
Vuosikertomus 

2020



JO AIVAN ENSIMMÄISISSÄ alustavissa keskusteluissa vuonna 2007 
Liberiassa me Naisten Pankin perustajäsenet ymmärsimme jotain 
olennaista. Yksittäisten projektien sijaan halusimme rakentaa kestä-
vän ja pitkäjänteisen tavan tukea hauraassa asemassa olevia naisia 
saavuttamaan omaehtoisen toimeentulon. Samalla hyvinvointi kasvaisi 
perheissä ja yhteisöissä. 

Nämä keskustelut johtivat Naisten Pankin perustamiseen. Siitä 
seuranneet tapahtumat ovat ainutlaatuinen saavutus suomalaisessa 
kehitysyhteistyössä, joka herättää kasvavaa kiinnostusta myös globaa-
listi. 

Naisten Pankissa vapaaehtoisten osaaminen yritysmaailmasta sekä 
Kirkon Ulkomaanavun vankka kehitysyhteistyö-osaaminen muodosta-
vat lujan perustan yhteistyölle naisten yrittäjyyden edistämiseksi. Eet-
tisesti ja kannattavasti hoidettu yritystoiminta on parasta mahdollista 
yhteiskuntavastuuta kaikkialla maailmassa. 

Yhteistyön tuloksena Naisten Pankin toiminnasta on hyötynyt 
suoraan 80 000 ihmistä. Perheet mukaanlukien olemme koskettaneet 
400 000 ihmistä.

Nykyisessä maailmantilanteessa vastuullisuutta tarvitaan enem-
män kuin koskaan. 
• Koronapandemian raskaimmat seuraukset 

koetaan maailman köyhimmissä maissa, joissa on 
heikko sosiaaliturva ja terveydenhuolto. 

• Haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset, tytöt ja 
naiset ovat menettäneet mahdollisuuksia koulutukseen, 
toimeentuloon, terveyteen ja turvaan.

• Erityisen huolestuttavaa on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan ja esimerkiksi lapsiavioliittojen lisääntyminen. 

• Samaan aikaan ilmastonmuutoksen hillitseminen 
ja siihen sopeutuminen vaatii osaamista ja 
panostusta uudenlaisiin toimintatapoihin.

Maailmanlaajuiset kriisit ovat konkreettisesti osoittaneet Naisten 
Pankin kestävään kehitykseen perustuvan toimintamallin tärkeyden. 
Voit lukea hankemaidemme työntekijöiden terveisiä sivulta 14–15. 
Tukemme on kannatellut lukemattomat naiset pahimman yli.  

Miltä tulevaisuus sitten näyttää?
Keväällä 2020 uudistimme Naisten Pankin strategiaa. Asetimme 
tavoitteeksi kerätä 30 miljoonaa euroa vuoden 2025 loppuun men-
nessä ja tuettujen naisten määräksi 150 000.  

Tavoitteenamme on Suomen ulkoministeriön tiukimman kehitys-
yhteistyökategorian mukaisesti, että 80 prosenttia naisista on aiem-
paa paremman ja jatkuvan toimeentulon piirissä. 

Päätimme myös panostaa hankkeissamme entistä vahvemmin 
nimenomaan naisten yrittäjyyden edistämiseen. Tuemme 
uusien osuuskuntien ja yritysten perustamista ja kehitämme 
uusia tukimuotoja. Lisäksi päätimme suunnata 10 prosenttia 
hankerahoituksesta uusiin, innovatiivisiin kestävää kehitystä 
edistäviin hankkeisiin. Voit lukea Naisten Pankin Ugandaan 
lanseeraaman Chiggi-kanalan toiminnasta sivuilta 12–13.

Naisten Pankki on aina ollut edelläkävijä kehitysyhteistyössä, joten 
uskomme, että pystymme vastaamaan myös tuleviin haasteisiin.

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajillemme ja vapaaehtoisille, jotka ovat 
mukana työssä. Toivotamme myös tervetulleeksi kaikki uudet tukijou-
kot edistämään naisten yrittäjyyttä kestävän kehityksen keinoin.

Yhdessä muutamme maailmaa. STOP

Anni Vepsäläinen
ohjausryhmän puheenjohtaja

Vaikuttavaa työtä  
tasa-arvon puolesta

Suomalainen Naisten Pankki on kerännyt  
varoja naisten aseman parantamiseksi 

18,6 M€
vuodesta 2007 alkaen.

14 vuodessa Naisten Pankin tuella

80 000
naista on saanut toimeentulon ja

400 000
lasta ja muuta perheenjäsentä on saanut 
turvatumman elämän.

K
U

V
A

: 
P

E
K

K
A

 H
A

N
N

IL
A

VISIO

VUOSIKERTOMUKSEN TOIMITUS: Liisa Kapanen, Jaana Kokkonen, Kaisa Majava, Paula Pauniaho, Ulla Räisänen, Ulla Sarasalmi, 
Ulpu Seppälä, Tiina Toivakka, Anni Vepsäläinen ja Eija Wallenius ULKOASU: Tuukka Rantala PAINO: Grano Oy, heinäkuu 2021

Naisten säästö- ja lainaryhmät eli ”kyläpankit” ovat toimintamme ydin.  
KUVA: FREDRIK LERNERYD
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YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

” Nykyisessä maailmantilanteessa 
vastuullisuutta tarvitaan enemmän 
kuin koskaan.”

Vastuullisuus kantaa 
Naisten Pankkia eteenpäin

Muutoksella on naisen kasvot 
NAISTEN PANKKI syntyi isosta unelmasta. Se on kasvanut 
sinnikkyydestä, ja sitä ohjaa toivo tasa-arvoisesta maailmasta. 

Tuemme hauraassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä saa-
maan koulutuksen ja toimeentulon. Jotta he voivat itse valita 
suuntansa. 

Tavoitteemme on, että jokaisella naisella on taloudellinen 
vapaus ja valta päättää omasta elämästään. Meitä tarvitaan, 
sillä naisten oikeudet työhön, toimeentuloon ja omaa elämää 
koskeviin päätöksiin eivät vielä toteudu kaikkialla.  

Naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet 
ja yhteisöt voivat paremmin. STOP

KANSIKUVA: Ndengo Paulette on paikallisen naisten ryhmän johtaja Bozoumissa Keski- 
Afrikan tasavallan pohjoisosissa. Koulutimme alueella 25 naista rauhanrakennukseen 
vuonna 2020. KUVA: PATRICK MEINHARDT 

2 Naisten Pankki 2020 Naisten Pankki 2020 3

NAISTEN PANKKI



VALTAOSA SUUNNITELLUISTA varainkeruutapahtumista ja tilai-
suuksista jäi pitämättä, ja tapahtumalahjoitusten määrä väheni siksi 
merkittävästi. 

Poikkeusolot tuottivat uusia tapoja vapaaehtoisten varainhankin-
taan ja viestintään. Esimerkiksi osa lukupiireistä pidettiin verkossa ja 
joulumyyjäisten tueksi rakennettiin virtuaalinen joulutori. Perinteisiä 
joulumyyjäisiä järjestettiin rajoitusten puitteissa ja tuotemyyntiä teh-
tiin yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. 

Paikallisryhmät ideoivat pieniä tempauksia kokoontumalla puis-
toissa, pienvaelluksilla ja jopa laavuilla.

Golfaus onnistui koronavuonnakin hienosti ja Golfaa Naiselle 
Ammatti -kampanja tekikin historiansa parhaan tuloksen keräten 
42 000 euroa. Kampanjan Naisten Pankki Open -kiertueella järjestet-
tiin touko–syyskuussa 16 osakilpailua ja 6 erikoisväyläkisaa yhdessä 
golfseurojen kanssa. Mukana oli yli 1 000 pelaajaa. 

Kävele Naiselle Ammatti -kampanja uudistettiin. Suurten yleisö-
tapahtumien sijaan järjestettiin pienimuotoisia tempauksia 80 paikka-
kunnalla Suomessa ja 18:lla ulkomailla. Mukana oli yli 1 000 kävelijää. 
Kampanja kesti poikkeuksellisesti toukokuusta vuoden loppuun ja 
tuotti 63 000 euroa.

Lue Naiselle Ammatti -kirjallisuuskiertue starttasi parin vuoden 
tauon jälkeen lokakuussa. Kampanjassa olivat mukana Kustannus-
osakeyhtiö Teos ja kirjailija Minna Lindgren. Osa kirjailijatapaamisista 
jouduttiin siirtämään vuodelle 2021. 

Naisten Pankilla on 42 paikallisryhmää eri puolilla Suomea. 

Ulkomailla vapaaehtoistoimintaa oli Espanjassa, Kreikassa, Kroatiassa 
ja Saksassa.

Perinteinen vapaaehtoisten kevätpäivä jouduttiin perumaan, mutta 
paljon tapahtumia ja toimintaa järjestettiin etänä: 
• vapaaehtoisten syyspäivä, jonka teemana oli lukupiirit
• paikallisryhmien Pyörittäjäklubi-tapaamiset
• Naisten Pankin verkkokoulutukset ja vapaaehtoisten 

webinaarit, aiheina mm. hanketyö ja toiminnan suunnittelu 
• lisäksi vapaaehtoisverkoston johtaminen ja yhteydenpito siirtyivät 

verkkoon.

Naisten Pankin strategia valmistui helmikuussa 2020. Johtoryhmä 
osallistui strategian viestimiseen ja vastasi yhdessä Naisten Pankin 
yksikön kanssa kolmen kasvuprojektin toimeenpanosta: vapaaehtois-
verkoston vahvistaminen, yritysyhteistyö ja digimarkkinointi. 

Johtoryhmä ja yksikkö laativat Naisten Pankin verkoston toiminta-
suunnitelman vuodelle 2021 ja vapaaehtoisille ohjeen vastuullisesta 
varainhankinnasta. Yritysyhteistyöryhmä valmisteli konseptin suur-
yritysyhteistyötä varten.

Naisten Pankin johtoryhmä koostuu yritysyhteistyö-, viestintä-, 
Jelppari- ja Next Generation -ryhmien vetäjistä sekä Naisten Pankin 
yksikön henkilökunnasta. Vapaaehtoisilla on edustus Naisten Pankin 
ohjausryhmässä. STOP

Paula Pauniaho ja Liisa Kapanen
johtoryhmän puheenjohtajat 2020

Korona haastoi Naisten Pankin 
vapaaehtoistoiminnan 2020

Naisten Pankin vapaaehtoiset järjestivät iloisia tapahtumia lähinnä ulkona koronarajoitusten vuoksi. KUVAT: NAISTEN PANKIN VAPAAEHTOISET

Kannattelimme naisia kriisissä 
NAISTEN PANKIN TYÖ osoitti vahvuutensa vuonna 2020. 
Tukemme piirissä olleet naiset kehittivät uusia toimeentulon 
muotoja, säästivät rahaa ja oppivat uusia taitoja, vaikka koro-
napandemia jylläsi ympärillä. 

Säästö- ja lainaryhmien yhteenlaskettu pääoma kasvoi 47 
prosenttia yli 1,47 miljoonaan.  

Kaikkien osuuskuntien toiminta jatkui. Nepalissa ne siivitti-
vät naiset jopa edellisvuotta parempiin tuloksiin. 

Yrittäjyys-, ammattitaito- ja lukutaitokoulutukset pyörivät. 
Rajoitusten vuoksi niitä järjestettiin pienemmille osallistuja-
määrille ja osa koulutuksista jouduttiin siirtämään.   

Yhteensä vahvistimme lähes 29 000 ihmisen asemaa ja 
toimeentuloa kuudessa maassa.  

Tulokset kertovat, että toimintamallimme on kestävä ja 
valmistaa naisia selviytymään myös tulevista haasteista. Kou-
lutus, ammatti ja yrittäjyys ovat pääomaa, jota mikään kriisi ei 
voi viedä pois. STOP

Kokonaistulokset 

Naisten säästö- ja lainatoiminta

Säästö- ja lainaryhmiä 

537
Osuuskassoja 

20
Jäseniä näissä yhteensä 

26 342
Pääoma säästö- ja lainaryhmissä sekä 
osuuskassoissa

1,47 M€
Lainansaajia 

7 152
Lainamäärät tyypillisesti 

50–400 €

Vuonna 2020 
Naisten Pankin tuella 

8 655
ihmistä sai hätäapua koronan vuoksi.  

28 795
ihmistä vahvisti asemaansa ja toimeentuloaan. 

120 000
perheenjäsentä sai turvatumman elämän. 
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KIRKON ULKOMAANAPU (KUA) vastaa Naisten Pankin hanketoimin-
nasta. Yhdessä kannamme vastuumme sekä jokaiselle suomalaiselle 
lahjoittajalle että jokaiselle nepalilaiselle, ugandalaiselle ja syyrialai-
selle naiselle, joka antaa hankkeisiin oman panoksensa.

Kirkon Ulkomaanapua ohjaavat lakien lisäksi erilaiset sopimukset, 
sitoumukset ja lupaukset, jotka varmistavat työn laadun ja tulokset.

Ensimmäinen sitoumus on KUA:n ja Naisten Pankin välinen. 
Olemme yhdessä luoneet pelisäännöt ja työn painotukset, joiden 
mukaan lahjoitusvarat käytetään naisten yrittäjyyden ja omaehtoisen 
toimeentulon edistämiseen. Se on lahjoittajalupauksemme, jonka 
toteutumista valvoo Naisten Pankin ohjausryhmä. Koska läpinäkyvyys 
on yksi yhteisistä periaatteistamme, myös jokaisella lahjoittajalla on 
avoin pääsy hanketoiminnan tietoihin nettisivujemme kautta. 

Toinen avainlupaus on annettu hankkeiden hyödynsaajille: olemme 
luvanneet heille mahdollisuuden entistä parempaan toimeentuloon, 
kun he panostavat aikaansa ja energiaansa muutoksen tekemiseen 
yhteistyössä kanssamme. 

Olemme luoneet muutokselle mittarit, joita seuraamalla pystymme 
todentamaan, mitä naisten elämässä ja yhteisöissä tapahtuu. Jos 
kehitys ei kulje mittarien osoittamaan suuntaan, tiedämme, että 
hankkeen toimenpiteissä on jotain parannettavaa. Teemme tarvittavan 
korjausliikkeen.

Mittarien avulla pystymme viestimään kehityksestä myös lahjoitta-
jille: kuinka monta ihmistä heidän lahjoituksensa on tavoittanut, kuinka 
monta yritystä on syntynyt, moniko nainen on saanut koulutuksen ja 
sitä kautta ammatin, paljonko naisten tulotaso on kohonnut ja mitä 
kaikkea muuta siitä on seurannut. 

Tämä tieto kerätään keskitetysti käsissäsi olevaan Naisten Pankin 
vuosikertomukseen. 

Taloudellista toimintaa valvotaan kuukausiseurannalla. Sen 
oikeellisuus todennetaan vuosittaisten tilintarkastusten avulla, joita 
kansain välisesti tunnustetut toimistot suorittavat niin hanke- kuin 
järjestö tasolla KUA:ssa ja kumppanijärjestöissä. Epäkohtiin puututaan 
välittömästi. 

Yksi vastuullisuuden tae on kansainvälinen Core Humanitarian 
Standard -sertifikaatti (CHS), jonka KUA sai ensimmäisenä suomalaisena 
järjestönä vuonna 2017. CHS-sertifikaatti vaatii meiltä toiminnan jatkuvaa 
kehittämistä yhdeksällä kehitystyön avainalueella. Toiminta arvioidaan 
neljän vuoden välein; vuonna 2021 KUA läpäisi tiukan seulan ja uusi ser-
tifikaattinsa. Ankkuroimme työmme YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja siitä 

Mitä vastuullisuus 
tarkoittaa 
Naisten Pankin 
hanketyössä?

johdettuihin oikeusperiaatteisiin: kaikki ihmiset – myös naiset – syntyvät 
vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. 

Tämä velvoittaa meidät toimimaan naisten tasa-arvon puolesta 
yksilöä laajemmalla tasolla. Puutumme myös rakenteisiin, jotka yllä-
pitävät naisten alisteista asemaa niin perheissä kuin yhteiskunnissa. 
Jaamme oikeaa tietoa laeista ja kyseenalaistamme perinteet, jotka 
kiistävät esimerkiksi naisten omistusoikeuden. 

Rohkaisemme naisia tukemaan toisiaan ja pitämään yhdessä kiinni 
oikeuksistaan. STOP

Kirjoittaja:
Ulla Sarasalmi

Kymmenen vuotta sitten tapasin 
Ugandassa naisen, joka oli Naisten 
Pankin tuella kehittänyt pienen, mutta 
toimivan maatilan. Yhden porsas
karsinan kohdalla hän mainitsi, että 
sen tuloilla hän hankkii koulutarvik
keita vähävaraisille lapsille. Kun kysyin, 
miksi hän tekee niin, hän totesi: ”koska 
minulla on varaa”. 

Myös hän toteutti vastuullisuuden yhtä ulottuvuutta, 
yhteisvastuuta, kuten kaikki Naisten Pankin lahjoittajat.

” Olemme luoneet muutokselle 
mittarit, joita seuraamalla 
pystymme todentamaan, 
mitä naisten elämässä ja 
yhteisöissä tapahtuu.

Naisten Pankki on sitoutunut kaikessa toiminnas-
saan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
vastuulliseen toimintaan. Kuvassa Lakanzakan 
naisten ryhmän johtaja Yabengue Carole kävelee 
riisipellolla Bozoumin alueella Keski-Afrikan tasa-
vallassa. KUVA: PATRICK MEINHARDT
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● Kampala
UGANDA

KESKI-AFRIKAN 
TASAVALTA

Bangui ●

JORDANIA
● Amman

NEPAL

MYANMAR

KAMBODŽA

● Kathmandu

Yangon ●

● Phnom Penh

Keski-Afrikan 
tasavalta 

425 naista hyötyi  
työstämme.
 

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA on poliittisesti 
epävakaa maa, jossa väkivaltaisuudet hait-
taavat tavallisten ihmisten arkea.   

Aloitimme vuonna 2018 hankkeen naisten 
voimaannuttamiseksi Bozoumin alueella. 
Tavoitteenamme on vahvistaa naisten 
taloudellista omavaraisuutta ja osallistumista 
rauhanrakentamiseen. 

Viime vuonna tuimme naisia perustamaan 
pienyrityksiä ja kehittämään maataloutta. 
Tarjosimme opetusta niin viljelyyn, talouden-
hoitoon kuin lukutaitoonkin. STOP

300 naista osallistui luku- 
ja laskentataidon 
opetukseen.   

300 naista sai koulutusta 
maataloustoiminnan 
kehittämiseen. 

125 naista sai tukea 
pienyritystoiminnan 
aloittamiseen. 

25 naisryhmien johtajaa 
koulutettiin rakentamaan 
rauhaa.  

Nepal 

10 253 naista hyötyi 
työstämme. 
 

KORONAN sulkutoimenpiteet ja talouden 
avainsektoreiden, kuten turismin tyrehtyminen 
ajoivat hauraat ryhmät, kuten naiset ja lapset 
Nepalissa ahtaalle. Vastasimme kriisiin muun 
muassa jakamalla ruoka-apua ja tarjoamalla 
osuuskuntien jäsenille lainajärjestelyitä. 

Vahvat osuuskunnat ja aiemmin tehty 
työ pienyrittäjyyden ja maatalouselinkei-
nojen kehittämisessä kannattelivat naisten 
toimeentuloa. Osuuskunnat jatkoivat kasvuaan 
koronasta huolimatta. Tuellamme on monipuo-
listettu viljelyä ja kehitetty pienyritystoimintaa. 

Naisten Pankki on toiminut Nepalissa 
vuodesta 2008. STOP

7 024 jäsentä 20 
osuuskunnassa.  
 

848 097 euron pää-
oma osuus-
kunnilla.  

1 644 naista sai  
lainan.  
 

1 261 kotitaloutta sai 
ruoka-apua ja 
hygieniatarvikkeita. 

Uganda 

9 563 naista hyötyi 
työstämme.  

UGANDA on Afrikassa eniten pakolaisia 
vastaanottanut maa. Valtaosa yli miljoonasta 
pakolaisesta on naisia ja lapsia.  

Tuemme naisten yrittäjyyttä pakolaisasu-
tusalueilla ja pääkaupungin Kampalan 
alueella. Viime vuonna koronan sulkutoimen-
piteet vaikuttivat merkittävästi pienyrittämi-
seen. Säästö- ja ja lainatoiminta mahdollisti 
silti tuhansille naisille toimeentulon.  

Uutena hankkeena aloitimme yhteiskun-
nallisen kanala-yrityksen. Lue sivuilta 12–13.  

Naisten Pankki on toiminut Ugandassa 
perustamisvuodestaan 2007 asti.  STOP

384 säästö- ja lainaryhmää, 
joista 72 perustettiin 
vuonna 2020. 

226 705 euron 
pääoma 
ryhmillä.   

2 909 naista sai  
lainan. 

840 naista osallistui luku- 
ja laskentataidon 
opetukseen.   

Myanmar 

1 544 naista hyötyi 
työstämme.  

 
MYANMARIN maaseutu on hyvin köyhää, ja 
yhteiskunnalliset olot ovat epävakaat. Pitkä 
konflikti tuhosi yrittämisen perinteet ja hei-
kensi naisten asemaa.

Toimimme 100 kylässä Rakhinen ja Kayinin 
osavaltioissa. Tuemme naisten tasa-arvo-
toimikuntia, ryhmäyrityksiä ja säästö- ja 
lainaryhmiä. Koulutamme naisia yrittämisen 
perustaitoihin ja järjestämme muun muassa 
johtamiskoulutusta.

Korona vaikeutti naisten toimeentuloa, 
mutta esimerkiksi naisten ryhmät Rakhinen 
osavaltiossa mukautuivat tilanteeseen aloit-
tamalla kasvomaskien tuotannon. STOP

9 naisten yritystä ompeli yli 3 700 
kasvomaskia.   
 

723 naisen tulot  
kasvoivat  
Kayinin alueella. 

1 000 naista sai  
lainan Rakhinen  
alueella. 

36 nuorta sai  
ammattitutkinnon.

Jordania 

354 naista hyötyi  
työstämme.  
 
 

JORDANIASSA elää noin 650 000 virallisesti 
rekisteröityä Syyrian pakolaista.  Työllisty-
minen on erityisen vaikeaa nuorille naisille, 
lähinnä kulttuuriin liittyvien käytäntöjen ja 
maan heikon taloustilanteen takia. 

Naisten Pankin työ Jordaniassa käynnistyi 
huhtikuussa 2019. Tuemme sekä jordania-
laisia naisia että maassa asuvia syyrialaisia 
pakolaisnaisia yrittäjyyden alkuun.  

Tavoitteena on tarjota yrittäjyyskoulutusta 
180 naiselle. Naiset ovat perustaneet esimer-
kiksi ruoka-, kauneus- ja vaatealan yrityksiä. 
Moni on menestynyt pandemiasta huolimatta. 
Lue sivuilta 10–11. STOP

92 naista osallistui  
yrityskoulutukseen.  

35 naista valittiin  
yrityskehitys - 
ohjelmaan.

29 naista sai starttirahan ja 
yritysvalmennusta.  

19 uutta yritystä  
perustettiin.  

Kambodža 

6 656 naista hyötyi 
työstämme.  
 

KAMBODŽAN maaseuduilla toimeentulo on 
maatalouden varassa. Viime vuotta vaikeutti 
koronan lisäksi vesipula. Köyhyyden arvioidaan 
kaksinkertaistuneen, joten jaoimme kotitalouk-
sille poikkeuksellisesti käteis- ja ruoka-apua. 

Tuimme naisten pysyvän toimeentulon 
saantia kyläpankki- ja osuuskuntatoiminnan 
kautta. Viime vuonna painotimme naisten 
johtajuuskoulutusta. Nuorille tarjosimme 
opinto-ohjausta. 

Olemme toimineet Kambodžassa perusta-
misvuodestamme 2007 alkaen. STOP 

5 656 osuuskuntien jäsentä 
hyötyy yhteis-
markkinoinnista. 
 

470 kotitaloutta sai  
käteis- ja/tai  
ruoka-apua.  

43 naista sai ilmastokestävien 
viljelytekniikoiden koulutusta.  
 

380 nuorta sai tietoa 
ammattikoulutuksista.   
 

Työmme tulokset 
vuonna 2020
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SWEET BURGER eli hampurilainen, jonka välissä on suklaapihvi ja 
hedelmiä. Sushia, jossa merilevän ja kalan korvaavatkin suklaa ja 
hedelmäviipaleet. Muun muassa tällaisia erikoisuuksia myy Arabiscuit – 
syyrialaisen Esraa Al-Sehaitin yritys. Näiden lisäksi yritys tarjoaa laajan 
valikoiman muita itämaisia ja länsimaisia leivonnaisia. 

Arabiscuit toimii Jordaniassa, minne nyt 24-vuotias Esraa pakeni 
sukulaistensa kanssa Syyrian sotaa vuonna 2013. Hänen miehensä kuoli 
Syyriassa, joten Esraa on 7-vuotiaan poikansa yksinhuoltaja. 

Vaikeuksien keskellä Esraata on vienyt eteenpäin voimalause, jota 
hän pyörittelee usein mielessään. 

– Mikään ei ole mahdotonta. Kun olen sinnikäs ja päättäväinen, 
mikään ei estä minua toteuttamasta unelmiani.

Hän kuvaa itseään rauhalliseksi henkilöksi, joka ei anna periksi, 
ennen kuin löytää ratkaisun eteen tulleeseen ongelmaan. 

Esimerkiksi kun hän ei taloudellisista syistä voinut opiskella 
yliopistossa, päätti hän rakentaa toimeentulonsa leivonnaisista, joita 
hän oli jo vuosien ajan tehnyt omaksi ja lähipiirinsä iloksi. Koska hän 
ei myöskään voinut osallistua maksullisiin leivontakoulutuksiin, Esraa 
kehitti taitojaan katsomalla Youtube-videoita.

Varsinaisen yritystoiminnan viimeisenä esteenä oli se, ettei Esraalla 
ollut rahoitusta tarvittaviin laitteisiin. Sattumalta hän näki mainoksen 
Naisten Pankin Jordanian hankkeen järjestämästä yrittäjyyskoulutuk-
sesta ja haki mukaan. 

Naisten Pankin Social and Economic Empowerment of Women 
-hankkeessa tuetaan yrittäjyyden alkuun sekä jordanialaisia naisia että 
maassa asuvia syyrialaisia pakolaisnaisia. Naisyrittäjät saavat yrittäjyys-
koulutuksen lisäksi starttirahaa ja mentorointia yrityksen alkumetreillä.

– Saamallani starttirahalla ostin tarvittavat välineet. Koulutuksessa 
olen oppinut paljon hyödyllisiä taitoja erityisesti markkinoinnista ja 
taloushallinnosta, joista minulla ei ollut aiemmin osaamista.

Esraa on luonut yritykselleen Facebook-sivut, joiden avulla hän 
markkinoi tuotteitaan muun muassa kuvaamalla sinne videoita. Hän 
seuraa aktiivisesti kilpailijoiden sivuja pysyäkseen mukana alan kehi-
tyksessä. 

– Aluksi myin tuotteitani lähipiirille ja naapureille, mutta nyt toimitan 
tuotteitani myös lähialueen kauppoihin ja kahviloihin.

Tällä hetkellä Esraa valmistaa tuotteensa kotonaan. Seuraavana 
tavoitteena hänellä on rekisteröidä yritys ja avata oma myymälä, jota 
varten hän säästää tällä hetkellä rahaa. 

– Haluaisin vielä lisäkoulutusta rahoituksesta. Haluaisin myös oppia 
ajattelemaan ”out of the box” eli luomaan uusia ideoita ja tavoitta-
maan yritykselleni uusia kohderyhmiä. 

Sinnikästä ja päättäväistä naista ei pysäytä mikään. STOP

Kirjoittaja:
Kaisa Majava

Esraa leipoo itsellensä ja 
perheellensä tulevaisuuden

” Mikään ei ole mahdotonta. Kun 
olen sinnikäs ja päättäväinen, 
mikään ei estä minua 
toteuttamasta unelmiani.”

Esraan myymät tuotteet ovat mielikuvituksellisia. KUVA: OSAMA NABEEL Kaikki herkut tehdään Esraan omassa keittiössä.  
KUVA: OSAMA NABEEL

Syyrian sotaa Jordaniaan paennut Esraa Al-Sehaiti 
perusti Naisten Pankin tuella oman leivontayri-
tyksen. Tuloilla hän pystyy elättämään perheensä.  
KUVA: OSAMA NABEEL
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UGANDAN Mityanan alueella sijaitseva Chiggi-kanala on ensimmäinen 
Naisten Pankin perustama yritys. 

Chiggi noudattaa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteita: 
tavoitteena on kannattava liiketoiminta, mutta osinkoja ei jaeta, vaan 
mahdolliset voitot sijoitetaan takaisin toiminnan kehittämiseen.

Kanalan toiminta heijastuu ympäröivään yhteisöön monin eri tavoin. 
Kanalan tarvitsema rehumaissi hankitaan ympäristön pienviljelijöiltä, 
mikä on synnyttänyt jo kokonaan uuden Naisten Pankin hankkeen. 
Kanala tukee myös perhekanaloiden perustamista. 

Yhteensä farmilla on 15 000 munivaa kanaa kesällä 2021. Vuosita-
solla Chiggi-farmi voi yltää jopa 3,5 miljoonan munan tuotantoon. Sen 
on määrä työllistää suoraan kymmeniä ihmisiä ja hyödyttää eri tavoin 
satoja paikallisia naisia ja perhekuntia.  

Jo perustamisvaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota hyvän hal-
linnon periaatteiden noudattamiseen ja toimintaa suunniteltiin tiiviissä 
yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten 
kanssa.

Farmi huolehtii vastuullisesti ihmisten, kanojen ja ympäristön 
hyvinvoinnista. Chiggi edustaa paikallisesti vielä harvinaisempaa 
lattiakanala-mallia, joka tarjoaa eläimille häkkikanaloita paremmat 
elinolosuhteet. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö pyritään turvaamaan kou-
lutuksella, hyvällä johtamisella ja tiiviillä vuorovaikutuksella paikallisen 
yhteisön kanssa. Tavoitteena on luoda tiivis yhteistyöverkosto lähiseu-
dulle. Vastuulliset hankinnat yhteistyökumppaneilta lisäävät toiminnan 
vaikuttavuutta. 

Perhekanaloiden ja maissin sopimusviljelyn lisäksi tulevaisuudessa 
kanalan on määrä tukea ja hyödyntää yhä laajemmin kiertotalouden 
mahdollisuuksia.

Kot kot! Naisten Pankki perusti 
Ugandaan kanalayrityksen

Chiggin tuotteiden brändi on suunniteltu yhteistyössä 
paikallisen mainostoimiston kanssa. Munat kuljetetaan 
tilan omalla autolla myyntiin Kampalan markkinoille, ja 
laadukkaat munat ovat tulleet jo tutuiksi paikallisille. 

” Yrityksen vaikutukset 
heijastuvat monipuolisesti 
alueen naisten ja yhteisön 
hyvinvointiin.

Esther Mugweri kerää munia myyntiin Naisten 
Pankin tukemassa Chiggi-yrityksessä. Chiggi edis-
tää naisten ja perheiden toimeentulomahdollisuuk-
sia kestävän ja vastuullisen yritystoiminnan avulla. 
KUVAT: HUGH RUTHERFORD

Kiertotalouden periaatteiden mukainen yritystoiminta pyrkii 
minimoimaan tuotannoista syntyvät hävikit ja hyödyntämään erilaiset 
sivutuotteet mahdollisimman tehokkaasti uusien tuotteiden raaka-
aineina. 

Matalan tulotason maissa on usein paljon osaamista raaka-ainei-
den monipuolisesta hyödyntämisestä. Pienin teoin tätä voidaan yhä 
parantaa. Suunnitelmissa onkin muun muassa kanojen lannan jalosta-
minen ja myyminen lannoitteena. 

Yrityksen perustamisen jälkeen alkoi koronapandemia, mihin liitty-
vät rajoitustoimenpiteet hidastivat farmin rakentamista ja siten myös 
ensimmäisten tipujen jalkautumista uuteen kotiinsa. 

Kesällä 2021 farmin kaikki 15 000 kanaa ovat jo munintaiässä ja 
kananmunatuotanto on päässyt hyvään vauhtiin.

Kanat eivät kuitenkaan pääse pakoon pandemian vaikutuksia, joten 
toimintaa joudutaan sopeuttamaan tilanteen mukaan. Kotkotusta 
korona ei silti pysäytä. STOP

Kirjoittajat:
Jaana Kokkonen ja Satu Mehtälä
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Vuosi, joka mullisti maailman
Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu (KUA)  
yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Viime vuonna tyttöjen ja  
naisten olosuhteet olivat ennennäkemättömän vaikeat. Pyysimme  
KUA:n työntekijöitä kertomaan omin sanoin arjesta koronan varjossa.

Nepal

1. Liikkumisrajoitukset, pienyrittämisen vai-
keutuminen ja koulujen sulkeutuminen 

vaikuttivat eniten naisiin ja tyttöihin. Kotityöt 
kasautuivat heille, ja naisiin kohdistuva väki-
valta lisääntyi. Verkostomme tarjosi tärkeää 
tukea väkivaltaa kohdanneille.

2. Työskentelimme kaikki kodeissamme 
ja pidimme yhteyttä kumppaneihimme 

puhelimitse ja verkkopalveluiden avulla.
Siirsimme osan hankevaroista ruoka- ja 

hygieniatarvikkeiden jakeluun, mille oli suuri 
tarve. Lisäksi panostimme naisten yritystoi-
minnan tukemiseen niin, etteivät yritykset 
kaatuisi.

3. Naisten toimeentuloa ja tyttöjen 
koulunkäyntiä pitää suojella ja tukea. 

Kotityöt tulisi jakaa tasa-arvoisemmin ja 
terveydenhuollon tulisi priorisoida naisten 
tarpeet ja oikeudet.

Arati Rayamajhi
ohjelmatyöntekijä

Myanmar

1. Koronarajoitusten vuoksi naisten 
pienyritykset ovat olleet vaikeuksissa ja 

tulot ovat laskeneet. Naiset ovat ratkoneet 
ongelmia itse, päivä kerrallaan. He uskovat, 
että tästä selvitään yhdessä.

2. Avustustyöntekijöinä meidän täytyy 
sopeutua ja vastata muuttuviin tilantei-

siin. Tuimme naisia ja järjestimme koulutuksia 
suurimmaksi osaksi verkon kautta.

3. Mielestäni tytöt ja naiset tarvitsevat nyt 
materiaalisen tuen lisäksi psyykkistä 

tukea, koska ajat ovat olleet niin vaikeat.

Lin Min Aung
ohjelmakoordinaattori

Kambodža

1. Liikkumisrajoitusten vuoksi sosiaalinen 
vuorovaikutus katosi ja monet menetti-

vät työnsä tai tulojen lähteen. Käytännössä 
pääsy markkinoille oli vaikeaa ja tehtaat 
vähensivät työvoimaansa. Talousvaikeudet 
heijastuivat suoraan ruoansaantiin.

2. Kuten kaikki muutkin, myös me olimme 
jumissa kodeissamme. Järjestimme 

osan toiminnoista verkossa, mutta heikot 
nettiyhteydet ja IT-osaamisen puute rajoitti-
vat etätyötä. 

3. Naisen hyvä koulutus, työpaikka ja 
perhe tukevat myös yhteisön ja koko 

yhteiskunnan hyvinvointia. Siksi tyttöjen ja 
naisten osaamista on vahvistettava talous-
asioissa, yrittämisessä, markkinoinnissa ja 
naisten oikeuksissa.

Sokhal Vin, toimeentulotyön koordinaattori 
Bone Thay, ohjelmakoordinaattori

Keski-Afrikan 
tasavalta

1. Naiset eivät päässeet myymään 
tuotteitaan liikkumisrajoitusten vuoksi. 

Samaan aikaan ruoanhinnat nousivat, kun 
rajat naapurimaihin Kongon demokraattiseen 
tasavaltaan ja Kameruniin suljettiin. 

Moni perhe ei pystynyt tarjoamaan lapsil-
leen kolmea ateriaa päivässä.

2. Työ oli stressaavampaa koronan vuoksi. 
Emme pystyneet järjestämään suuria 

tapahtumia ja lukutaito- ja viljelykoulutuk-
siimme osallistui vähemmän naisia, kuin oli 
suunniteltu. 

3. Meidän on tärkeää vahvistaa maatalous-
tuotantoa ja parantaa naisten tulojen 

hankintaa ja lukutaitoa. 

Marcel Damba
ohjelmakoordinaattori

Uganda

1. Monien naisten tulot romahtivat, ja he 
eivät voineet maksaa lainojaan. Perhei-

den ruoansaanti heikentyi etenkin kaupun-
geissa. Kotona ongelmat purkautuivat naisiin 
kohdistuvan väkivallan kasvuna. Lisäksi 
teiniraskauksien määrä lisääntyi – osittain 
koska tytöt eivät päässeet kouluun.

2. Työmme jatkui, mutta jouduimme esi-
merkiksi hakemaan erilaisia lupia, jotta 

voimme toteuttaa aktiviteetteja tiukkojen 
koronarajoitteiden aikaan. 

3. Naisia on tuettava, jotta he voivat 
rakentaa uudelleen menettämänsä 

yritykset ja toimeentulon. 

Stephen Ssenkima
ohjelmapäällikkö

Jordania

1. Etenkin kotoa käsin pyöritetyt yrityk-
set ovat olleet vaikeuksissa. Yritykset 

ovat supistaneet toimintaansa tai sulkeneet 
kokonaan. Naiset ovat joutuneet käyttämään 
säästöjään tai ottamaan lainaa perheidensä 
selviytymiseen. 

Perheiden sisäisten paineiden kasvaessa 
naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt. 

2. Siirsimme tukea ja koulutuksia verkkoon 
ja autamme naisia etsimään ratkaisuja 

esimerkiksi liikkumisrajoitteiden aiheuttamiin 
haasteisiin.

Yritystoiminta ei ole vuosikausiin ollut näin 
vaikeaa, joten olemme kasvattaneet naisyrit-
täjille annettavien starttirahojen summia.

3. Kriiseissä naiset tarvitsevat enemmän 
joustavuutta yksityiseltä sektorilta, sillä 

kotitöihin ja lastenhoitoon kuluva aika kasvaa. 
Meitä tarvitaan toimimaan puskureina, 

jotta vaikeista ajoista selvitään, ja kehittä-
mään uusia ideoita ja tapoja toimia.

Bashar Badran
projektipäällikkö

Nepalin hankevastaava Arati Rayamajhi (oik.) keskus-
telee eteläisessä Lalitpurissa asuvan Sunita Thapan 
kanssa hänen yrityksestään. KUVA: BINDU POUDEL

Myanmarissa naiset ompelivat yli 3 700 kestokasvo-
maskia myytiin. KUVA: KLF FIELD TEAM

Maatalousosuuskunnille perustettiin omat koontikes-
kukset, jotka helpottivat tuotteiden myyntiä.  
KUVA: JENNA SOIKKELI

Jordaniassa naiset pystyivät jatkamaan yrityskoulutusta 
verkon välityksellä. KUVA: OSAMA NABEEL

Dinah Akantorana (vas.) ja Ophilia Tumubwine (oik.) 
ovat saaneet lainan toimeentulon luomiseen Ugandassa. 
KUVA: FREDRIK LERNERYD

Yabengue Carole on Naisten Pankin tukeman naisten 
ryhmän johtaja Bozoumissa. KUVA: PATRICK MEINHARDT

Kysymykset:

1. Miten korona vaikutti tyttöjen  
ja naisten elämään?

2. Miten korona vaikutti  
sinun työhösi?

3. Mikä on sinusta tärkeää  
tulevaisuudessa?
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TILINTARKASTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUITA tarjoava BDO on 
yksi Naisten Pankin perustajaosakkaista, ja se oli kolme vuotta Kävele 
Naiselle Ammatti -tapahtuman pääyhteistyökumppani. 

Vuonna 2021 BDO siirtyi Golfaa Naiselle Ammatti -kampanjan 
sponsoriksi.

– Uskomme vahvasti, että Naisten Pankin toimintaa tukemalla eni-
ten apua tarvitsevat saavat tarvittavia keinoja, joilla edistetään naisten 
omaehtoista toimeentuloa. Naisten tukeminen on tutkitusti yksi tehok-
kaimmista keinoista edistää hyvinvointia, sanoo BDO:n HR-neuvon-
antopalveluista vastaava johtaja Heidi Hannuksela.

– Juuri nyt on tärkeää tukea heikommassa asemassa olevia. Myös 
henkilöstömme on kokenut avustustyön tärkeäksi ja on ollut innok-
kaasti mukana ideoimassa tapoja, joilla saisimme naisille Ammatteja 
myös näinä poikkeusaikoina.

Hannuksela toteaa Naisten Pankin ja BDO:n arvojen kohtaavan.  
BDO haluaa auttaa asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteitaan ja löytämään 
ratkaisuja haasteisiin, samoin kuin Naisten Pankki omassa työssään.

– Missiomme ”People helping people achieve their dreams” on pit-
kälti yhteneväinen Naisten Pankin tavoitteiden ja arvojen kanssa.

BDO:lla vaalitaan unelmia, jotka liittyvät muun muassa henkilöstön 
ammatilliseen kehittymiseen. Samaan tapaan Naisten Pankin tukemat 
naiset pääsevät toteuttamaan omia, usein juuri ammattiin liittyviä 
unelmiaan.

– Naiset ovat myös BDO:n voimavara, sillä Suomessa tasan puolet ja 
kansainvälisesti yli puolet henkilökunnastamme on naisia, Hannuksela 
kertoo. STOP

Kirjoittaja:
Tiina Toivakka

KESTÄVÄLLÄ KEHITYKSELLÄ, vastuullisuudella ja kiertotaloudella on 
yhä suurempi merkitys suomalaisten yritysten liiketoiminnassa. 

Yritysvastuuverkosto FIBSin vuonna 2019 tekemän yritysvastuu-
tutkimuksen mukaan liki 80 prosenttia suomalaisyrityksistä kokee, 
että vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on siihen käytettyjä 
resursseja suurempi.

Yritykset kiinnittävät toiminnassaan yhä enemmän huomiota taloudel-
lisen tuloksentekokyvyn lisäksi toimintoihin, joiden taloudellisia vaikutuk-
sia ei voi mitata suoraan. Tähän vaikuttaa yritysten halu kantaa vastuunsa, 
yleisen tietoisuuden lisääntyminen ja myös sidosryhmien luoma paine.

Lukuisat yritykset ovat alkaneet luoda vastuullisuusstrategioita. 
Niihin liittyvät saavutukset tuodaan esiin taloudellisten tunnuslukujen 
ja raporttien rinnalla.

Käytännössä yritykset kehittävät liiketoimintamallejaan ja esi-
merkiksi lisäävät vaatimuksia tuotantoketjujaan kohtaan. Yhteistyö 
kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa 
ruohonjuuritason toimijoita.

Yritysvastuullisuuden lisääntyminen näkyy Naisten Pankkia kohtaan 
osoitetussa kiinnostuksessa. Naisten yrittäjyyden tukeminen on keino 
suoraan vahvistaa kehittyviä talouksia.

Naisten Pankki on alusta alkaen sitoutunut toimimaan kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Omassa toiminnassaan ver-
kosto ottaa huomioon niin sosiaaliset, taloudelliset kuin ekologisetkin 
näkökohdat. 

Vastuullinen varainhankinta ohjaa kaikkia Naisten Pankin toimi-
joita, sekä vapaaehtoisia että henkilöstöä. Kumppaneiksi valitaan vain 
vastuullisesti toimivia yrityksiä ja yhteisöjä, ja kerätyt varat ohjataan 
luotettavasti ja läpinäkyvästi eteenpäin.

Suomalaisten yritysten lahjoitukset mahdollistavat koulutuksen ja 
yritystoiminnan käynnistämisen hauraissa maissa yhä useammalle 
naiselle. 

Tavoitteena on edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Yhdessä. STOP

Kirjoittaja:
Tiina Toivakka

” Naisten tukeminen on tutkitusti 
yksi tehokkaimmista keinoista 
edistää hyvinvointia.”

Vastuullista yhteistyötäNaiset vahvistavat talouksia

Yhteistyö Naisten Pankin kanssa tarjoaa mahdollisuuden tukea heikoimmassa asemassa olevien naisten oma-ehtoista toimeentuloa, kertoo BDO:n HR-neuvonantopalveluista 
vastaava johtaja Heidi Hannuksela. KUVA: BDO

Kehittyvissä maissa suurimman osan työpaikoista luovat pienet ja keskisuuret yritykset. Nepalilainen Kabita 
Nagarkoti on perustanut Naisten Pankin tuella oman yrityksen. KUVA: PRASHANT BUDHATHOK 

Vuonna 2020 
Naisten Pankin tuella  

3 799
naista osallistui yrittäjyys- ja 
ammattitaitokoulutuksiin 

2 109
uutta yritystä perustettiin 

12 735
naista oli jäsenenä 37 
osuuskunnassa
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VUONNA 2020 jokaisesta lahjoitetusta eurosta 83 senttiä käytettiin työ-
hömme maailmalla ja vain 17 senttiä kului hallinto- ja toiminto kuluihin. 
Ohjasimme toimintaamme 297 315 euroa aiemmilta vuosilta kertyneitä 
tuloja. 

Matalaa kuluprosenttiamme tärkeämpää on kerättyjen varojen 
tehokas ja vastuullinen käyttö. Työmme paras mittari on kestävä muu-
tos tyttöjen ja naisten elämässä.

Naisten Pankki perusti vuonna 2019 Ugandaan sosiaalisen kanala-
yrityksen Chiggin naisten toimeentulon ja toimialan vahvistamiseksi 
alueella. Toiminta käynnistyi kunnolla vuonna 2020. Lue juttu sivuilta 
12–13.

Yrityksen omistaa Kirkon Ulkomaanapu, joka on tukenut yritystä 
alkupääomalla, avustuksella ja lainoituksella. Yrityksen alkupääoma tuli 
100-prosenttisesti Naisten Pankilta.  STOP

Naisten Pankin tulot ja menot 2020

Varainhankinnan tuotot 2020

Yksityislahjoitukset: 
1 085 000 € | 70 %

Toisenlainen 
Lahja: 
211 000 € | 14 %

Yhteisöt ja 
paikallisryhmät: 
162 000 € | 10 %

Yritykset: 100 000 € | 6 %

Yhteensä
1,6 M€

Toimintakulut 2020

Kambodža: 
321 000 € | 17 %

Uganda: 
569 000 € | 31 %  

Avustus Ugandan 
kanalayritykselle: 
22 000 € | 1 %

Keski-Afrikan 
tasavalta: 
136 000 € | 7 %

Yleishallinto: 
164 000 € | 9 %

Toiminnot kotimaassa: 
104 000 € | 6 %

Nepal: 
273 000 € | 15 %

Myanmar: 
190 000 € | 10 %

Jordania: 
77 000 € | 4 %

Yhteensä
1,9 M€

Työmme naisten aseman parantamiseksi parantaa 
myös lasten hyvinvointia. Jenet Anenan tytär 
Vanessa Aber pääsi mukaan naisten ryhmän 
tapaamiseen Ugandassa. KUVA: JARI KIVELÄ 

Näin lahjoituksesi 
muuttaa maailmaa

1. Sinä 
Lahjoituksesi ohjataan työhön, joka edistää 
hauraassa asemassa olevien naisten toimeen-
tuloa ja yrittäjyyttä sekä tyttöjen koulutusta.  

2. Työmme 
Hankkeemme toteuttaa Kirkon Ulkomaan apu 
yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  

Seuraamme tiiviisti työn etenemistä ja 
vaikuttavuutta. Julkaisemme raportit verk-
kosivuillamme ja kerromme tuloksista muun 
muassa sosiaalisen median kanavissa. 

3. Tytöt ja naiset 
Tytöt saavat koulustipendejä ja naiset 
esimerkiksi ammatillista koulutusta ja tukea 
yrittäjyyteen. Säästö- ja lainaryhmien avulla 
he oppivat taloudenpitoa ja saavat mahdolli-
suuden edullisiin lainoihin.  

4. Yhteiskunta 
Naisten osallistuminen palkkatyöhön vahvistaa talous järjestelmiä. 
Naiselle koulutus avaa pääsyn tiedon, päätöksenteon ja vaikuttamisen 
äärelle.  

Omien ansioiden tuoma taloudellinen itsenäisyys antaa mahdol-
lisuuden tehdä valintoja. Koulutetut äidit tukevat lastensa koulun-
käyntiä ja käyttävät ansionsa koko perheen hyväksi.  

5. Muutos 
Olemme yhdessä muuttaneet jo 400 000 
ihmisen elämän. Tytöt ovat saaneet koulu-
tuksen ja naiset oman toimeentulon sekä 
päätösvaltaa elämäänsä.  

Perheiden ja yhteisöjen hyvinvointi para-
nee. Ja maailma muuttuu. Kiitos sinun. STOP

Kuluprosentti: 17 %
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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 80 000 naista ja perheet mukaan lukien 400 000 
ihmistä 17 maassa kolmella mantereella. 

Työmme tekee mahdolliseksi iso joukko lahjoittajia, vapaaehtoisia sekä yritys- ja 
yhteistyökumppaneita. Meitä kaikkia yhdistää halu tehdä arkipäivän tekoja tasa-arvoi-
semman maailman hyväksi. Olet lämpimästi tervetullut. Pienikin teko kantaa kauas.

Tue naisia
Tekstaa NAISELLE30 numeroon 16499 (30 €) 

Lahjoita MobilePaylla numeroon 41109 

Verkossa: naistenpankki.fi/lahjoita

Naisten Pankin tilinumerot:

Nordea: FI63 1745 3000 1321 02

OP: FI47 5789 5420 0246 76

Kiitos  

Keräyslupa RA/2019/723, voimassa 1.1.2020–31.12.2024, koko Suomen alue lukuunottamatta Ahvenanmaata, myöntänyt Poliisihallitus.

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