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Naisten Pankki sai alkunsa 12 suomalaisnaisen  
Liberian matkasta 1/2007:  Ellen Sirleaf Johnson  

“I would like You to tell the Story   of hope”
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Liberialaisen naisyhteisön voimannäyte..





Naisen tukeminen hyödyttää koko 
perhettä

• Maailmassa on neljä miljardia 
suhteellisessa köyhyydessä elävää ihmistä, 
köyhimmistä suurin osa naisia

• Kehitysmaiden naiset ovat hyödyntämätön 
voimavara taistelussa köyhyyttä vastaan

• Naiset käyttävät koko tulonsa perheen ja 
lasten hyväksi, kun vain niitä saavat 

Naisten toimeentulomahdollisuuksien 
parantaminen on tutkitusti tärkeimpiä

keinoja köyhyyden poistamiseksi.   



Naisten Pankki on rahasto ja 
yhteisö

• Toukokuussa 2007 perustettu rahasto, 
jonka varoilla tuetaan kehitysmaiden 
naisten omaehtoista tulonhankintaa ja 
pienyrittäjyyttä köyhyyden 
voittamiseksi. 

• Uudenlainen kanava ja tavoitteellinen 
vapaaehtoisyhteisö ruohonjuuritason 
auttamiseen ja rinnalla kulkemiseen.



Naisten Pankin missio 

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden 
naisten työtä köyhyyden 
voittamiseksi erityisesti Afrikassa.



Kestäviä tuloksia luotettavasti 
• Kirkon Ulkomaanapu vastaa kaikista hankkeista 

ja niiden toteuttamisesta yhdessä paikallisten
kumppaneidensa kanssa.
•Tavoitteet, mittaus ja seuranta jokaiselle 

hankkeelle. Asiantuntevaa ja vaikuttavaa 
ruohonjuuritason toteutusta. 

• Toimintakulut max 15 prosenttia. Luotettavaa 
ja tehokasta varainhankintaa.

•Ei lähetystyötä, autetaan uskonnosta 
riippumatta. 

• Naisten Pankin pienlainoilla ja koulutuksella 
laajakantoisia vaikutuksia ja kestävää
kehitystä. 



Naisten Pankin rahoittamat 
kohteet 12/08 mennessä

• Kambodzhan kyläpankit
• Yrittäjäkoulutus Etiopiassa
• HIV/Aids – tukihenkilöiden koulutus 

Ugandassa
• Naiset itsenäisiksi toimijoiksi Liberiassa
• Yhteisöllinen tulonhankinta Liberiassa
• Perun kyläpankit 
• Naisyrittäjyyden kehittäminen Nepalissa









Varainkeruumuodot:

• Jatkuva kuukausilahjoittaminen
• Starttiraha 75 e tai muu 

kertalahjoitus
• Naisten Pankin osake 750 e tai 

osakkeita
• Lahjoitusten kanavointi  

(syntymäpäivä- joulu- yms. lahjoja) 
Naisten Pankille

• Yritysvarainhankinta ja -
yhteistyökumppanuudet



Mitä on saatu aikaan 
12/08 ?
• Lahjoituksia saatu yli 788 000 euroa
• Käynnissä 7 hankekokonaisuutta
• Suoria avunsaajia jo  3 700 + 

välillisiä 13 600, yht. 17 300 
henkilöä.

• Vapaaehtoisyhteisön toiminnassa 
mukana jo arviolta 400 ihmistä ja 
yhteisöä (Hki, Tre, muut alueet).

• Luotu uutta, tehty töitä ja iloittu. 



Työryhmät 

Viestinviejät 

sabina.bergholm@kirkonulkomaanapu.fi

Yksityisvarainhankinta
minna.varajarvi@trainershouse.fi

Yritysvarainhankinta         
rauni.laukkanen@gmail.com

Viestintä
tarja.virmala@teknologiateollisuus.fi

Tampereen ”aluepankki”
sointula@kolumbus.fi

Erilaiset projektit   (ilme, nettisaitti, 
verkkohaastattelu, tapahtumat…)

mailto:sabina.bergholm@kirkonulkomaanapu.fi
mailto:minna.varajarvi@trainershouse.fi
mailto:rauni.laukkanen@gmail.com
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Ohjausryhmä 2009

Satu Mehtälä pj.
Anni Vepsäläinen varapj.
Antti Pentikäinen (KUA)
Anu Gardemeister
Kirsi Piha
Maija-Liisa Friman
Merja Ylä-Anttila
Raija Kemiläinen



• Uusia hankkeita käyntiin. 

• Varainkeruussa tavoite 500 000 
euroa; jatkuva lahjoittaminen 
käyntiin kunnolla

• Valtakunnallinen laajeneminen; 
Naisten Pankki kansanliikkeeksi

Vuoden 2009 tavoitteet





”Maailman uskottavin liikeidea. Pikkupallo lähti 
pyörimään Suomesta talonpoikaisjärjen turvin. 
Perusta rakennettiin luotettavaksi ja 
yksinkertaiseksi. Sitten lähdettiin 
verkostoitumaan – oppimaan, kuuntelemaan ja 
tekemään yhteistyötä hakematta sulkaa omaan 
hattuun. Uskottiin ja luotiin uskoa. 
Perhosilmiöitä syntyi siellä sun täällä eikä
kukaan oikein tiennyt, miten se loppujen 
lopuksi tapahtui.  Maailma alkoi kuitenkin  
muuttua ihmisten omilla ehdoilla –maassa 
maan tavalla. Kaikki hyötyivät eikä kukaan 
yksin. Ne, joilla oli rahaa, kasvoivat ihmisinä ja 
ne, jotka joutuivat elämään ilman 
inhimillisyyttä saivat ihmisen arvoisen 
elämän…” (Fountain Park 1/2009)

Naisten Pankki 2020 



Kiitos!

Lisätietoja ja osakasrekisteri 
osoitteessa www.naistenpankki.fi

Tee sijoitus joka vaikuttaa!
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