Vuosikertomus 2021

Muutoksella
on naisen
kasvot •

NAISTEN PANKKI

Vaikuttavaa työtä
tasa-arvon puolesta

VISIO

Naisten Pankki on yhteinen
menestystarina

Suomalainen Naisten Pankki on kerännyt
varoja naisten aseman parantamiseksi

20,1 M€
vuodesta 2007 alkaen.
15 vuodessa Naisten Pankin tuella

92 000
naista on saanut mahdollisuuden
toimeentuloon ja

460 000
lasta ja muuta perheenjäsentä on saanut
turvatumman elämän.
KANSIKUVA: Ugandalainen Robinah Nakitende, 40, on perustanut
Naisten Pankin tuella vihannes- ja hedelmäkaupan Ugandan pää
kaupungin Kampalan Wakison slummialueelle. “Työ tarkoittaa minulle
mielenrauhaa”, kertoo neljän lapsen äiti. KUVA: ANTTI YRJÖNEN
TAUSTAKUVA: Ugandan lounaisosissa maaseudulla asuva sairaanhoitaja Anita Owaruhanga rakentaa Naisten Pankin tuella isompaa
klinikkaa aiemman tilalle. KUVA: ANTTI YRJÖNEN
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LIBERIAN PRESIDENTTI Ellen Johnson Sirleaf totesi meille vuonna
2007: ”Te olette nähneet täällä köyhyyttä, kurjuutta ja epätasa-arvoa.
Mutta minä haluan, että te kerrotte toivosta.”
Olimme matkustaneet Länsi-Afrikan Liberiaan tutustumaan Kirkon
Ulkomaanavun työhön. Meitä oli mukana joukko suomalaisia naisia eri
työtaustoista, ja näimme maan, joka oli toipumassa rankasta sisällissodasta. Mutta toden totta, ihmisten puheissa paloi toivon liekki.
Tapaamamme naiset unelmoivat luku- ja kirjoitustaidosta ja
ammatista. He haaveilivat oman yrityksen perustamisesta, pysyvästä
rauhasta ja siitä, ettei tarvitsisi pelätä. He haaveilivat myös naisten
verkostoista, joista saisi voimia ja tukea.
Me kuuntelimme naisia ja vaikutuimme heidän vahvasta tahdosta
toimia. Päätimme ryhtyä heidän kanssaan luomaan kestävää muutosta,
ja niin syntyi Naisten Pankki.
Tuosta hetkestä alkaen olemme luoneet naisille mahdollisuuksia
tehdä työtä ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Nyt näemme
tuloksia 17 maassa, joissa olemme toimineet. Viidessätoista vuodessa
olemme tavoittaneet jo 92 000 naista ja turvanneet 460 000 perheenjäsenen elämän.
Naisten työn merkitys talouksille on mullistava. Viime vuonna naiset perustivat jälleen tuhansia uusia yrityksiä. Lue lisää sivuilta 14–15.
Perheet muuttuvat ja tasa-arvoistuvat. Esimerkiksi ugandalaisen
Madina Nabaggalan leipomosta on kasvanut perheyritys, jossa on
mukana myös puoliso. Lapset oppivat samalla työnteon ja yrittämisen
mallin. Lue juttu sivuilta 10–11.
Tukemamme naiset onnistuvat säästämään tuloistaan jo suuremman summan vuodessa kuin me ehdimme kerätä Suomessa. Naisten
säästö- ja lainaryhmät sekä osuuskunnat kasvattivat viime vuonna
itse yli kahden miljoonan euron pääoman!
Naisten Pankki onkin ennen muuta jokaisen naisen voimannäyte
Liberiassa, Ugandassa, Nepalissa, Myanmarissa ja kaikissa niissä
maissa, joissa olemme toimineet. Me luomme mahdollisuuksia, mutta
muutoksen naiset tekevät itse.

KUVA: PEKKA HANNILA

”

Luomme mahdollisuuksia,
mutta muutoksen naiset
tekevät itse.”

Kiitos kaikesta kuuluu jokaiselle lahjoittajalle ja vapaaehtoiselle,
jotka tekevät toivosta totta. Naisten Pankista on syntynyt kokonainen
kansanliike, joka on kerännyt yli 20 miljoonaa euroa naisten kouluttamiseksi ammattiin ja yrittäjyyteen. Viime vuonna varainhankinnan
tuloksemme kasvoi huikeat 14 prosenttia edellisvuodesta. Keräsimme
yhteensä 1,8 miljoonaa euroa naisten työn tukemiseen.
Eli kun kuulette kriiseistä ja kurjuudesta ympäri maailman, kertokaa
tarinaa toivosta. Sillä Naisten Pankki tuo sitä joka päivä kymmenille
tuhansille naisille ympäri maailman.
Ja se on sinun ansiotasi. Circle
Anni Vepsäläinen
ohjausryhmän puheenjohtaja

VUOSIKERTOMUKSEN TOIMITUS:
Kaisa Majava, Ulla Räisänen, Erja Saarinen,
Ulla Sarasalmi, Ulpu Seppälä, Kaisa Viljanen,
Anni Vepsäläinen ja Eija Wallenius
ULKOASU: Tuukka Rantala
TAITTO: Johanna Hörkkö
PAINO: Grano Oy, heinäkuu 2022
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TULOKSET

MYANMAR

Naisten työ
tuottaa tulosta

Vuonna 2021
Naisten Pankin tuella

31 671
131 089
3 588

ihmistä vahvisti asemaansa ja toimeentuloaan.

perheenjäsentä sai turvatumman elämän.

yhteisön jäsentä osallistui naisten oikeuksia
käsitteleviin koulutuksiin.
4
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Naisten säästö- ja lainatoiminta

MYANMARIN LÄNSIRANNIKOLLA Rakhinen osavaltiossa
asuva Daw Thein Kywe, 49, liittyi kylässään toimivaan Naisten
Pankin säästö- ja lainaryhmään muutama vuosi sitten.
Pian maanviljelyn varassa eläneen Daw Thein elämässä
alkoi tapahtua.
Ryhmän innostamana Daw Thein ryhtyi säästämään kaksi
euroa kuussa (3 000 Myanmarin kyatia). Potti alkoi kasvaa.
Kun hän oppi koulutuksissa yrittäjyystaitoja ja saippuan
valmistusta, hän päätti muiden naisten kanssa perustaa säästöjen turvin saippuayrityksen.
Saippuanmyynti takasi hänelle säännölliset tulot ensimmäistä kertaa elämässä. Jotain muutakin tapahtui.
– Opin uskomaan itseeni ja kykyihini. Vaikutus ei koske vain
minua, vaan naisten ryhmän muutkin jäsenet uskaltavat sanoa
mielipiteensä ja perustaa yrityksiä.
Nyt Daw Thein on ryhtynyt kouluttamaan muita naisten
ryhmiä saippuan valmistuksessa ja myynnissä.
Lisäksi Daw Thein osallistui kirjanpitokoulutukseen, jonka
seurauksena hänestä tuli sekä naisten ryhmän että koko
kylänsä kehityskomitean tilintarkastaja. Circle

Säästö- ja lainaryhmiä

559
44
26 546
Osuuskassoja

Jäseniä näissä yhteensä

Pääoma säästö- ja lainaryhmissä sekä
osuuskassoissa

2,06 M€
12 145
35–400 €
Lainansaajia

Lainamäärät tyypillisesti

KUVA: ARKEE, MATCHLESS PRODUCTION

NAISTEN PANKKI syntyi isosta unelmasta. Se on kasvanut
sinnikkyydestä, ja sitä ohjaa toivo tasa-arvoisesta maailmasta.
Tuemme hauraassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä
saamaan koulutuksen ja toimeentulon, koska heillä on oikeus
valita tulevaisuutensa.
Viime vuonna vahvistimme lähes 32 000 ihmisen asemaa 
ja toimeentuloa seitsemässä maassa. Samalla yli 131 000
perheenjäsentä sai turvatumman elämän.
Naisten Pankin säästö- ja lainaryhmät sekä osuuskassat
tarjosivat naisille mahdollisuuden nostaa lainoja markkinahintoja halvemmalla ja pääasiassa ilman vakuuksia.
Arvioimme työmme kestävyyttä tiukimpien mahdollisten
kriteerien mukaan. Olemme ylpeitä, että 85 prosentilla tukemistamme naisista on tänä päivänä parempi toimeentulo.
Maailmanlaajuisten kriisien vastatuulessa uskomme, että
naisten työ ratkaisee. Naisia tarvitaan niin rauhanrakentamiseen, ilmastokriisin ratkaisemiseen kuin eri alojen ammattilaisiksi.
Naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet
ja yhteisöt voivat paremmin. Circle

Muutos alkaa
mahdollisuudesta
yrittää
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VAPAAEHTOISTOIMINTA

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoisverkosto
näytti voimansa
haasteista
huolimatta
VUOSI 2021 oli varainhankinnallisesti Naisten Pankin koko 15-vuotisen historian kolmanneksi paras. Tämä on upea tulos huomioiden,
että koronapandemia haastoi erityisesti vapaaehtoisten tekemää
varainhankintaa. Naisten Pankin paikallisryhmät onnistuivat kuitenkin
hienosti kasvattamaan keräyspottiaan edellisvuodesta.
Kävele Naiselle Ammatti -kampanja keräsi yli 35 000 euroa kesäkuusta lokakuun loppuun kestäneen kampanjan aikana. Se merkitsee
yli tuhatta Ammattia ja saman verran mahdollisuuksia parempaan
toimeentuloon hauraassa asemassa oleville naisille.
Valtakunnallinen kampanja näkyi iloisina kävelytempauksina niin eri
puolilla Suomea kuin ulkomailla. Pohjoisin paikkakunta oli Rovaniemi
ja eteläisin Kreikan Rodos. Uudeksi paikkakunnaksi ulkomailta saimme
Ateenan.
Kesän Golfaa Naiselle Ammatti -tapahtumat saavuttivat parhaan
tuloksensa kautta aikojen, 55 000 euroa. Koronatilanteesta huolimatta
kiertue saatiin vietyä läpi lähes suunnitelmien mukaisesti, ja kampanja
toi kaikkiaan lähes 30 prosenttia enemmän lahjoituksia kuin edellisenä
vuonna.
Tämä tarkoittaa sitä, että yli 1 800 naista saa Ammatin ja mahdollisuuden nykyistä parempaan elämään. Naisten Pankki Open -kiertue
pelattiin 24 kentällä noin 1 100 pelaajan voimin, ja yhteistyökumppaneiden väyläkisoihin osallistui yli 900 pelaajaa.
Naisten Pankki Open on jo tunnettu golfareiden keskuudessa, ja
monien klubien kanssa on syntynyt pitkäkestoiset yhteistyösuhteet.
Golfkisojen järjestelyistä vastaa Naisten Pankin aktiivinen golftiimi,
jonka sydän sykkii työlle naisten aseman parantamiseksi.
Onnistujiin lukeutuu myös Lue Naiselle Ammatti -kiertue, joka
alkoi jo lokakuussa 2020 Helsingistä ja päättyi marraskuussa 2021
Hämeenlinnaan. Kiertue venyi ennätyksellisen pitkäksi koronan vuoksi.
Samalla myös tuotto, 20 000 euroa, oli ennätys, kuten myös paikkakuntien määrä. Tilaisuuksia oli 17 paikkakunnalla.
Myös paikallisryhmät ylsivät upeisiin tuloksiin, ja monilla paikkakunnilla muun muassa joulumyyjäiset olivat menestys.
Koko vuoden hieno tulos on osoitus vapaaehtoistoiminnan voimasta!
Otamme verkostoomme ilolla mukaan uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoimintaa voi Naisten Pankissa tehdä monilla eri tavoilla ja
erilaisilla taustoilla. Vapaaehtoisuus on hieno tapa käyttää esimerkiksi
omaa ammatillista osaamistaan tasa-arvoisemman tulevaisuuden
hyväksi.
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1.

3.

Vuonna 2021

3 000
vapaaehtoista yli 40 paikallisryhmässä ympäri Suomen.

2.

Mukaan voi tulla oman paikkakuntansa paikallisryhmän kautta tai
hyppäämällä valtakunnallisten tiimien tai kampanjaryhmien joukkoon.
Valtakunnallisissa tiimeissä on myös oma nuorille aikuisille tarkoitettu
ryhmä Next Generation.
Tutustu toimintaamme naistenpankki.fi/tule-mukaan. Circle
Kirjoittaja:
Kaisa Majava
johtotiimin toinen puheenjohtaja

4.

1. Kävele Naiselle Ammatti -kampanjalle
järjestettiin viime vuonna joogaetkot
Tervasaaressa Helsingissä. KUVA: MAIJA
PARTANEN

2. Suosittu Golfaa Naiselle Ammatti
-kampanja vietti 10-vuotisjuhlaa. KUVA:
NAISTEN PANKIN ARKISTO

3. Minna Lindgren (vasemmalla) oli
Naisten Pankin kirjallisuuskiertueen eli
Lue Naiselle Ammatti -kampanjan kirjailija. Kuvassa oikealla yksi kampanjan
vetäjistä, Naisten Pankin aktiivi Reetta
Meriläinen. KUVA: LIISA KAPANEN

”

Vapaaehtoistoimintaa voi
tehdä monilla eri tavoilla
ja erilaisilla taustoilla.”

4. Naisten Pankin vapaaehtoisten
johtotiimi ja yksikkö kokoontui suunnittelemaan toimintaa yhteiseen iloiseen
kesäpäivään. KUVA: MAIJA PARTANEN
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● Amman
JORDAN

HANKETYÖ

HANKETYÖ

NEPAL
● Kathmandu

Työmme tulokset
vuonna 2021

Kenia

170

MYANMAR

Yangon ●

KAMBODŽA
Phnom Penh ●

KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA
Bangui ●

UGANDA
● Kampala KENIA

naista hyötyi
työstämme.

ALOITIMME Kenian pääkaupungissa Nairobissa uuden kiertotalouteen keskittyvän
hankkeen, joka pääsi vauhtiin vuoden 2021
lopulla.
Tavoitteena on tarjota slummeissa asuville
naisille työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Keskitymme jätteiden keräykseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.
Olemme tarjonneet naisille muun muassa
muovin lajitteluun perehdyttävän koulutuksen,
jonka ansiosta naisten lajittelemasta muovi
kilosta ansaitsema tulo nousi 17 sentistä
20 senttiin kolmessa kuukaudessa. Circle

● Nairobi

Keski-Afrikan
tasavalta

Uganda

1377

10 588

naista hyötyi
työstämme.

naista hyötyi
työstämme.

Jordania

Nepal

195

10 066

naista hyötyi
työstämme.

naista hyötyi
työstämme.

Myanmar

Kambodža

1 611

7 692

naista hyötyi
työstämme.

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA on poliittisesti
epävakaa maa, jossa väkivaltaisuudet haittaavat tavallisten ihmisten arkea. Vuonna 2018
aloitettu hanke naisten voimaannuttamiseksi
Bozoumin alueella päättyi vuoteen 2021.
Vahvistimme naisten taloudellista omavaraisuutta ja osallistumista rauhanrakentamiseen. Keskityimme erityisen haavoittuvassa
asemassa olevien naisten tukemiseen, kuten
yksinhuoltajiin, ikääntyneisiin tai vammaisiin.
Tarjosimme esimerkiksi viljely- ja yrityskoulutuksia sekä lukutaito-opetusta ja
tuimme naisia perustamaan pienyrityksiä. Circle

UGANDA on Afrikassa eniten pakolaisia
vastaanottanut maa. Valtaosa yli miljoonasta
pakolaisesta on naisia ja lapsia.
Tuemme naisten yrittäjyyttä pakolaisasutusalueilla, pääkaupunki Kampalan slummialueilla ja Mityanassa, jossa meillä on
yhteiskunnallinen kanalayritys.
Säästö- ja lainatoiminta sekä ammatti
taitokoulutukset mahdollistavat tuhansille naisille toimeentulon. Viime vuonna perustimme
kanalan yhteyteen 11 uutta naisten säästö- ja
lainaryhmää. Naisten kuukausisäästöt olivat
heti ennätyskorkeita, jopa 35 euroa kuussa.
Olemme toimineet Ugandassa
perustamisvuodestamme 2007 lähtien. Circle

JORDANIA on ottanut asukasta kohti vastaan
toiseksi eniten pakolaisia maailmassa. Työllistyminen on erityisen vaikeaa nuorille naisille,
lähinnä kulttuuriin liittyvien käytäntöjen ja
maan heikon taloustilanteen takia.
Naisten Pankin työ Jordaniassa käynnistyi 2019 ja päättyi viime vuoteen. Tuimme
sekä jordanialaisia naisia että maassa asuvia
syyrialaisia pakolaisnaisia yrittäjyyden alkuun.
Yhteensä tarjosimme yrittäjyyskoulutusta 
195 naiselle.
Naiset ovat perustaneet 41 yritystä,
esimerkiksi ruoka-, kauneus- ja vaatealan
yrityksiä. Circle

KORONAN lisäksi Nepalia koettelivat viime
vuonna rajut monsuunisateet. Erityisesti
vahvat osuuskassat toimivat puskurina naisten
toimeentulon jatkumiselle.
Sindhulin alueella naisten tulotaso on
noussut lähes 10 prosenttia, eikä yksikään
perhe ole enää riippuvainen ulkoisesta avusta.
Lalitpurissa naisten kuukausittaiset säästöt
osuuskassaan yli kaksinkertaistuivat kahden
koronavuoden aikana lähes seitsemään euroon.
Tulokset kertovat pitkäjänteisen työn tuottavan kestäviä rakenteita naisten toimeen
tulon vahvistamiseksi.
Olemme toimineet Nepalissa vuodesta
2008. Circle

397
570
45

10588
343 511
1 926

107
92
986

1173
7 730
1 156 882 588
116
631

jäsentä 38 säästöja lainaryhmässä.

naista sai koulutusta
maataloustoiminnan
kehittämiseen.

naisten maatalousosuuskuntaa
tai yhteisyritystä.
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jäsentä 398
säästö- ja
lainaryhmässä.

yritystä.

euron
pääoma
ryhmillä.

euroa nousua naisten
kuukausituloissa
keskimäärin.

naista sai starttirahan ja
yritysvalmennusta.

perheenjäsenellä on
turvatumpi elämä.

jäsentä 20
osuuskunnassa.

MYANMARIN maaseutu on hyvin köyhää, ja
yhteiskunnalliset olot ovat epävakaat. Viime
vuonna sotilasvallankaappaus vaikeutti tilannetta entisestään.
Toimintamme jatkui silti Rakhinen ja
Kayinin osavaltioissa. Olosuhteiden vuoksi
koulutimme paikallisia vapaaehtoisia etäyhteyksien avulla pitämään naisille yrittäjyys-,
markkinointi- ja ammattitaitokoulutuksia.
Tukemamme naisten säästö- ja lainaryhmät sekä ryhmäyritykset olivat edelleen
tärkeitä naisten toimeentulon takaamiseksi.
Naiset ottivat myös entistä aktiivisempaa roolia paikallistason päätöksentekoelimissä, mikä
kertoo heidän asemansa vahvistumisesta. Circle

jäsentä 83 säästöja lainaryhmässä.

naista osallistui
yrittäjyys- tai ammatti
taitokoulutuksiin.

euron pääoma osuuskunnilla.

yritystä, joista 176
perustettiin viime vuonna.

uutta yritystä perustettiin.

naista hyötyi
työstämme.

KAMBODŽA on yksi maailman eniten ilmastonmuutoksesta kärsiviä maita. Maaseudulla
väestö on köyhää ja toimeentulo on maatalouden varassa. Yksi tulva tai kuivuus voi pyyhkiä
mennessään kaiken.
Tuemme naisten pysyvän toimeentulon
saantia erityisesti säästö- ja lainaryhmillä
sekä osuuskuntatoiminnalla. Koulutamme
naisia ilmastokestävien viljelytekniikoiden
ja -lajikkeiden käyttöön. Lisäksi tarjoamme
nuorille ammattikoulutusta.
Olemme toimineet Kambodžassa
perustamisvuodestamme 2007 alkaen. Circle

5 545
45
292

jäsentä 17
maatalous
osuuskunnassa.

nuorta naista aloitti
ammattikoulun.

naista sai ilmastokestävien
viljelytekniikoiden
koulutusta.
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UGANDA

UGANDA

Perheleipomo
ponnistaa
slummeista

SAVISET POLUT halkovat matalien talojen ja kojujen tiivistä verkostoa.
Joku polttaa roskia, ja katku tuntuu kurkussa. Punertava hiekka pöllyää
jaloissa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa.
Bodaboda-moottoripyörätaksit viuhuvat ohitse, mutta suurin osa
ihmisistä kävelee. Se on halvin ja helpoin tapa liikkua. Lähes puolet
Kampalan 3,5 miljoonasta asukkaasta sinnittelee kaupungin laitamien
epävirallisilla asutusalueilla.
Suuntaamme Kawempen slummialueella kohti taloa, joka pistää silmään. Sen etupiha on tiptop-siisti. Ovesta astuu ulos ujosti hymyilevä
nainen, joka levittää kukallisen liinan porstualle. Ympärille pölähtää
puuhakkaita nuoria ja lapsia. He tirskuvat ja höpöttävät iloisina. Jokaisella on selkeästi oma tehtävä meneillään. Perässä tulee mies, joka
hullaantuu ilosta meidät nähdessään.
On aika tavata Naisten Pankin ja kumppanijärjestö Development
and Relief Initiativen tukeman naisten ryhmän mestarileipuri ja hänen
perheensä.

1.

Hairat Nabatanzi, 18
1. ”Säästän hank
kiakseni uunin, sillä
kakkujen paistaminen on
haastavaa hiiligrillissä”,
kertoo Madina Nabaggala.
Tulojensa avulla hän on
voinut maksaa tyttärensä
Hairat Nabatanzin (vas.)
ammattiopinnot.

Madina Nabaggala, 43
”MUUTAMA VUOSI SITTEN kuulin alueelle perustettavasta Naisten
Pankin naisten säästö- ja lainaryhmästä, joka auttaisi naisia samaan
oman toimeentulon. Lähdin mukaan, ja minusta tuli ryhmän puheenjohtaja.
Ensin perustimme yhteisen saippuayrityksen, josta saimme kaikki
tuloja. Samalla opiskelimme kirjanpitoa sekä säästämistä ja saimme
mahdollisuuden nostaa pieniä lainoja omien yritysten perustamiseksi.
Opimme viikoittaisissa tapaamisissa erilaisia ammatillisia ja liiketoimintataitoja. Halusin oppia paremmin leipomaan, sillä olen aina
pitänyt siitä.
Leivoin ensimmäisen ison kakkuni mieheni syntymäpäiville. Se oli
vaniljakakku, johon kaikki vieraamme ihastuivat. Aloin saada asiakkaita,
ja nyt myymme parhaimmillaan neljä kakkua viikossa. Yksi kakku maksaa 35 000 shillinkiä (7,50 euroa). Meillä ei ole enää pulaa mistään!
Olen voinut ostaa lapsille vaatteita ja peitot.
Minusta on hyvin tärkeää, että naisella on oma toimeentulo. Silloin
hän voi huolehtia lapsistaan ja päättää itse, mihin rahat käytetään. 
Työ on tehnyt minusta itsenäisen.”

2.

2. Hairat Nabatanzi
auttaa äitiään tämän
leipomoyrityksessä.
Samalla hän on oppinut
perustamaan oman pien
yrityksen.
3. ”Olen ryhtynyt tekemään vaimon aiemmin
hoitamia kotitöitä. Laitan
esimerkiksi ruokaa ja
näytän mallia muillekin
naapuruston miehille”,
kertoo Hassan Katende.

”SANAT EIVÄT RIITÄ kuvaamaan, miten ylpeä
olen äidistäni. Hän tekee kovasti töitä, ja olen
oppinut häneltä paljon yrittämisestä.
Minäkin perustin oman pienen yrityksen.
Valmistan kurpitsajauhoa, jota myyn erityisesti vauvanruoaksi. Omat tulot saavat minut
tuntemaan itseni kuningattareksi! Olen voinut
ostaa itselleni puhelimen ja auttaa perhettäni.
En tuhlaa kaikkia tulojani vaan säästän
ja sijoitan osan esimerkiksi raaka-aineiden
hankintaan. Jauhojen myynti on minun arkipäivieni työ, viikonloput varaan tapahtumien
järjestämiselle.
Äiti nosti lainan naisten ryhmältä, jotta
minä pääsin tapahtuma-alan koulutukseen.
Opinnot kestivät vuoden, ja opin esimerkiksi
koristelujen tekoa.
Nyt voimme kakkujen myynnin lisäksi
tarjota myös juhlakoristeluja! Se tuntuu tosi
hienolta.
Olen perinyt kekseliäisyyteni äidiltäni.”

Hassan Katende, 49
”EN ALUKSI USKONUT naisten touhuun ollenkaan. Aina välillä joku
lupaa voimaannuttaa naisia, mutta mitään ei tapahdu. Tämä paikka on
slummi, ja jäämme lopulta aina kaikesta ulkopuolelle.
Sitten näin, miten vaimoni leipomo rupesi tuottamaan rahaa.
Pystyimme syömään kolme ateriaa päivässä ja elämään mukavammin.
Ensimmäisen vuoden lopuksi Madina sai nostaa kaikki säästönsä, ja
hän osti meille pannuja ja jääkaappi-pakastimen sekä maksoi kaikki
lasten koulunkäyntikulut.
Nyt autan vaimoani leipomaan kakkuja, ja olemme perheenä lähentyneet. Se on mahtavaa! Minä olen ryhtynyt tekemään vaimon aiemmin
hoitamia kotitöitä. Laitan esimerkiksi ruokaa ja näytän mallia muillekin
naapuruston miehille.
Naisten ryhmä on parasta, mitä meille on tapahtunut! Se on opettanut minullekin, miten töitä tehdään. Keksimme kaiken aikaa erilaisia keinoja saada tuloja. Myymme esimerkiksi pakastimessa tehtyjä mehujäitä.
Minä olen onnistunut säästämään uuteen moottoripyörään ja
toimin taksikuskina. Opetamme säästämistä ja taloustaitoja myös
lapsillemme. Heillä on oma laatikko, johon he säästävät joka viikko.
Olen niin kiitollinen, ettette vain tulleet ja antaneet meille rahaa,
vaan tarjositte tietoa. Toivon, että myös miehille olisi oma säästö- ja
lainaryhmä!” Circle
Kirjoittaja: Eija Wallenius
Kuvat: Antti Yrjönen

3.
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HANKETYÖ

Työ tuo naisille turvaa ja toivoa
Naisten Pankin hankkeissa työskentelevät Kirkon Ulkomaanavun työntekijät kertovat,
millä tavoin naisia tuetaan hankkimaan oma toimeentulo ja mikä työn merkitys näille on.

Uganda

Jordania

Monet hankkeisiimme osallistuvat naiset pystyvät tulojensa ansiosta laittamaan lapsensa takaisin kouluun, kun ne jälleen aukesivat kahden vuoden koronasulun jälkeen. Elintason noususta
kertoo myös se, että perheet pystyvät hankkimaan kotiin television tai radion kaltaisia laitteita.
Naiset osaavat myös pitää paremmin kirjaa perheen ja yritystoimintansa tuloista ja menoista.
Patriarkaalisen yhteiskunnan asenteet ja vallan keskittyminen miehille hankaloittavat naisten
osallistumista, itsenäistä toimintaa ja oikeutta käyttää ansaitsemiaan rahoja. Koulutamme miehiä ymmärtämään paremmin oman työn ja tulojen merkitystä naisille ja koko perheelle.

Viime vuonna naiset oppivat hyödyntämään sosiaalista mediaa yritystensä markkinoinnissa.
Haasteena on, että naisten yritystoimintaan tarvitsemista kohtuuhintaisista it-palveluista on
kova pula. Uutena asiana tuimme pienyrittäjinä toimivia naisia tekemään yhteistyötä basaarien
kanssa ja kasvattamaan sitä kautta tulojaan.
Kolmen lapsen äiti Sanaa Abu Hassan (kesk.) on perustanut kuva- ja printtauspalvelun. KUVA: OSAMA NABEEL

Florah Tumwebase, hankevastaava

Nepal

Naisten Pankin hankevastaava Florah Tumwebaze iloitsee, että yhä useammalla naisella on oma toimeentulo.

Olemme tarjonneet ammattitaito- ja yrittäjyyskoulutuksia heikoimmassa asemassa oleville
naisille ja huomanneet niiden tuoneen merkittäviä muutoksia. Naiset, joiden elämä aiemmin
rajoittui kodinhoitoon ja maanviljelyyn, ovat koulutusten myötä tulleet taloudellisesti itsenäisemmiksi ja tietoisemmiksi omista oikeuksistaan. He ovat ryhtyneet tekemään päätöksiä omassa
kotitaloudessaan ja osanneet hakeutua julkisten palveluiden pariin.

KUVA: ANTTI YRJÖNEN

Kenia
Työpaikat jätehuollossa ja kiertotaloudessa
keskittyvät täällä miehille, kaiketi koska
ne ovat usein hyvin raskaita. Me luomme
naisille sopivia työtehtäviä esimerkiksi jätemateriaalien lajitteluun sekä jätehuoltokeskuksien koneiden käyttöön ja koulutamme
naisia näihin tehtäviin.
Naisten Pankin hankevastaava Susan Awandu
(keskellä) tapasi naisia jätekeskuksessa Nairobissa.

Susan Awandu, hankevastaava

Bashar Badran, projektipäällikkö

”

Naiset ovat koulutusten
myötä tulleet taloudellisesti
itsenäisemmiksi ja
tietoisemmiksi omista
oikeuksistaan.”

Subarna Pandey, hankevastaava

Jayanti Devi saa elantonsa maanviljelyksestä.
KUVA: PRASHANT BUDHATHOK

Kambodža

Florah Tumwebase, hankevastaava,
Uganda

Naiset ovat oppineet uusia ilmastokestäviä viljelytekniikoita ja onnistuneet saamaan parempia
satoja. He myös viljelevät monipuolisemmin erilaisia vihanneksia, jolloin perhe saa ravinteikkaampaa ruokaa. Naiset ovat olleet iloisia, koska heidän tulonsa ovat kasvaneet, vaikka alueella
on ollut sekä kuivuuskausia että rankkasateita.

KUVA: ELIZABETH ORIEDI

Keski-Afrikan tasavalta

Sok Linny on mukana naisten maatalousosuuskunnassa
ja kasvattaa kanoja. KUVA: JENNA SOIKKELI

Oman toimeentulon avulla naiset pystyivät viime vuonna osallistumaan uuden kodin rakentamisen kustannuksiin, lähettämään lapsensa kouluun ja maksamaan terveydenhuollosta. Omat
tulot vaikuttivat naisiin myös henkisesti. Tienaamiensa varojen ansiosta naiset kykenivät ottamaan isompaa roolia perheissään ja tuntemaan itsensä tärkeiksi omissa yhteisöissään. Koulutustemme ansiosta myös lukutaidottomuus yhteisöissä jälleen väheni.

Makara Vong, ohjelmapäällikkö

Myanmar
Koronapandemia ja sotilasvallankaappaus hankaloittivat toimintaamme viime vuonna.
Liikkumisrajoitusten takia monien naisten oli vaikea tehdä töitä ja ansaita tarpeeksi. Maatalous
tuotteille oli vähän kysyntää, ja hinnat olivat puolet normaalista. Haasteiden vuoksi meidän
tukemme naisille oli erityisen tärkeää. Naiset ovat tuellamme perustaneet monenlaisia yrityksiä.
He valmistavat esimerkiksi shampoota, saippuaa ja sandaaleja tai myyvät cashew-pähkinöitä,
riisiä ja fermentoitua bambua.

Marcel Damba, maajohtaja

”Naisilla pitäisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa
omaan elämäänsä”, sanoo lukutaito-opettaja Damaris
Sarape (vas.). KUVA: FREDRIK LERNERYD

Lin Min Aung, ohjelmapäällikkö

Kääntänyt ja editoinut: Kaisa Viljanen
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Daw Tin Tin Win on mukana naisten säästö- ja laina
ryhmässä. KUVA: ARKHEE, MATCHLESS PRODUCTION

Naisten
Naisten Pankki
Pankki 2020
2021

13

YRITTÄJYYS

YRITTÄJYYS

Yrittäjyys tuo
naisille valtaa
vaikuttaa

TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ suuri osa kehittyvien maiden naisista ahertaa
kodin piirissä. Naisen vastuulla on ensisijaisesti perheen ruokahuolto
ja muu hyvinvointi, mutta sen sivussa on mahdollista ansaita lisätuloja.
Useimmiten naisten yritykset onkin perustettu taloudellisen turvan
takia ilman sen suurempia tavoitteita. On tyypillistä, että naisen yritys
toimii kotoa käsin, ei vaadi suuria investointeja ja perustuu perinteisiin
taitoihin, joille on kysyntää lähipiirissä.
Näistä lähtökohdista alku on usein vaatimaton. Pellon antimien
jatkojalostus, jauhomylly, leipomo tai pieni kauppaliike ovat tyypillisiä
ensiyrityksiä. Myös naisten yhteisyritykset ja erilaiset kollektiivit ovat
turvallinen tapa hankkia yrittäjäkokemusta.
Naisyrittäjät tutkitusti välttävät riskejä: on turvallisempaa pysyä
pienenä ja ansaita varmaa tuloa, jolla perhettä voi viedä vakaasti
eteenpäin. Perheen talouden tasapainottamisessa tällainen toiminta
on ensiarvoisen tärkeää.
Osa naisista on valmiita kasvattamaan yrityksiään, mutta esteeksi
nousee usein rahoituksen puute.
Ugandan pääkaupungin Kampalan slummialueilla asuva Naome
Nabaggalalle, 52, Naisten Pankki tarjosi tien menestykseen. Vuosikausia tiilin myynnillä sinnitellyt Naome oppi Naisten Pankin säästö- ja
lainaryhmässä yrittäjyystaitoja, säästämistä ja sijoittamista.
Muutamassa vuodessa Naome on perustanut menestyvän sekatavarakaupan ja kehittänyt kaupan yhteyteen leipomobisneksen. Lisäksi
hän on rakennuttanut kauppansa kylkeen liiketiloja, joita hän vuokraa.
Ja kasvattaapa hän myös kanoja.
– Kaikki perustuu lainoihin, joita voin nostaa naisten ryhmässä,
Naome kertoo.
Nyt tulot ovat kasvaneet niin, että hän elättää 13 perheenjäsentään
ja säästöön jää rahaa.
– Tuntuu aina mahtavalta, kun pystyn maksamaan lainani pois! Olen
vahva ja itsenäinen nainen, Naome hymyilee.
Naisten Pankin säästö- ja lainaryhmät sekä osuuskassat ovat osoittautuneet tehokkaaksi kriisiajan puskuriksi. Koronapandemian aikana
osuuskassoihin ja -ryhmiin on liittynyt uusia jäseniä ja lainanotto
vilkastui – ja yllättäen myös säästömäärät nousivat.
Säästöaktiivisuus kertoo naisten ennakoivista taloustaidoista ja
tulonhankinnan vankasta perustasta.
Koronan aikana kävi myös ilmi, että naiset siirtyvät joustavasti
toimialalta toiselle. Kun yrittäjyystaidot ovat hallussa, niitä voi soveltaa
uusien ideoiden kokeiluun.
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“Aluksi minua pelotti, että kukaan ei tulisi kauppaani.
Mutta asiakkaita tuli! Opin kuuntelemaan heitä ja
hankin myyntiin juuri niitä asioita, joita he pyytävät
ja tarvitsevat”, kertoo Naome Nabaggala, joka
perusti muutama vuosi sitten sekatavarakaupan
Naisten Pankin tuella. KUVA: ANTTI YRJÖNEN

Naisten työllä on laaja yhteiskunnallinen merkitys. Naisen panos
perheen talouteen tuo päätösvaltaa perheen sisällä ja luo roolimalleja tuleville sukupolville. Yrittäjyyden mukanaan tuoma osaaminen,
arvostus ja kodin ulkopuoliset verkostot avaavat naisille taloudellisia ja
yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia.
Naome Nabaggalakin ryhtyi oma alueensa terveystiimin jäseneksi
ja vastaa naisten ja lasten terveyteen liittyvistä asioista.
– Jaan esimerkiksi ilmaisia malarialääkkeitä ja muita perusterveydenhuollon tarvikkeita, hän kertoo.
Naisten osallistuminen mahdollistaa sen, että yhteiskunnan koko
potentiaali on käytössä kehityksen hyväksi. Olennaista on, että jokainen saa mahdollisuuden yrittää. Circle
Kirjoittajat:
Ulla Sarasalmi ja Eija Wallenius

Vuonna 2021
Naisten Pankin tuella

8 622 2 847 85%
naista osallistui
yrittäjyyskoulutuksiin.

yritystä tai yrittäjää sai muita
kehityspalveluita.

naisista on entistä parempi
toimeentulo.
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ILMASTOTYÖ

Tuemme tyttöjä ja
naisia ilmastokriisissä

MITÄ YHTEISTÄ ON tippakastelulla, kierrätyksellä ja mustasotilaskärpäsillä? Ne ovat kaikki osa Naisten Pankin edistämiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.
Kambodžassa koulutamme naisia ilmastoystävällisten kasvien viljelyyn ja vettä säästävien kastelumenetelmien käyttöön.
Keniassa naiset oppivat tekemään rahaa kierrätysmateriaaleilla
sekä ratkomaan slummialueiden ympäristökysymyksiä.
Nepalissa testataan mustasotilaskärpästen toukkien tuotantoa
eläinrehuksi.
Lista on loputon, sillä jokaisessa Naisten Pankin hankkeessa
edistetään ilmasto- ja ympäristökestäviä käytäntöjä. Kriisien keskellä
tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja kaikkialla!
llmastokriisi uhkaa tyttöjen ja naisten oikeuksia monella tapaa. Yksi
syy on siinä, että enemmistö äärimmäisessä köyhyydessä elävistä on
naisia ja neljä viidestä asuu maaseudulla.
– Köyhyydessä elävillä ei ole mahdollisuuksia sopeutua muutoksiin.
He ovat myös yleensä kaikkein riippuvaisimpia luonnonvaroista, sanoo
Kirkon Ulkomaanavun ilmastoasiantuntija Aly Cabrera.
Ilmastonmuutos lisää nimenomaan naisille ja tytöille kuuluvien
töiden määrää, kun esimerkiksi vedenhakuun ja ruoanlaittoon kuluu
enemmän aikaa. Naiset tekevät jo nyt kolme kertaa enemmän palkatonta työtä kuin miehet.
Aika on pois opiskelusta ja palkallisesta työstä, joiden kautta yhteiskunnallinen asema yleensä kohenee. Köyhyys myös ajaa perheitä
naittamaan tyttärensä lapsina.
Samaan aikaan juuri tyttöjä ja naisia tarvitaan kriisin ratkaisemiseen. He ovat oman tilanteensa asiantuntijoita – eikä kestäviä ratkaisuja synny ilman puolta maailman väestöstä.

Miten tyttöjen ja naisten ääni saadaan kuuluviin?
Koulutus on ratkaisevan tärkeää. Se avaa mahdollisuudet vaikuttaa
oman elämän suuntaan ja lopulta yhteiskunnan kehitykseen. Edelleen
tyttöjen koulutus on globaalisti heikompaa kuin poikien. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa joka neljäs nuori nainen ei osaa lukea.
Naisten Pankki tukee heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä
koulustipendeillä, jotta he pääsevät ammatilliseen koulutukseen.
Viime vuodet tuimme myös naisten lukutaito-opetusta Keski-Afrikan
tasavallassa, ja naisten koulutus on keskeisessä asemassa jokaisessa
hankkeessamme.
Työ tuottaa tulosta. Ilmastoystävällisten viljelykoulutustemme
ansiosta naiset ovat onnistuneet paitsi kasvattamaan satojaan myös
monipuolistamaan perheensä ruokavaliota.
Olemme todistaneet, kuinka naisten asema perheissä ja yhteiskunnissa vahvistuu erityisesti työn ja osaamisen kautta.
Oman ammatin hankkineet naiset ovat murtaneet työmaailman
lasikattoja ja itseluottamuksen kasvaessa lähteneet mukaan paikallispolitiikkaan. Näin naiset voivat olla mukana vaikuttamassa myös
ympäristöasioihin ja -päätöksiin.
Naisten aseman muuttuminen vaikuttaa suoraan seuraavan sukupolven tulevaisuuden näkymiin.
– Tytöt saavat ansiotyötä tekevistä äideistään uudenlaisia roolimalleja ja uskovat itse omiin mahdollisuuksiinsa, kertoo toimeentulotyön
vanhempi asiantuntija Ulla Sarasalmi Kirkon Ulkomaanavusta.
Yhdessä tytöt ja naiset muuttavat maailmaa. Circle

Vuonna 2021

722
naista osallistui
ilmastokoulutukseen.

Naisten Pankki
1. Turvaa tyttöjen koulunkäyntiä.
2. Vahvistaa naisten osaamista.
3. Lisää tyttöjen ja naisten
vaikutusmahdollisuuksia.

Kirjoittaja:
Eija Wallenius

Yabengue Carole toimii Lakanzan naisten ryhmän johtajana Bozoumin alueella Keski-Afrikan tasavallassa. Alueen
naisten toimeentulo on riippuvaista maataloudesta.
KUVA: PATRICK MEINHARDT
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VARAINHANKINTA

NAISTEN PANKKI

Naisten työtä
vuodesta 2007•

Naisten Pankin tulot ja menot 2021

Varainhankinnan tulot 2021

Toimintakulut 2021

Yritykset: 109 000 € | 6 %

Keräyskulut:
116 000 € | 6 %

Yhteisöt ja
paikallisryhmät:
193 000 € | 11 %

Yleishallinto:
189 000 € | 10 %

Toisenlainen
Lahja:
222 000 € | 13 %

Uganda:
417 000 € | 22 %

Kenia
46 000 € | 3 %
Keski-Afrikan
tasavalta:
95 000 € | 5 %

Yhteensä

1,8 M€

Jordania:
166 000 € | 9 %

Yhteensä

1,9 M€

Kuluprosentti: 17 %

NAISTEN PANKIN VARAINHANKINNAN tulos kasvoi 14 prosenttia
edellisvuodesta 1,8 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 jokaisesta
lahjoitetusta eurosta 83 senttiä käytettiin työhömme maailmalla ja
17 senttiä kului hallinto
ja toimintakuluihin.

Myanmar:
252 000 € | 13 %

NAISTEN PANKKI perustetaan 24.5. Ensimmäinen kyläpankkihanke käynnistyy Kambodžassa. Samana vuonna naisyrittäjiä tukeva hanke aloitetaan
Etiopiassa ja hiv-positiivisille naisille suunnattu hanke Ugandassa.

2009

SYKSYLLÄ JUHLITAAN, sillä Naisten Pankin tukijat ovat lahjoittaneet
ensimmäisen miljoonan. Lahjoitusten avulla yhä useampi nainen saa
ammatin ja oman toimeentulon.

2012

VAPAAEHTOISEMME voittavat kansainvälisen palkinnon ”Ansioitunut
vapaaehtoinen” Global Fundraising Awardseissa. Tänä päivänä meillä on
yli 3 000 vapaaehtoista, jotka toimivat 42 paikallisryhmässä
Suomessa, Saksassa, Kroatiassa ja Espanjassa.

2016

SKILLS DONATION -ohjelma käynnistyy. Tarkoituksena on vahvistaa
hankkeita suomalaisten ammattitaidolla. Ensimmäinen vapaaehtoinen
Kirsi Itkonen lähtee Nepaliin arvioimaan ja tukemaan osuuskuntien
perustamista.

2017

TÄYTÄMME 10 VUOTTA juhlahumussa, sillä olemme yhdessä keränneethuimat 10 miljoonaa naisten tukemiseen. Olemme tukeneet naisia
Liberiassa, Perussa, Sierra Leonessa, Angolassa, Haitissa, Kongon
demokraattisessa tasavallassa, Kosovossa, Nepalissa, Palestiinassa,
Guatemalassa, Myanmarissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Jordaniassa.

2019

ENSIMMÄINEN YHTEISKUNNALLINEN YRITYS, Chiggi-kanala, käynnistyy Ugandassa. Kanala tarjoaa työtä ja toimeentuloa paikallisille naisille.

2022

TÄYTÄMME 15 VUOTTA suurempana kuin koskaan. Olemme keränneet yhteensä 20 miljoonaa euroa. Tuellanne 92 000 naista on saanut
mahdollisuuden työhön ja voi vaikuttaa itse elämäänsä. Samalla
460 000 lasta ja perheenjäsentä on saanut turvatumman elämän.
Kiitos sinulle!

Avustus Ugandan
kanalayritykselle:
9 000 € | 0,5 %

Nepal:
327 000 € | 17 %

Yksityislahjoitukset:
1 249 000 € | 71 %

2007

Kambodža:
266 000 € | 14 %

Naisten Pankki toimii täysin lahjoitusvaroin. Yksityislahjoittajiin
kuuluvat 3 500 kuukausilahjoittajaa ovat toiminnan kivijalka, sillä he
takaavat työn jatkuvuuden. Circle

Hillary Katenden, 9, ja alle yksivuotiaan Nakaweice Jowerian
äidillä on pieni leipomoyritys,
joka takaa koko perheen hyvinvoinnin. Lue juttu sivuilta 10-11.
KUVA: ANTTI YRJÖNEN.

Naume Kyomuhendo on Mukole Amaanin naisten
säästö- ja lainaryhmän puheenjohtaja Kamwengen
alueella lounais-Ugandassa. KUVA: ANTTI YRJÖNEN
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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 ja Aasiassa.
Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon
Ulkomaanapu. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.
Tukemme on tavoittanut suoraan 92 000 naista 17 maassa. Samalla olemme turvanneet
460 000 perheenjäsenen elämän.
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 mukaan.
Pienikin teko kantaa kauas.

Tue naisia
Tekstaa NAISELLE30 numeroon 16499 (30 €)
Lahjoita MobilePaylla numeroon 41109
Verkossa: naistenpankki.fi/lahjoita

Lahjoita tilille:
Nordea: FI63 1745 3000 1321 02
OP: FI47 5789 5420 0246 76

Kiitos
Yhdessä muutamme maailmaa.

Lahjoittajapalvelu
Naisten Pankki / Kirkon Ulkomaanapu
PL 210 (Eteläranta 8)
00130 Helsinki
naistenpankki@kua.fi
Puhelin: 020 787 1201
naistenpankki.fi
Keräyslupa RA/2019/723, voimassa 1.1.2020–31.12.2024, koko Suomen alue lukuun ottamatta Ahvenanmaata, myöntänyt Poliisihallitus.

