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Kristlighet 
- vad är det?

NNKY:n ja NMKY:n Maailmanliittojen 
Rukouksen ja maailmanyhteyden
viikko 9.-15.11.2008

USKALLA UNELMOIDA 
- Unelmat käyvät toteen

Terveessä yhteisössä kasvaa 
terveitä yksilöitä

Föreställ dig en värld utan stigma

Kristillisyys 
- mitä se on?
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Näin kyselee 3-vuotias Aamu, 
tyttärentyttäreni. Hän on 

kiinnostunut kaikesta ja haluaa 
selityksen kaikkeen. Ja jokainen 
selitys tuottaa taas uusia misti-
kysymyksiä. Ajattelen aina, että 
jospa minäkin osaisin olla yhtä 
innostunut ja tiedonhaluinen 
kuin kolmivuotias, ottaa selville 
ja oppia uutta. Etten olisi AIKUI-
NEN, joka tietää jo kaiken...

Uutena NNKY-liiton hallituksen jäsenenä olen vielä 
aivan noviisi useissa omaa liittoamme koskevissa asi-
oissa. Tarvitsen tietoa ja laajaa näkemystä osatakseni 
hoitaa minulle annettua luottamustehtävää. Tarvitsen 
koko laajan sisarpiirimme tukea tässä tehtävässä!

Olen ollut mukana NNKY:n toiminnassa kymmenisen 
vuotta. Omassa yhdistyksessämme, Vääksyn NNKY:
ssä, olen toiminut johtokunnassa ja liiton tasolla nais-
ten ja tyttöjen tukemisen työryhmässä. Kahdesti olen 
saanut osallistua myös kansainvälisiin tapaamisiin. 
Vuonna �003 olin Barcelonassa “Sinode Europeu de 

Dones”-kokouksessa ja pari vuotta sitten Albaniassa paikal-
lisen NNKY:n vieraana tutustumassa heidän toimintaansa 
romanien ja emigranttien parissa. Molemmat matkat avasi-
vat uudella tavalla silmiäni näkemään naisten asemaa ja olo-
suhteita koti-Suomen ulkopuolella.

Omassa elämässäni koen edelleen olevani jonkinlaisessa 
tienhaarassa. Mihin päin olisi hyvä lähteä, millaisia eväitä 
matkalle täytyisi ottaa mukaan? Oltuani vajaan vuoden eläk-
keellä joudun edelleen pohtimaan, kuinka tämä “uusi elämä” 
pitäisi rakentaa. Työ luokanopettajana ala-asteella muuttui 
vuosi vuodelta haasteellisemmaksi lasten levottomuuden ja 
aina uusien koulutyötä kuormittavien vaatimusten myötä. 
Viikot vain vilahtelivat ja aina tuntui olevan perjantai, jolloin 
saattoi paneutua akkujaan lataamaan. Nyt on aikaa, omaa 
aikaa, jonka mieluusti käyttäisi perheen ja läheisten kanssa 
yhdessäoloon. Ja tietenkin tähän “vapaa-aikaan” mahtuvat 
kaikki harrastukset, joista mieluisimpia ovat liikkumisen eri 
muodot ja tarinateatterissa toimiminen. Talviaikaan sitten 
kalenteriin merkitään aina ensiksi oman NNKY-yhdistyksen 
tapaamiset sekä nyt liittohallituksen ja työryhmän kokouk-
set. Ne ovat tosi tärkeitä, ja nyt pystyn entistä paremmin pa-
neutumaan käsiteltäviin asioihin ja ennen kaikkea ottamaan 
selvää itselleni uusista “jutuista”.

Luen paljon kirjallisuutta, erityisesti naisten elämää käsitte-
levää. Usein käteeni sattuu kehitysmaiden naisista kertovia 
teoksia, jotka kaikessa karuudessaan avaavat uskomattomia 
näkymiä taisteluista, monesti kotien seinien sisäpuolella. 
Suomalaisessa turvallisuudessa elävänä en voi muuta kuin 
miettiä, voisinko jotenkin vaikuttaa olosuhteisiin siellä kau-
kana. NNKY tekee jatkuvasti tärkeää työtä kansainvälisillä 
forumeilla. Ja olenkin erittäin ylpeä, että saan olla osaltani 
mukana tässä työssä!

Albanian matkalla vasta oikeasti tajusin miten ihmiskauppa 
koskettaa perheitä ja yhteisöjä. Kun eräs nainen kertoi naa-

purin tytöstä, joka oli joutunut tämän kauhistuttavan 
liiketoiminnan uhriksi, asia kolahti minuun konkreetti-
sesti. Silloin ymmärsin, että tätä tapahtuu OIKEASTI 
eikä se ole vain joitakin raportteja, joita voi silmäillä 
ja kauhistella! Not for sale -kampanjan t-paitaan pu-
keudun mielelläni siksi, että voin puhua asiasta kaikille 
kiinnostuneille. Uusi Ruusukuja 76 -näyttelyhanke on 
tärkeä meillä Suomessa, kun melkein joka päivä voim-
me lukea lehdestä ikäviä artikkeleita perheväkival-
lasta. Vääksyn NNKY järjesti Ruusukuja 76 -näyttelyn 
Vääksyn yhteiskoulussa Väkivallattomalla viikolla.

Naiset elävät tänä päivänä työelämässä sellaisessa pu-
ristuksessa, että kaikenlainen tuki ja apu ovat tarpeen. 
Kun nuoret äidit työstä uupuneina lopulta pääsevät 
kotiin, odottaa siellä uusi kenttä kiukuttelevine pik-
kulapsineen ja pursuavine pyykkikoreineen. Silloin on 
taatusti perhe-elämän auvoisuus tipotiessään. Tämä 
olisi varmasti yksi tärkeä kenttä, josta selviytymiseen 
meidän vanhempien “siskojen” apu olisi toivottavaa. 
Olemme saaneet pari nuorta äitiä mukaan oman yh-
distyksemme toimintaan. Jos emme muuta pysty 
heille tarjoamaan, niin ainakin hetken huoahduksen 
vanhempien äitien kanssa keskustellen ja hiljentyen 
Suuren auttajan seurassa. Kun iltojemme päätteek-
si muodostamme piirin ja kädet yhteen liittäen pyy-
dämme Herran siunausta jokaiselle henkilökohtaisesti, 
toivomme sen auttavan meitä kaikkia eri-ikäisiä naisia 
jaksamaan.

“Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän 
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon Si-
nun kanssasi nyt ja aina”. Näin päättyy jokainen oman 
yhdistyksemme jäsenkirje. Tätä siunausta haluan teille 
kaikille, siskoille, toivottaa!

Leena Koivisto

Från flera håll hör vi att dagens värld blivit allt mer in-
dividualiserad, till och med alltför individualiserad. 

Samtidigt märks ett behov av gemenskap helt konkret 
och i form av ett behov av gemensamma värderingar. 
För människan är det viktigt att känna sej delaktig, men 
hur hittar man sin egen gemenskap, det sammanhang 
som känns mest meningsfullt?

Många unga känner sej vilsna och saknar en värdegrund 
att bygga sitt liv på. Det finns också unga som lever i 
en värld som långt saknar empati – det mesta kretsar 
kring det egna jaget. Alla unga inser inte att det egna 
jaget har ett starkt samband också med människorna 

omkring. Det talas också om att 
unga mår sämre idag än tidiga-
re. Kanske en orsak är bristen av 
sammanhang, av att inte ingå i en 
meningsfull gemenskap?

Som jag ser på mitt arbete som 
skolkurator i en yrkesskola, eller 
som jag för den delen ser att alla 
vuxnas uppgift borde vara, är att 
skapa mål och mening för unga 

människor, ge dem de ramar de behöver och svar på sina 
frågor. Unga växande människor behöver hjälp med att 
komma fram till sin egen uppfattning om saker och ting, de 
behöver stöd för att välja en frisk värdegrund och en sund 
gemenskap att ingå i. Detta är ett faktum och ett ansvar 
som vi vuxna inte kan undgå.

Självklart behöver också vi vuxna en riktning och ett innehåll 
i våra liv. Och den äldre generationen, som då de levt flera 
år och har en stor livsvisdom och erfarenhet också skall få 
känna sej behövda och ingå i ett meningsfullt sammanhang. 
Utmaningen är att hitta en balans för alla olika behov, så att 
alla kan känna sej delaktiga av samma gemenskap.

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

Leena Koivisto kirjoittaa naisten jaksamisesta:

Misti?

LEDARE
Pia Öhman

Viceordförande

Hur kan vi då tänkas uppnå detta? Speciellt i en tid då alla 
tycks ha alltför bråttom med sitt och allt som inte ger mej 
nåt i utbyte känns onödigt. Det enklaste rådet är att ta den 
lilla extra tid det kräver – ge av din tid så får du något tillba-
ka. Säg tack och förlåt, så att du verkligen menar det. Om 
du känner att någon inte har det bra, fråga då hur den mår 
och om du kan hjälpa till med något. För trots allt är det de 
små gesterna och orden som gör vardagen bättre. En annan 
fråga är ju sedan varför det lilla och enkla ibland känns så 
svårt och nästan oöverkomligt?

Detta gäller också oss inom KFUK. Om vi vill föra vidare 
den värdegrund vi står på, är vi tvungna att göra något. En 
kristen gemenskap finns inte utan de människor som är en-
gagerade, men inte heller utan en växelverkan med dem 
som inte har samma iver. Fundera på din egen insats och 
din egen vardag. Kunde jag göra något mer, kunde jag höja 
mina insatser? För andra eller för mej själv? Troligen är sva-
ret ja, och då vet jag inte vilka orsaker som egentligen skulle 
vara godtagbara för att inte försöka bidra ens med en liten 
förändring!

Pia Öhman

Kristna värderingar
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Mitä kristillisyys on?
Miten Suomen kielen perussanakirja selittää kristilli-

nen-sanan merkitystä? Ykkösmerkitys sen mukaan 
kuuluu: kristinuskon piiriin kuuluva, kristinuskon oppien mu-
kainen. Toiseksi merkitykseksi sanakirja antaa selityksen: 
kristinuskon hengen mukainen, sen hengessä toimiva, kris-
titylle sopiva; hurskas, jumalinen. Kolmas merkitys laajentaa 
käsitettä seuraavasti: oikeudenmukainen, kunniallinen, sää-
dyllinen.

Tarkoitukseni on esitellä, mitä mieltä Jyväskylän NNKY:
n tiistaiaamuisin kokoontuvat ”kohtaamispaikkalaiset” ovat 
kristillisyydestä. Vastaajia oli läsnä 14, noin 70 vuoden paik-
keilla olevaa ikäihmistä. Heidän antamansa vastaukset laa-
jentavat ja syventävät, mutta myös konkretisoivat sanakirjan 
antamia merkityksiä. Kooste saamistani vastauksista on seu-
raavanlainen:

- Kristillisyyteen kuuluu usko ja luottamus Jumalaan, 
Taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Vapahtajaamme, joka on 
meidät ostanut vapaaksi synnin ja kuoleman vallasta. Tästä 
seuraa armollisuus myös toisiamme kohtaan. Tätä armahta-
vaa mieltä ja oikeamielisyyttä pidän kristillisen elämän yti-
menä.

- Kristillisyys on kristittyjen yhteyttä arjessa, lähimmäi-
sen huomioimista, palvelua ja kuuntelua. Se on Raamatun 
ja muun hengellisen kirjallisuuden tutkailua, Jumalan sanan 

esillä pitämistä ja rukousta. Se on kristillisen perinteen jatka-
mista ja siirtämistä seuraaville sukupolville.

- Kristillisyys on sanomaa armahtavasta rakkaudesta, 
sillä suurin kaikista on rakkaus. Kristillisyyteen kuuluu läm-
minhenkinen lähimmäisyys, käytännön arkielämään vietynä. 
Se on suvaitsevaa myötätuntoa kaikkia ihmisiä kohtaan.

- Kristillisyys on myötäelämistä ja empatiaa. Se on 
nöyryyttä, mutta ei nöyristelyä. Se on oikeaa kiltteyttä, ei 
juoruilua ja pahan puhumista.

- Kristillisyys edellyttää kannustavaa elämän asennet-
ta ja iloista mieltä. On unohdettava kaikenlainen ahneus. 
Tärkeää on jakaminen, luopuminen toisesta ihokkaasta, silti 
on huolehdittava myös omasta minästä. Samoin luonnon ja 
ympäristön on oltava ihmisen vaalimisen kohteena. Kristityn 
ei pidä unohtaa rukousta ja seurakuntayhteyttä.

- Kristillisyys ei kuitenkaan voi olla mitä tahansa – jos-
sakin on raja!

Kommenteista välittyy selvästi, että vastaajat ovat aktii-
visia seurakuntalaisia, jotka ovat elämän mittaan testanneet 
kristillisyyttään hyvinä ja pahoina päivinä. Kristillisyys ei ole 
heille todellakaan vain ulkokohtainen, opittu selitys.

Anita Särkkä

Näkyvä Nainen on NNKY-liiton jäsenlehti, jossa nyt pohdimme kristillisyyttä eri näkökulmista ja K-kirjainta NNKY:ssä. Kuvan risti  on osa 
ikkunankarmia, joka on kuulunut Pohjoisella Rautatiekadulla sijaitsevan NNKY-talon entiseen hiljaiseen huoneeseen. 

Mari Hyttinen

Lehden teemana k-kirjain:

Nuoret pohtivat
kristittynä 
olemista

Suomi on hyvin kristillinen maa – ja monen mielestä hyvin 
maallistunut maa. Onko todella niin, että kristilliseen yhtei-
söön kuulumisella ei ole enää mitään merkitystä? Yhteensä 
34 nuorta ikävuosien 13–15 väliltä kirjoitti oman näkemyk-
sensä aiheesta ”Mitä on olla kristitty?”

Nuorten näkemyksiin mahtui ehkä yllätyksiäkin.

Muutama nuori lähti liikkeelle siitä, mitä yleensä tietää 
kristinuskosta.

”Kristitty uskoo yhteen Jumalaan, Kristukseen. Hänet on 
kastettu ja hänen uskoonsa kuuluu sakramentteja, ainakin 
kaste ja ehtoollinen. Kristittyjen merkki on risti. Kristityt voi-
vat käydä kirkossa jumalanpalveluksessa ja he voivat mennä 
kirkossa naimisiin. Kristityt voivat myös käydä rippikoulun, 
jonka jälkeen saa ottaa ehtoollisen.”

Monet nuoret mainitsivat kasteen tavaksi tulla kristityksi 
ja rippikoulun käymisen osana kirkkoon kuulumista. Mutta 
hankalampaa oli löytää kristittynä olemisen yhteyksiä arki-
elämään. Eräs kirjoittaja arveli, että ”Kristitty yrittää noudat-
taa 10:tä käskyä ja olla muutenkin parempi ihminen (ei aina 
onnistu).” Jumalanpalveluksissa käyminen todettiin melko 
harvinaiseksi nykyään, vaikka yksi kirjoittaja arveli sen olevan 
välttämätöntä vähintään kerran vuodessa esim. joulukirkos-
sa. Muutamat nuoret löysivät kristittynä olemisen vaikutuksia 
ihmisen sisimmästä: ”Anteeksiantava ihminen, eikä tuomitse 
muita ihmisiä, eikä muiden uskoa” ja ”Uskonto ei välttämät-
tä näy heistä ulospäin, mutta se tuntuu sisältä.”

Nuoret ajattelivat myös, että kristittynä ollaan eri tavalla, 
jotkut uskovat sydämestään, jotkut eivät. Jotkut ovat otta-
neet Jumalan vastaan, jotkut on ”vain” kasvatettu kristin-
uskoon. Kristityn todettiin olevan Suomessa se ”tavallinen” 
ihminen. Erään nuoren kiteyttämänä: ”Kristitty on samanlai-
nen kun minä tai sinä. Käy joskus kirkossa ja rippikoulun.”

Kristittynä oleminen todettiin kuitenkin hyväksi asiaksi. 
Positiivista on ihmisen tasa-arvo yhteisen Jumalan edessä ja 
yhteenkuuluvaisuuden tunne: ”Kaikilla kristityillä on yhteen-
kuuluvaisuuden tunne, oli sitten luterilainen tai vaikka bap-
tisti. Heillä on se yhteinen juttu, uskonto.”

 Hätkähdyttävän moni piti kristinuskon parhaana puolena 
vapautta. ”Oloni on aika vapaa, koska kristinuskossa ei ole 
ankaria kieltoja, kuten sianlihan syömisen kielto” ja ”Minus-
ta kristinusko on kaikista vapain uskonto ja kristityt saavat 
tehdä oikeastaan mitä haluavat paitsi kymmentä käskyä ei 
saa rikkoa.” Ehkä meillä Suomessa vapaus on mennyt jo lii-
ankin pitkälle, koska muutamat vastaajat liittivät tähän myös 
vapauden avioitua ja erota monta kertaa. Kirjoitettiin myös, 
että ” Kristittynä on kiva olla, koska ei ole mitään tiettyjä 
sääntöjä.” Ehkä onkin syytä miettiä sitä, mitä eroa on,  jos on 
”vapaa olo” tai ”vapautettu olo”? Molempia termejä nuoret 
käyttivät. Ehkäpä tätä suurta vapautta kritisoi myös se nuo-
ri joka kirjoitti: ”Luterilaisuudessa ei enää välitetä uskosta, 
muissa haaroissa se on näkyvämpää.”

Otsikon kysymykseen voisi yrittää vastata erään nuoren 
koko vastausta lainaamalla: ”Kristittynä oleminen on Juma-
laan uskomista, luottamista ja siihen paneutumista. Ennen 
vanhaan kristityn tunnisti siitä, että tämä kävi kirkossa ja us-
koi Jumalaan. Mutta nykyään kristityn tunnistaminen voi olla 
hiukan vaikeampaa. Näkyykö se ristinä kaulalla? Vai täytyykö 
käydä kysymässä? Kristittynä oleminen on sitä, että uskot 
itse Jumalaan ja tiedät sen :-D.”

Tarja Tommila-Lindberg

K-kirjaimen kutsu
Kuulen kutsun – kuiskauksen, kovanakin kaikuvan.
Kuin kipeästi koskettavan 
kauniin kaipauksen.

Kuljen, kaatuen kompastun;
katseeni kohotan.
Kierränkö vai kohtaanko 
kerallani kompuroivan kanssakulkijan?

Kuka ken kumpi kumpainen, kyselen.

             Kenties kaikki kimpassa
             kovienkin kohtaloitten kautta
             kiitokseen kurkotamme.

Kutsu käy.
Kanssasi, käsi käteen?
Keneen ja kuinka katson, kun kristittynä katson
Kristuksen kasvoihin?

Leena Parviainen

Mari Hyttinen
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Rakkaat sisaret ja veljet

Joulukuun 10. päivänä �008 maailma 
juhlii ihmisoikeuksien yleismaailmallisen ju-
listuksen 60-vuotispäivää. Kansainvälinen 
yhteisö hyväksyi julistuksen vuonna 1948 
suojellakseen inhimillistä arvokkuutta ja es-
tääkseen syrjinnän ja sorron.

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, ja 
kaikki valtauskonnot pyrkivät edistämään 
niitä. Kautta historian kaikki yhteiskunnat 
ovat harjoittaneet jonkinlaista syrjintää, ja 
eri ihmisryhmien oikeuksissa on ollut eroja. 
Syrjinnässä asetelma on usein ME vastaan 
NE.  Ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä heikentävää 
syrjintää saattaa esiintyä miesten ja naisten, 
vanhojen ja nuorten, rikkaiden ja köyhien 
sekä eri yhteiskuntaluokkien, kastien tai eri-
laisten ryhmien välillä. 

Raamatussa on keskeistä vapauden ja 
oikeudenmukaisuuden puolustaminen lain 
avulla. Jumalan antaman vapauden ja ih-
misarvon toteutuminen taataan lailla, ku-
ten voimme lukea Toisen Mooseksen kirjan 
kertomuksesta, jossa Jahve vapautti Israelin 
kansan orjuuden kahleista Egyptistä ja antoi 
sille Lain matkalla luvattuun maahan. Vie-
rasmaalaisten, leskien ja orpojen oikeuksien 
suojelemista korostettiin erityisesti. Jeesuk-
sen Kristuksen ainutlaatuinen panos oli se, 
että hän tuomitsi ehdottomasti kaikki tavat, 
joilla ihmisyhteisöt pyrkivät rajoittamaan ih-
misarvoa, ja kaikki yritykset perustella ihmis-
ten välinen syrjintä.

Kristillisen vakaumuksensa mukaan 
NNKY:n ja NMKY:n Maailmanliitot uskovat, 
että jokainen ihminen on luotu Jumalan ku-
vaksi ja että Jumala rakastaa jokaista ihmistä 
ehdoitta. Niinpä jokaisen ihmisen arvokkuus 
on Jumalan lahja.

Meidän ei tulisi unohtaa, että NMKY:n 
perustajajäseniin kuuluneen Henri Dunantin 
välityksellä liikkeemme olivat alkuvaihees-
sa mukana luomassa Geneven sopimusta, 
joka kiteyttää kunnioituksen, ihmisarvon ja 
jokaisesta ihmisestä huolehtimisen periaat-
teet. Dunant sanoi työstään NMKY: kanssa 
seuraavaa: ”Huolehdin haavoittuneista rau-
han aikana kauan ennen kuin aloin huolehtia 
haavoittuneista sota-aikana.”

Ihmisoikeuksien puolesta toimiminen 
tarkoittaa, että meidän on rakastettava ja 
autettava lähimmäisiämme mutta myös pal-
veltava heitä. Ei siis riitä, että palvelemme 
hädänalaisia, vaan meidän on myös pyrittä-
vä selvittämään kärsimyksen alkusyyt, tut-
kittava epäoikeudenmukaisuutta tuottavia 
rakenteita ja tehtävä kovasti töitä näiden 
rakenteiden purkamiseksi.

Haluamme saavuttaa maailman, jossa 
ketään ei suljeta ulkopuolelle ja jossa oikeu-
denmukaisuutta, rauhaa, terveyttä, ihmis-
arvoa, vapautta ja ympäristön hyvinvointia 
edistetään erityisesti nuorten osallistumisen 
avulla. Tavoitteenamme on kristillisen ihan-
teen mukainen oikeudenmukainen yhteisö, 
jossa vallitsee rauha, rakkaus ja anteeksianto 
ja jossa koko luomakunta pääsee osalliseksi 
elämän koko rikkaudesta.

Toivomme, että tämä vuoden �008 ru-
kousviikon aineisto voi edistää ihmisoikeuk-
sien toteutumista.

Martin Meissner
NMKY:n Maailmanliiton presidentti

Susan Brennan
NNKY:n Maailmanliiton presidentti

Käännös: Outi Huovinen

1. päivä: 
Miksi teemme 
ihmisoikeustyötä? 

Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä ju-
listuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauk-
siin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, suku-
puoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai 
muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yh-
teiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, 
syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa 
erotusta. (Ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
nen julistus, artikla �)

Luetaan Raamatusta: 
Ensimmäinen Mooseksen kirja

”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Juma-
lan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naisek-
si hän loi heidät.” (1. Moos. 1:27)

Kristityt ovat vaikuttaneet vahvasti moniin 
1900-luvun ihmisoikeusuudistuksiin, muun 
muassa Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen 
julistukseen. Meidän täytyy kuitenkin varoa 
rinnastamasta Raamatun ajan ja alkukristitty-
jen näkemyksiä liian suoraan nykyisiin ihmis-
oikeuskäsityksiin etenkin nykyajan monius-
konnollisessa ja maallistuneessa maailmassa. 
Ihmisoikeudet ovat kehittyneet monimut-
kaisten, limittäisten historiallisten prosessi-
en aikana, joihin ovat vaikuttaneet ihmisten 
kokema sorto, totalitarismi, epäoikeuden-
mukaisuus ja ihmisoikeusrikkomukset. Silti 
ihmisoikeudet voidaan nähdä ikivanhojen 
uskonnollisten vakaumusten ja tapojen ny-
kyaikaisena poliittisena hedelmänä. 

Vaikka ihmisoikeudet käyvät pääosin yk-

siin Raamatun arvojen ja näkemysten kans-
sa, kristityt eivät suinkaan voi ”omia” niistä 
kunniaa itselleen. Itse asiassa historia osoit-
taa, että kirkkojen suhtautuminen ihmisoike-
uksiin on ollut vaihtelevaa. Esimerksiksi nais-
ten oikeuksien polkemista ja väkivaltaa on 
perusteltu tietyillä Raamatun kohdilla, ja toi-
sinaan kirkot ovat suorastaan vastustaneet 
ihmisten perusoikeuksia niiden edistämisen 
sijaan. Kirkon ja ihmisoikeuksien suhdetta 
tuleekin jatkuvasti tarkastella avoimin mie-
lin ja nöyrästi. Joissakin uskonnollisissa pe-
rinteissä voi ihmisoikeusnäkökulmasta olla 
jotakin arvosteltavaa, kun taas jotkin (esim. 
yksilökeskeiset) ihmisoikeustulkinnat ja -käy-
tännöt kaipaavat uskonnollisesta näkökul-
masta katsottuna arvostelua.   

Luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka 
Jumala antaa kaikille ihmisille ihmisarvon (loi 
ihmisen omaksi kuvakseen, 1. Moos. 1:�7). 
Ajatus myötäsyntyisestä ihmisarvosta on 
ihmisoikeustyön perimmäinen vaikutin. Ih-
minen on arvokas ennen muuta suhteessa 
Jumalaan. Tätä perustavanlaatuista arvok-
kuutta pitää puolustaa ja vaalia voimakkaas-
ti kaikkia niitä voimia vastaan, jotka pyrkivät 
vaarantamaan, loukkaamaan tai kieltämään 
ihmisen perusolemusta. Ihmisarvo on mo-
niulotteinen asia: se liittyy sekä hengellisiin 
perustarpeisiin että fyysisiin ja sosiaalisiin 
tarpeisiin. Ihmisarvoinen elämä edellyttää 
kolmenlaista ”leipää”:  maanpäällisen elä-
män ylläpitämiseksi tarvittavaa leipää, jo-
kaisen tarvitsemaa yhteisyyden ”leipää” ja 
taivaan ”leipää”. Ihmisyyden olemusta eivät 
kahlitse ahtaat lakitekniset ja yksinkertaista-
vat määritelmät ihmisistä ja ihmisoikeuksis-
ta. Myös erilaisten uskontojen näkemykset 
rikastavat ihmiskäsitystä. Meidän on siis 

NNKY:n ja NMKY:n Maailmanliittojen 
Rukouksen ja maailmanyhteyden viikko 
9.-15.11.2008

Syntyneet vapaina ja 
tasavertaisina: 
Juhlimme ihmisoikeuksia

NNKY:n ja NMKY:n Maailmanliittojen presidenttien tervehdys



�

puolustettava niin kansalaisoikeuksia kuin 
poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia, 
kulttuurisia ja uskonnollisia oikeuksia. 

Oikeudenmukaisuus ja myötätunto ovat 
keskeisiä Jumalan toiminnassa ja niissä teh-
tävissä, joihin hän meidät kutsuu. Oikeu-
denmukaisuuden perustana on vanhurskas 
Jumala, joka vapautti sorretut orjuudesta 
(�. Moos. �0:�). Oikeudenmukaisuuteen 
pyrkiminen merkitsee sitä, että puolustam-
me kaikkien ihmisten oikeuksia; myötätunto 
taas sitä, että puolustamme vaille oikeuksia 
jääneitä ja välitämme heistä. Nämä kaksi 
ulottuvuutta kulkevat käsi kädessä. Pyhässä 
kirjassa kehotetaan toistuvasti huolehtimaan 
“muukalaisista, leskistä ja orvoista”, autta-
maan heitä ja osoittamaan heille Jumalan 
rakkaudesta kumpuavaa myötätuntoa. Raa-
matun kehotuksiin sisältyy myös vaatimus 
lainsäädännöstä, jolla huono-osaisten oi-
keudet pyritään turvaamaan. Heprealaisessa 
Raamatussa lainsäädäntö ei perustu yksilöi-
den “oikeuksiin” vaan yhteisön velvollisuuk-
siin. Koska järjestystä ylläpitävistä laeista voi 
tulla sorron välineitä, oikeuden tulee aina 
perustua myötätuntoon (Jes. 10:1-�). 

Se, että jotkut elävät köyhyydessä tai 
vailla perusoikeuksia, rikkoo Jumalan säätä-
mää oikeudenmukaista järjestystä vastaan. 
Jumala on oikeudenmukainen, ja ihmisten 
tulee olla jumalallisen oikeuden lähettiläi-
tä maan päällä. Oikeudenmukaisuuteen ja 
myötätuntoon perustuva yhteiskuntajärjes-
telmä, jossa ihmiset voivat hyvin, rakenne-
taan alhaalta käsin, kuten Hanna julisti: “Hän 
ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuh-
kasta köyhän, sijoittaa heidät ylhäisten jouk-
koon ja antaa heille kunniasijan.” (1. Sam. 
�:8). Ihmisarvo, tasa-arvo ja osallistuminen 
ovat ihmisoikeuksien avainedellytyksiä. Ensi 
sijalle tulee asettaa kaikkein sorretuimmat, 
hyljeksityimmät ja vähäosaisimmat. Tämä 
ilmenee selvästi Jeesuksen sanoista hänen 
julistaessaan alkaneeksi Jumalan valtakau-
den, jonka ruumiillistuma hän itse on. (Luuk. 
4:18-19). 

Perimmältään kristinuskon anti ihmisoi-
keuslähtöiselle kehitystyölle on sen anta-
ma voimaannuttava kyky kuvitella erilainen 
maailma, jossa ei ole nykytodellisuuteen 
kuuluvaa kärsimystä, sortoa ja väkivaltaa. 
Toivo uudenlaisesta maailmasta antaa voi-
mia pyrkiä väsymättä tuohon yhteisen ta-
voitteeseen. 

Muokattu tekstistä: Karen L. Bloomquist, 
“Thinking it over…”, Issue # 16, June 2007, 
The Lutheran World Federation, Geneva, 
Switzerland. Julkaistu kirjoittajan luvalla. 

Kysymyksiä ryhmässä mietittäväksi 

1. Millä tavoin kulttuuria käytetään si-
nun yhteisössäsi estämään ihmisoikeuksien 
täysimittainen toteutuminen?  

�. Millä käytännön toimilla yhdistykse-
si on pyrkinyt muuttamaan tai voisi muuttaa 
tätä tilannetta?

Rukous

Elämän, armon ja oikeuden Herra, auta 
meitä muistamaan, että rauhan ja oikeuden 
on aina kuljettava käsi kädessä; ei ole toista 
ilman toista. Aamen. 

2.  päivä: 
Naisten oikeudet ovat 
ihmisoikeuksia

Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oi-
keutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. 
Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan 
tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan 
sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää 
yllytystä vastaan. (Ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallinen julistus, artikla 7)

Evankeliumi Luukkaan mukaan �4:1-1�

”Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Jo-
hanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muita-
kin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken 
apostoleille.” (Luuk. 24:10)

Mitä tiedämme naisista, jotka olivat mu-
kana todistamassa Jeesuksen ristiinnaulitse-
mista ja hänen ylösnousemustaan? 

Vain Luukkaan evankeliumissa mainitaan, 
että pääsiäisen tapahtumissa oli mukana 
paljon naisia. Naispuoliset opetuslapset kul-
kivat Jeesuksen mukana hänen viimeisellä 
matkallaan Galileasta Jerusalemiin pääsi-
äistä viettämään. Kärsimysnäytelmän aikana 
naiset seurasivat tapahtumia ”etäämpänä”, 
koska roomalaissotilaiden muuri esti heitä 
lähestymästä Jeesusta, kun taas Pietari pysyi 
loitolla salatakseen sen, että tunsi Jeesuksen. 
Naiset olivat paikalla alusta loppuun; heidän 
rakkautensa antoi heille loppuun saakka us-
koa ja rohkeutta vaikeassa tilanteessakin. 

Jeesus oli parantanut ristin luona seiso-
vat naiset; hän oli antanut heille takaisin elä-
män (Jairoksen tytär) ja omanarvontunnon 
(verenvuodosta kärsivä nainen ja köyryssä 
kulkeva nainen). Hän vapautti heidät kuo-
leman, epäpuhtauden ja köyryselkäisyyden 
ikeestä ja nosti heidät jaloilleen. 

Tuskansa keskellä Jeesus sai lohtua nais-
ten seurasta. 

On mielenkiintoista huomata, että useissa 
evankeliumin kohdissa naiset käyttivät avo-
kätisesti tuoksuvoiteita voidellessaan Jee-
suksen jalkoja. He valuttivat hänen jaloilleen 
auliisti ja epäröimättä runsain mitoin kaikkein 
kalleimpia tuoksuvia öljyjä. Mielenkiintoista 
on myös se, että jotkut miehet arvostelivat 
näiden naisten käytöstä (fariseus Simon, 
Juudas Iskariot). Molemmissa tapauksissa 
Jeesus nuhteli miehiä ja osoitti arvostavansa 
suuresti naisten rakkauden osoitusta. 

Naiset voitelivat Jeesuksen jalat hänen 
eläessään ja olivat valmiita tekemään saman 
hänen kuoltuaan. 

Naiset pystyvät sisäistämään pääsiäisen 
tapahtumat eri tavoin kuin miehet, sillä he 
kokevat pääsiäisen ruumiissaan joka kuu-
kausi. Löytäessään Jeesuksen haudan tyh-
jänä Galilean naiset uskoivat, että Jumala 
oli herättänyt poikansa kuolleista. Miksi he 
eivät olisi uskoneet sitä? Olivathan he näh-
neet, kuinka Jeesus oli herättänyt kuolleista 
tytön (Luuk. 8:�1-�6), pojan (Luuk. 7:11-17), 
ja miehen (Joh. 11:43). 

He kiiruhtivat yhdentoista opetuslapsen 
ja muiden luo kertomaan Kristuksen ylös-
nousemuksesta. Luukkaan evankeliumissa 
kerrotaan, että mukana olivat myös Mag-
dalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Ma-
ria. Surullista kyllä, miehet arvelivat naisten 
”puhuvan omiaan” eivätkä uskoneet heitä. 
(Luuk. �4:9-11). 

Ehkäpä 1� opetuslasta eivät koskaan ta-
junneet, että Jeesus tarkoitti totta sanoes-
saan, että hänen valtakunnassaan kaikki ih-

miset ovat tasa-arvoisia. Ehkä heistä oli vain 
yhteensattumaa, että Jeesus puhui samaria-
laisnaisen kanssa kaivolla (Joh. 4), paransi 
naisia (Luuk. 8:46-�6), kyseenalaisti käsityk-
sen, jonka mukaan naisen ruumis määrit-
telee hänen kohtalonsa (Luuk. 11:�7-�8) ja 
ilmestyi naisille haudalla. 

Jeesuksen kuollessa temppelin väliver-
ho repesi kahtia (Luuk. �3:4�). Enää ei ollut 
paikkoja, joihin olisi pääsy vain etuoikeute-
tuilla. Naiset tulivat mukaan uuteen liittoon, 
samaan huoneeseen, jossa apostolit asuivat, 
ja rukoilivat yhdessä heidän kanssaan. Pyhä 
henki virtasi kaikkien ylle – niin miesten kuin 
naisten. Tässä on suuri ero vanhaan liittoon 
verrattuna. Synagogassa ja temppelissä ta-
pahtuneesta naisten syrjinnästä on tehty 
loppu; Kristuksen kirkossa ei ole väliseiniä. 

Emme voi kiistää sitä, että Jeesus valitsi 
naiset ylösnousemuksensa todistajiksi. Mat-
teuksen evankeliumissa (�8:9-10) ja Johan-
neksen evankeliumissa (�0:1-18) kerrotaan 
mitä Jeesus sanoi naisille tavatessaan heidät 
viimeisen kerran. Nämä sanat ovat hänen 
testamenttinsa ja jäähyväissanansa: 

“Mitä itket, nainen?”
“Herra olkoon kanssasi!”
“Älkää pelätkö…”
“Mene sinä viemään sanaa veljilleni… 

Miten hyvin Jeesus ymmärtääkään naisia! 
Hän tuntee heidät syvällisesti. Yhtäältä hän 
etsii heidät käsiinsä, rohkaisee heitä, rakas-
taa heitä ja sallii heidän syleillä ja suudella 
itseään, toisaalta hän valitsee heidät todista-
maan ylösnousemustaan ja kertomaan siitä 
muille. 

Joka kerran, kun saamme todistaa ylös-
nousemuksen mullistavaa voimaa elämäs-
sämme, seuraamme uskonäitiemme jalanjäl-
kiä – Magdalan Marian ja muiden. He, jotka 
kohtasivat elämän Herran ja saivat kokea 
Hänen parantavan voimansa ruumiissaan 
ja sielussaan, saattoivat julistaa ilosanomaa 
voimallisesti. Kuten Magdalan Marian ai-
kainen maailma, nykymaailmakin tarvitsee 
tällaista henkilökohtaista todistusta. Jeesus 
tuki ja vahvisti naisten oikeutta ja kykyä to-
distaa ja saarnata. Heidän todistus- ja saar-
natehtävänsä on siis peräisin häneltä. 

Kysymyksiä ryhmässä mietittäväksi: 
1. Magdalan Maria ei koskaan kieltä-

nyt eikä hylännyt Jeesusta, ja voidaan sa-
noa, että hän kertoi ensimmäisenä uutisen 
Kristuksen ylösnousemuksesta. Mistä luulet 
johtuvan, että hänet muistetaan lähinnä ka-
tuvana syntisenä, kun taas Pietari, joka kirosi 
ja kielsi Jeesuksen, muistetaan suurena saar-
namiehenä? (Mark. 14:66-7�; Joh. �1:1�-
19)?

�. Miten yhdistyksessäsi suhtaudutaan 
sukupuolten välistä epätasa-arvoa tukeviin 
kulttuurisiin piirteisiin? 

3. Miten voisimme rohkaista nuoria 
asennoitumaan sukupuolirooleihin Kristuk-
sen tavoin?

Rukous
Herra, sinun armosi on ääretön, sinun 

avara kohtusi synnyttää kaiken elävän, vaalii 
jokaista mahdollisuutta, suojelee kaikkea toi-
voa ja antaa anteeksi kaikki vääryydet. Ota 
meidät kohtusi suojiin, jotta voisimme syntyä 
uudelleen Sinun kuvinasi ja jotta rakkautesi 
muuttaisi kaikkia maailman naisia Jeesuksen 
Kristuksen, meidän veljemme kautta.

Muokattu tekstistä Méndez Peñate, Adriana “La 
Buena Noticia desde la Mujer - Reflexiones Sobre 
la Mujer en el Evangelio de Lucas”, Serie Pastoral 
9, Centro de Reflexión Teológica, México, 1989, 
pp 113-118. Julkaistaan kirjoittajan luvalla.Valokuvat: Pirjo-Liisa Penttinen
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3. päivä: 
HIV/AIDS ja oikeus 
hyvään elämään

Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on 
riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheen-
sä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaa-
tetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttä-
mättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. 
Jokaisella on myös oikeus turvaan työttö-
myyden, sairauden, tapaturman, leskeyden 
tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan 
riippumatta tapahtuneen toimeentulon me-
netyksen varalta. (Ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallinen julistus, artikla ��)

Evankeliumi Luukkaan mukaan 18:1-8

”Ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuole-
ni.” (Luuk. 18:3)

HIV/AIDSin parissa työskentelevät tie-
tävät liiankin hyvin, kuinka kiero ja epäoi-
keudenmukainen tuomari tuo sairaus on. 
Yhteisen työmme päämääränä on purkaa 
epäoikeudenmukaisuutta ylläpitävät jykevät 
rakenteet, joiden takia niin monilla HIV-po-
sitiivisilla ei ole mitään toivoa siedettävästä 
elämänlaadusta. Tilastojen mukaan 9� % 
maailman 33 miljoonasta HIV-positiivisesta 
elää niin sanotuissa kehitysmaissa. Heistä 
9,7 miljoonaa tarvitsisi välittömästi hoitoa 
saadakseen ihmisarvoisen elämän ja toivon 
jonkinlaisesta tulevaisuudesta, mutta maa-
ilmanlaajuisen patentti- ja kauppajärjestel-
män vuoksi he eivät tätä hoitoa saa. Jokai-
nen näistä miljoonista on oikea, verta ja lihaa 
oleva ihminen, jolla on unelmia ja odotuksia. 
Kuten vertauksen leskinainen, he vaativat 
sinnikkäästi oikeudenmukaista kohtelua.  

Mahtava lääketeollisuus käyttää hyväk-
seen kansainvälisiä sopimuksia turvatakseen 
etulyöntiasemansa ja kerätäkseen voittoja. 
Lääkeyrityksillä on tukenaan maailman mah-
timaiden hallitukset, ja ne kohtelevat leskiä, 
orpoja ja ”ulkomaalaisia” räikeän epäoikeu-
denmukaisesti. HIV/AIDSia sairastaville tämä 
mahtava tuomari on kovin tuttu. Uskomme 
antaa kuitenkin meille varmuuden siitä, että 
vaatimus oikeudenmukaisesta kohtelusta ja 
hyvästä elämänlaadusta on oikeutettu em-
mekä koskaan saa luopua siitä. 

Meidän on kehitettävä kaikkia olemassa 
olevia yhteistyömuotoja, joiden avulla pys-
tytään takaamaan kaikille korkealaatuinen, 
edullinen hoito vuoteen �010 mennessä, ja 
kaikkien maailman hallitusten on sitoudutta-
va tähän tavoitteeseen. Uskomme Jumalaan 
lujittaa päivittäin luottamustamme siihen, 
että kaikista epäonnistumisistamme huoli-
matta jonain päivänä oikeus voittaa ja totuus 
ja armo vallitsevat siinä maailmassa, jota ra-
kennamme Hänen nimessään. 

Emme suostu todistamaan päivittäin 
turhaa kärsimystä ja kuolemaa, joka johtuu 
siitä, että vallitsevien talousjärjestelmien 
syrjäyttämiä ihmisiä ja ihmisryhmiä jätetään 
ilman hoitoa epäsolidaarisuuden ja epäoi-
keudenmukaisuuden hengessä. Tästä syystä 
liitymme HIV/AIDSia sairastavien, lääkitystä 
vaille jääneiden leskien ja orpojen, maahan-
muuttajien ja ulkomaalaisten joukkoon ja yh-
dymme heidän loputtomaan huutoonsa: HA-
LUAMME OIKEUTTA! LÄÄKKEITÄ KAIKILLE 
TARVITSEVILLE! PITÄKÄÄ LUPAUKSENNE 
JA ANTAKAA SAIRAILLE ELINTÄRKEÄT 
LÄÄKKEET!  Jeesuksen Kristuksen nimissä 
liittoudumme kaikkien vähäosaisten kanssa 
puolustamaan heidän perusoikeuttaan ih-
misarvoiseen elämään. 

Jumalan ääni täyttää hiljaisuuden, joka 
syntyy lukuisten sairaiden jo väsyttyä vaa-

timaan oikeuksiaan. Jumalan ääni on läs-
nä niiden lukemattomien HIV-positiivisten 
katseessa, jotka katsovat meitä syyttävästi 
sairasvuoteiltaan työntekoon kykenemättö-
minä ja yksinäisinä. Jumala ei vaikene, päin-
vastoin hänen huutonsa kaikuu jokaisessa 
HIV-positiivisessa ihmisessä, joka ei saa lääk-
keitä eikä näin ollen myöskään ihmisarvoista 
elämää, joka Raamatun mukaan kuuluu meil-
le kaikille. Jumala puhuu meille myös niiden 
HIV-positiivisten kautta, joka saavat lääkitys-
tä ja elävät tervettä, täysipainoista elämää. 
He ovat toivoa herättävä muistutus siitä, 
miten asiat voisivat olla.  Mietiskellessämme 
ja rukoillessamme meidän tulee pyrkiä kuu-
lemaan tuo Jumalan äänetön huuto ja pitää 
sitä toimintamme lähtökohtana. Vain aidon 
mietiskelyn avulla pystymme kuulemaan 
tuon huudon ja tuntemaan vanhurskaan Ju-
malan paradoksaalisen, mystisen läsnäolon 
lääkityksen ihmettä vaille jääneiden HIV-po-
sitiivisten vaatimuksissa, toiminnassa ja odo-
tuksissa.

Kun tiedämme, miten paljon vääryyttä 
lääketeollisuuden oikeuksien nimissä teh-
dään, Jumala näyttäytyy meille – paitsi oi-
keudenmukaisena ja tasapuolisena – myös 
tuomarina, joka puolustaa heikkoja, syrjittyjä 
ja vähäosaisia. Tiedämme ja tunnustamme, 
että Jumala on niiden luona, jotka ovat jou-
tuneet yhteiskunnan rakenteellisten puuttei-
den ja epäoikeudenmukaisuuden uhreiksi. 
Tuomarina Jumala asettuu avoimesti HIV-
positiivisten puolelle ja yhtyy kansansa ko-
vaäänisiin vaatimuksiin heidän ihmisarvonsa 
ja tulevaisuutensa puolesta.

Kysymys ryhmässä mietittäväksi
Leskivaimo edustaa kaikkia vähäosaisia, 

jotka puolustuskyvyttömyydestään huoli-
matta uskaltautuvat uskonsa tukemina puo-
lustamaan oikeuksiaan. Näin tekevät myös 
hyljeksityt HIV-positiiviset ja kaikki ne köyhät, 
jotka odottavat saavansa oikeudenmukaista 
kohtelua ja kunnioitusta, joka on heidän ju-
malallinen oikeutensa. Kuinka vertausta voisi 
tulkita tämän ajan ongelmien valossa, nykyi-
senä HIV/AIDSin aikakautena, jolloin ihmiset 
vaativat elintärkeän  lääkehoidon tuomista 
kaikkien ulottuville? 

Muokattu tekstistä: Orlov, Lisandro, Medi-
tación sobre el Evangelio del Domingo 21 de 
Octubre de 2007, Pastoral Ecuménica VIH-
SIDA, Buenos Aires – Argentina, Octubre 
2007. Julkaistaan kirjoittajan luvalla.

Rukous 
Herra, on aika sairaiden saada lääkettä, 

jotta he eivät kuolisi turhaan. 
Herra, on aika avata kirkkojen ovet kaikil-

le ihmisille. 
Herra, on aika repiä maahan ennakkoluu-

lon ja omahyväisen ylpeyden taakka. 
Herra, on aika kuulla äidittömien ja isät-

tömien lasten itku. 
Herra, on aika. 

Vapaana ja tasavertaisena syntynyt:
Kousalya Periasamyn tarina

�1-vuotiaana Kousalya pakotettiin me-
nemään naimisiin serkkunsa kanssa. Alle 
vuoden kuluttua häistä Kousalyan mies kuoli 
ja hän sai kuulla olevansa HIV-positiivinen. 
Elettiin vuotta 199�, jolloin HIV ja AIDS oli-
vat Intiassa melko tuntemattomia ja suuresti 
pelättyjä. Nuori leski joutui sukunsa hyljek-
simäksi. Kousalya ei kuitenkaan antanut 
nuoren ikänsä ja yhteiskunnallisen asemansa 
määritellä kohtaloaan. Sukulaisten uhates-
sa viedä hänen omaisuutensa hän puolusti 
itseään oikeudessa. Oikeuskäsittelyn ede-
tessä Kousalya kertoi rohkeasti HIV-positii-
visuudestaan, sillä hän oli vakaasti päättä-
nyt saada oikeutta. Kousalya oli maassaan 
ensimmäisiä julkisesti HIV-positiivisia naisia. 
Hän kampanjoi rohkeasti ja määrätietoises-
ti HIV-positiivisten naisten puolesta Intias-
sa ja lopulta ympäri maailmaa. Hän perusti 

ensimmäisen HIV-positiivisten naisten ver-
koston, joka auttaa tällä hetkellä yli �000:ta 
naista. Verkosto ajaa sukupuolinäkökulman 
sisällyttämistä hallitusohjelmiin ja palveluihin 
ja pyrkii poistamaan HIV-positiivisten nais-
ten leimaamisen ja syrjinnän. Vuonna �007 
Kousalya sai NNKY:n Maailmanliiton Women 
Leading Change -palkinnon syrjinnän vastai-
sesta työstään. HIV-positiivisilla naisilla on 
paljon annettavaa HIV/AIDS-kampanjoille. 
Naispuolisten yhteisövaikuttajien, hallitus-
ten, lääkeyritysten, kansalaisyhteiskunnan, 
ylikansallisten viranomaisten ja yritysten on 
tehtävä yhteistyötä, jotta HIV-positiivisten 
hoito ja tartuntojen ennaltaehkäisy saadaan 
kaikkien ulottuville. 

4. päivä: 
Oikeus ihmisarvoiseen 
työhön

(1) Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan 
vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja 
tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työt-
tömyyttä vastaan. (2) Jokaisella on oikeus 
ilman minkäänlaista syrjintää samaan palk-
kaan samasta työstä. (3) Jokaisella työtä te-
kevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään 
palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen per-
heelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon 
ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut 
sosiaalisen suojelun keinot. (Ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus, artikla �3)

Luetaan Raamatusta: Evankeliumi Matte-
uksen mukaan �0:1-16

”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja 
ensimmäiset viimeisiksi.” (Matt. �0:16)

Tämä tarina kertoo maanomistajasta, 
vaikka sitä kutsutaankin vertaukseksi viinitar-
han työmiehistä. Maanomistaja on tietenkin 
Jumala. Jumalan näkökulmasta meidän on-
gelmamme on, että valitamme paljon. Emme 
ole kiitollisia siitä, mitä olemme saamassa, ja 
jos näemme toisten saavan enemmän kuin 
he ansaitsevat, protestoimme kiivaasti, kos-
ka olemme täynnä omahyväisyyttä.

Jumala ei kuitenkaan toimi meidän sään-
töjemme mukaan. Meidän käsityksemme sii-
tä, mikä on ansaittua ja kohtuullista, ei päde 
Jumalan armoon. Jumalaa eivät sido reilun 
kaupan säännöt tai työehtosopimukset. Ju-
malan päätökset eivät riipu työsuojeluoikeu-
desta. Jumala jakaa armoaan niin runsaskäti-
sesti, että se ylittää käsityskykymme.

Mainitussa vertauksessa Jeesus puhuu 
todellisista ihmisistä todellisessa maailmas-
sa. Hän kuului itse perhetaustansa puoles-
ta maatyöläisiin, joten hän tiesi, millaista 
on elää köyhänä valloittaja-armeijan ja sen 
käskyläishallitsijoiden hallitsemassa maassa, 
jonka asukkailta lypsetään heidän viimei-
nenkin penninsä ja viljajyvänsä. Hän myös 
tiesi turhankin hyvin, millaista päivätyöläisen 
elämä oli. Päivätyöläiset olivat yhteiskunnan 
rattailta pudonneita miehiä, ja jos he eivät 
löytäneet tilapäistöitä, heidän täytyi kerjätä 
kaduilla tai liittyä lainsuojattomien joukkioon. 
Jos joku putosi tähän ryhmään, hänen elin-
iänodotteensa lyheni rajusti. Päivätyöläisten 
yhden päivän työstä saamansa denaarin oli 
tarkoitus tarjota elanto päiväksi, mutta työ 
oli kausittaista ja sitä oli tarjolla vain kylvön 
ja sadonkorjuun aikaan. Suurimman osan 
vuotta päivätyöläiset näkivät nälkää.

Jeesuksen muiden opetusten perusteella 
tiedämme, että hän tunsi suurta sympatiaa 
kaikkein köyhimpiä kohtaa. Heidän on tai-
vasten valtakunnan. Viimeiset tulevat ensim-
mäisiksi. Siunattuja ovat kaikkein vähäisim-
mät. Jos tämä vertaus on johdonmukainen 
muiden evankeliumien kanssa, työmiesten Valokuvat: Pirjo-Liisa Penttinen
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Hei!   1.10.08 

Terveiset Hannukurusta. Olemme täällä 10 nai-
sen voimin patikoimassa Pallakselta Hettaan. 
Eilen illalla kun saunottiin, uitiin vielä tässä Hauk-
kajärvessä, mutta nyt aamulla järvi on jäässä. 
Aurinko on paistanut joka päivä ja mukava pak-
kassää on siivittänyt kiireetöntä kulkuamme tun-
turissa. Tämän päivän taipaleemme on helppo, ja 
pidämmekin reilun tikkupullatauon tuolla taivaan 
alla tunturin kainalossa. Muita vaeltajia emme 
ole juuri kohdanneet. Kaipaamamme hiljaisuus ja 
rauha ovat olleet seuranamme. Täksi illaksi toi-
von vielä revontulia – se kruunaisi matkamme.

Terveisin Taija 
Keimiötunturin Maja & Kieppi
P.S. Ujot revontulet näyttäytyivät eilen Siosku-
russsa – laitan tämän kortin nyt postiin Hetasta!
Muita retkiä: www.keimiotunturinmaja.fi

00100 HELSINKI

Näkyvä Nainen

Toimitus

Pohjoinen 
Rautatiekatu �3 B

JOULUKUU �008

1. Jes. 6�:6–1�
�. Jes. 63:1�–19a
3. Jes. 63:19b–64:3
4. Jes. 6�:16–��
�. Jes. 66:18–19
6. Ps. 1�8:1–6
7. Sak.1:1–6
8. Sak. 1:13–17
9. Sak. �:�–9
10. Sak. �:10–17
11. Sak. 8:1–8
1�. Sak. 8:14–17
13. Sak. 8:�0–�3
14. Sak. 9:9–10
1�. Ps.   �:1–1�
16. Luuk. 1:1–4
17. Luuk. 1:�–17
18. Luuk. 1:18–��
19. Luuk. 1:�6–38
�0. Luuk. 1:39–4�
�1. Luuk. 1:46–�6
��. Luuk. 1:�7–66
�3. Luuk. 1:67–7�
�4. Luuk. 1:76–80
��. Joulu Luuk. �:1–7
�6. Luuk. �:8–�1
�7. Luuk. �:��–3�
�8. Luuk. �:36–40
�9. Luuk. �:41–��
30. Ps. 103:1–13
31. Ps. 103:14–��

TAMMIKUU �009

1. Uusi vuosi
�. Mark. 1:1–8
3. Mark. 1:9–11
4. Mark. 1:1�–13
�. Mark. 1:14–1�
6. Mark. 1:16–�0
7. Mark. 1:�1–�8
8. Mark. 1:�9–34
9. Mark. 1:3�–39

10. Mark. 1:40–4�
11. Mark. �:1–1�
1�. Mark. �:13–17
13. Mark. 3:1–6
14. Mark. 3:7–1�
1�. Mark. 3:13–19
16. Mark. 3:�0–�1. 
31–3�
17. Ps. 107:1–9
18. Tuom. �:6–1�
19. Tuom. �:16–�3
�0. Tuom. 4:1–16
�1. Tuom. 6:1–10
��. Tuom. 6:11–�4
�3. Tuom. 6:��–3�
�4. Tuom. 6:33–40
��. Tuom. 7:1–8a
�6. Tuom. 7:8b–14
�7. Tuom. 7:1�–��
�8. Tuom. 8:��–�8
�9. Ps. 78:1–7
30. �. Tim. 1:1–�
31. �. Tim. 1:6–11

HELMIKUU �009

1. �. Tim. �:1–7
�. �. Tim. �:11–13
3. �. Tim. 3:1–�
4. �. Tim. 3:14–1�
�. �. Tim. 3:16–17
6. �. Tim. 4:1–�
7. �. Tim. 4:7–8
8. �. Tim. 4:9–1�
9. �. Tim. 4:16–18
10. Ruth 1:1–13
11. Ruth 1:14–��
1�. Ruth �:1–7
13. Ruth �:8–16
14. Ruth �:17–�3
1�. Ruth 3:1–13
16. Ruth 3:14–18
17. Ruth 4:1–1�
18. Ruth 4:13–17
19. 1. Sam. 1:1–11

�0. 1. Sam. 1:1�–�0
�1. 1. Sam. 1:�1–�8
��. 1. Sam. �:1–8
�3. 1. Sam. �:18–�1.�6
�4. 1. Sam. 3:1–9
��. Tuhkakeskiviikko
     1. Sam. 3:10–4:1a
�6. Ps. 118:17–�9
�7. Ps. 118:17–�9
�8. Mark. 11:1–14

MAALISKUU �009

1. Mark. 11:16–�6
�. Mark. 11:�7–33
3. Mark. 1�:1–1�
4. Mark. 1�:13–17
�. Mark. 1�:�8–34
6. Mark. 1�:41–44
7. Mark. 14:1–9
8. Mark. 14:10–16
9. Mark. 14:17–�1
10. Mark. 14:��–�6
11. Mark. 14:�7–31
1�. Mark. 14:3�–36
13. Mark. 14:37–4�
14. Mark. 14:43–��
1�. Mark. 14:�3–6�
16. Mark. 14:66–7�
17. Mark. 1�:1–�
18. Mark. 1�:6–1�
19. Mark. 1�:16–�0
�0. Mark. 1�:�1–3�
�1. Mark. 1�:33–41
��. Mark. 1�:4�–47
�3. Mark. 16:1–8
�4. Mark. 16:9–�0
��. Ps. �0:1–10
�6. 1. Sam. 8:1–9
�7. 1. Sam. 8:10–��
�8. 1. Sam. 9:1–13
�9. 1. Sam. 9:14–�7
30. 1. Sam. 10:1–1�
31. 1. Sam. 10:17–�7
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RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA  
joulukuu 2008 – huhtikuu 2009

HUHTIKUU �009

1. 1. Sam. 1�:1–�
�. 1. Sam. 1�:13–��
3. 1. Sam. 13:1–14
4. 1. Sam. 1�:10–�3 
�. Palmusunnutai
    1. Sam. 1�:�4–31a
6. 1. Sam. 16:1–7
7. 1. Sam. 16:8–13
8. 1. Sam. 16:14–�3
9. 1. Sam. 17:1–11
10. Pitkäperjantai
     1. Sam.  17:1�–30
11.1. Sam.  17:31–40
1�. Pääsiäissunnuntai
      1. Sam. 17:41–�4
13. 1. Sam. 
17:��–18:�
14. 1. Sam. 18:6–16
1�. 1. Sam. 19:1–7
16. 1. Sam. 19:8–17
17. 1. Sam. �0:1–9
18. 1. Sam. �0:10–�3
19. 1. Sam. �0:�4–3
�0. 1. Sam. 
�0:3�–�1:1
�1. 1. Sam. �3:14–�8
��. 1. Sam. �4:1–8a
�3. 1. Sam. �4:8b–�3
�4. Ps. 4�:1–6
��. Ps. 43:1–6
�6. Gal. �:��–�3
�7. Gal. �:��–�6
�8. Gal. 6:1–�
�9. Gal. 6:7–10
30. Ps. 119:9–16

Raamatunlukusuun-
nitelma jatkuu. 
Teksti on myös 
NNKY-liiton 
kotisivuilla 
www.ywca.fi.

täytyy olla siinä vähintään yhtä merkittäväs-
sä osassa kuin maanomistajan.

Mitä vertaus sitten kertoo työmiehistä? 
He kiistelevät paljon ja ovat eripuraisia, ja 
se sopiikin maanomistajalle mainiosti, sillä 
silloin hän voi valita työmiehet oma mie-
lensä mukaan ja maksaa heille mitä haluaa. 
Tällainen hajaannus on hyvin tuhoisaa. Jos 
yhteiskuntamme köyhimmät elävät erillään 
eivätkä vedä yhtä köyttä, heidän ongelman-
sa satakertaistuvat.

Tämä vertaus vaatii sekä rikkaita että 
köyhiä muuttamaan asennettaan. Se tuomit-
see molemmat ryhmät ja vaatii niitä tilille, 
sillä molemmat kykenevät kateuteen, itsek-
kyyteen, omahyväisyyteen ja ylimielisyyteen. 
Vertauksen sanoma on kuitenkin vielä sy-
vempi. Tarina ja sen vetoomus yhteistyön 
puolesta varmasti kannustivat köyhimmis-
tä köyhimpiä, sillä he tiesivät, että tarinan 
kertojan äiti lauloi Jumalasta, joka syöksee 
vallanpitäjät istuimiltaan ja korottaa alhaiset 
ja että kertoja aloitti opetustyönsä Jesajan 
lupauksella tuoda köyhille hyviä uutisia.

Jeesuksen ajan etuoikeutetuille juuta-
laisille, jotka sortivat omaa kansaansa roo-
malaisten valloittajien suojeluksessa, tämä 
vertaus olisi ollut hyvin kumouksellinen. Ei 
vain siksi, että se arvostelee taloudellista 
järjestelmää, joka vangitsee alimman yhteis-
kuntaluokan köyhyyteen, jotta muu väestö 
voisi elää mukavasti; vertaus myös väittää 
rohkeasti, että kaikki se mistä nautimme, 
on lahja Jumalalta. Meillä ei ole omistusoi-
keutta mihinkään – maahan, rahaan, työhön 
– ei missään lopullisessa mielessä. Olemme 
pelkkiä vartijoita ja Jumalan yltäkylläisyyden 
vaalijoita. Meillä on vastuu toistemme hyvin-
voinnista ja velvollisuus huolehtia siitä, että 
kaikilla on tarpeeksi.

Tämä sanoma ei ollut Jeesuksen aikana 
suosittu. Päivätyöläiset eivät olisi halunneet 
kuulla sitä. Maanomistajat kuulivat sen ja 
inhosivat sitä. Se myös nopeutti Jeesuksen 
tietä ristinkuolemaan. Se ei ole suosittu sa-
noma nykypäivänäkään, sillä kuilu hyvä- ja 
huono-osaisten välillä kasvaa kasvamistaan. 
Paras lähtökohta maailman epätasa-arvoi-
suuden ratkaisemiselle on Paavalin kysymys 
”Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lah-
jaksi?” Vasta kun alamme nähdä maailman 
näin kiitollisin silmin rohkenemme suhtautua 
vakavasti näihin Jeesuksen sanoihin: ”Vii-
meiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset 
viimeisiksi.”

Katkelmat tekstistä What About Workers 
teoksesta ”The Giveaway God –Ecumenical 
Bible Studies on Divine Generosity”. Bluck, 
john: Risk book series, WCC publications, 
Geneva, 2001. Julkaistaan kirjoittajan luval-
la.

Kysymys ryhmässä mietittäväksi: 
Nykypäivän maailmassa yhä useammat 

joutuvat työttömiksi, eikä monilla ole mah-
dollisuutta löytää kunnollista työtä. Mitä si-
nun NMKY:si tai NNKY:si tekee tälle asialle?

Rukous
Ymmärryksemme ylittävän oikeudenmu-

kaisuuden Jumala, anna meille rohkeutta ja 
viisautta arvostella epäoikeudenmukaisia ra-
kenteita, joiden vuoksi ihmiset eivät voi an-
saita jokapäiväistä elantoaan, ja auta meitä 
tukemaan niitä, jotka ovat pudonneet järjes-
telmän turvaverkkojen läpi.

5. päivä: 
Rauha ja 
oikeudenmukaisuus

Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskun-
nalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, 
jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt 
oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin to-
teutua. (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus, artikla �8)

Luetaan Raamatusta: Toinen Mooseksen 
kirja 3:1-1�

”Minä olen nähnyt kansani ahdingon...” 
(�. Moos. 3:7)

Rukous
Rauhan ja oikeudenmukaisuuden Juma-

la, anna rauhasta tulla totta yhteisöissämme, 
maissamme ja koko maailmassa. Innoita mei-
tä ja ohjaa meitä, jotta vastaisimme kansasi 
vaikerrukseen rakkaudella ja uskollisuudella.

Koko teksti löytyy osoitteesta www.ywca.fi.

6. päivä: 
Ilmastonmuutoksen vas-
taisen taistelun raama-
tullinen perusta

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-
vertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille 
on annettu järki ja omatunto, ja heidän on 
toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hen-
gessä. (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus, artikla 1)

Ensimmäinen Mooseksen kirja 1:�7-31
”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja 

kaikki oli hyvää.” (1. Moos. 1:31)

Rukous
Koko luomakunnan Jumala, loit maailman 

laulullasi, me synnyimme sinun henkäykses-
täsi.  Kivetkin laulavat nimeäsi. Auta meitä 
olemaan kiitollisia Sinun luomistyöstäsi ja 
toimimaan vastuullisesti vaalimalla kutsu-
muksemme mukaisesti tätä maailmaa, joka 
meille on suotu lainaksi.

Koko teksti löytyy osoitteesta www.ywca.fi.

Jumalanpalvelus: 
Juhlimme 
ihmisoikeuksia
Jumalanpalveluskaavaa voidaan käyttää 
rukousviikon aikana tai Ihmisoikeuksien 
päivänä 10.12.

Jumalanpalveluskaavan on luonut Yh-
distyneiden kansakuntien presbyteerinen 
toimisto, joka on osa Yhdysvaltojen pres-
byteerisen kirkon papistoa; www.pcusa.
org/peacemaking. Julkaistaan kirjoittajien 
luvalla.

Jumalanpalveluskaava löytyy osoitteesta 
www.ywca.fi.
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Kun Liberian presidentti Ellen Johnson-Sirleaf valit-
tiin virkaansa, hän lupasi hallintonsa voimaannuttavan 

maansa naiset. Johnson-Sirleaf voitti Liberian ensimmäiset 
vapaat presidentinvaalit vuonna �00� ensimmäisenä naise-
na Afrikassa. Hän johtaa nyt Liberian toipumista1�-vuotises-
ta sisällissodasta.

Liberialaisten naisministereiden delegaatio oli syyskuus-
sa Helsingissä valmistelemassa Suomen rahoittamaa nais-
johtajien kollokvion kokousta Monroviassa naistenpäivänä 
maaliskuussa �009. Suomen UNIFEM ja ulkoasiainministeriö 
järjestivät vierailun yhteydessä yleisötilaisuuden, jossa käsi-
teltiin Liberian jälleenrakennusta ja naisten asemaa. 

Naisjohtajien kollokvio pyrkii tukemaan naisten johta-
juutta kaikilla päätöksenteon tasoilla. Kollokviossa otetaan 
oppia esimerkiksi Ugandasta, Ruandasta ja Pohjoismaista, 
joissa naiset ovat murtaneet lasikaton ja kiitettävästi eden-
neet hallinnon johtoportaaseen. Yleisötilaisuudessa puhunut 
ulkoministeri Olubanke King-Akerele uskoo saman onnis-
tuvan Liberiassa: ”Nyt on meidän aikamme toimia. Naisten 
on tuettava toinen toisiaan ja ennen kaikkea heidän on us-
kottava itse itseensä.”

Johnson-Sirleafin lupaus naisten voimaantumisesta to-
teutuu ainakin maan jälleenrakennussuunnitelmissa, joissa 
sukupuolten tasa-arvo on otettu huomioon. Käytännössä 
naisten arkea kuitenkin vaikeuttavat jatkuvasti maan puut-
teellinen infrastruktuuri ja heikko turvallisuustilanne. Tasa-
arvoministeri Vabah Gayflor korosti seminaarissa, kuinka 
erityisesti teiden puuttuminen hankaloittaa naisten jokapäi-
väistä elämää: ”Ilman tietä ei pääse lääkäriin tai kouluun, 
tieverkko on lisäksi välttämätön edellytys ruoan jakelulle eri-
tyisesti maaseudulle Liberian köyhiin eteläosiin. Myös torien 
on oltava turvallisia paikkoja naisille työskennellä ja tehdä 
ostoksia.” 

Turvallisuustilannetta rauhoittaisi ulkoministeri King-Ake-
relen mukaan tulevaisuudessa osaksi myös naisten läsnäolo 
armeijassa ja poliisivoimissa. Tällä hetkellä maassa on YK:
n rauhanturvajoukkoja, mutta valtion on jo valmistaudutta-
va aikaan, jolloin rauhaa pidetään yllä omin voimin. Naisten 
osallistuminen rauhanrakennukseen ja konfliktien ehkäisyyn 
on myös naisjohtajien kollokvion tavoitteena YK:n turvalli-
suusneuvoston päätöslauselman 13�� mukaisesti. 

Julia Evans

Liberiaa jälleenrakennetaan naisten johdolla

Ulkoministeri Olubanke King-Akerelen (kesk.) lisäksi Liberia-seminaarissa puhuivat mm. ministeri Elisabeth Rehn ja alivaltiosihteeri Marjatta Rasi.

Tunnetko UNIFEMin?
UNIFEM on maailman suurin verkosto, joka edistää naisten 
asemaa ja ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa. Ra-
hastolla on 19 kansallista toimikuntaa ja 1� alueellista kent-
tätoimistoa, ja se toteuttaa hankkeita yli 100 maassa. Viime 
vuonna se myönsi yksistään naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastaisiin hankkeisiin �,� miljoonaa dollaria. YK-organisaa-
tiona UNIFEM toimii määrätietoisesti myös kaikkein haas-
tavimmissa paikoissa, kuten Sudanissa, Afganistanissa ja 
Sierra Leonessa.

Toiminnan kantava ajatus on, ettei köyhyyttä, konflikteja ja 
yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta voida vähentää 
ilman, että parannetaan naisten asemaa ja osallistumismah-
dollisuuksia.

Suomen UNIFEM on kansalaisjärjestö, joka tukee rahastoa 
tiedotus- ja varainhankintatyöllä. Se tekee aktiivista vaikut-
tamistyötä poliittisten päättäjien suuntaan, jotta tasa-arvon 
eteen tehtäisiin työtä myös käytännössä. Järjestön perusti 
vuonna 1981 ministeri Helvi Sipilä, joka toimi myös YK:n 
apulaispääsihteerinä. Tällä hetkellä järjestöllä on noin � �00 
henkilö- ja 40 yhteisöjäsentä sekä yli 30 aktiivista paikallistoi-
mikuntaa eri puolilla Suomea. Järjestöllä on omia kehitysyh-
teistyöhankkeita Afganistanissa ja Indonesian Acehissa.

Voit tukea UNIFEMin työtä liittymällä jäseneksi, ryhtymällä 
vapaaehtoiseksi tai tekemällä lahjoituksen. Käy katsomassa 
syksyn tapahtumat verkkosivuillamme www.unifem.fi.

Food and Wine with UNIFEM
Suurin vuotuinen hyväntekeväisyystapahtumamme järjes-
tetään Ritarihuoneella 30. lokakuuta. Tarjolla gourmet-ruo-
kia ja laatuviinejä, tähtivieraana laulaja Jorma Uotinen. Illan 
juontaa Eva Polttila. Liput 7� euroa, lisätiedot ja varaukset 
puh. 09 6940 944 tai toimisto@unifem.fi

Say NO to Violence Against Women
Jo �30 000 ihmistä on allekirjoittanut UNIFEMin kansainvä-
lisen vetoomuksen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. 
Suomessa kampanjaan ovat sitoutuneet mm. presidentti 
Tarja Halonen, koko hallitus ja useat kirkkokuntien johtajat. 
Kampanja huipentuu ��. marraskuuta, jolloin virtuaalinen 
vetoomuskirja luovutetaan YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonil-
le. Käy katsomassa kampanjan vaikuttava video ja lisäämäs-
sä nimesi vetoomukseen osoitteessa www.saynotoviolence.
org. 

www.unifem.fi

Naisten kollokviota valmisteltiin Suomessa 

Tampereen NNKY:n gospel-liikuntakausi pyörähti vauh-
dikkaasti käyntiin 13.9. järjestetyssä Gospel-maratonissa. 
Maratonissa jumppaajat pääsivät kokeilemaan kaikkia neljää 
gospel-liikuntaperheen lajia: Gospel-lattareita, Äiti-lapsi-lat-
tareita, Gospel-jumppaa ja syksyn uutuutta, Gospel-show’ta. 
Erityisesti seinäjokelaisen Joel Alalantelan vetämä showtunti 
nosti pintaan paitsi hien myös iloisen tunteen omien rajojen 
kokeilusta. 

Gospel-liikuntatunnit kasvattivat Tampereella huikeasti 
suosiotaan viime kaudella. Monenikäiset ja -kokoiset naiset 
ovat löytäneet gospel-liikunnasta itselleen sopivan liikkumis-
muodon. Tuntien iloinen ja armollinen ilmapiiri ja taustalla 
soiva hengellinen musiikki tarjoavat tervetullutta vaihtelua 
useimpien jumppasalien ja tanssikoulujen vaativalle ympä-
ristölle. Alun ja lopun hiljentymiset siunaavat yhteisen jump-
patuokion.

Tampereen Gospelmaratonissa Joel Alalantela näyttää show-tanssin 
mallia ja naiset tekevät saman perässä kukin iloisesti omalla tyylillään.

Sinikka Heiskanen

Viime kauden suuresta suosiosta rohkaistuneena Tampe-
reen NNKY lisäsi liikuntatarjontaansa tänä syksynä reippaas-
ti. Syksyn lajiuutuus on Gospel-show – vauhdikas ja hauska 
tanssimuoto, joka sopii yhtä lailla lapsille kuin aikuisille. Tätä 
kannattaa lähteä rohkeasti mukaan kokeilemaan!

Kaikkien gospel-tuntien ideana on liikkua ja tanssia liik-
keen ilosta ilman suorituspaineita ja turhaa kilpailuhenkisyyt-
tä. Lihashuollon lomassa omasta kehosta löytyy kuin huo-
maamatta Jumalan sinne luomaa kauneutta, naisellisuutta ja 
voimavaroja. Ohjaajat korostavat, että tunneille tullessa ei 
tarvitse osata mitään, ja sieltä lähdetään varmasti virkisty-
neenä. 

Sinikka Heiskanen

Lisätietoa Tampereen NNKY:n liikuntatarjonnasta saa yhdistyksen netti-
sivuilta osoitteesta www.tnnky.fi ja toimistolta, p. (03) ��4 4000. 

Gospel-maraton avasi liikuntakauden Tampereella
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Elokuun puolessa välissä kokoontui ryhmä nuoria aikuisia 
Suomesta, Islannista ja Tanskasta oppimaan ihmisoikeuksis-
ta pohjoismaisesta näkökulmasta. Idea ja aloite koulutuksen 
järjestämisestä tuli Luterilaiselta maailmanliitolta. Koulutuk-
sen järjesti Nuorten Keskus yhteistyössä NNKY-liiton ja muu-
taman muun järjestön kanssa. Koulutus pidettiin viihtyisässä 
Espoon seurakuntayhtymän leirikeskus Velskolassa. 

Erityisen koulutuksesta teki pohjoismainen näkökul-
ma ja se, että osallistujat olivat nimenomaan nuoria aikui-
sia. Liikkeelle lähdettiin siitä millaisena osallistujat näkivät 
oman maansa ihmisoikeustilanteen, jolloin esiin nousivat 
esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta ja maahanmuuttajien 
asema. Ajankohtaisiin ihmisoikeuskysymyksiin syvennyttiin 
edelleen asiantuntijaluentojen ja työpajojen kautta. Luennot 
käsittelivät mm. kristinuskon ja ihmisoikeuksien suhdetta ja 
median roolia. 

Jokainen osallistuja sai käyttöönsä Compass-kirjan, joka 
sisältää kattavasti toimintaideoita siihen, miten ihmisoikeus-
kysymyksiä voi käsitellä nuorten kanssa. Osana koulutusta 
osallistujat suunnittelivat jonkin tempauksen tai projektin, 
joka toteutetaan omassa yhteisössä syksyn aikana. Moni 
suunnitteli järjestävänsä toimintaa alueensa nuorille Com-
pass-kirjan pohjalta. Koko koulutuksen ideana olikin antaa 
nuorille välineitä toimia itse tärkeäksi näkemiensä kysymys-
ten puolesta omassa yhteisössään. 

NNKY:n näkökulmasta oli ilahduttavaa, että huolenai-
heemme naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmiskauppa olivat 
myös esillä koulutuksessa. Helkan Saarni-sali toimi myös 
areenana Helsingin ekskursiolle, jossa NNKY-liitto ja eri kan-
salaisjärjestöt kertoivat tekemästään käytännön vaikutta-
mistyöstä. Perheväkivallasta kertova Ruusukuja 76 -näytte-
lyhanke esiteltiin kuulijoille esimerkkinä NNKY:n tekemästä 
yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä.

Koulutus antoi paljon tietoa ihmisoikeuksista ja ideoi-
ta siihen, miten näitä vaikeitakin kysymyksiä voisi käsitellä 
nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Monet näistä ongelmis-
ta ovat sellaisia, ettei nuorilla aina ole niistä tarpeeksi tietoa, 
mutta joihin asiallisen tiedottamisen keinoin voi todella vai-
kuttaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on lähisuhde- ja perhevä-
kivalta, joka on NNKY:lle ajankohtainen juuri Ruusukuja 76 
-näyttelyhankkeen kautta.   

Maiju Poikolainen

Kirjoittaja osallistui Pohjoismaiseen nuorten aikuisten ih-
misoikeuskoulutukseen 17.–22.8.2008 NNKY:n edustajana.

Compass - a manual on human rights education with 
young people. Council of Europe 2002.  

Ihmisoikeuksia pohjoismaisten 
nuorten näkökulmasta

Kysymys NNKY:n K-kirjaimesta nousi yleisön keskeltä, 
kun Tampereen NNKY raportoi JOPA eli Jalat Oman Pöy-
dän Alle -projektin tuloksia. Projekti pystytettiin RAY:n tuella 
2005–2008. Nyt projekti on vaihtumassa pysyväksi toimin-
naksi Tampereen kaupungin tuella.

JOPA tarjoaa tuettua asumista 17–�4 -vuotiaille itsenäis-
tyville nuorille naisille. Tuettu asuminen sisältää �-paikkaisen 
asuntolan Tampereen keskustassa sekä projektin työnteki-
jöiden tuen pääsääntöisesti arkipäivisin.

Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti elämässään 
syystä tai toisesta kriisiytyneitä ja/tai tulevaisuudestaan sekä 
minuudestaan epävarmoja nuoria naisia oman elämänsä 
suuntaviivojen selvittämisessä. Tuettua asumista ohjataan 
nuorten henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mu-
kaan. Monipuoliset harrastukset ja yhdessä tekeminen nai-
seuden tukemisen ja kristillissosiaalisen työn näkökulmasta 
ovat JOPA-toiminnan perusajatus. JOPA on koti hetken 
matkaa, kunnes jalat ovat oman pöydän alla.

Mistä elämäntaidot opitaan?

– Kasvaako lapsistamme elämäntaitoisia kansalaisia, 
kysyi kansanedustaja, Tampereen NNKY:n hallituksen pu-
heenjohtaja Leena Rauhala. – Lapsi tarvitsee rakkautta, ys-
tävyyttä ja uskoa. Taidot ja arvot eivät synny tyhjiössä vaan 
vuorovaikutuksessa. Lasten huonovointisuus ja ongelmat 

on tunnistettu, mutta toimenpiteet puuttuvat. Lapset ovat 
lähempänä mediamaailmaa kuin vanhempiaan. Nykyinen 
arvokeskustelu on niin välttelevää, että ei ole selvää mihin 
arvoihin nuoret voivat kiinnittää elämänsä.

– JOPA:n toiminnan perustana on kristillisen vapauden 
ja vastuun tasapainon pohjalta eläminen. Evankeliumiakaan 
ei unohdeta eikä seurakunnan tilaisuuksissa käymistä, pro-
jektivastaava Saara Andersen kertoi. Tämä kirvoitti yleisön 
keskeltä kysymyksen, pitääkö hakijan olla kirkkoon kuuluva. 
Tätä, eikä muutakaan uskonnollisuutta vaadita, vaan osallis-
tuminen on vapaaehtoista. Sen sijaan asukkaan on otettava 
vastuuta taloustöistä ja toinen toisistaan. Virkistystoiminta 
ja vaikeuksissa tukeminen kuuluvat taas henkilökunnan teh-
täviin.

Projektiaikana vuosina �00�–�008 JOPA:ssa on ollut �4 
asukasta, joista puolet 16–18-vuotiaita. Taustoista löytyi 
päihteistä irtautumista, syömishäiriöistä toipumista, ikäviä 
kotitilanteita ja tarvetta koulunkäynnin tukeen. Yhteisöllisyys 
ja aikuinen tuki auttoi heitä uskomaan tulevaan, löytämään 
omia voimavaroja ja ymmärtämään toisia. Tärkeää oli myös 
arjen pyörittämisen oppiminen. Näitä tuloksia raportoi pro-
jektityöntekijä Heini Aalto.

Asukkailta edellytetään motivaatiota oman elämänsä ra-
kentamiseen ja siihen tarvittavaan ohjaukseen sekä kykene-
vyyttä asuntola-asumisen asettamiin ehtoihin. Yhdessä hoi-
detaan arki, ilot ja surut. Projektisuunnittelija Kirsi Ketola 

Terveessä yhteisössä kasvaa terveitä yksilöitä!
totesi, että yhteisö tukee yksilöllisyyttä. – Ihmisen minuus 
muodostuu vuorovaikutuksessa muihin. Kuitenkin on lupa 
olla yksinkin, kunhan ei rupea erakoitumaan. NNKY kristilli-
senä järjestönä haluaa antaa tilaa ihmiselle. Terveessä yhtei-
sössä syntyy terveitä yksilöitä!

Masennusta ja ylivilkkautta

Tampereen Nuorisopsykiatrian apulaisylilääkäri Markus 
Roivas käsitteli nuorten mielenterveyskysymyksiä. Mieli-
alavaihtelut kuuluvat asiaan, mutta huoleen on aihetta kun 
masennus ja käytöshäiriöt jäävät päälle. – Poikien mielenter-
veysongelmat ovat yleisempiä lapsuudessa, tytöillä nuoruu-
dessa. Lapsen kasvaessa ulkopuoliset vaatimukset kasvavat, 
mutta tuki vähenee. 

– Nuorten riippuvuus toisten ajatuksista ja mielipiteistä 
tekee kaveripiirissä elämisen haasteelliseksi. Oma identi-
teetti muotoutuu vertailussa toisiin. Lisäksi oman kehon 
muutokset hämmentävät. Lapsilla ja nuorilla ei vielä ole ai-
kuisen selviytymiskeinoja ja reaktiot vastoinkäymisiin ovat 
usein hyvin voimakkaita. 

– Huoleen on syytä kun kuviossa on vakava kapinointi, 
kiusaaminen, keskittymisvaikeudet, päihteet ja yleinen vai-
keus tulla toimeen itsensä ja ympäristön kanssa, Roivas to-
tesi.

Anne Lagerstedt

Tampereen NNKY:n JOPA eli Jalat Oman Pöydän Alle -projekti tarjoaa tuettua asumista 17–�4 -vuotiaille itsenäistyville nuorille naisille. 
Henna Kiviluoto (vas.), toimitusjohtaja Piia Nurmela, Saara Andersen, Heini Aalto ja Kirsi Ketola raportoivat projektin tuloksia.

- Taidot ja arvot syntyvät vuorovaikutuksessa, puhui kansanedusta-
ja, Tampereen NNKY:n hallituksen puheenjohtaja Leena Rauhala.

A
nne Lag
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Ilkka Tiensuu

Ilkka Tiensuu



10

KOLUMNI

Koo on kaiken 
aa ja oo

NNKY:n K-kirjain on herättänyt keskustelua. Jonkun mie-
lestä se rajoittaa, jopa syrjii potentiaalisia kansainvälisen liik-
keen toimintaan mukaan haluavia. Kaikki NNKY-liikkeen toi-
minnoista kiinnostuneet ja toimintoihin osallistujat kun eivät 
välttämättä ole minkään kristillisen kirkon jäseniä.

Myös paikallisyhdistyksissä ja toimintapiireissä aika ajoin 
aprikoidaan, onko kristillisyys enää tarpeeksi kirkkaana ja 
voimallisena esillä kaikissa toiminnoissa? Nuorempi polvi ei 
enää automaattisesti aloita jokaista kokoontumistaan virren 
veisuulla ja hartaushetkellä. Onneksi tämä ei kuitenkaan tar-
koita kristillisyyden aatteen unohtamista, ennemminkin sen 
esille tuomisen muodon muuttumista.

Ajan hengen mukaisesti nykyisin oletetaan, että jokainen 
NNKY:n toimintoihin mukaan tuleva ymmärtää liikkeen toi-
minnan perustuvan kristillisiin arvoihin ja elämänkatsomuk-
seen, ja suhtautuu kunnioittaen liikkeen periaatteelliseen 
pohjaan. Osallistujien henkilökohtaista vakaumusta ei pyritä 
mittaamaan eikä ”hurskausrajoja” aseteta. Jokainen toimin-
taryhmä päättää itse, miten kristillisyys ilmenee luontevim-
min osana sen toimintaa. Ryhmän keskinäinen, yhteisöllinen 
lähimmäisenrakkauden osoittaminen ei arvoltaan kalpene 
sinänsä kauniille ja suositeltavallekin alkuhartaudelle. 

Niin itseäni, kuin ”suurta yleisöäkin” taitaa NNKY:n k-kir-
jaimen sijasta askarruttaa enemmän tuo ensimmäinen n-kir-
jain. Varsinainen nuoriso, eli alle 30-vuotiaat, lienevät ainakin 
Suomen NNKY:n jäseninä olevan varsin marginaalinen ryh-
mä. Itse olenkin väläytellyt nimen muuttamista ihan viralli-
sestikin muotoon ”Nuorten ja Naisten Kristillinen Yhdistys”. 
Tämä voisi jatkossa vähentää sitä tahatonta komiikkaa, joka 
syntyy, kun me varsin kypsässä iässä olevat ”nuoret naiset” 
osallistumme julkisiin tapahtumiin tai saavumme varaamiim-
me tilaisuuksiin tai majoituksiin. 

Nuorten naisten mukaan saaminen yhdistysten ja liiton 
toimintaan olkoon silti koko ajan meille kaikille haasteena ja 
näkynä mielessä. Annetaan nuorille tilaa niin paikallisyhdis-
tyksissä kuin liitossa ja kansainvälisissä sekä ekumeenisissa 
yhteyksissä k-kirjaimen hengessä.

”Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle 
elämän veden lähteestä lahjaksi.” (Ilmestyskirja �1:6)

Tarja Juntunen
Joensuun NNKY:n puheenjohtaja

PS. NNKY:n järjestöpäivillä Helsingissä 13.9. esiteltiin 
mm. Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Eräs osallistujista ha-
lusi tietää, kuinka kristillisyys ilmenee tässä työssä.  Jokainen 
voi itse miettiä vastausta seuraavan esimerkin avulla: kehi-
tysmaassa asuvalle naiselle myönnetään halpa laina ompe-
lukonetta varten, ja siten turvataan hänen toimeentulonsa ja 
annetaan vaihtoehto prostituutioon ryhtymiselle. Eikö siinä 
ole kylliksi vastausta?

Tarja Juntunen

NNKY:n työntekijäpäivään 1�. syyskuuta osallistui �3 
työntekijää. Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen totesi 

avauspuheessa, että keväällä tehdyssä NNKY-kyselyssä 63:
sta vastaajasta 41 osasi erottaa NNKY:n ja NMKY:n toisis-
taan. – Olemme naisten liike, kohtaamme maailman tytön 
ja naisen silmin. 

– Historian aikana tytöt on koulittu avioliittoon. TT Irja 
Askola puhuu tottelemattomuuden teologiasta. Heprea-
laiset kätilöt Sifra ja Puah kieltäytyivät tappamasta faaraon 
käskystä poikalapsia. Kuninkaantytär otti Mooseksen kasva-
tikseen. Tämä oli tyttären isäkapinaa. Matka vapautukseen 
alkaa, kun ei enää suostuttu alistumaan. 

Hyvän yhdistystoiminnan valot, varjot ja luurangot
Hyvän yhdistystoiminnan teematyöskentelyssä pohdittiin 

muutamien avainsanojen kautta järjestöelämän kiemuroita. 
Esimerkiksi kokoukset on syytä valmistella huolellisesti ja 
kokoukseen menijä tutustuu etukäteen aineistoon. Puheen-
johtajan tehtävä on pitää kokous ilman lillukanvarsia. Niihin 
kuluu paljon aikaa ja ne sekoittavat ajatuksia. Ihminen on te-
hokas vain kuusi tuntia päivässä, joten kokous aamusta ilta-
myöhään on haaskausta. Asioita ei myöskään pidä käsitellä 
esityslistan ulkopuolelta.

Projektit ja hankkeet pitävät järjestön liikkeessä ja an-
tavat mahdollisuuksia uuden luomiseen. Ne ovat itsensä li-
koon panemista.  Projektit ovat määräaikaisia, jollei niistä 
muodosteta pysyvää toimintaa. Päättyvään projektiin liittyy 
surutyö.

Yhteinen arvopohja auttaa jaksamaan
Työrauhaa pohdittiin paitsi henkilöstökysymyksenä, myös 

K-kirjainasiana. Kristillinen usko luo terveen arvopohjan ja 
auttaa jaksamaan. Kristillinen arvopohja takaa yhteiskunnal-
lisen työrauhan. Mutta yhtä lailla oikein tehty työsopimus 
on osa työrauhaa. Kirkon työehtosopimusta ei saa käyttää 
NNKY:ssä edes soveltuvin osin, eikä ylityötä synny ilman 
työnantajan määräystä.

Liiallinen stressi vie terveyden. Yhdistyselämässä terve-
yttä edistää se, jos voi vaikuttaa työtehtäviinsä ja aikatau-
luihinsa. Lisäksi stressaavuuteen vaikuttaa työyhteisön ilma-
piiri, suhteet esimiehen kanssa, kotielämän murheet ja kyky 
asettaa omia rajoja. Ei kannata luulla olevansa korvaamaton, 
vaan ratkaisu on jakaa vastuunsa useamman kanssa.

Nauru rentouttaa ja halaus lievittää stressiä
Naurukouluttaja Anne Hietanen nauratti ja pani porukan 

liikkeelle. Nauru ja rentoutuminen ovat jaksamisen ja terve-
yden kannalla oleellisia asioita. Opiskelimme myös ruumiin-
kielen tulkintaa ja läheisyyttä hieromalla toistemme harti-
oita. Halaus on tärkeä stressinlievityskeino. Hietanen jakoi 
jokaiselle lipun, jonka esittämällä saa kaverilta halauksen.

Anne Lagerstedt

Hengen paloa NNKY-liikkeeseen 

NNKY-liiton myöntämät
hankeavustukset syksyllä 2008
NNKY-liiton hallitus päätti kokouksessaan 6.9.�008 
myöntää hankeavustuksia seuraavasti: 

- Helsingfors KFUK, Kaksikielisyys ja toiminnan elvyttä-
minen 800 euroa,
- Joensuun NNKY, Yksinhuoltajaäitien vertaisryhmä 
3.000 euroa,
- Oulun NNKY, Elämäniloa kädentaidoista  
1.�00 euroa.

Uuden NNKY-yhdistyksen avustus 

Hallitus päätti myöntää avustusta Valkeakosken seudun 
NNKY:lle 1.000 euroa.

Anne Lagerstedt

Anne Lagerstedt

NNKY:n työntekijäpäivä kokoaa NNKY-yhdistysten työsuhteessa olevat työntekijät yhteiseen koulutuspäivään syksyisin. Tänä vuonna 
koulutuksen aiheina olivat hyvä yhdistystoiminta, yhteinen arvopohja ja nauru rentouttajana.

Naurukouluttaja Anne Hietanen (oik) nauratti Sirpa Holopaisen, 
Heidi Kusmin-Bergenstadin ja Pirjo-Liisa Sillgrenin liikkeelle. 

Naurukoulutuksensa päätteeksi Anne Hietanen jakoi lipun, jolla 
saa kaverilta halauksen.
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Mari Hyttinen

Välineitä 
markkinointi-
viestintään
NNKY:n 
järjestöpäivillä

NNKY:n järjestöpäivillä 13.-14.9. oli mukana �3 
osanottajaa yhdeksästä NNKY-yhdistyksestä. Lau-

antaipäivän ohjelmassa etsittiin välineitä NNKY:n markki-
nointiviestintään. Yksi odotetuimmista alustuksista oli ur-
heiluvalmentaja Juhani Tammisen osuus, jonka ”vara-” 
ja ”piraattitammiseksi” luonnehdittu Vaasan NNKY:n Arja 
Sillanpää esitti taidokkaasti ja elävästi. Juhani Tammisen 
�000-luvun strategia “10 askelta voittajaksi” sisälsi 10-koh-
taisen henkilöstön valmennusohjelman. 

Onnistuminen vaatii työtä

Menestyksen tiellä on aluksi tehtävä perustavanlaatuisia 
valintoja: toimi tai halvaannu, usko tai epäröi, auta tai estä, 
menesty tai epäonnistu. Oikean asenteen eteen kannattaa 
nähdä vaivaa, sillä sen löytyminen ja ylläpitäminen on ko-
vaa henkistä työtä. Asenteen voima ratkaisee toteutuvatko 
haaveesi. Kyky ja lahjakkuus määrittävät sen, mitä pystyt 
saavuttamaan. Motivaatio taas määrittää sen, mitä pyrit saa-
vuttamaan. Vastoinkäymisiä ei saa pelätä. Jos suhtaudut on-
gelmiin positiivisesti, sinusta tulee entistä vahvempi. Tarkoi-
tuksenmukaisuuden tajuaminen on keskittymistä oleelliseen 
hajottamatta omia voimia.

Juhani Tamminen muistuttaa koulutusohjelmassaan mei-
tä tekemään jokaisesta päivästä mestariteoksen. Unelmat 
vievät saavutuksia kohti, sillä ne ovat innostuksen lähteitä. 
Ja kun päämäärät on saavutettu, ei työ siihen lopu, vaan 
on edelleen keskityttävä perusasioiden huolelliseen tekemi-
seen. 

Luottamus ja itseluottamus ovat hyvien ihmissuhteiden 
perusta. Menestyjän tavaramerkeiksi Tamminen luonnehtii 
seuraavat kolme kohtaa: ole luotettava, huolehdi muista, 
sitoudu erinomaisuuteen, joka tarkoittaa asioiden tekemis-
tä niin hyvin kuin osaa sekä tarpeeksi korkeita tavoitteita. 
Jos lasket tavoitettasi, keskinkertaisuus astuu ovesta sisään, 
joka Tammisen mielestä tarkoittaa sitä, että olet yhtä lähellä 
huippua kuin pohjaa. ”Voittaja ei koskaan luovuta, luovutta-
ja ei koskaan voita!”

Kirkon Ulkomaanapu etsii raikkaita tapoja viestin-
tään

Kirkon Ulkomaanapu tekee kampanja- ja avustustyötä yli 
30 maassa kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, 
etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. 
Kotimaassa Kirkon Ulkomaanapu tekee vaikuttamistyötä. – 
Juuri tällä hetkellä mietimme, kuinka saamme ihmisten mie-
lenkiinnon avustustyöhön heräämään. Meillä on iso haaste 
lisätä tunnettavuuttamme. Vaikka Kirkon Ulkomaanapu on 
suuri järjestö, emme välttämättä ole tunnetuin, kertoo kam-
panjasuunnittelija Maria Halava. 

Median välittämä kuva kehitysmaista on yleensä varsin 
ongelmakeskeinen. Uutisissa korostuvat sodat ja sairaudet, 
joihin monet ovat jo turtuneet. Siksi Kirkon Ulkomaanapu 
ryhtyi tuomaan näkymättömyyden ongelmaa esille aivan 
uudenlaisella tavalla, joka rikkoo raja-aitoja ja kuvaa myös 
toista todellisuutta, värikkyyttä ja onnen tunteita kurjuuden 
sijaan. – Kokeilemme viestinnässä uusia tapoja. Olemme 
satsanneet sähköiseen viestintään, menemme siis sinne mis-
sä ihmiset ovat. Teemme yhteistyötä tv-ohjelmien kanssa ja 
teetimme ammattinäyttelijöiden näyttelemän mainosfilmin. 
Naisten Pankin rahasto kerää lahjoituksia kehitysmaiden 
naisten taloudellisen toimeentulon, osaamisen ja oikeuksien 
parantamiseen. Julkisuutta emme hae julkisuuden vuoksi, 
vaan haluamme pysyvästi puhua tärkeistä asioista, kiteyttää 
Maria Halava.

NNKY:ssä osaamisen ydin on toiminnassa

NNKY-liiton entisellä puheenjohtajalla, nykyisin Helsin-
gin NNKY:ssä aktiivisesti toimivalla Säde Heikinheimolla 
on paljon kokemusta niin kansallisesta kuin kansainvälisestä 
NNKY:stä. – Kun kehitysmaissa on jokin mennyt hyvin, siitä 
ei juuri kerrota viestimissä. Onneksi NNKY:ssä voi kuulla sel-
viytymistarinoita. Olemme maailman laajin kristillinen naislii-
ke, jossa voi hyvin nähdä alueiden ja maiden erilaiset tavat, 
ruoat, kulttuurit, hallitukset jne. Joskus minulle kommentoi-
daan, että eivätkö kaikki Afrikan maat ole samanlaisia, johon 
yleensä vastaan, että joo, ovat ne samanlaisia, niin kuin ovat 
Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä, sanoo Säde Heikinheimo. 

NNKY:ssä osaamisen ydin on toiminnassa. Suuri media-
julkisuus ei Säde Heikinheimon mielestä ole NNKY:lle itse-
tarkoitus. – Toki meillä jokaisella olisi varaa kukoistaa enem-
män ja tuoda esiin omia tärkeitä asioita. Tärkeintä on, että 
NNKY on puolueeton ja avoin: meillä eri-ikäiset ihmiset voi-
vat tasavertaisina kohdata toisiaan. 

Alustusten päätteeksi syntyi runsasta keskustelua esi-
merkiksi siitä, kuinka elämme NNKY-sisaruuden todeksi 
tänä päivänä ja olemmeko tarpeeksi kristillisiä? Arja Sillan-
pää muistutti, että meidän tehtävänä ei ole tarkoituksella 
rakentaa toisillemme kynnyksiä. Kun uskomme itseemme ja 
kolmiyhteiseen Jumalaan, alamme tuottaa hedelmää. - Joka 
päivä saan uuden armon. Uskon määrä on erilainen, kaikki 
olemme kelvollisia.

Mari Hyttinen

“Se mitä rakastamme, muovaa ja ohjaa meitä.” 
– Johan Wolfgang von Goethe

Pitkäaikainen unelmani on täyttynyt. Koti luonnon kes-
kellä auringon alla, jossa on aikaa ja rauhaa kirjoittaa, on nyt 
mitä totisinta totta. Olen vihdoin löytänyt kodin, jossa kirjat 
pysyvät kirjahyllyssä, eikä niitä tarvitse enää kuljettaa maasta 
toiseen.

Yritän nyt nauttia tästä ilman, että minun pitäisi olla ta-
voittelemassa mitään uutta unelmaa. Elämäni tämänhetkisen 
oppitunnin aiheena on tässä hetkessä elämisen taito. Omi-
en unelmieni sijaan keskityn nyt rukoilemaan, että kaikkien 
ihmisten Jumalasta lähtöisin olevat unelmat toteutuisivat. 
Jaettu ilo on tunnetusti kaksinkertainen.

Uskon, että meidän jokaisen täytyy löytää ensin oma 
muuttumaton ytimemme, ennen kuin pystymme toteutta-
maan unelmamme. Itse löysin sen Jumalan avulla. Pohdi, 
mitä “Jumala” on juuri sinulle. Minulle Jumala on Rakkaus 
– elämää synnyttävä ja ylläpitävä voima, jonka avulla kaikki 
on mahdollista. Itse luovutin elämäni ohjat lopullisesti tälle 
Rakkaudelle Italiassa tammikuussa �00� junamatkalla Mila-
noon. 

Näin itseni sieluni silmin kymmenen vuotta myöhem-
min kaikki maalliset tavoitteeni saavuttaneena, oloni ollen 
kuitenkin tyhjä. Tunsin ettei haluamani uran ja arvostuksen 
saavuttamisella olisi mitään merkitystä, ellei se perustuisi jol-
lekin iättömälle, jollekin itseäni suuremmalle. Aloitin toiveik-
kaana ahkeran jälleentutustumisen lapsuuteni uskontoon.

 Löysin itselleni kansainvälisen ja ekumeenisen seura-
kunnan, jonka toimintaan menin aktiivisesti mukaan. Kävin 
sunnuntain jumalanpalveluksissa ja viikolla raamattupiireis-
sä. Ahmin tietoa innoissani. Vähän ajan päästä aloin opettaa 
pyhäkoulussa, auttaa keittiössä ja kirjoitin artikkeleita leh-
teemme. Halusin palvella Jumalaa ja seurakuntaani mahdol-
lisimman hyvin.

Kristillinen matkani vei minua eteenpäin kohti muuttuma-
tonta ydintäni ja paljasti sekä oman kauneuteni Jumalassa 
että ne kiillottamattomat kulmat timantissa. Sitten otin ris-
kin, hyppäsin tuntemattomaan. En pelännyt, sillä tiesin Ju-
malan pitävän minusta huolta, niin kuin Hän oli tähänkin asti 
tehnyt.

Älä heitä elämääsi, kallisarvoista lahjaasi, hukkaan. Jos et 
pidä siitä, niin kysy itseltäsi, mistä se johtuu ja tee kaikkesi 
muuttaaksesi sen mieleiseksesi. Rajoitteita ei ole. Kaikki on 
mahdollista. Kun uskot tämän, laita kaikki energiasi muutos-
prosessin aikaansaamiseksi muistaen, että tärkeintä ei ole, 
milloin saavutat unelmasi, vaan miten ne saavutat.

Jos et näe elämälläsi mitään merkitystä, tee jotain hyvää 
toisille ihmisille, eläimille tai luonnolle. Kun toimit pyyteet-
tömästä rakkaudesta käsin, et voi mennä vikaan. Usein on 
helpompi muuttaa asioita ympärilläsi kuin muuttaa itseäsi. 
Lopulta kyse on kuitenkin henkilökohtaisesta kasvusta; opi 
tuntemaan itsesi, opi rakastamaan Jumalan kuvaa peilissä ja 
kannusta itseäsi jatkuvaan kasvuun.

Johanna Maria Davies, VTM
Näkyvän Naisen ulkomaankirjeenvaihtaja pyhimysten maasta

USKALLA UNELMOIDA 
- Unelmat käyvät toteen

Johanna Maria Daviesin unelma toteui.Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen jakoi Vastuuviikon lehteä, jonka tekemi-
sessä NNKY-liitto oli mukana. Esillä oli myös Ruusukuja 76 -hanke.

Arja Sillanpää kertoi järjestöpäivien osanottajille urheiluvalmentaja Juhani 
Tammisen 10-kohtaisesta henkilöstön valmennusohjelmasta. 

Riitta Räntilä (oik.) jakoi keskustelussa puheenvuoroja. Maria Halava, 
Säde Heikinheimo ja Arja Sillanpää vastasivat osanottajien kysymyksiin.

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen
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Jeesuksesta alkaen kristityt 
ovat olleet tarinoiden kerto-

jia. Paljon tarinoita kerrotaan yhtei-
söistä, jotka Jumalan Pyhän Hengen 
avulla pyrkivät rakentamaan rauhan 
valtakuntaa. Pienimmän Lantin Yh-
teisö (PLY) on yksi näistä kristillisistä 
tarinoista. Se on kertomus, joka kos-

kettaa ihmisiä siten, että siitä tulee osa omaa elämää! Kui-
tenkin voimme kysyä, miksi tätä tarinaa pitäisi kertoa vielä yli 
�0 vuotta syntymänsä jälkeen. Mutta tarina yksinkertaisuu-
dessaan on sekä kertomisen että kuulemisen arvoinen. 

Rukousliikkeen taustalla sodan traumat

Oli seitsemän naisen kansainvälinen ryhmä, joka Ameri-
kan Presbyteerisen kirkon organisoimana ja sponsoroimana 
lähti lähetysmatkalle Tyynenmeren ympäristövaltioihin tar-
koituksenaan viedä rauhan ja sovituksen sanomaa, II Maail-
masodan jälkeen vielä toisilleen vihamielisiin maihin. Elettiin 
vuotta 19�6 ja kohdemaita olivat Alaska, Korea, Japani ja 
Hong Kong. Naisten tarkoituksena oli vahvistaa keskinäistä 
yhteyttä, tutkia Raamattua, rukoilla yhdessä ja jakaa yhteisiä 
ilon ja huolen aiheita. Viiden amerikkalaisen lisäksi ryhmässä 
oli mukana intialainen Shanti Solomon ja Amerikassa asu-
nut japanilainen opiskelija Teruko Ohashi. Kun ryhmä Japa-
nin vierailun jälkeen oli lähdössä Koreaan, Shanti Solomonil-
le ei myönnetty maahan pääsyä varten tarvittavaa viisumia. 
Hän meni odottamaan ryhmää Filippiineille. 

Sodan aiheuttamat traumat ja vihamielisyys olivat edel-
leen selvästi aistittavissa ja sovinnolle tuntui olevan hyvin 
vähän tilaa. Shanti itsekin tunsi inhimillisiä turhautuneisuu-
den ja koston tunteita jäätyään pois ryhmästä. Mutta koki-
essaan oman tilanteensa hän mietti haavoittuneisuuden ja 
koston keskinäistä kierrettä. Ainoa keino päästä pois tuosta 
kierteestä on anteeksianto. Meidän kristittyjen tulee aina ja 
uudestaan painottaa jokapäiväisessä elämässämme anteek-
sipyytämisen ja anteeksiantamisen merkitystä. Jeesus Kris-
tus antoi ristinkuolemallaan meille esimerkin siitä, kuinka 
voimme pyytää Pyhää Henkeä antamaan meille voimaa an-
tamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä eniten loukanneet. 
Anteeksianto tuo mukanaan rakkautta ja kehittää luotta-
musta entisten vihamiestenkin välille.

Rukous ylittää ihmisten rakentamat rajat

Muiden naisten palattua matkaltaan Filippiineille, Shan-
ti jakoi ajatuksensa heidän kanssaan. Rukous ylittää kaikki 
ihmisten rakentamat raja-aidat, ja niinpä naiset päättivät 
yhteistuumin aloittaa rukousliikkeen rauhan ja sovituksen 
puolesta. ”Lupasimme toisillemme, että jos joku pahoittaa 
mielemme, sen sijaan että kapinoisimme, polvistuisimme 
ja rukoilisimme Jumalalta voimaa antaa kyseiselle henki-
lölle anteeksi. Toisin sanoen aloittaisimme yksityisihmisten 
tasolla toimivan rukousliikkeen, koska kansallisella tasolla 
olimme niin voimattomia.” Näin Shanti kertoi rukousliikkeen 
alkuhetkistä. Rukoileminen anteeksiantoa silloin, kun itse 
tunsi olevansa loukattu, ei ollut yhtään helpompaa kuin ru-

koileminen hänen puolestaan, joka oli loukannut! Tilantees-
sa pitää päästä eroon kateudesta, epävarmuudesta, vihasta 
ja väkivallasta. Ei kukaan naisista ajatellut ottaneensa help-
poa tehtävää – päinvastoin. Anteeksiantaminen perustuu 
Jumalan armoon, ja Jumalan armosta myös rukouspiiri maa-
ilman rauhan ja sovituksen puolesta kasvaa. Tämän yhteisen 
sitoumuksen konkreettiseksi merkiksi sovittiin kunkin maan 
pienin lantti, pienin kolikkoraha rukouksen merkiksi. 

Pienestä alusta maailmanlaajuiseksi liikkeeksi

Ryhmän naisten vetoomukseen vastasi ensimmäisenä 
isäntinä toimivat filippiiniläiset. Japanilaiset yhteistyökump-
panit seurasivat kohta perässä. Shanti sai tästä positiivisesta 
vastaanotosta voimaa jakaa ideaa kaikissa maissa, missä he 
vierailivat. Hän selitti: ”Meillä on tämä suunnitelma: jokai-
nen nainen laittaa säästöön (kerran kuukaudessa) maansa 
pienimmän lantin. Näin tehdessään hän rukoilee kaikkien 
kristittyjen naisten puolesta. Vuoden lopussa hän lähettää 
kolikkonsa tälle suunnitellulle naisten organisaatiolle. Kaikki 
nämä naisten lähettämät kolikot muodostaisivat rahaston.” 
Kotiin palattuaan Shanti haastoi sekä Aasian kristityt naiset 
että Amerikan Presbyteerisen kirkon naiset yhdistämään 
voimansa ja aloittamaan yhdessä kansainvälisen projektin 
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja sovituksen puolesta. Se oli 
kristillisen rukouksen projekti ja positiivinen toimintamuoto, 
johon kristityt naiset kaikkialla maailmassa voivat osallistua 
taloudellisesta asemastaan riippumatta. Shantin rukoukset 
saivat vastauksen ja tämä vastaus oli projekti, jonka nimi on 
Pienimmän Lantin Yhteisö!

Margaret Shannon Amerikasta oli se henkilö, joka erityi-
sesti ihastui pienimmän lantin ainutlaatuiseen ideaan. Hyvin 
pian naiset eri puolilla maailmaa omaksuivat idean omakseen 
ja liike aloitti voimakkaan kasvun. Pakistan, Brasilia, Jugo-
slavia, Kanada, Kolumbia ja Libanon liittyivät joukkoon yhtä 
innokkaina kuin Intia, Amerikka, Korea ja Filippiinit. 1970-
luvun alkupuolella valittiin oma pääsihteeri ja perustettiin 
kansainvälinen hallitus käsittelemään projektihakemuksia.  
Tämän vuoden alusta pääsihteerinä on toiminut Corazon 
Tabing-Reyes ja toimisto sijaitsee Filippiineillä. 

PLY:n merkitys on sen hengessä, eikä sen materiaalissa, 
kerätyissä varoissa. ”Yhteisön perusta on rukouksessa. Yh-
teisön yhteisyyden syvyys, idean kantavuus, perustuu kan-
nettujen rukousten siunaukseen. Emme voi olettaa saavutta-
vamme maailmanlaajuista yhteisyyttä, ellemme ole valmiita 
vastaanottamaan Jumalan lahjana puhdistavaa rukousta. 
Rukous saattaa meidät yhteen.” Näin meitä muistuttaa U 
Kyaw Than artikkelissaan PLY:n historiasta vuonna 196� ja 
tämä olkoon meidänkin viestimme.  

PLY toimii Suomessa NNKY:n yhteydessä

Suomessa on ollut PLY:n toimintaa pienimuotoisesti vuo-
desta 1994. Kanttori Maija Vuorinen Tuusulan seurakunnas-
ta valittiin kansanväliseen hallitukseen vuosiksi 1994–1997 
ja puheenjohtajaksi vuosiksi 1997–1999. PLY:n hallitus piti 
kokouksen Suomessa vuonna 1997 ja sen seurauksena toi-

Pienimmän Lantin Yhteisön tarina
minta päätyi NNKY:n yhteyteen. NNKY oli mukana kokous-
järjestelyissä ja toimi sen taustaorganisaationa. Tilanne on 
meillä ihanteellinen, onhan NNKY erityisesti ekumeeninen 
naisten järjestö. Malesiassa syksyllä �006 pidetyn �0-vuo-
tisjuhlien jälkeen Suomessa on toiminut kaksi PLY:n yhteys-
henkilöä. Maijan lisäksi Outi Piiroinen-Backman Helsingin 
ortodoksisesta seurakunnasta on kantanut vastuuta toimin-
nasta ja tiedon levittämisestä.  

Tervetuloa lanttikirkkoihin

Lanttikirkkoja, lyhyitä rukoushartauksia, joissa kerätyt lan-
tit siunataan, on vietetty perinteisesti syksyisin sekä Tuusu-
lan Riihikalliossa että Kellokoskella. Keravalla on järjestetty 
ns. lanttikävely keväisin. Tämän vuoden kuluessa toimintaa 
on monin tavoin lisätty ja levitetty eri puolille Suomea. Yh-
dessä NNKY-liiton henkilökunnan kanssa olemme miettineet 
toiminnan raameja. On ollut ilo havaita, kuinka positiivisesti 
PLY on voinut ottaa omaa paikkaansa järjestön toiminnas-
sa! 

PLY:n ideasta on käyty kertomassa NNKY:n paikallisyh-
distyksissä Keravalla, Vääksyssä ja Joensuussa sekä Orto-
doksisten seurakuntien piireissä Helsingissä ja Jyväskylässä; 
Mikkelin seurakuntaan on sovittu tiedotusta marraskuussa. 
Uusia lanttikirkkoja on järjestetty Keravalla, Jyväskylässä, 
Joensuussa ja Helsingissä. Vääksyn Lanttikirkon aika on jo 
sovittu keväälle �009. Tuusulassa lanttikirkot toteutetaan 
Kellokoskella 1�.10. ja Hyrylässä 10.11. Hyrylän Lanttikirk-
ko-tapahtumasta on suunniteltu suurempaa ekumeenista ta-
pahtumaa. Tilaisuus alkaa näyttelijä, lausuja Kati Hannulan 
esittämällä Tito Collianderin teksteihin perustuvalla noin 
tunnin kestävällä monologilla. Yhteisen kahvitilaisuuden jäl-
keen ilta päättyy lanttien siunaamiseen. Toivottavasti mah-
dollisimman moni pääkaupunkiseudulla asuva lukija pääsee 
mukaan tapahtumaan! 

Tuntuu siltä, että aika on nyt kypsä tekemään yhteises-
ti työtä PLY:n hyväksi. Tiedottamista voidaan toivottavasti 
lisätä ja kaikki lukijoiden ehdotukset otetaan huomioon. Esi-
merkiksi PLY lisätään Suomen Ekumeenisen Neuvoston Pai-
kallisekumenian jaoston ideapankkiin. Toivomme edelleen, 
että kaikki yksityiset henkilöt, jotka tuntevat PLY:n omak-
seen, antaisivat meille yhteystietonsa, jotta voisimme lähet-
tää ajankohtaista postia: outi.piiroinen-backman@kolumbus.
fi, puh. 0�0 3�8 1�98 ja maija.vuorinen@evl.fi, puh. 0�0 �63 
6478. Yhteystiedot löytyvät myös netistä www.ywca.fi. 

”Tänään, Jumalamme, rukoilemme että otat vastaan pie-
nimmät lanttimme, ei materiaalisen hyvinvointimme ilmaisu-
na, vaan merkkinä vilpittömästä halusta rukoilla. Rukoilemme 
sen puolesta, että kaikki olisimme yhtä ja että kristittyinä oli-
simme Sinun asettamiesi arvojen mukaisesti ihmisinä tasa-
arvoisia, iloiten Sinun rakkaudestasi ja turvautuen suojeluk-
seesi.” 

Outi Piiroinen-Backman 

Lähde:
Many Prayer, One Prayer. Lakshmi K.Daniel, 1999.

Pienimmän Lantin Yhteisön �0-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin Malesiassa vuonna �006.

Pienimmän Lantin Yhteisö, 
Tuusula 
Monologi Palavan tuohuksen kieli 
ma 10.11.2008 klo 18.30
Esityspaikka on Lahelan terttu, Tert-
tuseljankuja 1, Tuusula (puhelinluet-
telon kartta 113/DN-00), � km Hyry-
län linja-autoasemalta. 
Esitys on kertomus 1930-luvun Pet-
seristä, joka perustuu kirjailija Tito 
Collianderin teoksiin Lähellä ja Ris-
tisaatto. Monologin esittää lausuja, 
näyttelijä Kati Hannula. 
Esityksen jälkeen on kahvitarjoilu 
ja lyhyt Lanttikirkko eli lanttien siu-

naaminen. Tilaisuuden tuotto menee Pienimmän Lantin Yhteisön 
hyväksi. Pienimuotoiset projektit auttavat parantamaan naisten, 
lasten ja perheiden hyvinvointia ja elämäntilannetta. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy; ohjelma � euroa.

Kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta ovat lämpimästi terve-
tulleita tähän kulttuuritapahtumaan!

Lisätietoja: Outi Piiroinen-Backman, outi.piiroinen-backman@ko-
lumbus.fi, p. 0�0 3�8 1�98,  Maija Vuorinen, p. 040 709 0710.
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Jag hade möjlighet att som representant för KFUK åka 
till Mexico City �7.7 – 7.8.�008 och delta i två inter-

nationella konferenser om HIV och AIDS. KFUK var synligt 
under båda konferenserna genom deltagande i plenum, 
workshops, presentation av posters m.m. KFUK represen-
terades av 30 kvinnor både från huvudkontoret och lokala 
och nationella föreningar. I gruppen fanns också HIV-posi-
tiva kvinnor.

Innan konferenserna hade vi en möjlighet att besöka 
KFUK-lokalföreningen i Naucalpan. Vi blev väl mottagna 
och presidenten för KFUK i Mexico Leticia Camacho beto-
nade vikten av att Latinamerika och Mexico fått möjligheten 
att arrangera konferenserna kring HIV och AIDS. Ana Maria 
Figueroa, ordförande för KFUK i Naucalpan berättade om 
föreningens projekt och program kring HIV och AIDS som 
startade år �00�. De erbjuder workshops i skolor, för kvin-
nor och för företag om personlig utveckling, säker sex och 
sexuellt överförbara infektioner med en stark fokusering på 
kondomer för både män och kvinnor.

Under KFUK-gruppens strategimöte diskuterades orsa-
kar till HIV i olika regioner i världen, vilka utmaningar som 
möter människor med HIV och speciellt hur verkligheten ser 
ut för kvinnor och flickor. Trots regionala olikheter märktes 
att många av spörsmålen var universella när det kommer till 
kultur, kvinnors ojämlikhet, stigma, diskriminering och våld. 
Vi diskuterade vikten av att under konferenserna föra fram 
KFUK:s centrala budskap: - Investera i kvinnor och flickor; 
genom utbilding och ledarskap,
- Stoppa våld mot kvinnor och flickor, 
- Stoppa stigma och diskriminering.

Den ekumeniska konferensen “Faith in Action Now!” 
pågick den 31.7 – 1.8. Här möttes 480 personer som var 
intresserade av diskutera frågor kring kyrkans och religiösa 
organisationers ansvar och möte med människor som lever 
med HIV eller AIDS. Vi hade möjlighet att delta i andakter, 
olika plenum och workshops. Vi fick höra att ledare inom 
kyrkan behöver mer info om HIV och AIDS. Det finns alltför 
mycket fördomar, för lite information eller informationen 
som finns är felaktig. 

HIV och AIDS är i motsats till andra sjukdomar ofta 
mycket mer än kliniska sjukdomar; de förknippas ofta med 
synd, kondomer, sex och andra svårhanterliga teman som 
är jobbiga att prata om. Det poängterades att kyrkan måste 
våga prata om kondomer, HIV och AIDS. Kyrkan kan heller 
inte tvinga någon till något, utan borde respektera männis-
kors egna val. 

För tillfället ökar HIV i världen mest hos unga marginali-
serade kvinnor. Detta länkas samman till att kvinnor är mer 
sårbara att råka ut för könsrelaterat våld och människohan-
del. Många kvinnor har inte rätt att själv bestämma över sin 
kropp när, eller med vem och hur hon vill ha sex. I många 

samhällen bidrar kyrkan till detta genom att t.ex. predika 
om kvinnans underlägsenhet gentemot mannen och att 
kvinnan måste lyda sin man. 

Plenumet ”Stigma och diskriminering” väckte starka 
känslor hos mig. Vi påmindes om att HIV inte diskriminerar 
någon, utan alla kan drabbas. Sophie Dilmitis från World 
YWCA deltog i plenumet och inledde med att säga ”föres-
täll dig en värld där du kan gå in i ett rum och säga: jag är 
HIV- positiv och responsen skulle vara att det är ok, vi älskar 
dig och vi är här för dig och vi ska alla dö en dag så låt oss 
ta itu med det här tillsammans”. Hon påpekade att det är 
religiösa ledare som har makt att kämpa mot stigma och 
diskriminering. 

Hennes tal efterföljdes av biskopen för den Lutherska 
Världsförbundet Mark Hanson som inledde sitt tal med att 
tvätta fötterna på två HIV-positiva kvinnor. Han sade att det 
bara finns en sak han kan göra i kyrkans namn och det är att 
visa en offentlig handling av ånger när det gäller kyrkans roll 
och förhållande till personer med HIV. Han betonade också 
vikten av att manliga ledare måste våga säga nej till män 
som brukar våld hemma och ute i samhället och att vi måste 
sluta tala om kvinnor som andra klassens medborgare. 

Den 3.8 inleddes ”Universal Action Now!”, en sex dagars 
AIDS-konferens, vars tema handlade om att alla HIV-positi-
va borde få tillgång till behandling, förebyggande åtgärder 
och stöd. Konferensen arrangerades av International AIDS 
Society. Närmare �3 000 personer deltog i detta jätte eve-
nemang där utbudet av föreläsningar, workshops, kulturella 
och andra evenemang ibland kändes oöverkomligt. Ämne-
na var många: den medicinska aspekten, HIV i relation till 
barn, kvinnor, ungdomar, sexuella minoriteter, sexarbetare, 
tillgång till medicin, mänskliga rättigheter, globalisering, 
invandring osv. Det kändes ibland svårt välja ”rätt” evene-
mang när ”allt” verkade intressant. 

På konferensområdet fanns den livliga och färgstarka 
Global village där organisationer kunde presentera sina 
projekt på det mest fantastiska eller konstiga sätt. KFUK 
hade ett eget bås där bland annat ”My pledge of action” 
presenterades. Under konferensen deltog vi alla också i att 
stå i båset eller rapportera från olika föreläsningar och work-
shops. 

Personligen gav mig resan väldigt mycket både kuns-
kaps- men också känslomässigt. Det var fantastiskt roligt att 
träffa alla dessa KFUK-kvinnor och jag kände mig stolt över 
att vara en del av dem.  Funderingar kring vad som skulle 
kunna vara KFUK:s uppgift i Finland när det gäller HIV-ar-
bete efterlämnade ett frö som förhoppningsvis får gro och 
växa.

Ulrika Holmlund

Föreställ dig en värld utan stigma

Reserapport från Mexiko: 

KFUK kvinnor i internationell konferens om HIV ach AIDS i Mexico City.

NNKY-liitto mukana päättämässä 
eurooppalaisesta yhteistyöstä 

Kahden vuoden välein kokoontuva Euroopan NNKY:iden 
edustajakokous ERM (European YWCAs Representative 
Meeting) järjestettiin 14.-19.10. �008 Århusissa, Tanskassa. 
Kokouksen tärkeimmät teemat olivat NNKY:n tulevaisuus 
Euroopassa, maahanmuutto sekä EU-rahoitusmahdollisuu-
det. Kokous valitsi kaksivuotiskaudeksi uuden komitean eli 
johtoryhmän: puheenjohtaja Judith Vink (Belgia, kuvassa 
toinen vasemmalta, talousvastaava Thea Sogenbits (Viro), 
Pia Öhman (Suomi), Melanie Gentner (Saksa) ja Natallia 
Ulyanetc (Ukraina). Komitean jäseniä haastatteli kautensa 
puheenjohtajana päättävä Marie-Louise (Muffi) Anders-
son (kuvassa vas.).  Suomesta edustajakoukoukseen ottivat 
osaa myös pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen, Tuuli  Raa-
mat,  Annamari Herranen,  Heini Aalto ja Hanne Uljonen.

Pirjo-Liisa Penttinen

Kuulumisia Maailmanliitosta
NNKY:n Maailmanliiton hallitus kokoontui kautensa toi-

seen viikon mittaiseen kokoukseen Geneveen lokakuun 
alussa. Hallituksessa on �0 jäsentä eri puolilta maailmaa. Itse 
osallistuin kokoukseen hallituksen jäsenenä, Maailmanliiton 
varapresidenttinä, hallintokomitean puheenjohtajana sekä 
äitinä. Lisäväriä kokoukseen toi nimittäin mukanani matkus-
tanut kaksikuinen tyttäreni.

Uuden hallituksen tavoin Maailmanliiton uusi pääsihtee-
ri Nyaradzai Gumbonzvanda on nyt hoitanut tehtäväänsä 
vuoden. Maailmanliitto on kuluneena vuonna painottanut 
työssään HIV- ja AIDS-asiaa tyttöjen ja naisten näkökulmas-
ta ottaen näkyvän aseman eri foorumeilla sekä kehittänyt 
työmuotojaan rauhanprosessien tukemisessa mm. Zimbab-
wessa. 

Hallitus päätti kokouksessaan, että HIV- ja AIDS-työn rin-
nalle maailmanliiton toiseksi pääteemaksi ja painopisteek-
si nostetaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastustaminen. 
Aihe on entuudestaan tuttu NNKY:ssä myös täällä Suomes-
sa, mutta sen painoarvoa halutaan entisestään korostaa 
nostamalla se maailmanlaajuiseksi pääteemaksi. Myös seu-
raavan Zürichissä �011 pidettävän 1300 hengen kokouksen 
teemaksi valittiin ”naisen yksityinen turvallisuus”, joka yhdis-
tää näkökulmia NNKY-liikkeen ajankohtaisista painotuksista, 
kuten ihmiskaupasta, väkivallasta, seksuaaliterveydestä ja 
HIVstä ja AIDSsta. 

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin myös useita muita 
aiheita. Näistä mainittakoon se, että NNKY-liikkeen vahvis-
tamiseksi alueellisia rakenteita ollaan kehittämässä maail-
manlaajuisesti. Tällä hetkellä NNKY:n alueorganisaatioita on 
vain Euroopassa ja Afrikassa. Koska Maailmanliiton toiminta 
perustuu erittäin suurelta osin ulkoisiin lahjoituksiin, hallitus 
perehtyi kokouksensa aikana myös varainhankintaan ja ta-
pasi lahjoittajiaan. 

Syksyisessä Genevessä innokkaiden ja osaavien naisten 
keskellä vahvistui jälleen tunne, että �� miljoonan naisen 
liikkeenä meissä on valtava muutosvoima.

Anna-Kaisa Ikonen

NNKY-liiton puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen osallistui Maail-
manliiton hallituksen kokoukseen mukanaan kaksikuinen Elli-Mari. 

Ulrika Holmlund
P
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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

Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F, 33210 Tampere
p. (03) 254 4000, f. (03) 254 4044
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi
Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. (03) 254 4000 tai 
tnnky@tnnky.fi

Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat (Pamaus), 
Hilja-huone, Siskolikka, JOPA- ja Itu-projektit sekä 
NMKY:n sali Puisto-Emmauksessa, Hämeenpuisto 14.
Hostel Sofia – Tampereen NNKY, Sofiansali ja Takka-
huone, Tuomiokirkonkatu 12, p. (03) 254 4020, f. (03) 
254 4022, hostelsofia@hostelsofia.fi, www.hostelsofia.fi
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie 5, 
33960 Pirkkala, p. (03) 254 4090, 050 307 4079, f. (03) 
254 4099, kiviranta@kiviranta.eu, www.kiviranta.eu

Naisen kauneus ja kasvukivut: Nainen ja tuttuja koh-
talotovereita Raamatun lehdillä, Maija Nyman, to 27.11. 
klo 18.30, Sofiansali
NAISDAY 1.–2.11., Tampere-talo, yhteisosasto Tampe-
reen ev.lut. seurakuntien, Kansan Raamattuseuran ja 
Palatsiseurakunnan kanssa
NNKY:n ja NMKY:n maailmanyhteyden 
rukousviikko 9.–15.11., Tuomas-messu su 9.11. 
klo 18, Aleksanterin kirkko
Itu-seminaari, lastenpsykiatri Ritva Belt, ylilääkäri Aira 
Virtala ja projektisihteeri Minna Tuominen, to 13.11. klo 
13–16
Lapsen oikeuksien päivän Lasten virsiä -konsertti, Pir-
kanpojat, to 20.11. klo 19, Tuomiokirkko, ohjelma 10 e. 
NNKY:n toimistolta ostettujen lippujen tuotto ohjataan 
Gambian lasten hyväksi.
Sääntömääräinen syyskokous ti 25.11. klo 18, 
Puistosali
Mihin lapsi tarvitsee isää ja äitiä? perheneuvoja 
Saara Kinnunen, la 29.11. klo 14–17, Sofiansali
NNKY-väen joulujuhla to 4.12. klo 18, Kivirannan 
kokous- ja juhlakeskus
Tyhjän sylin messu su 7.12. klo 15, Viinikan kirkko
Retki Gambiaan helmikuussa 2009, tiedustelut Mar-

jatta Muilu, p. (03) 254 4041
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
Tunturipiiri parittomien vkojen ma klo 15, Takkahuone
Teemakahvit ikäihmisille ke 5.11. ja 3.12. klo 14, 
Sofiansali, Marjatta Muilu ja hallituksen jäsenet
Retkiryhmä, tiedustelut 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:
Äiti-lapsi-ryhmä ma klo 17, Uudenkylän srk-koti, Ali-
Huikkaantie 13, Kati Kujanpää
Tempo ma klo 18 ja Intro ma klo 19, Kyttälänkatu 1, 
Asta Lehtimäki
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, Pispa-
lan valtatie 16, Asta Lehtimäki ja Hanna Kelokaski
Intro pe klo 18, Sääksjärven srk-keskus, Pitkäahteentie 
12, Asta Lehtimäki
Gospel-show ma klo 18 (alle 15-vuotiaat) ja pe klo 18 
(kaikenikäiset), Kyttälänkatu 1, Päivi Salomaa
Itu-projekti, tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa 
ja jälkikriisissä oleville tytöille ja naisille
Neuvontapiste Itu avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 
15–18, Hämeenpuisto 14 F, p. (03) 254 4055, 
itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Itu-puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567
Avoin kahvila yksinhuoltajille to klo 10–13, Sisko-
likka, Hämeenpuisto 14 F, lastenhoito järjestetty, Outi 
Papunen 
Masukahvila odottaville äideille ma klo 12–14, ilmoit-
tautumiset Annemari Mäkiniemi, p. 050 680 76
Armahdettu ja vapautettu -vertaistukiviikonloppu 
28.–30.11. Koivumäen kurssikeskuksessa Siilinjärvellä, 
ilmoittautumiset Outi Papunen, p. 050 401 5567
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, Satakunnank. 31 B, p. (03) 254 4054

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 17.11.2008 ja 
lehti ilmestyy viikon 50 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
 
- Lusseglögg 13.12. Mera information i månadsbladet.
- Femklubben samlas enligt följande: 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 (1.11.08 alkaen) Katri Mäki p. 0400-582 
437, katri.maki@hnnky.fi

31.10 Nuorten naisten olohuone, HIV/AIDS-aiheinen 
ilta; matkakertomuksia YK:n HIV/AIDS-seminaarista 
Meksikosta ja Euroopan NNKY:iden seminaarista 
Albaniasta. Paikkana hotelli Helkan saunatila (Pohj.
Rautatiekatu 23)  klo 18.  
Ilmoittautumiset: puheenjohtaja@hnnky.fi
8.11 Ilmainen Gospel-lattaripäivä 
Tule kokeilemaan Gospel-lattareita ilmaiseksi Touko-
lan kirkolle lauantaina 8.11.08 klo 14-16, osoitteessa 
Koreankatu 2. Ei ennakkoilmoittautumista.
13.12 Hyvän olon liikuntapäivä kaikille naisille Alppi-
lassa. Päivän ohjelma:
klo 14-15.30 senioreiden jumppa 
15.45-16.15 rentoutus 
16.30-18 naisten jumppa
Päivä on ilmainen. Klo 15.45-18 on järjestetty lasten-
hoito. Alppilan kirkon jumppasali, Kotkankatu 2.
Toimintaa aikuisille
HNNKY:n sähly siirtyy Alppilan kirkolle. Tervetuloa 
naiset ja miehet mukaan pelaamaan to klo 19 ja pe klo 
17.30. Pelaaminen on ilmaista. Sählyryhmät toteute-
taan yhteistyössä Alppilan srk:n kanssa.  Lisätietoja 
antaa Teemu Hurme p: 050 462 0980.  
Rättis to klo 13.30 Senioritalo Sandelsin kahvilassa.
Ompelutupa torstaisin klo 17-20. Neulo ja paranna 
maailmaa -ryhmä joka kuun kolmas torstai ompelutu-
van yhteydessä.  Kausi päättyy 27.11.08.
Helmi-toimintaa tytöille ja nuorille naisille
“Helmijutun tyttömetodin tarkoituksena on antaa tilaa 
ajatuksille, laajentaa rooleja, kehittää taitoa selvitä 
konflikteista, vahvistaa ja kasvattaa luottamusta. Sa-
malla tuetaan tytön kasvua fyysisenä, psyykkisenä ja 
hengellisenä kokonaisuutena.”
Helmi on tyttöjen oma keskusteluryhmä, jota ohjaa 
kaksi aikuista naista. Helmijutun ensisijainen kohde-
ryhmä ovat 15-18-vuotiaat tytöt, varhaisnuoret, nuorien 
aikuisten ryhmät ja äitiryhmät.
Helmi-ryhmiä ja Helmi-iltoja eri-ikäisille. Tarjolla 
myös apua ja neuvoja oman ryhmän perustamiseen. 
Kysy lisää!
Toimintaa varhaisnuorille (9-15-vuotiaat) 
Vielä tilaa seuraavissa ryhmissä:
Ma klo 17-19 Helmi-kerho tytöille Pakilan kirkolla. 
Ke klo 17-18.30 tyttöjen kädentaitokerho Myllypuron 
kirkolla. Kausimaksu 10 €. 
To klo 17-18 liikuntakerho tytöille Herttoniemen kirkolla. 
Kausimaksu 10 €.

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

Joka toinen maanantai harrastekerho (22.9. alkaen) 
klo 12-15 tai raamattupiiri (29.9. alkaen) klo 13-15 
Torstaisin klo 15 - 16.30 yksinhuoltajaäitien ja yksin 
odottavien vertaistukiryhmä 9.10. alkaen yhteistyös-
sä MLL:n kanssa
Perjantaisin perhekahvila klo 9 - 14 yhteistyössä 
MLL:n kanssa
Perjantaisin 5.9. alkaen englannin keskusteluryhmä 
klo 14.30 - 15.30 
Jonna-kerho perjantaisin klo 16 - 19. Syksyn ohjel-
massa luonnenuken valmistaminen nukketaiteilija 
Marinan opastuksella. Ei osallistumis- eikä materiaali-
maksua! 
Teeillat kerran kuukaudessa keskiviikkoisin: 
 ke 19.11. klo 18, aiheena Ruusukuja 76 -näyttely 
perheväkivallasta 
ke 17.12. klo 18 joulujuhla

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.
 
ke 5.11.klo 18 kirjapiiri II, Jette Kaarsbol: Suljettu kirja
su 16.11. klo 15 iltapäiväkahvit lähetystyön hyväksi, 
Leena ja Jari Honkakari kertovat työstään Venetzue-
lasta
ti 25.11. klo 18 kirjapiiri I, Merette Mazzarella: Illalla 
pelataan Afrikan tähteä
pe 28.11. klo 11 alkaen ruokamyyjäiset Puistotori 4:
ssä, juureslaatikoita, leivonnaisia, käsitöitä ja lounaaksi 
(á 8 e) kinkku- ja tonnikalakiusausta jälkiruokineen.
ke 3.12. klo 18 kirjapiiri II, Diane Setterfield: Kolmas-
toista kertomus
ti 9.12. (huom. päivä!) klo 18 kirjapiiri I, Joel Haahtela: 
Perhoskerääjä
su 14.12. klo 15 joululaulajaiset
Tiistain avoimet kohtaamispaikat aamiaisineen 
klo 9-11:
4.11. kansakoululauluja III, Eija Rantatalo
11.11. vuoden kirjauutuus, Anita Särkkä
18.11. matkakuulumisia Kanadan ranskalaiselta 
alueelta; Eeva Vähäkangas
25.11. Fransiskus Assisilainen, Eeva Vähäkangas
2.12. “ Että sinne, missä on vihaa toisin rakkautta” 
Assisilaisen rukouksesta; Pirjo-Liisa Sillgren
9.12. Waltarin joulutarinoita sekä joulurunoja, 
Liisa Saarinen
16.12. Taize-hartaus
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)
Puhelinpäivystys ti ja to klo 9–11.
Lisätietoja: pj. Saara Lehtimäki, saara.lehtimaki@
knnky.fi tai Mervi Åman, mervi.aman@pp.inet.fi 

La 1.11. pyhäinpäiväjuhla klo 14.
Su 9.11. jäsen- ja ystävätapaaminen klo 14.
La 15.11. Naisten päivä klo 15 alk. prof. Heli Koivu-
maa-Honkasen luento: Ahdistava hengellisyys, sekä 
muuta ohjelmaa
To 27.11. klo 17.30 alk. Siunauksia elämään -ilta 
yhdessä Suomen raamattuopiston kanssa. Mukana 
Pirkko-Laakkonen ym.
La 6.12. Itsenäisyysjuhla klo 16
Piirit: Vuoroviikoin joka toinen vko raamattupiiri alk. 
ke 24.9. klo 13 ja lähetyspiiri alk. ke 1.10. klo 13. 
Lauluryhmä ma klo 16. Perhekahvila ma klo 13-16 ja 
to klo 9.30-12. 
Muista tapahtumista paikallisissa lehdissä.
Terveisiä itäsuomalaisten NNKY:iden tapaamisesta 
Joensuusta. Tällä kerralla meitä NNKY:läisiä oli liikkeel-
lä vähän, mutta joutsenia sitäkin enemmän, näimme 
pelloille laskeutuneita satoja joutsenia!
Terveisin Saara Lehtimäki

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

Kirppis ja markkinakahvila markkinapäivisin  klo 8-13 

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)

Jäsenillat
Tilaisuudet järjestetään Mikkelin seurakuntayhtymän 
yläsalissa klo 16.30 alkaen: 
to 09.10. ”Taide käsitöissä”, tekstiilitaiteilija Pirkko 
Pomell`n esitelmä
to 13.11. ”Intialainen kulttuuri ja naisen elämää”, 
Kalamani Magyam kertoo
to 11.12.2008 Joulujuhla, Irene Huotari kertoo piispan 
Tansanian matkasta. Jouluhartaus ja joulupuurotarjoilu.
Käsityöpiirit, Tukipilari (Savilahdenkatu 18) 
ma  27.10., 17.11. ja 8.12. klo 13.00 -
Tehdään yhdessä käsitöitä lähetysmyyjäisiin – peittoja 
– liinoja – kasseja ym. Jos Sinulla on lankoja tms. käsi-
työmateriaalia, otathan mukaan. Hankimme niitä myös 
tarvittaessa. Kerhon ohjaaja Elvi Tanttu 015 368 266.

TERVETULOA KAIKKI JÄSENET YSTÄVINEEN TILAI-
SUUKSIIMME! Seurannet myös Länsi-Savon sunnun-
taista järjestöpalstaa! 

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)
Pankkiyhteys: Sampo 800015-79265274
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

Kädentaitojen pajassa opetellaan tekemään himmeliä 
8. ja 22.11. klo 10-14. Ilm. 3.11., pieni materiaalimaksu.
Suolahoito – mitä se on? Tutustumisilta Oulun Suola-
hoitolaan, Isokatu 82, ti 25.11. klo 18-19. Osallistumis-
maksu 14 euroa, ilm. viim. 19.11. puh. 040 7514480. 
Ryhmään mahtuu 10 ensimmäistä! 
Hiljaisuuden hartaushetki tuomiokirkon kryptassa 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 30.11. klo 14, Päivi 
Jussila ja Maarit Peltoniemi. 
Naisten jouluglögit ti 16.12. klo 18. Mukaan kutsutaan 
kaikkia toiminnassa mukana olevia, erityisesti vuosina 
2007 ja 2008 Oulun NNKY:n jäseniksi liittyneitä.
Joulumyyjäiset la 20.12. klo 10-13. Leivonnaisia ja 
käsitöitä. Tee viime hetken jouluhankinnat! Myös lahjoi-
tuksia otetaan vastaan. Ilmoittaudu talkoolaiseksi! 
Käsityökahvila avoinna joka kuukauden 1. perjantai 
klo 12-15. Ota oma käsityösi mukaan!  Kädentaitojen ja 
kahvikupin äärestä tapaat muita samanhenkisiä!

Kahvila avoinna 7.11. ja 5.12. NNKY:llä, Isokatu 15. 
KAMALAT ÄIDIT
vertaistukea murrosikäisten lasten äideille –projekti:
Äititreffit kerran kuukaudessa avoin tilaisuus ryhmissä 
käyneille äideille ja muille kiinnostuneille.
Kokoontumiset maanantaisin 27.10. ja 24.11. klo 18-20 
Oulun NNKY:llä, Isokatu 15.
Naisten hemmotteluiltapäivä la 29.11. klo 13-16. 
STELLA Suuresta Tähtisirkuksesta toimii päätähtenä. 
Naposteltavaa, kauneudenhoitovinkkejä, arpajaiset. 
Osallistumismaksu 7 e, ilm. 17.11. mennessä, p. 0400 
138 754, arja.ilvesviita@co.inet.fi. Järj. Kamalat äidit 

-projekti, Oulun NNKY, HOPE-projekti, ODL
Viikoittain kokoontuvat:
Tilaisuudet Isokatu 15:ssä, ellei toisin mainita.
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan Äiti Teresan 
peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, 
jutellaan, kahvitellaan. Sisältö vaihtelee toiveiden muk. 
To klo 15-17 monikulttuurisessa naisten ryhmässä 
askarrellaan, jumpataan, jutellaan, tutustumisretkiä.   
Venäjänkielinen naisten keskusteluryhmä joka 
toinen perjantai klo 16-18 alkaen 19.9.
Su klo 14 raamattupiiri yhteistyössä Raamattuopiston 
kanssa. Kellarikirppis, Asemakatu 15 (sisäpihalta alas 
kellariin) to klo 16-18. Tervetuloa ostoksille! Lahjoituksia 
vastaanotetaan, p. 040 7514480.Erityisesti kaivataan 
miesten vaatteita, lasten kirjoja ja pelejä sekä nappeja, 
nauhoja, pitsejä ja vetoketjuja!

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

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta
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NNKY:n KALENTERI 2008
�1.11. Projektikoulutus, Helsinki
��.11. Liittokokous, Helsinki
1.1�. Maailman aids-päivä
�.1�. Uskalla unelmoida: 
 Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä

NNKY:n KALENTERI 2009
31.1. Paikallisyhdistysten hanke- ja toiminta-avustukset
6.3. Maailman rukouspäivä MRP
�4.4. Maailman NNKY-päivä
�4.–��.4. Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäivät, Tre
�.-7.6.  Lähetysjuhlat Tampereella
�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 �� 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 6 HYVINVOINTI 17.11.  vko �0
Lähetä lehteen tuleva aineisto osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi. 
Jos kyseessä on pitkä juttu, otathan yhteyttä jo ennen aineistopäivää. 

Äidikepalvelu, kotitalousvähennyskelpoista lastenhoi-
toapua tilapäiseen tarpeeseen, päivystys ma–pe klo 
8–11, p. (03) 254 4045, 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-Hämeenkatu 12 a, 20500 Turku 
Irene Limnell p.(02) 231 4011 tai gsm 0400 821905 
tnnky@saunalahti.fi, http://turunnnky.nettisivut.fi
Kerhojen ja tilaisuuksien kokoontumispaikka on yh-
distyksen oma huoneisto, ellei toisin mainita. Seuraa 
Turun Sanomien Treffi-liitteen Yhdistykset -palstaa.

TimeLessBody ma alk. klo 17.15 Luostarivuorenkou-
lulla, Luostarink. 12. Tiina Holopainen p. 050 5541661
Raamattu- ja keskustelupiiri kokoontuu parittomilla 
viikoilla maanantaisin klo 14, Säde Loimaranta ja Tuula 
Simola. Keskustelupiiri naisille: Ihmisenä ihmisten 
keskellä, parittomilla viikoilla ti klo 18, Elma Helander ja 
Marja-Riitta Anttila
Englannin keskusteluryhmä tiistaisin klo 16.30- 18/ 
Mea Aaltonen
Isänpäivämyyjäiset ja keittolounas 8.11.08 klo 11–13
Seniori tarinateatteri /Tarinateatteri Narrante la 
15.11.klo 10–14 Ilmoittautumiset toimistolle.
Taiteidenilta su 16.11. klo 18-. Ohjaajana Hanna Hal-
tia. Ilmoittautumiset toimistolle.
Lapin lumoissa su 23.11. klo 15. Säde Loimaranta
Kirjallisuuspiiri ma 24.11. klo 18 
Meripartio Tähti-Tyttöjen myyjäiset 30.11. klo 11–14
Joulujuhla su 14.12. klo 16

 Yhteinen NNKY:n ja NMKY:n 
 Maailmanyhteyden rukousviikon ilta 
 Turun tuomiokirkossa 
 To 12.11.2008 klo 18.00
 Turun NMKY:n Kamarikuoro Adastra ja 
 seniorikuoro esiintyvät Heikki Rainion johdolla. 
 Tilaisuus on maksuton. 

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.

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

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) 

su 30.11. Unelmanpäivän vaellus Aurinkovuoren laa-
vulle, yhteistyössä Tallukkajalkojen ja Asikkalan ev.lut 
srk:n kanssa
pe 4.12. klo 19 Hämeenlinnan kaupunginteatterissa 
musikaali Villit Vuodet. Yhdistys maksaa matkan, lipun 
30 € maksaa jäsen. Ei-jäsenen matka+lippu yht. 40 €.

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

OIKAISU
Näkyvä Nainen -lehdessä nro 4/08  ”HIV-posi-

tiiviset naiset tarvitsevat tukiverkostoja” -jutussa 
mainittu Albanian NNKY:n toiminnanjohtaja on 
nimeltään Donika Godaj.

®

Rennon tyylikäs 
suomalainen

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

Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
puh. (016) 538 515, 0500 209 630
keimiotunturin.maja@co.inet.fi 
www.keimiotunturinmaja.fi

Keimiötunturin 
Maja & Kieppi

Erikoishintaan Ensi lumen 
ladulle viikoilla 45–47 ja 
hiihtoviikolle tilausbussilla 
Helsingistä viikolla 7/09.
Huom! NNKY-liiton 
jäsenalennus!

Uudistettu
Keimiötunturin
Maja & Kieppi 

tarjoaa 
majoitusta,

kotiruokaa ja 
monipuolisia

ohjelmapalveluja. 

KeimiotunturinMaja_NNKY_.indd   1 21.10.2008   12:01:50

Pienimmän Lantin Yhteisö, Tuusula 10.11.2008
Monologi Palavan tuohuksen kieli ma 10.11.2008 klo 18.30. Esityspaikkana 
Lahelan terttu, Terttuseljankuja 1, Tuusula (puh.luettelon kartta 113/DN-00), 
� km Hyrylän linja-autoasemalta. Esitys on kertomus 1930-luvun Petseristä, 
joka perustuu kirjailija Tito Collianderin teoksiin. Monologin esittää lausuja, 
näyttelijä Kati Hannula. Esityksen jälkeen on kahvitarjoilu ja lyhyt lanttikirkko 
eli lanttien siunaaminen. Vapaa pääsy; ohjelma � e. Lämpimästi tervetuloa!

NNKY:n liittokokous 22.11.2008
NNKY:n liittokokous pidetään lauantaina ��.11. Helsingissä Hotelli 

Helkan uudessa kokoustila Saarnissa (Pohjoinen Rautatiekatu �3). Liit-
tokokouspäivän ohjelma alkaa klo 10.30. Valtakirjojen tarkastus on klo 
1�.00–13.00, ja samaan aikaan on lounas Ravintola Helkan keittiössä. Var-
sinainen liittokokous alkaa klo 13.00. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa! 

KFUK:s förbundsmöte 22.11.2008
Förbundet KFUK:s förbundsmöte sammanträder ��.11. i Helsingfors 

på Hotell Helka, i det nya mötesrummet Saarni (Norra Järnvägsgatan �3). 
Förbundsmötets program börjar klockan 10.30. Granskning av fullmak-
terna sker klockan 1�.00–13.00 samtidigt med lunchen på Restaurang 
Helkan keittiö. Det egentliga förbundsmötet börjar klockan 13.00. Under 
behandling är då de stadgeenliga ärendena. Välkommen!

Sukupuolten tasa-arvoa EU-demokratiaan
Tue Euroopan Women’s Lobbyn �0/�0 kampanjaa “Ei modernia Eurooppa-

laista Demokratiaa ilman sukupuolten tasa-arvoa!” EWL:n Euroopan laajuisen 
kampanjan tavoitteena on lisätä naisten läsnäoloa EU-politiikan korkeimmalla 
tasolla, ja rohkaista naisia ja äänestäjiä yleensä antamaan äänensä seuraa-
vissa EU-vaaleissa. Nyt EWL kutsuu ihmisiä ympäri Eurooppaan tukemaan 
kampanjaa allekirjoittamalla vetoomuksen ja osallistumalla EWL:n lobbaus-
toimintaan. Kampanjan nettisivut www.5050democracy.eu tarjoavat erilaisia 
työkaluja vaikuttaa poliittisiin puolueisiin ja päätöksentekijöihin vuoden �009 
EU-vaaleja sekä uuden Euroopan komission nimitystä silmälläpitäen.

NNKY:n projektikoulutus 21.11.2008
Hotelli Helkan kokoustila Saarni, Helsinki
NNKY:n projektikoulutus on tarkoitettu kaikille NNKY-yhdistyksille, jois-

sa on projekti meneillään, aluillaan tai jotka ehkä harkitsevat projektin aloit-
tamista tai ovat muuten vain aiheesta kiinnostuneita. Ohjelma alkaa klo 10, 
päivän yhteenveto ja päätös ovat klo 16.30. Ohjelman aiheissa mm. projektin 
roolit ja tehtävät, projektin rakenne, henkilöstö ja talous sekä Kamalat äidit, 
Itu, Jopa, Yhä, Sylvi -projektit NNKY-toiminnan kehittäjinä.

Osallistujat vastaavat omista matkakustannuksistaan. Majoitusmahdolli-
suus Hotelli Helkassa, jos osallistuja jää liittokokoukseen ��.11. Ilmoittautumi-
nen pe 14.11. mennessä, mainitse myös tarvitsetko majoitusta: Leila Variola, 
puh. (09) 434� �911, leila.variola@ywca.fi
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Det regnade nästan, inte riktigt, men 
bussen var skön och rymlig.  Fem KFUK vär-
dinnor hälsade oss tio helsingforsare hjärt-
ligt, glatt och varmt välkomna till Kotka på 
distriktsdag. Vi hade fått veta på förhand 
att vi skulle bli bjudna på broilergryta och 
att allt skulle ätas upp utom grytan. Det var 
gott och brödet underbart på Fransmanni. 
I damrummet sjöng mycket riktigt Jaques 
Brel sina ballader så det ekade i de grå ka-
kelplattorna. 

Det ekade också under oss när vi stod 
mitt i rosen. Rosen fanns inne i labyrinten 
i Katarina havspark. Ett stort område som 
gjorts till park där de gamla oljecisternerna 
stått förut. I parken fanns labyrinten, en 
gammal tanke från Grekland och avbildad 
i golvet i katedralen i Chartres i Frankrike. 
Man kunde springa eller gå och följa gång-
arna men det fanns en text som föreslog att 
man går den långsamt och under tyst medi-
tation. När man nått mitten och står i rosen 
skulle man klappa i händerna eller stampa 
med fötterna och undret skulle ske, det gavs 
ett eko i rosen. Det var en hemlighet som 
senare avslöjades, det var delar av gamla ol-
jecisterner som fanns kvar i jorden som gav 
upphov till detta fenomen. I parken fanns 
vilda blommor, kala klippor, gångar, stigar, 
stenar, broar, trädgårdsväxter, dammar och 
doften av korv från grillarna. Havet var per-
fekt i ljust gråblått. Inte stiltje, inte blåsigt, 
inte dimmigt men inte heller klart solljus. 
Lungt och harmoniskt och stort och öppet.

Vågen, som skulle föreställa havsmuseet 
Vellamo var desto häftigare. Vilket museum! 
Där hade man behövt flera timmar för att 
kunna ta till sig någonting. Gamla bomba-
derade Tarmo låg nyrestaurerad i hamnen.  
Shopen var fin med alla gamla sjömansarbe-
ten som modell för underlag, servettringar, 
borstar, tjärade och blekta. Handblåsta 
skeppsflaskor, kartor, böcker, skjortor. 
Hundratals saker.

Havtornsbären var sura och goda i Sa-
pokka-parken med sitt rinnande vattenfall 

och hare, ekorre, vessla och säl i brons. Vi 
tog en bild av femton KFUKrosor bland ro-
sorna Bella Rosa. Ja, vakrare kan det inte bli 
som Hedda uttryckte det. Vattnet speglade 
himlen och träden och de fina stenarna. “-
Varför bor vi inte här, det här lär vara Fin-
lands mest romantiska stad?”

Vi såg Nikolajkyrkan, den gamla orto-
doxa kyrkan som är stadens äldsta byggnad, 
från 1790-talet. Det berättas att engelsmän-
nen under krimkriget brände upp hela sta-
den men den gamla officershustrun Maria 
Purpur, själv 100 år, stannade i sakristian 
och vägrade gå ut. Engelsmännen skonade 
henne och kyrkan. Till minne av händelsen 
finns en bronsstaty utanför kyrkan. Vad kan 
inte kvinnor få till stånd när männen krigar. 
Tack Maria.

Det fanns ett berg av socker och vanilj 
i bulldegen när vi drack kaffe på Maretari-
ummuséet. Jag köpte pyttepytte små sig-
nalflaggor på småsmå bykpinnar. Att någon 
har haft tid och ork att göra dem. Tette 
köpte chokosillar och strömmingsservetter i 
julklapp och så fanns där naturtrogna sam-
metsfiskar och Hanna-Hauki, museets trev-
liga maskotgädda.

Juhani Aho, konstnären Pekka Halonen 
med fru och en skådespelare fanns i Kotka 
kyrka när vår kyrkguide Tupu berättade om 
altartavlan och Minna Silverberg, tf. kyr-
koherde i Pernå höll andakten. Den kyrkan 
är ljus och ljuvlig, rymlig, vacker, stilren och 
hemtrevlig. Den vill jag ta med mig hem!

Vi planerade redan för nästa års distrikts-
dag i Helsingfors den 19 september. Kanske 
blir det någonting maritimt hos oss också, 
vi har ju Sveaborg. Och presidentens slott 
skulle man kunna besöka och gamla fängel-
set på Skatudden och så har vi ju Alexen och 
Kampen. Det finns många idéer.

Rea Anner

Det ekade under oss när vi stod mitt i rosen

Gamla och unga

“De vackaraste rosorna” 

Sockerbullarna

Mejan i skär halsduk

Sapokkapackat

Hortensia

Katarinaparken med labyrinten


