75 paikkakunnalla. Suomen pohjoisin
kävelypaikka oli Utsjoki ja eteläisin Kirkkonummi. Ulkomailla käveltiin 22 paikkakunnalla, kuten Espanjassa, Kreikassa,
Kroatiassa ja Saksassa.
Osana Kävele Naiselle Ammatti
-kampanjaa toteutettiin myös useita
Oma Kävely -tempauksia. Johanna
Sallinen käveli noin 250 km Portugalin
Portosta Santiago de Compostelaan.
Marjo Piipponen puolestaan käveli Pohjois-Karjalassa kohti monivuotista tavoitettaan, 70 Ammattia.

Uudet puheenjohtajat
luotsaamaan johtoryhmää
Syyskuun alussa Naisten Pankin joh-

toryhmä sai uudet puheenjohtajat, kun
puikkoihin astuivat aktiiviset naistenpankkilaiset Liisa Kapanen ja Paula
Pauniaho.
Liisa Kapanen on ollut mukana Naisten Pankin toiminnassa vuodesta 2013.
Hän on toiminut valtakunnallisessa yritysvarainhankintaryhmässä sekä Pääkaupunkiseudun (nyk. Helsingin) paikallisryhmän puheenjohtajana. Joulukuussa
2018 hän sai kunniamaininnan Kansalaisareenan valtakunnallisessa Vuoden
Vapaaehtoinen –äänestyksessä.
Paula Pauniaho hankki Naisten Pankin osakkeen joulukuussa 2009 ja liittyi
pian sen jälkeen yritysyhteistyöryhmään.
Yritysyhteistyön lisäksi hän on muun
muassa ollut kehittämässä Naisten Pankin viestinnän linjauksia.

Syyspäivä kokosi
vapaaehtoiset Helsinkiin
Lokakuussa Naisten Pankin vapaaehtoiset kokoontuivat Helsinkiin perinteiseen
Syyspäivään. Tapahtumassa pohdittiin
muun muassa verkostoitumisen ja erilaisten yhteistyöhankkeiden merkitystä.
Syyspäivässä kuultiin myös vuoden 2018
uusista hankkeista.

Paikallisia tapahtumia laidasta
laitaan ja naistenpankkilaiset
Nepalissa
Valtakunnallisten tapahtumien lisäksi
Naisten Pankin toimintaa organisoivat aktiiviset paikallisryhmät ympäri
Suomea. Tapahtumia oli laidasta
laitaan. Naisille kerättiin Ammatteja
laulamalla, tanssimalla, hiihtämällä,
vaeltamalla, askartelemalla, koodaamalla, kirjoittamalla, bloggaamalla
– ja jopa saunomalla. Paikallisryhmät

järjestivät myös käsityö- ja lukupiirejä
ja myyjäisiä.
Kalajoelle perustettiin uusi Naisten
Pankin paikallisryhmä – tervetuloa
joukkoon!
Marraskuussa yhdeksänhenkinen
Naisten Pankin vapaaehtoisten joukko
matkasi Nepaliin tapaamaan paikallisten hankkeiden naisia. Ikimuistoinen
matka itketti, nauratti ja loi entistäkin
vahvempaa luottamusta siihen, että
apu todellakin menee perille.

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille!
Yritysyhteistyö on tärkeä ja merkittävä osa Naisten Pankin toimintaa. Vuonna
2018 Naisten Pankin toiminnassa olivat mukana lukuisat yritykset ympäri Suomea.
Naisten Pankin hankekohtaisissa lahjoituksissa olivat mukana Handelsbanken
(Uganda), Kaiko Clothing Oy (Nepal), Novita ja Suominen Oyj (Kambodža). Kävele
Naiselle Ammatti -tapahtuman valtakunnallisena pääyhteistyökumppanina toimi
BDO Oy. KNA-tapahtumia tukivat myös lukuisat paikalliset kumppanit.
Naisten Pankki Open -kiertueen yhteistyökumppaneita 24 golfklubin lisäksi
olivat Mercedes-Benz, Golfresepti, KLM, Fazer, Suomen Golfliitto, GoGolf, Golfpiste,
Golf GameBook, Honour-Golf, Viking Line, Pelican Self Storage, Continental, Messukeskus, PGA Catalunya, Sixt ja FORE. Lisäksi Sokos-Hotels oli mukana paikallisena kumppanina viidessä osakilpailussa.
Tuote- ja palveluyhteistyötä tarjosivat Caps Look -yrittäjä Iina Lappalainen,
House of Elliott Oy, LUMI, Saintex Oy, Sokos Hotel Presidentti, Suomi-Honduras
Seura ry ja Tampereen kehitysmaakauppa ry.
Lämmin kiitos arvokkaasta tuesta kaikille yhteistyökumppaneille!

Teksti: Heidi Jääskeläinen, Liisa Kapanen, Susan Mykrä, Ulla Räisänen

Tapahtumat
Valtakunnalliset tapahtumat (lkm)
Valtakunnallisten
tapahtumien tuotto (€)
Paikalliset tapahtumat (lkm)

Työ Suomessa
Naisten Pankin paikallisryhmiä (lkm)
Aktiivisia vapaaehtoisia (hlöä)
Henkilöstö (hlöä)

Toiminnan kulut
Hallinto- ja toimintakulut (%)

100
122 000
500
44
1 000
2
16,6

Kulut koostuvat Naisten Pankin
viestinnän, varainhankinnan ja
vapaaehtoisverkoston toiminnan
kuluista sekä hallintokuluista
(mm. ICT, vuokrat, vakuutukset).

Hanketyö 2018
Kohdemaat (lkm)
Hankkeita (lkm)
Hankkeiden hyödynsaajat (hlöä)
Hyödynsaajat perheineen (hlöä)
Hankekulut (€)

5
12
26 800
135 000
1,4 milj.

*Alustavat luvut 01/2019.
Lopulliset luvut tilinpäätöksen jälkeen: naistenpankki.fi/faq
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Sunita Thapan tarina

Vapaaehtoistyö voimaannuttaa
myös tekijäänsä

Haluan mennä
elämässäni
eteenpäin

Vapaaehtoisilta

Aurinkorannikolla tehdään vapaaehtoistyötä ilon kautta

F

uengirolan alueella Espanjassa on vuodesta 2015 saakka toiminut ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolelle perustettu
Naisten Pankin paikallisryhmä. Tapahtumia
järjestetään niin talviasukkaille kuin turisteillekin ja rentoon porukkaan voi tutustua vaikka
lomamatkallaan.
- Ilon kautta mennään, se on meidän mottomme, kertovat ryhmänvetäjät Rea Willberg
ja Meeri Ferrer.
Meeri ja Rea ovat olleet mukana ryhmän
toiminnassa lähes alusta asti.
- Kun jäin pois työelämästä, tästä tuli
kiva tapa harrastaa ja samalla auttaa, Meeri
kertoo.

Realle Naisten Pankki oli tuttu, sillä hänen
yrityksensä lahjoitti Naisten Pankille monta
vuotta. Jäätyään eläkkeelle Rea lähti itsekin
mukaan toimintaan.
- Teemme hyvää ja tärkeää työtä kehitysmaiden naisten avuksi, Rea sanoo.
Aurinkorannikon lämmössä ei työstä turhia
stressata
- Ei tämä tunnu työltä. Täällä on mahtava porukka ja apua saa aina, kun tarvitsee.
Kaikkeen löytyy innokkaat tekijät, Meeri ja Rea
iloitsevat.
Haastateltavana oli myös Aurinkorannikon paikallis
ryhmän sihteeri Maria Tammenlaakso.
Teksti: Hanna-Mari Kuivalainen

Maailmasta parempi paikka naisten asemaa parantamalla
Hanna Sumari, Espoo

O
J
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eeppi jättää meidät Ghushelin kylän keskusaukiolle,
josta lähdemme kävelemään kohti kaukana yläpuolella näkyvää taloa. Olemme keskellä kauneinta nepalilaista
maaseutua. Kapea polku kulkee välillä hengenvaarallisen
lähellä jyrkkää rotkoa, pieneenkään harha-askeleeseen ei
ole varaa. Talolle ei ole muuta tietä.
Kuljettuamme noin 45 minuuttia saavumme talolle,
jossa emäntämme Sunita Thapa ottaa meidät sydämellisesti vastaan. Pihapiirissä hyörivät myös anoppi ja muutama kylän nainen. Lapset, 15-vuotias poika ja 13-vuotias
tytär, ovat vielä koulussa kylän keskustassa, mies on
markkinoilla ostamassa tarvikkeita uutta taloa varten.
- Rakennamme uutta taloa tuonne ylös, Sunita Thapa
viittilöi vuoren huipulle.
Vielä tätäkin korkeammalle, ajattelen ihmeissäni.
Sunita Thapa on yksi Naisten Pankin tukeman osuuskunnan naisryhmän jäsenistä. Hän avioitui 15-vuotiaana
ja on siitä pitäen asunut miehensä kanssa tämän kotitalossa kaukana kylän keskustasta. Tilalla viljellään sinappia,
maissia, kukkakaalia ja muita vihreitä vihanneksia, ja tuotteet viedään jalkaisin kylään, josta ne kuljetetaan kootusti
lähikaupungin markkinoille myyntiin.
Viljelysten lisäksi tilalla on viisi buffaloa, joiden maitoa viedään kylään eteenpäin myytäväksi. Työtä riittää
aamuvarhaisesta iltamyöhään, vapaahetkiä päivään ei
juurikaan jää.

Hankalasta matkasta huolimatta Sunita käy kylässä
joka toinen päivä. Hän on kylän osuuskunnan sihteeri,
jonka tehtäviin kuuluu paitsi osallistua kokouksiin kerran
kuussa, myös valmistella kokous, suunnitella osuuskunnan
järjestämiä koulutuksia ja tukea muita, vieläkin heikommassa asemassa olevia kylän naisia.
Kiireisestä ja rankan tuntuisesta elämästä huolimatta
Sunita sanoo olevansa onnekas.
- Osuuskunnan jäsenenä olen itsenäisempi ja rohkeampi kuin aikaisemmin. Naisryhmällä on ollut iso vaikutus elämääni, olen oppinut monia asioita enkä ole enää
niin riippuvainen miehestäni kuin aikaisemmin.
- Osuuskunnan kautta voimme säästää ja saada lainaa itsellemme, tehdä myös omia ratkaisuja, investoida
omaan bisnekseen.
Sunitan unelmana on olla yksi osuuskunnan menestyneimpiä naisia, mennä elämässä eteenpäin ja sitä kautta
taata lapsilleen parempi ja turvallisempi tulevaisuus.
- Haluan laajentaa viljelyksiäni ja olla jatkossakin mukana naisten hyväksi tehtävässä työssä. Naiset pystyvät
siihen mihin miehetkin, mutta siihen tarvitsemme toisiamme. Siksi ryhmään kuuluminen on minulle tärkeää.
Teksti: Tiina Toivakka, kuvat: Maria Miklas

lin mukana Kävele Naiselle Ammatti
-tapahtumassa ja kutsuin ryhmän ystäviä kanssani kävelemään. Lahjoitimme kukin
Ammatit naiselle ja teimme oman kävelyn
tapahtumapäivänä. Kirjoitin tapahtumasta
myös blogiini.
Tunnen sisaruutta naisiin ympäri maailman. Meillä on samoja iloja ja suruja kaikkialla. Minusta naisten voimauttaminen on
feministinen teko. Kun kehitysmaiden naiset
ja äidit saavat toimeentulon, menee se koko
perheen hyväksi. Naisten Pankin työssä ar-

vostan sitä, että voin luottaa avun menevän
perille.
Kukaan ei pärjää yksin ja avun saanut
laittaa hyvän kiertämään. On mahtavaa,
että pystyin hyödyntämään julkisuuttani
tällä lailla auttaakseni muita. Toivottavasti
pystyin myös inspiroimaan ihmisiä.
Jokaisen kannattaa etsiä oma tapansa
auttaa. Maailma muuttuu hitaasti, mutta
siitä tulee parempi paikka naisten asemaa
parantamalla.
Teksti: Sara Nurmilaukas

Reiluilla vaatteilla hyvää monille
Mirjam Sokka, Kaiko Clothing

K

aiko Clothing oli perustajalleen Mirjam
Sokalle unelma. Esikoisensa syntymän
jälkeen hän palasi koulunpenkille ja lähti
kansainvälisen liiketalouden opinnoissa jalostamaan liikeideaansa vaateyrityksestä.
Testierä vietiin käsistä ja Sokan unelmasta
alkoi tulla totta.
- Minua huolestutti kehitysmaiden ompelijoiden tulevaisuus ja pohdin, miten voisin
yhdistää unelmani muotialan työstä hyväntekeväisyyteen. Päätin, että Kaiko Clothing
lahjoittaa alusta alkaen jokaisen myydyn
tuotteen voitosta 7 prosenttia kehitysmaiden
naisten ja lasten hyväksi, Sokka kertoo.
Naisten Pankki tuntui luontevalta lahjoituskohteelta, koska se tukee naisten ja lasten

kouluttamista ja kouluttaa kehitysmaiden
naisia yrittäjyyteen. Ensimmäinen 5 000
euron lahjoitus tehtiin alkuvuodesta ja toinen yli 6 000 euron lahjoitus vuoden 2018
lopussa.
- Arvostan suuresti Naisten Pankin työtä.
Se, että saan oman työni avulla olla mahdollistamassa Naisten Pankin toimintaa
kehitysmaissa, on minulle todella voimaannuttavaa. Koen, että se antaa työllemme
suurta merkityksellisyyttä. Yhteistyö on tärkeää myös asiakkaillemme, Sokka sanoo.
Teksti: Rita Dahl
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aisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten omaehtoista toimeentuloa
ja yrittäjyyttä kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin ansiosta yhä useampi nainen on saanut mahdollisuuden nousta köyhyydestä,
jolloin autamme myös naisten perheitä ja koko kyläyhteisöä. Kun äidillä
on ammatti, ei hänen tarvitse nähdä lapsensa näkevän nälkää. Ihmiset
ympäri maailmaa ovat liittyneet mukaan tekemään tästä unelmasta totta
– tule sinäkin mukaan toimintaan! Auttaa voit monella tavalla – lahjoittamalla, tekemällä vapaaehtoistyötä, yritysyhteistyöllä ja rekrytoimalla lisää
vapaaehtoisia joukkoomme.
Meitä Naisten Pankin aktiiveja on jo yli 1 000 ja lisää tarvitaan. Tervetuloa mukaan! Pienelläkin teolla on suuri vaikutus.
Naisten Pankki / Kirkon Ulkomaanapu
PL 210 (Eteläranta 8)
00130 Helsinki
Asiakaspalvelu
Sähköposti: naistenpankki@kua.fi
Puhelin: 020 787 1201 (ma-pe 9-16)
Naisten Pankin tilinumerot
Nordea: FI63 1745 3000 1321 02
OP: FI47 5789 5420 0246 76
Tekstaa NAISELLE numeroon 16499 (20 €)
Vuosikertomuksen toimitus:
Elina Bono, Heidi Jääskeläinen, Susan Mykrä, Sara Nurmilaukas ja Ulla Räisänen
Infografiikka: Riikka Haro
Taitto: Hiekka Graphics
Keräyslupa POL-2014-11407, voimassa 1.1.2015-31.12.2019 /koko Suomi, myöntänyt Poliisihallitus.
Keräyslupa ÅLR 2018/7083, voimassa 1.1.-31.12.2019 /Ahvenanmaa,
myöntänyt Ålands Landskapsregering.
naistenpankki.fi | Lahjoittajapalvelu 020 7871201

Nepalilainen Gita Sapkota on ollut Ghushelin kylän osuuskunnan jäsen sen perustamisesta saakka.
Kuva: Maria Miklas.
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