
M
Itella Oyj

V
an

ha
t 

ki
ilt

o
ku

va
t:

 P
ir

jo
-L

iis
a 

P
en

tt
is

en
 a

rk
is

to

Sagans röster

Sadun taikamaailma



�

Satumaassa

PÄÄKIRJOITUS

Anna-Kaisa Ikonen

MIELIPIDE

Maritta tuo hallituk-
seen pohjoisen 
paikallisyhdistyksen 
näkemyksiä
NNKY-liiton uuden hallituksen jäseniä esittäytyy 
Mielipide-palstalla vuoden 2008 aikana.

Olen Maritta Oksanen Oulusta.
Olen naimisissa ja minulla kaksi aikuista poikaa, jotka 
ovat jo muuttaneet kotoa pois.
Harrastukseni ovat yhdistystoiminta, ystävien tapaa-
minen ja ulkoilu. Perheemme yhteiset harrastukset 
ovat kesäisin matkamoottoripyöräily ja mökkeily Hai-
luodossa.
Koulutukseltani olen merkonomi ja virkanimikkeeltäni 
toimistosihteeri. Olen ollut Oulun ev.-lut. seurakun-
tayhtymän palveluksessa 34 vuotta. Hoidan tulostus-
palvelua tehden kopiointi- ja tulostustöitä koko Ou-
lun seurakuntayhtymän käyttöön. Osallistun uusien 
monitoimilaitteiden hankintaan ja huolehdin laittei-
den sopimuksista ym. laiteisiin liittyvistä käytännön 
toimista.
Osallistun ammattiyhdistystoimintaan paikallis- ja liit-
totasolla.

Olen ollut mukana NNKY-liiton pohjoisimman yhdistyksen, 
Oulun NNKY:n, toiminnassa 1980-luvulta ja jäsenenä vuo-
desta 199� sekä johtokunnan jäsenenä vuodesta �00�.
Yhdistyksenä Oulun NNKY on vireä ja toimiva yhdistys. 
Vuosien varrella yhdistys on tarjonnut tytöille ja naisille 
monipuolista toimintaa. Viikoittain kokoontuvat maahan-
muuttaja- ja monikulttuuristen naisten ryhmät sekä erilaiset 
kädentaitopiirit. Uutena ryhmänä on aloittanut hoitavan sa-
nan kirjoittajaryhmä, jonka suosio on osoittautunut suurek-
si. Kertaluontoiset tapahtumat kuuluvat osana toimintaan, 
myyjäisistä kesäretkiin.

Haasteeksi on koettu lasten ja nuorten toiminnan elvyttä-
minen, ja viime vuonna aloittikin lasten kuvataidetoiminta. 
Kesällä pidettiin päiväleiri ja syksyllä oli yksi kuvataidepäivä. 
Tavoitteena on myös perustaa jo tänä keväänä Helmi-ryhmä, 
joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tytöille. Viime vuonna 
Oulussa käynnistyi Kamalat äidit -projekti, jonka toimintaan 
kutsutaan erityisesti murrosikäisten lasten äitejä. Projekti 
saa tukea Raha-automaattiyhdistykseltä ja sen turvin työhön 
on voitu palkata projektikoordinaattori. 

NNKY-liitto ry:n hallituksen jäsen olen ollut vuodesta �006. 
Mielenkiintoinen kausi on takana. Jaksolle ajoittui isoja ta-
pahtumia, kuten NNKY:n 110-vuotisjuhlavuosi vuonna �006 
ja NNKY:n Maailmanneuvoston kokous Keniassa kesällä 
�007. Kokoukseen osallistui liiton lähettämiä edustajia Suo-
mesta. Viime marraskuussa liittokokouksessa päätettiin pit-
kään puhuttaneen Hakulinniemen leirikeskuksen myynnistä.

Hallituksen jäsenenä näen 
tärkeän roolin olla luomas-
sa puitteita ja mahdolli-
suuksia toiminnalle sekä 
toteuttaa laadittua toimin-
tasuunnitelmaa. Haluan 
olla päättämässä ja vai-
kuttamassa liiton omaisuu-
den- ja varojen käytöstä.

Saan olla tukemassa lii-
ton- ja paikallisyhdistysten 
työntekijöitä sekä vapaa-
ehtoisia toimijoita. Ajat-
telen, että liiton työnteki-
jäpäivällä on tärkeä merkitys ja sen kehittämiseen voisi 
enemmänkin panostaa.  Tällä hallituskaudella toivon lii-
ton tukevan paikallisyhdistyksiä niin niiden koosta kuin 
paikkakunnasta riippumatta, muutenkin kuin toiminta- 
ja hankeavustuksin. Ehkäpä yhteistä koulutusta voisi olla 
enemmän tarjolla?

Paikallisyhdistykset ovat tärkein pohja NNKY-liiton toi-
minnassa. Mitä NNKY-liitto olisikaan ilman paikallisyh-
distyksiä? NNKY-liitto on aktiivisesti mukana kansainväli-
sessä toiminnassa, jota on hyvä jatkaa ja kehittää.Haluan 
myös olla kehittämässä keinoja jäsenmäärän lisäämisek-
si ja kutsua nuoria mukaan. Erityisesti haluan tuoda esille 
pohjoisen paikallisyhdistyksen näkemyksiä.

Maritta Oksanen

Olipa kerran kauan sitten pieni tyttö. Sinä tai minä. 60, 
40 tai �0 vuotta sitten – vai oliko se vielä eilen?

Tuo pieni tyttö rakasti satuja. Ne olivat portti mieliku-
vituksen ihmemaahan, prinsessojen maailmaan, lasten 
ja eläinten seikkailuihin, opettavaisiin kertomuksiin elä-
mästä.

Satuhetki ei koskaan ollut liian pitkä; ei edes silloin, kun 
nukkumatti salakavalasti luikahti paikalle ennen sadun 
loppua. Se oli hetki, jonka innostuksen ja jännityksen 
sai yleensä jakaa yhdessä turvallisen aikuisen kanssa sy-
likkäin. Se oli tärkeä hetki lapsen maailmassa. 

Satuhetken tärkeys nousi ja nousee yhä tänäänkin satujen 
kiehtovista tarinoista, niiden sisältämistä opetuksista ja ai-
kuisten läsnäolosta. Satujen ja tarinoiden avulla siirretään 
kulttuuria, arvoja, lukemisen perinnettä, tarinallista hahmo-
tusta ja läheisyyden tunteita yhä uusille sukupolville. Satujen 
merkitystä kasvatuksessa ei siksi pidä väheksyä. Niiden maa-
ilmaan on jokaisella lapsella oikeus.

Paljon vuosia on kulunut noista satuhetkistä ja tyttö on kas-
vanut isoksi. Hänen sylissään istuu keskittyneenä pieni olen-
to – lieneekö lapsi, lapsenlapsi, kummilapsi vai joku muu. 
”…ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Sen pitui-
nen se”, hän lukee ja sulkee kirjan. Sadun voima säilyy.

Anna-Kaisa Ikonen
puheenjohtaja
NNKY-liitto

P.S. Uuden vuoden myötä myös uusi hallitus on aloittanut 
toimintansa ja sen jäsenet tulevat vuorollaan esittäytymään 
lehden sivuilla kuluvan vuoden aikana. Onnellista vuotta 
�008 koko hallituksen puolesta!

KUTSU Maailman rukouspäivän 
tilaisuuden järjestäjäksi

Maailman rukouspäivää vietetään perjantaina 7.3.�008. 
Pyydämme Sinua vaikuttamaan siihen, että paikkakunnalla-
si järjestetään kristittyjen yhteinen Maailman rukouspäivän 
tilaisuus.

Vuoden �008 Maailman rukouspäivän ohjelman ovat laati-
neet guyanalaiset naiset.  Aineiston voi tulostaa, kopioida 
tarpeen mukaan ja käyttää soveltuvin osin NNKY-liiton ko-
tisivuilta www.ywca.fi. 

Suomessa järjestettävissä tilaisuuksissa kolehtikohteena 
vuonna �008 on luterilaisen Kirkon Ulkomaanavun kohde. 
Kokonaistuotosta menee 5 % kansainvälisen Maailman ru-
kouspäivätoiminnan keskustoimiston kulujen kattamiseen. 

Pyydämme, että Maailman rukouspäivän tilaisuuksien ko-
lehdit tilitetään NNKY-liiton keräystilille Sampo 800013-
704005 (tiedonanto: Maailman rukouspäivä �008). Ke-
räyslupa on OKU�69A. Ole hyvä ja tilitä kolehti ja lähetä 
palautelomake täytettynä NNKY-liittoon 1.4.�008 mennes-
sä osoitteella NNKY-liitto ry, Pohjoinen Rautatiekatu �3 B, 
00100 Helsinki.

Helsingissä 31.1.�008

Suomen kansallinen Maailman rukouspäivän toimikunta

Maailman 
rukouspäivä
7.3.2008

Vuoden 2008 tunnus:
“Jumalan viisaus luo 
uutta ymmärrystä”
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PIIPERÖ JA METSÄN TAIKAA
Hei, herää Maija, hento ääni kuiskasi nuk-

kuvan tytön korvaan ja pikkuinen käsi ravis-
ti varovasti olkapäätä. Tänä yönä on sinun 
vuorosi…

Maija räpytteli silmiään ja venytteli. - Vas-
tahan minä nukahdin!

Kesti hetken ennen kuin Maija pystyi hä-
märässä huoneessa erottamaan puhujan. 
Pienen pieni olento istui sängyn laidalla ja 
heilutteli jalkojaan.

- Heräsithän sinä lopulta, se sanoi hilpe-
ästi. Maija siristi silmiään. Olennolla oli yllään 
harmaa puku, jonka kankaassa väivähteli 
vihreää, oranssia ja ruskeaa. Päässä keikkui 
piippalakki ja hartioilla värisivät läpikuultavat 
siivet. Maija ei ollut koskaan ennen nähnyt 
moista otusta. Se ei näyttänyt peikolta eikä 
menninkäiseltäkään, paremminkin tontulta 
ja keijukaiselta.

- No niin, nousehan ylös siitä! otus ko-
mensi ja hypähti itse seisomaan tyynylle. 
Maijan mielessä ehti käväistä hämmentynyt 
epäröinti, ennen kuin olento muisti:

- Ai niin, meinasinpa unohtaa, että nyt 
tarvitaankin vähän metsän taikaa, tuulen ai-
kaa, iltausvan pisaroita, Piiperön pulinoita.

Lorutellessaan Piiperö siveli kanervan-
varvulla Maijaa otsasta varpaisiin asti ja sii-
nä samassa Maija lennähti kevyesti lattialle 
jaloilleen. Piiperö nappasi Maijaa kädestä 
ja lähti juosta vilistämään kohti ulko-ovea. 
Yhtäkkiä Maija huomasi kutistuneensa yhtä 
pikkuiseksi kuin Piiperö. Kylläpä olohuone 
näytti valtavalta!

- Otetaan Teppo myös mukaan!, huu-
dahti Maija juuri kun he olivat pujahtamassa 
ovesta pihalle. 

- Hän on minun pikkuveljeni, selitti Maija 
huomatessaan Piiperön kysyvän katseen.

He hiipivät hiljaa varpaillaan Tepon huo-
neeseen ja kiipesivät pinnasänkyyn. Teppo 
oli oitis pää pystyssä ja nappasi tutin pois 

suustaan. Tuossa tuokiossa kolmikko liukui 
alas pinnasängystä ja kipitti eteisen kautta 
ulos.

Lapset ja Piiperö jatkoivat kulkuaan piha-
nurmen poikki kohti metsää. Yö oli lämmin, 
vaikka ilmassa väreili jo syksyn kosteus. Kuu-
set säestivät hiljaisella huminallaan putoile-
vien koivunlehtien rapsahduksia.

Sammaleet olivat houkuttelevan peh-
meitä. Lapset hyppelivät mättäältä toiselle, 
tekivät kuperkeikkoja, piileskelivät toisiaan 
puolukanvarpujen välissä ja sienten lakkien 
alla.

- Kyllä äiti kauhistuisi, jos tietäisi, että 
olemme ulkona pelkässä yöpuvussa! he ki-
kattelivat. Mutta heitä ei paleltanut lainkaan. 
Ruoho kutitti mukavasti paljaita jalkapohjia 
ja jäkälät kurkistelivat varpaiden välistä.

Maija ja Teppo kisailivat itsensä uuvuksiin 
Piiperön kanssa. He heittäytyivät samma-
leelle lepäämään ja keräsivät koivunlehtiä 
peitokseen.

- Unohdimme ottaa eväitä! hätääntyi 
Teppo. Piiperö lohdutti: - Ei niitä tarvita-
kaan. Nyt on aika piipahtaa vierailulle.

Piiperö koputti kannon kyljessä olevaan 
oveen, jossa oli sievästi tekstattu kyltti 
”Pupu Jussilainen”. Ovi avautui ja sisältä tul-
vahti kodikas valo, lämpö ja tuoksu.

- Tervetuloa, astukaa peremmälle, kuului 
ystävällinen ääni. Kohta Maija, Teppo ja Pii-
perö istuivatkin pupuperheen kanssa suuren 
pöydän ympärillä. Pöydällä höyrysi pannulli-
nen tuoksuvaa kahvia ja suuri keko joulutort-
tuja! Pupuisä kaatoi kaikille kahvia mukeihin 
ja pian oli koko joulutorttukulhollinen pop-
sittu parempiin suihin. Maija huokaili onnel-
lisena ja kylläisenä taputellen vatsaansa: - En 
ole koskaan ennen saanut näin herkullisia, 
suussa sulavan meheviä joulutorttuja.

- Enkä minä ole koskaan ennen saanut 

näin hyvää kahvia! jatkoi Teppo haltioitu-
neena. Maijaa nauratti: - Emmehän me ole 
ennen kahvia juoneetkaan.

Lapsilla oli oikein rattoisaa rupatellessaan 
pupujen kanssa, mutta pian Piiperö huoma-
si, että heidän on palattava kotiin ennen kuin 
äiti ja isä heräävät. Maija ja Teppo eivät vie-
lä millään olisi halunneet heittää hyvästejä 
hauskalle pupujussiperheelle. Koko porukka 
saattoi heidät metsän reunaan ja vilkutti heil-
le: - Hei hei, kiitos käynnistä. Tulkaa toki pian 
uudelleen. Kolmikko kiitti kaikesta ja lupasi 
jonakin yönä taas tulla yllätysvierailulle.

Kotona Piiperö kiipesi vielä molempien 
lasten sänkyyn peittelemään heidät takaisin 
uneen. Hän asetti kanervanvarvun Maijan 
viereen ja kuiskasi: - Metsän taikaa, tuulen 
aikaa, yön usva haihtuu, kaikki tavalliseksi 
vaihtuu.

Aamulla äiti ja isä heräsivät lasten iloi-
seen ääntelyyn. Äiti kömpi Maijan huonee-
seen unenpöpperöisenä ja kantoi hänet isän 
ja äidin sänkyyn vielä köllöttelemään.

Vasta nostaessaan Maijaa pyörätuoliin 
aamupuuroa syömään isä havahtui ihmet-
telemään, miten kummassa Maijan yöpuvun 
lahkeet voivat olla aivan ruohonvihreät ja 
paidan rinnus luumuhillossa. Maija vain kat-
soi Teppoon hymyillen arvoituksellisesti, sillä 
eihän hän oikeasti pystynyt puhumaankaan.

Mutta yöllä on mahdotonkin mahdollis-
ta…

Riikka Reinikainen

Riikka Reinikaisen kirjoittama satu on 
Marttaliiton satukilpailun satoa vuodelta 
1997.

Riikka on kahden cp-vammaisen lapsen 
äiti ja heidän perheestään kirjoitettu juttu 
“Täyttä lapsen elämää” on julkaistu NNKY-
Näky -lehdessä 5/96.

Teppo ja Maija ovat äidin, Riikka Reinikaisen, 
kirjoittaman Piippero ja metsän taikaa -sadun 
päähenkilöitä. 
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NAISTEN LAIVA
Kvinnobåten2008

Tallink Star & Tallink City Hotel 5.–6.4.2008

• Tähtihetkiä Tallinnassa: 
johtotähtiä, kulttuuria ja hyvinvointia

www.naistenlaiva.fi 
Katso ohjelma ja hinnat

Näkyvä Nainen
Mistä on hyvä jäsenlehden nimi tehty? 

Sitä ryhdyimme miettimään viime syksynä 
NNKY-liitossa, kun olimme tarpeeksi mon-
ta kertaa kuulleet ihmisten erehtyneen leh-
destämme. NNKY-Näky oli hyvä ja kuvaava 
nimi, tosin kaksiosaisena hieman kankea. 
Pelkäksi Näyksi lyhennettynä nimi sekoitet-
tiinkin usein toiseen Suomessa ilmestyvään 
Näky-lehteen. Siksi julistimme nimikilpailun, 
jonka tuloksena saimme yhteensä 45 nimieh-
dotusta.

Nimikilpailuehdotukset kävimme läpi 
marraskuussa toimituskunnan kokouksessa, 
jossa syntyi lisää hyviä ja hauskoja nimiä. 
Ehkäpä voimme olla jokseenkin tyytyväisiä, 
ettei lehdestä tullut Kylkiluu tai Kypsä Kyl-
kiluu, tosin nämä nimet kertoisivat osuvasti 
lehden tekijöiden innostavasta huumorinta-
justa! Toimituskunnassa esille tulleista nimis-
tä OlenNainen ja Ottilia pysyivät kuitenkin 
mukana aivan valintaprosessin loppuun asti. 
Ennen kokousta tulleiden nimiehdotusten 
tekijät pidettiin valinnan aikana salassa.

Nimen valinta eteni niin, että poistimme 
listalta ensin nimet, jotka eivät millään taval-
la houkutelleet tai tuntuneet juuri NNKY:n 
jäsenlehdelle sopivilta. Ensimmäisenä kar-
siutuivat myös ne, joissa nimen osana oli 
NNKY-kirjainlyhenne. Toimituskunta oli ni-
mien käsittelyssä varsin lahjomaton ja suo-
rapuheinen. Hankalat ja epäselvät nimieh-
dotukset saivat lennokkaasti poistua listalta 
vankkojen perusteluiden saattelemina. Se-
mantiikkaa eli sanojen merkitystä pohdittiin 
myös. Usea näistä kymmenen parhaan jouk-
koon yltäneistä nimistä löytyykin joko suo-
raan tai johdettuna Raamatusta: Maria, Kris-
tiina, Saara, Säde, Sisko, Ottilia, Unelma, 
Näkymiä, Näkyvä Nainen ja OlenNainen. 

Naisten nimet kuulostivat toimituskun-
nan mielestä hyviltä, mutta osa niistä on jo 
jossakin muodossa käytössä tai ne eivät sit-
tenkään kerro paljoa lehteä julkaisevasta yh-
teisöstä. Lopulta nimistä jäivät jäljelle Ottilia 
ja Näkyvä Nainen, joista äänestimme. Ottilia 
muuten tulee Ottilia Stenbäckistä, joka oli 
NNKY-liiton perustaja ja ensimmäinen pu-
heenjohtaja. 

Suljetussa lippuäänestyksessä lehden 
nimeksi valittiin Näkyvä Nainen. Nimen eh-
dottajana paljastin äänestyksen päätteeksi, 
että itse äänestin kaunista Ottiliaa. 

Kaikkien nimiä ehdottaneiden kesken 
arvottiin Hotelli Helkan lahjakortti. Onnet-
tarena NNKY:n liittokokouksen yhteydessä 
�4.11.�007 toimi Kuopion NNKY:n puheen-
johtaja Saara Lehtimäki ja onni suosi Ilpo 
Lagerstedtia. Onnittelut voittajalle ja kiitos 
kaikille nimikilpailuun osallistuneille!

Mari Hyttinen 
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Selailen Anna-lehteä. Ahaa, prinsessa 
Märtha Louise on piipahtanut Suomessa ja 
jutustelee paitsi enkeleistä myös saduista. 
Hän väittää satujen opettavan, että kaikkeen 
löytyy ratkaisu ja että aina on toivoa. Tutkai-
lenpa asiaa lapsenlapsiltani (11–14-vuotiail-
ta), jotka ovat nähdäkseni alan asiantunti-
joita. Heistä syntyykin lahjomaton raati.

Ei liene yllätys, että suosikkisaduikseen 
raati nimesi Prinsessa Ruususen, Lumikin 
ja seitsemän kääpiötä, Adalmiinan helmen 
sekä Hannun ja Kertun. Raadin jäsenet ar-
vostavat tyylipuhtaita satuja, joissa ihmiset 
ovat hyviä tai pahoja, kaikki on mustaa tai 
valkoista, vallitsee siis todella jyrkät vasta-
kohdat. Henkilöt ovat häikäisevän kauniita 
(esim. Lumikki) ja pahikset iljettävän rumia 
(esim. noidat ja velhot). Prinssit taas uljaita, 
rohkeita ja jalomielisiä. Saduissa vilisee hal-
tioita ja keijuja tai peikkoja ja menninkäisiä 
aina tarpeen mukaan. Ns. tavallisilla ihmisillä 
ei ole asiaa satuihin, tai jos heitä on mukana, 
heillä täytyy olla yliluonnollisia kykyjä ja he 
ovat orpoja, kauniita ja köyhiä.

Ei nyky-yhteiskunta eivätkä nykyaikaiset 
ammatit kuulu satuihin. Kuvittelepa esimer-
kiksi it-alan yrittäjää satuhahmoksi! Saduissa 
köyhät ovat tietysti palvelijoita, jotka raata-
vat kuninkaallisten tai muiden rikkaiden pa-
latseissa.

Eläinsaduista raatini kelpuutti vain Leijo-
nakuninkaan ja Bambin, joilla on ihmismäi-
siä luonteenpiirteitä ja joilla on voimakas 
tunteita ruokkiva vaikutus. On niin ihanaa 
itkeä Leijonakuninkaan ja Bambin elämän-
vaiheiden mukana. Suomalaiset eläinsadut 
kettuineen ja karhuineen saivat raadilta jyr-
kän tuomion: ne ovat tylsiä eikä niissä oike-
astaan tapahdu mitään. Yritin selittää, että 
niissäkin on inhimillisiä piirteitä, kuten esi-
merkiksi oveluutta tai tyhmyyttä, mutta silti 
raati pysyi asenteissaan.

Raadin mielestä satujen tapahtumista tu-
lee syntyä jännitystä vaikka niin, että pahalla 
on aluksi selvä ylivalta, mutta lopuksi hyvyys 
voittaa. Pakenemiset ja selviytymiset kuu-
luvat asiaan. Kunnon sadussa ympäristönä 
on metsää, kirkas lampi tai järvi. Välillä voi 
yllättää hirmumyrsky, ukkonen tai lumisade. 
Meri ja haaksirikot kuuluvat asiaan. Vanhan 
ajan yhteiskunta tai itämainen miljöö (kuten 
Aladin-sadussa) lentävine mattoineen sopi-
vat hyvin. Nykyaikainen kaupunki- tai maa-
seutuelämä ei kelpaa ensinkään.

Raati piti tärkeänä iltasatutraditiota. 
Siihen vaaditaan häiriötöntä rauhoittumis-

hetkeä ennen nukahtamista. Juuri se tuo 
turvallisuutta. Äiti tai isä ovat ehdottomasti 
parhaat iltasadun lukijat, mutta myöhemmin 
myös oma iltasatulukeminen on hyvä juttu. 
Jokainen sadunlukija tietää, ettei satujen 
lyhentely tule kuuloonkaan, lapset kyllä 
huomauttavat heti pois jääneestä kohdasta. 
Iltasatu on lapsen ja vanhemman paras yh-
teinen hetki. Se kantaa läpi elämän.

Saduista saa selvät roolimallit, sillä hyvä 
voittaa aina lopuksi. Raadin mielestä olisi to-
denmukaisempaa, että paha voittaisi joskus 
kuten todellisessakin elämässä, mutta sitten 
se ei olisikaan enää satu.

Satuja ei voi korvata ns. tosikertomuksil-
la, kuten 70-luvulla yritettiin (esim. Matti ja 
Maija tutustuvat tehtaaseen, käyvät lääkä-
rissä tms.). Sadut on ehdottomasti säilytet-
tävä, eikä asennekasvatus haittaa, kunhan 
se ei ole kovin sormella osoittavaa. Raadin 
mielestä Punahilkka-satu ei ole parhaita sik-
si, että siinä on liikaa pahuutta (susi syö iso-
äidin ja Punahilkan, metsästäjä viiltää suden 
vatsan). Lisäksi Punahilkka on raivostuttavan 
hyväuskoinen, arveli raati.

Vaikka tunteiden kehityksen kannalta 
satuihin eläytyminen on hyödyllistä, tun-
teita voisi oppia todellisessa elämässäkin, 
joskaan niiden hallitseminen ei ehkä olisi 
niin helppoa, kun ei voi harjoitella ”leikisti”, 
mietiskeltiin raadissa.

Nykyisin runsas prinsessarekvisiitta ja 
nukkeleikit auttavat eläytymään sadun maa-
ilmaan. Harry Potter velhoelementteineen 
tarjoaa myös pojille samastumiskohteen. 
Kaikki noidat ovatkin raadin mielestä mah-
dottoman hyviä. Keskustelun lopuksi kuulin 
raadilta ohjeen, jota hämmästelin: ”Satu 
tulee aina lukea loppuun, vaikka lapsi itki-
sikin. Lasta on vain välillä lohdutettava ja 
halittava!” Näin ehkä opitaan suhtautumaan 
tosielämän pahoihin tilanteisiin kylmän rau-
hallisesti.

Oma suosikkisatuni vuosikymmenten ta-
kaa on ehdottomasti Sakari Topeliuksen 
Koivu ja tähti. Se saa edelleenkin kyyneleet 
silmiin ja suo onnellisine loppuineen syvän 
lohdutuksen. Hieman epäilyttää, mahtavat-
ko Koivu ja tähti -symbolit toimia enää tässä 
EU-tähtien maailmassa. Silti lapsuuden satu-
kokemukset ovat suuri voimavara koko elä-
mää varten. Ne parantavat pahan mielen, 
pienet kolhut ja haavat.

         

Anita Särkkä

Olipa kerran

Förälskelse. Vad är det? Kanske bara 
en bägare för många olika mänsk-
liga behov. Kanske en överkategori 

för känslor som behöver få finnas. Kanske 
enbart ett ord för upplevelser som nästan 
spränger förbi vårt begränsade medvetan-
de. Men vi är människor. Inget mer. Sökare 
efter livgivande ord och mening. Vår förstå-
else och vår fantasi kommer ur verkligheten, 
speglar den. Längre än så kan vi inte nå. Och 
redan det är nästan för mycket att greppa.

Gud. Vad är det? Vem? Genast då vi frå-
gar oss - vem? -  blir Gud något i relation. 
Och vår djupa mänskliga kapacitet att upp-
fatta samband, dynamik mellan människor, 
dialogers dubbelbetydelser, underliggande 
mening och kommunicerandet av känslor - 
allt det vaknar. De ord vi har om Gud är inte 
övernaturlig kunskap, men försök att grep-
pa det ogripbara med mänskliga verktyg. 
Vi har berättelserna, analyserna, sångerna, 
myterna, sagorna, riterna.

Det blödande hjärtat

“Rakel gråter över sina barn. Hon låter 
inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer” 
(Jeremia 31: 15b). Det är härifrån som ordet 
“ramaskri” kommer. Texten berättar att det 
hörs klagan och bitter gråt i Rama. Och det 
handlar egentligen om ett övergivet land 
och ett folk i landsflykt. Barnen är borta, 
bortförda till Babylon. Rakel är tröstlös, trots 
att Herren lovar hopp för hennes framtid, att 
hennes barn ska vända hem till sitt land, till 
henne - landet.

Det vi inte kan uppfatta lika klart med en-
bart svenska ord, vi behöver de hebreiska, 
är hur intensiv dialogen är, hur personlig. 
Gud duar Rakel. Och Gud gör Rakels uttryck 
till sina. Gråten över barn, men också något 
annat. Ett hopp om förändring. Gud är inte 

tröstlös, men begråter ändå sin avkomma 
precis som kvinnan Rakel några verser före.

“Är Efraim min käraste son, är han mitt 
älsklingsbarn? Han förblir i mina tankar, trots 
att jag ofta gått till rätta med honom. Mitt 
hjärta blöder för honom, jag måste förbarma 
mig över honom, säger Herren” (Jeremia 
31: 20). Gud duar inte Efraim. Men här sker 
något lika intimt. Även om Gud inte identi-
fierar sig med sonen som han gjorde med 
modern. Här gäller det åter ett helt folk. 
Efraim är folket, barnen. Medan Rakel är 
landet, modern.  Den hebreiska ordalydel-
sen svänger fram ett annat budskap än den 
svenska. Något som bekräftar relationen 
mellan Gud och Efraim, på samma sätt som 
moder- och barnrelationen mellan Rakel och 
hennes barn. Och det är orden det hänger 
på, deras ursprungliga dynamik.

Guds blödande hjärta och förbarmande 
är ord som kallar oss in i ett kvinnligt bild-
språk. Exegeten Phyllis Trible översätter 
Guds ord om Efraim så här. “Mina inre delar 
darrar för honom, jag kommer sannerligen 
att visa honom moderlig omsorg”. Ordet för 
“inre delar darrar”  är på hebreiska “me ay 
hamu”. Gud använder här samma ord om sig 
själv som kvinnan i Höga Visan gör då hon 
beskriver kärlekens förspel. “Min vän sticker 
handen genom gluggen och får mina inre de-
lar att skälva” (Höga Visan 5: 4). Och när 
Gud har förbarmande används verbformer 
där ordstammen “rhm” ingår. Att ha för-
barmande, moderlig omsorg, blir “rachem 
rachamennu”. Hebreiskan stavar inte ut alla 
bokstäver, somliga enbart ljuder utan att sy-
nas. “Rhm” kan ingå i t.ex. “rechem” och 
“racham”  som betyder sköte, livmoder och 
i “rachum” som används för Guds nåd.

Det vi kan höra via urorden, är språkbil-
der som länge varit enbart saga och sägen, 
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i bemärkelsen osanna. Översatta till andra 
språk har betydelserna gått förlorade. Kan-
ske har män som översatt i årtusenden på 
årtusenden undvikit det starkt kroppsliga 
kopplingarna. Varför? 

Jag tror att det beror på att ord om kvin-
nokroppen har låg status. Därför att kvinno-
kroppen har låg status. Och man kan inte 
tänka sig att kvinnoord skulle ha något med 
sanning att göra.

Slumrande sanningar

En halv dag öga mot öga och ansikte 
mot ansikte med Gamla Testamentets he-
breiska ord och exegeser av Trible och jag 
känner mig förälskad, uppfriskad, som om 
jag vaknat ur en lång sömn. “Frikänd skall 
jag se ditt ansikte och mättas av din åsyn när 
jag vaknar” (Psaltaren 17: 15). Ja, nästan 
överförfriskad känner jag mig. Och det gör 
mig ett och detsamma om bibeltexterna är 
saga eller sanning. För jag blir bemött, an-
sikten stiger upp ur bokstäverna och sjunger 
berättelser utan att släppa mig med blicken. 
Jag har vistats vid kärlekens källor. Det le-
vande mötet, igenkännandet kryddat med 
äventyr och gåtfullhet. En kyss lång som en 
halv dag.

“Res vägmärken, rösa leden! Minns var 
du gick, vilken väg du följde. Vänd åter, jung-
fru Israel, vänd åter till dina städer. Hur länge 
ska du vända dig än hit, än dit, du trolösa 
dotter? Herren skapar något nytt på jorden: 
kvinnan skall värna mannen” (Jeremia 31: 
22).  

Jeremia var på sin tid en missförstådd 
profet. Ingen lyssnade på honom. Han bru-
kar kallas den lidande profeten. Hur är det 
i dag? Har vi ens möjlighet att se vad hela 
textstycket från kapitel 31: 15 till 31: �� och 

”Tottoro, Tot-too-ro, Tottoro, 
Tot-too-ro…” -laulunsäkeen voi 

kuulla lapseni suusta usein. Laulu on tun-
nusmusiikki japanilaisen Hayao Miyazakin 
animaatioelokuvasta Totoro, joka on kaunis 
kertomus pelon voittamisesta, lasten mieli-
kuvitusystävistä sekä naapuruudesta ja aut-
tamisesta. Tarinassa 10- ja 4-vuotiaat tytöt 
muuttavat perheensä kanssa uuteen taloon, 
keskelle metsää, josta he löytävät satuolen-
toja. Perheen äiti on sairaalassa, ja uudesta 
talosta on lyhyempi matka hänen luokseen 
vierailulle. Naapurin vanha mummo auttaa 
pienemmän tytön, Mein, hoitamisessa. Iso-
sisko Satsuki käy jo koulua, ja eräänä päi-
vänä, kun Mei leikkii kotipihalla ja isä tekee 
töitä kotona, Mei löytää talon alta karkuun 
hiippailevia pieniä Totoroja. 

Totorot ovat suloisia otuksia, joita on 
vaikea kuvailla tai selittää. Mei lähtee 

seuraamaan niitä ja löytää takaa-ajoretkel-
länsä Totoroista isoimman, jonka huojuvan, 
pehmeäturkkisen mahan päälle hän lopulta 
nukahtaa. Sitten iltapäivällä Satsuki löytää 
Mein pensaan alta nukkumasta. Illalla Sat-
suki kirjoittaa päiväkirjaansa, että hänestä-
kin olisi kiva nähdä sellainen Totoro. Ja pian 
hän näkeekin. Sittemmin Totoro ja erikoi-
nen kissabussi ovat lapsille suureksi avuksi.

Totoro on tehnyt 4,5-vuotiaaseen tyt-
täreeni niin suuren vaikutuksen, että 

hän pyysi minua kirjoittamaan aiheesta: 
- Äiti, sun pitää siinä teidän lehdessä 

mainostaa Totoroa ja Viirua ja Pesosta. 
Toinen vaikutuksen tehnyt lämminhenki-

nen tarina on siis ruotsalaisen Sven Nord-
qvistin kirjoihin perustuva Viiru ja Pesonen 
joulupuuhissa. Koska elokuvien katsominen 
voi monen aikuisen silmissä näyttää pelkältä 
tylsältä ajanvietteeltä, päätin kysyä lapselta 
mikä häntä elokuvissa niin kovasti kiinnos-
taa?

- Totoro on satua. Totoro on ih-
meellinen, jättisuuri kissa. Se syö 

pähkinöitä. Sen oma kissabussi voi auttaa, 
se löytää kaikki. Pieni valkoinen Totoro on 
erikoinen, se osaa hypätä näkymättömiin. 

- Naapurin vanha mummo on kiva, ryp-
pyinen. Kyllä kuule äiti sustakin tulee ryp-
pyinen, kun susta tulee yhtä vanha! 

- Niin taitaa tulla. Mistä tiedät että Toto-
ro on satu? 

Satu elää elokuvassa

Iso Totoro ja pikku Totoro ovat elokuvan satuolentoja. Ne ihastuttavat niin lapsia kuin aikuisia Hayao 
Miyazakin animaatioelokuvassa Totoro. 4,5-vuotias Tilda-Ruth piirsi ja leikkasi oman versionsa elo-
kuvan sankareista.

- Esimerkiksi nimistä. Kyllähän sä tie-
dät, ettei kenenkään nimi oikeasti 

voi olla Totoro. Elokuvissa kaikki on niin eri-
laista! 

- Kuka elokuvan henkilöistä sinä olisit?
- Mä olen usein Mei, se on niin pieni ja 

suloinen. Satsuki olen joskus. Satsuki ei en-
sin nähnyt Totoroa. 

- Mutta nyt tämä haastattelu saa loppua, 
minun täytyy keskittyä muovailuun.

- Ok. Kiitos haastattelusta!

Lastenelokuvat ja television lastenoh-
jelmat ovat monille lapsille tavattoman 

tärkeitä ja niitä odotetaan malttamattomi-
na. Myös vanhemmat odottavat niitä innol-
la, vai odotammeko vain sittenkin elokuvan 
tuomaa rauhallista tuokiota ruoan laittoon, 
töiden tekemiseen tai kirjan lukemiseen? 
Vaikka töllötin tuo vanhemmille houkutte-
levan hetken ottaa itselleen sitä kuuluisaa 
omaa aikaa, kannattaa lapsen kanssa katsoa 
elokuvia ja lastenohjelmia myös yhdessä. Jo 
lapsen reaktioiden seuraaminen on haus-
kaa! 

Elokuvia ja televisiota on monesti syy-
tetty lasta passivoivaksi ja virikkeettö-

mäksi ajankuluttamiseksi. Kohtuuton katselu 
voi olla haitallista, mutta on elokuvissa erit-
täin paljon hyvää. Lapsi voi elokuvan myö-
tä kasvattaa itseluottamustaan ja empatian 
taitojaan, mielikuvitus ja huumori kehittyvät 
ja monissa, erityisesti pienten lasten ohjel-
missa käytetty toisto edistää oppimista. Ja 
kun vielä kiinnittää huomiota elokuvan laa-
dukkaaseen sisältöön ja toteutukseen, on 
kaikilla hyvä mieli. 

Lastenelokuvan edistäminen on ollut 
vuodesta �00� lähtien opetusministe-

riön erityishuomion kohteena. Pienten las-
ten ja heidän kasvattajiensa mediataitojen 
kehittämiseen keskittyneen Mediamuffinssi-
hankkeen (�006-�007) sivuilta www.media-
muffinssi.fi löytyy materiaalia mediakasva-
tukseen. Näe, koe ja tunne -oppimateriaali 
sisältää vinkkejä elokuvien käsittelyyn lasten 
kanssa.  Listalta löytyvät, kuinka ollakaan, 
elokuvat Totoro, Viiru ja Pesonen joulupuu-
hissa, Heinähattu ja Vilttitossu jne. Aineistoa 
voi soveltaa päivähoidossa, esi- ja alkuope-
tuksessa, kerhoissa sekä tietenkin kotona. 

Mari Hyttinen
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även vidare, egentligen vill med oss, med 
sina läsare?  

Kvinnan skall värna mannen, går som ett 
vägmärke genom varje vers. Gud relaterar 
till en kvinna, han talar om sig själv som om 
en kvinna i alla relationer. Både i relation till 
Rakel, Efraim och till jungfru Israel. Ord som 
trolös “hassobeba” dotter och att kvinnan 
skall värna “tesobeb” omgärda, omfamna 
mannen är  besläktade kvinnoord. Omfam-
nandet visar Guds sagolikt sanna väsen ge-
nom bildspråket. Och hur allt hör ihop med 
allt. Gud handlar moderligt, är en moder 
och hela textavsnittets problemlösa köns-
växlingar mellan olika röster; gråtande mo-
der, tröstande Gud till älskad son och jung-
fruligt land, mynnar ut i konstaterandet som 
spräcker gåtan och uppenbarar vem som 
omfamnar vem. Och vem som är vem.   

Trible konstaterar hon också, liksom Je-
remia, att kvinnlig Gud och miljö har kraft 
att torka både kvinnornas och männens kla-
gan och tårar. Efraim och Rakel blir tröstade 
när det omfamnande återvänder. Guds nåd. 
Som säger:  

“Ty jag skall släcka de utmattades törst 
och mätta alla nödlidande. Därefter vaknade 
jag och såg upp, och min sömn hade varit 
ljuvlig” (Jeremia 31: 25, 26). Och vi bör kan-
ske fråga oss. När skall vi återvända till det 
här? När är tiden inne för saga och sanning 
att mötas, är det endast i sömnen och i Je-
remias drömmar?   

Monika Pensar-Granroth  

Kommentar: De hebreiska orden kan ljuda annor-
lunda än jag skrivit ut dem och saknar här vissa 
bokstäver och markeringar på långa och korta 
vokaler. De är försök att beskriva information 
ur boken God and The Rhetoric of Sexuality. 
Phyllis Trible, Fortress Press 1978, där förfat-
taren är noggrann och utförlig.       
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Fantasialla on ihailijansa ja inhoajansa. 
Inhoajat pitävät fantasiaa kevyenä ja merki-
tyksettömänä, ihailijat löytävät siitä syvällisiä 
kerrostumia aina Raamatun sanomaa myö-
ten. C.S. Lewisin Narnia-sarjaa pidetään 
yleisesti kristillisenä vertauskuvastona, sa-
moin kuin J.R.R. Tolkienin Tarua sormus-
ten herrasta. Uusimpia fantasiatulokkaita on 
Philip Pullmanin avoimen ateistinen Uni-
versumien tomu -trilogia, jonka avausosasta 
nyt on nähtävissä elokuvaversio Kultainen 
kompassi. Tarinan sankaritar Lyra lähtee dai-
moneineen vapauttamaan ”kirkon” julmasti 
vangitsemia lapsia ja tappamaan jumalaa. 

Joanna Rowlingin kirjoittama Harry 
Potter lienee kuitenkin eniten keskustelua 
herättävä fantasiasarja. Keväällä odotellaan 
sarjan viimeisen osan ilmestymistä suomek-
si. Kuoleeko päähenkilö kirjan lopussa, ku-

ten pelätään, ja miten käy hyvän ja pahan 
välisen taistelun?

Lukeminen kunniaan

Harry Potterin ympärillä pyörii valtava 
kaupallinen karuselli, mutta suosio ei selity 
sillä. Ensimmäinen painos sarjan ensimmäi-
sestä kirjasta oli vaivaiset 500 kpl, mutta 
tieto kirjasta levisi nuorten viidakkorummun 
kautta. Brittiläinen kulttuuritutkija Andrew 
Blake on kirjassaan Harry Potterin ilmestys 
koonnut suosiota selittäviä seikkoja. Hän 
arvostelee maansa kulttuuria retroluuttisek-
si eli peruutuspeiliin katsovaksi, mikä osin 
selittäisi Potterin suosiota. Harry elää nyky-
ajan ja ”hyvän vanhan ajan” rajamaastossa. 
Nykyaikaista Harryssä on kulutus, rasismin-
vastaisuus, tyttöjen ja poikien ainakin nä-
ennäinen tasa-arvo, tunneyhteyden korvik-

keet (urheilu, kuluttaminen) ja nykyaikainen 
esikaupunkielämä. Retroa on Tylypahkan 
sisäoppilaitos ja eräänlaista keskiaikaa elävä 
velhoyhteiskunta, joka haastaa liian tiede- ja 
tekniikkakeskeisen ajattelun ja elämän. 

Siviiliammatiltaan Rowling on opettaja. 
Kirjailija, joka on läpikäynyt myös työttömän 
yksinhuoltajaäidin elämänvaiheen masen-
nuksineen kaikkineen, arvostelee kirjoissaan 
mm. maansa koulu- ja sosiaalipolitiikkaa. 
Hän on myös huolissaan lasten puutteelli-
sesta lukutaidosta ja -innosta, varsinkin po-
jilla. Epä-älyllinen poikakulttuuri peleineen 
ja urheiluineen ei kannusta lukemaan. Ei ole 
sattumaa, että Harry Potterin seikkailuissa 
kirjastot ja lukeminen ovat avainkeinoja tais-
telussa pahaa vastaan. 

Lupa inhota

Monia vakaumuksellisia kristittyjä vaivaa 
Potter-kirjojen kielteinen asenne jästejä eli 
ei-taikovia ihmisiä koskaan. Jästien epä-
kunniakas edustaja on Harryn vastahakoi-
nen kasvatusperhe, joka inhoaa suojattiaan 
yli kaiken ja kohtelee häntä sen mukaises-
ti. Tätä on katsottu pahasti ymmärtämättä, 
että kasvatusvanhempien esittäminen in-
hottavina on perinteinen sadun keino tar-
jota lapselle lupa kohdata omat ristiriitaiset 
tunteensa itsenäistymisen ristiaallokossa. 
Sittemmin Harry saa nähdä ikävämmän to-
tuuden omasta isästäänkin. Lapsen itsenäis-
tyminen kuitenkin vaatii irrottautumista auk-
toriteeteista, ja näiden sekä lopulta itsensä 
hyväksymistä taas vikoineen kaikkineen. Sar-
ja onkin vahvimmin opaskirja aikuistumiseen 
ja moraalisen selkärangan kasvattamiseen.

TT Soili Tiimonen arvostelee ankarasti 
nykyaikaista kaupallistunutta noituutta, jota 
fantasia, Harry Potter etunenässä hänen 
mielestään markkinoi. Vaikka saduissa perin-
teisesti on taikaa ja mystiikkaa, nykyaikainen 
valistusajan jälkeläinen ei osaa varoa per-
soonallisen pahan ansoja. Hänelle on ope-
tettu, ettei paholaista ole olemassakaan ja 
että kaikki on vain järkeä ja ainetta. ”Tieteel-
lisestä kehityksestä huolimatta ihmisessä on 
säilynyt taipumus turvautua yliluonnollisiin 
voimiin. Tällä tarpeella rahastetaan häikäile-
mättömästi”, Tiimonen väittää.

Noituus vai kristinusko?

Ankarimmin Potteria vastaan hyökkäävät 
fundamentalistikristityt. Heidän huolelleen 

on paikkansa. Esimerkiksi kiinnostus wiccais-
miin on kasvanut. Tytöt ovat kuulemma kiih-
keimpiä noitaoppaiden lukijoita, ja netissä 
on helppo seilata okkultismin sivuille.

Mutta monet näkevät Harry Potterissa 
myös kristillisen tason. Kirjailija tunnusti vii-
meisen osan ilmestyttyä, että häntä innoit-
ti kirjoittamisessa Raamattu ja kristinusko. 
Mutta vesittikö noitamaailman vaarallisuu-
den aliarviointi kirjailijan vilpittömän tarkoi-
tuksen? Kaikille ihmisillehän noidat ja magia 
eivät ole vain satua. Mutta yhtä hyvin voi 
kysyä, miksi Narnian tai Sormusten herran 
taikuus ja magia eivät aiheuttaisi samanlaista 
vaaraa lukijoilleen?

Uskossaan väkevät

Tolkien ja Lewis olivat kaksi 1900-luvun 
alkupuoliskon oxfordilaista professoria ja 
ystävystä. Heitä yhdisti rakkaus fantasiaan. 
Alun perin Lewis kamppaili uskossa Juma-
lan olemassaoloon. Harras katolilainen Tol-
kien kuvaili Lewisille, kuinka kristinusko on 
myytti, joka tapahtui todellisessa historias-
sa. Kristinuskon totuus on Jumalan täydel-
listä runoutta. Samalla luominen, runous ja 
fantasiointi nousevat parhaimmaksi taiteeksi 
ja ihmisen korkeimmaksi tehtäväksi. Kansan-
tarut, myytit ja sadut puhuvat totuudesta, 
koska ne heijastavat Jumalan kirjoittamaa 
suurta tarua. Lewis ymmärsi Raamatun sa-
noman ja tuli uskoon. Hänestä tuli kiihkeä ja 
tunnettu kristinuskon puolustaja.

Abusus non tollit usum eli väärinkäytös 
ei kumoa säädyllistä käyttäytymistä. Kaikkea 
voi käyttää sekä hyvään että pahaan. Kotoi-
nen satusetämme Zacharias Topelius puo-
lusti kiivaasti lapsen oikeutta oivaltaa itse 
maailmaa sadun ja mielikuvituksen kautta. 
Lapsi tarvitsee taikamaailmansa!  

Anne Lagerstedt

Lähteet: 

Esko Miettinen: Velhot, örkit, sankarit. 
Kirjapaja �004
Andrew Blake: Harry Potterin ilmestys. 
Vastapaino �004
Jussi Ahlrothin artikkeli HS 4.1�.�005
Soili Tiihosen Vieraskynä HS �1.7.�00�
Timo Jantusen Vieraskynä HS 14.1.�008
J.K. Rowling: Harry Potter -sarja, Tammi

Fantasia:

Hyvän vai pahan käsikassara?

Ilmapiiri oli tammikuun koleasta säästä huo-
limatta lämmin, kun eri kirkkokuntien kristityt 
kokoontuivat Tampereella ekumeeniselle 
kirkkovaellukselle 20.1. 

Kirkkovaellus kulki ortodoksisen kirkon, hel-
luntaiseurakunnan, vapaakirkon, Pelastus-
armeijan, katolisen kirkon ja adventtikirkon 
kautta evankelisluterilaiseen Aleksanterin 
kirkkoon, jossa vietettiin yhdessä kansainvä-
lisen Kristittyjen ykseyden rukousviikon 100-
vuotisjuhlaa. Jokaisessa kirkossa järjestettiin 
pieni hartaushetki, minkä jälkeen matka jat-
kui kohti seuraavaa etappia. 

Ekumeeninen kirkkovaellus on paitsi hyvä 
keino tutustua itselle vieraampiin kristillisiin 
seurakuntiin, myös mahdollisuus rukoilla 
yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Rukous-
viikon teemana olikin ”Rukoilkaa lakkaamat-
ta”. 

Ekumenia toimii oman vakaumuksen 
peilinä

Monet vaellukselle osallistuvat korostivat 
kirkkojen välisen yhteistyön tärkeyttä ja eri-
laisuuden rikkautta. Ortodoksiseen kirkkoon 
kuuluva Tara Koivisto oli ensimmäistä kertaa 
mukana kirkkovaelluksella. Hänen mukaansa 
kokemus oli hyvä ja lämmin. Koivisto koros-
ti, että oppikiistoilla ei ole merkitystä silloin, 
kun rukoillaan yhdessä. Eri tavoin ajattele-
vilta kristityiltä voi oppia paljon. Erityisesti 
Koivistoa kosketti Pelastusarmeijan rukous 
oikeudenmukaisemman maailman puoles-
ta. Myös Krista Jokisen mukaan ekumenia 
on tärkeää, mutta voi joskus tuntua väkisin 
väännetyltä. Jokisen mukaan on tärkeää op-
pia kunnioittamaan ja ymmärtämään muita 
maailmankatsomuksia ja säilyttää kuitenkin 
oma identiteettinsä.

Kirkkovaellus merkki 
toivosta

On selvää, että täydelliseen 
kristittyjen yhteyteen on pitkä 
matka. Ekumeeninen kirkko-
vaellus on kuitenkin merkkinä 
siitä, että toivoa on. Useassa 
kirkossa korostettiin, että Ju-
mala haluaa edelleen kohdata 
ihmisiä ja saada heidät toimi-
maan yhdessä. Katolisen kirkon 
kirkkoherra, isä Zenon Stry-
kowski, kuvasi ekumeenista 
rukousviikkoa tulevan kirkon 
yhteyden merkkinä. Juhlajuma-
lanpalveluksen johdantosanois-
sa Tampereen piispa Juha Pihkala korosti, 
että ekumenia ei saa olla vain kauniita sano-
ja. Sen on oltava myös tekoja, pyrkimystä 
todelliseen yhteyteen. 
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Rukous toi kristityt yhteen kirkkovaelluksella

Ykseydentietä on kuljettava niin pitkälle, 
kuin sitä ollaan uskallettu raivatakin.

Tuuli Arola, TM 

Harjun heleät -nuorisokuoroa säesti Aleksanterin kirkossa Elina Orjat-
salo, joka on juuri valittu Tampereen NNKY:n varapuheenjohtajaksi.

KuvaKotimaa
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Mikä on se valkoinen, pehmeä, leijai-
lee alas, kostealtakin se tuntuu pos-

kella ja luistavalta suksen alla? Sitä on täällä 
Keimiöllä reilusti yli puoli metriä ja siellä teil-
lä ei kai ollenkaan! Joko arvasit? Sain tai jou-
duin olemaan Etelä-Suomessa työreissussa 
tammikuun alkupäivinä – niinä pimeinä, tuu-
lisina ja sateisina päivinä! Siksi kai tämä mai-
sema täällä Jerisjärvellä tuntuukin niin tai-
vaalliselta. Onneksemme ilmastonmuutos ei 
ainakaan vielä vie meiltä näitä vuodenaikoja: 
talven lunta, kesän lämmintä, syksyn värejä 
ja kevään valoa. Talvi tulee takuulla!

Vuosi �008 tuo tullessaan monta syytä 
tulla tänne tuntureiden syliin. Vapun ja itse-
näisyyspäivän tietämissä vietämme Karista 
kiire – anna hiljaisuuden helliä -teemaviik-
koja luonnon, luovuuden ja rentoutumisen 
merkeissä. Toukokuun viimeisellä viikolla 
talo tarjoaa pedin ja ruuan sekä ajankuluksi 
talkootyötä kunkin toiveiden ja taitojen mu-
kaan. Ennen juhannusta pääset halutessasi 
tunturiin seuranasi Raamatun naiset. Luon-
to, luovat työpajat ja rentoutusterapia siivit-
tävät meidät Raamatun naisten elämään vai 
onko se sittenkin juuri meidän elämäämme? 
Kerran vielä Keimiölle – siellä on tunturit sini-

simmät – muistathan? -viikko tuo majalle 
Halmiston Paulan ja monen muun Keimiön-
kävijän vuoden, vuosien, vuosikymmenten 
takaa. Ohjelma on perinteistä ja sopii kaiken-
ikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille. Syys-loka-
kuun vaihteessa heitetään reppu selkään ja 
hyvästellään ruska tuntureiden rauhassa Pal-
las-Hetta -vaelluksella. Haaveilen myös telt-
tavaelluksesta elokuun alkupuolella, mutta 
se haave ei vielä ole paperilla. Jos muuta-
man päivän telttavaellus kiinnostaa, ota yh-
teyttä – suunnitellaan yhdessä!

Mutta ennen tätä kaikkea hellii meitä 
kevätaurinko ja hiihtokelit ovat parhaimmil-
laan! Parista harmittavasta ryhmäperuutuk-
sesta johtuen tilaa on myös parhaaseen 
hankiaikaan maaliskuun lopulla pääsiäi-
senäkin. Ehkä se onkin sinun onnesi!?

Ilolla Sinua odotellen 
Taija Hemminki

P.S. Kiitos Karhulan ja Hämeenlinnan 
yhdistyksille lahjoituksista! Lahjoitusva-
roilla hankittiin Raamattu 100 minuutissa 
kirjat iltalukemiseksi joka huoneeseen ja Ta-
katasku-mökkiin uusi jääkaappi.

Takuuvarma Keimiö!

KEIMIÖTUNTURIN MAJA  Ohjelma  2008

KEVÄTVIIKOT 16.�.–3.5. sis. majoitus ja täysihoito alk. 3�5 e/hlö/vko.

KARISTA KIIRE – ANNA HILJAISUUDEN HELLIÄ �9.4.–4.5. ja 8.-1�.1�.
Teemaviikkojen ohjelmassa on luonnossa liikkumista, rentoutumisharjoituksia ja luovaa käsillä 
tekemistä. Hinta sisältää majoituksen, täysihoidon sekä ohjelman. Viikkojen ohjaajana toimii ren-
toutusterapeutti Taija Hemminki. �97 e/hlö.

TALKOOVIIKKO �6.–30.5.
Talo tarjoaa ruuan ja pedin sekä ajankuluksi talkootyötä (mattojen pesua, pihatöitä, siivousta, 
puu- ja käsitöitä taitojen mukaan)

RAAMATUN NAISET TUNTURISSA 11.–16.6.
Päiväpatikkaretkiä tuntureille, luovia työpajoja ja rentoutumishetkiä Raamatun naisten tunnel-
missa. Viikon vetäjinä Anna Hukari ja Taija Hemminki. �97 e/hlö.

KERRAN VIELÄ KEIMIÖLLE 16.–�3.8.
+70-vuotiaiden viikko Keimiön konkareille. Viikon vetäjinä Paula Halmisto ja Taija Hemminki. 
400 e/hlö.

PALLAS-HETTA VAELLUS NAISILLE �8.9.–3.10.
Vaellukseen sisältyy kaksi yötä Keimiötunturin Majalla, kolme yötä vaelluksella varaustuvissa, 
täysihoito/retkiruuat, kuljetukset Keimiö-Pallas ja Hetta-Keimiö. 300 e/hlö.

NNKY:n  jäsenalennus -10 % Keimiötunturin Majan palveluiden hinnoista.

Keimiötunturin Maja, Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO, puh. (016) 538 515, 
0500 209 630, keimiotunturin.maja@co.inet.fi, www.keimiotunturinmaja.fi 
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Adolfin linna. Norman Mailer, Gummerrus 
2007, suom. Kalevi Nyytäjä, 605 s. 

Marraskuussa edesmenneen amerikkalai-
sen Norman Mailerin testamentiksi jäi hirmu-
hallitsija Adolf Hitlerin lapsuudesta kertova 
Adolfin linna. Romaani on mielenkiintoinen 
ja mukaansatempaava sekoitus totta ja ta-
rua. Nuoren Adolfin elämästä tiedettyihin 
asioihin Mailer on punonut oman fantasiansa 
pirun kätyristä (tarinan kertoja), joka on saa-
nut tehtäväkseen kasvattaa pojan paholai-
sen käsikassaraksi tämän perhettä, perimää 
ja ympäristötekijöitä hyväksikäyttäen. Mutta 
selittääkö tarina uskottavasti ihmishirviön 
synnyn? Mailer kuvaa Adolfin isän vähem-
män väkivaltaisena kuin mitä historia tietää 
tämän olleen. Alois-isähän hakkasi poikaan-
sa säännöllisesti ja usein henkihieveriin. Täy-
dellisen sukurutsainen geenistö, ylisuojeleva 
äiti ja isän mehiläisenkasvatusharrastus ou-
don ”Der Alten” kanssa ovat muodostaneet 
Adolfista Mailerin mukaan sen mikä hänestä 
tuli. Mielestäni kirjan tarjoama selitys ei ole 
yhtä karmea kuin mitä pikku Adolfin todelli-
suus oli.  AL

Oikein kiltit. Anna-Liisa Valtavaara. 
Kirjapaja 2007, 245 s.

Anna-Liisa Valtavaara räjäytti pankin 
edellisellä kirjallaan Kiltteydestä kipeät, joka 
kosketti tuhansia suomalaisia suoraan sydä-
meen. Erityisesti tyttöjen ankara kasvatus 
on muovannut useista naisista, mutta myös 
monista miehistä, kynnysmattotason palveli-
joita, jotka eivät uskalla pitää puoliaan vaan 
ottavat taakan ja työn toisensa jälkeen kan-
nettavakseen. Tällaisesta ominaisuudesta ei 
kärsi kukaan muu kuin kiltti itse, siksi heillä 
ei ole puolustajia eikä armahtajia. Valtavaara 
neuvoo uusimmassa kirjassaan Oikein kiltit 
miten säilyttää sinänsä tämä sinänsä ihailta-

va persoonallisuuspiirre ja vetää rajat hyväk-
sikäyttäjiä vastaan ja tehtävät omien voimien 
tasolle. Tavoitteena ei ole tuhmuus vaan ter-
veen itsearvostuksen oppiminen ja olemaan 
kiltti itselleen. AL

Lapsilta Kielletty. Riitta Martsola, Min-
na Mäkelä-Rönnholm. Kirjapaja 2006. 

Pari vuosikymmentä sitten sarjakuvat oli-
vat kauhea mörkö, jota vaadittiin kiellettä-
väksi ja sensuroitavaksi. Nyt haasteet muual-
la mediassa ovat niin suuria, että sarjakuvat 
ovat saaneet synninpäästön jo kauan sitten. 
Kirja Lapsilta kielletty – Kuinka suojella las-
ta mediatraumalta pohtii tietokonepelien, 
internetin, elokuvien, uutisten ja mainosten 
vaikutusta lasten mieleen. Vihdoinkin on 
päästy siitä kaavamaisesta ajattelusta että 
muoto (esim. sarjakuva) on oleellisempi kuin 
sisältö. Mediaa sinänsä ei kyseenalaisteta, 
vaan päähuomio on lasten varjeleminen ikä-
kautta vastaamattomalta materialta. Kirjassa 
otetaan huomioon myös lasten tempera-
menttierot (rohkea vs. arka) eikä anneta pe-
riksi yleiselle luulolle, että rohkea lapsi olisi 
jotenkin suojatumpi median tarjoamia vää-
ristymiä kuten väkivaltaa ja seksiä vastaan. 
Suomesta puuttuu vielä YK:n Lapsen oikeuk-
sien komitean vaatimat suunnitelmat miten 
suojella lapsia median vahingoittavalta vai-
kutukselta. Tähän kysymykseen kirja antaa 
ansiokkaat ajattelun aiheet. AL

Median merkitsemät. Ruumis ja su-
kupuoli kuvassa. Marianna Laiho ja Iiris 
Ruoho (toim.). PS-kustannus 2005. 160 s.

Naisliike on jo kauan ja ihan aiheesta 
kiinnittänyt huomiota median pönkittämään 
naiskuvaan.  Median merkitsemät. Ruumis 
ja sukupuoli kuvassa -kirja tarjoaa mielen-
kiintoisia ja helppolukuista analyysia miten 
naisen vanheneminen (hirveää!), urheilemi-
nen (groteskia), sairastaminen (oma syy) ja 
lihominen (paha luonnevika) kuvataan mm. 
lehdissä, televisiosarjoissa ja mainoksissa. 
Naista syyllistetään kuvien avulla tekemään 
jotain epäkohdilleen tai pysymään varjos-
sa. Mukana on myös mieheen kohdistuvan 
katseen tutkimusta; ei mene ihan hyvin enää 
heilläkään. Kirja on oppikirja tiedotusalan ih-
misille, mutta ei maistu pakkopullalle. Päin-
vastoin!  AL

Raamattu 
100 minuutis-
sa. Michael 
Hinton, Suo-
men Lähetys-
seura 2007, 
suom. Riitta 
Bonny. 

R a a m a t -
tu kiinnostaa!  
Eng lann i s sa 
vuonna �005 il-
mestynyt  teos 
on saavuttanut 
suuren menes-
tyksen ja on 
nyt käännetty jo kymmenelle kielelle, suo-
men lisäksi mm. ruotsiksi, norjaksi, islanniksi, 
kiinaksi ja japaniksi. Raamatun kertomukset 
on koonnut ja lyhentänyt anglikaanipastori 
Michael Hinton.

– Hengellinen nälkä on nyt iso. Raamat-
tu 100 minuutissa on hyvä kiireisen ihmisen 
”ruokahalun herättäjä” ja toivon, että kirja 
kasvattaa rakkautta Raamattuun, kertoo kir-
jaan esipuheen laatinut piispa Wille Riekki-
nen. – Kirja avaa Raamatun hienolla tavalla 
ja auttaa lukijaa kokonaisuuden hahmot-
tamisessa. Toivoisin, että kirjaa luettaisiin 
yhdessä, työpaikoilla kahvipöydässä, rippi-
kouluissa jne. Syvemmälle uskon ja raama-
tunhistorian saloihin pääsee tietenkin tutus-
tumalla itse Raamattuun. 

Suomen Lähetysseuran julkaisema Raa-
mattu 100 minuutissa jatkanee Suomessakin 
pinnan alla virinnyttä raamattubuumia. Kirjan 
7 euron hinta ei ainakaan ole esteenä! MH
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KOLUMNI

Eila Jaatinen

Kenian NNKY, viimekesäisen NNKY:n Maailman-
neuvoston emäntä, raportoi väkivaltaisuuksista ja 
kriisistä.  Ainakin 300 000 ihmistä on joutunut jättä-

mään kotinsa. NNKY on tarjonnut kaikki käytettävissä olevat 
tilansa pakolaisten käyttöön ja tekee parhaansa hoitaakseen 
naisia ja lapsia katastrofin keskellä.

 
He pyytävät meiltä tukea YK:n päätöslauselman 13�5 

periaatteiden ylläpitämiseksi ja tasa-arvoisen kriisinhallin-
non aikaansaamiseksi.  Naiset on ”unohdettu” paikallisista 
neuvotteluista. Tätä tukea voi antaa mm. lähettämällä ”vaa-
dimme naisia mukaan neuvottelu- ja rauhanprosessiin” -säh-
köpostia Afrikan Unionin puheenjohtajalle Alpha Konarelle 
(KonareAO @africa-union.org). 

 
Toinen suuri ongelma on mellakoiden myötä alkanut 

nöyryyttäminen joukkoraiskausten muodossa. Keniassa 
on melko tiukka seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö ja 
sen mukaisia rangaistuksia pitäisi nyt voida jakaa. Nairobin 
Naistensairaala yrittää pitää yllä sekä slummeissa että pa-
kolaiskeskuksissa sukupuolista väkivaltaa kohdanneille tuki-
pisteitä, mutta työ suurkaupungin alueella ei ole mitenkään 
helppoa. Myös hoitoa tarjoavia uhkaillaan.  

 
NNKY:n Maailmanliitto välittää taloudellista tukea Keni-

aan. Suomessa NNKY-liiton keräystilille ”Kenia”-tiedoksian-
nolla (ei viitenumeroa) saapuvat lahjoitukset välitetään Keni-
an NNKY:lle Maailmanliiton kautta. Keräyslupa on OKU�69A 
ja keräystili on  800013-704005.  

 Kirkkojen Maailmanneuvosto (KMN) lähetti 30.1.�008, 
pian YK:n entisen pääsihteeri Kofi Annanin vierailun ja 
sovitteluyrityksen jälkeen, Eläviksi kirjeiksi kutsutun 10-
henkisen ryhmän tutustumaan erityisesti Kenian kirkkojen 
tilanteeseen etsien keinoja, miten maailmanlaaja kirkkojen 
yhteisö voisi parhaiten tukea matkaa rauhaan ja sovintoon. 
Vastaavia ryhmiä on lähetetty muillekin kriisialueille, mm. Sri 
Lankaan, osana Väkivallasta sovintoon -vuosikymmenen toi-
mintaohjelmaa. 

 
Tähän ryhmään kuuluvat myös NNKY:n Maailmanliiton 

pääsihteeri Nyaradzai Gumbonzvanda ja Maailmanliiton 
hallituksen jäsen Geeske Zanen Hollannista. ”Kirkoilla on 
tärkeä rooli varmistettaessa ihmiselämän kunnioittamista ja 
rakennettaessa sovintoa naapureiden kesken, koska olem-
me yhtä perhettä”, sanoi KMN:n kenialainen pääsihteeri 
Samuel Kobia. Ryhmää tuki matkaan myös paavi Benedic-
tus XVI:n viesti sydämeenkäyvästä toivosta, joka on näkynyt 
Kenian kehityksessä keskellä kriisialuetta ja jonka ei soisi ka-
toavan heimoriitoihin.

Ryhmän ottaa vastaan Kenian Kirkkojen Neuvosto, sama 
organisaatio, jonka huolenpidosta ja hyvästä esimerkistä 
kirkkojen yhteistyön rakentajana saimme nauttia marras-
kuussa Global Christian Forumin -kokouksessa. Nyt se itse 
tarvitsee tukea koko maailman kristityiltä, vähintään ilta-, 
aamu- ja päivärukouksia. 

 
Pirjo-Liisa Penttinen 

Kasvoin satujen, lorujen, sananparsien ja laulujen maa-
ilmassa. Vilkas karjalainen äitini ei jäänyt sanattomaksi elä-
män isoissa eikä pienissä kysymyksissä. Varsinainen var-
haiskasvattajani ja ensimmäinen opettajani oli Zacharias 
Topelius. Äidin hyllyssä oli Topeliuksen kootut teokset, 
joista erotin kaksi paksua Lukemisia lapsille -nidettä. Koko 
lapsuuttani muokkaavat nuo ohutlehtiset, Rudolf Koivun ja 
Martta Wendelinin kuvittamat opukset. Niistä opin kaikki 
asenteeni, moraalin, myötätunnon ja mielikuvituksen. Opin. 
että ihmisen tulee olla isänmaallinen, rehellinen, työteliäs ja 
nöyrä. Hänen tulee kunnioittaa vanhempiaan ja suojella hei-
kompiaan, rakastaa eläimiä ja antaa tarvitsevalle omastaan. 
Ulkoisiin seikkoihin perustuva itsetehostus saa nolon lopun 
– vain sisäinen jalous merkitsee jotakin.

Muistan ikuisesti Totuuden helmen, jossa puhdassydä-
minen Veera-tyttö ei pystynyt laulamaan äidin virttä, ennen 
kuin oli tunnustanut pienen rikkeensä. Muistan Pellavan, jos-
sa mökinemäntä sai siunauksen Neitsyt Marialta, kun antoi 
pellavakangasta Jeesus-vauvan kapaloiksi. Ja villin Valter-
pojan. joka  joutui tekemään ankaraa parannusta joka päivä 
hurjan ja impulsiivisen luonteensa suitsimiseksi. Tietenkin 
muistan myös Lintu Sinisen ylpeän Florella-prinsessan, Täh-
tisilmän, joka jätettiin lumen makaamaan pohjoisen yössä, 
Kultakutrin ja hänen kosijansa Morus Pandorus von Pikku-
lukulikukkulun, seitsemän peninkulman saappaat… Koko 
sadun Sooria-Mooria, taikamaa, jossa saattoi tapahtua mit’ 
tahansa. Topelius ei ollut pelkkä moraalikasvattaja, vaan 
taikuri, joka lennätti lukijat ajassa ja paikassa kauas: vuosi-
satojen takaiseen historiaan ja salaperäisiin maihin, joihin 
50-luvun lapsi harvoin todellisuudessa pääsi. Monet oppi-
mistani asioista ovat juurtuneet syvälle. Vieläkin mieleeni tu-
lee Paremman tien sisaruspari tienristeyksessä, kun arkielä-
mässä pitää valita väärän ja oikean, helpon ja vaikean välillä. 
Ja muistan rikasta vanhaa kuningasta, joka vasta janoisena, 
nälkäisenä ja uupuneena löysi sen, mikä on makeinta maail-
massa: ruoka nälkäiselle, juoma janoiselle ja lepo väsyneelle. 
Meidän ajallemme tuiki tarpeellinen oppi! Zacharias Topeli-
us, jolle syntyi paljon tyttäriä ja jonka vaimo teki muutamia 
kirjankuvituksia, ajoi aikanaan naisten asiaa. Hän kannatti 
intohimoisesti tyttöjen koulutusta ja kertoi tarinoissaan mo-
nesta suomalaisesta etevästä naisesta asettaen nämä esiku-
viksi kasvaville tytöille.

Eila Jaatinen

Topeliuksen luokalla Kenian NNKY emännöi viime kesänä upeasti NNKY:n Maailmanneuvoston kokousta. Nyt Keniassa kaivataan kriisiapua väkivaltaisuuksien takia. 

Kenia, kriisi ja me

Anne Lagerstedt

Hämeenlinnan NNKY tarjosi jäsenilleen tutustumisretken 
uuteen 150-paikkaiseen Voutilakeskukseen. Hämeenlinnas-
sa sijaitsevan Voutilakeskuksen vanhainkotiosastot tarjoavat 
turvallisen asuinpaikan, ympärivuorokautista hoitoa ja huo-
lenpitoa hämeenlinnalaisille vanhuksille. Palvelukeskuksen 
monipuolisia tiloja voi vuokrata kokous- ja harrastuskäyt-
töön. Neuvotteluhuone, kuntosali ja allasosasto ovat lähi-
seudun asukkaiden ahkerassa käytössä. Tutustuimme myös 
Voutilakeskuksen taidehankintoihin, joita ovat hämeenlinna-
laisen Anne Tammisen 18-osainen grafiikkateos “Kadon-
nutta kaupunkia etsimässä” ja Anu Tuomisen ruokasalin 
seinälle kokoama hauska asetelma erilaisista patalapuista. 
Ala-aulassa oli Maria Sunan tupakkapaperista tekemiä kel-
lokukkia. Saimme nauttia emäntien tekemästä hyvästä ja 
maukkaasta lounaasta ja osallistua talon asukkaiden kanssa 
tuolijumppaan. Kiitokset johtokunnalle mukavasta retkestä!

Aira Modig

Taidetta ja tuolijumppaa tutustumisretkellä:

Hämeenlinnan NNKY vieraili palvelutalossa

Hämeenlinnan NNKY:n jäsenet vierailivat uudessa Voutilakeskuksessa, 
joka on monipuolinen vanhusten palvelukeskus. Tiloja voi myös vuokrata 
kokous- ja harrastuskäyttöön. Oikealla pilkottaa vanha Voutila vuodelta 
1956. Kuva: Pirkko Kyllönen
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Sairaalalehtori 
Anja Luhtasela

 
 
Sairaalalehtori, työnohjaaja Anja Luhtasela kuoli 
15. joulukuuta Seinäjoella. 
Hän oli 89-vuotias, syntynyt Ilmajoella 1�.5.1918. 
 
Luhtasela oli Helsingin seurakuntien ensimmäinen nais-

puolinen sairaalateologi. Hän tuli ylioppilaaksi Seinäjoen yh-
teislyseosta 1938 ja suoritti sacri min. kandidaatin tutkinnon 
1948. Lehtorin oikeudet hän sai vuonna 1961.  

 
Luhtasela toimi Sairaanhoitajien Kristillisen Seuran mat-

kasihteerinä 1949 – 55. Sen jälkeen hän aloitti työnsä sairaa-
lateologina Kivelän sairaalassa Helsingissä. Hän ehti toimia 
sairaalasielunhoitajana �0 vuotta. Toisen pitkän työkauden 
hän teki sairaalasielunhoidon työnohjaajana Helsingissä. 
Tässä virassa hän oli eläkkeelle siirtymiseensä asti, vuoteen 
1983.

 
Anja Luhtasela kuului Suomen ev.-lut. kirkon sairaalasie-

lunhoidon uranuurtajiin. Heti työhön tultuaan hän ymmärsi, 
että sairaalassa toimiva sielunhoitaja tarvitsee työhönsä kou-
lutusta. Silloisen työtoverinsa Niilo Syvänteen kanssa hän 
alkoi kehittää koulutusta, joka alkoi kirjallisuuden lukemise-
na ja kehittyi 1960-luvulla sairaalasielunhoidon kursseiksi, 
joihin nivoutui myös työnohjaus. Työnohjaajakoulutuksen 
Anja Luhtasela suoritti 1968 ja Therapeia-säätiön psykotera-
piakoulutuksen 1970-luvulla. Sairaalateologien yhdistykses-
sä hän toimi kaksi kautta, ensin varapuheenjohtajana, sitten 
sihteerinä. 

 
Anja Luhtasela toimi NNKY:n liiton hallituksen jäsenenä 

vuosina1963 – 7� ja hoiti kautensa myös varapuheenjohta-
jana. Tämä aika oli monien muutosten aikaa, siihen kuului-
vat niin sääntöuudistus, liikkeen jäsenyysperusteiden tasa-
arvoistaminen kuin liiketoiminnan modernisointikin. Vaikka 
ympärillä ja NNKY-yhdistyksissäkin kuohui, taitavana ja kuun-
televana neuvottelijana toiminutta Anja Luhtaselaa pidetään 
yhtenä niistä osaavista moderneista kristityistä, jotka taiten 
pitivät huolta koko NNKY-liikkeen tulevaisuudesta. Hän pai-
notti, että nuoria ei tullut kasvattaa kieltämällä, vaan siten 
että he oppisivat tekemään monivaihteisessa maailmassa 
omia valintoja. 

 
Pitkän työkokemuksensa Anja Luhtasela hyödynsi koulut-

tajana ja työnohjaajana. Hän toimi sielunhoidon opettajana 
myös sairaanhoito-oppilaitoksissa Helsingissä ja Seinäjoella. 

 
Anja Luhtasela rakasti sairaalasielunhoitotyötä. Nuoreen 

sielunhoitajapolveen hän suhtautui innostavasti ja arvosta-
vasti. Kun monet kirkkomme sairaalalehtorit vuonna 1988 
vihittiin papin virkaan, iloitsi Anja heidän kanssaan. 

 
Viime vuosiin asti hän seurasi aktiivisesti sairaalasielun-

hoidon kehitystä. Eläkkeellä ollessaan Anja toimi Töölön 
seurakunnassa mm. pitäen päivän mittaisia hiljaisuuden 
retriittejä. Hän oli mukana Helsingin NNKY:n toiminnassa, 
NNKY-historiakirjan kokoamisessa ja kannusti uusia toimijoi-
ta ja vastuunkantajia ottamaan rohkeasti paikkansa. 

 
Anjan rohkaisemina,  
Kirsti Aalto, sairaalasielunhoidon johtaja 
Kirkkohallituksessa
Pirjo-Liisa Penttinen, NNKY-liiton pääsihteeri 
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�. Ps. 13�
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4. Joh. 15:9–17
5. Joh. 15:18–16:4
6. Joh. 16:5–15
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�. 1 Piet. 3:1–7
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5. 1 Piet. 3:18–��
6. Ps. 136
7. 1 Piet. 4:1–11
8. 1 Piet. 4:1�–19
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10. 1 Piet. 5:8–14
11. 1 Kor. 1:1–9
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14. 1 Kor. 1:18–�5
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17. 1 Kor. �:6–16
18. 1 Kor. 3:1–4
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�7. Ps. 1�1
�8. 1 Kor. 5:9–13
�9. 1 Kor. 6:1–11
30. 1 Kor. 6:1�–�0
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1. Helatorstai: Fil �:5–11
�. 1 Kor. 7:1–16

3. 1 Kor. 7:17–�4
4. Ps. 131
5. 1 Kor. 7:�5–40
6. 1 Kor. 8:1–6
7. 1 Kor. 8:7–13
8. 1 Kor. 9:1–18
9. 1 Kor. 9:19–�3
10. 1 Kor. 9:�4–�7
11. Helluntai: Ef. 1:3–14
1�. Ps. 150
13. 1 Kor. 10:1–13
14. 1 Kor. 10:14–��
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18. Ps. 145
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1. Ps. 36
�. 1 Kor. 15:�0–�8
3. 1 Kor. 15:�9–34
4. 1 Kor. 15:35–49
5. 1 Kor. 15:50–58
6. 1 Kor. 16:1–1�
7. 1 Kor. 16:13–�4
8. Ps. 106:1–�3
9. �. Moos. 1:1–��
10. �. Moos. �:1–10
11. �. Moos. �:11–�5
1�. �. Moos. 3:1–��
13. �. Moos. 4:1–17
14. �. Moos. 4:18–31
15. Ps. 106:�4–48
16. �. Moos. 5:1–6:1
17. �. Moos. 7:1–�5
18. �. Moos. 1�:1–�0
19. �. Moos. 
1�:�1–33.51
�0. �. Moos. 13:17–��
�1. �. Moos. 14:1–14
��. Ps. 73
�3. �. Moos. 14:15–31
�4. �. Moos. 15:1–�1
�5. �. Moos. 15:��–�7
�6. �. Moos. 16:1–36
�7. �. Moos. 17:1–16
�8. �. Moos. 18:1–�7
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30. �. Moos. 19:1–�5
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1. �. Moos. �0:1–�1
�. �. Moos. �4:1–18
3. �. Moos. �5:1–��
4. �. Moos. 3�:1–14
5. �. Moos. 3�:15–35
6. Ps. 139
7. �. Moos. 33:1–�3

8. �. Moos. 34:1–16
9. �. Moos. 34:17–�8
10. �. Moos. 34:�9–35
11. �. Moos. 40:1–17
1�. �. Moos. 40:34–38
13. Ps. 1�4
14. Mark. 3:7–19
15. Mark. 3:�0–30
16. Mark. 3:31–35
17. Mark. 4:1–9
18. Mark. 4:10–�0
19. Mark. 4:�1–�5
�0. Ps. 119:�5–3�
�1. Mark. 4:�6–�9
��. Mark. 4:30–34
�3. Mark. 4:35–41
�4. Mark. 5:1–�0
�5. Mark. 5:�1–34
�6. Mark. 5:35–43
�7. Ps. 119:33–40
�8. Mark. 6:1–6
�9. Mark. 6:7–13
30. Mark. 6:14–�9
31. Mark. 6:30–44

Elokuu 2008

1. Mark. 6:45–56
�. Mark. 7:1–�3
3. Ps. 119:41–48
4. Mark. 7:�4–30
5. Mark. 7:31–37
6. Mark. 8:1–9
7. Mark. 8:10–�1
8. Mark. 8:��–�6
9. Mark. 8:�7–33
10. Ps. 147
11. Mark. 8:34–9:1
1�. Mark. 9:�–13
13. Mark. 9:14–�9
14. Mark. 9:30–37
15. Mark. 9:38–41
16. Mark. 9:4�–50
17. Ps. 1�0
18. Mark. 10:1–1�
19. Mark. 10:13–16
�0. Mark. 10:17–�7
�1. Mark. 10:�8–31
��. Mark. 10:3�–45
�3. Mark. 10:46–5�
�4. Ps. 146
�5. Jer.. 1:1–10
�6. Jer.. 1:11–19
�7. Jer.. �:1–13
�8. Jer.. 3:1–10
�9. Jer.. 3:19–4:4
30. Jer.. 6:9–�3
31. Ps. 1�7

Syyskuu 2008

1. Jer. 7:1–15: 
�. Jer. 7:16–�8
3. Jer. 9:11–�3
4. Jer. 1�:1–6
5. Jer. 13:1–11
6. Jer. 14:1–16
7. Ps. 140
8. Jer. 15:10–�1
9. Jer. 16:1–13
10. Jer. 18:1–1�
11. Jer. 19:1–13
1�. Jer. �0:7–18
13. Jer. �1:1–14
14. Ps. 141
15. Jer. �3:1–8
16. Jer. �5:1–14
17. Jer. �5:15–31
18. Jer. �6:1–19
19. Jer. �8:1–17
�0. Jer. �9:1–14

�1. Ps. 14�
��. Jer. 30:1–3; 31:1–14
�3. Jer. 31:18–�0.31–37
�4. Jer. 36:1–3�
�5. Jer. 37:1–�1
�6. Jer. 38:1–13
�7. Jer. 38:14–�8
�8. Ps. 109
�9. Jer. 39:1–18
30. Jer. 40:1–16

Lokakuu 2008

1. Jer. 41:1–18
�. Jer. 4�:1–��
3. Jer. 43:1–13
4. Jer. 44:1–14
5. Ps. 65
6. Jer. 44:15–30
7. Jer. 45:1–5
8. Valit. 1:1–11.17–��
9. Valit. 3:1–33
10. Valit. 3:34–44.55–59
11. Valit. 5:1–5.16–��
1�. Ps. 4�
13. � Kor. 1:1–7
14. � Kor. 1:8–11
15. � Kor. 1:1�–�4
16. � Kor. �:1–11
17. � Kor. �:1�–17
18. � Kor. 3:1–11
19. Ps. 143
�0. � Kor. 3:1�–18
�1. � Kor. 4:1–6
��. � Kor. 4:7–1�
�3. � Kor. 4:13–18
�4. � Kor. 5:1–10
�5. � Kor. 5:11–15
�6. Ps. 53
�7. � Kor. 5:16–�1
�8. � Kor. 6:1–10
�9. � Kor. 6:11–7:1
30. � Kor. 7:�–16
31. � Kor. 8:1–15

Marraskuu 2008

1. � Kor. 8:16–�4
�. Ps. 1�5
3. � Kor. 9:1–5
4. � Kor. 9:6–15
5. � Kor. 10:1–11
6. � Kor. 10:1�–18
7. � Kor. 11:1–6
8. � Kor. 11:7–15
9. Ps. 90
10. � Kor. 11:16–33
11. � Kor. 1�:1–10
1�. � Kor. 1�:11–18
13. � Kor. 1�:19–�1
14. � Kor. 13:1–4
15. � Kor. 13:5–13
16. Ps. 51
17. � Piet. 1:1–11
18. � Piet. 1:1�–�1–30
19. � Piet. �:1–11
�0. � Piet. �:1�–��
�1. � Piet. 3:1–9
��. � Piet. 3:10–18
�3. Jes. �6:7–19
�4. Jes. 56:1–8
�5. Jes. 57:1–13
�6. Jes. 57:14–�1
�7. Jes. 58:1–1�
�8. Jes. 58:13–14
�9. Jes. 59:1–15a
30. Ps. �4

Raamatunlukusuunnitelma maaliskuu-marraskuu 2008 

Raamatunlukusuunnitelma on julkaistu Maailman NNKY:n 
ja NMKY:n rukouksen- ja maailmanyhteyden viikon tekstien 
yhteydessä. Teemaviikon materiaalia löytyy NNKY-liiton ko-
tisivuilta www.ywca.fi. Viikkoa vietetään aina marraskuussa 
ja viime vuonna ajankohtana oli 11.-17.11.�007.
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Tiedota paikallisyhdistyksesi toiminnas-
ta tällä palstalla. Lähetä tapahtumatiedot 
osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi tai postit-
se Näkyvä Nainen, NNKY-liitto ry, Pohjoinen 
Rautatiekatu 23 B, 00100 Helsinki. 

Seuraava aineistopäivä on 7.3.2008 ja leh-
ti ilmestyy viikolla 15.

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A 13, 00100 Helsingfors. www.kfuk.fi
Information om verksamheten ger ordförande, 
tel 040 715 2343, pia.ohman@prakticum.net

Öppet Hus
18.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4, 28.4
Vi samlas kl.15 runt kaffebordet. Välkomna och ta 
gärna med en vän! 
Kontakt Hedda Johansson tel. 09-323 7494, Marianne 
Palmgren tel. 040-544 8618

5 klubben
Samlas på Helkan keittiö: 23.1, 20.2, 19.3 och 23.4
Anmälan till Marianne Palmgren tel. 040-544 8618 

1.3. Heldags Teaterutfärd till Åbo DE 39 STEGEN
Välkommen med till Åbo för att besöka KFUK Åbo samt 
Åbo svenska teater! Tillsammans ser vi pjäsen De 39 
stegen. Teaterbiljetten kostar 22 euro för pensionärer, 
24 euro normalpris. Vi reser till Åbo med tåg. Förenin-
gen subventionerar teaterresan delvis. Minimideltagan-
de 10 personer. Anmäl ditt intresse senast på årsmötet 
den 4.2 eller till Pia tel. 040-715 2343.

Helsingin NNKY
Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki
puh. (09) 445 228, hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Toiminnallinen sihteeri, 
Helmi-projekti Maiju Poikolainen (Katri Mäen sij.) 
p. 0400 582 437, maiju.poikolainen@hnnky.fi  

18.3 klo 17 HNNKY ry:n kevätkokous toimitilassa. 
Kahvitarjoilu
Säännölliset:
Maanantaisin klo 18-19 Gospel-jumppa Lauttasaaren 
kirkolla,  (Myllykallionrinne 1). Perille pääset keskustas-
ta busseilla 20, 65A ja 65B. 14.1-7.4. Ohjaajana toimii 
fysioterapeutti. 6 €/kerta.
Tiistaisin klo 20-21 lentopalloa naisille ja miehille 
Etu-Töölön koululla.
Keskiviikkoisin klo 14.30-16 tyttökerho 9-12-vuotiaille 
HNNKY:n toimitilassa 
Keskiviikkoisin klo 17-18 tyttökerho 9-12-vuotiaille 
Myllypuron kirkolla. 
Keskiviikkoisin klo 17-19 sählyä naisille ja miehille 
Etu-Töölön koululla. 
Torstaisin klo 13.30 Rättis Senioritalo Sandelsin kahvi-
lassa, Välskärinkatu 4.
Torstaisin klo 16.30-20 kaikille avoin ompelutupa 
HNNKY:n toimitilassa 
Minä tässä ja nyt - naisena maailmassa.
Peilaamme omaa elämämme ja kokemuksiamme 
Raamatun naisten maailmaan. Lyhyt alustus, keskuste-
lua ja toiminnallisia menetelmiä. Mukana diakoni Tuuli 
Raamat ja pastori Päivi Hakkari.
Keskiviikkoisin 13.2., 27.2., 5.3. klo 18 
Paikka: Alppilan kirkko, Kotkankatu 2. Osallistuminen 
on maksutonta. Ryhmän järjestää Alppilan seurakunta 
yhteistyössä Helsingin NNKY:n kanssa. 
Neulo ja paranna maailmaa -ryhmä
Ryhmä kokoontuu ompelutuvan yhteydessä joka kuun 
ensimmäinen torstai klo 18-20. Avoin ryhmä kokoaa 
yhteen neulojat, virkkaajat, huovuttajat, tuunaajat ja 
muut näpertelijät. Ryhmässä teemme omia neule-
ym.töitämme ja tietenkin juttelemme kaikesta maan ja 
taivaan välillä. Ongelmatilanteissa neuvoo tarvittaessa 
ompelutuvan ohjaaja. Osallistuminen on maksutonta. 
Kahvia, teetä ja kopioita neuleohjeista muutamalla 
roposella. Ilmoittautua ei tarvitse, ilmesty vain paikalle.
Tiedot kevään kädentaitojen kursseista seuraavassa 
lehdessä. 
Kerro meille minkälainen kurssi kiinnostaa, niin 
järjestetään se! Kurssi voidaan järjestää myös omalla 
asuinalueellasi pääkaupunkiseudulla. 
Helmi-toiminta
Helmi on tyttöjen oma keskusteluryhmä, jota ohjaa kak-
si aikuista naista. Helmijutun ensisijainen kohderyhmä 
ovat 15-18-vuotiaat tytöt, minkä lisäksi toimintamallia 
voi soveltaen käyttää myös varhaisnuorten, nuorien 
aikuisten ja äitiryhmien kanssa tehtävään toimintaan. 
Helmi-yhmät ovat luottamuksellisia ja suljettuja. Mikäli 
haluat osallistua ryhmään, ota yhteyttä Maijuun. 
Helmi-ohjaajien tapaamiset:
Torstaina 28.2.08 klo 15-17
Torstaina 17.4.08 klo 17-19

Kiinnostaako Helmijuttu? Haluaisitko lisätietoa 
ryhmän perustamisesta? Haluaisitko Helmi-ohjaajaksi? 
Ota yhteyttä Maijuun!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Toiminnallinen sihtee-
ri, Helmi-projekti Maiju Poikolainen p. 0400-582 437, 
maiju.poikolainen@hnnky.fi

Hämeenlinnan NNKY
Saaristenkatu 19 B, 13100 Hämeenlinna 
Lisätietoja: pj. Ulla Pullola, p. (03) 638 0654, 
ulla.pullola@pp.armas.fi

Imatran NNKY
Lappeentie 29 C 21, 55100 Imatra
Lisätietoja: pj. Auli Piiparinen p. 050 411 8107  tai 
Nadja Rinkinen p. 050 411 8177
nnky.imatra@elisanet.fi

Naisten keskustelupiiri 
Lähetyspiiri
Raamattupiiri 
Käsityöpiiri aikuisille
Tyttöjen tapaaminen 12-16-vuotiaille
Imatran NNKY:ssä toimii NNKY-liiton maahanmuuttaja-
toiminnan Sylvi-projekti.

Joensuun NNKY
Malmikatu 2 C, 80100 Joensuu
nnky.joensuu@kolumbus.fi
www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnasta Minna Bogdanoff, 
p. (013) 122 550, 050 5383089
nnky.joensuu@kolumbus.fi 
Kaikki tapahtumat ovat Joensuun NNKY:n toimitiloissa 
osoitteessa Malmikatu 2. 

Maanantaisin Luova Aamu klo 9.30-10.30 sekä iltapäi-
vällä Harrastekerho 12-14 (parilliset viikot) ja Raamat-
tupiiri 13-15(parittomat viikot)
Keskiviikkoisin Kansainvälinen Naistenryhmä klo 
12-14, poikkeuksena 27.2., jolloin ohjelmassa Pohjola-
Nordenin esittäytyminen klo 16 alkaen. 
Torstaisin Luova Aamu klo 9.30-10.30 ja  ruotsinkielen 
keskusteluryhmä klo 13-14.
Perjantaisin englanninkielen keskusteluryhmä klo 13-
14 ja Jonna-kerho klo 16-19
Toimisto suljettu 11.-15.2.2008, jolloin toimintaryh-
mistä vain Raamattupiiri ja Jonna-kerho toimivat. 

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
p.  (014) 213037, 040 7404472, jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnanohjaaja Pirjo-Liisa Sillgren, 
päivystys ma ja to klo 9-12 NNKY:n toimistossa 
p. (014) 213 037, muina aikoina p. 040 7404472.
Tilaisuudet osoitteessa Puistotori 4, ellei toisin mainita.
 
Kirjapiirit
ke 5.3. klo 18.15 kirjapiiri II
Margaret Atwood: Poikkeustila
pe 7.3. klo 18 maailman rukouspäivän tilaisuus Keljon 
kirkossa, Heidi Watia
su 9.3. klo 15 Marian ilmestyspäivän seurat. Rovasti 
Eevakaarina Launis: Eevana ja Mariana, naisena 
sukupolvien ketjussa.
to 13.3. klo 13 lähetyspiirissä pastori Hannu Huttunen 
tuo terveisiä Etiopiasta
ti 25.3. klo 18 kirjapiiri I
Doris Lessing: Kultainen muistikirja
to 27.3. klo 18 yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous
ke 2.4. klo 18.15 kirjapiiri II
John Steinbeck: Hyvien ihmisten juhla
su 6.4. klo 15 kirjallinen iltapäivä:” Katri Vala - tulisielui-
nen runoilija”,Tuovi Tuomi

Avoin kohtaamispaikka tiistaisin klo 9-11, aamiainen 
ja seuraavat esitelmät:
19.2. Apteekkityöstä, Liisa saarinen
26.2. Runoilija Paavo Cajander, 1800-luvun suomalai-
suusaatteen tulkki
4.3. “ Ensimmäisen naisen tie”, radioäänite kesältä-07
11.3. Espanjalainen “Semana Santa”(hiljainen viikko), 
Eeva Vähäkangas
18.3. hiljaisen viikon sana, Lea Oksanen
25.3. Katsaus Eeva Kilven kirjaan”Unta vain”, Anita 
Särkkä
1.4. Sofokleen kuningas Oidipus, Pirkko Sintonen
8.4. kansakoululauluja II, Eija Rantatalo
15.4. Albeiro Vargas,”slummien enkeli”, Pirjo-Liisa 
Sillgren
 
Säännöllisesti kokoontuvat: Lähetyspiiri, Exodus-
raamattupiiri, svenska bibelkretsen, latinanpiiri, kaksi 
kirjapiiriä, monikulttuuriklubi, Gospel-jumppa
Lapsille: kolme musiikkileikkikouluryhmää
Nuorille: kaksi pianokerhoa

Karhulan NNKY
Karhulan NNKY on lopettanut toimintansa joulu-
kuussa 2007. Toivomme Karhulan NNKY:n toiminnasta 
kiinnostuneiden ottavan yhteyttä muihin lähistön NNKY-
yhdistyksiin, joita ovat Kotkan NNKY ja Kotka KFUK.

Keravan NNKY
Lisätietoja: pj. Liisa Hynynen, p. 050 353 1225, 
liisa.hynynen@diak.fi 

Kriisiraskauspuhelimessa puh. 040 518 8783 
luottamuksellisia keskusteluja ma-pe klo 16-21

Kotka KFUK
Information: ordförande Carita Korhonen, 
tel. (05) 228 2110.

Kotkan NNKY
Lisätietoja: pj. Irene Björkbacka, p. (05) 228 8507.

Kuopion NNKY
Myllykatu 5, 70110 Kuopio, p. (017) 2614500, 
toimisto@knnky.fi. Lisätietoja: pj. Saara Lehtimäki, 
saara.lehtimaki@knnky.fi tai Mervi Åman, 
mervi.aman@pp.inet.fi 

La 1.3. Hygieniapassikoulutus klo 14
To 6.3. Suomen Raamattuopiston ja 
NNKY:n yhteinen ilta klo 18.30, kahvi klo 18 
Pe 7.3. Maailman rukouspäivän tilaisuus klo 19 
Su 10.2. Jäsen- ja ystävätapaaminen klo 14  
La 15.3. Raamattutunteja Rov. Per-Olof Malk  
Säännöllisesti kokoontuvat:
KIRJALLISUUS-LÄHETYSPIIRI 
parittomina keskiviikkoina klo 13
RAAMATTU-INKERINPIIRI parill. keskiviikkoina klo 13
PERHEKAHVILA ma klo 13-16, to klo 9.30-12.
LAULURYHMÄ, harj. ma klo 16. 
Tule mukaan laulamaan!
ITU-puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilan-
teissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä  
ma-pe klo 17-21, p.044 5766670.
NAISTEN ILTAPÄIVÄ 1k/kk lauantaisin. 
Muista tilaisuuksista ilmoitamme Savon Sanomissa ja 
Kirkko ja koti -lehdessä.

Lahden NNKY
Vapaudenkatu 8, Lahti
puh. 03-7349797, fax 03-7349787
sähköposti: ywca@phnet.fi
www.nnkylahti.fi
Seija Finsk puh.  040 865 5878
Toimisto avoinna ke klo 9-13

Tapahtumia:
su 17.2. Kirkkokahvitus, Ristinkirkossa.
pe 8.2. alkaen Gospel-latino klo 17-18, salissa. 
Akvarellimaalaus viikonloppu, salissa
pe 14.3. klo 17-20 ja la 15.3. klo 10-15.
la 26.4. klo 16 Sisaret herkkujen ääressä 
Aiheena ”Näkyvä nainen”, päähineet.
Ilmoitt. tapahtumiin ja lisätietoja p. 040-8655878
Nuorten Luova Kuvataidekerhossa  ma klo 16.30
Kirppis ja markkinakahvila markkina päivisin  klo 8-13 
ILTARUSKOPROJEKTI
Lisätietoja projektin toiminnasta antaa Seija,
p. 040 865 5878. 
Kuvis Leidit  kokoontuvat ma klo 10
Eläkeläisten kerho ”Suruttomat” kokoontumiset ti klo 10
Tilaisuudet järjestetään 
NNKY:n – salissa, Vapaudenkatu 8 
Aurinkoisia Talvipäiviä!

Mikkelin NNKY 
Lisätietoja: Leena Parkkonen, Laajatie 15 A 3, 
50500 Mikkeli, p.(015) 336 308, 050 526 8536
leena.parkkonen@luukku.com

Kevään jäsenillat
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan yläsalissa 
klo 16.30 alkaen:
to 14.2. Vuosikokous ja ystävänpäivän ohjelmaa
to 15.3. ”Naisen elämää” -runoilta
to 10.4. Romaanikulttuurin ilta
Aloitamme uuden jäseniltasarjan, jossa käsitellään ja 
keskustellaan eri maiden kulttuurista ja elämästä
to 8.5. ”Armo ja laupeus”, ekumeeninen ilta, vieraa-
namme Nunna Kristoduli ja luterilaisen kirkon edustaja.
Lisäksi kevään jäsenmatka, taidepiiri sekä nuorille 
äideille ja naisille suunnattua ohjelmaa…
Seuraathan Länsi-Savon järjestöpalstaa!

Mäntyharjun NNKY
Lisätietoja: pj. Auli Jokinen, p. (015) 682077 

Säännöllisesti kokoontuvat: jäsenkokoontumiset joka 
kk:n 1. pe klo 13 srk-talolla.

Oulun NNKY
Isokatu 15, 90100 Oulu, p. (08) 311 5595
nnky.oulu@co.inet.fi, www.ywca.fi (Paikallisyhdistyk-
set -> Oulun NNKY)
Lisätietoja: toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi, 
p. (08) 311 5595, 040 7514480, 
maarit.peltoniemi@co.inet.fi

Marian ilmestyspäivän messu su 9.3. klo 17 Kastellin 
kirkossa, Liisa Karkulehto. Tervetuloa hiljentymään jo 
klo 16.
Hiljaisuuden rukoushetket tuomiokirkon kryptassa 
pääsiäisviikolla. 

su 23.3. – la 29.3. joka ilta klo 19, Päivi Jussila. 
Lasten kuvataidepäivä la 5.4. klo 10-14. Ohjaaja 
Hanna-Leena Ruottinen. Osallistumismaksu 8 euroa. 
Ilm. viim. pe 28.3. puh. 040 7514480. 
Viikoittain kokoontuvat:
Ma klo 13 käsityöpiiri: Äiti-Teresan peitot 
Ke klo 13 kädentaitojen piiri
To klo 15-17 monikulttuurinen naisten ryhmä. 
Kaikki tervetulleita. Tutustutaan toisiimme ja erilaisiin 
kulttuureihin.  
Pe klo 14 maahanmuuttajanaisten suomen kielen 
alkeiskurssi yhteistyössä Setlementin kanssa.
Su klo 14 raamattupiiri yhteistyössä Raamattuopiston 
kanssa. 
Kellarikirppis, Asemakatu 15, on avoinna torstaisin 
klo 16-18. Tervetuloa ostoksille! Lahjoituksia vastaan-
otetaan. Tuotto käytetään oman yhdistyksen toiminnan 
tukemiseen. 
Tilaisuudet Isokatu 15:ssä, ellei toisin mainita.
KAMALAT ÄIDIT –hankkeen tapahtumat kevät 2008:
Äitien juttutupa kokoontuu kerran kuukaudessa: 
ma 28.1., ma 25.2., ma 31.3., ma 28.4. ja ma  26.5. 
klo  18 – 19.30. Tarkoitettu murrosikäisten lasten äideil-
le. Avoin tilaisuus, vapaa pääsy. Kahvia/teetä tarjolla.
Ohjatut vertaistukiryhmät murrosikäisten lasten 
äideille. Kevään ryhmät  täynnä. Uusia ryhmiä peruste-
taan tarpeen ja resurssien mukaan. Ideoita vastaanote-
taan, ota  rohkeasti yhteyttä, mikäli kaipaat vertaistukea 
toisilta murkkuikäisten äideiltä.
Äititreffit Ma 7.4. klo 18-20 nuorisokouluttaja Minna 
Hyötylä:  ”Nuoret ja päihteet – kuinka äitinä suojelen  
nuorta liian aikaiselta päihteiden käytöltä ” Avoin tilai-
suus, vapaa pääsy.
Pe 18.4. klo 18 -21 ja la 19.4. klo 10-13 Ruusut ja 
piikit – rentoutusterapiaa äidin iloista ja suruista. Sama 
tapahtuma molempina päivinä, ilmoittaudu itsellesi 
sopivampaan ryhmään. Max 12/ryhmä. Rentoutustera-
peutti (SRT) Taija Hemminki 
To 22.5. klo 18 – 20 Kirjailija-kouluttaja Eija Jaako-
lan ajatuksia vanhemmuudesta. Avoin tilaisuus, 
vapaa pääsy.
Lisätietoja Kamalat äidit -toiminnasta: Arja Ilvesviita, 
projektikoordinaattori, p. 0400 138 754, 
arja.ilvesviita@co.inet.fi

Pirkkalan NNKY
Lisätietoja: siht. Sirpa Hämäläinen p. 050 380 7967 tai 
Marjatta Patinen p. (03) 368 1012

Lähetyspiiri parillisten viikkojen maanantaina klo 13 
Pirkkalan kirkon aikuistyön huoneessa. 

Savonlinnan NNKY
Lisätietoja: pj. Tuija Kosonen, p. 050 463 0719

Sysmän NNKY
Lisätietoja: pj. Leena Kontinen, p. (03) 717 8180

Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F, 33210 
p. (03) 254 4000, faksi (03) 254 4044
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi

Nainen Tansaniassa, Maija Rostedt ja Tuuli Arola 
Nystyrä-ilta to 21.2. klo 18, Sofiansali (NNKY ja OLL)
Maailman rukouspäivän ilta pe 7.3. klo 19.00, Sofian-
sali. Teema: Jumalan viisaus luo uutta ymmärrystä.
Nainen Kiinassa, Vuokko Krannila Nystyrä-illassa to 
27.3. klo 18, Sofiansali (NNKY ja OLL)
Linturetki Turun ulkosaaristoon 3.-6.4., Kristiina 
Runsten ja Marjatta Muilu. Ilm.  25.2. mennessä 
p. (03) 254 4000 (*). 
Säännöllistä toimintaa
Päivänsädeparkki 2-6-vuotiaille pe klo 10-12. Siskolik-
ka. Omat eväät ja 2 €.
”Matka maailman ympäri”. Kirjallisuuspiiri, novelleja 
eri mantereilta. Joka toinen to klo 10  paritt.vk., Puisto-
sali. Tied. Olivia Terho p. 050 414 3821.
Silmu, kaikille avoin kahvi- ja keskustelutilaisuus joka 
toinen ke klo 14-15.30 parill. vk. 9.1., 23.1. jne.  L-K. 
Nylund, Sofiansali 
Aamuvoimistelu ma klo 10, Puisto-Emmaus, Kisahalli, 
ohj. Tuula Kolomainen (2 €/kerta), 
Lentopallo to klo 10, P-E, Kisahalli  
Gospel-lattarit, Kyttälänkatu 1, ma klo 18 tempo ja klo 
19 rauhallisempi, Asta Lehtimäki
Gospel-lattarit ti klo 18 Kangasalla, Vatialan srk-kodis-
sa , Holvastintie 6, Nina Nurmi 
Äiti-lapsi -gospel-lattarit ma klo 17 Uudenkylän srk-
koti, Ali-Huikkaantie 13, Kati Kujanpää.
Gospel-jumppa to klo 18 Hervannan kirkolla, Lindfor-
sink. 7, Saila Ylönen
Kaikki Gospel-liikuntatunnit 5-7 €/kerta
Gospel-lattarit ”Tempo” ti klo 18 Pispalan kirkolla, 
Pispalan valtatie 16, Asta Lehtimäki
Tunturipiiri joka 2. ma paritt. vk klo15, Takkahuone
Aamurukoukset ma, ti, to klo 8.30, ke klo 12 Itu-huone
Retkiryhmä, seikkailua yhdessä valituissa kohteissa, 
tied. Marjatta Muilu, p. 254 4041  
Lauluryhmä Pieni vaiva, esiintymisvaraukset ja tie-
dustelut Elina Orjatsalo, p. 044 275 5054
Partiolippukunta Tampereen Lokit ry   
Pamaus, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs., 
partiosihteeri p. 254 4041, 050 307 4074
Kotisivu: www.lpk.partio.fi/hp/lokit
Monikulttuurinen toiminta, tied. Pirjo Toivonen, 
p. 254 4021, 040 583 5037
Kansainvälinen naistenpiiri ke klo 10-12, NNKY, 
Hämeenpuisto 14 F

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta
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NNKY:n KALENTERI 2008
16.�. Uskalla unelmoida: Tiedonkulku -seminaari
�6.�. NNKY:n talo Helsingissä täyttää 80 vuotta
7.3. Maailman rukouspäivä MRP
5.-6.4. Naisten laiva VI ”Tähtihetkiä Tallinnassa”
1�.4. Sylvi-projekti: Seminaari Helsingissä
�4.4. Maailman NNKY-päivä
31.8. Paikallisyhdistysten hankeavustushakemukset  
 perillä NNKY-liitossa
1�.9. NNKY:n työntekijätapaaminen
13.9.  NNKY:n järjestöpäivä
1�.-18.10. Väkivallaton viikko
19.-�6.10. Vastuuviikko
marraskuu NNKY-NMKY maailmanyhteyden 
  rukousviikko
��.11. Liittokokous
�.1�. Uskalla unelmoida: 
 Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä

Aikakauslehtien liiton jäsen.
Medlem av Tidskrifternas förbund.

NNKY-liitto (Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry) 
on ekumeeninen ja monikulttuurinen naisjärjestö, joka toimii yh-
teiskunnallisena suunnannäyttäjänä sekä edistää tyttöjen ja nais-
ten hyvinvointi- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintaa ohjaa-
via periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus, 
oikeudenmukaisuus ja pyrkimys tasa-arvoon tyttöjä ja naisia kou-
luttamalla ja vahvistamalla. Maailmassa NNKY-toimintaa on yli 
sadassa maassa ja toiminnan piirissä on noin �5 miljoonaa naista 
ja lasta. NNKY on perustettu Suomeen vuonna 1896 ja on si-
ten yksi maamme vanhimmista naisjärjestöistä. Suomessa toimii 
�� NNKY-yhdistystä �0 eri paikkakunnalla. Tärkeitä työmuotoja 
ovat perinteisemmän arjen tukemisen ohella naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja ihmiskaupan vastustaminen ja tietoisuuden lisäämi-
nen. NNKY:n paikallisyhdistysten toiminta on monimuotoista ja 
sisältää muun muassa käytännön kursseja, vertaistukiryhmiä, il-
tapäiväkerhotoimintaa, kielten opiskelua, liikuntaa, majoitus- ja 
matkailupalveluja, hengellistä toimintaa ja sosiaalista työtä.

uutiset
nyt

Itu-projekti Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa 
ja jälkikriisissä oleville tytöille ja naisille, myös ilmaisia 
raskaustestejä ja keskusteluapua.
Neuvontapiste Itu avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 
15–19, Satakunnankatu 31 B 
Puhelinpäivystys ma–pe 9–22, p. 050 401 5567, 
(03) 254 4055.
www.ituprojekti.net. Sähköposti: itu@tnnky.fi 
Vertaistukiviikonloppu abortin läpi käyneille Kiviran-
nassa 15.-17.2. Outi Papunen, p. 050 401 5567
Vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille naisille alk. 4.3. 
Itu-vertaistukiryhmä miehille Soteriassa, Hämeenka-
tu 13 B 13. Tied. ja ilm. Harri Jukkala p. 050 572 8975
Tavataan Siskolikassa, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs.
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lap-
sensa/lastensa kanssa oleville to klo 10–13. Tukea 
vanhemmuuteen, vertaistukea ja voimavaroja omaan 
jaksamiseen (lastenhoito järjestetty), Outi Papunen 
Masukahvila odottaville äideille ma 13–15, Annemari 
Mäkiniemi, ilm. p. 050 68076
Äidikepalvelu, lastenhoitoapua tilapäiseen tarp., päi-
vystys ma–pe 8–11, p. 254 4045, 040 586 5045
JOPA Jalat oman pöydän alle -projekti, tuettua 
asumista nuorille itsenäistyville tytöille
JOPA-asuntola, Satakunnankatu 31 B, 3. krs. Kysy 
tuesta ja asuntolapaikoista Saara Andersenilta 
p. 050 995 7696 tai Heini Aallolta p. 050 9957697 

Turun NNKY
Vähä-Hämeenk. 12 a, 20500 Turku
Irene Limnell, p. (02) 231 4011 tai gsm. 0400 821905
tnnky@saunalahti.fi, http://turun-nnky.nettisivut.fi

Kokoontumispaikka on yhdistyksen oma huoneisto, 
ellei toisin mainita.
Maanantai
Klo 17.00 Naisten kuntoliikunta: TimeLessBody, 
Luostarivuoren koulu, Luostarinkatu 12
Tiina Holopainen, p. 050 5541661
Klo 18.00 Turun Naislaulajat
Tiistai
Klo 10.30 Aikuinen - lapsi ryhmä, 
Maria Kaimainen p. 040 702 9987
Klo 14.00 Tunturikerho Säde Loimaranta, 
p. 2341391 tai 0400 642 477
Turun Tähti-Tytöt, lp joht. Anna Nyrhinen, 
p. 050 468 6836
Klo 16.30 Englantia keskustellen, Mea Aaltonen 
p. 0400 52 7280
Perjantai
Klo 17 Espanjan jatkokurssi, Leena Airo, 
p. 040 5727542
Ystäväperhevälitys ulkomaalaisille opiskelijoille. toi-
minnasta vastaa Tuire Kanerva p. 050 5603021
Turun NNKY:n koululaisten iltapäiväkerho kaikkina 
koulupäivinä klo 11.00-17.00. p. (02) 231 2584.
Turun NNKY:ssä toimii NNKY-liiton maahanmuuttajatoi-
minnan Sylvi-projekti, lisätietoja Noora Nurmi, 
p. 040 066 8607.

Vaasan NNKY
Kirkkopuistikko 30, 65100 Vaasa, Lisätietoja: pj. Anna-
Liisa Tuomi, p. (06) 317 2612 tai 050 5579624.

Ohjelmaillat parillisina viikkoina joka toinen viikko. 
Raamattupiiri parittomina viikkoina tiistai -iltapäivinä. 
Posliinimaalausryhmä joka keskiviikko aamupäivisin.
 

Vääksyn NNKY
Lisätietoja: pj. Eija Huovinen
p. (03) 766 0178, eija.huovinen@asikkala.fi tai 
siht. Riitta Pehkonen p. 040 8487656 

ma 18.2. klo 18 Vuosikokous, Cafe-Shop Brand, 
Asikkalantie 2 
la 8.3. Naistenpäivän tapahtuma, 
Asikkalan kirjasto klo 14 
5.-6.4. Naisten laiva, Tallin Star ja Tallink Cityhotelli. 
Paikkoja varattu, yhdistys maksaa puolet kuluista. 

Åbo KFUK
Information om verksamheten ger ordförande 
Leila Storgård, tel. (02) 233 5258

UUSI NIMI - NNKY:n jäsenlehti 
on nyt Näkyvä Nainen  

ILMESTYMISAIKATAULU 2008
 teema  aineisto lehti lukijalla

nro � MIES  7.3.  vko 15

nro 3 KASVU  �8.4.  vko �� 

nro 4 NNKY  �5.8.   vko 39

nro 5 K-KIRJAIN 6.10.  vko 45

nro 6 HYVINVOINTI 17.11.  vko 51

Lähetä lehteen tuleva aineisto sähköpostitse osoitteella 
mari.hyttinen@ywca.fi. Jos kyseessä on pikkuilmoitus-
ta tai tapahtumatietoja laajempi juttu, ota yhteyttä toi-
mitussihteeri/tiedottaja Mari Hyttiseen jo ennen aineis-
topäivää! 

Toimituksen postiosoite on Näkyvä Nainen, NNKY-liitto, 
Pohjoinen Rautatiekatu �3 B, 00100 Helsinki.

EKUMEENINEN SEMINAARI TAMPEREELLA
Naisten ääniä ruumiillisuudesta – ”Kaikki sinussa on kaunista” (LL.4:7)
Eri sukupolvia edustavat naiset puhuvat rakkaasta ja raskaasta ruumiistaan.
Tule viettämään sunnuntai-iltapäivää ja jakamaan ajatuksia ja elämyksiä ruu-
miista kehona ja Pyhän Hengen temppelinä. Mitä naiset kertovat ruumiinsa 
elämänkaaresta ja miten kuuntelemme ruumiin pyhyyttä? 

Paikka: Tampereen ortodoksisen seurakunnan Nikolainsali (Suvantok. 10)
Aika: su 27.4.2008 klo 13.00-16.30
OHJELMA
10.00 Liturgia-jumalanpalvelus ortodoksisessa kirkossa (Tuomiokirkonk. �7)
 Tervetuloa kirkkokahveille Nikolaos-saliin palveluksen jälkeen.
 Lounasmahdollisuus lähiravintoloissa.
13.00 Tervetuloa seminaariin, Leena Mäkitalo ja Iris Rajamaa
 Tanssia, ”River of Life” Xaris
 ”Kiitos Jumalalle, joka loi minut naiseksi” Kaija Maria Junkkari
 Puheenvuoroja eri kirkkojen naisilta ja keskustelua
14.30 Kahvi
15.15 Musiikkia, Taizé-laulu
 ”Ruumiini rukous” Riina Nguyen
 Porinaa ja keskustelua
16.�0 Tanssia, ”Agnus Dei” Xaris
 Yhteinen loppurukous kirkkojen perinteiden mukaan
Osallistumismaksu 7/3 euroa (alennettu hinta opiskelijoille, yksinhuoltajille, 
työttömille, eläkeläisille). Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Ennakkoilmoittautumiset tarjoilua varten 15.4.�008 mennessä ja lisätietoja: 
Riina Nguyen, puh. 050 371 �76�, riina.nguyen@ort.fi, www.ekumenia.fi. 
Mukaan mahtuu ilman ilmoittautumistakin!
Järjestää Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaosto

In Memoriam Kaija Eld, Kuopion NNKY
Kuopion NNKY:n uskollinen äitihahmo, rahastonhoitajamme Kaija Eld 
menehtyi yllättäen �.1.�008, käytännöllisesti katsoen työnsä ääreen.
Kaija tuli taloon vuonna 1976. Siitä lähtien hän hoiti yhdistyksessämme 
monia tehtäviä ja toimi rahastonhoitajana ja sihteerinä. Samalla hän opet-
ti ja huolehti meidän nuorempien perehdyttämisen  ”talon tavoille”. 
Kaija oli viimeinen side edelliseen vastuunkantajasukupolveen rakkaassa 
yhdistyksessämme. 

Kaipaamme häntä kiitollisina hänestä ja hänen työstään 
Saara Lehtimäki

Kirja-ale!
Suuri sisarpiiri - NNKY-liike 1890-luvulta 1990-luvulle
á 15,00 euroa (+ postituskulut 3,70)

TT Marjo-Riitta Antikaisen kirjoittama historiateos on 
ensimmäinen kattava tutkimus NNKY:n historiasta.
 
Tilaukset: Leila Variola, p. (09) 434 ��90, 
leila.variola@ywca.fi
Voimme toimittaa kirjoja myös 
paikallisyhdistyksiin myytäväksi.
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Tampereen NNKY:n hallituksen jäsen, 
Maire Martikainen, on väsymyksestä 

huolimatta innostunut. Hän on juuri palan-
nut Gambiasta, jossa hän on viettänyt viisi 
kuukautta unelmansa parissa. Martikaisen 
Gambian projekti on hyvä esimerkki siitä, 
mitä kolmen tehokkaan naisen päättäväisyys 
voi saada aikaan. Martikainen on yhdessä ys-
täviensä Kirsi Rantasen ja Merja Mäkelän 
kanssa perustanut Busunbalan kylään ker-
hon gambialaislapsille. Naisten etunimien 
kirjaimista nimensä saanut MMK – Maailma 
me kaikki ry järjestää tällä hetkellä 33 lap-
selle koulumaista toimintaa maanantaisin ja 
torstaisin. 

- Kerhon ideana on saada lapset pois ka-
duilta ja opettaa heille perustaitoja elämän 
varalle. Haluamme luoda lapsille kokemuk-
sen siitä, että oppiminen on kivaa. Syömis-
tavat, käsien pesu, nenän niistäminen ja 
roskien kerääminen kuuluvat jokapäiväisiin 
askareisiin, Martikainen kertoo.

Luottamus Jumalaan ohjaa toimintaa

Gambia on köyhä, islamilainen maa, jossa 
kristittyjä on vain viisi prosenttia väestöstä. 
Taikauskoisuus näkyy kaikkialla. Kerho pitää 
kristillistä sanomaa avoimesti esillä. Jouluna 
lapsille luettiin tarina maailman ihmeellisim-
mästä yöstä. Naisten asema Gambiassa on 
heikko, ja Martikainen pitääkin tärkeänä, että 
myös tytöt saavat käydä koulua. Kerhoon tu-
lokkaita olisi enemmän kuin on mahdollista 
ottaa vastaan. Nuorimmat lapset kerhossa 
ovat kolmivuotiaita.

Kerhossa pelataan, leikitään, piirretään 
ja opetellaan lukemaan. Moni lapsi on saa-
nut vesivärit käteensä ensimmäistä kertaa 
elämässään. Luovuus löytää lukemattomia 
ilmenemismuotoja, kun lapset saavat mah-
dollisuuden. Toiminta sai alkunsa pienestä. 
Aluksi oli vain kaksi mattoa greippipuun 
alla. Vähitellen teetettiin tuolit ja pulpetit. 
Luku- ja kirjoitustaidoton leskirouva lahjoit-

ti kerholle tilat, kaksi varastohuonetta, jotka 
remontoitiin kerhon käyttöön.

- Asiat ovat ihmeellisellä tavalla asettu-
neet kohdilleen. Tämä projekti on kolmen 
naisen voimalla tehty juttu, ja on meidän ko-
koisemme. Koko maailmaa ei voi pelastaa, 
mutta pienilläkin teoilla voi olla merkitystä, 
Martikainen pohtii. Hän korostaa, että taval-
liset ihmiset voivat tehdä hyviä asioita. Suo-
malaisilla on varaa jakaa omastaan. Kaikilla 
ei ole mahdollisuutta itse lähteä vapaaeh-
toistyöhön, mutta aina voi tukea rahallisesti 
tai muulla panoksellaan.

Konkreettinen kummikohde

Martikainen pitää tärkeänä, että MMK:
n työ voi jatkua. Vapaaehtoisen työn ja lah-
joitusten voimin työtään tekevä järjestö etsii 
henkilöitä tai yhteisöjä, jotka sitoutuisivat 
rahoittamaan järjestön toimintaa. Naiskol-
mikon kolmisenkymmentä ystävää on si-
toutunut toiminnan rahoittamiseen. Lisäksi 
Martikainen toivoo, että lapsilla olisi mah-
dollisuus käydä peruskoulua. Kengät, laukut 
ja puvut maksavat yhden lapsen osalta noin 
30 euroa vuodessa. Tämän lisäksi juoksevat 
kulut, kuten ruoka ja matkakulut, maksavat 
15 euroa kuukaudessa. Martikainen koros-
taa, että organisaatioon ei hukata rahaa, 
vaan kaikki lahjoitukset menevät lapsille. 
Tampereen NNKY on jo parinkymmenen 
vuoden ajan tukenut Zimbabwen NNKY:n 
esikouluja. Nyt se on ensimmäisenä yhteisö-
nä päättänyt ottaa MMK:n projektin kummi-
kohteekseen. Lisää tukijoita kaivataan. Gam-
biassa työtä jatkavat nyt paikalliset ohjaajat. 
Maaliskuun lopussa Martikainen palaa itse 
kolmeksi viikoksi Busunbalaan katsomaan, 
mitä lapsille kuuluu.

Jos tahtoa, päättäväisyyttä ja unelmia 
riittää, pienillä teoilla voi saada paljon hyvää 
aikaan!

Tuuli Arola, TM

Kolme päättäväistä naista aloitti projektin Gambiassa Busunbalan kylässä:

Päiväkerho tuo toivoa lapsille

Oulun NNKY täyttää ensi vuonna 110 
vuotta. Perinteet ja pitkä ikä näkyvät mo-
nin tavoin yhdistyksen tiloissa: seinillä on 
iän tummentamia tauluja, kaappien peräl-
tä löytyy viehättäviä päiväkirjoja ja värise-
vällä käsialalla kirjoitettuja muistiinpanoja 
uudesta, viriämässä olevasta naistoimin-
nasta.

Kaikkein läheisimmäksi esineeksi on tullut 
kuitenkin kolehtikippo, joka on edelleen 
käytössä ja kaikkien NNKY:läisten tunte-
ma. Kippoon pudotetaan vapaaehtoiset 
kahvikolehdit, joita vuoden aikana kertyy-
kin usealta ryhmältä melkoisesti. Vieraat 
ihastelevat kaunista esinettä ja kyselevät 
sen alkuperää.

Vain �5 vuotta toiminassa mukana ollee-
na en ole osannut kysyjille vastata koleh-
tikipon juurista tai menneisyydestä. Mutta 
ehkä joku toinen osaa? Jään odottamaan 
oululaisten kolehtimuisteloita ja ehkä 
muutkin paikallisyhdistysten jäsenet voitte 
tähän osallistua: miten teillä kahvikolehdit 
kerätään vai kerätäänkö ollenkaan?

Maarit Peltoniemi, Oulu

Kolehti kilahtaa kippoon

Oulun NNKY:ssä vieraat ihastelevat kaunista ja tyylillä patinoitunutta kolehtikippoa. 
Yhdistys täyttää ensi vuonna 110 vuotta. Kuva: Sonja Joutsen.

Elämä voittaa
Naisten iltapäivä Lähetystalolla
Lauantaina 8.3.2008 klo 13.30-18

Lauluja, yhteistä jakamista ja tarinoita elämän kivuista, 
lohdutuksesta ja toivosta. Mukana mm. Eiri Hohenthal-Ny-
lund, Kirsti Kosonen, Matleena Pinola, Riitta Lehtola, Riitta 
Räntilä, Päivi Säynevirta, Päivi Granström ja Saviastiat.

Ohjelma
klo 13.30 Ilmoittautuminen ja kahvia tarjolla
klo 14.00 Musiikkia ja paneelikeskustelu
klo 16.00 Salaattibuffet
klo 17.00 Lauluyhtye Saviastiat

Ohjelma ja tarjoilu 15,- / 10,-
Ilmoittautuminen �9.�.�00S mennessä Lähetystoimistoon
puh. (09) 1�9 7407 tai helsinki.sls@mission.fi
Järjestäjät: Suomen Lähetysseura ja NNKY-liitto ry

Aarteita Saviastioissa 30 vuotta
Lauluyhtyeemme syntyi Kotkassa vuonna 1978. Vuosiin on 
mahtunut paljon erilaisia elämänvaiheita, iloja ja suruja, tus-
kailuja naiseuden ja itsetunnon kanssa, masennusta ja uupu-
mustakin. Elämä on silti voittanut ja sydämistä nousee kiitos 
Suurelle Savenvalajallemme. Laulamme edelleen alkuperäi-
sessä viiden naisen kokoonpanossa ja aloitamme juhlavuo-
temme esiintymällä naisten iltapäivässä.
Päivi Granström, Suomen Lähetysseuran musiikkisihteeri

Kerhossa opetellaan perustaitoja elämän varalle. 
Käsien pesu ja hyvät käytöstavat kuuluvat jokai-
seen kerhopäivään. Kuvat: Maire Martikainen/ 
MMK – Maailma me kaikki ry
maailma.mekaikki@gmail.com

Maire Martikainen sylissään Swado. Vasemmalla 
työkumppani Merja Mäkelä.


