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”Oivallinen”, ”kukkainen” ja ”voimaannuttava” NNKY

MIELIPIDE

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

Olen kesän aikana lukenut Marjo-Riitta Anti-
kaisen Suuri sisarpiiri. NNKY-liike Suomessa 

1890-luvulta 1990-luvulle -kirjan. Se antoi paljon 
ajattelemisen aihetta. Meillä on ainutlaatuinen jär-
jestö tässä yhdistysten luvatussa maassa. Meillä on 
nyt viestikapula, hoidammeko osuutemme hyvin?

Lainaus NNKY-liiton säännöistä: ”NNKY on kansain-
välinen, kristillinen ja ekumeeninen nuorten ja nais-
ten liike…” 
NNKY:n tehtävänä on kristillisen uskon innoittama-
na kehittää ja lisätä naisten ja tyttöjen yhteisvoimaa 
ja johtajuutta, jotta täydet ihmisoikeudet, hyvinvoin-
ti, turvallisuus, vapaus, oikeudenmukaisuus ja rauha 
voidaan taata kaikille ihmisille.

NNKY-toiminnan perustana on Raamattuun pohjaava usko 
kolmiyhteiseen Jumalaan. Yhdistyksemme antaa kestävän 
pohjan elämään, niin nuoremmille kuin vanhemmille.

Useassa paikallisyhdistyksessä jäsenistö ikääntyy. Meidän 
tulee pitää huolta heistä jatkossakin. Kiitos pitkän päivätyön 
tehneille sisarille. He kokevat oman NNKY:n lämpimänä ko-
tina, jonne on hyvä tulla, virkistyä ystävien kanssa.

Kannan huolta siitä, miten saamme toimintaan uusia nuoria 
naisia. Olin toukokuussa Maailma kylässä -festareilla Helsin-
gissä NNKY:n osastolla. Oli mielenkiintoista pysäyttää ohi-
kulkijoita ja kysellä tuntevatko he NNKY:n. Osa hapuili kat-
seellaan tietoa materiaalin joukosta, osa arveli että meillä on 
jotain tekimistä NMKY:n kanssa. Mielessäni heräsi kysymys, 
osaammeko markkinoida NNKY:tä? 

Meillä on mahdollisuus tarjota hengellis-
tä vanhemmuutta nuorille. Meillä on elä-
mänkokemusta ja taito kuunnella nuoria. 
Miten ihanaa olisi saada aikaan uusia 
pienryhmiä, joissa muutama vanhempi 
olisi valmis kuuntelemaan nuoria. Rippi-
koulun käyneet nuoret ovat hyvä kohde-
ryhmä. Moni ei kotona saa kestäviä eväi-
tä elämäänsä. Entä kummivanhemmat? 
Kummius ei ole pelkästään merkkipäivien 
lahjat. Kuka opettaa kummeja? 

”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, 
pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämän-
sä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaa-
matta.” (Jaakobin kirje 1.5)

”Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää 
joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden 
Kristuksessa Jeesuksessa.” 1. (Tessalonikalaiskirje 
5:16–18)

Toivon voivani NNKY-liiton hallituksen jäsenenä vai-
kuttaa edellä esitettyihin mietteisiin.

Arja Sillanpää
Vaasan NNKY
NNKY-liiton hallituksen jäsen

Syyskauden aikana NNKY:n toiminnassa koros-
tuvat erilaiset väkivallan vastustamisen teemat. 

Uusi Ruusukuja 76 -näyttely lähtee matkaan ja sa-
noittaa osaltaan vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. 
Miksi jatkamme tämän teeman kanssa? Vähintään-
kin siksi, väkivallan ja kiusaamisen kokemukset yleis-
tyvät myös nuorten keskuudessa. Tuon suunnan 
vahvistaa Stakesin tuore kouluterveyskysely. Vain 
joka neljäs kiusaamisessa mukana ollut peruskoulun 
yläluokkalainen kertoi, että aikuiset olivat puuttu-
neet siihen. Myöskään naisiin kohdistuvan väkival-
lan tilastot eivät ole kaunistuneet, vaikka auttavien 
ja tukea antavien toimijoiden määrä on lisääntynyt. 

Keväällä Maailma kylässä -tapahtumassa toteutetun 
kyselyn tarkoituksena oli saada ihmiset miettimään 
käsityksiään NNKY:stä. Kysymykset oli laadittu niin, 
että niihin oli mahdollista vastata mielikuvitusta 
käyttäen ja vaikka nopeasti lunttaamalla esitteistä. 
Vastauksia saatiin 63 henkilöltä. Tiedottaja Mari 
Hyttinen teki niistä koosteen, jota lainaan tekstis-
säni.

Vastaajat olivat löytäneet osuvia ja kiinnostavia ilmaisuja ku-
vaamaan NNKY:tä. Paitsi sanat ”nuori”, ”nainen” ja ”kristil-
lisyys” esiin nousi kiinnostavia ilmaisuja kuten ”kukkainen, 
”oivallinen”, ”tarpeellinen”, ”voimaannuttava” ja ”värikäs”. 
Vastauksista voi päätellä, että NNKY:n julkinen kuva on jopa 
parempi, kuin tilanne todellisuudessa on. Jäsenistömme 
keski-ikä on varsin korkea ja nuorille olisi tilaa jäseninä ja 
päätöksentekijöinä. Siksi ilmaisua ”moderni” ei voi ohittaa 
pohtimatta..

Kysymyksissä pyydettiin kuvaamaan myös NNKY rakennuk-
sena. Kysymys rakennuksesta valikoitui kyselyyn erityisesti 
siksi, että NNKY:n oma talo Helsingissä täytti helmikuus-
sa 80 vuotta. Yksikään vastaajista ei kuitenkaan yhdistänyt 
NNKY:tä suoraan NNKY:n taloon, hotelli Helkaan tai mui-
den paikkakuntien NNKY-taloihin. Viitteitä niihin löytyy esi-
merkiksi vastauksista: ”kivitalo”, ”se mukava asuntola” ja 
”pitsihuvila”. Talon tarjoamia tunnelmia, mahdollisuuksia ja 
toiveita kuvaavat vastaukset: ”kaikille oma paikka, jota sielu 
kaipaa”, ”avara ja suvaitseva”, ”lämmin ja kutsuva”, ”turval-
linen”. Yksi vastaaja tähdensi, että joskus sisus on ulkokuor-
ta tärkeämpää.

Arja Sillanpää:

NNKY – suuri sisarpiiri

PÄÄKIRJOITUS
Pirjo-Liisa Penttinen
Pääsihteeri

Tulevaa suunniteltaessa vastataan myös kyselyssä esitettyi-
hin toiveisiin pitämällä esillä naisten oikeuksiin, tasa-arvoon 
ja asemaan liittyviä teemoja. Tärkeäksi koettiin myös autta-
minen ja tukeminen. On aika ”jalkautua”, mutta mitä vastata 
toiveeseen ”tapakasvatusta kaikenikäisille”? Luottamusta ei 
synny ilman tuttuutta ja luotettavuutta. Ilmaisu ”suvaitseva” 
kuvaa hyvin maahanmuuttajatoiminnan näkökulmaa ja ”tie-
dostava” ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan eh-
käisemiseksi tehtyä kampanjatyötä

Toivon, että vahva asiantuntijuutemme naisena elämisestä 
voimistaa yhteisiä pyrkimyksiä, kun valmistaudutaan syksyn 
kuntavaaleihin. En osaa määritellä tarkalleen, mitä feminismi 
tarkoittaa. Jos se merkitsee sitä, etten halua kenenkään pi-
tävän sukupuoltani esteenä asioiden hoitamiselle, niin olen 
feministi. Toimintamme ja aktiivisuutemme kautta voimme 
parantaa tyttöjen ja naisten hyvinvointia ja turvallisuutta 
sekä konkreettisesti toteuttaa vuositunnuksen kutsua ”Pyr-
kikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiam-
me” (Room. 14:19). Kristilliset arvot ovat kantaneet meitä 
tähän asti. Siksi maailmanlaajana sisaruspiirinä NNKY on tä-
nään avoin, vieraanvarainen ja ulospäin suuntautunut liike. 

Pirjo-Liisa Penttinen

Arja Sillanpää (toinen oik.) valittiin NNKY-liiton 
hallitukseen liittokokouksessa marraskuussa �007.
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Väkivallaton viikko 
12.-18.10.2008 www.evl.fi/vakivallastasovintoon

NNKY:n Väkivallatonta viikkoa vietetään perinteisesti 
1�.–18.10. Yhdessä evankelis-luterilaisen kirkon kanssa 
vietettävän Väkivallasta sovintoon -vuosikymmenen puit-
teissa väkivallaton viikko on tänä vuonna kasvatettu loka-
kuun mittaiseksi. Väkivallattoman viikon teemana on Arjen 
rauha. Teeman alla käsitellään erilaisuuden kunnioittamis-
ta ja rauhanomaista rinnakkaineloa monikulttuurisessa ar-
jessa. Esillä on myös uskontojen yhteistyö rauhan hyväksi. 
Teeman yhteydessä korostetaan erityisesti nuorten roolia 
väkivallan ehkäisyssä. Uutuus NNKY:n väkivallanvastaises-
sa toiminnassa on Ruusukuja 76 -näyttely, jonka avulla kat-
sojan huomio kiinnitetään perheväkivaltaan. Näyttely on 
esillä väkivallattomalla viikolla Vääksyssä ja Helsingissä. 

 Ruusukuja 76 kertoo perheväkivallasta 
Ruusukuja on kodiksi rakennettava näyttely, jonka sei-

nät ja esineet kertovat oman tarinansa valitettavan 
yleisestä väkivallanmuodosta – perheväkivallasta.  Suomes-
sa joka viides parisuhteessa elävä 18–74-vuotias nainen on 
joutunut puolisonsa väkivallan uhriksi vuonna �005 tehdyn 
tutkimuksen mukaan. Ruusukujan sievän nimen takaa pal-
jastuu ikävä totuus. Näyttely antaa kuitenkin toivoa, sillä se 
kertoo mahdollisuuksista ulospääsyyn. Tiedon lisäksi se an-
taa konkreettisia ohjeita väkivaltaa kokeneille ja väkivallan 
tekijöille.

Kodiksi rakennettu ja perheväkivallasta kertova näytte-
ly saapui Suomeen Saksasta Brot für die Welt -järjestöstä. 
Näyttely oli Suomessa esillä ensimmäisen kerran Turun kirk-
kopäivillä �007, jolloin perheneuvoja Mari Kinnunen käänsi 
Kirkkojen maailmanneuvoston kautta saamansa saksankieli-
set alkuperäistekstit ja päivitti ne Suomen oloihin sopiviksi. 
Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen kiinnostui näyttelyn ide-
asta ja sen lisenssi hankittiin NNKY-liitolle, jossa näyttelylle 
teetettiin oma graafinen ilmeensä ja ideoitiin uusi nimi, Ruu-
sukuja 76. Näyttely lanseerattiin medialle ja muulle väelle 
Maailman NNKY-päivänä �4.4.�008. 

Ruusukuja 76 -näyttely kiertää NNKY:n paikallisyhdis-
tyksissä sekä sopimuksen mukaan muissa järjestöissä ja 
tapahtumissa. Paikallisyhdistykset saavat näyttelyä varten 
liitolta konsultointiapua ja kirjallisen materiaalipaketin. Muil-
le tahoille näyttelyä vuokrataan maksua vastaan. Materiaali 
sisältää näyttelyn esitteitä, julisteita, ohjeet näyttelyn pystyt-

tämistä varten ja informaatiokortit, jotka kertovat muun mu-
assa perheväkivallan syistä, rikosstatuksesta, vaikutuksista 
lapsiin ja auttavista tahoista. Näyttelyn rakentamisessa ovat 
apuna toimittaja Anne Lagerstedt ja Ruusukujan projekti-
sihteeri Heidi Kusmin-Bergenstad.

ANNA NNKY:N VÄLITTÄÄ

Ruusukuja on herättänyt keskustelua ja suurta kiinnos-
tusta. Tämän innostuksen toivotaan kantautuvan kaikkiin 
paikallisyhdistyksiin asti, jotta Ruusukuja saadaan mahdolli-
simman moneen kaupunkiin ja kuntaan Suomessa. Näyttely 
on tänä vuonna esillä ainakin syyskuun alkupuolella Nuorten 
neuvonta- ja tietopankki Hurina �.0:ssa Lahdessa, Vääksyssä 
Väkivallattomalla viikolla ja Helsingissä Arjen rauha -viikol-
la lokakuussa. Asia on tärkeä ja näyttelyn esittäminen antaa 
huomionarvoisen viestin ympäröivälle yhteiskunnalle. Me 
NNKY:ssä välitämme perheistä ja haluamme kertoa kuinka 
perheväkivallasta voi selviytyä.

RUUSUKUJA ON TARKOITETTU KAIKILLE

Näyttelyn tärkeä tehtävä on tehdä selväksi, että väkivalta 
on rikos ja ihmisoikeusrikkomus, ja että se on valitettavan 
yleistä. Perheväkivalta koskee jokaista joko henkilökohtai-
sesti tai ystävän, omaisen tai yhteisön kautta. Näyttelyn yksi 
tarkoitus on murtaa tabu, jonka mukaan perheväkivalta olisi 
ainoastaan köyhien, alkoholistien ja syrjäytyneiden ongelma. 
Valitettavan usein väkivaltateko jätetään ilmoittamatta, sel-

Ruusukuja 76 -näyttely kertoo faktoja perheväkivallasta ja kannustaa keskusteluun. Väkivallan uhreja näyttely ohjaa avun lähteille. Ruu-
sukuja 76 -näyttelyn voi tilata omalle paikkakunnalle NNKY-liitosta. Näyttely toteutetaan paikallisin voimin näyttelypaketin ja projektisih-
teerin konsultaation turvin. 

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

vittämättä ja rankaisematta. Perheväkivaltaa pidetään usein 
yksityisasiana ja häpeällisenä. Naisille avun hakeminen voi 
olla ylivoimaisen vaikeaa ja aina edes viranomaisilla ei ole 
riittävää tietoa uhrien ja perheiden auttamiseksi. On hyvä 
muistaa, että perheväkivallasta ilmoittaminen ei kuitenkaan 
ole vain uhrin vastuu. Väkivaltaan puuttuminen on aina myös 
yhteisöjen, valtion ja yksittäisten ihmisten velvollisuus. 

RUUSUKUJA PAIKALLISYHDISTYKSEEN?

Ruusukujan saa rakennettua paikallisin voimin melkein 
minne tahansa ja minkälaiseen tilaan tahansa. On kuitenkin 
hyvä ottaa huomioon, että Ruusukuja 76 on koti, ja aina hel-
pompi on rakentaa se tilaan, jossa on jo olemassa huoneka-
luja tai keittiö. Ohjeistusapua, tekstimateriaalit ja näyttelyn 
rakentamisapua saa liitolta Ruusukujan projektisihteeriltä. 
Näyttely tarvitsee myös päivystäjiä, sillä Ruusukuja voi he-
rättää ajatuksia ja tunteita laidasta laitaan, ja tällöin on hyvä, 
että paikalla on joku joka kuuntelee ja ohjaa eteenpäin. 
Näyttelyn hyväksi ajankohdaksi sopii esimerkiksi Väkivallaton 
viikko, mutta myös muina aikoina Ruusukuja voi olla esillä. 
Ajankohdasta ja kestosta päättävät paikallisyhdistykset itse. 
Näyttely voi olla esillä yhtä aikaa usealla paikkakunnalla.

Syyskussa lähetämme kaikkiin NNKY- paikallisyhdistyksiin 
Ruusukuja 76 -materiaalipaketin. Ota yhteyttä liiton toimis-
toon tai Ruusukuja 76:n projektisihteeriin, niin rakennetaan 
näyttely paikkakunnallesi. 

Heidi Kusmin-Bergenstad
heidi.kusmin-bergenstadt@ywca.fi
puh. (09) 434� �9�5, 040 359 3138

Varaa näyttely omalle paikkakunnallesi

Heidi Kusmin-Bergenstad

Ruusukuja 76 -näyttelyn keittiö Nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 
�.0:ssa Lahdessa. 
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Tiistaina 19. elokuuta �008 klo 17 ko-
koontui seitsemän naisen ryhmä Tohkatalon 
kokoushuoneeseen Valkeakoskella. Naiset 
edustivat kolmea sukupolvea, oli äitejä, tyt-
täriä, isoäiti, sisko ja työtovereita. Aluksi juo-
tiin kahvit. Jännitti. 

NNKY-yhdistyksen perustaminen oli 
alkanut. Aluksi pohdittiin yhdessä NNKY-
liikkeen historiaa, perustaa ja tehtävää. 
Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja eku-
meenisuus innostivat, siis että kaikki naiset 
mahtuvat mukaan tähän liikkeeseen kaikkial-
la maapallolla. Keskustelu sukkuloi vilkkaasti 
monilla tasoilla, koko maailma oli läsnä tässä 
valkeakoskelaisessa kokoushuoneessa. In-
nostus tehdä jotain tärkeää yhdessä ja tulla 
tutuiksi toisten NNKY-läisten kanssa tuntui 
sormenpäissä.  

Sitten käytiin läpi uuden yhdistyksen 
säännöt. Ensiksi nimi, miten kutsutaan uut-
ta NNKY-yhdistystä? Miten olisi Pirkanmaan 
NNKY? Entä Valkeakosken NNKY? Toinen 
on liian laaja ja toinen liian suppea, kumpi-
kaan ei ehkä anna oikeaa kuvaa siitä, keitä 
ollaan. Nimen haluttiin olevan niin avoin ja 
laaja, että niin Valkeakosken kaupungissa 
kuin sen ympäristössä asuvat naiset voisivat 

kokea tämän yhdistyksen omakseen. Poh-
dintojen jälkeen ryhmä totesi yhteen ää-
neen, että Valkeakosken seudun NNKY on 
hyvä nimi. Tämän kunniaksi taputettiin.

Sääntöjen jälkeen ryhmän jäsenet alle-
kirjoittivat yhdistyksen perustamisasiakirjan, 
hyväksyivät säännöt ja liittyivät NNKY:n jä-
seniksi. Raivoisat aplodit kaikuivat kokous-
huoneesta käytävälle saakka. Jos olisimme 
olleet Afrikassa, olisi sisarillamme ollut tans-
sin ja laulun paikka.

Valkeakosken seudun NNKY:n ensim-
mäinen hallitus nimettiin vielä lopuksi. Pu-
heenjohtajaksi ryhmä valitsi Jaana Holmin, 
varapuheenjohtajaksi Leena Tirkkosen, ra-
hastonhoitajaksi Sirpa Järvelän, sihteeriksi 
Tiina Holmin ja jäseniksi Aleksiina Tikki-
sen ja Sinikka Holmin. 

Valkeakoskella ei ole koskaan aiemmin 
ollut NNKY-yhdistystä, nyt on! Tervetuloa 
rakentamaan NNKY-liikettä! Onnea ja mo-
nia armorikkaita vuosia Valkeakosken seu-
dun NNKY! 

Riitta Räntilä

NNKY sai uuden paikallisyhdistyksen

Iloiset ja vilkkaat naiset tekivät 
Valkeakoskella NNKY-historiaa

- Heinäkuinen Sylvi-projektin leiri oli tä-
hänastisista Imatran NNKY:n järjestämis-
tä leireistä yksi parhaimpia, iloitsi Imatran 
NNKY:n puheenjohtaja Auli Piiparinen. 

Leiri järjestettiin Joutsenon vastaanotto-
keskuksen pakolaisille. Koska tänä vuonna 
leirillä oli vain kahdeksan osallistujaa, Sylvi-
leirille otettiin mukaan koko perhe, yksi isä 
mukaan lukien. 

- Leiri meni niin hyvin, että saatamme 
jatkossakin järjestää perheleirejä, joissa isät 
voivat olla mukana. 

Osanottajia leirillä oli Afganistanista, Sri 
Lankasta ja Pakistanista. Uskonnoista olivat 
edustettuina niin kristityt kuin muslimit. Lei-
rin tarkoituksena oli tutustuttaa osanottajat 
suomalaisuuteen ja suomalaiseen maalais-
maisemaan.

 – Vierailimme leirin aikana Marjaana 
Tykkyläisen kotona, jossa hän esitti pape-
rinukketeatterina tarinan Jaakosta, joka ei 
jaksanut herätä aamuisin kirkon kelloja soit-
tamaan. Tarinan taustalla soi osanottajien 
tunnistama Jaakko kulta -sävelmä. 

- Leiriläiset olivat hauskoja ja iloisia, vaik-
ka monilla suru, ikävä ja hätä vaivasivat. 
Toiset eivät tienneet missä oma poika on, 

Sylvi-projektin leiri helpotti maahanmuuttajien kotoutumista Rautjärvellä 28.–30.7.2008

Hauskat rouvat sekä perhe Imatran NNKY:n leirillä

H-hetki. Uuden yhdistyksen sihteeri Tiina Holm (vas.) ja hallituksen jäsen Aleksiina Tikkinen allekirjoit-
tavat yhdistyksen perustamisasiakirjan.

Valkeakosken seudun NNKY:n tuore hallitus: pj. 
Jaana Holm (vas), varapj. Leena Tirkkonen, sih-
teeri Tiina Holm, jäsen Aleksiina Tikkinen, jäsen 
Sinikka Holm (oik. takana) ja rahaston hoitaja Sir-
pa Järvelä (oik. edessä).

Valkeakosken seudun NNKY
pj. Jaana Holm 
jaana.holm@aspa.fi
p. 0400 624 437
siht. Tiina Holm 
tiina.holm@tamperelainen.org
p. 040 579 2138

Riitta Räntilä

Riitta Räntilä

jollakin oli mies kuollut sodassa, pohti Sylvi-
projektin Nadja Rinkinen.

Leirin ohjelmassa oli kädentaitoja, ulkoi-
lua, uimista ja saunomista. Monille luonnon 
rauha, saunominen ja järvessä uiminen olivat 
aivan uutta.

Mari Hyttinen
Kuvat: Sirpa Honkanen

Imatran NNKY:ssä toimii NNKY-liiton maahanmuuttajatyön SYLVI-projekti. SYLVI:n tavoitteena on ollut suunnitellla toimintamalli NNKY-paikallisyhdistyksille ja helpottaa maahanmuuttajien osallistumis-
ta. SYLVI-projekti on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä tukea vuosille �006-�008. 
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Tänä kesänä olin ensimmäistä kertaa vi-
rallisesti töissä. Etukäteen hermoilin hieman, 
olihan tehtävänä sentään olla Helsingin 
NNKY:n kesäklubin ohjaajana, ja ohjattavi-
en joukossa oli myös vain pari vuotta minua 
nuorempia poikia. 

Ensimmäinen työpäiväni alkoi muuta-
malla törppäyksellä, tosin ne tapahtuivat 
onneksi ennen kuin saavuin paikalle kassien 
kanssa ja tapasin ohjattavat. Kaikki tuntuivat 
aluksi hieman hiljaisilta, mutta ajan kuluessa 
desibelit nousivat ja lapset alkoivat tulla ulos 
kuoristaan. Aikamoisia persoonallisuuksia, 
pakko sanoa.

Työpäivät eivät olleet kauhean pitkiä, 
mutta työ oli aika rankkaa, koska en ollut 
tottunut vastaavaan juoksenteluun ja hää-
räilemiseen. Olimme lisäksi lähes joka päivä 
ulkona. Istuinalustat ja viltit olivat aina mu-
kana, joten istuskelu oli mahdollista, mutta 
aika usein minut revittiin ylös hippaa leikki-
mään. Ja hyvä vain, kaikki saivat kulutettua 
ylimääräistä energiaa.

Pääsin myös pitämään sarjakuvatuntia, 
joka oli hauskaa, vaikka olenkin varma, ettei 
minusta opettajaksi ole.

Suuria ongelmia ei ollut, mitä nyt joku 
silloin tällöin kiukutteli, mutta sehän vain 
kuuluu asiaan. Ei sitä aina jaksa olla pikku 
auringonpaiste.

Toisella viikolla ryhmän kokoonpano hie-
man muuttui. Muutama lapsi lähti ja mukaan 
tuli kaksi poikaa, joilla oli aikamoiset persoo-
nat. Kaikki pojat löysivät heti yhteisen säve-
len ja keksivät viikon aikana jos jonkinlaisia 
metkuja ja temppuja. Tytöt tulivat myös 
erittäin hyvin toimeen keskenään ja kaikkien 
onneksi käyttäytyivät kuin pikku enkelit. Ai-
nakin minun hermoparkani säästyivät.

Loppujen lopuksi tämä oli erittäin hyvä 
kokemus ja käteen jäi paljon muistoja ja ko-
kemusta tulevia työpaikkoja varten. Tekisin 
mieluusti jotain tällaista uudestaankin.

Saana Torniainen

Kesätyö

Löytöretki 
elämän 
rikkauteen

Sysmän NNKY järjestää syksyllä kaiken-
ikäisille elämänuteliaille naisille kurssin, jossa 
kokemuksellisen ja elämyksellisen toiminnan 
kautta tarkastellaan oman elämän, ihmisten 
elämän ja yhteisöjen erilaisia ilmiöitä. Pohja-
tekstinä toiminnalle voi olla tarina, kuva tai 
Raamatun kertomus.  Asioita tutkitaan leikin, 
teatterin, taiteen ja liikkeen kautta. Oman ja 
ryhmän toiminnan tarkastelu keskustellen on 
keskeinen osa tätä prosessidraamaa. Asioil-
le löytyy merkityksiä ja syntyy mahdollisesti 
uusia oivalluksia.

Kurssi kokoontuu kaksi tuntia joka sun-
nuntai-iltapäivä, yhteensä kuusi kertaa. Sitä 
vetää evankelis-luterilaisen seurakunnan 
nuoriso-ohjaaja Anneli Ukkonen, joka on 
opiskellut draamapedagogiikkaa Jyväskylän 
avoimessa yliopistossa.

Kurssille tulijan ei tarvitse olla näyttelijä 
eikä muutenkaan taiteilija. Riittää, että hän 
on avoin ja halukas kokeilemaan jotakin uut-
ta. Kurssilla ei valmistella mitään yleisöesitys-
tä. Jokainen kokoontumiskerta on päämäärä 
sinänsä.

Kurssi on täysin ilmainen. Sen vähäiset 
kulut katetaan NNKY-liiton toiminta-avus-
tuksella. Toivomme saavamme mukaan puo-
lisentoista kymmentä osanottajaa. Odotam-
me innokkaina ja jännittyneinä, mitä tämä 
uusi kokeilu tuo tullessaan.

Kurssin tiedot ja 
ilmoittautuminen: 

Kurssi kokoontuu Yhteiskoulun vanhassa 
salissa ”Kahvimyllyssä”, luultavasti sunnun-
taisin klo 16–18, �1.9., �8.9., 5.10., 1�.10., 
19.10. ja �6.10. Mukaan voi tulla myö-
hemminkin, kesken kurssin. Osallistujien 
minimimäärä on 1�, maksimi �4. Kurssille 
ilmoittaudutaan Sysmän NNKYn puheenjoh-
tajalle Virva Hokkaselle (03) 717 74�1, 040 
735 3�4�, virva.hokkanen@phnet.fi 

Tervetuloa!

Ulla Virkkunen
Sysmän NNKY:n sihteeri

Keski-Uuden-
maan NNKY

Keravan NNKY on muuttanut nimen-
sä Keski-Uudenmaan NNKY:ksi. Jäseniä 
on jo nyt ympäristökunnista, ja on mu-
kavampi kutsua mukaan uusia jäseniä, 
kun nimi ei ole paikkakuntakohtainen. 
Olemme julkaisseet myös uuden esit-
teen, jota käytetään jäsenhankinnassa. 

Yhdistyksellä on ITU-toimintaa, Pie-
nimmän lantin toimintaa ja säännöllises-
ti kokoontuva Jokos-piiri. 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Liisa Hynynen
puh. 050 353 1��5

Helsingin NNKY:n 
toimistolla kävi kesäl-
lä kuhina, kun yhdistys 
järjesti lääninhallituksen 
myöntämän apurahan 
turvin koululaisille kaksi 
viikon mittaista kesäklu-
bia. Erilaista ohjelmaa oli 
järjestetty niin sisätiloi-
hin kuin lähipuistoihin ja 
useisiin vierailukohteisiin 
Helsingissä. – Meillä oli 
liikuntapäivä, kädentai-
toja, retkeilyä ja vierai-
luja. Toiminnan teemana 
olivat kansainvälisyyskas-
vatus, luonto, ympäristö 
ja elementit. Jokaiseen 
päivään kuului tunnin 

Helsingin NNKY:n 
kesäklubilla riitti tekemistä

verran vapaa-aikaa, jol-
loin lapset saivat tehdä 
mitä halusivat. Liikunta 
oli tärkeä ja iso osa toi-
mintaa. Ohjaajalle työ 
oli hienoa vaihtelua toi-
mistotöihin, mutta välillä 
miltei raskasta, pitihän 
meidänkin juosta potku-
pallon perässä �5 asteen 
helteessä, leikittelee vs. 
toiminnallinen sihteeri 
Maiju Poikolainen. 

Kysyntää kesäklu-
beille löytyi, vaikka 3.-4. 
-luokkalaiset lapset pär-
jäisivätkin loma-aikoina 
yksin kotona. – Päivät 

voivat lapsista tuntua 
pitkiltä silloin kun van-
hemmat ovat työssä. 
Monet vanhemmista ha-
luavat erottaa lapsensa 
pelikonsoleista ja tieto-
koneista. Kesätoimin-
tamme tarkoituksena oli 
tukea lapsen itsetuntoa 
ja identiteetin kehitys-
tä. Halusimme tarjota 
laadukasta harrastustoi-
mintaa sekä tytöille että 
pojille. Syksyisin ja ke-
väisin meillä on tarjolla 
toimintaa vain tytöille, 
Maiju Poikolainen ker-
too.

Mari Hyttinen
Kuvat:  Maiju Poikolainen

Pojat ryömivät porsaan alle Haltalan kotitilalla.

Jalkapallopelissä tuli hiki.

Helsinki-päivä tarjosi monipuolista ohjelmaa.

Marika Karttunen oh-
jaa Ellaa kivipuutarhan 
tekemisessä Helsingin 
NNKY:n järjestämällä 
kesäklubilla.
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Hei, olen Anita!
Aloitin kesäkuun alussa Keimiötunturin Maja&Kiepin 

myynnin ja markkinoinnin kehittämisprojektissa NNKY-liitos-

sa Helsingissä. Alku on ollut todella mielenkiintoista tuot-

teeseen tutustumista ja perusasioiden kartoitusta hyvinkin 

laajassa verkostossa. Vieraillessani kesäkuussa Keimiötuntu-

rilla Taijan ja Matin osaaminen ja ammattitaito näkyi niin pa-

tikkaretkellä aurinkoiseen tunturiin kuin poroparan valmista-

misessa suussa sulavaksi käristykseksi. Lapinhulluus voi siis 

iskeä kesälläkin!

Työni mielekkyys korostuu, kun näin aikuisena (55 v.) voin 

käyttää Keimiötunturin Maja&Kiepin hyödyksi sitä oppia ja 

verkostoa, mitä kymmenien vuosien varrella minulle on pal-

velumarkkinoinnissa kertynyt. Viimeisimmät opit ovat Hai-

kon Kartanosta. Saatan nähdä Majan mahdollisuudet vähän 

erilaisina kun katselen niitä puhtaasti myynnin ammattilai-

sen näkökulmasta. Mahdollisuuksia ja ideoita, joilla saamme 

asiakkaita kodikkaaseen Majaamme, on paljon. Eikä pidä 

unohtaa ryhmiä, joiden tulon mahdollistaa Kiepin tuomat li-

säpalvelut ajanmukaisine pienkokouspalveluineen. Toisaalta 

Kieppi on tuonut lisävaateitakin myynnin kehittämiselle. 

Vaikka tiedän ja tunnen monia asioita, niin Sinun mahdol-

lisia ideoitasi Majan toiminnan kehittämiseksi en vielä tiedä. 

Haluaisitko kertoa niistä? Onko Sinulla mielessäsi jokin koh-

deryhmä tai tuoteidea, jota mielestäsi Majalla voisi kokeilla 

tämän projektin aikana? Otan mielelläni vastaan ajatuksia os. 

anita.huju@ywca.fi. Kokeiluun johtavat ideat tuovat keksi-
jälleen palkkiona Keimiötunturin Majan fleeceliivin. 

Anita Huju

Turun NNKY:n jokakesäinen Interpoint-hostelli avasi tänä 
vuonna ovensa matkailijoille 18. heinäkuuta. Vapaaehtois-
voimin toimiva Interpoint majoittaa reppumatkailijoita edulli-
seen kymmenen euron hintaan. 

Joka kesä noin puolentoista kuukauden ajan toiminnassa 
olevan Turun NNKY:n hostellin tarkoituksena ei ole tuottaa 
voittoa, vaan tarjota majapaikka rajallisella budjetilla mat-
kustaville ihmisille sekä antaa turkulaisille nuorille mahdolli-
suus luoda kansainvälisiä kontakteja, harjoittaa kielitaitoaan 
ja opetella asiakaspalvelutaitoja. Vapaaehtoiset saavat työs-
tään myös todistuksen, jonka avulla he pääsevät halutessaan 
ulkomaisiin Interpoint-hostelleihin vapaaehtoisiksi. Muun 
muassa Lontoo, Kööpenhamina, Göteborg ja Los Angeles 
tarjoavat Interpoint-majoitusta.

Korkeintaan kaksikymmentä ihmistä kerrallaan majoit-
tavassa hostellissa on käynyt kuukauden aikana lähes sata 
asiakasta yli �0 eri maasta. Kävijöitä on ollut muun muassa 
Taiwanista, Uudesta-Seelannista, Yhdysvalloista, Japanista 
ja tietenkin monista Euroopan maista. Vapaaehtoistyönte-
kijät ovatkin saaneet tutustua brittiläisiin korttipeleihin, ita-
lialaiseen pastantekotaitoon, japanilaiseen kohteliaisuuteen 
sekä taiwanilaisten väsymättömään kiinnostukseen suomen 
kieltä kohtaan. 

Vieraiden kertoman mukaan Suomi on osoittautunut 
positiiviseksi yllätykseksi. Suomalaiset ovat olleet avuliaita, 
ystävällisiä ja lämminhenkisiä turisteja kohtaan. Jopa liftaa-
minen on onnistunut Suomessa ongelmitta. Vapaaehtoiset 
ovat saaneet useasti vastata kysymyksiin Turun vilkkaasta 
yöelämästä sekä kaksikielisyydestä. Suomen kieltä puoles-
taan on kuvailtu japanin ja italian sekoitukseksi. Kaiken kaik-
kiaan vapaaehtoiset ovat päässeet tutustumaan runsaaseen 
valikoimaan kansallisuuksia ja ajatusmaailmoja. - Vapaa-ajal-
la ei oikein osaa tehdä mitään, kun odottaa vain pääsevänsä 
takaisin hostellille, vapaaehtoisena työskentelevä 16-vuotias 
Heidi Heinemaa kertoo. 

Kuvat ja teksti: Mea Aaltonen
Interpoint team leader �008

Kielitaito kasvaa vapaaehtoistyössä

Kesä Turun NNKY:n Interpoint-hostellissa

Japanilainen Uda Yusuke sekä meksikolainen Nubia Valenzuela nauttivat aamiaista.

Oliver Jalarvo opettaa Ida-Maria Tarkille, kuinka pussilakanaa käytetään.

Helmi-ohjaajakoulutus 17.-19.10.2008

Helmijuttu haastaa sinut nuorten kanssa työskentelevä ja 
vapaaehtoinen mukaan uuteen tehtävään. 

Helmi on tyttöjen oma luottamuksellinen ryhmä, joka 
antaa tytöille mahdollisuuden keskusteluun ja kokemusten 
vaihtoon omassa vertaisryhmässä. Helmi-ryhmät ovat suljet-
tuja ja luottamuksellisia. Ryhmät kokoontuvat yleensä n. 8 
kertaa. Toimintamalli on suunnattu ensisijaisesti 15-18-vuoti-

aille, mutta soveltaen sitä voi käyttää myös 1�-15-vuotaiden 
ja nuorten aikuisten kanssa. Ohjaajina toimivat kaksi yli 18-
vuotiasta naista. Seuraava Helmi-ohjaajakoulutus järjeste-
tään Vuorilahden kurssikeskuksessa (Vuorilahdentie 1) Hel-
singin Laajasalossa. Kurssimaksu on 50 euroa, johon sisältyy 
täyshoito. Lisätiedot: Maiju Poikolainen, Helsingin NNKY, p. 
0400 58� 437, maiju.poikolainen@hnnky.fi. Ilmoittautumiset 
1.10 mennessä: Leila Variola, NNKY-liitto, p. (09) 434� �911, 
leila.variola@ywca.fi, www.ywca.fi

Värit alkoivat vallata puustoa Keimiötun-
turin Maja&Kiepin rannassa elokuussa 
�008.

Anita Huju

Ritva Norha
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Vuosi sitten seisoimme Taija Hemmingin 
kanssa Keimiötunturin Maja&Kiepin pihassa. 
Iloisen rupattelun keskellä syntyi idea, että 
järjestetäänpäs sellainen leiriviikko, jonne 
kutsutaan erityisesti kokemuksiltaan ja ikä-
vuosiltaan vanhoja keimiöläisiä. Taija halusi 
tavata heidät, koska kertomusten mukaan 
heillä oli aina niin hauskaa. Nykyihmisenä 
olisi hyvä saada sitä hiljaista tietoa ihmisiltä, 
jotka ennen kantoivat vastuuta joko vapaa-
ehtoisena tai palkattuina. 

Siinäpä haaste. Kuinka me heidät löy-
täisimme? Ja vieläkö Keimiö heitä houkut-
taa ja kutsuu? Kutsumme sai vastakaikua ja 
leiriviikko täyttyi. Olipa joukossamme kaksi 
australialaistakin osanottajaa, jotka heidän 
NNKY:läinen emäntänsä toi Keimiölle. 

Minkälainen oli leiriviikon ohjelma ja 
miten käytimme ajan?

Päivän ohjelmaan kuului aamurentous, 
aamiainen, päivän Sana ja tunturiretket, sau-
nat, päivällinen ja iltaohjelmat. Erityisohjel-
mina olivat retket Norjan Kautokeinoon ja 
iltakirkko ehtoollisineen Marian kappelissa 
Levillä. 

Kokemuksia vaihdettiin vilkkaasti. Joku 
toi filmejä, toinen Keimiön historiasta kerto-
via valokuva-albumeja, ja yhdessä herätet-
tiin eloon kansanhuviarpajaiset. Nyt oli lupa 
muistella yhdessä ystävien kanssa, uusien ja 
vanhojen kesken.

Tunturipolulla tuntuu kuin taivas olisi 
lähempänä

Loppuviikolla osallistujat kirjasivat yhden 
kokemansa elämyksen ja kirjoittivat sen pa-
perille. Heidän viestinsä on vahva ja kertoo 
Keimiön vahvuuksista tänään.

ELÄMYS – YKSIKÖ VAIN?
Leiriviikko Keimiöllä elokuussa 2008

VIELÄ KERRAN 
KEIMIÖLLE 
- Osanottajien elämyksiä

RITVA
Niin ihanaa on ollut vanhojen ystävien kans-
sa kulkeminen. Vatikuru selätti kaiken. 
Sain kulkea yksin. Kukaan ei hoputtanut eikä 
odotellut vasta uusitun tekoniveleni hidasta-
maa kulkuani.
Puron solina, kirkas vesi, vesihelmet kasveis-
sa ja puhtaanloistavat värit sammalikossa 
antoivat rauhan tunnun. Paniikki pärjäämi-
sestäni väistyi. Taas kerran tunturiluonto 
tyynnytti mieleni.

ARVO
Ensikertalaiselle vaikuttavuutta oli tutustu-
minen majan historiaan ja vielä mukana ol-
leisiin NNKY:n veteraaneihin. Ei sitä kylliksi 
osaa ihailla sitä tarmoa, sitkeyttä ja epäile-
mättä innostusta, millä maja on aikanaan ra-
kennettu naisten talkoovoimin sen aikaisissa 
oloissa jo yksistään välimatkojen ja kulkuyh-
teyksien vuoksi.
Sitten noviisi mykistyy täysin kun tapaa hei-
dät: Siirin ja kumppanit. Kuulee heidän ikän-
sä, heidän uskomattoman muistinsa ja hen-
kisen vireytensä.
Siinä on esimerkkiä, mitä merkitsee henki-
nen kunto ja terveet, liikunnalliset elämänta-
vat vireyden ylläpitäjänä. Kun meidän tekee 
mieli Lappiin, tiedämme minne menemme, 
Keimiölle!

ARJA
Kun me noviisit olimme päässeet puurajan 
yläpuolelle ja ympärillä oli suurta luontoa 
silmänkantamattomiin, tuli tunne, jota ei voi 

kuvata. Suurta kiitollisuutta siitä, että Arvo 
pystyy edelleen vaeltelemaan kanssani. Kau-
kana siintävät siniset tunturit mykistivät kau-
neudellaan.
Koko viikko on ollut lepoa ja pää on saanut 
olla nollilla, kunhan huolehtii, että on oike-
aan aikaan paikalla. Ilmatkin suosivat meitä! 

HELVI
- Selostukset Kautokeinon matkalla.
- Valkoisen kirjavat porot.
- Aamurentoutukset
- Sopivat ilmat
- Marian kappelin iltakirkko

ANGELA Melbourne
Kiitos teille kaikille, kun toivotitte meidät 
tervetulleiksi Lapin sydämeen. Me olemme 
nähneet ja kokeneet asioita, joita turistit 
eivät yleensä koe. Tämän me viemme mu-
kanamme Australiaan, ja se tulee säilymään 
mielessämme vuosia.

HELMI 
Elämys – yksikö vain?
Koko matka on ollut yhtä elämystä ensi ker-
taa tuntureille tulleelle.
Kai suurin elämys on ollut yhdessäolo todel-
listen terästyttöjen Siirin, Helmin, Säteen ja 
Vuokon kanssa, ja kuulla kaikesta, mitä on 
ennen ollut. Vaikuttavinta olivat tunturit ja 
niiden sini. Ja oman jaksamisen löytyminen.

EEVA
- Äänetön rauha metsäpoluilla
- Jumalan läheisyys luonnossa
- Kauneutta kaikkialla
- Ihmisten välitön läheisyyden tunto
- Rakennusaineita kaikki mielen ja ke 
 hon terveydelle

RAIJA
Koin elämyksen, kun sain aurinkoisena päi-
vänä kiivetä Keimiötunturin huipulle, josta 
näkyivät kaikki ympärillä olevat tunturit ja 
järvet. Lisäksi tunturissa vaelsi 9 poron tokka 
edestakaisin.
Toinen elämys oli nähdä Pallastunturin mo-
nimuotoinen kasvillisuus ja avarat näkymät.
Kolmas elämys oli täydellinen hiljaisuus met-
sissä ja poluilla.
Iloinen, lämminhenkinen ja huomaavainen 
järjestäjä- ja osallistujajoukko ympärillä ja 
kaunis ympäristö kruunasivat koko viikon.

RUUT
Edellisestä Lapin käynnistä oli kulunut aikaa-
mutta nyt, niin kuin silloinkin, miltei henkeä 
salpasi avarat maisemat, hiljaisuus ja rauha. 
Tuntui kuin taivas olisi täällä lähempänä ja 
alempana. Kynttiläkuuset ja laajat jängät ja 
ympäröivät tunturit, milloin sinisinä, milloin 
sumuun verhoutuneena. Nämä eivät unoh-
du. Taija Hemmingin ihanin luontokuvin elä-
vöittämä tunturimessu kosketti kauneudel-
laan ja sanomallaan.

SÄDE
Sydän täynnä kiitosta on ollut koko tämä viik-
ko. Kokea se, että jalka vielä nousee tunturin 
rinnettä, eikä sydänkään pahemmin protes-
toi, on niin valtava asia, ettei sitä oikein osaa 
kuvatakaan.
Suuremmoista on ollut Siirin läsnäolo. Hä-
nen ihmeellinen muistinsa menneistä ajoista 
ja runsas Lapin tietoutensa on rikastuttanut 
viikkoamme.
Iloinen yhdessäolo samanhenkisten ihmisten 
kanssa täällä Jumalan kämmenellä on ollut 
todellista elämän eliksiiriä.

VUOKKO
Oli mukavaa kokea, että ”vanha Keimiön 
henki”, lämmin huumori, toisista välittämi-
nen ja sisaruus Jumalan lapsina vallitsi ja loh-
dutti. Kiitos vetäjät!
Että vielä jaksoin ja voin nousta Keimiön hui-
pulle huikeita maisemia ihailemaan. 
Ihanaa oli nähdä ja kuulla Siirin hyviä esityk-
siä.

Osallistujat nostivat esiin keskeiset asiat, 
joihin on helppo yhtyä: NNKY:n arvot, ko-
dinomaisuus, hyvä ruoka ja muut palvelut. 
Keimiön sijainti kansallispuiston naapurina, 
upean tunturiluonnon välittömässä lähei-
syydessä, avaa kiireiselle ja melun keskellä 
elävälle ihmiselle uuden maailman. Uskoisin, 
että kristillisen lähimmäisyyden hengessä 
Keimiölle tulija kohdataan, ja viikon luonto-
elämys saa tulijan kyselemään omaa paik-
kaansa luomisketjussa. Ryhmästä löytyy 
lähimmäinen, jonka kanssa voi jakaa koke-
maansa. Tunturipolulla asteleva saa kokea 
elävää yhteyttä Jumalaansa ja tuntuu, kuin 
taivas olisi lähempänä. Matka jatkuu. Tava-
taan Keimiöllä !

Kiitollisin mielin
Paula Halmisto, diakoni

Ritva Norha

Ritva Norha

Keimiötunturin Maja&Kieppi sijaitsee Pallas-Yllästunturin Kansallispuiston naapurissa, upean tunturiluonnon välittömässä läheisyydessä.

Helmi Neuvonen
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Aamulla kiiruhdimme kauppaan hankkimaan retkiruoat reippaalle purjehdus-
joukolle. Kassalla selitin perheen olevan suuri, ja siinä touhussa sihteerimme yritti 
maksaa täyden ostoskärryn laskun NNKY-jäsenkortilla! No, kassa odotti, kun-
nes autosta haettiin kelpaava maksuväline. Kurvasimme vielä hakemaan kuohu-
juoman. Säätiedotuksista emme piitanneet, sillä olimme aivan varmoja, että au-
rinko jostain pilkistelee. Kippari odotteli meitä Ilolan laiturissa Sysmässä kauniin 
puukaljaasin Trollimeren kanssa. Vauhdilla pyyhälsimme rantaan, mutta vahingos-
sa huristimmekin ohi laiturin!

Naurua riitti, kun saavuimme laiturille kantamustemme kanssa. Sirkka-Liisa, 
Marju, Riitta, Leena, Ritva ja Eija tiesivät kokemuksesta, mitä odottaa, mutta toi-
nen Riitta oli ensikertalainen. ”Meinasin laittaa korkokengät jalkaan, mutta pää-
dyin lenkkareihin!”, nauroi Riitta laiturilla. Kipparimme Arto ja Mika nostivat pu-
naiset purjeet, kokka kohti Paatsaloa tuulista riippuen tietenkin. Alkusyksyn tuulet 
tuiversivat, kun Trollimeri pyyhälsi kohti vaahtopäistä aallokkoa. Pipot tiukasti 
päässä ja toppatakit päällä erotimme kaukaa Tehinsilmän, josta avautuu ranna-
ton Päijänne. Kaunista, hiljaista, annoimme tuulen viedä. Päiväkahvipurjehduksen 
jälkeen veimme tuoreen isän Mikan laiturille ja jatkoimme kohti Pikku-Paatsaloa. 
Arto antoi pian ohjat muutaman kymmenen vuotta seilanneelle Sirkka-Liisalle, 
joka tarttui ruoriin varmoin ottein.

Sysmä jäi taakse, edessä Paatsalo, lännessä Kelvenne ja Virmaila. Tuuli tyyntyi 
aaltojen liplatteluksi. Ei kiirettä, antaa aaltojen liplatella ja maiseman hiljentää 
kauneudellaan. Olemme keskellä luontoa ja aurinko kurkistelee pilvien lomasta, 
näkyy jopa sininen taivas! Uskomatonta tuulisen ja sateisen viikon jälkeen. Huo-
maan Riitan rupattelevan toisten kanssa ja kuvaavan ahkerasti purjehdustamme. 
Meille selviää, että hän on tottunut veneilijä. Perhe on seilannut Päijänteellä jopa 
räntäsateessa! 

Maltamme hädin tuskin keskittyä talkoilla valmistamaan päivällistä, mutta työt 
jaetaan. Kohta on pöytä katettu Trollimeren tyyliin, uunista saamme paistettuna 
kampeloita riisin kera. Jälkiruokana marjoja kinuskikastikkeessa. Kaikki maistuu 

Vääksyn NNKY sai uuden jäsenen Trollimerellä

Toimintakauden avaus vääksyläisittäin

Joensuun NNKY piti kokoustaan ja nautti kauniista kevätillasta �8.5. Joensuun 
ev.lut. srk:n kesäkodilla. Aiemmin päivällä olimme juhlistaneet kiitoksin ja lah-
join työntekijämme läksiäisiä ja sihteerimme merkkipäiviä. Kutsuvieraanamme oli 
NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen. 

Vaikka onkin mukavaa muistella valoisaa kevättä, on mukavaa taas suunnata 
uudella innolla syksyn toimintoihin. Tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja uudet 
NNKY:läiset! 

Syysterveisin  Tarja Juntunen, pj.

PS. Itä-Suomen NNKY-tapaaminen pidetään Joensuussa 4.10.�008. 
Tervetuloa!

niin hyvin, että aamupalatarvikkeet on syytä ottaa syrjään. Ulkoilu on tehnyt hyvää. 
Posket ahavoituneena on mukava mennä veneen saunaan, ja me kaikki todella 
mahduimme sinne. Hyvien löylyjen jälkeen uimaan. Mikä nautinto! Tähtitaivas, kal-
liolla tuikkivat kynttilät ja räiskyvä nuotio, joka odottaa makkaranpaistajia.

Tullaan tutuiksi, kerrotaan tilanteistamme, mistä tulemme, mitä NNKY merkit-
see. Sisaruspiiri on jälleen muodostunut, on suuri merkitys muistaa ja tulla muiste-
tuksi. Kippari ei säikähdä joukkoamme, vaan uskaltautuu mukaan. Maailman meri-
en matkaaja, viimeisemmäksi Barbados. 

Pitkospuita pitkin astelemme aamulenkille Pikku-Paatsaloon. Yöllä on tuuli yl-
tynyt ja nyt järvenselkä on vaahtopäitä täynnä. Nyt tuntuu kyllä turvalliselta ja hy-
vältä päästä kartoittamaan saarta. Rantoja myöten huomaan kiertäväni koko saa-
ren. Hienohiekkaisia venepoukamia on kuin satukirjassa. Uskomattoman vaihteleva 
luonto: lehtometsikköä, kalliota, jäkälää. Samalla on kassi täyttynyt sienistä. Upeaa 
saada sieniä kotiin vietäväksi.

On jo myöhäinen iltapäivä, kun lähdemme takaisin. Saamme tuulen tuiverrusta, 
vesi pärskyy laitojen yli, mutta Trollimeri taivuttaa vaahtopäät ja tulemme Ilolaan 
onnellisen rentoutuneina. Lähtiessä meitä oli kuusi NNKY:läistä, ja nyt seitsemän! 
Kahden vuoden päästä tapaamme Trollimeren ja kippari Arton Nauvossa. Saim-
me kutsun tulla seilaamaan Turun saaristoon. 
Ehkä ehdimme ennen meripurjehdusta käydä 
vaikkapa veneilijöiden solmukurssin. Halauksin 
sanomme näkemiin. Tästä on hyvä askeltaa 
uuteen toimintakauteen raikkaista tuulista vir-
kistyneenä ja lähetettynä sisaruspiirin siunauk-
sella.

Eija Huovinen
Vääksyn NNKY 
Kuvat: Riitta Pehkosen arkisto

Joensuun NNKY suuntaa 
innolla syyskauteen

Vääksyn NNKY otti vauhtia syyskauteen purjehduksella Päijänteellä. Aluksena purjehduksella oli kaunis puukaljaasi Trollimeri kippareineen.

Tarja Juntunen
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Onkimadon vieraspidot
Kotipellon perukassa vierustalla ladon 
vietettihin juhlaa kerran luona onkimadon.

Onkimato rakentanut oli uuden talon, 
kiiltomato siihen hankki oikein sähkövalon.

Oli siinä kaikki muutkin ajan mukavuudet: 
turvekatto, sammalmatto, uutimetkin uudet.

Hieno seura kutsuttihin sitten vierahiksi: 
hämähäkki rouvinensa, muurahaista kaksi.

Herra Sirkka Soittoniekka, hyttysneiti hieno,
joll´ on kaunis laulunääni, heleä ja vieno.

Vielä kutsui onkimato aivan uuden vieraan. 
Kas, hän tutustunut oli leppätieraan.

Naapurista kaalimato tuli tarjoojaksi, 
kärpäsneiti  -  kuten aina – kuokkavierahaksi.

Onkimadon hieno rouva, Liero nimeltänsä, 
lausui tervetullehiksi kaikki ystävänsä.

Leppätiera tepsutteli viimeisenä sisään, 
niin, hän kyllä tutustunut oli perheen isään.

Vaan hän kysyi: Missä on rouva, herttainen ja hellä, 
vaimoni nyt tahtoisin mä hälle esitellä.

Ruova Liero hymyellen kumarteli heille: 
Tämä uusi tuttavuus se kunnia on meille!

Tarkoin rouva hämähäkki katsoi huonehia, 
käsillänsä tunnusteli oikein uutimia.

”Nuo on hyvää tekoa ja orpanani armaan, 
neiti Metsähämähäkin kutomat on varmaan.”

Nytpä kantoi kaalimato esiin ruuat juomat, 
rouva Lieron laittamat ja kauppiaalta tuomat.

Siinä rukiin jyviä ja kukansilmukoita, 
oivaa savipuuroa ja keltakukan voita.

Lehtikirvan maitoa ja mehiläisen mettä, 
suolaheinän mehua ja hyvää lähdevettä.

Rouva Liero vierahia syömään kehotteli, 
toisen luota toisen luokse hiljaa liikuskeli.

”Hämähäkki, syöhän nyt, niin olet aivan kiltti. 
Kuinkas muuten jaksatkaan ja kuinkas pikku piltti?

No mutta, neiti Hyttynen, kastakaahan kaulaa, 
että illan iloksi sitten voitte laulaa.

Täss´on kirvan maitoa, juo nyt muurahainen,
ethän toki tyytyä voi yhteen lasiin vainen.”

Niinpä siinä herkuteltiin puoliyöhön asti, 
sitten herra Onkimato lausui sulavasti:

”Koska kaikki vierahamme ravituilta näyttää,
voimme hengen virkisteeksi loppuillan käyttää.
 
Pyydän, neiti Hyttynen, te meille laulakaatte, 
harvinaisen nautinnon te meille suoda saatte.

Sirkkaherra viulullansa säestääpi teitä, 
älkää toki kiellollanne surettako meitä.

Sirkkaherra viuluansa alkoi viritellä, 
valittihin kehtolaulu vaikertavan hellä.

Sirkka soitti, muurahainen nuottikirjaa käänsi,
i-i-i ja y-y-y – näin hyttysneiti äänsi.

Vieraat kaikki kuuntelivat, väsyneet ei soittoon, 
niinpä juhlaa jatkettiinkin aina aamun koittoon.

Sitten vasta juhlajoukko jätti juhlatalon, 
hämmästyi, kun ulkona jo näki päivänvalon.

Hämähäkki verkollensa vikkelästi juoksi, 
leppätiera joutuin lensi päiväkukan luoksi.

Muurahaiset keollensa pian päästä koitti,
sirkka heinäväelle jo niityn luona soitti.

Onkimato perheinensä yksin kävi maata, 
eihän tuota juhlan jälkeen ihmetellä saata.

Vasta iltamyöhällä kun kaste pellon peitti, 
rouva Liero miehellensä aamukahvit keitti.

Sitten hiljaa ryömivät he ulos talostansa,
päiväntyöhön ryhtyäkseen oikein rauhassansa.

Senpä jälkeen onkimato otti tavat hullut: 
koskaan ei hän päiväsaikaan pesästänsä tullut.

Vasta iltamyöhällä, kun muut jo ottaa unta, 
kömpii esiin onkimadon koko valtakunta.

Onkimadon vieraspidot on Laura Laasosen (1909–�001) koulu-
tyttönä ulkoa oppima runo, jonka Leena-Kaarina Nylund kirjoitti 
muistiin sanelun mukaan �6.1�.1993. 
Vuosia sitten matematiikanopettaja Laura Laasonen osallistui 
Leena-Kaarina Nylundin emännöimään Kivirannan joulunviet-
toon, ja sai mantelin joulupuurosta. Koska mantelin saajan toi-
vottiin tekevän jotain, lausui Laura Laasonen Onkimadon vieras-
pidot. Sen jälkeen hän esitti runon monilla Kivirannan joulu- ja 
juhannusleireillä. 

Lämmin kiitos
Tampereen NNKY:n hallitukselle ja työtovereille yllätysjuh-

lista eläkkeelle siirtymiseni kynnyksellä. Kiitos teille sekä lii-

ton väelle, yhdistyksen jäsenille, ystäville ja yhteistyökump-

paneille kautta maan yhteisistä vuosista. Saakoon Jumala 

päivästä päivään avata sydämemme kiittäen vastaanotta-

maan ja jakamaan armon ja siunauksen ihmeitä.

Leena-Kaarina Nylund

Sofiansalissa vietetyn juhlan jälkeen Leena-Kaarina ja lähimmät työ-
toverit nauttivat vielä yhteisen aterian Finlaysonin Palatsilla.

Leena-Kaarina Nylundin eläkejuhla Tampereella

Tallipihalta alkoi työtoverien yllätysohjelma, tiernapojat. Maija 
Numminen, Terhi Hakala, Outi Papunen ja Marjatta Muilu to-
teuttivat unelman, jota Leena-Kaarina joulusta toiseen ehdotti huo-
nolla menestyksellä. Hevosajelu ja jouluiset sävelet sai Tampereen 
keskustassa katseet kääntymään ja hymyä huuleen.

Tampereen NNKY:n hallitus oli Leena-Kaarina Nylundin yllätys-
juhlan takana. Tärkeitä kutsuvieraita olivat lapset perheineen.

Elina Orjatsalo (oik.) ja Pipsa Pikkutupa viestivät Leena-Kaarinan 
ekumeenisista yhteyksistä. Esiintymisestä Maailman rukouspäivän 
illassa Tampereen Metodistikirkossa �001 he saivat kipinän: syntyi 
lauluryhmä Pieni vaiva.  

Euroviisuvoittaja Mertsi Palmrothin ja Leena-Kaarinan ystävyys al-
koi yhteisillä “keikkamatkoilla” jo 30 vuotta sitten.
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KOLUMNI

NNKY
Otsikko ”NNKY” – tilaa ��00 merkkiä! Mahdoton yhtä-

lö. Jo vilkaisu lehden viimeiselle aukeamalle tai yhdistyk-
sen internet-sivuille riittää osoittamaan, ettei NNKY mahdu 
kolumniin minkäänlaisen kokonaiskuvan saamiseksi. Siis on 
tyytyminen omakohtaiseen kuopiolaiseen pohdintaan. Pai-
kallisyhdistysten itsenäisyys ja omaleimaisuus onkin muuten 
yksi liikkeen upeita periaatteita. Toiminta saa muotoutua 
jäsenten voimavarojen ja oman seudun tarpeiden mukaan 
liiton toimiessa tukijana ja innoittajana. Hyvä niin.

NNKY on vuosikymmenten kuluessa kyennyt vastaamaan 
erityisesti naisten ja lasten elämässä ilmenneisiin tarpeisiin 
yhteiskuntaa joustavammin ja täsmällisemmin – ja jo ennen 
sitä. Nykyisestä laajasta sosiaalityöstä huolimatta tarpeita 
riittää. Haasteet ovat muuttuneet, mutta eivät välttämättä 
helpottuneet. Sama koskee myös hengellistä työtä. Nyky-
ajan monien kovien vaateiden keskellä elävät naiset kaipaa-
vat yhteyttä, hyväksyntää ja sisäistä rauhaa. Monelle kynnys 
seurakuntaan on korkea. NNKY:hyn on helppo tulla.

Alkuvuodesta tehty sääntöjen uudistaminen sai mietti-
mään NNKY:n toiminnan ydintä. Minkä voimalla naiset ovat 
vuosikymmenten aikana ponnistelleet yhdessä paremman 
elämän puolesta? Mikä on pitänyt toiminnan elävänä ja tu-
loksellisena jo reilut sata vuotta? Mikä saa meidät ottamaan 
vastaan uudet haasteet ja etsimään tämän päivän keinoja 
elämän vahvistamiseksi? Mikä luo NNKY:lle ominaisen läm-
pimän ja kodikkaan ilmapiirin?

Kuopiossa uusittuihin sääntöihin jätettiin yksi kappale 
vanhoista sellaisenaan:

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdessä tyttöjen ja 
naisten kanssa edistäen heidän

kasvuaan toimia sekä yksityisinä henkilöinä että yhteisön 
jäseninä maailmassa ja johdattaa

heitä henkilökohtaiseen uskoon sekä edistää kristillistä ja 
ekumeenista ajattelutapaa ja

työskennellä kristittyjen yhteyden rakentamiseksi, kristilli-
sen uskon levittämiseksi sekä

ihmisen perusoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden toteuttamiseksi.

Hienosti sanottu, eikö vain? Mutta kaikki tämä ei onnistu 
omin voimin. Tarvitsemme Jumalan antamaa viisautta, voi-
maa ja rakkautta. Meidän osuutemme on tehdä työtä kiittä-
en ja rukoillen. Uskon, että siinä on ollut, on nyt ja vastakin 
menestyksen ja pitkän iän salaisuus myös yhdistyksessäm-
me. Kauan eläköön NNKY.

Marja-Terttu Lietola
Kuopion NNKY

Marja-Terttu Lietola

Suomalaiset ovat Euroopan väkivaltaisin kansakunta. 
Syynä pidetään meidän maailman nopeimmin ja väkivaltai-
simmin tapahtunutta modernisaatiota. Sodat sekä 1960- ja 
90-lukujen suuret rakennemuutokset ovat olleet todella rank-
koja koettelemuksia. Suomalaisten psyyke ei ole pysynyt 
tämän kaiken perässä. Näin analysoi RKP:n varapuheenjoh-
taja Nils Torvalds Amnestyn Joku raja! -työvaliokunnan ja 
Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion järjestämässä 
kuulemistilaisuudessa siitä, miten naisiin kohdistuvan pari- 
ja lähisuhdeväkivallan torjuminen huomioidaan puolueiden 
kunnallisvaaliohjelmassa.  

 
 ”Yhteiskunnan kovuus kasvaa jatkuvasti. Toinen suuri 

ongelma on hallinnon eriytyminen. Koska jokaisella tahol-
la on erillinen budjettivastuu, päätöksenteko on hajallaan 
ja tehoton. Kansalaisyhteiskunta on kriisissä, kun tekninen 
muutos ja markkinoiden kurimus johtavat oravanpyörään. 
Kauniit puheet eivät enää auta”, Torvalds toteaa.

Naisiin kohdistuvan pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy 
on edelleen järjestövetoista. Miten herätetään kunnat tuke-
maan paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivia järjestöjä?

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vas-
taisen kampanjan yhteyshenkilö Jukka Gustafsson kertoi, 
että lähisuhdeväkivallan kustannukset yhteiskunnalle ovat yli 
91 miljoonaa euroa inhimillisen kärsimyksen lisäksi. Väkival-
lan ennaltaehkäisy olisi erittäin kannattava investointi koko 
yhteiskunnalle.

Kunnat eivät pysy perässä

Syksyn kunnallisvaaleissa yksi tärkeä kysymys ehdokasta 
valittaessa on tämän suhtautuminen naisiin kohdistuvaan vä-
kivaltaan. Amnestyn Naisten ihmisoikeuskysymysten asian-
tuntija Pia Puu Oksanen peräsi poliittisia ratkaisuja joiden 
avulla tehostettaisiin poliisin toimintaa ja kansainvälisen vä-
kivallan vähentämisohjelman toimeenpanoa Suomessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat kyllä jul-
kaisseet lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi suo-
situskirjasen Tunnista, turvaa ja toimi, mutta suosituksien 
toimeenpano on jätetty kuntien omaan harkintaan. Kunnat 
ovat hämillään näiden valtakunnallisten ohjelmien kanssa 
eikä useimmilla niistä ole tiedossa kuka heille nimetty yhte-
yshenkilö on. Kuntiin tulee jatkuvasti papereita, joita ei eh-
ditä edes lukea, saati panna käytäntöön. 

Suomen ongelma onkin asenteissa. Esimerkiksi Norjan 
valtio, jossa on suunnilleen sama väkiluku ja resurssit, rahoit-
taa jokaiseen lääniinsä raiskauskeskuksen. Suomessa avun 
saatavuus on kuntien maksusitoumuksista riippuvaa eikä 
apu ole riittävän pitkäkestoista.

Asenteita voidaan muuttaa muuttamalla rakenteita. Vä-
kivaltaisen perinteen katkaisu pitäisi aloittaa jo sukupuoli-
mallien tarkistuksella mm. kodeissa, koulussa, mediassa ja 
julkisessa tilassa. 

Anne Lagerstedt

Miten kunnallisvaaliehdokkaasi suhtautuu 
lähisuhdeväkivaltaan?

Väkivaltaisen perinteen katkaisu pitäisi aloittaa jo sukupuolimallien tarkistuksella mm. kodeissa, koulussa, mediassa ja julkisessa tilassa. 

Naisten Linja etsii uusia päivystäjiä

Naisten Linja (puh. 0800 02400) on valtakunnallinen, 
maksuton neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa, uhkaa tai 
pelkoa kokeneille naisille ja tytöille. Naisten Linjan päivys-
täjinä toimivat vapaaehtoiset naiset, jotka haluavat tukea 
muita naisia. Naisten Linja toimii suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Nyt Naisten Linja hakee uusia vapaaehtoisia 
päivystäjiä Helsinkiin ja Ouluun. Uusien päivystäjien kou-
lutus kestää kevääseen 2009 (yht. n. 45 tuntia). Koulutus-
ten lisäksi tarjoamme jatkuvan työnohjauksen. Toivomme 
valmiutta päivystää neljä tuntia kuukaudessa (yksi päi-
vystysvuoro/kk). Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa. 
Päivystäjät valitaan henkilökohtaisen haastattelun kautta. 
Lisätietoja: Helsinki puh. (09) 436 1008, 050 577 0595, toi-
misto@naistenlinja.com; Oulu puh. 050 505 0631, oulu@
naistenlinja.com, www.naistenlinja.com.

Päänavausryhmä Helsingissä

Naisten Linja Suomessa ry järjestää avoimen Päänava-
us-ryhmän väkivaltaa kokeneille naisille ajalla 2.10.–4.12. 
Ryhmä kokoontuu osoitteessa Naisten Kulttuuriyhdistys, 
Fredrikinkatu 39 C 22, Helsinki. Ryhmätoimintaa rahoittaa 
Helsingin kaupunki, ja se on osallistujille maksutonta. 

Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, ja siihen 
voi osallistua missä vaiheessa tahansa. Ryhmän ajaksi 
on järjestetty lastenhoito. Ryhmä on ammatillisesti ohjattu 
vertaistukiryhmä, jossa on aina kaksi ohjaajaa, joilla on so-
siaali- tai terveysalan koulutus sekä useiden vuosien koke-
mus väkivaltatyöstä ja ryhmäohjauksesta. 

www.naistenlinja.com

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen
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”Mitäs teit niin?”

Kaapatut lapset ry järjesti Helsingissä toukokuussa semi-
naarin, jossa käsiteltiin toisistaan kulttuurisesti ja uskonnolli-
sesti kaukana olevien puolisoiden liittoja, niiden haasteita ja 
tuen tarvetta. 

Kaksikulttuurisia perheitä on Suomessa 53 000. Näiden 
perheiden haasteita voi tarkastella esimerkiksi yksilö- ja 
yhteisökeskeisten kulttuurien eroista käsin. Kun yksilökes-
keisessä kulttuurissa perheen muodostavat vanhemmat ja 
lapset, ja myös perheen äiti käy työssä, niin yhteisökeskei-
sessä kulttuurissa perhe on laaja isovanhempineen ja muine 
lähisukulaisineen ja naiset hoitavat lapset ja kodin miehen 
ollessa elättäjä. Yksilökeskeisessä kulttuurissa taas naisen 
ja miehen välinen tasa-arvo on tärkeää. Yhteisökeskeisessä 
kulttuurissa yhteisö, hierarkia ja kunnioitus sanelevat yksilön 
elämää, ja jos vastoinkäymisiä tulee, hän häpäisee koko yh-
teisönsä. 

Monissa kaksikulttuurisissa perheissä syntyy niin sanottu 
kolmas kulttuuri, jossa neuvotellen ja kompromissien avulla 
eri kulttuurit toimivat yhdessä. Puolisot sopivat siitä, mitä 
yhteisiä juhlia vietetään, miten lapset kasvatetaan, mihin us-
kontoon, sekä mitä kieliä puhutaan. Jos kolmatta kulttuuria 
ei synny, palataan takaisin omiin kulttuureihin ja arvoihin, 
jotka saattavat aiheuttaa perheessä rajujakin yhteentörmä-
yksiä. 

Seminaarissa puhunut 
VTM Jonna Roos tarjoaa 
monikulttuuristen perhei-
den tukimuodoiksi ennal-
taehkäisevää tukea äiti-
ys- ja perheneuvoloissa 
ja kasvatuskumppanuutta 
vanhempien kanssa. Päi-
väkodeissa ja kouluissa 
olisi huomioitava kaksi-
kulttuuristen lasten iden-
titeettiprosessi. 

Kaksikulttuuristen per-
heiden ongelmat ovat 
Suomessa ajankohtaisia, 
sillä samalla kun näiden 

liittojen määrä on kasvanut, ovat 
myös erot lisääntyneet. Avioeroja 
on erityisen paljon niissä perheissä, 
joissa puolisoiden kulttuuritausta ja 
uskonto ovat hyvin erilaiset. 

Kaapatut Lapset ry:n julkaise-
massa Lapsikaappausuhka elämän 
varjona -kirjassa kerrotaan musli-
mimiesten kanssa avioituneiden ja 
perheen perustaneiden suomalais-
naisten kokemuksista, perheiden 
haasteista, kriiseistä, kärjistyneistä 
lasten huoltajuuskiistoista ja elämäs-
tä lapsikaappausuhan kanssa. Kirjan 
ovat kirjoittaneet Armi Aarni, Paa-
vo Isaksson, Anna-Maija Khan ja 
Tarja Räisänen.   

Mari Hyttinen

Kahden kulttuurin 
haasteet 
avioliitossa ja 
perheessä

NNKY:n jaetun tunnustuspalkinnon saanut kirja Paljastet-
tu intiimi – Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka pureu-
tuu kysymykseen, miksi meillä väkivallan kohteeksi joutunut 
syyllistetään. Kansakunnan vanhat sotatraumat ovat keski-
össä. ”Sukupolvienkin takaa esivanhempiemme kokema 
väkivalta saattaa muistuttaa itseään tavoilla, joiden yhteys 
menneisyyteen jää tunnistamatta. Suomalaiselle kulttuurille 
on ollut tyypillistä kollektiivisista väkivaltakokemuksista vai-
keneminen, mikä on saanut suomettumiseksi kutusutun po-
liittisen muotonsa”, kirjassa todetaan. Sari Näreen ja Suvi 
Ronkaisen toimittama kirja Paljastettu intiimi sisältää �4 
tutkijan tieteellisen puheenvuoron.

Korjattavaa on paljon, varsinkin asennepuolella. ”Suo-
messa haavoittumisen kieltäminen juurtuu omillaan pärjää-
misen eetokseen, jossa hyveenä on ollut riippumattomuus 
muista. Naiset ovat viime kädessä saneet kantaa harteillaan 
omillaan pärjäämisen pakon. Tämä sisulla pärjääminen ja-
lostui huippuunsa sodan aikaisissa ankarissa olosuhteissa. 
Pärjäämisen eetos ruokkii kiintymyssuhteiden rakentumista 
vältteleviksi, mikä on Suomessa tavallista yleisempää.” Sama 
näkyy viranomaisten asenteissa: odotellaan mieluummin ta-
pahtumien kärjistymistä varhaisen puuttumisen sijaan. Suo-
mi toimii kuin traumatisoitunut kansakunta: etäännyttämällä 
ja kieltämällä. 

Haluttomuus ymmärtää

Väkivaltaa on pyritty ymmärtämään selittämällä ja rationa-
lisoimalla. Sen sijaan uhrius ja väkivallan kokemus vaikuttavat 
mysteeriltä. Erityisen vaikeaa tuntuu olevan väkivallan käsit-
täminen valtapelinä. Miesten harjoittama lähisuhdeväkivalta 
on yleensä asteittain pahentuvaa parisuhdeterroria. Toinen 
ilmiö mitä ei käsitetä väkivallaksi, on porno, pornahtava mai-
nonta ja viihdekulttuuri. Miehet eivät ymmärrä eivätkä välitä 
miltä tytöistä ja naisista tuntuu naisen esineellistäminen ja 
julkinen häpäiseminen kuvien ja vihjailujen kautta. 

Kulttuurissamme haavoittuvuudesta näyttää tulleen hä-
peän lähde, mikä näkyy tavoissamme suhtautua väkivallan 
uhreihin ja heikkouteen. Viihdetarjonnassa keskiössä on 
uhriuttaminen ja television pudotuspelit. ”Uhreja esitellään 
toisiksi, mikä edistää taipumistamme torjua haavoittuvuutta 
myös itsessämme ja eristää se pois keskuudestamme. Kes-
kitymme oman itsen psyykkiseen suojaamiseen eikä empati-
an rakentamiseen ja uhrien auttamiseen.” Väkivallan tekijät 
esitetään toivottomina tapauksina, jotka eivät voi itselleen 
mitään. Vastuuta heiltä ei odoteta. 

Vastuu sysätään uhrille

Internetin käyttäjän odotetaan ottavan itse vastuu tur-
vallisuudestaan ja loukkaantumisesta henkisestä väkivallasta 

VÄKIVALLASTA VÄLITTÄMISEEN 
Sukupuolinen ja seksuaalinen väkivalta haasteina 
elämänkulussa -konferenssi Oulussa 4.-5.12.2008

NNKY-liiton palkitsema APROPOS-projekti on mukana 
järjestämässä joulukuussa �008 Oulussa pidettävää suku-
puolittuneen ja seksualisoituneen väkivallan kansainvälistä 
konferenssia (“From violence to caring”). 

”Väkivallasta välittämiseen” on monitieteinen kansain-
välinen konferenssi, joka kokoaa yhteen tutkijoita, opis-
kelijoita, aktivisteja ja ammattilaisia Suomesta ja ulkomail-
ta. Konferenssin tavoitteena on keskustella tutkimuksen 
teoreettisista ja metodologisista kysymyksistä, väkivallan 
monista ulottuvuuksista, väkivallan ehkäisemisestä ja väki-
vallattoman kulttuurin ja toimintamallien mahdollisuuksista 
kotona, koulussa, työssä ja vapaa-ajalla. 

Lisätietoja:http://www.edu.oulu.fi/apropos/seminar.htm

Kun mietimme, mikä olisi hyvä päivä syntyä,
meistä paras oli kesäkuun ensimmäinen,
lasten oikeuksien päivä (niin silloin muistimme).
Meistä tuntui tärkeältä se,
että kaikilla maailman lapsilla olisi
hyvä ja turvallinen elämä.
Myös sinulla:
turvallisuutta, onnellisuutta, mahdollisuuksia,
arvonantoa, kuulluksi tulemista.
Se, minkä unohdimme kertoa,
oli maailman pahuus.
Sitä emme halunneet sinulle näyttää.
Niinpä menimme nukkumaan ja lukemaan:
Muumilaakso, Nalle Puh, Pieni Karhu, Pikku Myy.
Ehkä meidän olisi pitänyt kertoa,
että aikuisten maailma ei ole Muumilaakso.
Olet joutunut oppimaan sen itse.
Halusimme, että olet kevään ja valon lapsi
ja että kasvaisit myös kevään ja valon tuntevaksi 
aikuiseksi.
Sitä me haluamme edelleen.

Runo ja ryijy ”Sandri, pieni punatukkainen tyttö”
Vuokko Isaksson, �006

tai ”vitseistä”. ”Vastuullisen puhujuuden ja kuulijuuden osit-
tainen hapertuminen mahdollistaakin virtuaalimaailmassa 
halventavien asenteiden vahvistumisen ja performatiivisen 
väkivallan.”

Seksuaalinen väkivalta lapsia ja naisia kohtaan on myös 
epäsuhdassa. Lasten ja naisten kärsimyksiä ei tahdota ym-
märtää, vaan joko ne torjutaan mielestä tai niitä vähätellään. 
Pahinta on uhrien syyllistäminen. On muka naisen tehtävä 
varjella itseään ja olla aina varuillaan. Kun aina pitää varoa, 
väkivallan uhriksi joutuminen merkitsee siis sitä, että ei ole 
ollut tehtäviensä tasolla ja siksi (osa)syyllinen tapahtumaan.

Naisvihaa ja valtataistelua

Toinen puolikas NNKY:n tunnustuspalkinnosta myönnet-
tiin Oulun yliopiston naistutkimuksen koordinoimalle APRO-
POS – Väkivallan ehkäisemisen monialainen ja monitieteinen 
koulutus- ja verkostoitumisprojektille. Heiltäkin on ilmestynyt 
tutkimuskooste Gendered and Sexualised Violence in Edu-
cational Environments.  18 tutkijaa paneutuu sukupuoleen 
ja seksuaaliseen väkivaltaan koulumaailmassa tässä Vappu 
Sunnarin, Jenny Kangasvuon ja Mervi Heikkisen toimit-
tamassa englanninkielisessä kirjassa.

Seksistinen ja sukupuoleen kytkeytyvä väkivalta on osa 
kulttuuriamme koulusta globalisaatioon.  Opettajat ovat 
avainasemassa tämän kasvaimen kitkemisessä. Viatonta kiu-
saamista ei ole olemassakaan.

Anne Lagestedt
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Fundamentalismin ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden 
rajankäyntiä käytiin Yhteinen fundamentalismi -seminaaris-
sa, jonka järjesti keväällä Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
eettisten kysymysten jaosto. Fundamentalismin leiman saa 
nykyään jo aika vähästä. Mistä siis on kysymys?

FT Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta määrit-
telee, että fundamentalismin tavoite on maailman valloit-
taminen, muuttaminen ja kieltäminen. Fundamentalismin 
ideologisia piirteitä ovat mm. valikoivuus, moraalinen kah-
tia jaottelu, ehdottomuus, erehtymättömyys, ”valittujen” 
jäsenyys, jyrkät rajat, autoritäärisyys ja tiukat käyttäytymis-
vaatimukset. Sen sijaan fundamentalismi ei välttämättä ole 
väkivaltaista tai uskontoa aidoimmillaan. Se ei myöskään ole 
epäaitoa uskonnollisuutta. 

Fundamentalismin vastakohta liberaali uskonnollisuus 
katselee Ketolan mukaan Pyhää tekstiä kontekstuaalisen 
merkityksen valossa ja tietää, että inhimillinen tieto Juma-
lasta on rajallista ja vajavaista. Se korostaa tiedon ja uskon 
eroa, ja pitää uskoa henkilökohtaisena ja yksilöllisenä asiana, 
jossa ”hedelmistään puu tunnetaan”.

Vakaumuksen vapaa harjoitus

Professori Juha Sihvola, Helsingin yliopiston tutkijakol-
legiumin johtaja, sanoo että fundamentalismi ei ole paha 
asia. ”Siitä haetaan tukea ja turvaa, kun ei haluta itse aja-
tella.” Hän määrittelee fundamentalismin uskonnoksi tai 
vakaumukseksi, jonka perustana on ilmoitus, jota verrataan 
tiedolliseen maailmankuvaan. Ilmoitus toimii moraalin pe-
rustana. Moraalin tulkinta muuttuu säännöiksi, joista muo-
dostuu moraalinen auktoriteetti.

Olemme tottuneet varsinkin New Yorkin 11.9.�001 WTC-
iskujen jälkeen pitämään fundamentalismia vaarallisena. 
”Fundamentalismi onkin todennäköisesti vaara, jos se vaa-
tii yleisesti hyväksymään vakaumuksia, joille ei ole yleisesti 
hyväksyttäviä perusteita ja/tai loukkaa jäsentensä ihmisoi-
keuksia. On huomattava, että myös jyrkkä sekularismi voi 
olla vaarallista fundamentalismia, kuten Richard Dawkinsin 
ajatus, että vain ateisti voi olla älykäs”, Sihvola toteaa. 

Vapaus on äärimmäisen tärkeää, sillä ilman vakaumuksen 
vapautta ihmisen omatunto surkastuu ja hyvä elämä estyy. 
Vakaumuksen harjoitukselle ei saa asettaa kohtuutonta taak-
kaa ilman pakottavaa syytä, joita ovat yhteiskuntarauhan, 
kansalaisten perusoikeuksien ja tasa-arvon turvaaminen.

Julkinen valta on neutraalia, vaikka vakaumus näkyisikin 
julkisessa tilassa. Vakaumusten tasa-arvoisessa vuoropuhe-
lussa, jossa on valmiutta oppia toisilta ja kykyä tehdä poliitti-
sia päätöksiä vakaumusten eroista riippumatta, voidaan elää 
sopusoinnussa. Kevätjuhlassa voi siis aivan rauhassa laulaa 
suvivirren ja joulussa saa näkyä kristillinen alkuperä.

Leimat satuttavat

Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäi-
nen kertoi lapsuudestaan lestadiolaisyhteisössä. Eniten sa-
tuttivat lestadiolaisuuteen julkisuudessa lyödyt leimat. Varsi-
naista syrjintää hän ei tunne taustansa takia kokeneensa. 

”Herätysliike asettaa oman paikkansa käytöksellään. Jou-
dun työskentelemään paljon fundamentalismin kanssa, jossa 

toinen osapuoli ei suostu keskustelemaan tai sanoo keskus-
teluyhteydestä irti. Me käymme terrorismin vastaista sotaa, 
halusimme tai emme.” 

Pentikäinen katsoo kuitenkin, että myös ääriliikkeiden 
kanssa voi neuvotella. Kun Bosniassa sodan jälkeen aloi-
tettiin avustustyö, Saudi-Arabia vaati apunsa ehdoksi, että 
avustuksella rakennetaan moskeija ja naiset hunnutetaan. 
”Me emme vaatineet mitään, ja siksi meidän apumme valit-
tiin, vaikka edustimme toista uskontoa.”

Me ja muut

Uskonnon uhrina olemisesta on Uskontojen uhrien tuki 
ry:n varapuheenjohtaja Joni Valkilalla kokemusta. Hän jou-
tui erotetuksi Jehovan todistajista seurustelusuhteensa ta-
kia. Samalla hän joutui eroon läheisistään ja ystävistään.

”Tiukan kontrollin ryhmässä vallitsee jyrkkä jako meihin 
ja muihin. Omia oppeja pidetään virheettöminä, koska nii-
den uskotaan tulevan suoraan jumalalta. Ryhmään liittyvälle 
korostetaan, että entinen elämä ja ihmiset ovat huonoja ja 
kartettavia. Suhteet sukulaisiin viilenevät, ja nämä myös ko-
kevat tulleensa uskonnon uhreiksi. Samoin tiukan kontrollin 
ryhmä eristää eronneen ryhmän ulkopuolelle, sillä pelätään, 
että arvostelu leviää ryhmän sisälle”, Valkila kertoo.

Jyrkän fundamentalistinen tiukan kontrollin ryhmä polkee 
ihmisoikeuksia rajoittamalla sanan-, mielipiteen, ajattelun- ja 
uskonnonvapauksia. Siinä voi esiintyä jopa väkivaltaa, hen-
genriistoa tai hoidosta kieltämistä. Tiukan kontrollin ryhmät 
ovat johtajakeskeisiä. Miehet johtavat ja säännöt ovat mies-
ten laatimia, jonka takia naisten ja lasten asema on yleensä 
huono. Hengellistä väkivaltaa kohdistetaan toisinajattelijoi-
ta kohtaan. Suomessa hengellinen väkivalta on yhtä yleistä 
kuin perheväkivalta. 

Uskontojen uhrien tuki ry:n tavoite on tukea uskonnol-
lisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden 
läheisiä. Se pyrkii ehkäisemään ongelmia käsittelemällä jul-
kisesti asioita, jotka aiheuttavat ahdistusta uskonnollisten 
yhteisöjen jäsenille. Sen toiminnan painopisteet ovat tiedo-
tus ja vertaistuki.

Poliittista vai uskonnollista?

Lääkäri Anas Hajjar, Suomen islamilaisen neuvoston 
puheenjohtaja, totesi, että fundamentalismi on muslimeille 
outo sana. Sana fundamentalismi on liitetty islamin poliit-
tiseen liikkeeseen. Hänen mukaansa uskossa pitäisi funda-
mentalismin sijasta puhua ortodoksiasta, jonka tavoitteena 
on puhtaan opin vaaliminen. ”Jokaisella vuosisadalla on 
oma uskon uudistajansa, jonka tehtävä on palauttaa islam 
perusteisiinsa. On sekä pilkun seuraajia että tulkitsijoita. 
Molemmat ryhmät seuraavat sanaa eikä profeetta moittinut 
heitä. Jyrkkiä ovat ne, jotka eivät salli helpompaa tulkintaa, 
vain aina mennään vaikeimman mukaan. Nämä maat ovat 
yleensä islamin valtamaita kuten Saudi-Arabia. Monikulttuu-
risessa ympäristössä sovelletaan yleensä helpompaa versio-
ta”, Hajjar selventää.

Fundamentalismi on syntynyt Yhdysvalloista monien 
evankelisten ja evankelikaalisten kirkkojen keskuudessa 
1900-luvun alussa. Se oli vastaus liberaaliteologialle, joka 
kyseenalaisti ihmeet, Raamatun arvovallan ja jopa Jeesuk-
sen tekemät ihmeet, ylösnousemuksen ja neitseellisen sikiä-
misen. 

Anne Lagerstedt

Onko fundamentalismi hyvä 
vai paha asia?

Uskontojen vuoropuhelu 
kasvatuksessa – tienä rauhaan 
10.–11.10.2008

Uskontojen rooli maailmassa on tullut yhä näkyvämmäk-
si ja merkittävämmäksi. Ne näkyvät mediassa, politiikassa 
ja ihmisten kanssakäymisessä. Valitettavan usein uskonnot 
nähdään riidankylväjinä. Uskontojen perimmäinen sanoma 
ei kuitenkaan ole vihan eikä väkivallan sanoma. Toivomme, 
että uskonnot voisivat palvella rauhaa ja sovintoa. Muun 
muassa tästä keskustellaan ajankohtaisessa ekumeenisessa 
seminaarissa, joka on suunnattu uskontoa ja historiaa opet-
taville, kasvatuksen ja monikulttuurisuuden parissa toimiville 
sekä aiheesta kiinnostuneille. Opettajille VESO-korvaavuus. 
Ilmoittautumiset 1.10. mennessä: sirpa-maija.vuorinen@
ekumenia.fi, puh. 050 3�5 �7�1. Ilmoittautuminen vahvis-
tetaan maksamalla osallistumismaksu 50 euroa SEN:n tilille 
101830-74403, viitenumero 9030. Osallistumismaksu sisäl-
tää luennot, ohjelmaan merkityt ateriat, kahvit ja seminaari-
aineiston. www.ekumenia.fi

Vastuuviikko 2008: 
Teemana ihmiskauppa

Ekumeenisen vastuuviikon uusi teema vuosina �008–
�009 on Ihmiskauppa - nykyajan orjuutta. Vuonna �008 
Vastuuviikkoa vietetään 19.–�6.10. ja Vastuuviikon aineisto 
ilmestyy tuttuun tapaan syksyllä. Vastuuviikon tavoitteena 
on lisätä suomalaisten tietoisuutta ihmiskaupasta, sen taus-
toista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Vastuuviikko on Suomen 
kirkkojen yhteinen kansainvälisen vastuun ja vaikuttamisen 
viikko, jota vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1978. Tie-
dostava kolmikymppinen on historiansa aikana ehtinyt pitää 
meteliä monenlaisista epäkohdista aina maailman nälästä 
pakolaiskysymyksiin. www.vastuuviikko.fi

KETKO-kurssi alkaa 
lokakuussa 2008

Ketko on lyhenne ja tarkoittaa kansainvälisen ja ekumee-
nisen toiminnan koulutusohjelmaa. Jos olet 18–30 -vuotias 
nuori aikuinen ja haluat pohtia ekumeniaan tai kansainvä-
lisyyteen liittyviä kysymyksiä, on Ketko juuri sinua varten. 
Ketkon järjestää Suomen ekumeenisen neuvoston nuoriso-
jaosto (SENnj) yhdessä Kristillisen opintokeskuksen kanssa. 
Ketko järjestetään pääkaupunkiseudulla eri kirkkojen ja kris-
tillisten yhteisöjen tiloissa. Maksuton kurssi kestää neljä vii-
konloppua. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 30.9.�008 men-
nessä Henri Järviselle, ketkosihteeri.helsinki@gmail.com tai 
050 355 9�94. Majoituksen ja ruokailut osallistujat hoitavat 
itse. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat opiskelijat 
voivat anoa avustusta matkakuluihin.

Maksutonta lakineuvontaa 
naisille

Naisasialiitto Unioni ry. tarjoaa Helsingissä maksutonta 
lakineuvontaa naisille osoitteessa Maikki Friberg -koti, Bule-
vardi 11 A 1, 001�0 Helsinki. Suomenkielinen päivystys joka 
ke 3.9. – 17.1�. klo 17–19. Ruotsinkielinen päivystys �4.9., 
�9.10. ja �6.11. Venäjänkielinen päivystys 1.10., 19.11. ja 
10.1�. Lisätietoja: Tanja Lehtoranta p.  050 550 307�, kurssi-
sihteeri@naisunioni.fi, www.naisunioni.fi

Päiväperhosia 
Saarenmaalta
NNKY-liitto sai elokuussa vieraita Saarenmaan NNKY/NMKY:
stä, joilla oli tuliaisina hurmaava päiväperhoskokoelma. 

Anne Lagerstedt Anne Lagerstedt Anne Lagerstedt

Fundamentalismi on alun perin kristillinen liike, joka määritteli rajat liberaaliteologian tulkinnoille, joissa Raamattu nähdään äärimmillään pelkästään ver-
tauskuvallisena. Fundamentalismi tarkoittaa siis paluuta perusteisiin. Se miten fundamentalismi ilmenee, voi olla kovankin kritiikin paikka, sillä Suomessa 
hengellinen väkivalta on yhtä yleistä kuin perheväkivalta.
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Bönens källor 
på Island
Nordisk Ekumenisk Kvinnokonferens �008, i augusti på Is-
land, hade  temat Livets källor. Från Finland reste nio kvin-
nor. Den finländska  gruppen hade morgonandakt på temat 
Havets Moder, en grönländsk myt om Modern vars hår bli-
vit nedsmutsat och om shamankvinnan som vågade ta tag 
i Moderns hår och inte släppa taget, utan kamma det rent. 
Heidi  Jäntti ledde den heliga dansen i andakten.

Monika Pensar-Granroth vägledde en kroppsbön ute på 
vidderna, bestående av ett rörelseschema på 17 böneställ-
ningar som bygger på den traditionella bönen Moder Vår.
Marjorita Huldén och Marina Motaleff spelade dramat Ta-
mar för de över  femtio deltagarna på kursgården i Skáholt; 
från nordens alla länder.
Dagarna bestod av bibeldrama, föreläsningar och skrivar-
grupper med  dragare från Norge, Sverige, Finland och Is-
land.

De finländska kvinnorna var förutom ovannämda, Sirpa-
Maja Vuorinen,  Christina Elfving, Mira Strandberg, Mar-
jatta Kaartinen och Soile Juntumaa. KFUK har sänt repre-
sentanter varje gång NEKK ordnats de  senaste decenniet 
(1999, �001, �004, �006, �008).

Monika Pensar-Granroth

Hiv-positiiviset 
naiset tarvitsevat 
tukiverkostoja

Osallistuin Euroopan NNKY:iden järjestämään naisten 
hiv ja aids -tilannetta tarkastelevaan työpajaan Albaniassa 
7.-11.7.�008. Työpajaviikon tarkoituksena oli lisätä tietoa ja 
taitoa niin hivin ehkäisyn, hoidon, tuen kuin vaikuttamistyön 
alueilla. Myös hiv-positiivisten ja aidsiin sairastuneiden ih-
misten kokema stigma ja syrjintä olivat keskeisiä aiheita. 

Työpajan kouluttajina toimivat NNKY:n Maailmanliitosta 
hiv ja aids -koordinaattori Sophie Dilmitis, Euroopan alue-

koordinaattori Natallia Aleksandrovich, viestintäosaston 
harjoittelija Joy Yakubu sekä Albanian NNKY:n toiminnan-
johtaja Dona Godaj. Työpaja toteutuksessa olivat mukana 
Albanian UNAIDS ja kansainvälisen hiv-positiivisten ja aid-
siin sairastuneiden naisten yhteisö ICW (the International 
Community of Women Living with HIV and AIDS). Osan-
ottajia työpajassa oli Albaniasta, Armeniasta, Britanniasta, 
Georgiasta, Espanjasta, Kreikasta, Puolasta, Romaniasta ja 
minä Suomesta. Osanottajien joukossa oli myös hiv-positii-
visia naisia.

Työpajan viesti kaikille NNKY-toiminnassa mukana olevil-
le oli, ettei hiv-positiivisuus ei ole tartunnan saaneelle maa-
ilmanloppu. Oikein otettu lääkitys mahdollistaa normaalin 
elämän. 

Hiv-positiivisia ihmisiä ei tarvitse pelätä eikä heitä saa 
syrjiä tai jättää yhteisön ulkopuolelle. He käyvät työssä, mat-

 MATKARAPORTTI ALBANIASTA

kustavat, viettävät perhe-elämää, kykenevät jopa saamaan 
terveitä lapsia, ja elävät kuten muutkin ihmiset.

Työpajassa pohdittiin sitä, mitä NNKY:t voisivat tehdä 
hiv ja aids -työn parissa. Hyvin monet hiv-positiiviset kokevat 
syrjintää. Onneksi he kaikki eivät saa häpeänmerkkiä otsaan-
sa (stigma). NNKY:t voisivatkin poistaa stigmaa, tehdä yh-
teistyötä hiv-positiivisten järjestöjen kanssa ja tehdä ennal-
taehkäisevää työtä. Tartunnan saaneille vertaisryhmät ovat 
tärkeitä. Lisäksi keskustelussa muistutettiin, että hiv-positii-
vinen kaipaa empatiaa. Jos tunnet olevasi pahoillasi toisen 
puolesta, otat häneltä vain energian ja voiman pois.

“Good people don’t have hiv.” eli “Kunnollisilla ihmisillä 
ei ole hiviä.” 

- Kuulostaako ajatus tutulta? 

Mari Hyttinen

Monet ihmiset yhä ajattelevat, että ainoastaan suonensisäisten huumeiden käyttäjät saavat hiv-tartunnan. Lisäksi hiviin ja seksiin liittyy tabuja, jotka 
vaikuttavat ihmisten negatiiviseen suhtautumiseen tartunnan saaneita kohtaan. Asenteet näkyvät myös kielessä. Sophie Dilmitis (kuvassa selin) veti 
työpajassa osion, jossa opittiin korrektia hiv- ja aids-sanastoa englanniksi. 

Euroopan NNKY:iden Albaniassa heinäkuussa �008 järjestämässä naisten 
hiviä ja aidsia käsittelevässä työpajassa työskenneltiin paljon pienryhmissä.

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

Mira Strandberg
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Oulun NNKY, Isokatu 15.
Äititreffit: avoin tilaisuus ryhmissä käyneille äideille ja 
muille kiinnostuneille. Kokoontumiset ma 25.8., 29.9., 
27.10. ja 24.11. klo 18–20 Oulun NNKY:llä, Isokatu 15.
Uusi Kamalat äidit -ryhmä aloittaa 22.9. klo 18. Ryh-
mään mahtuu vielä! Ryhmä on tarkoitettu murrosikäis-
ten lasten äideille. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viim. 
15.9. projektikoordinaattori Arja Ilvesviita, puh. 0400 
138 754, arja.ilvesviita@co.inet.fi

Pirkkalan NNKY
Lisätietoja: siht. Sirpa Hämäläinen p. 050 380 7967 tai 
Tuula Talikainen p. (03) 368 0601.

Lähetyspiiri parillisten viikkojen maanantaina klo 13 
Pirkkalan kirkon aikuistyön huoneessa. 

Savonlinnan NNKY
Lisätietoja: pj. Ulla Juuti, p. 044 322 9371

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

LÖYTÖRETKI ELÄMÄN RIKKAUTEEN
Uusi pieni harrastus, lyhyt kurssi, jossa leikitään, 
liikutaan, löydetään ja pidetään hauskaa. Ohj. srk:n 
nuorisotyön ohjaaja Anneli Ukkonen. Kurssi kokoontuu 
Yhteiskoulun vanhassa salissa ”Kahvimyllyssä”, sun-
nuntaisin klo 16–18,  21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10. 
ja 26.10. Ilmoittautuminen Sysmän NNKY:n pj. Virva 
Hokkaselle mieluimmin pe 19.9. mennessä.  (03) 717 
7421, 040 735 3242. virva.hokkanen@phnet.fi 

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

Naisen kauneus ja kasvukivut, Maija Nyman, torstai-
sin klo 18.30, Sofiansali:
11.9. Nainen ja kokonaisvaltainen seksuaalisuus
23.10. Nainen – hänen ihmissuhdeverkostonsa voima 
ja heikkous
Gospel-liikuntamaraton la 13.9. klo 13–17, NMKY:n 
sali, Puisto-Emmaus
Parisuhdeiltapäivä, Helsingin NMKY:n avioliittotyön 
kouluttajat Marjo-Riitta ja Vesa Ristikangas, la 20.9. klo 
14–17, Puistosali
JOPA-projektin päätösseminaari, kansanedusta-
ja Leena Rauhala ja Tampereen nuorisopsykiatrian 
apulaisylilääkäri Markus Roivas, ti 30.9. klo 9–12, 
Puistosali
Syyssäveliä Gambia-projektin hyväksi Kivirannas-
sa, mezzosopraano Mirja Rantanen, baritoni Reino 
Turunen ja pianisti Marjatta Hannula, su 5.10. klo 16
NAISDAY 1.–2.11.,Tampere-talo, yhteisosasto Tampe-
reen ev.lut. seurakuntien, Kansan Raamattuseuran ja 
Palatsiseurakunnan kanssa
NNKY:n ja NMKY:n maailmanyhteyden rukousviik-
ko 9.–15.11.
Retki Gambiaan helmik. 2009, tied. Marjatta Muilu
SÄÄNNÖLLISTÄ TOIMINTAA:
Rukoustunti ma ja to klo 8.30, ti ja ke klo 13, Neuvon-
tapiste Itu
Kansainvälinen naisten olohuone ti ja ke klo 10–12, 
Siskolikka, Marjatta Muilu ja Emma Palonen
Kirjallisuuspiiri, tied. p. (03) 254 4000, tnnky@tnnky.fi
Tunturipiiri paritt. viikkojen ma klo 15, Takkahuone
Teemakahvit ikäihmisille, kuukauden ensimmäinen ke 
klo 14, Sofiansali, Marjatta Muilu ja hallituksen jäsenet
Retkiryhmä, seikkailua yhdessä valituissa kohteissa, 
Kristiina Runsten ja Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041
Gambia-projektin tukiryhmä, tiedustelut Maire Marti-
kainen ja Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041
Lauluryhmä Pieni vaiva, esiintymisvaraukset ja tie-
dustelut Elina Orjatsalo, p. 044 275 5054
Partiolippukunta Tampereen Lokit ry, partiosihteeri 
p. (03) 254 4041, www.tampereenlokit.fi
LIIKUNTAA:
Aamuvoimistelu ma klo 10, NMKY:n sali, Puisto-Em-
maus, Tuula Kolomainen
Lentopallo to klo 10, NMKY:n sali, Puisto-Emmaus, 
Heli Mäenpää
Gospel-jumppa ke klo 18 Lähetyskoti, Hämeenpuisto 
41 B, Anu Mylläri, ja to klo 18, Hervannan kirkko, Lind-
forsinkatu 7, Saila Ylönen
Gospel-lattarit aikuisille ja lapsille:
Äiti-lapsi-ryhmä ma klo 17, Uudenkylän srk-koti, Ali-
Huikkaantie 13, Kati Kujanpää
Tempo ma klo 18 ja Intro ma klo 19, Kyttälänk 1, 1. krs, 
Tempo ti klo 18 ja Intro ti klo 19, Vatialan srk-koti, Hol-
vastintie 6, Nina Nurmi
Tempo ti klo 18  ja Intro ti klo 19, Pispalan kirkko, Pis-
palan valtatie 16, Asta Lehtimäki
Intro pe klo 18, Sääksjärven srk-koti, Pitkäahteentie 12

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 6.10.2008 ja 
lehti ilmestyy viikon 45 alussa.

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

- Höstutflykt: Distriktsdag i Kotka lördag 20.9. Start 
kl.10 från Helsingfors med abonnerad buss. Lunch, 
hälsningar från förbundet, sevärdheter, kaffe och 
andakt i Kotka. Hemma i Helsingfors cirka kl. 18:30. 
Anmälningsavgift 5 euro. Inbjudan är avec. Alla med!
- Besök Ruusukuja-utställningen 6-12.10 på Me-
diatori i Sanomahuset
- HIV/AIDS-info tillfälle på föreningshemmet den 28.10 
kl. 18. Ulrika Holmlund berättar om sina erfarenheter 
från den internationella HIV/AIDS-konferansen i Mexico 
- Lusseglögg 13.12. Mera information i månadsbladet.
- Femklubben samlas enligt följande: 17.9, 22.10, 
19.11. 

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  

Syyskauden avajaiset 20.9 klo 12.30–14 HNNKY:
n toimitilassa Tervetuloa mukaan kuulemaan syksyn 
ohjelmasta, EAPPI -ohjelmasta ja Ruusukuja 76 -näyt-
telyhankkeesta. Kahvitarjoilu. 
Väkivallattoman viikon jumalanpalvelus 26.10 klo 10 
Herttoniemen kirkossa, Hiihtomäentie 23.
Syyskokous 28.10 klo 17.30 toimitilassa. Kahvitarjoilu.
31.10 Nuorten naisten olohuone, Aids-aiheinen ilta
Ilmainen Gospel-lattaripäivä 8.11.08 Toukolan kirkol-
la, Koreankatu 2, klo 14–16. Ei ilmoittautumista. 
Toimintaa aikuisille
HNNKY:n sähly siirtyy Alppilan kirkolle. Tervetuloa 
naiset ja miehet mukaan pelaamaan torstaisin klo 19 ja 
perjantaisin klo 17.30. Pelaaminen on ilmaista. Sähly-
ryhmät toteutetaan yhteistyössä Alppilan seurakunnan 
kanssa. Lisätietoja: Teemu Hurme p. 050 462 0980. 
Rättis torstaisin klo 13.30 Senioritalo Sandels
Ompelutupa torstaisin klo 17–20. HUOM! muuttunut 
aika. Neulo ja paranna maailmaa -ryhmä joka kuun 
kolmas torstai ompelutuvan yhteydessä. 
Käsityökurssi 4.10. toimitilassa klo 9-15: Ompele 
käteviä säilytyskoreja. Hinta jäsenille 10 € ja muille 15 
€. Ilmoittautumiset Maijulle 1.10 mennessä. 
Helmi-toimintaa tytöille ja nuorille naisille
Helmi on tyttöjen oma keskusteluryhmä, jota ohjaa kak-
si aikuista naista. “Helmijutun tyttömetodin tarkoitukse-
na on antaa tilaa ajatuksille, laajentaa rooleja, kehittää 
taitoa selvitä konflikteista, vahvistaa ja kasvattaa 
luottamusta. Samalla tuetaan tytön kasvua fyysisenä, 
psyykkisenä ja hengellisenä kokonaisuutena.”
Nuorten aikuisten (19–30 v.) Helmi-ryhmä keskiviik-
koisin 1.10–19.11.08 klo 19–20.30 Paavalin kirkolla, 
Sammatintie 5. Ilmoittautumiset: seurakuntapastori 
Elina Koivisto (09) 2340 5425 tai elina.koivisto@evl.fi.
Helmi-ryhmiä ja Helmi-iltoja eri-ikäisille on syksyllä 
ympäri pääkaupunkiseutua. Kysy lisää!
Toimintaa varhaisnuorille (9–15-vuotiaat)
Maanantaisin klo 17–19 Helmi-kerho tytöille Pakilan 
kirkolla. Tiistaisin klo 14–16.30 Monnari-kerho tytöille 
ja pojille HNNKY:n toimitilassa. Kausimaksu 5 €.
Keskiviikkoisin klo 17–18.30 tyttöjen kädentaitokerho 
Myllypuron kirkolla. Kausimaksu 10 €. Torstaisin klo 
17–18 liikuntakerho tytöille Herttoniemen kirkolla. Kau-
simaksu 10 €. Perjantaisin klo 17–19 kokkikerho tytöil-
le Hard Gospel Cafe (Vuosaari). Kausi 15 €. Täynnä!

Hämeenlinnan NNKY
Saaristenkatu 19 B, 13100 Hämeenlinna 
Lisätietoja: pj. Ulla Pullola, p. (03) 638 0654, 
ulla.pullola@pp.armas.fi ja ja sihteeri Sini Rautanen, 
sini.rautanen@aina.net.

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, 12-16-v. tyttöjen tapaaminen

Joensuun NNKY
Malmikatu 2 C, 80100 Joensuu
puh. (013) 122 550, nnky.joensuu@kolumbus.fi
www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnasta johtokunnan sihteeri Leena 
Aalto puh. 041 469 0839, nnky.joensuu@kolumbus.fi 
Kaikki tapahtumat ovat Joensuun NNKY:llä, Malmik. 2. 

Harrastekerho alkaa 8.9. klo 12 ja raamattupiiri 15.9. 
klo 13. Kerhot jatkuvat vuoroviikoin maanantaisin.
Odottavien-  ja pienten lasten yksinhuoltajaäitien 
vertaisryhmä 9.10. alkaen torstaisin klo klo 15-16.30, 
yhteistyössä MLL:n kanssa. 
Luova Aamu perjantaisin klo 9-14 perhekahvilan 
yhteydessä, yhteistyössä MLL:n kanssa. 
Englanninkielinen keskusteluryhmä perjantaisin klo 
14.30 - 15.30 
Jonna-kerhon jatko varmistuu myöhemmin.
Naisten teeillat kerran kuukaudessa keskiviikkoisin: 
Ensimmäinen kokoontuminen ke 17.9. klo 18, 
vieraana Outi Piiroinen-Backman Pienimmän Lantin 
Yhteisöstä. Lokakuun teeilta varmistuu myöhemmin; 
seuraavat ovat 19.11. ja joulujuhla 17.12. klo 18.
Itä-Suomen NNKY:t kokoontuvat Joensuussa la 
4.10. Ohjelmasta kerrotaan tarkemmin jäsenkirjeessä. 

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.
 
ti 23.9. klo 18 kirjapiiri I, Mika Waltari: Surun ja ilon 
kaupunki
su 28.9. klo 13–17 perinteinen NAISTEN ILTAPÄIVÄ 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan keskusseurakuntata-
lossa. Vieraana teologi, kirjailija Anna-Liisa Valtavaara 
Kansan Raamattuseurasta. Väliajalla voileipäkahvit (á 
4 e). Järj. NNKY ja kaupunkisrk:n keskustan piiri.
ke 1.10. klo 18.15 kirjapiiri II, Anne Tyler: Amerikan 
lapset
su 19.10. klo 15 toimittaja Jorma Tuomi-Nikula 
kertoo kauppaneuvos Jonssonista.
ti 28.10. klo 18 kirjapiiri I, Khaled Hosseini: Tuhat 
loistavaa aurinkoa
su 2.11. klo 15 “Pyhäinpäivän ajatusten äärellä” 
-tilaisuus, Yrjö ja Anna-Maija Sariola
Tiistain avoin kohtaamispaikka -tilaisuudet aamiaisi-
neen klo 9-11:
2.9. kesäkuulumisia
9.9. Marjatta Pitkäsen “kasvatusprojekti”, Pirjo-Liisa 
Sillgren
16.9. Pieminnän lantin yhteisö, Outi Piirainen
23.9. Matkakuulumisia Kanadan ranskalaiselta alueel-
ta, Eeva Vähäkangas
30.9. Runoja eri teemoista, Anita Särkkä
7.10. Mika Waltari, Anita Särkkä
14.10. Muinaisen Egyptin uskonnoista, Martti Pänkä-
läinen
21.10. Vanhan Venäjän viisautta, Pirkko Sintonen
28.10. Sirpa Kähkösen kirjasta Lakanasiivet, Pirjo-Liisa 
Sillgren
4.11. Kansakoululauluja III, Eija Rantatalo
Säännöllisesti kokoontuvat: Exodus-raamattupiiri, 
svenska bibelkretsen, latinanpiiri, kaksi kirjapiiriä, Gos-
pel-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. Lisäksi Jokos-
piiri parillisten viikkojen tiistaina klo 16 Viertolassa ja 
Pienimmän lantin yhteisön toimintaa.

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

Kotkan NNKY
Lisätietoja: pj. Irene Björkbacka, p. (05) 228 8507.
Kirjapiirit, vierailut, retket. Syyskokous 30.9.

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

Su 21.9. jäsen- ja ystävätapaaminen klo 14. Terveisiä 
Hgin järjestöpäiviltä, lauluryhmä, kahvi. 
La 27.9. NAISTEN PÄIVÄ klo 13-17 Kallaveden kirkol-
la. Psykoterap. Kirsti Paloheimo ja perheterap. Rauha 
Koskiluoma kouluttavat naisten riippuvuuksista. 

La 4.10. Itä-Suomen NNKY:iden kohtaaminen 
Joensuussa. 
Su 12.10. Jäsen- ja ystävätapaaminen klo 14. 
Piirit: Vuoroviikoin joka toinen vko raamattupiiri alk. 
ke 24.9. klo 13 ja lähetyspiiri alk. ke 1.10. klo 13. Lau-
luryhmä ma klo 16. Perhekahvila ma klo 13-16 ja to 
klo 9.30-12. Muista tapahtumista paikallisissa lehdissä.

Lahden NNKY
Vapaudenkatu 8, Lahti
puh. 03-7349797, fax 03-7349787
ywca@phnet.fi, www.nnkylahti.fi
Seija Finsk  puh. 040 865 5878
Theresia Salminen puh. 050 545 3038
Toimisto avoinna ke klo 9-13

Nuorten Luova Kuvataidekerho aloittaa syyskauden 
toiminnan ma. 1.9. klo 16. uuden ohjaajan ja uusien 
ideoiden ja juttujen merkeissä.
Kirppis ja markkinakahvila markkinapäivisin  klo 8-13 
Eläkeläisten kerho kokoontuu 2.9.alk. ti klo 10
Tilaisuudet järjestetään Lahden NNKY:n salissa.

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

to 11.9. AFRIKAN VALOT JA VARJOT 
Lähetystyöntekijä Aune Hirvonen 
to 09.10. TAIDE KÄSITÖISSÄ 
Tekstiilitaiteilija Pirkko Pomell
Tilaisuudet järjestetään Mikkelin seurakuntayhtymän 
yläsalissa klo 16.30 alkaen. 
ma 15.9. klo 13.00 Tukipilarissa (Savilahdenkatu 18)
- KÄSITYÖ (ja RAAMATTUPIIRI) alkaa tukipilarissa 
- teemme eri materiaaleista peittoja, kasseja, liinoja, 
lappuja ym...Lisätietoja Elvi Tanttu p. 015 368 266 tai 
Leena Parkkonen p. 050 526 8536 (piiri kokoontuu joka 
3. viikko)
ma 15.9. klo 18.30 Rouhialan koululla
SATUJUMPPA - leikki-ikäisille lapsille äiteineen
Ohjaajana Sini Tanttu. Hinta 2 e/kerta = porukka.
Jumpataan iloisesti joka toinen maanantai. Tied. Riitta 
Niemi p. (015) 20101 tai Leena Parkkonen p. 050 526 
8536. Seurannet myös Länsi-Savon sunnuntaista 
järjestöpalstaa! TERVETULOA TILAISUUKSIIMME!

Mäntyharjun NNKY
Lisätietoja: pj. Auli Jokinen, p. 040 513 9857.
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 (Paik.yhdistykset)
Lisätietoja: toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi, 
p. (08) 311 5595, 040 7514480, 
maarit.peltoniemi@co.inet.fi
Kamalat äidit -projekti: 
projektikoordinaattori Arja Ilvesviita
puh. 0400 138754, arja.ilvesviita@co.inet.fi

Tutustuminen Caritas-taloon, Kapellimestarinkatu 2, 
to 2.10. klo 13-14.30. Ilmoittaudu viim. 29.9. puh. 040 
751 4480 kahvitarjoilua varten.
Tunnetko arvosi – terveysinfoa mm. kolesterolista ja 
verenpaineesta to 9.10. klo 18, terveydenhoitaja Raija 
Puoskari Terveysimpulssista.
Ekumeeninen jumalanpalvelus su 26.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Oulun NNKY on mukana eku-
meenisessa työryhmässä, joka toteuttaa ekumeenisen 
jumalanpalveluksen. Radioidaan YLE1:ssä.
Lasten kuvataidepäivät 
- 7-10-vuotiaille torstaina 23. 10. klo 10-14
- 11-13-vuotiaille perjantaina  24.10.  klo 10-14. 
Ohjaajana kuvataiteilija Päivi Pussila.
Osallistumismaksu 8 euroa. 
Ilm. viim. 10.10. puh. 040 751 4480. 
Kädentaitojen pajassa opetellaan tekemään himmeliä 
8. ja 22.11. klo 10–14. Ilm. 3.11., pieni materiaalimaksu.
Käsityökahvila avoinna joka kuukauden 1. perjantai 
klo 12–15. Ota oma käsityösi mukaan! Kädentaitojen 
ja kahvikupin äärestä tapaat muita samanhenkisiä! 
Kahvila avoinna 3.10., 7.11. ja 5.12. NNKY:llä, Isokatu 
15. Kahvi/tee 0,50 €.
Säännöllisesti kokoontuvat: 
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan äiti-Teresan 
peittoja. Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään 
käsitöitä, jutellaan, kahvitellaan. Sisältö vaihtelee toivei-
den ja ajankohdan mukaan. 
To klo 15–17 monikulttuurisessa naisten ryhmässä 
askarrellaan, jumpataan, jutellaan, tehdään retkiä.   
Venäjänkielinen naisten keskusteluryhmä 
joka toinen perjantai klo 16–18 alkaen 19.9.
Su klo 14 raamattupiiri yhteistyössä Raamattuopiston 
kanssa. 
Piirustus- ja akvarellikurssi tiistaisin klo 18 ajalla 
16.9.–18.11. Ohj. Päivi Pussila. 20 euroa. 
Tyttöklubi aloittaa to 18.9. klo 18. Helmi-klubilaiseksi 
pääset, jos olet  5.-7.-luokkalainen ja kiinnostunut poh-
timaan elämän pieniä ja suuria kysymyksiä yhdessä 
muiden tyttöjen kanssa. Ohj. Tuiran srk:n nuorisotyön-
ohjaajat. Ilm. nnky.oulu@co.inet.fi tai 040 7514480. 
KAMALAT ÄIDIT 
vertaistukea murrosikäisten lasten äideille -projekti
”Aggression merkitys kasvulle” -yleisöluento, 
psykoanalyytikko Raija Pohjamo la 11.10. klo 12–14.30 

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta
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NNKY:n KALENTERI 2008
1�.–18.10. Väkivallaton viikko
15.–19.10. ERM Euroopan NNKY:iden edustajien 
tapaaminen, Århus, Tanska 
19.–�6.10. Vastuuviikko 
(teema vuosina �008–�009: ihmiskauppa)
9.-15.11.  NNKY-NMKY maailman yhteyden rukousviikko
17.-19.10. Helmi-ohjaajakoulutus, Helsinki
 �1.11. Projektikoulutus, Helsinki
��.11. Liittokokous, Helsinki
�.1�. Uskalla unelmoida: 
 Unelmanpäivä 
 paikallisyhdistyksissä

NNKY:n KALENTERI 2009
31.1. Paikallisyhdistysten hanke- ja toiminta-avustukset 
perillä NNKY-liitossa
6.3. Maailman rukouspäivä MRP
�4.4. Maailman NNKY-päivä
�4.–�5.4. Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäivät, 
Tampere
5.-7.6.  Lähetysjuhlat Tampereella, Suomen Lähetysseu-
ra, 150-vuotisjuhlavuosi
�1.–�3.8. Kirkkopäivät, Jyväskylä: Onni täällä vaihtelee
31.8. Paikallisyhdistysten hankeavustushakemukset 
syyskuu NNKY:n työntekijätapaaminen
syyskuu  NNKY:n järjestöpäivä
lokakuu Väkivallaton viikko
lokakuu Vastuuviikko
marraskuu NNKY-NMKY maailmanyhteyden rukousviikko
marraskuu Liittokokous
�.1�. Uskalla unelmoida: Unelmanpäivä

NNKY-liitto (Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry) 
on ekumeeninen ja monikulttuurinen naisjärjestö, joka toimii yh-
teiskunnallisena suunnannäyttäjänä sekä edistää tyttöjen ja nais-
ten hyvinvointi- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintaa ohjaa-
via periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus, 
oikeudenmukaisuus ja pyrkimys tasa-arvoon tyttöjä ja naisia kou-
luttamalla ja vahvistamalla. Maailmassa NNKY-toimintaa on yli 
sadassa maassa ja toiminnan piirissä on noin �5 miljoonaa naista 
ja lasta. NNKY on perustettu Suomeen vuonna 1896 ja on si-
ten yksi maamme vanhimmista naisjärjestöistä. Suomessa toimii 
�3 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

Näkyvä Nainen® - NNKY:n jäsenlehti
ILMESTYMISAIKATAULU 2008
 teema  aineistopäivä lehti lukijalla
nro 5 K-KIRJAIN 6.10.  vko 45
nro 6 HYVINVOINTI 17.11.  vko 51

Lähetä lehteen tuleva aineisto osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi. 

Rennon tyylikäs 
suomalainen

Ravintola Helkan Keittiö
P. Rautatiekatu 23 | 00100 Helsinki
Puh. (09) 6135 8672
www.helkankeittio.fi | helkankeittio@helka.fi

Gospel-showtanssi ma klo 18 (7–10-v.), ma klo 19 
(10–15-v.) ja pe klo 18 (yli 15-v.), Kyttälänk. 1, 3. krs, 
Itu-projekti, tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa 
ja jälkikriisissä, tied. Outi Papunen, p. 050 401 5567, 
itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Neuvontapiste Itu avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 
15–18, Hämeenpuisto 14 F, p. (03) 254 4055
Itu-puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, 
p. 050 401 5567
Vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille naisille alkaen 
ti 16.9. klo 18, Neuvontapiste Itu. Itu-vertaistukiryhmä 
miehille tiedustelut Harri Jukkala, p. 050 572 8975
Avoin kahvila yksinhuoltajille to klo 10–13, Siskolik-
ka, Hämeenpuisto 14 F, lastenhoito järjestetty 
Masukahvila odottaville äideille ma klo 12–14, ilmoit-
tautumiset Annemari Mäkiniemi, p. 050 680 76
JOPA-projekti (Jalat oman pöydän alle), tuettua yh-
teisöasumista itsenäistyville nuorille naisille (17–24 v.), 
tiedustelut Saara Andersen, p. 050 995 7696, tai Heini 
Aalto, p. 050 995 7697. JOPA-asuntola, Satakunnan-
katu 31 B, p. (03) 254 4054
Äidikepalvelu, kotitalousvähennyskelpoista lastenhoi-
toapua tilapäiseen tarpeeseen, päivystys ma–pe klo 
8–11, p. (03) 254 4045, 040 586 5045
Äidikekurssi alkaen ke 24.9., tiedustelut Marianna 
Laaksonen, p. 040 586 5045
Monikulttuurinen toiminta, suomen kielen ja kulttuu-
rin ryhmät ma–pe klo 9–15, tiedustelut Pirjo Toivonen, 
p. (03) 254 4021, 040 583 5037

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. Seuraa ilmoittelua Turun Sanomi-
en Treffi-liitteen Yhdistykset -palstalla

TimeLessBody maanantaisin alk. 1.9. klo 17.15 Luos-
tarivuorenkoululla, Luostarinkatu 12. Tiina Holopainen 
p. 050 554 1661
Raamattu- ja keskustelupiiri kokoontuu joka toinen 
maanantai alk. 8.9. klo 14, Säde Loimaranta ja Tuula 
Simola – UUSI
Keskustelupiiri naisille: Ihmisenä ihmisten keskellä, 
joka 2. ti klo 18 alk. 9.9., Elma Helander ja Marja-Riitta 
Anttila - UUSI
Englannin keskusteluryhmä tiistaisin klo 16.30-18 
alk. 16.9., Mea Aaltonen  
Tarinateatteri tytöille 13-15-v. (enint. 15 hlöä). 
4 -5.10. klo 10–14, Tarinateatteri Narrante - UUSI
Sädekirppis la 18.10.08 klo 12–15
Kirjallisuuspiiri ma 6.10. klo 18 (Mika Waltari: Sinuhe 
egyptiläinen)
Isänpäivämyyjäiset la 8.11. klo 11–13                       

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

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
www.ywca.fi (Paik.yhdistykset) 

ti 30.9. klo 19 Keskustelupiiri Cafe Brandissa, Asikka-
lantie 2
17.–19.10. Helmiohjaajakoulutus Helsingissä
13.–17.10. Arjen rauha ja Ruusukuja 76 -näyttely 
VYK:n kirjastossa. 
 ti 28.10. klo 19 Keskustelupiiri Eijalla, Haukikuja 7
Helmijuttu-ryhmä alkaa, kohderyhmänä 8. luokkalai-
set tytöt. Aloitusohjelmana hohtokeilaus

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

NNKY:n Maailmanliitto - WORLD YWCA - 
tarjoaa monipuolisia uutisia netissä

Mitähän NNKY-sisaret eri puolilla maailmaa tekevät? Kurkista NNKY:n 
Maailmanliiton uutiset osoitteessa www.worldywca.org. 

Talouspäivä paikallisyhdistyksille Allianssissa
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi järjestää jälleen yhdistyksille talous-

päivän Helsingissä �0.11.�008. Kurssilla käsitellään hallinnon, talouden ja kir-
janpidon ajankohtaisia kysymyksiä. NNKY-liitto maksaa paikallisyhdistyksistä 
yhden henkilön osallistumismaksun. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä Leila 
Vairiolalle NNKY-liittoon, leila.variola@ywca.fi tai p. (09) 434 ��90.  Tarkempi 
ohjelma ilmestyy myöhemmin, mutta koulutuspäivä on joka vuosi ollut erin-
omainen. Sirpa Holopainen

Suomalainen design on hotelli Helkan valtti
Rento, tyylikäs ja suomalainen oli mantra, jota helsinkiläisen hotelli Helkan 

johto ja Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen hokivat luodessaan hotellille 
uuden konseptin vuonna �005. Lopputuloksena on tyylikkäästi toteutettu lä-
pileikkaus suomalaisen luonnon tunnelmasta ja suomalaisesta muotokieles-
tä. Hotellin sisustuksessa on onnistuneesti käytetty tunnettujen suomalaisten 
muotoilijoiden tuotteita. Kalusteiden suunnittelijoista mainittakoon esimer-
kiksi Alvar Aalto, Petri Vainio, Seppo Koho ja Harri Koskinen. Pääosa ho-
tellin sisustuksesta on toteutettu yhteistyössä Artekin kanssa.

- Nykyisen suuntauksen mukaisesti joku voisi luonnehtia Helkaa lifesty-
le- tai designhotelliksi, mutta itse haluamme poiketa tästäkin virtauksesta, 
käytämme mieluimmin ilmaisua teemahotelli, jonka teemana on suomalainen 
design ja suomalainen luonto, toteaa hotellin toimitusjohtaja Henry Laine. 

Kuluneen kesän aikana hotellin käyttöaste on lyönyt hotelli Helkan kaikki 
aikaisemmat ennätykset. Kesä-, heinä ja elokuun keskimääräinen käyttöaste 
on ollut yli 95 %, joista keskieurooppalaisten lomakuukausi elokuu on yltänyt 
huimaan yli 99,5 % käyttöasteeseen. 

- Olemme olleet käytännössä aivan täynnä koko ajan - hyvä tuote vain 
revitään käsistä, kehaisee toimitusjohtaja Laine. 

Hotelli Helkan aikaisempi täyttöaste-ennätys on vuoden �005 elokuulta, 
jolloin Helsingissä oli yleisurheilun MM-kilpailut. Tämän vuoden ainoa selittä-
vä tekijä on design. Marko Virtanen

Näkyvän Naisen® toimituskunta etsii jäseniä
Kiinnostaako kirjoittaminen? Jos olet innostunut jutun tekijä, olet mukana 

paikallisessa NNKY:ssä ja haluat liittyä mukaan Näkyvän Naisen vapaaehtoi-
seen toimituskuntaan, ota yhteyttä toimitukseen: mari.hyttinen@ywca.fi, puh. 
(09) 434� �915. Kutsumme uuden jäsenen mukaan juttunäytteiden perusteel-
la. Toimituskunta kokoontuu pääsääntöisesti Helsingissä lauantaisin 5-6 ker-
taa vuodessa. Toimituskunnan jäsenten matkakulut julkisilla liikennevälineillä 
korvataan.

®

NNKY-liiton rekisteröidyt tavaramerkit 
NNKY-liiton jäsenlehti Näkyvä Nainen®, ihmiskauppaa vastustava 
NOT for sale® -kampanja ja positiivisen ajattelun kampanja Uskal-
la unelmoida® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

NNKY-paikallisyhdistykset voivat käyttää Uskalla unelmoida® -ku-
vaa oman viestintänsä ja markkinointinsa tukena. Uskalla unelmoi-
da -kuvan saa NNKY-liitosta tiedottajalta ja jatkossa kotisivuilta 
www.ywca.fi. Merkin käytöstä pyydämme ilmoittamaan liittoon 
nnky@ywca.fi tai (09) 434 ��90.
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Avilan 
Teresan 
kirjallinen 
tuotanto

Kirjakaupois-
ta on saatavilla 
Teresan hen-
gellinen testa-
mentti “Sisäinen 
linna” hintaan 
�6,90 euroa. 

Sisäinen linna (El Castillo interior) on yksi 
merkittävimmistä kristillisen rukouselämän 
ja mystiikan opaskirjoista. Hengellisen kehi-
tyksen eri vaiheista kertova kirja painottaa 
Teresan muun tuotannon tavoin sitä, että 
itsetuntemus on yksi tapa ymmärtää Juma-
laa. 

Kirja on helppolukuinen Teresan lukuisten 
vertauskuvien johdosta. Päävertauskuva on 
linna, jossa on seitsemän huonetta tai asun-
toa. Linna tarkoittaa ihmisen kehitysmahdol-
lisuutta tämän elämän aikana. Useimmat ih-
miset jäävät ensimmäisiin huoneisiin, eivätkä 
koskaan saavuta seitsemättä huonetta, jossa 
vallitsee jatkuva Jumalan rauha. Tästä rau-
hasta ihminen saa kyllä maistiaisia aikaisem-
missa huoneissa, mutta ei kykene säilyttä-
mään sitä vastoinkäymisten ja kiusausten 
johdosta. Ainoa keino edetä on heittäytyä 
täysin Jumalan suojiin. Teresan mukaan hen-
kinen kasvu pystähtyy heti, jos ihminen alkaa 
vahtia toisten hengellistä elämää.

Kristityksi naiseksi kastetaan, mikä tar-
koittaa vasta kristityn naisen siemenen kyl-
vämistä. Pikku hiljaa tuo siemen alkaa itää, 
jos sitä ravitaan hengellisellä ravinnolla. Avi-
lan Teresa sai ilmeisesti oikeaa kauraa, sillä 
hänestä tuli täydellinen kristityn naisen malli: 
pyyteettömän rakkauden ruumiillistuma.

Tutustuin Pyhään Teresaan täällä Espan-
jassa, hänen kotimaassaan. Teresa de Ce-
peda y Ahumada, sääntökuntanimeltään 
Teresa de Jesús, syntyi varakkaaseen per-
heeseen ja eli Avilassa vastauskonpuhdis-
tuksen aikana, tarkkaan ottaen 1515–158�. 
Teresa ei syntynyt pyhimyksenä, vaan hänen 
uskonelämäänsä rajoitti pitkään “nuoruuden 
keveys”, millä hän tarkoitti kiinnostusta rita-

riromantiikkaan, kauniisiin vaatteisiin ja juo-
ruiluun. 

Mielestäni tämä on ihanan kannustavaa 
ja rauhoittavaa kuultavaa. Kristitty nainen 
puhkeaa kukkaan, kun maalliset esteet ei-
vät enää vaivaa häntä. Niitä ei voi pakol-
la poistaa; ne väistyvät, kun sydän ei niitä 
enää halaja. Toisin sanoen, pyhimyksen tie 
vaatii henkilökohtaista kypsymistä ja omien 
intohimojen uhraamista, sekä avautumista 
yliluonnollisille merkeille, jotka tekevät elä-
mänmuutoksen välttämättömäksi.

Teresa liittyi vuonna 1534 kotikaupun-
kinsa karmeliittayhteisöön, Santa María de 
la Encarnacióniin, jonka hengellisen elämän 
ihanteisiin kuuluivat köyhyys, erakkomainen 
yksinäisyys ja askeettisuus. Teresan omakoh-
tainen hengellinen kutsumus vahvistui vasta 
1550-luvulta alkaen, mikä voidaan laittaa 
pitkälti keski-iän piikkiin: Carl Jung ja myö-

hemmät psykologiset tutkimukset pitävät 
hengellistä heräämistä yhtenä tyypillisistä 
keski-iän piirteenä.

Teresa jätti jälkeensä laajan kirjallisen tuo-
tannon ja useita karmeliittayhteisöjä, joissa 
noudatettiin yksinkertaisuuden, keskinäisen 
tasavertaisuuden ja köyhyyden ihanteita. 

Häntä voidaan pitää karmeliittanunnien elä-
mänmuodon varsinaisena perustajana. 

Teresa Avilalainen kuului Espanjan suu-
riin mystikkoihin ja oli aikansa merkittävim-
piä kirkollisia uudistajia. Hänet on myös julis-
tettu katolisen kirkon opettajaksi (lat. doctor 
ecclesiae) kahden muun naisen (Katariina 
Sienalainen ja Thérèse Lisieux’läinen) 
kanssa. Kirkon opettajat ovat pyhimyksiä, 
joiden opetuksilla katsotaan olevan aivan 
erityistä merkitystä kristinuskon älylliselle ja 
hengelliselle perinnölle.

Teresa oli sekä mystikko että käytännölli-
nen kirkon uudistaja. Hän oli yhtenä hetkenä 
humoristinen ja toisena syvällisen runollinen. 
Yksi hänen kuuluisista letkautuksistaan on 
“Herra varjelkoon meitä happamilta nunnil-
ta”. Mielestäni on hienoa kunnioittaa Pyhän 
Teresan perinnettä niin, että rukoilemme, 
ettemme koskaan muuttuisi happamiksi.

Herra varjelkoon meitä 
happamilta kristityiltä!

Avilan Teresa - kristityn naisen muotokuva

Kristillinen mystiikka
Mystiikassa henkilö pyrkii suoraan yhtey-

teen Jumalan kanssa. Mystinen tieto on kris-
tillisessä perinteessä Pyhän Hengen lahjaa 
ja se saadaan rakkauden kautta. Kristillistä 
mystiikkaa on pidetty ekumenian ja uskon-
todialogin välineenä sen johdosta, että siinä 
on lukuisia yhteneviä piirteitä muiden uskon-
tojen kanssa.

Mystiikka merkitsi Pyhälle Teresa Avi-
lalaiselle omakohtaista varmuutta sielun ja 
Jumalan intiimistä sisäkkäisyydestä, joka 
tempaa kokijan koko olemuksen pois tästä 
maailmasta. 

Teksti ja kuvat: 
Johanna Maria Davies, VTM

Espanjassa asuva Johanna Maria Davies on Näkyvän Naisen ulkomaankirjeenvaihtaja. 

Oulun NNKY:n Helmiklubi 
on tyttöjen oma juttu

Uusi Nuorten naisten Helmiklubi aloittaa Oulussa syyskuussa. Klubilaiseksi pää-
sevät kaikki 5.-7-luokkalaiset tytöt, jotka ovat valmiita pohtimaan elämän pieniä ja 
suuria kysymyksiä yhdessä toisten kanssa. Ohjaajina toimivat Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaajat. Klubin aiheet nousevat Helmijuttu-kirjasta, jossa käsitellään laa-
jasti tyttöjen elämään kuuluvia asioita, haaveita ja pelkoja. Klubilaiset voivat itsekin 
vaikuttaa aiheiden valintaan. Helmiklubin ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 
18.syyskuuta klo 18 ja paikkana Oulun NNKY, Isokatu 15.  Tämän syksyn aikana 
klubi kokoontuu joka toinen torstai, yhteensä kuusi kertaa. Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan osoitteessa nnky.oulu@co.inet.fi tai 040 751 4480. Klubiin osallistuminen on 
maksutonta.

Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa Sutinen, 040 7�45446


