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Poliittisesti korrektia

PÄÄKIRJOITUS

Pirjo-Liisa Penttinen (oik.) ottaa vastaan NNKY:n talon 80-vuotisjuhla-
tervehdyksen Housekeep Servicen johtaja Tuulikki Bohmilta, joka on 
Hotelliyhtymä Oy:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hotelli Helkan 
kokoustila Saarnissa oli juhlapäivänä 26.2. esillä talon historiasta 
kertova valokuvanäyttely.

MIELIPIDE

NNKY-liiton uuden hallituksen jäseniä esittäytyy 
tällä palstalla vuoden 2008 aikana.

Ensimmäistä kertaa elämässäni, puolivuosisadan 
ollessa ihan ovella, asun itsekseni, lapset kodista 

lentäneinä. Ihana vapaus!  On omaa aikaa harrastaa ja 
osallistua. Ei kiireellä töistä kotiin laittamaan ruokaa, ei 
siivoamista tai pyykkäystä, jos ei ”maita”, on omaa rau-
haa eikä musiikki soi liian lujasti (ja jos soi, niin soi juuri 
se musiikki mistä itse nautin), ei tarvitse odotella yöstä 
saapuvia: ”onkohan jotain sattunut, kun jo ei kuulu”. 
Ihan joka ilta minulla ei enää ole kamala ikävä lapsiani 
Juttaa ja Antti-Jussia, ikävä vain… Tässä hiljaisuudessa 
joskus kaipaan sitä kinastelua, musiikin pauhua, huu-
toa, pahantuulisia purkauksia, samoin innostusta ja rie-
mun kiljahduksia. Niin rakkaita minulle, molemmat.

Nyt päiväni täyttyvät työstä ja aika usein viikonloputkin. 
Päivisin olen Lahden ammattikorkeakoulun Innovaa-
tiokeskuksessa projektisihteerinä. Haastava ja kannus-
tava työpaikka ja -yhteisö. Lisäksi useana viikonloppu-
na tuurailen paikallisissa sairaaloissa sairaanhoitajan 
toimissa, yleensä pitkäaikaissairaanhoidon osastoilla. 
Olen opiskellut (vai pitäisikö sanoa aikuisopiskellut) 
koko ikäni. Pitkän pankkiuran jälkeen opiskelin dia-
konissa-sairaanhoitajaksi viime vuosikymmenen lo-
pussa. Vuosi sitten valmistuin tradenomiksi sosiaali- ja 
terveysalan taloushallinnon asiantuntijaohjelmasta. Voi 
siis sanoa, että opiskelu on harrastukseni. Sen lisäksi 
minusta on mukavaa lukea muitakin kuin tenttikirjoja, 
nautin luonnossa liikkumisesta, sienestäminen ja mar-

jastaminen, samoin vesillä liikkuminen, ihan kaikenlaisilla ve-
neillä ja laivoilla, on rentouttavaa ja nautittavaa. 

Ja tietysti NNKY-liike on rakas, lähellä sydäntäni oleva mie-
luinen harrastus. Tämä juuri alkanut kausi on toinen hallitus-
kauteni. Hyvin olen päässyt toimintaan sisälle. Olen saanut 
tutustua hienoihin naisiin kotimaassa ja maailmalla. Upea ko-
kemus oli viimekesäinen maailmanneuvoston kokous Kenian 
Nairobissa ja kokousviikkoa ennen vierailu Tansaniassa Mo-
shin NNKY:ssä. Ehkä eksoottisin matkani koskaan oli bussi-
matkamme Tansanian Moshista Kilimanjaron juurelta Kenian 
Nairobiin paikallisella vakiolinjalla, todellista extremeä. Sa-
moin hienona kansainvälisenä kokemuksena on mainittava 
toissavuotinen Euroopan NNKY:den kokous Helsingissä.

Olen NNKY-liiton työvaliokunnassa ja hallituksen talousvas-
taava. Edellisellä kaudella olin julkisen vaikuttamisen tiimin 
jäsen ja nyt tällä uudella kaudella mukana naisten ja tyttöjen 
tukemisen työryhmässä, jossa erityisenä vastuualueenani on 
hiv- ja aids-asiat. Tämä maailmanlaajuinen, vakava yhteinen 
ongelmamme konkretisoitui minulle viimekesäisen maail-
manliiton kokouksen yhteydessä olleessa IWS (Internatio-
nal Women’s Summit) konferenssissa. Se oli suurin tähän 
mennessä maailmassa järjestetty hiviin ja aidsiin keskittynyt 
konferenssi, joka lähestyi ongelmaa erityisesti naisten näkö-
kulmasta. Mieleeni painui usein esitetty toivomus siitä, ettei 
hivistä ja aidsista voi päättää ”jossain muualla” projekteissa 
ilman, että sairastuneita itseään kuunnellaan. Tämä toivo-
mus pätee ihan kaikessa avustamisessa ja avustustoiminnas-
sa.  Pelkkä halu auttaa ei riitä – pitää myös osata kuunnella 
ja keskustella siitä, millaista apua tarvitaan.

Kuten ”hallituskollegani” ja ystäväni Maritta edellisessä Nä-
kyvässä Naisessa ytimekkäästi totesi, paikallisyhdistykset 
ovat tärkein pohja NNKY-liiton toiminnassa. Omassa pai-
kallisyhdistyksessäni Lahdessa toimin varapuheenjohtajana. 
Yhdistyksellämme on pitkä ja kunnioitettava toiminta taka-
naan. Yhdistys perustettiin vuonna 19�0, mutta aktiivista toi-
mintaa on ollut jo vuodesta 1911. Vapaudenkatu 8:ssa, ihan 

kaupungin sydämessä, 
on yhdistyksen omis-
tuksessa ollut vuodesta 
19�8 kaunis jugendsali, 
joka vuonna �000 enti-
söitiin ja peruskorjattiin 
museoviraston valvon-
nassa. Tilaa vuokrataan 
erilaisiin tilaisuuksiin, 
kuten kokouksiin, ristiäi-
siin, häihin ja muistotilai-
suuksiin. 

Vielä tämän kevään 
ajan Lahden NNKY:ssä 
toteutetaan Raha-auto-
maattiyhdistyksen rahoittamaa Iltarusko-projektia, jossa 
tuemme lahtelaisia vanhuksia, jotta he pystyisivät asu-
maan kotonaan mahdollisimman pitkään. Gospel-latino 
on saanut hyvän vastaanoton. Raamatunajan ruoat -tee-
malla kokoonnumme hyvän seuran, ohjelman ja ruoan 
kera. Nuorille on luova kuvataidekerho ja joka kuukau-
den ensimmäisenä keskiviikkona, joka perinteisesti on 
Lahdessa markkinapäivä, jugendsalissamme on kirppu-
tori ja markkinakahvila. Perinteeksi ovat muodostuneet 
myös joulu- ja vappumyyjäiset. Säännöllisen toiminnan 
lisäksi järjestämme paljon erilaisia tapahtumia, retkiä ja 
luentoja. Viime syksynä järjestimme yhteistyössä paikal-
lisen NMKY:n kanssa Tuomasmessun. 

Lopuksi vielä tämän numeron mies-teemaan liittyen ha-
luan laittaa katkelman Miten elää toisen kanssa -kirjasta, 
jossa David Viscott kauniisti kirjoittaa: ”Naisten ei pitäi-
si tulla miesten kaltaisiksi. Miesten ei pitäisi tulla naisten 
kaltaisiksi. Meidän kaikkien pitäisi tulla inhimillisemmiksi, 
suvaitsevammiksi, lämpimimmiksi ja rakastettavammiksi, 
pelottomiksi tuntemaan ja välittämään toisista.”

Ulla Saarela

Ne tarttuvat hassusti mieleen ja kieleen, joskus kuin 
takiaiset. Niistä tehdään listoja ja bingorivejä, joi-

ta joskus ruksataan sen mukaan, onko puhuja jo kaikki 
käyttänyt. Tuokin ilmaisu ”poliittisesti korrekti” on sel-
lainen, jonka joku jossain ensin sanoi ja sitten se levisi 
moniin kieliin ja yhteyksiin. 

On olemassa muotisanoja, aivan kuin muotivärejä. 
Mikä on sinun suosikkisi juuri nyt? 
 
Jotakin samanlaista on kasvatukseen liittyvässä keskus-
telussa puhuttaessa naisen ja miehen, tytön ja pojan 
malleista ja niitä kuvailevista sanoista. Monesta tutki-
muksesta yhä selviää, että pojan toiveominaisuuksiksi 
kuvataan vahvuus ja kestävyys, urheus, jopa itsepäi-
syys. Naisiin liitetään kiltteyttä, hoivaa, ymmärrystä…
Sanat muuttuvat, asenteet eivät niin nopeasti. Miehet 
kuulemma katsovat peiliin nähdäkseen itsensä, naiset 
muuttaakseen itseään, nähdäkseen korjattavaa.  Sama 
tapa taitaa koskea kotipaikasta puhumista. Tulen Nur-
mijärveltä. Ei ole kauaa siitä, kun sanoin mieluummin 

”Nurmijärven kunnan alueelta, Rajamäeltä”. Tänään on hel-
pompi tunnustaa olevansa nurmijärveläinen, kun siitä on 
tehty tihentyvää ruuhka-Suomea kuvaava termi, jonka löytää 
mitä ihmeellisimmistä yhteyksistä. 
 
Aleksis Kivi kertoi kotiseudustaan 1800-luvun lopulla: ”-- 
Muuten tahdon sinulle edeltäkäsin sanoa, ettei Nurmijärvi 
enemmän luonnon kuin taiteen puolesta voi tarjota sinulle 
mitään mielenkiintoista: ei ylänköjä ja laaksoja romanttisis-
sa ryhmityksissä -- Paljaita ahoja olet näkevä, yksitoikkoisia 
metsiä ja metsien keskellä jonkin tiheästi rakennetun maa-
laiskylän.” Muualta tullut kansallismaisemiemme kuvaaja I. 
K. Inha kuvasi Nurmijärveä vuonna 1909 seuraavasti: “Mai-
semat muuttuvat mäkisemmiksi. Tie nousee ja laskee, kulkee 
poikki syvien jokilaaksojen, leukoilee jylhäin sydänvaarain 
rinteitä, pujottelee läpi kangasmetsäin, kuusikkonotkojen, 
koivulehtojen…” Kuvailikohan hän oikeasti samoja paikkoja 
kuin A. Kivi vai käyttikö hän eri ajan muoti-ilmaisuja? Mitä 
kiinteistönvälittäjä tänään sanoo? 
 
YK:n Ihmisoikeuksien julistus täyttää tänä vuonna 60 vuotta. 

Sen mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus elämään, va-
pauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tämä tar-
koittanee myös vapautta valita niitä sanoja, joilla kukin 
elämäänsä ja ympäristöään kuvaa. Se viitoittaa vahvasti 
myös tietä maailmaan, jossa vallitsee täydellinen tasa-
arvo. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan käsiä, jalkoja, sui-
ta ja sydämiä, jotka muuttavat sosiaalisia, kulttuurisia ja 
taloudellisia edellytyksiä ja luovat mahdollisuuksia kehi-
tykseen. 
 
NNKY-liikkeen keskeisiin tasa-arvotavoitteisiin kuuluu 
toiminta haavoittuvissa ja kriisiolosuhteissa elävien nais-
ten ja tyttöjen tukemiseksi, toiminta naisiin kohdistuvan 
väkivallan lopettamiseksi ja naisten saaminen mukaan 
konfliktien ratkaisemiseen ja rauhanrakentamiseen. On-
neksi nyt on myös poliittisesti korrektia puhua näistä 
tavoitteista. Ja vähintäinkin yhtä korrektia sekä naisille 
että miehille on toimia näiden vuosituhattavoitteiden 
toteutumiseksi.
 
Pirjo-Liisa Penttinen 

Ulla keskittyy NNKY:ssä 
naisten ja tyttöjen tukemiseen

Pirjo-Liisa Penttinen
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NNKY:n talo 
täytti 80 vuotta

NNKY:n taloa rakennettiin naisvoimin niin paljon kuin 
mahdollista ja varoja rakennusurakkaan kerättiin mm. kaup-
paamalla kangaskukkia ja pahvitiiliä. Helsingissä Pohjoisella 
Rautatiekadulla NNKY:n talossa sijaitsevat nykyisin NNKY-lii-
ton omien toimitilojen lisäksi Hotelli Helka, Helkan Keittiö ja 
Helkan Baari.

NNKY:n talo New Yorkissa innosti Suomen NNKY:läisiä 
rakentamaan oman talon Helsinkiin naisten turvasatamak-
si ja aktiviteettikeskukseksi kristillisessä hengessä. Taloa 
tehtiin naisvoimin niin paljon kuin mahdollista: mm. talon 
piirustukset laati arkkitehti Wivi Lönn, jota avusti arkkiteh-
ti Aili Salli Ahde. Wivi Lönn myös asui talossa elämänsä 
loppupuolella. Talo maksoi 7 miljoonaa silloista markkaa, ja 
varat kerättiin lahjoituksin, osakekirjoin, lainoin ja kauppaa-
malla kangaskukkia, postikortteja ja pahvitiiliä. Talo valmis-
tui 80 vuotta sitten, ja avajaisjuhlaa �6.�.19�8 kunnioittivat 
läsnäolollaan mm. tasavallan presidentti L.K. Relander. 
Piispa Jaakko Gummerrus vihki talon käyttöön. 

Talon 80-vuotispäiviä vietettiin huomattavasti rennommin. 
Juhla pidettiin uudessa kokoushuone Saarnissa, joka alun pe-
rin on ollut osa suurta juhlasalia, josta sittemmin on luovuttu. 
Näyttelijä Seela Sella viihdytti runolausunnallaan ja mainiolla 
monologilla yli 40-vuotiaiden ihmisten kohtaamasta syrjinnäs-
tä ja muista nykyajan kotkotuksista. Turkulainen nuorten nais-
ten kvartetti VoiS lauloi a capella -musiikkia ja NNKY-liiton 
hallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen kertoi talon 
historiasta.

Anne Lagerstedt

Maailman NNKY-päivä yhdistää maailmanlaajan naisten 
ja tyttöjen liikkeen tekemään työtä oikeudenmukaisuuden, 
rauhan, terveyden, ihmisarvon, vapauden ja puhtaan ym-
päristön puolesta. NNKY-päivää vietetään vuosittain �4.4. 
Kansainvälinen NNKY:n teemapäivä on saanut alkunsa jo 
vuonna 1947, ja vuodesta �00� päivää on vietetty Aamiai-
nen kiertää maailmaa -tapahtumissa - maapallon ja kellon 
ympäri. 

Suomessa NNKY-toiminnan kattavana teemana on 
tänä vuonna ”Muutumme ihmisinä – muutamme yhteisöjä.” 
NNKY:n Maailmanliitto kannustaa NNKY-päivän tilaisuuk-
sissa nostamaan esille naisia muutoksen suunnannäyttäjinä. 
NNKY-päivän aamiaisilla ja muissa tapahtumissa kunniak-
kaita naisten tarinoita voi esittää monin tavoin, vaikkapa 
tekstejä, kuvia tai musiikkia hyödyntämällä. NNKY:n Maa-
ilmanliitto myös kannustaa keräämään tilaisuuksissa varoja 
NNKY-työlle. Yhdeksi keräysten kohteeksi Maailmanliitto 
tarjoaa The Honouring Women Leaders -kampanjaa, jossa 

Maailman NNKY-päivä 24.4.  

Yli 40-vuotiaatko muka ikäloppuja? Ja mitä vielä! Seela Sellan mainio 
monologi pureutui mm. ikäsyrjintään. 

NNKY-liiton puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosta ja Hotelliyhtymä Oy:n halli-
tuksen puheenjohtaja Petra Saarenmaata kiinnosti NNKY-talon historia.

NNKY-talon 80-vuotispäivänä julkaistiin � kappaleen uniikkikirja Tiilillä 
tehty. Hotelli Helkan ja NNKY-liiton henkilökunta ihasteli kirjan kuvitusta. 

NNKY:t voivat antaa kunniamaininnan ansioituneelle naisel-
le tekemällä lahjoituksen Maailmanliiton keräystilille. Yli �00 
NNKY:n naista eri puolilta maailmaa on saanut kampanjassa 
kunniamaininnan.

Millaisen NNKY-päivän tilaisuuden Sinun yhdistyk-
sessäsi tänä vuonna järjestää? NNKY-päivänä niin jä-
senet, ystävät kuin kaikki kiinnostuneet voivat saada lisätie-
toja ja innostusta NNKY:n maailmanlaajasta työstä erilaisissa 
paikallisissa tilaisuuksissa.

NNKY-liitto järjestää Helsingissä Hotelli Helkan koko-
ustila Saarnissa NNKY-päivän brunssin 24.4. klo 10 alka-
en. Brunssilla luovutetaan NNKY:n tunnustuspalkinto tyttöi-
hin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi tehdylle 
työlle. 

Tervetuloa viettämään NNKY-päivää!

Mari Hyttinen
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tohallinto pyytää kunnioittavim-
min Teitä olemaan
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– K.F.U.K:s Hem A.B:n oman 

talon vihkiäisjuhlassa 
Pohj. Rautatienkadun 23:ssa 
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1928 klo 1 päivällä.Pyydetään kohteliaimmin olemaan paikoillaan 5 

min. ennen klo 1.
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Saako poika itkeä? Saako poika harrastaa 
balettia? Onko pojalla sopivaa lähteä opis-
kelemaan hoivatyötä? Tekeekö armeija po-
jista tosi miehiä? Ja toisaalta: Tiskaako mies?  
Sallitaanko miehelle isyysloma? Voiko mies-
kin olla väkivallan uhri omassa kotonaan? 
Onko ”ämmämäistä” näyttää tunteensa?

Sukupuolirooleista ja -stereotypioista 
on totuttu puhumaan naisnäkökulmasta. 
Samoin sana tasa-arvo herättää yleensä en-
simmäisenä mielleyhtymän naisista ja epä-
tasa-arvosta vaikkapa työelämässä. Stereo-
tyyppiset sukupuliroolit kahlitsevat kuitenkin 
myös poikia ja miehiä ahtaisiin lokeroihin. 
Sukupuolirajoja rikkova poika saa helpos-
ti peräänsä Homo!-huutoja. Oman itsen ja 
etenkin itsetunnon löytäminen voi olla vai-
keaa, jos ei sovi muottiin.  

Tasa-arvokeskustelua poikien 
näkökulmasta

Mikä avuksi tasa-arvo- ja ihmisoikeus-
keskusteluun poikien näkökulmasta? Vuon-
na �004 ilmestyneen Friidun eli tyttöjen ja 
naisten tasa-arvoa käsittelevän opetusma-
teriaalin innoittamana Setlementtinuorten 
liitto julkaisi syksyllä �007 Poikien maailma 
-hankkeessa toteutetun Fredi-materiaalin 
avaamaan poikien näkökulmaa tasa-arvoon. 
Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi kou-
luissa ja nuorisotyössä. Fredin kantavana 
ideana on, että itseään ja omia oikeuksiaan 
kunnioittava ihminen kykenee tuntemaan 
empatiaa ja arvostusta myös muita kohtaan. 
Materiaalin harjoitukset ja esimerkit nouse-
vat nuorten omasta elämästä.  

Fredin ja Friidun tarkoituksena ei ole 
jakaa ihmisoikeuksia tyttöjen ja poikien oi-
keuksiin tai kasvattaa raja-aitoja, vaan päin-
vastoin purkaa luutuneita rooleja ja antaa 
kaikille mahdollisuus tasa-arvoisen yhteis-
kunnan rakentamiseen.    

Sukupuolitietoista nuorisotyötä

Miksi sitten pojille ja tytöille halutaan jär-
jestää omia ryhmiä ja tuottaa erillisiä mate-
riaaleja? Fredin ja Friidun lisäksi esimerkiksi 
tästä sopivat Helmi-ryhmät, joiden vanave-
dessä seurakunnissa ollaan aloittelemassa 
poikien omia ryhmiä Arto Köykän Körmy-
kirjan myötä. 

Sukupuolisensitiivisessä eli sukupuoliher-
kässä tai sukupuolitietoisessa kasvatus- ja 
nuorisotyössä on kysymys positiivisesta so-
siaalisesta vahvistamisesta. Tyttö- ja poika-
ryhmät tukevat myönteisen sukupuoli-iden-
titeetin kasvua ja edistävät parhaimmillaan 
erilaisuuden hyväksymistä. Oman vertais-
ryhmän turvallinen ilmapiiri mahdollistaa 
identiteettikokeilut ja oman tien etsimisen 
myös totuttujen kaavojen ulkopuolelta.

Sukupuolisensitiivisessä nuorisotoimin-
nassa jokaisella tulisi olla mahdollisuus olla 
sellainen kuin on, silloinkin kun ei koe sopi-
vansa ympäröivän yhteisön malliin siitä, mil-
lainen tytön tai pojan kuuluu olla. Lopulta 
kysymys on liian ahtaiden sukupuoliroolien 
purkamisesta, jotta jokainen tyttö ja poika, 
mies ja nainen, voisi olla aidosti sellainen 
kuin on. Sanomattakin on selvää, että näin 
pyritään rakentamaan tasa-arvoista yhteis-

kuntaa myös laajemmassa mittakaavassa. 
Tämän päivän tytöt ja pojat kun ovat lähitu-
levaisuuden naisia ja miehiä. 

Aikuisen antamalla esimerkillä 
on merkitystä

Käytännön sukupuolisensitiivisessä työs-
sä aikuisten omalla käytöksellään antamalla 
mallilla on suuri merkitys. Sukupuoliroolien 
purkaminen pitäisikin aloittaa omien käsi-
tyksien ja ennakkoluulojen tiedostamisesta. 
Erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta 
rooliodotukset tai ennakkoluulot saattavat 
siirtyä huomaamatta uusille sukupolville. 
Aikuinen antaa esimerkin omalla toiminnal-

laan, ei niinkään sanoillaan. Parhaimmillaan 
tyttöjen ja poikien elämässä on useita kiin-
teitä suhteita aikuisiin ja niiden kautta myös 
monipuolisia roolimalleja, mikä on omiaan 
tukemaan oman paikan ja itsen etsintää. 

Uusmediat, medioiden suoltama seksi 
ja porno sekä tiedonkulun globalisoitumi-
nen luovat haasteita, mutta toisaalta myös 
kasvattavat tarvetta sukupuolisensitiiviselle 
kasvatukselle. Lapsilla ja nuorilla ei ole enää 
juurikaan mahdollisuutta tutustua seksuaali-
suuteensa omaan tahtiin ja omia tunteitaan 
kuulostellen. Sen sijaan mediat suoltavat 
heille seksuaalisesti värittynyttä materiaa-
lia taukoamatta. Mainokset luovat kiiltoku-
vamaisia ja viimeisen päälle ”brändättyjä” 
kuvia naiseudesta ja miehuudesta, joihin 
tytöt ja pojat vertaavat itseään. Kaikki mah-
dollinen asiallinen ja epäasiallinen tieto on 
löydettävissä internetistä hakukoneen nap-
pulaa klikkaamalla. Usein lapsille ja nuorille 
internet on ensisijainen tiedonlähde ja he 
ovat usein myös taitavampia tietoyhteiskun-
nassa surffaajia kuin vanhempansa. 

Medialukutaito haltuun

Nuorten sosiaalinen elämä pyörii nykyisin 
pitkälti virtuaalimaailmassa. Vanhemmilla ei 
usein taida olla käsitystä siitä, mitä nuoriso 
netissä puuhailee. Tarvetta yhteisille peli-
säännöille ja kasvatukselle siis löytyy. Media-
kasvatuksella tulisi olla iso osa sukupuolisen-
sitiivisessä kasvatuksessa ja kasvatuksessa 
yleensäkin. Fredi-materiaalissa mediakas-
vatukselle on varattu kokonainen alaluku, 
jossa käsitellään mm. mediakriittisyyttä, me-
dian pornoistumista ja mainosten utopistis-
ta maailmaa. Keskeisellä sijalla Fredissä on 
myös asiallisen tiedon antaminen esimerkik-
si seksuaalisuuteen liittyvissä asioista.

”Tunne oma arvosi ja ihmisoikeutesi. 
Olet arvokas ja ainutlaatuinen”, näin voisi 
summata Fredin sanoman pojille ja miehille. 
Ei hassumpaa, eikä yhtään ämmämäistä. Uu-
det materiaalit ja toimintamallit toimivat he-
rättelijöinä ja rohkaisijoina kaikille kasvatus- 
ja nuorisotyöntekijöille. Lisäksi ne toimivat 
taustamateriaaleina tyttö- ja poikaryhmille. 
Tasa-arvoisessa ja suvaitsevassa yhteiskun-
nassa jokainen tyttö, poika, nainen ja mies 
saa olla oma itsensä. 

Maiju Poikolainen
Vs. toiminnallinen sihteeri   
Helsingin NNKY

Lähteet:
Anttonen, Erja: Nuorisotyötä sukupuolisensitii-

visesti. Nuorisotutkimus 2/2007. Nuorisotutkimus-
seura. 2007   

Fredi – Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet.
Toim. Saija Holm ja Mari-Elina Laukkonen. 

Setlementtinuorten liitto ry. 2007   
Friidu – Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. 

Toim. Rosa Puhakainen. Amnestyn Suomen 
osasto, FinnWID, Ihmisoikeusliitto, Suomen YK-
liitto, Tyttöjen talo, ja Unioni Naisasialiitto Suo-
messa. 2004   

Köykkä, Arto. Körmykirja. Lastenkeskus. 
2007   

Näre, Sari: Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen 
tyttötyö.   Nuorisotyötä on tehtävä – Menetelmien 
perustat, rajat ja mahdollisuudet. Toim. Tommi 
Hoikkala ja Anna Sell. Nuorisotutkimusverkosto/
Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76. 2007   

Punnonen, Varpu: Sukupuoli ja nuoret – eväi-
tä käytännön työhön. Nuorisotutkimus 2/2007. 
Nuorisotutkimusseura. 2007a.

Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö. 
Nuorisotyötä on tehtävä – Menetelmien perustat, 
rajat ja mahdollisuudet. Toim. Tommi Hoikkala ja 
Anna Sell. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutki-
musseura, julkaisuja 76. 2007b   

Fredin on kuvittanut Jii Roikonen. Fredistä on 
tulossa ruotsinkielinen painos tämän kevään ai-
kana. Materiaalia voi tilata postimaksua vastaan 
Setlementtinuorten liitosta, www.setlementtinuo-
ret.fi.

”Se ei ole mies eikä mikään...”
Fredi kertoo pojille tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista
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Suomessa pojat tykkäävät pelata 
erilaisia pallopelejä, varsinkin jalka-
palloa – kuten tykkäävät pojat kaik-

kialla ympäri maapallon, huippustadioneilta 
surkeimpiin slummeihin. Sanonta kuuluukin, 
että jalkapallo on maailman puhutuin kieli. 
Palloa potkitaan samoilla periaatteilla kaik-
kialla maailmassa. Oivalsin itse tämän asian 
lopullisesti vieraillessani Suomen NMKY:n 
järjestämällä opintomatkalla Gambiassa Ka-
bakelin kylässä.

Syrjäisen kylän kouluun viemistämme 
tuliaisista varmasti mieluisimmat olivat jal-
kapallot - varsinkin pojille. Lisäksi muun mu-
assa ohjauskartiot löysivät tiensä luontevasti 
jalkapallon maalitolpiksi. Jalkapallo ei vaadi 
kalliita ja monipuolisia perusvarusteita, aino-
astaan hieman tilaa, intoa, kavereita ja pallo 
riittävät, ja hauskaa on. Tämän minulle to-
distivat Gambian Kabakelissa koulua käyvät 
pikkupojat, jotka riemusta kiljuen aloittivat 
pelin ja juoksun pallon perässä.

Nykyisin jalkapallo ei tietenkään ole yksin 
miesten ja poikien laji. Myös tytöt ja naiset 
ovat löytäneet jalkapallon omakseen. Usein 
kuitenkin pallon pelaaminen ja potkiminen 
on juuri isän ja pojan yhteinen juttu ja har-
rastus. Samalla esimerkiksi arvoturnausten 
aikana perheenisät ehkä turhankin usein lin-
noittautuvat televisioiden ääreen. 

Mutta mikä tekee pallon potkimisesta 
kaikkialla maailmassa niin suositun pelin, 
että sen nimeen vannotaan ja julistetaan 
melkeinpä sotia?  Siinä missä nuoret ym-
päri maailmaa pelaavat jalkapalloa, seuraa-
vat muut suurella tunteella arvoturnauksia 
ja muita sarjapelejä. Suomessakin urheilun 
suurin lajiliitto on palloliitto, vaikka Suomi ei 
lajin ”suurin” kuulukaan. 

Aidosti globaalia kulttuuria

Toimittaja Heikki Ikonen on arvioinut 
jalkapallon suosion johtuvan siitä, että jalka-
pallo on sopeutunut loistavasti eri kulttuu-
reihin. Saksalaiset perustavat pelinsä juoksu-
voimaan ja järjestelmällisyyteen, italialaiset 
armottomaan puolustukseen, brasilialaiset 
tekniseen taitoon ja improvisaatioon, eng-
lantilaiset voimakkaaseen hyökkäykseen ja 
afrikkalaiset nopeuteen ja yllättäviin yksilö-
suorituksiin. 

Pelin tiimellyksessä lasten ja nuorten kas-
tit unohdetaan nopeasti. Lajin suosion sinet-

ti onkin, ettei se tunne vain yhtä totuutta, 
vaan kaikki kulttuuriset kilpailevat ja vuoro-
vaikuttavat tasavertaisesti ja hedelmällisesti. 
Siksi “futis” on aidosti globaalia kulttuuria, 
jota ymmärretään ja rakastetaan kaikkialla, 
ja siksi se voi toimia eri kulttuureista tulevien 
ihmisten - esimerkiksi siirtolaisten ja valtavä-
estön - luontevana kohtauspaikkana. 

Kansainväliseen liikuntakulttuuriin ku-
luu luonnollisesti muutakin kuin jalkapallo, 
vaikka se suosituin onkin. NMKY:n urheilun 
keskiössä ovat maailmanlaajuiset NMKY:n 
”omat” suuret palloilulajit kuten koripallo ja 
lentopallo. Näistä varsinkin koripallo on vah-
vistanut asemiaan maailman kaikissa kolkis-
sa. Pelaamiseen kuuluu ehdottomasti myös 
yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen, 
lapselle ja nuorelle ominainen juokseminen 
ja liikkuminen saavat lisäksi sisältöä ja mie-
lenkiintoa pelin tiimellyksessä. Lajin luomat 

Gambiassa Kabakelin kylässä lapset saivat Suomen NMKY:iden liiton tuliaisina 
muun muassa jalkapalloja. Pojat aloittivat heti pelin riemusta kiljuen.

idolit erilaisine taustoineen tuovat myös 
oman sähäkkyytensä lajin suosioon.

NMKY:n tarjonta on monille ainoa 
mahdollisuus harrastaa liikuntaa

USA:n NMKY oivalsi ensimmäisenä lii-
kuntakasvatuksen tarjoamisen tärkeyden 
nuorille miehille keinona kohdata henkilön 
tarpeet. He ymmärsivät myös, että paikalli-
set NMKY:t, jotka ottivat urheilun mukaan 
ohjelmiinsa, selviytyivät samalla kun muut 
eivät selviytyneet. NMKY:n tarjoama edulli-
nen tai ilmainen liikuntatarjonta eri puolilla 
maailmaa onkin monille köyhissä oloissa elä-
välle nuorelle ainoa mahdollisuus harrastaa 
liikuntaa. Liikuntakasvatus ja urheilu ovatkin 
muodostuneet avaintekijöiksi rakennettaes-
sa nuorten luonnetta riippumatta kastista, 
väristä ja uskonnosta.

Mutta vielä jalkapalloon ja takaisin Gam-
biaan. Gambian NMKY järjesti suomalaisille 
ja gambialaisille nuorille mahdollisuuden 
tutustua toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia vierai-
lumme yhteydessä. Tapaamista ei järjestetty 
luokkatiloissa tai muutenkaan neljän seinän 
sisällä vaan paikallisella rannalla. Monenlai-
sen ohjelman joukossa oli osuus myös yhtei-
selle jalkapallo-ottelulle. Ainoastaan tämä 
ohjelma kokosi lopulta kaikki tilaisuuteen 
osallistuvat nuoret kokoon. Ottelu keräsi li-
säksi muutaman muun rannalla tallustelleen 
nuoren mukaan pelin tiimellykseen. Tässä 
on vielä yksi näyttö liikunnan - ja varsinkin 
pallon - yhdistävästä voimasta.

Timo Sinervo
Toiminnanjohtaja
Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry

Yhteinen jalkapallo

Koskettava sukan tarina
Oulun NNKY:llä on koko talven ahkeroitu sukkia, 

mutta ei mitä tahansa sukkia vaan innoittajana on ollut 
malli ja tarina, joka koskettavuudessaan on saanut ne-
kin innostumaan sukankutomisesta, jotka aiemmin ovat 
pitäneet sitä tylsänä hommana. 

Tässä siis sukan tarina, joka tiettävästi tätä nykyä kul-
kee ympäri maata ja saa yhden jos toisenkin tarttumaan 
puikkoihin!

Sukka sai alkunsa villatakin helmasta
Tämän sukan sydämellisen ja mieleenpainuvan tari-

nan kertoi meille Eila Turenius neulekoulussa viime ke-
väänä. Alkuperäiset valkoiset sukat ovat Terttu Latvalal-
la varmassa tallessa.

Terttu Latvalan äiti Kerttu Latvala oli matkalla � kuukauden ikäisen tyttövauvansa Tuulan 
kanssa sotaa pakoon alkuvuodesta 19�9. Junamatka Vaasasta keskeytyi, kun rata oli poikki 
pommitusten takia. 

Junassa oli heitä vastapäätä istunut eläkkeelle oleva käsityönopettaja, jolle tuli sääli 
pientä vauvaa ilman tossuja. Niinpä hän oli purkanut valkoista käsin neulottua villatakkiaan 
ja neulonut langasta sukat radan korjaustöiden aikana. 

Kerttu Latvala neuloi elämänsä aikana useita satoja sukkia tällä samalla mallilla, uudet 
sukat aina kun tuttavapiirin syntyi uusi vauva. Myös Terttu Latvala on neulonut yli �00 paria 
ja Eila Tureniuskin yli �0 paria. 

Paitsi että sukka on kaunis katsella, se pysyy erittäin hyvin pienen lapsen jalassa.

Maarit Peltoniemi, Oulun NNKY

SYLVI – siinä vasta nainen! 
Koulutuspäivä monikulttuurisesta toiminnasta, sen aloitta-
misesta ja kehittämisestä NNKY:n paikallisyhdistyksessä 
lauantaina 12.4. Hotelli Helkassa Helsingissä.

Käytännönläheisessä päivässä etsitään eväitä maahan-
muuttajan kohtaamiseen, siihen miten näkisimme ihmi-
sen ”maahanmuuttajan” takaa. 

Ohjelma
11-1� Lounas
1�.00 Seminaarin aloitus
Sylvi-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Maarit Pel-
toniemi. Puheenvuoro, YTM Eija Mukka: ”Kuka minä olen 
ja mihin minä kuulun – maahanmuuttajan sosiaalisen identiteetin rakentuminen”
1�.00 Sylvi - miten kaikki alkoi ja missä mennään tänään, järjestösihteeri Riitta Räntilä
1�.�0 Keskustelun virittämiseksi puheenvuorot monikulttuurisen toiminnan haasteista
ja iloista Turussa ja Imatralla
1�.00 kahvia tarjolla, työskentely jatkuu
16.�0 Seminaarin yhteenveto ja päätös

Ilmoittautuminen viimeistään 8.4. mennessä Leila Variolalle NNKY-liittoon, leila.variola@
ywca.fi.Sylvi-projekti tarjoaa lounaan ja kahvit, paikallisyhdistys maksaa osallistujan matkat.
Lisätietoja: Maarit Peltoniemi, puh. 040 7�1 4480, maarit.peltoniemi@co.inet.fi ja
järjestösihteeri Riitta Räntilä, riitta.rantila@ywca.fi.

Tervetuloa!

KUTSU koulutuspäivään:

Matti Vainio
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KOLUMN

Nina Österholm

- Jag tycker om machokulturen. Ni kunde alla vara lite 
mera macho, speciellt tjejerna! Så sa en av mina lärare en 
gång när han ville se mera ”stake” i vår intervjuteknik.

Machismo är en stereotyp som ser mäns rätt att vara 
män som självklar och där typiskt manliga attribut framhävs. 
Machon skall uppföra sig som en självsäker, kaxig kvinnot-
jusare och hans manliga identitet förknippas starkt med kul-
turen. 

Min lärare ville alltså att vi skulle vara självsäkrare, kaxi-
gare och tjusa flera kvinnor. Jag tycker ändå det var fint att 
han också ville se mera machokvinnor i klassen. Men kan en 
kvinna då vara macho - manlig? Vad är manlighet egentli-
gen? Är du manlig?

I en gallup fick 1019 män och kvinnor definiera viktiga at-
tribut för manligheten. Personerna fick betygsätta ett antal 
symboler på en 10-gradig skala. Det här är resultatet:

1. Vara praktiskt händig (7,1)
�. Ha bra potens (6,4)
�. Ha välavlönat jobb (�,9)
4. En attraktiv partner (�,9)
�. En vältränad kropp (�,8)
6. Ett attraktivt yttre (�,�)
7. Vara sportintresserad (4,9)
8. Alltid vara redo för sex (4,9)
9. Äga tekniska prylar (�,9)
10. Ha en häftig bil (�,�).
Slutsatsen blir att om du är praktisk och händig är du 

också väldigt manlig. Grattis! Ser du dessutom bra ut, är 
sportintresserad och äger en tv är du högst sannolikt en 
man. Eller är manlighet något exklusivt för män?

Enligt medicinalråd Håkan Hellberg går manlighet ut på 
att klara av spänningen mellan könen

”Sist och slutligen är karlarna rädda för kvinnorna. Kvin-
nans makt har att göra med det sexuella. I varje karl finns det 
en liten pojke som dels ropar efter mamma, men som dels 
inte vill lyda mamma. Mannen är beroende av kvinnan via 
mamma. Han klarar sig inte utan henne samtidigt som han 
protesterar emot henne. Här uppstår en spänning som tar 
sig i uttryck som rädsla” säger Hellberg. Att lära sig hantera 
den rädslan på ett bra sätt, det är manligt tycker Hellberg.

”Manlighet handlar om mäns förhållande till andra män 
och ganska lite om kvinnor. Frågan om manlighet är egent-
ligen en fråga om män som jämför sig med andra män”. 
Så inleds boken Mandomsprov – en antologi om manlighet. 
Tolkningen blir att manlighet i första hand är en egenskap 
som man antingen har eller saknar. Tydligen kan manlighe-
ten också mätas, kanske till och med på en skala. Gissar att 
macho hamnar rätt högt upp på manlighetstermomentern.

Förenar man dessa synpunkter blir min slutsats att man-
lighet handlar om att finna sin egen identitet, vare sig den 
är macho eller inte, för att i förlängningen kunna skapa ett 
meningsfullt förhållande till andra människor. Manlighet är 
en egenskap som man kan ha eller sakna, det är en fråga om 
identitet. Så bästa kvinnor, var lite mera macho!

Nina Österholm

Var lite macho!

Kun napanuorani oli katkaistu ja päästin ensiparkaisuni, 
kuulin kätilön iloisen ilmoituksen: ”Onneksi olkoon, poika 
tuli!” Näin oli vielä viime vuosisadoilla, mutta kieltämättä 
pojassa on vieläkin lisäarvoa, jota tyttölapsiset perheet saat-
tavat kadehtia.

Lupaavan lähtölaskennan jälkeen seuraakin karumpaa 
kerrottavaa. Koulu tunnetusti kohtelee poikia kaltoin. Kyl-
mät tilastot todistavat, että 90 % ns. hankalista oppilaista on 
poikia. Meissä todetaan usein lukihäiriö, ADHD:n tuoma häi-
riökäyttäytyminen, ja me muodostamme koulupudokkaiden 
valtaenemmistön. Tiedetäänhän ne kiltit, tunnolliset tytöt 
ja takapulpettien häirikköpojat! Ei auta, vaikka opettajien 
kasvatustoimet valtaosin kohdistuvat meihin, kouluelämä ei 
ole useimmille meistä kunniaksi emmekä tietenkään pysty 
kilpailemaan menestyksekkäästi tyttöjen kanssa jatkokoulu-
tuspaikoista. Meitä rasittaa vielä pakollinen asevelvollisuus, 
se ei koske tietenkään tyttöjä. Tilanteessa ei ole häivähdys-
täkään tasa-arvosta.

Työelämä – yllätys, yllätys – sopii jo paremmin meille mie-
hille: kahmimme johtajanpestit ja tilipussimme on paksumpi 
kuin naisten. Arvostetumpi asema työelämässä saattaa olla 
seurausta siitä, ettei meidän tarvitse synnyttää, emmekä ko-
vin halukkaasti jää hoitovapaille tai kaitsemaan sairasta lasta. 
Suuri ongelma on, että meihin kohdistuu kovin kaksijakoiset 
odotukset: meidän pitäisi toisaalta olla kovia tosimiehiä, toi-
saalta taas hoivaavia pehmoisiä.

Perhe-elämä ei suju kuin ruusuilla tanssi. Vaimo (useim-
miten) jättää jonakin päivänä avioerohakemuksen, milloin 
mistäkin syystä tai syyttä. Sitten miehen elämä voikin olla 
yhtä alamäkeä. Lastenhuoltajuuskiistat päätyvät useimmiten 

äidin eduksi. Elatusmaksut ja uuden elämän aloittaminen 
merkitsee miehelle taloudellisesti niin raskasta taakkaa, että 
harva siitä selviää ilman alkoholia, ns. huonojen elämänta-
pojen tuomia sairauksia tai väkivaltaista käyttäytymistä van-
kilakierteineen. Miehen ympärille ei kovin helposti rakennu 
turvaverkkoa, joka estäisi nämä onnettomuudet. Olemmeko 
sosiaalisesti niin vähälahjaisia, että hakeudumme seuraan, 
jolla on vain tuhoisa vaikutus, tai sitten erakoidumme niin, 
ettemme pysty pitämään yllä kontakteja edes omiin lapsiim-
me?

Todella monet onnettomuudet väijyvät minua elämäni 
tiellä: liikenneonnettomuudet, tappelut kaveriporukoissa, 
joissa silloin tällöin joku mies pääsee hengestään, infarktit 
korjaavat aiemmin miehen kuin naisen, rikosten polut hou-
kuttelevat viettelevästi ja vankilat täyttyvät voittopuolisesti 
miehistä. Jopa itsemurhat ovat miltei yksinomaan etenkin 
nuorten miesten etuoikeus. Vaaroja riittää!

Miestä odottaa ehdottomasti jännittävämpi elämä kuin 
naista. Ääripäät ovat kaukana: vankilakundista arvostettuun 
superjohtajaan. Yritä valita siitä sitten oma tiesi. Jos saisin 
valita sukupuoleni, ehkä sittenkin päätyisin miehen elä-
mään, sillä se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia, seikkailuja, 
jännitystä ja säpinää. Mutta jos huonosti käy, elämä onkin 
pelkkää kurjuudessa kahlaamista. Yksi lohdutus on vielä syy-
tä muistaa: kuolema korjaa miehen noin seitsemän vuotta 
nuorempana kuin naisen. Eipä tarvitse kitua turhan pitkään 
yhteiskunnan taakkana. Ei kun miehekkäästi eteenpäin, toi-
vottavasti elämän valttikortit ovat ja pysyvät hallussani! Tosi-
mies ei saa itkeä eikä valittaa. Niin se menee.

Anita Särkkä

Joskus, vaikkakin harvoin, päämäärätön kuljeskelu kau-
pungilla saattaa tuottaa helmihetkiä! Tällaisen tilanteen koin 
itse, kun silmiini osui jääkaappimagneetin aforismi: ”Isäksi 
on helppo tulla, mutta kuka hyvänsä ei kelpaa ”isiksi”. Tuo 
ajatus jäi elämään mieleeni niin, että päätin kysyä asiantunti-
joilta miten he itse lauseen ymmärtävät.

Pyysin noin 1�-vuotiaita nuoria kirjoittamaan lyhyen ai-
neen kyseinen lause otsikkonaan. Ensimmäinen huomioni oli, 
että tehtävä ei ollut helppo. Moni jätti tyhjän paperin, ehkä 
aihe oli liian arka tai heistä tuntui muuten hankalalta tarttua 
siihen. Mutta ne jotka kirjoittivat, osasivat selkeästi selvittää 
aforismin sisällön. Isi tulkittiin melkeinpä arvonimeksi, se on 
jotain mikä ansaitaan. Monet korostivat voimakasta tunnet-
ta ja nimenomaan molemminpuolista rakkautta ja hellyyttä. 
Useampi kirjoittaja ajatteli tällaisen kiintymyksen tulevan 
mahdolliseksi vain, jos isä todella osallistuu lapsen elämään 
myös arjessa, pelkkää elatusmaksujen maksajaa on vaikea 

Miehen elämää

Miten tulla isästä isiksi?
mieltää isiksi. Isältä odotettiin myös leikkisyyttä ja iloisuutta, 
jotta suhde lapsen kanssa kohoaisi ”isiasteelle”.

Monenlaisia vaatimuksia isälle ja etenkin isille siis annet-
tiin, mutta yksi toivomus nousi ylitse muiden: luotettavuus 
ja turvallisuus. Nuoret kirjoittivat tässä kohden mielellään 
molemmista vanhemmista: hyvään vanhemmuuteen kuuluu 
vastuullisuus! Joistakin teksteistä saattoi aistia, että aina ei 
ihanteellinen vanhemmuus ollut toteutunut. Kuitenkin to-
dettiin myös, että vanhemmuudesta ei voi luopua. Isyyskin 
on jotain mitä ei voi antaa eikä ottaa pois. Jopa siinä tapa-
uksessa, että ei edes tiedä olevansa isä! Eräs kirjoittaja tiivis-
ti vanhemmuuden seuraavasti: ”Lapsi tarvitsisi ympärilleen 
välittävät ja rakastavat vanhemmat, jotta hän voi olla ylpeä 
’isistä’ ja äidistä.”

Tarja Tommila-Lindberg

Miehet pystyttivät puutarhakatosta kauniina kesäpäivänä.
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Kirjoja, 
kirjoja

Viime ystävänpäivänä sydämeni täytti 
halu osoittaa miehelleni, että hän on rakas. 
Viis siitä, että päivä on markkinahumputusta 
tunteidemme kustannuksella. On hyvä, että 
edes joskus havahdumme romanttisiksi ar-
jen keskellä.

Kuljeskelin kaupungilla etsien asiaan so-
pivia lahjoja. Punainen ruusu, sydämenmuo-
toinen suklaarasia, jokin koru… Katselin pie-
niä suloisia nalleja, joiden syliin oli aseteltu 
punainen sydäntyyny. Kaikki oli kovin hert-
taista, mutta en osannut kuvitella yhtäkään 
niistä miehelle annettavaksi.

Toivottomuuden vallassa tartuin viimei-
seen oljenkorteen: kirjaan. Eivätkös kaikki 
suomalaiset miehet nauti lukemisesta? Aina-
kin isänpäivän aikoihin. Dekkarit vaikuttivat 
varsin miehekkäiltä kansikuvineen. Sellainen 
oli jo luontevampi lahja kuin rasia suklaata, 
jota itse himoitsin.

Pyssyt ja murhat eivät kuitenkaan istu-
neet rakkaudentunnustuksen tehtävään. 
Mutta entäpä runot? Nehän ovat oikeaa 
tunteidenilmaisun aatelia. Toiveikkaana se-
lasin runokokoelmia ja pieniä kirjasia. Mutta 
ahkerasta pikaluvusta huolimatta en löytänyt 
sulosointuja miehille.

Oli aika huolestua. Eikö meillä länsimaisil-
la ole minkäänlaisia perinteitä, joiden turvin 
osoittaa kömpelöt rakkaudentunnustukset 
miehille? En ole kuullut kenenkään laulavan 
miehensä ikkunan alla, tai täyttävän tämän 
huonetta ruusuilla. Kaikki romanttiset kliseet 
tuntuivat palvelevan vain naisia.

Oliko kenties niin, etteivät miehet väli-
tä tunteilusta? On vanha vitsi, että miehet 
menevät ennemmin jääkiekko-otteluun kuin 
kynttiläillalliselle. En halunnut uskoa siihen. 
Sen sijaan pidin sitkeästi kiinni päätöksestä-
ni, että oma mieheni ansaitsi hieman hem-
peyttä.

Mitä sitten tein? Menin takaisin kukka-
kauppaan, mistä olin kierrokseni aloittanut-
kin, ja valitsin kaiken loiston keskeltä pienen 
piikkisen kaktuksen. Se oli mielestäni kyllin 
miehekäs ilmestys, kuin pallo parransänkeä. 
Eikä se sitä paitsi kaivannut kummempia 
krumeluureja.

Mieheni otti kukkapaketin vastaan hie-
man kummeksuen, mutta oli lopulta oikein 
otettu ajatuksesta. Nyt kaktus viettää ai-
kaansa ikkunalaudalla, ja muistuttaa siitä, 
että se mitä hyvin hoidamme, kasvaa vah-
vaksi ja elää pitkään.

Siispä eläköön rakkaus, ja rakkaudentun-
nustukset! Eikö kevät olekin niille kauneinta 
aikaa? 

Rakkain terveisin, Olivia Terho 

Kuinka miehiä 
lahjotaan

Muuttuvan kirkon mukautuva palve-
lija – Nuorten keskus 1905–2005. Pekka 
Lund. LK-kirjat 2007.

Nuorten keskuksen 100-vuotishistoriakir-
ja ilmestyi pari vuotta juhlavuoden jälkeen. 
Päällimmäisenä kirjassa NNKY:läistä pistää 
silmään NNKY:n lähes täydellinen puute 
suomalaisen nuorisotyön kentällä kun taas 
NMKY pysyy kirjan sivuilla melkein loppuun 
asti. Mutta kirjoittaja TT, FM Pekka Lund 
onkin innokkaita NMKY-miehiä. Muutenkin 
kirjan nuorisotyön näkökulma on varsin mie-
hinen.  

Suomalaisen nuoruuden kuvauksena kirja 
on mielenkiintoinen. Teollistumisen ja kau-
pungistumisen myötä nuoruus alettiin nähdä 
omana ikäkautenaan, jota köyhässä talon-
poikaisyhteiskunnassa ei tunnettu. Lasten 
koulutus alettiin nähdä sijoittamisen arvoise-
na asiana. Nuorison löysi kirjallisuus, kuvatai-
de, tiede ja psykologia – kuten valitettavasti 
myös alkoholi ja moraalinen rappio. Näiltä 
paheilta pelastamaan perustettiin NMKY, 
josta kasvoi luterilaiseen tunnustukseen 
pohjaava Nuorten Keskus. 

Yhdistys toimii pioneerina syrjäytyneiden 
keskuudessa, on kehittänyt nuorisotyönteki-
jöiden koulutusta ja vahvistanut kirkon nuori-
sotyötä. Kirja kertoo myös järjestön sisäisistä 
taisteluista, joita mm. erilaiset herätysliikevi-
ritelmät ovat aiheuttaneet. 1900-luvun alusta 
polkupyörä yhdisti nuoret, nykyään Internet. 
1900-luvun alussa nuoret pyrittiin integroi-
maan aikuisten maailmaan, nyt aikuiset ha-
luaisivat olla nuoria, joten nuoret tarvitsevat 
kentän, jossa rakentaa omaa identiteettiään. 
Otetaan mekin vinkistä vaari… AL

Maameren tarinat -elokuva perustuu 
Ursula K. Le Guinin fantasiaromaanisarjaan 
(ilm. 1968–7�), itse asiassa sen viimeiseen 

osaan, Kaukaiseen rantaan. Yhdysvaltalai-
sen Le Guinin taolainen maailmankuva hei-
jastuu vahvasti varsinkin tässä viimeisessä 
osassa, josta japanilainen animaatioeloku-
vien mestariohjaaja Goro Miyazaki (mm. 
elokuvat Liikkuva linna ja Henkien kätkemä) 
on käsikirjoittanut ja ohjannut visuaalisesti 
upean animaatioelokuvan Maameren tari-
nat. Elokuvan sisältö kietoutuu kuoleman 
hyväksymisen ympärille. Elämää ei ole ilman 
kuolemaa (eikä sen puoleen näytä olevan 
ylösnousemustakaan!). Tästä elokuvasta 
Studio Ghibli on tehnyt myös sarjakuvakirja-
sarjan, jonka upeat kuvat ovat suoraan elo-
kuvasta. AL

Perhetyön tieto. Jaana Vuori ja Ritva 
Nätkin (toim.). Vastapaino 2007.

Perhetyön tieto on perhetyön ammat-
tilaisille tarkoitettu kirja oppaaksi perhettä 
koskevan tiedontulvan hallintaan ja tuot-
toon. Kirja kysyy millaista tietoa ammatti-
laiset käyttävät, tuottavat ja jakavat työssä 
perheiden kanssa, millaisen kuvan he erilai-
sista perhetyypeistä antavat. Tieto on valtaa 
– missä kulkee kontrollin ja auttamisen raja? 
Kirjan artikkeleissa tarkkaillaan vanhemmil-
le suunnattua valistusta, perhekasvatuksen 
syntyä, isyyteen kannustamista, maahan-
muuttajien kotouttamista ja ammattilaisten 
käytäntöjä muuttuvissa tilanteissa. AL

Kiilusilmä feministi eli miksi en enää 
matkusta junassa.  Kaari Utrio. Tammi 
2008.

Kaari Utrio on koonnut uusimpaan teok-
seensa iltapäivä- ja aikakauslehtiin kirjoitta-
mansa kolumnit �0 vuoden ajalta. Erityisesti 
naisten asema, perhe ja lastenkasvatus ovat 
aiheina kolumneissa, joista löytyy komment-
teja ja terävää puhetta kulloisenkin ajan il-
miöihin. ”Kun kirjani Eevan tyttäret julkais-
tiin vuonna 1984, pitkä puurtaminen räsähti 
rikki. Minusta tuli kuin superjulkkis.” Sen jäl-
keen kuka vain koki voivansa puhutella kir-
jailijaa missä vain. Siksi Utrio siirtyi junista 
busseihin, joissa matkustajat eivät juuri kulje 
käytävää pitkin, ja jossa kukin saa matkata 
rauhassa. Tasa-arvosta Utriolla on naisille 
napakkaa sanottavaa: ”Naisten suuri hel-
masynti on pahantahtoinen juoruilu ja ilkeily 
toisista naisista, se on meillä syvällä sisässä. 
�0-vuotiaana päätin, etten itse puhu pahaa 
kenestäkään naisesta. Jos ei keksi hyvää sa-
nottavaa, on parempi sulkea suunsa.” MH
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Maailman sekatavarakauppa myy ihmisiä – kuka heitä ostaa?
Tiistaina 25. maaliskuuta Helsingin Sano-

mat kirjoitti Lähi-idässä työskentelevistä sri-
lankalaisista kotiapulaisista, jotka olivat paen-
neet Caritas-säätiön ylläpitämään turvakotiin 
Beirutissa. Kotiapulaisia oli isäntäperheissä 
mm. pahoinpidelty, ahdisteltu seksuaalisesti, 
pidetty nälässä ja suljettu lukkojen taakse. 
Jutussa esiintyvien kotiapulaisten epäinhi-
millinen kohtelu ja työolot täyttivat monelta 
kantilta tarkasteltuna ihmiskaupan, nykyajan 
orjuuden, määritelmän.

Ihmiskauppa on häikäilemätöntä rikolli-
suutta. Vuosittain useita miljoonia henkilöitä 
joutuu ihmiskaupan uhriksi. Ihminen kelpaa 
myyntitiskillä moneen: pakkotyövoimaksi, 
elinten luovuttajiksi, prostituoiduiksi tai pak-
koavioliittoihin. Lapsia myydään adoptioon, 
pakotetaan kerjäämään tai varastamaan. 
Valtaosa uhreista on naisia ja lapsia, koska 
heitä voi hyödyntää laajemmin kuin miehiä. 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestön ETYJ:n ihmiskaupan vastainen eri-
tyisedustaja Eva Biaudet puhui Suomen 

Ekumeenisen Neuvoston ja Viron Kirkkojen 
Neuvoston järjestämässä Mikä on ihmisen 
hinta -seminaarissa Helsingissä helmikuus-
sa. - Ihminen on ainutlaatuinen, silti on 
omituista, että maailmassa on hyvin vähän 
poliittista tahtoa toimia ihmiskauppaa vas-
taan. Rikolliset oppivat nopeasti ja löytävät 
uusia tapoja toimia. Nyt yleinen tapa on 
se, että uhri saadaan näyttämään siltä kuin 
hän olisi mukana rikoksessa. He eivät siten 
tunnista tai tunnusta olevansa ihmiskaupan 
uhreja. Lisäksi uhrit tarvitsevat aikaa trau-
masta toipumiseen, jotta he voisivat olla 
avuksi rikoksen selvittämisessä. 

Prostituutio on iso osa ihmiskauppaa. 
Viron sosiaaliministeriön tasa-arvoasioiden 
asiantuntija Kristiina Luht herätteli suo-
malaisia miehiä pohtimaan seksikauppaa. 
- Ketkä käyttävät Virossa prostituoituja? 
Suomalaiset miehet. Miksi miehillä on sel-
lainen asenne, että he voivat käydä Virossa 
ostamassa seksiä? Haluavatko he saman-
laisen tulevaisuuden tyttärilleen ja vaimoil-
leen? Miehen on hyvä muistaa, että vaikka 
näyttäisi siltä, että nainen nauttii myymäs-
tään seksipalvelusta, se on vain hänen työ-
tään ja miehen ostama show. MH

Eva Biaudetin mielestä jokainen ihminen voi vaikut-
taa ihmiskaupan ehkäisyyn. – Keskustelu ja aiheen 
tiedostaminen on tärkeää, ettei itse millään tavoin 
myötävaikuta ihmiskaupan olemassaoloon. Naiset 
ovat avain - naisten liikkeet tuovat ihmiskaupan 
vastaista viestiä julki. 
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Jeesus katkaisi patriarkaismin kahleet
Suomessa nainen vihittiin papiksi ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten

Ruotsin ja Suomen kirkoissa vietetään 
naispappeuden juhlavuotta. Tänä vuonna 
tulee kuluneeksi 50 vuotta päätöksestä, joka 
avasi papinviran myös naisille. Suomen kir-
kossa juhlan aihe on ensimmäisten naispap-
pien vihkiminen 20 vuotta sitten, maaliskuus-
sa 1988.

Naisten pappeuden �0-vuotisjuhlaa vie-
tettiin mm. toimittajien media-aamiaisella, 
jossa arkkipiispa emeritus John Vikström 
ja Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huo-
vinen iloitsivat naisten tuomasta lisäarvosta 
Suomen kirkon toiminnassa. Pastori Sirkku 
Eho kannusti pappisnaisia rohkeasti näyt-
tämään suuntaa. ”Taivassanoma on kaikille 
sama, ei siinä ole miestä eikä naista. Sairaat 
odottavat että joku uskaltaa tulla heidän lä-
helleen ilossa ja surussa. Papin tehtävä ei ole 
surra eikä rakastua vaan antaa tilaa surulle ja 
rakkaudelle.” Sirkku Eho toimi ensin sairaa-
lalehtorina Rovaniemellä ennen papiksi vih-
kimistään. ”Eräs pieni lapsi, jolle oli mitattu 
vain vähän elinaikaa, oli viimeinen askel al-
kaa pyytää pappisvihkimystä.  Perhe olisi ha-
lunnut, että olisin siunannut hänet.  Olimme 
yhdessä eläneet raskasta menetyksen kipua 
ja surua.  Nyt he joutuivat kertomaan alusta 
tarinaansa uudelle papille”, Eho kertoo.

Kelpaat omana itsenäsi

Pastori Johanna Koivistolla oli lukiossa 
hyvä uskonnonopettaja, jonka innoittama-
na hän opiskeli itsekin uskonnonopettajak-
si. Sittemmin kutsu pappeuteen vahvistui, 
mutta kynnys tuntui korkealta. Johanna Koi-

visto vastaa Olarin seurakunnassa rippikou-
lutyöstä. ”Kirkon sanoma poikkeaa radikaa-
lilla tavalla kaikesta muusta, mitä ympäröivä 
maailma ja yhteiskunta tällä hetkellä meille 
viestittävät. Erityisesti rippikoulu- ja nuori-
sotyössä näkee millaisten valtavien suoritus-
paineiden ja odotusten keskellä nuoret elä-
vät. Missään muualla ei tällä hetkellä pidetä 
esillä sitä, että kelpaat sellaisena kuin olet. 
Olet Jumalan luomana tärkeä ja arvokas juu-
ri tuollaisena. Kirkon sanoma on armo ja rak-
kaus. Jokainen kelpaa Jumalalle sellaisena 
kuin on, myös silloin kun menee huonosti ja 
muut rakenteet tuntuvat pettävän. Elämän 
mielekkyys ja merkitys tulevat siitä, ettei 
kaikki ole tässä näkyvässä todellisuudessa”, 
Koivisto painottaa.

Teologisesti perusteltu päätös

Vuonna 1986 arkkipiispa John Vikström 
kopautti nuijalla historiallisen päätöksen 

naisten hyväksymisestä pappisvirkaan. ”Suo-
mi oli �0 vuotta Ruotsista jäljessä päätökses-
tä, mutta Suomeen nyt muutenkin tulevat 
muutokset hitaammin. Erona Ruotsiin tämä 
oli kirkon oma päätös, ei siis valtion sane-
lema, ja se on teologisesti perusteltu pää-
tös. Tärkein motiivi oli Jeesuksen antama 
esimerkki siitä, miten hän otti naiset mukaan 
työhönsä poiketen siten radikaalisti muusta 
yhteiskunnasta, joka sulki naiset pois. Jeesus 
katkaisi patriarkaaliset kahleet. Samalla to-
teutuu Jumalan kuva kokonaisuudessa. Kun 
alttarilla seisoo sekä nainen että mies, esillä 
on koko Jumalan kuva”, Vikström toteaa. 

Eero Huovinen kertoo olevansa hyvin 
kiitollinen niistä 414 naispapista, jotka työs-
kentelevät Helsingin hiippakunnassa. ”He 
ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita naisia 
jotka ottavat kutsumuksensa vakavasti. Nai-
set opettavat esimerkillään miten pannaan 
koko persoona peliin. Sunnuntaina on Ma-

rian päivä, lauantaina naistenpäivä. Maria 
on syntiinlankeemuskertomuksen loppuosa, 
nainen jonka siemen murskaa käärmeen 
pään. Ei ihme että Saatana pelkää naisia. 

Naisvihan vientiä ei sallita

Kirkon äänekäs vastustus on vain pikkupii-
rin touhua, kokoluokaltaan 1-� % papeista. 
Eli ongelma ei ole niin iso kuin julkisuudessa 
annetaan ymmärtää. Kirkon lähetystyön toi-
mikunta miettii parhaillaan sääntöjä, minkä-
laisia järjestöjä kirkko voi tukea. Mustalla lis-
talla on Afrikkaan ja Aasiaan naisvihaa vieviä 
järjestöjä. 

Ekumeenisuudessakaan naispappeus ei 
ole ollut ongelma. Katolisessa kirkossa asi-
asta puhutaan, mutta kysymys on enemmän 
traditio- kuin raamattukysymys. Myöskään 
ortodoksisen kirkon piispat eivät ole niin 
jyrkästi naispappeutta vastaan kuin luullaan. 
”Ekumeenisissa jumalanpalveluksissa kuten 
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa sekä 
metropoliitta että Suomen katolisen kirkon 
piispa suhtautuvat luontevasti alttarilla ole-
vaan naispappiin”, Huovinen toteaa.

Teksti ja kuvat: Anne Lagerstedt

Arkkipiispa emeritus John Vikström, pastori Sirkku Eho, Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen ja pastori 
Johanna Koivisto kannustivat pappisnaisia rohkeasti näyttämään suuntaa.

Pastori Johanna Koivisto on nähnyt erityisesti rippi-
koulu- ja nuorisotyössä millaisten valtavien suorituspai-
neiden ja odotusten keskellä nuoret elävät. Kirkossa 
pidetään esillä sitä, että kaikki kelpaavat sellaisina kuin 
ovat. 

Esikoistaan odottava, vastavalmistunut 
teologi Tuuli Arola sai paljon kokemusta 
ja koki pappiskutsumuksensa vahvistuneen 
ollessaan kaksi kuukautta työelämävalmen-
nuksessa Tampereen NNKY:llä.

- Monien yksinhuoltajaäitien ja lasten 
viikon kohokohta oli yksinhuoltajien tai yk-
sin lastensa kanssa olevien kahvila. Tutus-
tuminen Itu-projektin kriisiraskaustyöhön ja 
keskustelut äitien kanssa juuri tässä oman 
elämän vaiheessa johdatteli ajattelemaan 

suomalaista perhettä. Erityisesti isien puut-
tuminen joko kokonaan tai pitkien työpäivi-
en ja ylitöiden takia huolestuttaa. Läsnäolo 
lasten elämässä ja kasvussa on korvaama-
tonta.

Omaa elämänkokemustaan Tuuli sai hyö-
dyntää pitämällä Jalat Oman Pöydän Alle 
(JOPA) -projektin tytöille pari ihmissuhdeil-
taa ja valottamalla Kätkettyjen tunteiden 
seminaarissa opiskelijoiden ja nuorten jaksa-
misen kysymyksiä.

Pappiskutsumus vahvistui
Nainen Tansaniassa -aiheiseen Opettaji-

en Lähetysliiton ja NNKY:n yhteiseen Nysty-
rä-iltaan oli pyydetty �0 vuotta lähetystyössä 
ollut Maija Rostedt.

- Yllättäen sain tilaisuuden tuoda iltaan 
toisenlaisen näkökulman ja kertoa, mitä itse 
ehdin nähdä ja kokea ollessani työharjoitte-
lussa Tansaniassa. Kaiken kukkuraksi samana 
päivänä oli tullut NNKY:lle uusi harjoittelija, 
9 vuotta Suomessa asunut tansanialainen 
Emma Palonen. Riemastuttavasti hän täy-

densi meidän kummankin puheita, iloitsee 
Tuuli.

- Ekumenia-kokemuksiani täydensi se, 
että sain kirjoittaa edelliseen Näkyvä Nainen 
-lehteen jutun kirkkovaelluksesta. Jokavuoti-
nen Maailman rukouspäivän tilaisuus pidet-
tiin tällä kertaa NNKY:n Sofiansalissa. Parin-
kymmenen eri kirkkokuntiin kuuluvan naisen 
sisaruus kosketti. Sain olla myös tekemässä 
draamaa Jobin kirjasta ja pitää puheen tut-
tuudessaan vaikeasta aiheesta Martta ja Ma-
ria. Maailman rukouspäivän valmistelussa  
iloitsin suuresti siitä, että eri kirkkokuntien 
naiset rukoilevat samoja rukouksia ja luke-
vat samoja tekstejä samana iltana ympäri 
maailmaa. Olemme käytännöissämme ja 
opeissamme hieman erilaisia, mutta kaikki 
samanarvoisia ja kauniita Jumalan silmissä. 
Yhdessä tekeminen, rukoileminen ja laula-
minen ovat parhaita tapoja murtaa ennak-
koluuloja. Usko Kristukseen yhdistää meitä 
enemmän kuin mitkään oppikiistat voivat 
erottaa.

Kokemus Tampereen NNKY:ssä on herät-
tänyt Tuulin mielessä ajatuksia naisjärjestöis-
sä toimimisesta: - Naisen asemassa yhteis-
kunnassa ja kirkossa on paljon parantamista. 
Naisilla on paljon vaiettua viisautta ja hiljais-
ta tietoa teologisissa ja yhteiskunnallisissa 
asioissa. Jos haluamme puhua elämästä ja 
Jumalasta täydesti, meidän on tuotava esiin 
myös naisten kokemus. Siinä tehtävää myös 
NNKY:lle!

Haastattelu ja kuvat: Leena-Kaarina Nylund

Teologi Tuuli Arolan (vas.) pappiskutsumus vahvistui työharjoittelun aikana Tampereen NNKY:ssä. Nystyrä-illan aiheena oli Nainen Tansaniassa. Maija Rostedt (oik.) puki 
Emma Palosen, Seija Kuisman ja Tuulin aitoihin afrikkalaisiin asuihin. Maailman rukouspäivän illassa esitettiin Sinikka Meurmannin (vas.) ohjauksessa draama Jobin kirjasta.
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Keimiöllä on tänä talvena satanut paljon lunta, melkein 
joka päivä. Ihanaa! Jos emme huku tähän lumeen, 

järjestämme loppukeväästä ja kesällä monta mielenkiintois-
ta ohjelmallista viikkoa.

Karista kiire – anna hiljaisuuden helliä 

29.4.–4.5.  Kevään kirkkaus
8. – 12.12. Kaamoksen sini 

Päivien ohjelmassa on päiväpatikkaretkiä, luovia työpajo-
ja ja rentoutumishetkiä.

Sään mukaan liikutaan luonnossa patikoiden, luistellen, 
hiihtäen tai lumikengillä. Tahti on verkkainen ja keskitymme 
luonnosta nauttimiseen, emme kilometreihin. Käsillä teke-
misen tavoitteena on itse tekeminen ja sen kokeminen, ei 
niinkään hienot lopputulokset. Jokainen osaa varmasti ja 
todennäköisesti lopputuloksiakaan ei tarvitse hävetä! Ren-
toutumistuokioissa opettelemme hengityksen, lihasjännitys-
ten ja tunteiden yhteyden merkitystä. Viikosta saa voimaa 
arkeen ja uusia eväitä itsensä ja ympäristönsä tuntemiseen 
ja kokemiseen.  Ohjelmasta vastaa askarruttaja-rentoutuste-
rapeutti Taija Hemminki. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa.

Raamatun naiset tunturissa 11.–16.6.
Päivien ohjelmassa on päiväpatikkaretkiä tuntureille, 

luovia työpajoja ja rentoutumishetkiä raamatun naisten tun-

nelmissa. Joka päivä tutustumme ja eläydymme erilaisen 
raamatun naisen elämään. Raamattu kertoo naisista, joille 
kaikki tuntuu olevan mahdollista, mutta toisaalta myös nai-
sista, jotka sairastuvat omasta vahvuudestaan. Raamatun 
mukaan Jumalalla on käyttöä meille kaikille - heikoimmil-
lekin. Tehtävät vain ovat erilaisia ja tasapainon löytäminen 
voikin olla haaste. Patikkaretkillä nautimme matkalla olosta 
emmekä ahnehdi kilometrejä. Tahti on verkkainen ja aikaa 
jää Luonnon ihmeiden tarkasteluun sekä päivän teeman 
maisteluun. Iltaisin jaamme päivän teeman tuomia ajatuk-
sia ja puemme tuntojamme muovaillen, huovuttaen ja maa-
laten. Päivät aloitamme ja päätämme rentoutumishetkiin. 
Ohjelmasta vastaa diakoni Anna Hukari ja Taija Hemminki. 
Ilmoittautuminen viimeistään 1�.�.

Siellä on tunturit sinisimmät – muistathan? 

Keimiön leiri 16.–23.8.
Siitä kun olit ensimmäistä kertaa Keimiöllä saattaa olla 

vierähtänyt vuosikymmen jos toinenkin. Siitäkin on saatta-
nut kulua muutama vuosi, kun viimeksi kiipesit Keimiölle tai 
pulahdit Naistenlampeen. Nyt olemme päättäneet kutsua 
Sinut mukavien muistojen kera Keimiön uusia tuulia haiste-
lemaan. Tervetullut olet joukkoomme myös vaikka Keimiö 
olisi Sinulle aivan uusi tuttavuus tai vaikka olisitkin jokavuo-
dentuttu Keimiöpeikon kanssa. Viikon aikana varmasti tulee 
tutuksi majan kirjavaniloinen menneisyys ja ehkäpä keksim-
me uutta myös tulevaan!

Ohjelmamme noudattelee vuosikymmenten takaista 
Naistenmajamme perinnettä. Muistelemme menneitä ja 
haaveilemme tulevista Keimiöniemen kalapirteillä, Keimiön 
ja Pallaksen rinteillä, piipahdamme bussilla Hetassa ja Kau-
tokeinossa ehkäpä iltakirkossakin Marian kappelissa. Iltaisin 

istumme yhdessä iltaa Lapin lumoissa tarinoiden ja laulaa lu-
ritellen. Saunat ovat lämpimänä joka ilta ja uimavesi sopivaa! 
Päivät kuluvat varmasti ihanassa, puhtaassa tunturituulessa 
ulkosalla. Patikkaretkillä huiputtajat kiipeävät tuntureiden 
laelle ja laaksolaiset pysyvät tallella vähän alempana, joten 
kaikilla on seuraa ikään, kokoon ja kuntoon katsomatta! Sel-
viääpä viikon aikana varmasti myös paras Lapin tietäjä, sket-
simestari ja ehkäpä joku meistä on olympiavoittajakin! Vii-
kon ohjelmasta vastaa Paula Halmisto ja Taija Hemminki. 
Ilmoittautua voi vaikka heti, mutta viimeistään 1.8.

Talkoita ja vaelluksia
Talkoissa toukokuun viimeisellä viikolla tarjoamme pedin 

ja purtavaa työpanostasi vastaan. Jokaiselle löytyy jotakin 
tekemistä kunnon, taitojen ja halujen mukaan. Pihaa pitänee 
haravoida, mattoja pestä, mökkejä suursiivota ja kädentai-
toisille löytyy aina hommaa. Iltaisin jää aikaa heräävän kesän 
ihasteluun. Mukaan mahtuu 1� ensiksi ilmoittautunutta. Elo-
kuun 7.-1�. päivä patikoidaan rinkka ja teltta selässä näitä 
selkosia Teltta elämää -vaelluksella. Pari yötä hemmottelem-
me itseämme täällä majalla täysihoidossa, mutta kolme yötä 
ollaan sitten erämaan armoilla omin nokkinemme.  Syys-lo-
kakuun vaihteessa lähdemme patikoimaan Pallakselta Het-
taan. Ensimmäinen ja viimeinen yö ollaan silloinkin täällä 
majalla täysihoidossa ja kolme yötä varaustuvissa.

Kesään on vielä aikaa ja hanget odottavat täällä kulki-
jaansa. Tervetullut olet myös hiihtelemään näille hangille 
– ainakin huhtikuun lopusta löytyy vielä tilaa! 

Terkuin Taija ja Matti
puh. (016) ��8�1�, 0�00 �096�0
keimiotunturin.maja@co.inet.fi
www.keimiotunturinmaja.fi

Keimiöllä tapahtuu
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I nordiska sammanhang konstaterar man ofta hur lika de 
fem länderna är och gemenskapen lyfts gärna fram. Det talas 
om den nordiska modellen som ett exempel på social väl-
färd och ett rätt likartat rättsväsende. De nordiska länderna 
har också en gemensam syn och linje på frågor kring allmän 
demokrati och rättvisa. Mer kritiskt sett kan den nordiska 
modellen också kännetecknas av en försiktighet. Också i ett 
större europeiskt eller internationellt sammanhang håller 
nordborna gärna ihop – dels just för att vi kommer från så 
likartade miljöer och dels kanske för att vi har en tradition 
av att hålla ihop. 

Men hur är det med samarbetet ur vår egen synvinkel 
– hur ser KFUK verksamheten ut i våra nordiska grannlän-
der? Är det också likartat och lätt att se de gemensamma 
nämnarna eller finns det skillnader? Svårt att ge ett entydigt 
svar, men själv hade jag möjligheten att delta i det nordiska 
generalsekreterar- och ordförandemötet i januari i Köpen-
hamn. På plats fanns generalsekreterare från samtliga nord-
iska länder och de flesta ordföranden eller viceordföranden. 
I Danmark, Island, Norge och Sverige är KFUK/KFUM så 
kallade ”joint movements” och leds av en gemensam gene-
ralsekreterare och styrelse, medan det som bekant i Finland 
finns två skilda organisationer, KFUK och KFUM som har 
varsinn generalsekreterare och styrelse.

Verksamheten inom KFUK och KFUM i samtliga nordiska 
länder är på det stora hela rätt likartad. Alla har gruppverk-
samhet, kampanjer och ordnar läger av olika slag. Alla käm-
par med nyrekrytering och marknadsföring, med en ständig 
strävan att hitta den rätta sloganen eller nå den mest be-
hövande målgruppen. Men visst finns det skillnader också. 
Där de sammanslagna KFUK/KFUM har ett stort fokus på 
barn och unga, har vi som KFUK i Finland mer en tydlig pro-

fil som kvinnoförbund. Visserligen når verksamheten hela 
familjer i hela Norden, men tyngdpunkterna varierar. Ex-
empelvis isländska KFUK/KFUM ordnar varje sommar flera 
läger för barn och som ett av de mer intressanta koncepten 
finns lägret som specifikt är menat för barn med ADHD – en 
verksamhet som redan är etablerad i Island och känd som 
KFUK/KFUM verksamhet. 

Det är viktigt att kunna föra fram verksamheten på ett 
sätt som gör att man minns också organisationen bakom. 
Detta gäller både för enskilda och sammanslagna förbund. 
I ett nordiskt sammanhang anser jag att båda föreningarna 
skulle gynnas av att ytterligare specificera och profilera sin 
verksamhet. En reflektion jag gjort denna vecka bara ba-
serat på att läsa dagstidningarna är rätt sorglig, ur ett fin-
ländskt KFUK och KFUM perspektiv. KFUM har varit synligt 
i två sammanhang: på sportsidorna och i samband med ett 
kontroversiellt innehåll av en äktenskapskurs. KFUK däre-
mot har inte varit synligt som namn eller förening en ända 
gång, trots att det i min egen dagstidning skrivits om män-
niskohandel två gånger och denna vecka firas �0 år av kvin-
nopräster i Finland, bönedag och internationell kvinnodag. 

Jag hoppas att Finlands KFUK skulle våga bli modigare 
och kanske bli av med något av den nordiska försiktighe-
ten. Det krävs mod att göra sin röst hörd och att ta tag i 
orättvisor, men också en stark profilering för att kunna vara 
med och förändra liv och samfund. Jag tror att det som är 
vår styrka inom Finlands KFUK är att vår verksamhet är mer 
fokuserad, då vi profilerat oss mer och mer entydigt som 
en kvinnoorganisation. Detta inte menat som kritik till de 
övriga nordiska, sammanslagna förbunden - som jag ser det 
har både KFUM och KFUK sin specifika plats i det finländ-
ska (och nordiska) samhället. Tyvärr har jag ändå känslan 
att det som krävs för att den kvinnliga aspekten skall kunna 
lyftas fram är en egen organisation för just dessa ärenden. 
För att få fram kvinnors röst, måste kvinnor hänga ihop och 
tillsammans föra sin sak – annars drunknar vårt ärende bland 
alla andra ärenden och ändamål. Överlag finns det också 
mycket att önska i hela debatten kring könen och jag skulle 
gärna se en bredare diskussion om kön i allmänhet – kanske 

Den nordiska 
modellen för KFUK

på initiativ av KFUK? Det är ett faktum att könet spelar roll 
i dagens samhälle och trots att vi lever i det jämställda Nor-
den enligt den nordiska modellen, finns det ännu mycket 
att göra tills vi lever i en vardag där män och kvinnor är lika 
värda, påriktigt.

Pia Öhman
Är ordförande för Helsingfors KFUK och viceordförande i 

Förbundet KFUK. Dessutom är hon engagerad och bryr sej 
och vill vara med i KFUK för att göra en skillnad. 

Pia Öhman

Mari HyttinenMari Hyttinen
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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 28.4.2008 ja 
lehti ilmestyy viikolla 22.

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
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: 23.4
Anmälan till Marianne Palmgren tel. 040-544 8618 
13.5 Vårfest kl.18 i föreningshemmet.
Övrigt: Författaren Patricia Tudor-Sandahl håller två 
föreläsningar i Helsingfors i SFV-salen, to 24.4 kl 18-
20.30 med temat tacksamhet och fr 25.4. kl 10.30-12 
om att släppa taget och vad vi kan vara utan mm.

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  

Säännölliset:
Tiistaisin klo 20-21 lentopalloa naisille ja miehille Etu-
Töölön koululla. Kausi päättyy 13.5..
Keskiviikkoisin klo 17-19 sählyä naisille ja miehille Etu-
Töölön koululla. Kausi päättyy 7.5. 
Torstaisin klo 13.30 Rättis Senioritalo Sandelsin kahvi-
lassa, Välskärinkatu 4.
Torstaisin klo 16.30-20 kaikille avoin ompelutupa 
HNNKY:n toimitilassa. Joka kuun 1. torstai Neulo ja Pa-
ranna maailmaa ryhmä klo 18-20.  Kausi päättyy 8.5.
Gospel-jumppa jatkaa toimintaansa taas syksyllä.
Toimintaa varhaisnuorille (9-14-vuotiaat):
Tiistaisin klo 15-17 kädentaitopaja HNNKY:n toimiti-
lassa. Materiaalimaksu 2 €/kerta. Kausi päättyy 13.5. 
Keskiviikkoisin klo 17-18 tyttökerho Myllypuron kirkol-
la.  Kausimaksu 5 €. Kausi päättyy 7.5.
Torstaisin klo 17-18 liikuntakerho tytöille Herttonie-
men kirkolla. Kausimaksu 5 €. Kausi päättyy 8.5.
Kesäklubi 9-13-vuotiaille:
Kesäloman kahdella ensimmäisellä viikolla kokoon-
tuu 3-6-luokkalaisten oma toiminnallinen kesäklubi 
HNNKY:n toimitilassa. Klubipäivät klo 10-16 sisältävät 
lämpimän lounaan ja välipalan. Kummallakin viikolla 
tehdään hauska retki ja jokaisena klubipäivänä ulkoi-
lemme.
2-6.6.08 Matkusta ympäri maailmaa
9-13.6.08 Seikkailu elementtien maailmassa
Hinta: 80 €/yksi viikko 150 €/kaksi viikkoa. Hinnat sisäl-
tävät: ohjelman, materiaalit, retken, lämpimän ruuan ja 
välipalan sekä vakuutuksen. Sisaralennus 10 €. 
Sitovat ilmoittautumiset 15.4.2008 mennessä.
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. 
16-18-vuotiaiden Helmi-ryhmä HNNKY:n tyttöjen 
huoneessa 1.4-20.5 tiistaisin klo 18-20. Ryhmässä 
rentoudutaan, suunnitellaan tulevaa ja mietitään vähän 
mennyttäkin. Ryhmään osallistuminen on ilmaista. 
Tapaamisissa on tarjolla iltapalaa.
Helmi-ryhmät ovat luottamuksellisia ja suljettuja. Mikäli 
haluat osallistua ryhmään, ota yhteyttä Maijuun. 
Helmi-ohjaajien tapaaminen: To 17.4.08 klo 17-19.
Kiinnostaako Helmijuttu? Haluaisitko lisätietoa ryhmän 
perustamisesta? Haluaisitko Helmi-ohjaajaksi? Ota 
yhteyttä Maijuun, 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 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:llä, Malmik. 2. 

Uutuutena Joensuun NNKY:llä ovat Naistenillat ker-
ran kuussa, seuraavat 23.4. sekä toukokuun lopulla.
Maanantaisin Luova Aamu klo 9.30 - 10.30 sekä 
iltapäivällä Harrastekerho klo 12-14 (parilliset viikot) ja 
Raamattupiiri klo 13-15 (parittomat viikot)
Tiistaisin toimisto on suljettu.
Keskiviikkoisin Kansainvälinen Naistenryhmä klo 
12-14. 
Torstaisin Luova Aamu klo 9.30 - 10.30 ja ruotsin-
kielen keskusteluryhmä klo 13-14.
Perjantaisin englanninkielen keskusteluryhmä 
klo 14-15 (Huom. aika!) ja Jonna-kerho klo 16-19.

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.
 
Avoin kohtaamispaikka tiistaisin klo 9-11, aamiainen 
ja seuraavat esitelmät:
8.4. kansakoululauluja II, Eija Rantatalo
15.4. Albeiro Vargas, ”slummien enkeli”, Pirjo-Liisa 
Sillgren
22.4. “Usko, toivo ja huijaus”, otteita Hannu Lauerman 
kirjasta, Anita Särkkä
29.4. Marshall B. Rosenbergin ajatuksia väkivallatto-
masta vuorovaikutuksesta (”kirahvikieli” vai “sakaalikie-
li”) Pirjo-Liisa Sillgren
6.5. tarinatiistai
13.5. keskustelua, hartaus
20.5. kesän odotuksessa
Muut tapahtumat
to 10.4. klo 13 lähetyspiirissä lähetyssihteeri Seija 
Huuskosen esitys: Jyväskylän maaseurakunnan lähe-
tystyön näköaloja
to 24.4. klo 10–11.30 monikulttuuriklubi
to 1.5. klo 13 Vappumatinea ja -lounas
to 8.5. klo 13 lähetyspiirissä rovasti Lauri Aaltosen 
esitys: Tätini, lähetystyöntekijä Elma Aaltonen
Kirjapiirit
ti 22.4. klo 18 kirjapiiri I, Stendhal: Punainen ja musta
ke 7.5. klo 18.15 kirjapiiri II, Sirpa Kähkönen: Lakana-
siivet
ti 27.5. klo 18 kirjapiiri I, Margaret Atwood: Poikkeustila
Säännöllisesti kokoontuvat: lähetyspiiri, latinanpiiri, 
Exodus-raamattupiiri, svenska bibelkretsen, kaksi 
kirjapiiriä, monokulttuuriklubi, Gospel-jumppa, lasten 
musiikkileikkikouluryhmät, nuorten pianokerhot

Keski-Uudenmaan 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
Itu-vertaisryhmiä perustetaan niille, jotka ovat tehneet 
abortin eivätkä saa asiaa mielestään.

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 

To 10.4. klo 18.30 Raamattu - Pyhän Hengen kirja.
SRO:n ja NNKY:n yhteinen ilta, luenn.rov. Pekka Heis-
kanen. Mus. Erkki Holopainen. 
Su 13.4. klo 14 VUOSIJUHLA
La 19.4. klo 14 Naisten iltapäivä 
To 24.4. NNKY-päivän aamupuuro yhdessä perhekah-
vilan kanssa
Su 4.5. klo 14 KEVÄTJUHLA
“Wanhat Tätöset” ym. ohjelmaa
Su 25.5. suunnitteilla bussiretki Sonkajärven kirkkoon 
ja nukketaloon, mahd. Lapinlahden asutusmuseota-

loon. Ilm. paikallislehdissä.
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.
Piirit kokoontuvat toukokuun puoliväliin ja perhekahvi-
la toukokuun loppuun.

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

Perjantaisin 8.2.-4.4. Gospel-latino klo 17-18, salissa. 
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 Lahden NNKY:n salissa, Vapaudenkatu 8. 

Mikkelin NNKY 
Lisätietoja: Leena Parkkonen, Keijunpolku 2 B 9, 
50970 MIKKELI, p.(015) 336 308, 050 526 8536
leena.parkkonen@luukku.com

Jäsenillat Mikkelin tuomiokirkkosrk:n yläsalissa:
to 13.3. klo 16.30  ”Naisen elämää”, runoja lausuvat 
Terttu Noroila ja Elvi Tanttu
ke 16.4. klo 16.45  Romaanikulttuurin ilta, mukana 

Helena Valentin Itä-Suomen lääninhallituksesta

”ARMO JA LAUPEUS”

to 8.5.2008 
Mikkelin seurakuntakeskus/
Ristimäkisali

OHJELMA
 Tervetulosanat 

Mikkelin NNKY/pj Leena Parkkonen
Virsi  
Alkurukous Rovasti Marja Kosonen
Musiikkia 
Mikkelin Ortodoksinen kirkkokuoro
Luento ”Armo ja Laupeus”, Nunna Kristoduli 
Musiikkia 
Kuoro
Loppurukous Marja Kosonen
Virsi 
Kahvi klo 17.15-18.00    3  €

Matka Vanhaan Laatokan Valamoon 
pe-la 23.-24.5.2008 Tutustuminen luostariin, kirkkokon-
sertti, mahdollisuus jumalanpalvelukseen. Majoittumi-
nen luostarihotellissa, lounas. Sortavala, kaupunkikier-
ros, lounas luterilaisessa kirkossa jne. Mukanamme 
rovasti Antero Paananen. Muutama paikka jäljellä. 
MATKA HEINÄVEDEN LUOSTAREIHIN la 7.6.2008
Uuden Valamon luostarista m/s Sergei-laivalla Lintulan 
luostariin kaunista vesireittiä Varistaipaleen kanavan 
kautta. Opastetut kierrokset luostareissa, lounas ravin-
tola Trapezassa Valamossa ja kahvit Lintulan luostaris-
sa. 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

Lasten kuvataidepäivä la 5.4. klo 10-14, 8 e.
Ilm. viim. pe 28.3. puh. 040 7514480. 
Iltakahvit hyvässä seurassa ti 8.4. klo 18. Miten selvi-
sit talvesta, joko kevään valo on sinut saavuttanut? Ju-
tustelua taivaan ja maan väliltä. Tule rohkeasti mukaan! 
Oulun kaup. ikäihmisten liikuntapalveluita esittelee 
liikuntaneuvoja Marko Savolainen to 17.4. klo 15-17.
Kädentaitojen pajassa opetellaan viitelöintiä eli lan-
kojen poimintaa 19. ja 26.4. klo 10-4. Perint. tekniikalla 
voit tehdä vaikkapa kaulaliinan. Ilm. 14.4., maksuton!

Retki Turkuun ja Morbackaan 16.-18.5. Junalla Tur-
kuun, hotellimajoitus, lauantai Riitta Heinon vieraana 
Morbackassa. Kerro kiinnostuksestasi 4.4. mennessä. 
Lähtijöiden määrä ratkaisee hinnan!
Lasten kuvataidepäivät 2.-4.6. klo 10-15 Raatin 
nuorisotalossa. Ohj. Hanna-Leena Ruottinen. Hinta 30 
euroa. Ilm. viim. 15.5.
Kesäretki Kierikkiin su 8.6. Ilm. viim. 15.5. 
Hinta 20 euroa. Sisältää bussimatkan, lounaan, pääsy-
maksun näyttelyyn, opastuksen ja päiväkahvit. 
Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan Äiti Teresan peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä 
sisältö vaihtelee toiveiden ja ajankohdan mukaan. 
To klo 15-17 monikulttuurinen naisten ryhmässä askar-
rellaan, jumpataan, jutellaan, tehdään tutustumisretkiä.   
Pe klo 14 maahanmuuttajanaisten suomen kielen 
alkeiskurssi yhteistyössä Setlementin kanssa.
Su klo 14 raamattupiiri, Oulun NNKY, Raamattuopisto.
KAMALAT ÄIDIT
Vertaistukea murrosikäisten lasten äideille -projekti
Äititreffit ma 7.4. klo 18-20, nuorisokouluttaja Minna 
Hyötylä: ”Nuoret ja päihteet – kuinka äitinä suojelen 
nuorta liian aikaiselta päihteiden käytöltä.”
Ruusut ja piikit – rentoutusterapiaa äidin iloista ja 
suruista, rentoutusterapeutti Taija Hemminki.
Pe 18.4. klo 18-21 ja la 19.4. klo 10-13
(sama ohjelma mol. päivinä)  Ilm. puh. 0400 138754.
Äititreffit to 22.5. klo 18-20. Kirjailija-kouluttaja Eija 
Jaakolan ajatuksia vanhemmuudesta.
Tiedustelut Kamalat äidit -ohjelmasta: 
projektikoordinaattori Arja Ilvesviita
puh. 0400 138754, 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 Hintzell, p. 0440 837 822

Sysmän NNKY
Lisätietoja: pj. Virva Hokkanen, Havulantie 40, 19770 
VALITTULA, p.  (03) 717 7421, 040 735 3242  
virva.hokkanen@phnet.fi

25.4. AAMIAINEN Sysmän Säästöpankilla

Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F, 33210 
p. (03) 254 4000, faksi (03) 254 4044
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi
(*) Ilmoittautumiset p. (03)254 4000 tai tnnky@tnnky.fi 
Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat, Hilja-huone, 
Kisahalli, Siskolikka, JOPA- ja Itu-projektit Puisto-Em-
mauksessa, Hämeenpuisto 14.
Sofiansali, Takkahuone ja monikulttuurinen toiminta, 
Tuomiokirkonk.12.  
Hostel Sofia - Tampereen NNKY, Tuomiokirkonkatu 
12, p. 03-254 4020, faksi 03-254 4022, 
www.hostelsofia.fi, hostelsofia@hostelsofia.fi
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie 24, 
33960 Pirkkala, p. (03) 2544090, 2544093, 
050 307 4079, faksi (03) 2544099, www.kiviranta.eu,  
kiviranta@kiviranta.eu

Linturetki Turun ulkosaaristoon 11.-13.4., Kristiina 
Runsten ja Marjatta Muilu. Kysy peruutuspaikkoja p. 
(03) 254 4000 (*). 
Ollaan naisia -tapahtuma la 19.4. klo 13-17 Seu-
rakuntien talolla, Näsilinnankatu 26 (KRS, NNNKY, 
Palatsiseurakunta ja Ev.lut. seurakunnat)
NNKY-päivän aamiainen to 24.4. klo 9-10, Hostet 
Sofia, ”Aamiainen kiertää maailmaa”
Sääntömäär. kevätkokous ti 29.4. klo 18, Puistosali
Sofian-päivän kahvimatinea to 15.5. klo 15, kummi-
kohteemme Gambian Busumbalan päiväkodin hyväksi.
Kevätretki Hyvinkäälle yhdessä Hämeenkyrön seu-
rakunnan kanssa ke 21.5. Lähtö Vanhalta kirkolta klo 
8.30, paluu n. klo 19. (lounas, kahvi ja matkat 27 €). 
Ilm. p. 3124 8328 tai 254 4000.
Säännöllistä toimintaa
”Matka maailman ympäri”. Kirjallisuuspiiri, novelleja eri 
mantereilta. Joka toinen to klo 10.00  paritt.vk., Puisto-
sali. Tied. Olivia Terho p. 050 4143821.
Silmu, kaikille avoin kahvi- ja keskustelutilaisuus joka 
2. ke klo 14.00-15.30 parill. vk. 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 ja 19  Kangasalla, Vatialan srk-
kodissa , 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-tunnit 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   

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta
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NNKY:n KALENTERI 2008
�.-6.4. Naisten laiva VI ”Tähtihetkiä Tallinnassa”
1�.4. Sylvi-projekti: Seminaari Helsingissä
�4.4. Maailman NNKY-päivä
�4.–��.�.  Maailma kylässä -festivaali Helsingissä
1�.–1�.6.�008 “Minkä tähden”: Lähetysjuhlat Oulussa
�1.8.  Paikallisyhdistysten hankeavustushakemukset  
 perillä NNKY-liitossa
1�.9.  NNKY:n työntekijätapaaminen
1�.9.  NNKY:n järjestöpäivä
1�. – 18.10.  Väkivallaton viikko
1�.–19.10.  ERM Euroopan NNKY:iden edustajien  
 tapaaminen, Århus, Tanska 
19. – �6.10.  Vastuuviikko 
 (teema vuosina �008–�009 ihmiskauppa)
marraskuu NNKY-NMKY maailmanyhteyden 
  rukousviikko
��.11. Liittokokous
�.1�. Uskalla unelmoida: 
 Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti.
Medlemsblad 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 �� 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

Pamaus, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs., partiosihteeri p. 
254 4041, 050 307 4074, 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
Äidikepalvelu, kotitalousvähennyskelpoista lastenhoi-
toapua tilapäiseen tarpeeseen, päivystys 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 
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 
Itu-puhelinpäivystys ma–pe 9–22, p. 050 401 5567, 
03-254 405 (*) www.ituprojekti.net, itu@tnnky.fi 
Journey-koulutus abortin läpikäyneiden vertaistuki-
ryhmän vetämiseen Kivirannassa 30.6. – 4.7., Jenny 
Baines ja Outi Papunen.
Kutsuttu välittämään -koulutus kriisiraskaustyössä 
toimimiseen Kivirannassa 4.–8.8., Stina Varhi ja Outi 
Papunen (*)
Tavataan Siskolikassa, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs.
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lap-
sensa/lastensa kanssa oleville to klo 10–13. Tukea 
vanhemmuuteen, lastenhoito järjestetty, Outi Papunen 
Masukahvila odottaville äideille ma 13–15, Annemari 
Mäkiniemi, ilm. p. 050-68076

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.
Maanantaisin
klo 17.15 Naisten kuntoliikunta: TimeLessBody, Luos-
tarivuoren koulu, Luostarink. 12, Tiina Holopainen, p. 
050 5541661
klo 18.00 Turun Naislaulajat
Tiistaisin
klo 16.30 Englantia keskustellen, 
Mea Aaltonen p. 0400 52 7280 
Perjantaisin
klo 17 Espanjan jatkokurssi, 
Leena Airo p. 040 572 7542
Koululaisten iltapäiväkerho toimii
kaikkina koulupäivinä klo 11–17. p. 02–2312584
Sylvi-projektin puuhakerho lapsille 
tied. Noora Nurmi p. 0400 66 8607
Ystäväperhevälitys ulkomaalaisille opiskelijoille 
tied. p. 02 231 4011
Tulevia tapahtumia
Aikuistoimikunta kokoontuu ti 8.4. klo 17.30
Kirpputori/myyjäiset ja keittolounas 12.4. klo 11-13
Kirjallisuuspiiri ti 22.4. klo 18, Raija Oranen: Ketunpe-
sä. Lasten kesäleiri Maisaaressa viikko 24

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 
 
5.-6.4. Naisten laiva, Tallin Star ja Tallink Cityhotelli. 

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

Näkyvä Nainen - NNKY:n jäsenlehti

ILMESTYMISAIKATAULU 2008
 teema  aineistopäivä lehti lukijalla

nro � KASVU  �8.4.  vko �� 
nro 4 NNKY  ��.8.   vko �9
nro � K-KIRJAIN 6.10.  vko 4�
nro 6 HYVINVOINTI 17.11.  vko �1

Lähetä lehteen tuleva aineisto osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi. Jos 
kyseessä on pikkuilmoitusta tai tapahtumatietoja laajempi juttu, ota 
yhteyttä jo ennen aineistopäivää! Toimituksen postiosoite on Näkyvä 
Nainen, NNKY-liitto, Pohjoinen Rautatiekatu �� B, 00100 Helsinki.

Kämmenristi
Kämmenristi on käsin tehty puinen risti, jota voit pi-
tää kädessä rukoillessasi. Risti on kutsu rukoukseen 
ja muistutus siitä, että Jumala on läsnä missä tahansa 
tilanteessa tai paikassa oletkin.

Kämmenristi, tansanialaista käsityötä á 8 euroa. 
Ristiin on kaiverrettu “NNKY”. 
Tilaukset: Leila Variola, p. (09) 4�4 ��90, 
leila.variola@ywca.fi
Lisää NNKY:n tuotteita netissä www.ywca.fi

Keimiötunturin Maja 
Tapahtumakalenteri 2008

Kevätviikot 1�.4. alkaen 
Karista kiire – anna hiljaisuuden helliä 
�9.4.–4.�. ja 8. –1�.1�.
Talkooviikko �6.–�0.�.
Raamatun naiset tunturissa 11.–16.6.
Telttaelämää 7.–1�.8.
Kerran vielä Keimiölle 16.–��.8.
Pallas-Hetta vaellus naisille �8.9.–�.10.

NNKY-liiton jäsenalennus -10%.

Ryhmille tarjoamme toiveiden mukaisia ohjelmia päiväksi, vii-
konlopuksi tai viikoksi. Olemme erikoistuneet luontoon, hiljai-
suuteen, luovuuteen ja rentoutusterapiaan. Välitämme kaikkia 
alueen ohjelmapalveluja.

Keimiötunturin Maja, Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
puh. (016) 538 515, 0500 209 630

keimiotunturin.maja@co.inet.fi   www.keimiotunturinmaja.fi

UNIONIN MAKSUTON JURISTIPÄIVYSTYS 
NAISILLE NYT MYÖS VENÄJÄKSI
Naisasialiitto Unioni tarjoaa Helsingissä maksutonta lakineuvontaa nai-
sille. UUTTA Venäjänkielinen juristi toimii tulkkina juristipäivystykses-
sä joka kuun neljäs keskiviikko  �6.�., ��.4. ja �8.�. klo 17-19.
Новость: русскоговорящий юрист будет работать в качестве 
переводчика каждую последнюю среду месяца 23.04 и 28.05 с 17 
до 19. Suomenkielinen juristipäivystys  naisille joka keskiviikko 16.1. 
- �8.�. klo 17-19 Maikki Friberg -kodissa. Puhelinaika on klo 18-19. 
Numero on 09 64� 1�8.  Svenskspråkig jurist är på plats första ons-
dagen varje månad �.4. och 7.�. kl. 17-19. Du kan också ringa mellan  
kl. 18-19 på numret 09 64� 1�8.  www.naisunioni.fi

Nuorten aikuisten pohjoismainen ihmisoikeus-
koulutus Espoossa 17.–22.8.2008

18–�9-vuotiaille tarkoitetun koulutuksen järjestää Luterialaisen maail-
manliiton aloitteesta Nuorten Keskus yhteistyössä muiden järjestöjen (mm. 
NNKY-liitto ja Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto). Koulutuksen 
tavoitteena on mm. lisätä kristittyjen nuorten aikuisten tietämystä kansain-
välisestä ihmisoikeusjärjestelmän toiminnasta ja tarjota menetelmiä ihmis-
oikeuskasvatukseen. Koulutuksen aikana ja sen jälkeen osallistujat toteut-
tavat kehittämistehtävän omassa yhteisössään. Osallistujilta edellytetään 
pohjatietoja ihmisoikeuksista ja valmiutta soveltaa koulutuksen sisältöä 
käytännössä. Haku huhtikuun aikana, lisätietoja tulossa nettiin www.ywca.
fi. Lisätietoja antaa myös Maiju Poikolainen, Helsingin NNKY, p. 0400 �8� 
4�7, maiju.poikolainen@hnnky.fi.
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Kulkeeko tieto yhdistystoiminnassa? Mit-
kä viestinnän kanavat ja välineet tukevat 
paikallista NNKY-toimintaa? Mitä hyviksi 
koettuja viestinnän keinoja NNKY:n kentällä 
käytetään? Muun muassa näitä kysymyksiä 
mietittiin NNKY-liiton ja järjestötoiminnan 
tiimin ideoimassa Uskalla unelmoida -tee-
maan liittyvässä Tiedonkulku-seminaarissa 
Helsingissä 16.2.2008. 

Koulutuspäivänä oman esitykseni lähtö-
ajatus oli, että viestintä on ihmisille ja yhtei-
söille elintärkeää - mutta miksi se on mones-
ti niin kovin vaikeaa? On suorastaan yllätys, 
jos sanoma ymmärretään juuri niin kuin sen 
on tarkoitettu, tai että viesti on tavoittanut 
kaikki vastaanottajat. Viestin ymmärtämis-
tä hankaloittavat erityisesti erot sanoman 
lähettäjän ja vastaanottajan asenteissa, ar-
voissa ja kokemuksissa. Samoin kulloinkin 
käytössä oleva viestintäväline ja ympäristö 
asettavat kommunikoinnille omat vaatimuk-
sensa. Jos vastaanottaja ei saa sähköpostin 
mukana tullutta liitettä auki, ei hänelle tie-
tenkään välity siinä oleva asia. Viestintä on 
myös helposti syntipukin roolissa, jos asiat 
eivät etene toivotulla tavalla. 

Kuinka ikävät sudenkuopat sitten välte-
tään? Oikeastaan se on yksinkertaista: on-
nistunut viestintä on suunnitelmallista. Eli 
kun suodaan viestinnälle rahtunen resursse-
ja, ajatusta ja aikaa, unohtamatta innostavaa 
ja kiinnostavaa otetta, ollaan jo hyvin lähellä 
onnistumista.

Pelisääntöjä ja vastuunjakoa
Järjestötoiminnassa vapaaehtoisuus ei 

vähennä suunnitelmallisen viestinnän tarvet-
ta. Pelisäännöt on luotava ja vastuuhenkilöt 
nimettävä. Viestinnän vas-
tuuhenkilön ei ole tarkoitus 
tehdä kaikkea yksin, vaan 
tehtäviä voi tarpeen mu-
kaan jakaa. Varsinaiset vies-
tinnän tavoitteet ja ydin-
viestit määrittelee yhteisön 
johto. Vastuuhenkilö tekee 
työtä käytännössä. Kaikki 
yhdistyksen jäsenet muokkaavat toiminnal-
laan ja olemuksellaan yhdistyksestä syntyvää 
mielikuvaa – he ovat siis osaltaan välittämäs-
sä viestiä.

Viestinnän vastuuhenkilöllä on oltava riit-
tävä tuki toiminnalleen. Yhdistystoiminnassa 

puheenjohtaja on hänelle tärkein kumppa-
ni. Lisäksi hän tarvitsee resursseja: tekniset 
laitteet, taitoa ja koulutusta niiden käyttöön 
sekä taloudellisia resursseja esimerkiksi pai-
notuotteiden teettämistä varten. 

Riippumatta yhteisön tai toiminnan koos-
ta samat viestinnän peruskysymykset kos-
kettavat kaikkia: *Mitä ja miksi viestimme?  
(Sanoman ydin ja tavoite), *Kenelle viestim-
me? (Kohderyhmä), *Millä keinoin? (Viestin-
nän kanavat ja välineet), *Milloin viestimme? 
*Kuka hoitaa? 

Luulo ei ole tiedon väärti
Yhteisön tiedonkulussa tulee sisäinen 

viestintä hoitaa ensin ja pitää oma väki 
ajan tasalla, jotta ulkoinen viestintä onnis-
tuu. Mikkelin NNKY:n puheenjohtaja Lee-
na Parkkonen toimi seminaarin vetäjänä ja 
kertoi tilaisuudessa hyvästä tiedonkulusta 
erityisesti paikallisyhdistyksen näkökulmas-
ta. Aivan esityksensä aluksi hän 
painotti viestien ajankohtaisuutta 
ja oikeita kohderyhmiä. Lisäksi on 
tärkeää, että viestitään vain kiin-
nostavista ja merkityksellisistä asi-
oista.  – Se kenelle viestitään, vaik-
kuttaa näkökulman valintaan eli 
suunnataanko viesti jäsenistölle, 
yhteistyötahoille, NNKY-liittoon, 
medialle vai tähdätäänkö esimer-
kiksi uusien jäsenten hankintaan, 
muistuttaa Leena Parkkonen. 

Jos pienillä paikallisyhdistyksillä 
ei ole suuria varoja viestintään, voi aina pa-
nostaa yhteistyöhön. – Pienissä yhdistyksissä 
toiminta on rikasta, kun kunnioitetaan eri ih-
misten osaamista ja ideoita. Niin kutsuttuja 
luottoihmisiä ja henkilökohtaisia suhteita on 
hyvä olla olemassa, mutta olennaista on toki 

yhdistyksen välittämä sanoma 
sekä viestinnän ”jipot”, poh-
tii Leena Parkkonen. Mikke-
lin NNKY:n Mirja Tarssanen 
nostaa esille mm. yhteistyön 
paikallisen pankin kanssa, joka 
maksoi yhdistyksen viimeisim-
män jäsenkirjeen postituksen. 
– Toimittajat ovat erityisen 

kiinnostuneita paikallisuudesta, he kysyvät 
aina miten uutisemme liittyvät juuri Mikke-
liin, vinkkaa Mirja Tarssanen. 

Sopivia välineitä jokaiselle
Mikä viestintäväline sopii meille? Mitä 

kautta tavoitamme ihmiset? Monissa yhdis-

tyksissä sopivan viestintäväylän löytäminen 
tuottaa päänvaivaa. Toisella toimii teksti-
viestirinki, puhelin, sähköposti, henkilökoh-
taiset kontaktit ja ”puskaradio”, toisella 
kuukausittain postitettava jäsenkirje, 
paikallislehden järjestöpalsta, ilmoi-
tustaulut, lehti-ilmoitukset tai NNKY:
n jäsenlehti Näkyvä Nainen, johon 
paikallisyhdistysten viestintävastaa-
vat huolehtivan ajankohtaiset tie-
dot aina aineistopäivään mennessä. 
Toiminta- ja tapahtumaesitteet ovat 
tärkeitä ja herättävät kiinnostusta, 
mutta yhtä tärkeää on saada ne le-
vittymään kiinnostuneille ihmisille 
esimerkiksi jäsentapaamisissa, sään-
nöllisissä toiminnoissa sekä niin yhdistyksen 
kuin yhteistyökumppaneiden järjestämissä 
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 

Medialle NNKY-työtä voi tehdä tunnetuk-
si huolella laadittujen ja innostavien lehdistö-

tiedotteiden avulla. Toimittajan 
voi kutsua mukaan tapahtu-
maan tai järjestää kiinnostavas-
ta aiheesta tiedotustilaisuuden, 
Maailman NNKY-päivän aami-
ais-infon, Unelmanpäivän �.1�. 
jne. Internet-sivuja on viime 
vuosina alettu pitää jo itses-
täänselvyytenä sekä merkkinä 
olemassaolosta. NNKY-liitto on 
vuodesta �004 lähtien tarjonnut 
jokaiselle paikallisyhdistykselle 
oman tilan osoitteessa www.
ywca.fi. Paikallisyhdistykset voi-

vat halutessaan päivittää tietoja itse ja lisätä 
sivulleen alasivuja, kuvia ja liitteitä. 

Pienistä puroista kasvaa kokonaisuus
Kuopion NNKY:n puheenjohtaja Saara 

Lehtimäki kerää vanhoja tekstiilejä. Viime 
kesänä järjestetty Silkki ja nylon -näyttely sai 
alkunsa hänen henkilökohtaisesta kiinnos-
tuksestaan, mutta kun ajankohta lähestyi, 
monet innostuivat lainaamaan näyttelyyn 
kätköistään omia tai suvun vanhoja vaattei-
ta, kenkiä, käsilaukkuja, hattuja jne. - Näyt-
telyn tarkoituksena oli herättää kuopiolais-
ten kiinnostusta yhdistyksen toimintaan 
– ja kyllä he kiinnostuivat, jopa ihastuivat. 
Kynnys tulla NNKY:lle kului taas hitusen ma-
talammaksi. Esimerkiksi näyttelyn ”alusvaa-
tetaivas”, katossa ripustimissa roikkuneet 
vanhat alusvaatteet eri vuosikymmeniltä, oli-
vat monille humoristinen yllätys, muistelee 
Saara Lehtimäki. - Näyttelystä kerroimme jo 
koko alkuvuoden jäsenkirjeissämme ja tieto 

Tieto katkaisee huhuilta siivet
lähti liikkeelle. Lehtien tapahtumapalstoille 
saimme näyttelytiedot ja paikalliset lehdet 
kävivät tekemässä juttuja. Savon Sanomissa 
julkaistiin näyttelystä hieno artikkeli. Tapah-

tumatiedotusta siivitti erityisesti 
sukulaispoikani tekemä näytte-
lyjuliste. Levitimme niitä ilmoi-
tustauluille eri puolille kaupun-
kia, kertoo Saara Lehtimäki. 

Tampereen NNKY:n aikuis- 
ja perhetyön sihteeri ja tiedo-
tusvastaava Leena-Kaarina 
Nylundin mielestä toimintojen 
nimet ovat tärkeitä: – Järjes-
tämme Tampereella Kätkettyjen 

tunteiden seminaareja. Kerran alaotsikkona 
oli Kateuden kavalat kahleet. Suosittelen 
ns. puffijuttujen kirjoittamista lehtiin. Aina 
toimittajat eivät pääse paikalle ja aiheesta 
kertova tiedote kannattaa kirjoittaa niin hy-
vin, että se voidaan suoraan julkaista lehdes-
sä. Toivon myös, että olisimme rohkeampia 
toistemme kannustamisessa ja tukemisessa. 

Myös Helsingin NNKY:ssä on uudistettu 
toimintaa. - Käsityöryhmä sai Maiju Poiko-
laisen ideoimana nimen Neulo ja paranna 
maailmaa. Tietoa ryhmästä välitettiin mm. 
netissä käsityön harrastajien keskustelupals-
toilla, sanoo Helsingin NNKY:n puheenjoh-
taja Laura Togneri. 

Vaikka onnistunut viestintä on suun-
nitelmallista, pienet purot ja uudet ideat 
muutoksineen täydentävät kokonaisuutta. 
Suunnitelmallisuus antaa myös vankan poh-
jan yllättävien tilanteiden varalle. Kriisivies-
tintäsuunnitelmassa jaetaan vastuut, esimer-
kiksi se, kuka saa antaa lausuntoja julkisesti 
poikkeustilanteiden yllättäessä. Toimittaja 
Lea Lappalainen muistutti, että kirkossa on 
annettavana taivas, pastoraalista läsnäoloa, 
lohdutusta ja tukea. - Henkeä viestintään 
saadaan kohtaamisissa. Työssäni tiedonvä-
lityksessä ihania asioita ovat juuri vuorovai-
kutustilanteet, kun voi ennakkoluulottomasti 
kohdata toisia.

Teksti ja kuvat: Mari Hyttinen

Lähteet: 
Välitä viestiä - Kirkon tiedotuskeskuksen tietopaketti 
viestinnän tueksi www.evl.fi/vv
Suomen Partiolaiset, viestinnän materiaaleja
www.partio.fi 
Kuvaja, Sari: Tiedota tehokkaasti. Käytännön neuvoja 
yhdistystiedottamiseen. Sivistysliitto kansalaisfoorumi 
SKAF ry. �007.
Åberg Leif: Viestinnän strategia. Inforviestintä �00�.

NNKY:n Tiedonkulku-seminaarissa luotettiin myönteisyyteen. ”Pieni liekki tai roihu on hyvä olla mukana, silloin uskoo itsekin paremmin ja arkuus katoaa”, rohkaisi toimittaja Lea Lappalainen NNKY:n tiedotusvastaavia (kuvassa 
�. vas.). Sari Kyllönen (vas.) ehdotti seuraavan koulutuksen aiheeksi puheviestintää ja esiintymistaitoja. Aihetta tarpeellisena pitivät myös seminaarissa mukana olleet Mirja Tarssanen (kuvassa �. vas.), Leena-Kaarina Nylund, Saara 
Lehtimäki, Leena Parkkonen, Laura Togneri, Seija Finsk ja Tuula Virkkunen.


