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STRATEGIA

Vaikuttavaa työtä
tasa-arvon puolesta

Naisten Pankin strategia 2025 – uusia
linjauksia hanketyölle ja varainhankinnalle
Naisten Pankin toiminnassa oleellista on vaikuttavuus ja se,
miten fiksusti tekemällä saamme mahdollisimman hyviä tuloksia
upean missiomme toteuttamiseksi. Tähän tarvitaan strategiaa.
KUN ALOITIN Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtajana keväällä
2019, halusin tavata paljon aktiivisia vapaaehtoisiamme. Jokaisessa
tapaamisessa kysyin saman kysymyksen: ”Mitä sinä tekisit juuri nyt, jos
aloittaisit puheenjohtajana?” Yleisin vastaus liittyi yhteisen strategian
tarpeeseen, toivottiin lisää selkeyttä ja suuntaa. Päätös uuden strategian
luomisesta oli helppo.

”Päätös uuden strategian
luomisesta oli helppo.”

Suomalainen Naisten Pankki on kerännyt
varoja naisten aseman parantamiseksi

17 M€

FREDRIK LERNERYD

vuodesta 2007 alkaen.

Naisten säästö- ja lainaryhmät eli ”kyläpankit” ovat toimintamme ydin.

13 vuodessa Naisten Pankin tuella

76 000
380 000

Vuonna 2019 Naisten Pankin kuudessa maassa

naista on saanut toimeentulon ja

ihmistä sai mahdollisuuden omaan elantoon ja

lasta ja muuta perheenjäsentä on saanut
turvatumman elämän.

perheenjäsentä sai turvatumman elämän.
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Mitä aiemmista linjauksista säilyy?
Naisten Pankin tarkoitus eli missio säilyy ennallaan, samoin arvot. Myös
verkostomme kova ydin säilyy.
• Kehitysmaiden naiset ja yrittäjyys – tukemalla naisia omaehtoiseen
toimeentuloon tuemme parhaiten koko yhteisöä.
• Vapaaehtoiset ja verkosto – innostunut ja osaava
vapaaehtoisverkosto varainhankinnassa.
• Vaikuttavuus ja läpinäkyvyys – selkeä tavoitteellinen toiminta,
kustannustehokkuus ja maltillinen kuluprosentti.
• Kumppanuus Kirkon Ulkomaanavun kanssa – toiminnan
perustana on Naisten Pankin vapaaehtoisten ja Kirkon
Ulkomaanavun ainutlaatuinen kumppanuus.
Mikä muuttuu hanketyössä ja varainhankinnassa?
Hanketyössä palaamme entistä vahvemmin juurillemme ja missioomme.
Nykyisissä ja erityisesti uusissa projekteissa painotamme aiempaa enemmän yrittäjyyden edistämistä.
Haluamme parantaa hankkeiden vaikuttavuutta ja yhtenäisten mittareiden käyttöönottoa. Tavoitteenamme vuoden 2025 loppuun mennessä
on saavuttaa kohdemaissa 150 000 tuettua naista, joista 80 prosenttia on
aiempaa paremman ja jatkuvan toimeentulon piirissä.
Tavoittelemme toiminnan jatkuvuutta itsenäisesti Naisten Pankin hankkeiden päättymisen jälkeenkin sekä paikallisten naisten ja yhteisöjen oman
sitoutuneisuuden nostamista.
Varainhankinnassa suurin muutos on yhteisen ison tavoitteen asettaminen sekä keskittyminen valittuihin kasvuprojekteihin ja vahvoihin
varainhankinnan konsepteihin. Unelmamme on, että vuoden 2025 lopussa
olemme yhdessä keränneet varoja 30 miljoonaa euroa.
Nykyiset varainhankinnalliset konseptit ja tapahtumat on todettu toimiviksi, ja niitä kehitetään jatkuvasti vastuullisen varainhankinnan mukaisesti.
Kasvuprojektejamme ovat yritysvarainhankinta, kansainvälinen varainhankinta, digitaalisen varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston vahvistaminen sekä myöhemmin verkkokauppa. Kasvuprojektit on valittu niin, että
niihin keskittymällä saavutamme parhaan vaikuttavuuden.
Toivon, että uusi strategia herättää vapaaehtoisissamme innostusta ja
kiinnostusta tutustua strategiaan tarkemmin. Isosta yhteisestä tavoitteestamme johdetaan koko Naisten Pankin vuositason tavoitteet. Olisi hienoa,
jos tavoitteellisuus näkyisi myös paikallisryhmien toiminnassa.
Tärkeä asia paikallisryhmille on myös strategian ohjaava vaikutus –
mihin keskitymme ja mille asioille tai ehdotuksille voimme sanoa strategian mukaisesti kohteliaasti ei.
Strategia valmistui helmikuussa 2020. SQUARE
Anni Vepsäläinen
Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja

4041 0955
Painotuote
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NAISTEN PANKKI

TOIMINTAVUOSI

Naisten Pankin organisaatio

Vuosi 2019 oli Naisten Pankin
historian menestyksekkäin
Vuosi 2019 oli Naisten Pankin historian tuottoisin. Lahjoituksia
kertyi vuoden aikana 2 032 860 euroa. Perustamisvuodesta 2007
lähtien varoja on kerätty yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019
Naisten Pankin tuella

Kirkon Ulkomaanapu

Viestintä

Paikallis
ryhmä
Yritys
yhteistyö

Kehitysryhmä

Paikallis
ryhmä

Johtoryhmä
Jelpparit

Paikallis
ryhmä

Ohjausryhmä

Next
Generation

Paikallis
ryhmä

Naisten
Pankin
yksikkö

12 800
5 237
naista hankki ansiotuloja

naista osallistui yrittäjyys- ja
ammattitaitokoulutuksiin

3 700
60
100
uutta yritystä perustettiin

Naisten Pankin organisaatiokaavio

NAISTEN PANKKI ON OMA YKSIKKÖNSÄ ja toimii osana Kirkon Ulkomaanavun
sidosryhmätyön, varainhankinnan ja viestinnän osastoa. Naisten Pankin yksikön
henkilöstö vastaa yksityisvarainhankinnasta sekä tukee vapaaehtoisverkoston
monipuolista toimintaa. Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu vastaa Naisten Pankin ohjelmatyön kokonaisuudesta ja hallinnoi Naisten Pankin varoja.
Naisten Pankin ohjausryhmä linjaa strategisen suunnan ja toiminnan tavoitteet.
Se myös hyväksyy Naisten Pankin hankkeet Kirkon Ulkomaanavun esitysten pohjalta
sekä seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.
Kehittämisryhmä kehittää Naisten Pankin hanketyötä, etsii uusia toiminnan tapoja
ja tehostaa työn vaikuttavuutta.
Naisten Pankin johtoryhmä koostuu neljän valtakunnallisen työryhmän vetäjäpareista, kahdesta puheenjohtajasta sekä toimiston yhteyspäälliköstä ja yksikön päälliköstä. Johtoryhmä on operatiivinen elin ja vastaa vapaaehtoisverkoston toiminnan
kokonaisuudesta ja sen johtamisesta.
Valtakunnallisella tasolla toimii neljä työryhmää: viestintä, yritysyhteistyö,
paikallisryhmien tuki Jelpparit ja nuorten aikuisten Next Generation. Naisten Pankilla
on vapaaehtoistoimintaa yli 40 paikkakunnalla.
Paikallisryhmät järjestävät erilaisia varainkeruutapahtumia ja -tempauksia Naisten
Pankin hanketyön hyväksi. SQUARE
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naista sai ammattitutkinnon

tyttöä sai stipendin.
Koulutuksiin osallistuneiden naisten
määrä kasvoi edellisvuodesta

154 %

KUUKAUSILAHJOITUKSET olivat edelleen kaikkein tärkein lahjoitusmuoto. Ne kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, samoin kuin testamentti- ja seurakuntalahjoitukset. Varainhankinnan tueksi toteutettiin
naistenpäivän ’Koulutus kuuluu kaikille’ ja #kerrankuussa-kampanjat
sekä valtakunnalliset Kävele Naiselle Ammatti ja Golfaa Naiselle
Ammatti -tapahtumat. Lahjoittajille, yrityskumppaneille ja sidosryhmien edustajille järjestettiin kutsuvierastilaisuus teemalla naiset ja
ilmastonmuutos. Syksyllä 2019 Naisten Pankki sai historiansa suurimman, 300 000 euron suuruisen yksityislahjoituksen naisten toimeentulon tukemiseksi Ugandassa kolmen vuoden ajalle.
Vuoden 2019 lopussa Naisten Pankilla oli 3 416 kuukausilahjoittajaa
ja 1 653 osakasta. Valtakunnallisia yrityskumppaneita oli 28. Yritys
yhteistyön muotoja olivat tuote- ja tapahtumayhteistyö sekä kerta- ja
hankelahjoitukset.
Naisten Pankin tunnus, visuaalinen ilme ja verkkosivut uudistettiin.

Hanketyö
Vuonna 2019 Naisten Pankilla oli yhteensä 13 hanketta kuudessa
maassa. Naisten Pankin ohjausryhmän vahvistamassa uudessa
hankestrategiassa kestävän kehityksen periaatteet nostettiin entistä
vahvemmin esille.
Ugandan sosiaalisen kanalayrityksen suunnittelu jatkui ja rakentaminen alkoi keväällä 2020. Naisten Pankin varainhankinnan laajentamista Nepaliin selvitettiin.
Naisten Pankin vapaaehtoisista ja Kirkon Ulkomaanavun henkilöstöstä koostuva kehittämisryhmä päivitti hankestrategian ja teetti
hanke-evaluaation kahdeksasta hankkeesta vuosilta 2008–2018.
Vahva verkosto
Naisten Pankin verkostossa toimi yli 3 000 vapaaehtoista ja paikallis
ryhmiä oli 42 eri puolilla Suomea. Uusin paikallisryhmä perustettiin
Utsjoelle. Ulkomailla vapaaehtoistoimintaa oli Espanjassa, Kreikassa,
Kroatiassa ja Saksassa.
Vapaaehtoiset järjestivät satoja tilaisuuksia, joissa muun muassa
luettiin, tanssittiin, joogattiin, laulettiin – ja ruokailtiin – Naisten Pankin hyväksi. Paikalliset yritykset ja yhteisöt tukivat tapahtumia.
Paikallistoiminnan tueksi järjestettiin Pyörittäjäklubi-tapaamisia verkossa ja uusille vetäjille julkaistiin oma opas. Vapaaehtoisille
lähetettävä uutiskirje, Jelppariposti, uudistettiin. Verkoston yhteiset
Talvipäivät järjestettiin Tampereella ja Syyspäivä Helsingissä.

HELI BLÅFIELD

Paikallis
ryhmä

Talous ja hallinto
Naisten Pankin varainhankinta on Kirkon Ulkomaanavun alaista toimintaa, ja varainkeruu tapahtuu sen rahankeräysluvalla.
Naisten Pankin kaksi palkattua yhteyspäällikköä vastasivat yksityis
varainhankinnan kokonaisuudesta, valtakunnallisista kampanjoista
sekä vapaaehtoisten toiminnan tuesta. Vapaaehtoiset keräsivät varoja
lipaskeräyksin, myymällä tukituotteita ja hankkimalla yrityskumppaneita. Vapaaehtoisten rooli viestinnässä ja markkinoinnissa oli merkittävä. Kuluprosentti oli 16,6 prosenttia.
Ohjausryhmän puheenjohtaja vaihtui toukokuussa, kun Reetta
Meriläinen luovutti viestikapulan Anni Vepsäläiselle. Naisten Pankin
strategiatyö aloitettiin ohjausryhmän johdolla kesäkuussa 2019, ja se
valmistui helmikuussa 2020.
Naisten Pankin johtoryhmä muodostuu Naisten Pankin toimiston henkilökunnasta sekä neljän valtakunnallisen ryhmän vetäjistä.
Viestintä- ja yritysyhteistyöryhmien sekä vapaaehtoisten paikallistoiminnan tukiryhmä Jelppareiden rinnalla uutena valtakunnallisena
ryhmänä aloitti nuorten aikuisten virtuaalitiimi Next Generation. SQUARE
Liisa Kapanen ja Paula Pauniaho
Johtoryhmän puheenjohtajat

Naisten Pankki 2019

5

HANKETYÖ

HANKETYÖ

Naisten Pankin säästöryhmissä
miljoonan euron pääoma
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Naisten säästö- ja
lainatoiminta
Säästö- ja lainaryhmiä

Osuuskuntia

452

20

Jäseniä yhteensä

Jäsenistä naisia

23 211 84 %
Lainansaajia

10 398
Pääomaa säästö- ja lainaryhmissä
ja osuuskunnissa

1 011 075 €
Lainamäärät vaihtelivat 5–4 000 € välillä.
5€

4 000 €

Tyypillinen lainamäärä 200–300 €.

Yksi Naisten Pankin arvokkaista päämääristä on naisten usein alisteisen aseman parantaminen. Siinä omaehtoinen toimeentulo, omien
oikeuksien tuntemus, yhteistyö ja sen myötä lisääntynyt osallisuuden
kokemus ovat tärkeitä tekijöitä. Kahdeksan Naisten Pankin hanke-evaluaation tulosyhteenveto vahvisti, että Naisten Pankin hankkeet ovat
lisänneet naisten osallistumista yhteisöjen toimintaan ja antaneet
heille sananvaltaa yhteisistä asioista päätettäessä.
Myös uusi sukupolvi huomaa muutoksen. Omista aikaansaannoksistaan voimautunut äiti on paras roolimalli, kertovat lapset itse. SQUARE

FREDRIK LERNERYD

NAISTEN PANKIN VUOSI 2019 oli huippuvuosi varainhankinnallisesti,
mutta myös hankerintamalla tehtiin hienoa tulosta. Keräysvaroilla
edistettiin 29 800 naisen toimeentuloa ja yrittäjyyttä kuudessa Aasian,
Afrikan ja Lähi-idän maassa. Kun heidän perheensä lasketaan mukaan,
Naisten Pankin työ kosketti vuonna 2019 kaikkiaan 150 000 ihmistä.
Ylivoimaisesti laajin toimintamuoto on säästö- ja lainatoiminta. Sitä
harjoitetaan sekä 20–30 naisen muodostamissa säästö- ja laina
ryhmissä että naisten osuuskunnissa, joiden osuuskassoissa on satoja
jäseniä. Vuonna 2019 Naisten Pankki tuki 452 säästö- ja lainaryhmää,
joissa oli yhteensä yli 17 000 jäsentä; Nepalissa toimi 20 osuuskuntaa,
joiden jäsenmäärä oli 6 175. Yhdessä naiset ovat keränneet yli miljoonan
euron pääoman, joka kiersi kyläyhteisöissä kohtuukorkoisina lainoina
vauhdittamassa naisten omaa tulonhankintaa ja koko paikallistaloutta.
Yhteensä 10 400 naista oli ottanut lainan, kukin tarpeensa mukaan.
Pienimmillään lainat olivat muutaman euron suuruisia, kun taas osuuskassojen suurimmat lainasummat nousivat jo tuhansiin euroihin. Osalle
naisista lainaakin tärkeämpää on säästäminen, joka mahdollistaa rahojen laittamisen syrjään esimerkiksi lasten koulukustannuksia varten.
Naisille oli myös tarjolla erilaisia koulutuksia. Kun säästö- ja lainatoiminta käynnistyy, kaikki naiset osallistuvat talouskoulutukseen. Siinä
käydään läpi talouden suunnittelun, säästämisen ja myös velanhoidon
perusperiaatteet, mikä antaa pohjan tulonhankinnalle. Yrittäjähenkiset
naiset osallistuvat yrittäjäkoulutuksiin, joihin usein liittyy neuvontajakso toiminnan alettua. Moni kehittää myös ammatillisia taitojaan:
hankkii tietoa viljelymenetelmistä, perehtyy kotieläinten hoitoon,
harjaantuu uusiin tekniikkoihin tai opettelee uuden ammatin. Vuoden
aikana yli 5 200 naista kehitti joko yrittäjä- tai ammattiosaamistaan
Naisten Pankin tuella.
Uusia yrityksiä perustettiin lähes 3 700. Suurin osa näistä
toimii epävirallisella sektorilla eli ei ole yritysrekisterissä, mikä on
yleistä kaikissa toimintamaissa. Yrityksiä syntyy eniten kaupan ja
palvelujen alalle. Tyypillinen yritys on kodin läheisyydessä toimiva
päivittäistavaraliike, kioski tai lounaskahvila. Kaupunkioloissa kirjo on
huomattavasti laajempi, on erikoiskauppoja ja -palveluita sekä omaa
valmistusta – kenkiä, kosmetiikkaa, tilikirjoja, pieni vaatemallisto.
Yritystoimintaa yleisempää on uusien taitojen käyttö lisätulojen
hankintaan esimerkiksi jalostamalla tai myymällä kotitilan tuotantoa. Yli
9 000 naista raportoi tällaisia tuloja. Maaseudulla yleisiä ovat useamman
naisen yhteisyritykset. Kun useampi viljelijä toimii yhdessä, tuotantomäärien kasvu tuo huomattavia etuja. Yhteishankinnat tulevat halvemmiksi ja
isommat tuotantomäärät kiinnostavat isompia ostajia, jolloin ei olla enää
riippuvaisia oman kylän markkinoista. Nepalissa ja Kambodžassa Naisten
Pankki tukee 25:tä naisten maatalousosuuskuntaa, joiden rooli tuotannon
ja myynnin tehostajana on tuottajaryhmiäkin vahvempi.

Ugandan maaseudulla suuren suosion saavuttaneet säästöryhmät antavat vaatimattomista olosuhteista ponnistaville naisille
mahdollisuuden näyttää, mihin kaikkeen
he pystyvät. Kuvassa Kanara Tukwatanisen
säästöryhmän jäsen Mariam Natureeba.

Naisten Pankki 2019
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Sairaanhoitaja Anitah Owaruhangan, 27, omalla klinikalla
Kamwengessä pidetään huolta kyläläisten terveydestä.
Lainan klinikan pyörittämiseksi Anitah sai Naisten
Pankin säästöryhmältä. Kotona on kahdet kaksoset,
joista nuori äiti voi nyt huolehtia itse.

436

7 291

naista 21 ryhmässä osallistui
maatalousyrittäjyyskoulutukseen.

lasta pääsi kouluun äidin
vahvistuneen toimeentulon ansiosta.
KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA
Bangui ●

UGANDA
● Kampala

Keski-Afrikan tasavalta

Uganda

450

9 346

naista hyötyi työstämme

NOIN 4,6 MILJOONAN asukkaan Keski-Afrikan tasavalta on maailman köyhimpiä ja hauraimpia maita. Väestöstä
75 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä. Suurin osa naisista
on vailla koulutusta ja vain neljäsosa osaa lukea. Tämä estää pääsyn
ansiotyöhön ja päätöksentekoon.
Vuonna 2018 Naisten Pankki aloitti Strengthening Women’s Livelihoods in Central African Republic -hankkeen, joka pyrkii yhdistämään
toimeentulon, koulutuksen ja rauhantyön. Hanke on kolmivuotinen,
budjetti 400 000 euroa ja hyödynsaajia 500.
Tavoitteena on voimaannuttaa naisia Bozoumin alueella. Naiset ovat
päässeet oppimaan muun muassa luku- ja laskutaitoa, yrittäjyyttä ja
maanviljelystaitoja. Naisia tuetaan kehittämään kestäviä pienyrityksiä
sekä taloudellisesti kannattavaa maataloutta. Lisäksi naiset saavat
koulutusta rauhanvälityksessä, jonka tarkoituksena on edistää heidän
rooliaan päätöksentekijöinä kotitalouksissa, ryhmissä, osuuskunnissa
ja yhteisöissä. SQUARE

FREDRIK LERNERYD

Mikä on säästö- ja lainaryhmä?
Säästö- ja lainaryhmä tai kyläpankki on paikallisten
naisten muodostama n. 20–30 jäsenen kiinteä ryhmä.
Kyläpankin avulla jäsenet voivat säästää turvallisesti, ja
se tarjoaa lainoja toimeentulon turvaksi markkinahintoja
halvemmalla ja ilman vakuuksia. Jäsenet päättävät
toiminnan säännöt itse.
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Mikä on osuuskunta?
Osuuskunta on jäsenten omistama ja hallitsema
yritysmuoto, joka voi harjoittaa myös kassatoimintaa.
Osuuskunnat ovat rekisteröityneitä ja lailla säänneltyjä.
Hallinnosta vastaa jäsenten vuosikokouksessa valitsema
johtokunta erilaisten jaosten ja usein palkatun johtajan
tuella. Osuuskassoilla on säästö- ja lainatuotteita erilaisiin tarpeisiin, kuten lasten koulukustannuksiin. Lainoja
saa edullisella korolla ja kohtuullisin vakuuksin. Jäsenmäärät voivat olla satoja.

naista hyötyi työstämme

ITÄ-AFRIKASSA sijaitsevassa
Ugandassa on 42,9 miljoonaa asukasta. Maan tärkein
elinkeino on maanviljely – noin 70 prosenttia työvoimasta toimii
maataloudessa. Vaikka naiset osallistuvat enemmän liiketoimintaan
kuin muissa vastaavissa maissa, vain 16 prosenttia maatalous
yrityksistä on naisten omistuksessa ja vain 7 prosenttia naisista
omistaa maata.
Naisten Pankki on toiminut maassa perustamisvuodesta 2007 lähtien. Toiminnan tavoitteena on tukea naisten pienyrittäjyyttä säästö- ja
lainaryhmien sekä yrittäjyyskoulutuksen kautta. Vuonna 2019 Naisten
Pankilla oli käynnissä kolme hanketta ja perusteilla uudenlainen sosiaalinen yritys.
Vuonna 2019 päättyi Women’s Income Generating Support -hanke,
jonka tavoitteena oli vähentää vähävaraisten naisten perheiden köyhyyttä ja vahvistaa heidän perustarpeitaan sekä ruokaturvaa. Kolmivuotisen hankkeen budjetti oli 300 000 euroa ja hyödynsaajina 4 800
naista 9 kaupungissa. Säästö- ja lainaryhmät tarjosivat naisille ja
tytöille yrittäjyyskoulutusta sekä mahdollisuuden käyttää hankkimiaan
taitoja maatalousyrittäjyyden parissa.
Empowering Women and Girls to excel in businesses in informal
settlements/slums on vuonna 2018 aloitettu kolmivuotinen hanke. Heikoimmassa asemassa olevat naiset ja tytöt pääsevät mukaan säästöja lainaryhmien toimintaan. Lisäksi he saavat koulutusta muun muassa
johtamisessa ja tukea osallistua päätöksentekoon. Hankkeen budjetti
on 660 000 euroa. Mukana on jopa 3 000 naista, heidän perheensä
mukaan lukien hyödynsaajia on 6 000.
Vuonna 2018 aloitettiin myös kolmivuotinen Women in Development Project for Yumbe district, Uganda -hanke. Päätavoite on
edistää Yumben ja Aruan pakolaisasutusalueiden naisten hyvinvointia
Pohjois-Ugandan maaseudulla. Työssä vahvistetaan naisten kykyä
käynnistää, suunnitella ja ylläpitää yritystoimintaa. Lisäksi heitä
tuetaan säästämisessä ja lainanotossa sekä omaan hyvinvointiinsa
vaikuttavassa päätöksenteossa. Budjetti on 630 000 euroa ja hyödynsaajia 1 200.
Kaksi Skills Donation -vapaaehtoista vieraili Ugandassa vuonna
2019 tukemassa hankkeiden toimintaa.
Vuonna 2019 Naisten Pankki päätti laajentaa toimintaansa
Ugandassa perustamalla pääkaupunki Kampalan lähelle sosiaalisen
kanalayrityksen. Välillisesti kanala tulee työllistämään satoja henkilöitä. Toiminnan ytimessä on niin kanojen, ihmisten kuin ympäristönkin
hyvinvointi. Kanalan rakentaminen käynnistettiin keväällä 2020. SQUARE

Naisten Pankki 2019

9

HANKETYÖ

HANKETYÖ
● Amman
JORDANIA

Naisryhmät kasvattivat riippumatto
muuttaan hankkimalla vuosina 2017–2019
rahoitusta paikallishallinnoilta yli

● Katmandu

40 000 €
25

jäsentä 42 osuuskunnassa ja säästö
ryhmässä, joiden pääoma on yhteensä

386

Nepal
naista hyötyi työstämme

JORDANIA ON noin 10 miljoonan asukkaan valtio, joka sijaitsee Lähi-idässä
Israelin, Saudi-Arabian ja Irakin naapurissa. Syyrian pitkään jatkuneen sisällissodan seurauksena maassa on
noin 700 000 rekisteröityä pakolaista.
Jordanian talous on kauan ollut vaikeuksissa, ja työttömyydestä
kärsivät etenkin nuoret. Erityisen vaikeaa työllistyminen on nuorille
naisille, lähinnä kulttuuriin liittyvien käytäntöjen takia. Naisista vain 14
prosenttia käy töissä.
Naisten Pankin työ Jordaniassa käynnistyi huhtikuussa 2019. Social
and Economic Empowerment of Women -hankkeessa tuetaan yrittäjyyden alkuun sekä jordanialaisia naisia että maassa asuvia syyrialaisia
pakolaisnaisia. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja budjetti 367 000
euroa.
Yrittäjyyskoulutusta saa 180 naista. Naisyrittäjille annetaan starttirahaa sekä naisten säästö- ja lainaryhmille koulutusta. Ensimmäisen
toimintavuoden aikana koulutusta järjestettiin Zargan alueella ja
Itä-Ammanissa. SQUARE

31
25
22
39 %

naista suoritti
yrittäjyyskoulutuksen.
Heistä

sai starttirahan,
joiden avulla syntyi

uutta yritystä.
Naiset kasvattivat
kotitaloutensa tuloja
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vuoteen 2018
verrattuna.
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10386

204 005 €

MYANMAR

uutta naisten yritysryhmää, joiden
jäsenet kuuluvat marginalisoituihin
yhteisöihin; daliteihin ja alkuperäiskansoihin (Janajati)

Jordania

6 298

NEPAL

Yangon ●

Myanmar
naista hyötyi työstämme

NEPAL SIJAITSEE Intian
ja Kiinan välissä. Puolet
sen pinta-alasta on
Himalajan vuoristoa, mikä asettaa maalle omat haasteensa. Nepalissa on 29,7 miljoonaa asukasta, ja työvoimasta 72 prosenttia toimii
maataloudessa.
Naisten Pankki on toiminut Nepalissa vuodesta 2008. Tavoitteena
on saada naiset mukaan yhteisöjen päätöksentekoon sekä taata heille
oikeus koulutukseen ja kestävään toimeentuloon. Naisten Pankin tuella
on monipuolistettu viljelyä, kehitetty pienyritystoimintaa ja järjestetty
ammattikoulutusta.
Vuonna 2019 Naisten Pankilla oli Nepalissa kaksi hanketta. Lalitpurin alueella toimiva kolmivuotinen Socio-economic empowerment
of disadvantaged women and girls -hanke päättyi suunnitellusti. Toimintaa oli 12 vuoristokylässä, budjetti 450 000 euroa ja hyödynsaajia
4 600. Työ sai jatkoa uudessa kolmivuotishankkeessa.
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa naisten mahdollisuuksia ansaita
ja säästää rahaa sekä kehittää naisvetoisia paikallisia yhteisöjä. Naisille järjestettiin yrittäjyys- ja ammattikoulutusta esimerkiksi kiivin
viljelyssä ja luomukompostin tuotannossa. Lisäksi edistettiin naisten
sosiaalisia oikeuksia.
Mukana oli 12 osuuskuntaa, jotka tekivät omat liiketoimintasuunnitelmansa sekä kehittivät erilaisia säästö- ja lainavaihtoehtoja. Toiminnan myötä hyödynsaajilla oli mahdollisuus ottaa lainaa esimerkiksi yrityksen perustamiseen. Kaikissa osuuskunnissa toimi myös alakomitea
sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.
Promoting Women Employment through Sustainable Access to
Finance and Business Skills -hanke hyödyntää aiemmista hankkeista
saatuja kokemuksia ja suosituksia. Vuonna 2018 aloitettu kolmivuotinen hanke toteutetaan Dudhaulin ja Kamalamain kunnissa Sindhulin
alueella. Budjetti on 532 000 euroa ja hyödynsaajina 2 500 naista.
Välillisiä hyödynsaajia arvioidaan olevan yli 7 000. Naiset saavat yrittäjyys- ja ammattikoulutusta esimerkiksi karjanhoidossa, kasvinviljelyssä
sekä kompostin tuotannossa.
Skills Donation -ohjelmaan osallistunut Naisten Pankin vapaa
ehtoinen asiantuntija lahjoitti liiketoimintaosaamistaan noin kuukauden verran Nepalin hankkeisiin. SQUARE

2 867

KAMBODŽA
● Phnom Penh

naista hyötyi työstämme

MYÖS MYANMAR on maailman
köyhimpiä maita. Väestöstä noin
neljännes elää köyhyysrajan
alapuolella ja 65 prosenttia elää maataloudesta. Maa on korruptoitunut, ja yhteiskunnalliset olot ovat epävarmat. Myanmarissa on yli sata
etnistä ryhmää, joista monia vainotaan.
Naisten Pankki aloitti työn Myanmarissa vuonna 2014. Toiminnassa
keskitytään naisten toimeentulon vahvistamiseen säästö- ja lainaryhmien kautta. Vuonna 2019 käynnissä oli kaksi hanketta.
Naisten sosiaalis-taloudellinen jälleenrakennushanke WSER
(Women’s socio-economic reconstruction project) käynnistyi vuoden
2018 alussa ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Budjetti on 306 000
euroa ja hyödynsaajia 1 800.
Hanke perustuu naisten omistamiin kyläpankkeihin, joiden säästöja lainavaihtoehdoilla tuetaan yrittäjyyttä ja osuuskuntia 15 kylässä.
Tavoitteena on parantaa naisten taloudellisia ja sosiaalisia vaikutusmahdollisuuksia sekä tukea haavoittuvassa asemassa olevien naisten
yritystoimintaa ja toimeentuloa Kayin’in maakunnassa Kaakkois-Myanmarissa. Kayin kuuluu maan vähiten kehittyneisiin alueisiin.
Käytännön toteutuksesta vastaavat naisten yhteisvastuukomiteat,
joiden jäsenet saavat koulutusta muun muassa johtamisessa, liiketoiminnan hallinnassa ja naisten oikeuksissa.
Vuonna 2019 päättyi kolmivuotinen Women’s Livelihood Empowerment Project, joka jatkoi vuonna 2014 aloitettua naisten kestävää toimeentuloa tukevaa hanketta. Säästö- ja lainaryhmät tarjosivat lainoja
sekä koulutusta, tukivat pienyrittäjyyttä ja muita toimeentulokeinoja.
Hankkeessa oli mukana 100 kylää kolmessa osavaltiossa.
Naisia koulutettiin yrittäjyyden perustaitoihin. Säästö- ja lainaryhmien jäsenille järjestettiin johtamiskoulutusta ja opintomatkoja osuuskuntiin, jotka välittävät maataloustuotteita maaseudulta kaupunkeihin.
Toiminta toi taloudellista tukea naisille ja vahvisti heidän osallistumistaan omien kyliensä kehittämisessä.
Skills Donation -projektiin osallistunut Naisten Pankin vapaaehtoinen vieraili loppuvuonna 2019 Myanmarissa arvioimassa ja kehittämässä hankkeiden toimintaa. SQUARE

Kambodža

6 398

naista hyötyi työstämme

KAMBODŽA ON Aasian
köyhimpiä maita. Noin 80
prosenttia väestöstä elää
maataloudesta. Maan kehitystä hidastavat suuret tuloerot kaupunkien
ja maaseudun välillä, heikko koululaitos ja korruptio. Maa on myös erityisen altis ilmastonmuutoksen haittavaikutuksille – tulville, myrskyille
ja voimakkaille sateille.
Kambodža on ollut Naisten Pankin hankemaana perustamisvuodesta 2007 lähtien. Tavoitteena on vahvistaa naisten ja tyttöjen asemaa kohti sosiaalista ja taloudellista tasavertaisuutta kestävä kehitys
huomioiden. Vuonna 2019 oli meneillään kaksi hanketta.
Vuosina 2017–2019 toteutettiin kolmivuotinen Promoting Women’s
Entrepreneurship -hanke. Työ oli jatkoa aiemmalle Women In Action
-hankkeelle. Budjetti oli 300 000 euroa, jonka tuella 670 naista 45
kylästä sai hankittua itselleen paremman toimeentulon.
Sata tyttöä sai stipendin, jolla kukin pääsi jatkamaan opiskeluaan
yläkoulussa ja ammattiopinnoissa. Stipendien turvin tytöt saivat muun
muassa oppimateriaaleja, koulupuvun ja tarvittaessa polkupyörän
koulumatkoihin tai asuntolapaikan Tyttöjen talossa.
Cooperation for Women’s Economic Development (CWED II) on
vuonna 2018 aloitettu kolmivuotinen hanke, jossa tuetaan maatalous
osuuskuntia. Osuuskuntien jäsenten yritystoiminta on monipuolista –
vihannesten kasvatusta myyntiin, kanaloita, ompelimoja ja kampaamoja. Naisille on järjestetty koulutusta muun muassa yrittäjyydestä,
markkinatutkimuksesta ja mainonnasta. Viljelijät ovat saaneet
opetusta myös ympäristönmuutokseen sopeuttavista maataloustekniikoista, kuten vettä säästävistä kastelujärjestelmistä, vuoroviljelystä ja
lannoitteiden käytöstä.
Budjetti on 750 000 euroa. Suoria hyödynsaajia on noin 9 000,
perheenjäsenet mukaan lukien lähes 30 000. SQUARE

70 %
1 500 myanmarilaisesta perheestä nosti kotitaloutensa
köyhyydestä tammikuun 2017 ja joulukuun 2019 välillä.
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Lasten hyvinvointi on tärkeintä
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”Lainan avulla olemme ostaneet
siemeniä ja lannoitteita sekä
rakentaneet tilalle vesijohdon.”
– Lainan avulla olemme ostaneet siemeniä ja lannoitteita
sekä rakentaneet tilalle vesijohdon. Se on helpottanut elämää ja
tuntuu hyvältä, kun laina on saatu maksettua jo takaisin.
– Ryhmään kuuluminen on merkinnyt minulle paljon. Se on
lisännyt yhteenkuuluvuutta muiden naisten kanssa ja sitä kautta
olen saanut omaa rahaa, Sita Devi kertoo.
Sita Devi ei valita, vaikka päivät ovat pitkiä ja työskentely
olosuhteet jyrkällä rinteellä hankalat. Terveys on säilynyt hyvänä,
ja pariskunta toivoo voivansa elää vielä pitkään yhdessä työtä
tehden.
– Välillä tuntuu yksinäiseltä ja ikävöin lapsiani. Näen heitä liian
harvoin, koska he ovat kiireisiä.
– Minulla ei ole isoja unelmia. Siitä olen onnellinen, että olen
voinut kasvattaa viljelyalaa. Olemme saaneet siitä lisää tuloja ja
voineet lähettää rahaa lapsillemme. Heidän hyvinvointinsa on
minulle tärkeintä. SQUARE
Tiina Toivakka
Kirjoittaja vieraili Naisten Pankin Nepalin hankkeissa marraskuussa 2018.

MARIA MIKLAS

GHUSHELIN 2000 ASUKKAAN VUORISTOKYLÄ sijaitsee
Kathmandun laaksossa Nepalissa. Matkaa pääkaupungista kylän
keskustaan on kolmisenkymmentä kilometriä, autolla matka
mutkaisilla vuoristoteillä vie kolmisen tuntia.
Kylän keskustasta lähtee kapea polku ylöspäin. Polun päässä
on pieni, hyvin hoidettu talo, jonka edustalla meidät vastaanottaa hymyilevä nainen.
Sita Devi Timalsina on 63-vuotias, ja hän hoitaa tilaa yhdessä
miehensä Nanda Keshar Timalsinan kanssa.
Pariskunnalla on kolme aikuista poikaa. Yksi pojista työskentelee ulkomailla, muut asuvat lähikaupungeissa. Lapsenlapsia
on yhteensä kuusi. Lasten muutettua kotoa Sita Devi asuu tilalla
kahdestaan miehensä kanssa.
Pihapiiriin kuuluvassa navetassa on kaksi puhvelia ja pari
vuohta. Tilalla viljellään alueelle tyypilliseen tapaan maissia,
kukkakaalia, porkkanoita ja sipulia.
Viljelyksiltä saatavan sadon Sita Devi vie joka toinen päivä
kylään yhteiselle keruupaikalle, josta ne kuljetetaan edelleen
lähikaupunkien markkinoille myyntiin. Tuotteet viedään jalan
selässä kantamalla, koska ajotietä tilalle ei ole.
Sita Devi on yksi Naisten Pankin tuella kylään perustetun
osuuskunnan jäsenistä. Hän on kuulunut alusta asti naisryhmän
säästö- ja lainaryhmään ja on sen avulla voinut ottaa pienen
lainan.

Naisten Pankki 2019
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Tytöt ovat usein kotoisin
syrjäkylistä ja köyhistä
perheistä. Ilman stipendiä
monen koulu jäisi kesken.

KAMBODŽALAINEN SREY NY, 19, käy lukion viimeistä luokkaa.
Hän asuu Kralanhin kylässä, 55 kilometrin päässä Siem Reapin
kaupungista ja maailmankuululta Angkor Watin temppeliltä.
Srey Ny rakastaa lukemista, ja hän myös kirjoittaa itse. Tulevaisuudessa hän haluaa kirjailijaksi. Naisten Pankin kautta saamallaan stipendituella Srey Ny voi viedä lukio-opintonsa loppuun.
Srey Nyn koulunkäynti uhkasi katketa yhdeksännellä luokalla,
sillä tytön vanhemmilla ei ollut varaa tukea tämän koulutusta.
Myös koulumatka oli pitkä, perhe asui 25 kilometrin päässä
koulusta ja matkustaminen oli hankalaa.
Naisten Pankin Promoting Women’s Entrepreneurship -hanke
muutti Srey Nyn tilanteen. Hankkeen myötä hauraimmassa
asemassa olevat tytöt saavat mahdollisuuden unelmiensa
koulutukseen lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Myös
vanhempia ohjataan tukemaan tyttäriensä koulutusta. Tytöt ovat
usein kotoisin syrjäkylistä ja köyhistä perheistä. Ilman stipendiä
monen koulu jäisi kesken. Srey Ny alkoi saada stipenditukea
vuonna 2017, ja hän valmistuu lukiosta vuonna 2020. Hän asuu
Tyttöjen talossa, joka sijaitsee noin puolen kilometrin päässä
koulusta. Vanhempiaan hän tapaa noin kahden viikon välein.
Srey Ny rakastaa lukemista ja haaveilee kirjailijan ammatista.
Hän jakaa lukemisen iloa myös muille – hän opettaa vapaa
ehtoisena englantia 7–8-vuotiaille ja yrittää löytää oppilaille kiinnostavia englanninkielisiä kirjoja, jotka kannustaisivat heitä lukemaan. Srey Ny on ollut mukana myös Naisten Pankin hankkeen

JENNA SOIKKELI

Srey Ny jakaa lukemisen iloa ja haluaa kirjailijaksi

Srey Ny opettaa vapaaehtoisena englantia ja haaveilee yliopisto-opinnoista.

tukemassa ”liikkuvassa kirjastossa”. Liikkuva kirjasto kiertää
koulujen lomien aikaan alueilla, joissa kirjastoja ei ole. Liikkuvan
kirjaston mukana kiertäessään Srey Ny on kannustanut muita
nuoria lukemaan ja jakanut lempikirjojaan myös muille.
Srey Ny haluaisi opiskella lukion jälkeen yliopistossa filosofiaa.
Tällä hetkellä hän etsii stipendejä yliopistoon, jotta opiskelu olisi
mahdollista.
Kun Srey Nyltä kysytään, miten hän aikoo juhlistaa valmistumistaan, hän hymähtää. Koulussa ei järjestetä valmistujaisjuhlaa,
mutta se ei haittaa. Tärkeintä on se, että pian hän valmistuu. SQUARE

PÄIVI KORPELA

Kralanhin kylässä, 55 kilometriä Kambodžan maailmankuuluilta Angkor Watin temppeleiltä luoteeseen, sijaitsee Tyttöjen talo, jonka asukkaiden elämä on muuttunut
Naisten Pankin stipendien ansiosta.
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Naisten Pankin tulot ja menot

Naisten Pankki liikuttaa Suomessa ja ulkomailla

Toiminnot kotimaassa 123 000 €
Yleishallinto 214 000 €

Uganda 590 000 €

Keski-Afrikan tasavalta
102 000 €

2,03 M€

Jordania 124 000 €
Yksityiset 1 099 000 €
Myanmar 273 000 €

Yritykset 417 000 €

2,12 M€
Kambodža 366 000 €

Nepal* 333 000 €

Kuluprosentti

VUONNA 2019 Naisten Pankin kulut ylittivät tuotot 92 944 eurolla.
Tämä alijäämä katetaan Naisten Pankin rahastosta, jonne on kirjattu
aikaisempina vuosina kertynyt ylijäämä.
Naisten Pankki on muun hanketoiminnan lisäksi perustanut sosiaalisen kanalayrityksen Ugandassa toimialan ja naisten toimeentulon
vahvistamiseksi alueella.

16,6 %

*sisältää hanketyön lisäksi Nepalin
varainhankinnan kuluja 11 000 €

LIISA KAPANEN

Yhteisöt ja paikallisryhmät
265 000 €

KEIJO LAITALA

Toisenlainen Lahja 252 000 €

RIMMA LILLEMÄGI

Toimintakulut 2019

MARIA MIKLAS

Varainhankinnan tuotot 2019

KEIJO LAITALA

Kävele Naiselle Ammatti on Naisten Pankin vuoden suurin hyväntekeväisyystapahtuma.
Vuonna 2019 vietettiin tapahtuman 10-vuotisjuhlavuotta. Toinen Naisten Pankin
suuri varainhankintatempaus Naisten Pankki Open pelattiin kahdeksatta kertaa.

Yrityksen omistajana on Kirkon Ulkomaanapu ja alkupääoma
(89 766 euroa) tulee 100-prosenttisesti Naisten Pankilta. Kirkon
Ulkomaanapu on tehnyt tämän tytäryhtiön kanssa lainasopimuksen
yhtiön rahoittamiseksi yhteensä 478 000 eurolla (varoista 100 %
Naisten Pankilta). Vuoden 2019 loppuun mennessä lainaa oli nostettu
300 000 euroa. SQUARE

NAISTEN PANKKI

Tunnelmia Kävele Naiselle Ammatti -10-vuotisjuhlavuoden tapahtumista ja Golfaa Naiselle Ammatti -kiertueelta.
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IDEAN Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumaan keksi aikoinaan Naisten
Pankin vapaaehtoinen ja nykyisen ohjausryhmän jäsen Laura Remes:
– Tapahtuman syntyaikoina hyväntekeväisyyskävelyt ja -juoksut
olivat Suomessa harvinaisia. Halusimme luoda helposti lähestyttävän hyvän mielen tapahtuman, johon saattoi osallistua joko yksin tai
yhdessä ystävien, perheen tai yritysporukan kanssa.
Juhlavuoden 2019 tavoitteiksi asetettiin huimat sata kävelytapahtumaa ja 100 000 lahjoituseuroa. Tavoitteet saavutettiin ja samalla
rikottiin aiempien vuosien ennätykset: tapahtumia järjestettiin 104 ja
niiden tuotto oli 100 100 euroa. Keräyspotti on tapahtuman historian
suurin, kasvua edellisvuoteen saavutettiin jopa 21 prosenttia. Juhlavuoden tapahtumiin osallistui 2 500 kävelijää.
Vapaaehtoisvoimin järjestettävät kävelytapahtumat ovat laajentuneet kymmenessä vuodessa useille paikkakunnille Suomessa ja
myös ulkomaille. Vuonna 2019 tapahtumia järjestettiin Suomessa 82
ja ulkomailla 22. Suomessa pohjoisin paikkakunta oli Inari ja eteläisin
Kirkkonummi. Ulkomailla käveltiin muun muassa Saksan Hampurissa
ja Berliinissä sekä Espanjassa, Kreikassa ja Kroatiassa.
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumilla on useita yrityskumppaneita.
Valtakunnallisesti tapahtumaa tuki vuonna 2019 tilintarkastus- ja
asiointipalveluja tarjoava BDO, joka on Naisten Pankin pitkäaikainen
yhteistyökumppani. Tapahtumia tukivat myös lukuisat paikalliset yritykset Suomessa ja ulkomailla.

Yli tuhat Ammattia golfaamalla
Toinen Naisten Pankin suuri varainhankintatempaus on Naisten Pankki
Open, joka pelattiin vuonna 2019 kahdeksatta kertaa. Vuosien aikana
Naisten Pankki Open on kasvanut Suomen suurimmaksi hyväntekeväisyysgolfkiertueeksi.
Vuonna 2019 järjestettiin eri puolilla Suomea 16 Golfaa Naiselle
Ammatti -tapahtumaa. Osakilpailuihin osallistui lähes 850 pelaajaa.
Varoja saatiin kerättyä lähes 35 000 euroa, joka vastaa noin 1 170
Ammattia.
Naisten Pankki Open -kiertueen lisäksi Golfaa Naiselle Ammatti
-teeman alla kerättiin vuonna 2019 varoja monissa väyläkisoissa.
Esimerkiksi kauden yhteistyökumppanit Mercedes-Benz ja Golf
Balance Oy järjestivät useilla kentillä ”lähimmäksi lippua” -kilpailuja.
Väyläkilpailut saivat paljon positiivista palautetta. Ne olivat golfareille
helppo tapa osallistua hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoisille hyvä
tilaisuus kertoa Naisten Pankin työstä.
Mercedes-Benzin ja Golf Balancen lisäksi kauden 2019 yhteistyökumppaneita olivat Via Nord, Katalonian turistitoimisto, Suomen
Golfliitto, Golf GameBook, Fazer, KLM, GoGolf, Golfpiste, Continental,
Honour-Golf, Pelican Self Storage, FORE!, Viking Line, Oriola, Sporttimo ja Vitaminwell. Yhteistyökumppaneiden tuen ansiosta kiertueen
järjestelyihin, kuten ilmoitustilaan ja palkintoihin, ei tarvinnut käyttää
lahjoitusvaroja. SQUARE

Naisten Pankki 2019
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ASHLEY VON SCHULMAN

TAIKA-KORUT

Yhdessä yritysten kanssa

MARIA MIKLAS

MILTTON

Naisten Pankin sydämenä lahjoittajat
ja vapaaehtoisryhmät

TAIKA-korujen omistaja Riikka Vermas.

Ville Blåfieldin mielestä kuukausilahjoitus on helpoin
tapa tukea tasa-arvon toteutumista.

NAISTEN PANKIN TOIMINTAA tukee säännöllisesti 3 400 aktiivista
kuukausilahjoittajaa. Jopa kolmasosa Naisten Pankin vuosittaisista lahjoitusvaroista tulee kuukausilahjoituksista. Säännöllinen lahjoittaminen
on helppo ja vaivaton tapa tukea hauraassa asemassa eläviä naisia.
– Pienellä tuella mahdollistetaan elämän kokoisten unelmien toteutuminen. Meidän lahjoittajien maltillisilla summilla tehdään valtavia
haaveita todeksi, kuukausilahjoittaja Ville Blåfield toteaa.
Säännöllisillä kuukausilahjoituksilla voidaan tukea naisten toimeentuloa ja yritystoimintaa hankemaissa pitkäjänteisesti. Lahjoitukset ovat
avainasemassa uusien hankkeiden suunnittelussa, työn tulosten arvioinnissa ja niistä viestimisessä. Lahjoitukset edistävät koko perheen ja
yhteisön hyvinvointia ja kestävän tulevaisuuden rakentamista.
– Kun tuen naisia, tuen samalla lapsia. Naisten Pankin toiminnan
kautta mahdollistamme naisille enemmän tasa-arvoa ja sitä kautta
vaikutusmahdollisuuksia. Kun naiset työllistyvät, heidän itsetuntonsa
vahvistuu ja sitä kautta he pystyvät vaikuttamaan paremmin omaan ja
lastensa tulevaisuuteen, vuoden yrittäjänainen Minna Pirttilahti sanoo.

Myös osaamista ja asiantuntemusta voi lahjoittaa
Vapaaehtoisten tarjoama erityisasiantuntemus kehitysyhteistyöhankkeissa on sekin arvokasta lahjoituspääomaa. Naisten Pankin Skills Donation -ohjelman kautta eri alojen ammattilaiset voivat hakea vapaaehtoispesteihin ulkomaille hanketyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.
Ohjelmaan valitut vapaaehtoiset työskentelevät erilaisissa asian
tuntijatehtävissä hankemaissa yhdestä neljään viikkoa yhdessä
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Yrityskumppaneiden valinnassa
korostetaan vastuullisuuden ja
kestävän kehityksen periaatteita.

Naisten Pankin vapaaehtoisia toimii yli 40 paikkakunnalla ympäri Suomen.

paikallisten kumppanien kanssa. Yhteisen työskentelyn kautta on
mahdollista löytää entistä paremmin toimivia ratkaisuja juuri kyseessä
olevan hankkeen toimintaedellytysten ja tulosten parantamiseksi.

Kaikon perustaja ja yrittäjä Mirjam Sokka.

Paikallisryhmien verkosto ulottuu Rovaniemeltä Fuengirolaan
Naisten Pankin paikallisissa ja valtakunnallisissa vapaaehtois
ryhmissä tehdään vaikuttavaa ja tärkeää työtä hauraassa asemassa
olevien naisten toimeentulon ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin
tukemiseksi.
Rovaniemeltä pääkaupunkiseudulle ja aina Espanjan Aurinkorannikolle Fuengirolaan saakka ulottuvaan vapaaehtoisverkostoon kuuluu 42
paikallisryhmää ja yli 3 000 vapaaehtoista. Monenlaisten tapahtumien,
myyntituotteiden ja markkinointiponnistusten siivittämänä on kerätty
varoja tuhansien naisten oman toimeentulon ja kestävän hyvinvoinnin
tukemiseen.
Paikallisryhmien lisäksi tärkeässä roolissa Naisten Pankin toiminnassa ovat valtakunnalliset työryhmät, jotka tarjoavat asiantuntija
tukea viestintään, erilaisten paikallisten ja valtakunnallisten tapahtumien ja kampanjoiden toteutukseen sekä yritysyhteistyöhön.
Vapaaehtoistoiminta ja yhteinen tekeminen hyvän asian puolesta
on antoisaa myös aktiiveille itselleen.
– Yhdessäolo on varsin rattoisaa ja ahkeroidessa on mukava jutella
niitä näitä. Naurua on paljon ja uskon, että hyvä energia siirtyy tekemiimme tuotteisiin, Tampereen Ilona-tiimin perustaja Pirkko Huhtinen
kertoo. SQUARE

NAISTEN PANKIN YRITYSYHTEISTYÖTÄ tehdään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Vuosien aikana yhteistyötä on tehty kymmenien,
jopa satojen yritysten kanssa. Joukkoon mahtuu sekä pieniä, yhden
ihmisen yrityksiä että isoja teollisuusyrityksiä ja pankkeja.
Tyypillisimmät yhteistyömuodot ovat kertalahjoitus, tuoteyhteistyö,
tapahtumakumppanuus ja hankekumppanuus.
Yrityskumppaneiden valinnassa korostetaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita. Naisten Pankin verkoston kautta yritys
voi vahvistaa ja laajentaa omia verkostojaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Yhteistyö voi myös tuoda uusia asiakkaita ja lisätä kiinnostusta
yritystä kohtaan.
Naisten Pankin hankeyhteistyössä yksi tärkeimpiä yhteistyökumppaneita on ollut suomalainen, lastenvaatteisiin erikoistunut Kaiko Clothing
Company Oy. Yhteistyö Kaikon kanssa käynnistyi vuonna 2018. Yritys
lahjoittaa valmistamiensa vaatteiden tuotosta seitsemän prosenttia
Naisten Pankille. Yrityksellä on oma nimikkohanke Nepalissa, Lalitpurin
alueella. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa naisten mahdollisuuksia
ansaita ja säästää rahaa tukemalla naisten toimeentuloa ja yrittäjyyttä.
Vuonna 2019 Kaikon perustaja ja yrittäjä Mirjam Sokka vieraili
yrityksensä nimikkohankekohteessa ja tutustui hankkeessa mukana
olevien naisten elämään.

– Päivän aikana tulin vakuuttuneeksi siitä, että tuki menee oikeaan
kohteeseen. Oli hienoa nähdä omin silmin, miten suuresti Naisten
Pankin tuki on vaikuttanut naisten elämään, Mirjam Sokka kertoo.
TAIKA-korut on jo vuosien ajan lahjoittanut erilaisten tilaisuuksien
korumyynnistä ja verkkokauppakampanjoista sovitun osuuden Naisten
Pankille. Koruja on myyty lukuisissa Naisten Pankin tilaisuuksissa ja
tapahtumissa.
TAIKA-korujen omistaja Riikka Vermas kertoo yrityksensä ideologiasta:
– Halusin luoda itselleni työn, jossa tekemisilläni on merkitystä ja
jossa voisin jakaa merkityksellisyyttä ja hyvää mieltä eteenpäin. Maailma tarvitsee positiivisuutta ja hyviä tekoja, nykyään ehkä enemmän
kuin koskaan. Tähän ajatukseen yhteistyö Naisten Pankin kanssa sopii
hyvin.
Yhteistyö isoimmissa valtakunnallisissa tapahtumissa Kävele
Naiselle Ammatti ja Golfaa Naiselle Ammatti tarjoaa monenlaisia
mahdollisuuksia ja on hyvä keino lisätä yritysten näkyvyyttä. Naisten
Pankin pitkäaikaisia tapahtumakumppaneita ovat muun muassa BDO,
Fazer ja Mercedes Benz. SQUARE
www.naistenpankki.fi/yrityksille
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Tee tasa-arvoteko
VUODESTA 2007 TOIMINUT suomalainen Naisten Pankki tukee hauraassa asemassa
olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvon toteutumista
Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Suomen suurin
kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu. Toimintamme on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Tukemme on tavoittanut suoraan 76 000 naista
ja perheet mukaan lukien 380 000 ihmistä 16 maassa kolmella mantereella. Työmme
tekee mahdolliseksi iso joukko lahjoittajia, vapaaehtoisia sekä yritys- ja yhteistyökumppaneita. Meitä kaikkia yhdistää halu tehdä arkipäivän tekoja tasa-arvoisemman
maailman hyväksi. Olet lämpimästi tervetullut. Pienikin teko kantaa kauas.
Sinun tukeasi tarvitaan. Lahjoita.

Naisten Pankin tilinumerot:
Nordea: FI63 1745 3000 1321 02
OP: FI47 5789 5420 0246 76

naistenpankki.fi/lahjoita
Tekstaa sana NAISELLE nro 16499 (20 €)
MobilePay nro 41109

Lahjoittajapalvelu

Keräyslupa RA/2019/723, voimassa 1.1.2020-31.12.2024, koko Suomen alue lukuunottamatta Ahvenanmaata, myöntänyt Poliisihallitus.
Keräyslupa ÅLR 2019/6485, voimassa 1.1.-31.12.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering.

FREDRIK LERNERYD

Naisten Pankki / Kirkon Ulkomaanapu
PL 210 (Eteläranta 8)
00130 Helsinki
naistenpankki@kua.fi
Puhelin: 020 787 1201 (ma–pe 11–16)
naistenpankki.fi

Loyce Bukami on jäsenenä Rwamwanjan säästöryhmässä, joka aloitti toimintansa 2019.

