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Sateen ropina ik-
kunassa, laineen 

liplatus järven pou-
kamassa, kosken 
kohina ja meren 
tuoksu. Virkistävä 
vesilasi kuumalla tai 
kuppi kuumaa kyl-
mällä. Käsipohjaa 
uimarannalla, aamu-
uinti mökkirannassa 
tai teholenkki ui-
mahallissa. Pulkka-
mäki, luistinrata ja 
hiihtolatu. Uusiutuva 
energialähde ja mai-
nio kala-apaja.
 

Vesi - mikä ylellisyys meillä onkaan käytössämme kai-
kissa olomuodoissaan! Ja miten rajallinen luonnonvara 
kuitenkin.
 
Olemme saaneet herätä yhä konkreettisemmin siihen, 
ettei tämä kaikki ole itsestäänselvyyttä. Rehevöityneet 
järvet, mustat talvet ja Nokian vesikriisi mainitakseni.
 
Maailmanlaajuisesti tilanne näyttää vielä huolestutta-
vammalta. YK:n mukaan 1,� miljardilla ihmisellä ei ole 
käytössään puhdasta juomavettä. Ilmastonmuutoksen 
myötä kuivat alueet ja kuivuuskaudet lisääntyvät enti-
sestään tuoden mukanaan konflikteja.
 

Maailmanlaajuisena liikkeenä NNKY mainitsee globaalissa 
visiossaan ympäristöstä huolehtimisen ja rauhan. Näitä ta-
voitellessamme emme voi jättää vettä ja sen riittävyyteen 
liittyen ilmastonmuutosta huomiotta. Jos niin perustavan-
laatuinen asia kuin puhdas vesi puuttuu, se mullistaa koko 
elämän niin, etteivät ylevämpien tavoitteiden, kuten tasa-ar-
von tai rauhan, saavuttaminen ole mahdollista. Jo vanhasta 
tutusta Maslow’n tarvehierarkiasta tiedämme, että perustar-
peet tulevat aina ensin.
 
Jokainen meistä voi kuitenkin vaikuttaa sekä ilmastonmuu-
tokseen että veden kulutukseen omilla kulutusvalinnoillaan. 
Kulutuskehityksen kestämättömyyttä kuvastaa se, että ma-
kean veden kulutus on kuusinkertaistunut viime vuosisadan 
aikana - siis yli kaksi kertaa enemmän kuin väestönkasvu ky-
seisenä ajanjaksona. Paikallisesti jo vedenkulutuksen vähen-
tämisellä on merkitystä, mutta vaikutamme myös välillisesti. 
Esimerkiksi yhteen kahvikupilliseen ei kulu ainoastaan tätä 
yhtä kupillista vettä, vaan paljon enemmän, sillä itse kahvin 
valmistukseen toisella puolella maailmaa kuluu vettä monin-
kertaisesti. Näitä esimerkkejä riittää.
 
Vesi on myös tämän lehden teema. Lehden sivuilta löydät 
paljon muutakin mielenkiintoista ja tärkeää. Huomaathan 
erityisesti NNKY-liiton tunnustuspalkinnon hakuilmoituksen. 
Odotamme hyviä ehdotuksia palkitsemisenarvoisesta yhtei-
söllisyyttä tukeneesta toiminnasta.
 
Hyvää lähestyvää naistenpäivää!

Anna-Kaisa Ikonen

Näkyvä NNKY

Pääkirjoitus
Anna-Kaisa Ikonen

Puheenjohtaja 
NNKY-liitto  

Veden voima

Gospel-lattareita Helsingissä
Tampereen NNKY:n lanseeraamia Gospel-lattareita pää-

see tanssimaan tänä keväänä myös Helsingissä. Lattariryt-
meihin tutustutaan Toukolan kirkolla (Koreankatu �) lauan-
taisin 14.�., �1.3., �5.4. ja 16.5.. Klo 14 alkava Tempo-tunti 
sopii jo vähän tanssia harrastaneille ja klo 15.30 alkava Intro-
tunti erityisesti vasta-alkajille. Tehokas 75 minuutin tanssit-
reeni maksaa 5 euroa kerralta.

Gospel-lattaritunneilla tanssitaan monipuolisesti erilaisia 
latinalaisen tanssin lajeja iloisen, hengellisen musiikin tah-
dissa. Suoristuspaineettomat ja itsetuntoa parantavat tans-
situnnit sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille. Tehokkaan lii-
kunnan lisäksi tunteihin sisältyy hiljentymistä ja rukousta.

Tuntien vetäjinä toimivat Gospel-lattari-idean äiti, tans-
sinohjaaja Asta Lehtimäki ja entinen kilpatanssija, nykyinen 
Kansan Raamattuseuran nuorisopappi Piialiina Ristolainen, 
jonka työtehtäviin kuuluu muun muassa Gospel-lattareiden 
esittely seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä eri puolilla 
Suomea. Lisätietoa: www.tnnky.fi ja Paavalin seurakunta / 
Elina Koivisto, p. (09) �340 54�5.

Sinikka Pylkkänen

Asta Lehtimäki

Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä 
rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun 

ensimmäisenä perjantaina. Tänä vuonna Maailman 
rukouspäivää vietetään 6.3. tunnuksella ”Kristuk-
sessa on monta jäsentä, mutta vain yksi ruumis.”

Maailman rukouspäivä -liike on kansainvälinen, 
kristillinen ja ekumeeninen naisten rukousliike, joka 
sai alkunsa Amerikassa 1800-luvun lopulla, kun pres-
byteerinaiset kutsuivat muiden kirkkokuntien naisia 
rukoukseen yhteisten asioiden puolesta sisällissodan 
seurausten, mustien vapautumisen ja maahanmuutta-
jien monenlaisten ongelmien pakottamana. Suomeen 
rukouspäivä rantautui jo ennen sotia, mutta sen vietto 
vakiintui vasta 1960-luvulla.

Rukouspäiväliike painottaa naisten yhteistä vastuu-
ta ja rukousyhteyden voimaa. Rukoilemme eri maiden 
naisten esittämien rukousaiheiden puolesta ja jaamme 
omastamme niille, jotka tarvitsevat taloudellista tu-
keamme.

Suomessa NNKY-liiton työryhmänä toimiva Maailman 
rukouspäivän toimikunta on osa kansainvälistä Maailman ru-
kouspäivän -liikettä. Toimikunnassa voivat olla edustettuina 
kaikki Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteydessä toimivat 
kristilliset kirkot ja yhteisöt. Vuoden �009 alussa toimikun-
nassa on edustus seuraavista kirkkokunnista ja yhteisöistä: 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ortodoksinen 
kirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Vapaakirkko, 
Suomen Metodistikirkko, Suomen Lähetysseura ja NNKY-
liitto. Jokainen taustayhteisö valitsee oman edustajansa toi-
mikuntaan sekä vastaa hänen kokouskuluistaan. Toimikun-
nassa on suomen- ja ruotsinkieliset työryhmät. Toimikunnan 
keskeisenä tehtävänä on Maailman rukouspäivän tekstien 
kääntäminen suomeksi sekä Maailman rukouspäivästä tie-
dottaminen. 

Haluatko rukoilla yhdessä maailman miljoonien kris-
tittyjen naisten kanssa? Tule mukaan maailmanlaajuiseen 
esirukoukseen. Jos paikkakunnallasi ei järjestetä Maailman 
rukouspäivää, voit itse olla aloitteentekijänä ja kutsua eri 

kirkkojen ja suuntien naiset yhteiseen 
rukoukseen. 

Maailman rukouspäivän aineis-
toa voi käyttää myös muulloin ru-
koushetkissä, jumalanpalveluksissa ja 
yhdistyksen eri tilaisuuksissa. Aineis-
toa voi tilata NNKY-liitosta, puh. (09) 
434� �915 tai tulostaa kotivisuilta 
www.ywca.fi. 

Vuoden �009 Maailman rukous-
päivän ohjelman ovat laatineet Pa-
pua-Uuden-Guinean naiset. Suo-
messa järjestettävissä tilaisuuksissa 
kolehtikohteena on Suomen Lähetys-
seuran Papua-Uuden-Guinean raa-
matunkäännöstyö. Kokonaistuotosta 

menee 5 % kansainvälisen Maailman rukouspäivätoimin-
nan keskustoimiston kulujen kattamiseen.

Maailman rukouspäivän 
toimikunta on yksi 
NNKY-liiton työryhmistä

Maailman rukouspäivän toimikunta kääntää innostuneena  jo vuoden �010 
tekstejä. Kuvassa vas. Anneli Franke, Anne Lagerstedt, Päivi Granström, 
Pirjo Kuosmanen ja Arja Launis.

Isosisko nukuttaa vauvaa. Vuoden �009 Maailman 
rukouspäivän ohjelman ovat laatineet Papua-Uuden-
Guinean naiset.

Tällä palstalla kerromme NNKY-liiton 
työmuodoista ja julkaisemme niihin liit-
tyviä kirjoituksia.
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KUTSU: 
Maailman NNKY-päivän 
brunssi ja 
NNKY-tunnustuspalkinnon jako 
Tampere 24.4. 

Klo 10–1�, Puistosali, Hämeenpuisto 14 F, Tampere
Tilaisuuden jälkeen Puistosalissa jatkuu NNKY-paikal-

lisyhdistysten sihteereille suunnattu koulutus. Tervetu-
loa!

KUTSU: 
Naisjärjestöjen Keskusliiton 
järjestöpäivät
Tampere 24.-25.4.

Perjantai 24.4.2009 
Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen kevät-

kokous pidetään klo 18 alkaen Tampereen Holiday Inn’-
hotellissa, jonka jälkeen Tampereen pormestari Timo P. 
Nieminen isännöimä iltatilaisuus museokeskus Vapriikis-
sa.

Lauantai 25.4.2009 
Tampereen yliopiston Linna, Kalevantie 5

Naisten oikeudet kotona ja maailmalla

klo 9.00–10.00 Jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toi-
mihenkilöiden yhteinen tapaaminen. (Muille osallistujille 
tutustumiskohde Tampereella.)
klo 10.15–10.30 Tervetulosanat
klo 10.30–11.15 Leena Linnainmaa: Laki naisen kannalta
klo 11.15–1�.00 Workshopien esittely (4x10min)
Kevät Nousiainen: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Marttaliitto: Marttamopolla maakuntaan - kotitalousneu-
vonta naisten oikeuksien edistäjänä Burkina Fasossa
Tampereen NNKY: Salattu kipu – raskaudenkeskeytyk-
seen liittyvä suru
Mahdollisesti Vantaan Niceheartsien workshop, otsikko 
vielä avoinna
klo 1�.00–1�.10 Gospel-lattarit: Tampereen NNKY:n 
tanssinopettaja Asta Lehtimäki
klo 1�.00–13.00 Lounas Linnan ravintolassa
klo 13.00–14.30 Workshopit (kesto 1,5h)
klo 14.30–15.15 Workshopien purku yhdessä (4x10min)
klo 15.�0 Lähtökahvit
klo 15.40 Kyydit kohti Helsinkiä

Naisjärjestöjen Keskusliitto maksaa kevätkokouksen 
äänivaltaisten osallistujien matkat (halvimman matkus-
tustavan mukaan), majoituksen sekä osallistumisen lau-
antain tapahtumaan (sis. lounas ja kahvi). Olemme va-
ranneet Tampereen Holiday Inn’stä jonkun verran yhden 
ja kahden hengen huoneita myös muiden osallistujien 
käyttöön. Huom! Majoituspakettien hintaan kuuluu myös 
osallistuminen lauantain tapahtumaan. Vaihtoehtoisesti 
osallistujat voivat yöpyä muualla ja maksaa ainoastaan 
lauantain tapahtuman ateriapaketin, jonka hinta on 13 
euroa.

• Majoituspaketti 1hh huoneessa 95 euroa /hlö
(sis. pe–la yöpymisen Holiday Inn’ hotellissa, aamupa-

lan ja asukassaunan sekä lounaan ja päiväkahvin lauan-
tain tapahtumassa)

• Majoituspaketti � hh huoneessa 63 euroa/hlö
(sis. pe–la yöpymisen Holiday Inn’ hotellissa, aamupa-

lan ja asukassaunan sekä lounaan ja päiväkahvin lauan-
tain tapahtumassa)

• Pelkkä osallistuminen lauantain järjestöpäivään 
13 euroa/hlö
Tampereelle järjestetään Helsingistä yhteiskuljetus junal-
la. Tästä lisätietoa myöhemmin.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Naisjärjestöjen Keskusliit-
to, Sonja Tihveräinen, p. (09) 494 �17, toimisto@naisjar-
jestot.fi

TERVETULOA!

Helmiakatemia alkaa!
NNKY-liitossa alkaa helmikuussa uusi 18–30 -vuotiaille 

naisille suunnattu pitkäkestoinen koulutus, jonka tarkoitukse-
na on kehittää nuorten naisten johtajuutta, voimaantumista ja 
näkyvyyttä NNKY-liikkeessä. Helmiakatemiaa koordinoivat 
järjestösihteeri Riitta Räntilä ja Helsingin NNKY:n toiminnal-
linen sihteeri Katri Mäki. Kouluttajiksi kutsutaan  paikallisia 
asiantuntijoita.

– Tavoitteenamme on saada NNKY-toimintaan mukaan 
lisää uusia nuoria naisia kehittämään rohkeasti toiminnan 
sisältöjä ja rakenteita! Haluamme näin viedä NNKY-liikettä 
eteenpäin, kiteyttää järjestösihteeri Riitta Räntilä. Aktiivisia 
nuoria naisia kaivataankin mukaan liikkeeseen, sillä marras-
kuussa liittokokouksessa on NNKY-liiton hallituksen vaali. 
Sääntöjen mukaisesti hallituksessa tulee olla vähintään kaksi 
jäsentä, jotka ovat valittaessa enintään 30-vuotiaita.

Helmiakatemiassa hyödynnetään Helmi-tyttötyön ohjaa-
jakoulutusmateriaalia. – Helmi on tyttöjen ja naisten oma 
luottamuksellinen ryhmä, joka antaa mahdollisuuden kes-
kusteluun ja kokemusten vaihtoon omassa vertaisryhmässä 
koulutetun ohjaajan johdolla. Keskustelulla ja ideoiden yh-
teisellä jakamisella on tärkeä roolinsa Helmiakatemiassakin, 
kertoo Helsingin NNKY:n toiminnallinen sihteeri Katri Mäki. 

Maksuton Helmiakatemia järjestetään eri puolilla Suomea 
tämän ja ensi vuoden aikana. Koulutukset koostuvat kolmen 
viikonlopun kokoontumisesta (perjantai-ilta–lauantai) sekä 
lopuksi kaikkien yhteisestä Lapin vaelluksesta. Ensimmäinen 
koulutusjakso käynnistyi Vääksyssä 6.–7.�., mutta mukaan 
voi vielä tulla! Kysy lisää myös tulevista koulutusjaksoista: 
Riitta Räntilä, riitta.rantila@ywca.fi, puh. (09) 434� �916, 050 
588 683�. 

Mari Hyttinen

NNKY-liiton uusi Helmiakatemia kehittää nuorten naisten johtajuutta ja näkyvyyttä NNKY-liikkeessä. - Helmiakatemiassa on tarkoitus pitää myös haus-
kaa, vakuuttavat koulutuksen koordinaattorit Katri Mäki ja Riitta Räntilä. 

Mari Hyttinen

NNKY-liitto etsii jälleen tunnustuspalkintoehdokkaita. 
11.000 euron suuruinen palkinto jaetaan Maailman NNKY-
päivän tilaisuudessa 24.4.2009 Tampereella. 

Palkinto osoitetaan toteutuneeseen toimintaan, joka 
tukee naisten ja tyttöjen yhteisöllisyyttä. Esityksiä tunnus-
tuspalkinnon saajiksi otetaan vastaan 10.3.�009 saakka. 
Palkintoa ei jaeta yksityishenkilöille eikä NNKY:n paikallis-
yhdistyksille. 

Kirjalliset, allekirjoitetut esitykset lähetetään osoitteella 
NNKY-liitto ry, Hallitus, Pohjoinen Rautatiekatu �3 b, 00100 
Helsinki. Kuoreen merkintä ”Tunnustuspalkinto �009”. Tie-
dustelut: NNKY-liitto, Mari Hyttinen, puh. (09) 434� �915, 
050 588 6845, nnky@ywca.fi.

NNKY-tunnustuspalkinto 2009
Mari Hyttinen

Vuonna �008 tunnustuspalkinnon saivat Paljastettu intiimi. Sukupuolis-
tuneen väkivallan dynamiikka -kirja, toim. Sari Näre ja Suvi Ronkainen 
sekä APROPOS – Väkivallan ehkäisemisen monialainen ja monitieteinen 
koulutus- ja verkostoitumisprojekti, jota koordinoi Oulun yliopiston Nais-
tutkimus. 
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Tiesitkö, että sinussa on 65 % vettä? Eipä hätää, kur-
kussa on vielä enemmän eli 97 %. Vesi peittää 2/3 

osaa maapallon pinta-alasta eikä ilman vettä maapallolla 
olisi elämää, vesi on elämän lähde. Nimenomaan Pohjolas-
sa on mahtavimmat makean veden varannot. Kyllä meidän 
kelpaa.

Vedestä riittää sanontoja yllin kyllin. Jo Raamatun psal-
meissa puhutaan virvoittavista vesistä, joiden tykö Hän mei-
dät johdattaa. Entäpä kuva Raakelista, joka tarjoaa kaivolla 
vettä Jaakobille sanoen: ”Juo, minä juotan kamelisikin.” Se 
lupaus vaikutti kohtalokkaasti pitkälle tulevaisuuteen. Ih-
meitä tekevä autuuden lähde oli Raamatun Betesdhan lam-
mikko, samanlaisia parantavia lähteitä tai vesiä on löytynyt 
kaikkialta maailmaa. Ilmankos perisuomalainenkin hokema 
toteaa, että vesi vanhin voitehista. Suurimittaisinta veden 
ihmeitä tekevää voimaa edustaa Gangesvirta, jonka alku-
lähteille hindut tekevät pyhiinvaelluksiaan kastautuakseen 
pyhässä vedessä. Pyhiin toimituksiin, lapsi- ja aikuiskastee-
seen kuuluu siunattu vesi, samoin ortodoksipappi pirskottaa 
siunattua vettä seurakuntalaistensa ylle.

Nykyihminen, pientaloasukas, kuluttaa vettä tolkutto-
masti: 110 - 1�0 litraa vuorokaudessa peseytymiseen, ruoan 
valmistukseen ja WC:n huuhteluun. Toisaalta maailmassa on 
yli miljardi ihmistä vailla puhdasta vettä. Kaiken kerskakulu-
tuksen huippuna pullotettu vesi, josta on tullut jonkinlainen 
hittituote. Etenkään nuorehko naisihminen ei näytä selviyty-
vän hetkeäkään ilman mukanaan seilaavaa vesipulloa. Muis-
tattehan mainossloganin: ”Vesissä on eroja.” Nykynaisille 
markkinoidaan myös vesisynnytystä, se lie sitten täysin tus-
katon tapahtuma. Puhtaan veden tulee olla perusoikeus, ei 
kauppatavara!

Pelkkää vettä
Ystävänpäivä:
Kaipaan ystävää. Ystävää arjessa, uutta tai vanhaa. 
Kuulijaa ja kertojaa – hiljaa, sanoin ja teoin.
Miten voin saada ystävän ja säilyttää ystävyyden,
     kun voimat ja taidot ovat välillä vähissä?
Ja miten käy ystävyyden, kun toinen muuttaa kauas?

Ystäväpalvelu: enintään puolitoista tuntia yhteistä aikaa 
     tiettynä ajankohtana,
korkeintaan kerran viikossa, muulloin ei. Huh huh!
Miten olisi ystävyysopinnot, maisterin tutkinto ystävyydestä; 
ystävyysmaisteri. Valmistaa mihin? Opettamaan ystävyyttä, 
luennoimaan ja pitämään kursseja ystävyydestä.
     Mieluummin maisteriystävä.

Tahtoisin jotain pysyvämpää
kuin ystävällisiä pieniä tekoja, eleitä ja sanoja silloin tällöin.
Yhteyttä useammin, enempi, lähempänä.

On hyvä kohtaaminen ja pientä lupausta ystävyydestä ilmassa. 
Jostain syystä se jää siihen. Tai ehkä kehittyy jotain
       vahvemmin ystävyyttä ilmentävää. 
Sitten aika ja muu elämä erottavat meidät toisistamme. 
Näin voi käydä hyvässäkin ystävyydessä.
Joskus voimme ehkä kohdata uudestaan; jotenkin, jos ei ystävinä.

Pieni enkeli rinnallani, tule näkyväksi ystäväkseni. Jollain tavalla.
Auta minua hyväksymään meidät juuri sellaisina kuin olemme, 
                  tai ainakin rakastamaan,
       sillä enhän voi aivan kaikkea hyväksyä.
 Ja opeta minua antamaan ja saamaan anteeksi.

Ystävyysrukous. Armon hiljaista virtaa, raikasta kokemusta.
Saan löytää taas sen, että sisältä käsin, sisimpäni valosta 
ja sydämeni lämmöstä heijastuu kohtaamisemme aitous. 
Otin valon ja elämänilon vastaan jo aikojen alussa, 
syntymälahjanani. 
Tehtäväni on joka päivä uudistua ottamaan vastaan
tämä elämän lahja ja yhteyden kokemisen mahdollisuus.
      
Minä otan sen ensimmäisen askeleen kohti ystävää.
Hyvin, hyvin armollisesti itseäni ja toista ihmistä kohtaan. 

Leena Parviainen

Veden suomista virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia 
riittää jokaiselle: voit uida, pulahtaa avantoon, sukeltaa, 
vesipalloilla, lainelautailla, soudella veneellä, huristella ve-
siskootterilla. Upeat vesipuistot mahdollistavat mitä hurjim-
matkin vesielämykset. Vesiliikunta sopii lähes kaikille, koska 
se ei rasita niveliä, esim. vesijumppa, vesitanssi, vesijuoksu 
tai vesikylvyt porealtaissa.

Vesi herättää meissä myös kauhua ja pelkoa. Jo lapsena 
meidät opetettiin pelkäämään kaivoa, jossa asui näkki, ilkeä 
veden otus. Voit joutua veden varaan, jopa hukkua. Vaaralli-
sista myrskyistä varoitetaan säätiedotuksissakin. Pelkäämme 
saastunutta, likaista vettä, jopa Suomessa on joskus näitä 
ongelmia. Vesivahingot pelästyttävät ja aiheuttavat monen-
laista harmia. Tulvat, upottavat suot ja vetiset hetteiköt saa-
vat aikaan epämiellyttäviä tilanteita. Muistiimme on jäänyt 
lähtemättömästi tsunami, hirvittävää tuhoa tehnyt myrsky-
aallokko Thaimaan rannikolla. Se toi mieleen Raamatussa 
kuvatun vedenpaisumuksen, josta Nooa arkkeineen pelas-
tui.

Ei ihme, että vesi on suosittu elementti runoudessa. Otan 
sitaatin Lauri Viitaa, siinä on vesi mahtavasti mukana:” - - 
Vetten alla, vetten päällä/ tehtiin kerran työtä täällä, / kun-
nes aine elää alkoi. / Levää, limaa kerroksittain, / koralleja 
miljoonittain / luotiin, kunnes alta meren / verkalleen / nousi 
ihme luun ja veren, / uiva riutta palmuineen. - - ” (Luomi-
nen)

Arvaatkos, mitä tarkoittaa lausahdus: ”Pääsisi taas sulaan 
veteen!” Tietysti kevättä. Kun on selvitty kylmästä talvesta, 
ja kevät vihdoin koittaa.

Anita Särkkä 

Vesi on elämän lähde. Elintärkeä vesi on myös suosittu elementti runoudessa. 

Tilda-Ruth Hyttinen
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Meditation där alla kvinnor från Finland deltog med 
böneord skrivna av Heidi Jäntti – på Island; under 

Nordisk Ekumenisk Kvinnokonferens 2008. 

Vattnet – det eviga, har funnits sedan tidernas begynnel-
se. Vattnet har snurrat runt i alla tider. Det vatten som finns 
i mig, det vatten jag dricker, simmar i, tvättar mig med, är 
samma vatten som fanns i skapelsens morgon! En underbar 
tanke, därför att den förenar mig med allt annat i skapelsen, 
den gör mig delaktig, bara genom att jag finns till!

Vattnet – som dopets symbol handlar om det oumbär-
liga i livet. Vattnet pekar på det nödvändiga för att jag skall 
kunna leva – Guds levande vatten som en del av mig. Vatten 
omsluter mig de nio första månaderna av mitt liv, vatten är 
det första som möter mig av yttervärlden då jag sköljs i det 
för att bli ren. Sedan lägger någon mig på min mammas 
bröst, för att bli hållen i och av. Jag omsluts av armar som 
bär mig, som fogar mig in i ett sammanhang.

Vatten utgör en stor del av min kropp. Utan vatten torkar 
jag ihop, jag krymper till ett ingenting, blir en torr varelse 
som inte fylls av liv. Vatten behöver jag mer än jag behöver 
föda för att orka ännu ett tag. Huvudvärken som bultar inn-
anför mina tinningar då jag glömt hur viktigt vattnet är, på-
minner mig om vart jag borde söka mig – till vattenkällan!

Så länge jag fyller mitt inre med levande, friskt vatten 
orkar min kropp bära mig. Vatten hjälper mig att orka också 
heta, soliga dagar i främmande städer som jag så gärna vill 

utforska, som jag vill se ännu litet mer av! Så länge vattnet 
får stärka mig orkar jag, så länge jag minns vad som är vik-
tigt för mig så öppnar sig alltmer av tillvaron för mig! Vat-
ten och nyfikenhet på tillvaron hör ihop. Vattnet lockar mig, 
det porlar, det kvillrar, det forsar, det rinner ständigt vidare. 
Som vattnet vill jag ständigt komma vidare, se mer, upp-
täcka mer, vara med om mer. Vattnet vägleder mig, visar 
livets rytm, riktning, det ger mig krafter att följa i dess svall.

Och jag följer. Jag vandrar, jag ser, jag upptäcker. Under 
vandringen blir jag svettig, dammig. Allt som finns på vägen 
sätter spår i mig. Efter dagens vandringar och upptäckter 
söker jag mig igen en gång till vattenkällan. Jag gör det, 
därför att vattnet ska få rena mig, skölja bort dammet och 
smutsen som samlats på mina fötter. Sedan kan jag närma 
mig andra mänskor, renad från det som hållit andra på av-
stånd. 

Mina närmaste därhemma, mina levande vänner i krukor 
inne och ute, i rabatten och ute i det vilda och fria, i det som 
är Guds trädgård, allt det frodas och doftar så himmelskt 
gott då regnet fått spola över dessa blommor och blader! 
Då ser jag, då känner jag vattnets välgörande effekt i det 
som ger mig syre. Då växterna andas kan också jag andas.

Men också om himlen glömmer bort sig ibland... Då him-
len inte ger av sitt goda på långa tider bär jorden på sin 
egen hemlighet: inne i jordens gömmen vilar ådror, spräng-
fyllda med vatten. Då jordens eget kapillärsystem får fung-
era så vattnas jorden, allt levande, inifrån, nedifrån.

Vattnets själ
Genom jordens dolda skikt tränger livgivande vatten upp 

till rötter och nervtrådar. Då kan blodnävan, brudbrödet och 
vildrosen suga upp näring och så bli än mer blodlila, vanilj-
vita och blekrosa vid vägrenar och dikeskanter, rödklövern 
kan bli så fet och frodig som aldrig förr mitt ute på gärdet. 
Det sker under i underjorden! Där lever Guds skapelse en-
ligt det mönster som Skaparen en gång vävde in.

Och ändå vet jag att vattnet inte längre är enbart un-
derbart. Jag förstår att han inte berättar sagor för mig, den 
gamla mannen som levt hela sitt liv ute i den åländska arki-
pelagen, som säger att trots att vattnet är klart och ogrum-
lat, så är de djupaste skikten döda. Där lever inget längre. 

Vad har vi gjort? Vad gör vi? Vi ser men vi begriper inte 
att vi är en del av kretsloppet, att det faktiskt har betydelse 
vad vi gör med vårt avfall, vilka ämnen vi använder då vi 
städar, diskar, tvättar oss. Varje liten handling bidrar på sätt 
eller annat till vattnets välmående. Varje liten droppe, precis 
som i havet. Visst, vattnet är inte bara en bild, en symbol, 
för det viktigaste för och i livet. Själva vattnets väsen, många 
små droppar som bildar en helhet, är dess själ, dess väsen. 
Därför är vattnet på allt sätt det viktigaste, det mest grund-
läggande, för allt levande.

Gud, tack för vattnet – allt levandes förutsättning och 
livsnäring. Tack för vattnet i våra kroppar, för böljande hav 
och gatans vattenpussar. Du som själv är Livets porlande 
källa, kom med din kärlek till oss! Du är det levande vattnet 
– där väntar du på oss.

Monika Pensar-Granroth: Gud, tack för vattnet – allt levandes förutsättning och livsnäring. 

Miira Strandberg

Pirjo-Liisa Penttinen

Pirjo-Liisa Penttinen
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On kulunut 150 vuotta Suomen Lähetysseuran perus-
tamisesta. Evankeliumin julistus ja ihmisen fyysinen hyvin-
vointi ovat aina kuuluneet yhteen Lähetysseuran työssä. 
Juhlavuoden keräykseen on valittu kohteita eri työmuodoista 
eri puolilta maailmaa. Tuotto menee kaikkein vaikeimmissa 
oloissa eläville: vammaisille, koulun ulkopuolelle jääville ty-
töille, katastrofien uhreille, köyhille opiskelijoille.

Kiinan kirkko tarvitsee pappeja
Kiinan kirkko on ollut kautta aikojen Lähetysseuran yh-

teistyökumppani, saapuivathan Lähetysseuran ensimmäiset 
Kiinan-työntekijät Hunanin maakuntaan jo vuonna 190�. 
Lähetystyö Kiinassa loppui vuosisadan puolivälissä, ja 1980-
luvulta lähtien yhteistyö on toiminut tasavertaisen kumppa-
nuuden periaatteen mukaisesti. 

Kiinan kirkko kasvaa voimakkaasti. Virallisten arvioiden 
mukaan protestanttiseen kirkkoon kuuluu noin �0 miljoonaa 
jäsentä. Nanjingin seminaari, joka on maan johtava teologi-
an laitos, kouluttaa kirkolle pappeja ja teologeja: vuosittain 
siellä ahertaa 170 opiskelijaa. Monet tulevat köyhistä oloista 
eivätkä pysty kustantamaan itse opiskelujaan. Lähettävillä 
seurakunnillakaan ei ole aina varaa kustantaa heidän opis-
kelujaan. Siksi Lähetysseura tukee taloudellisesti vuosittain 
50–80 opiskelijaa.

Lounais-Kiinassa sijaitsevassa Yunnanin teologisessa se-
minaarissa on satakunta opiskelijaa. He kuuluvat Yunnanin 
vähemmistökansoihin ja tulevat kaukaisilta vuoristoseuduil-
ta.

”Monet ovat kotoisin taloudellisesti erittäin köyhiltä alu-
eilta”, kertoo teologian tohtori Miikka Ruokanen, joka on 
opettanut Yunnanin seminaarissa. ”Apu tulee todella tar-
peeseen, sen olen itse nähnyt omin silmin.”

Opiskelu seminaarissa kestää kolme vuotta. Valmistuttu-
aan evankelistoiksi opiskelijat palaavat kotiseuduilleen seu-
rakuntatyöhön. Parin kolmen vuoden päästä heidät voidaan 
vihkiä papeiksi. ”Usein seurakunnilla ei ole varaa maksaa 
evankelistan tai papin palkkaa”, Ruokanen valottaa Yunna-
nin vuoristoalueen elämää. ”Tavallisesti papit viljelevät maa-
ta tai kasvattavat kotieläimiä seurakuntatyönsä ohella.”

Mauritanian tytöt kouluun
Länsi-Afrikassa sijaitseva Mauritania on siirtymässä perin-

teisestä paimentolaiskulttuurista moderniin yhteiskuntaan. 

Perinteisesti tyttöjen on ollut vaikea päästä kouluun, sillä 
heidän vastuullaan on veden hakeminen ja lukuisat muut ko-
tityöt. Monissa perheissä ei ole varaa kaikkien lasten koulun-
käyntiin, ja silloin pojat ovat etusijalla. Peruskoulu on Mauri-
taniassa ilmainen, mutta koulutarvikkeet on hankittava itse. 
Lisäksi yläasteet ja lukiot sijaitsevat kaupungeissa, jonne 

kylistä on pitkä matka. Koulukyytejä ei ole, ja kaukaa tuleva 
koululainen joutuu asumaan sukulaisperheessä tai oppilas-
asuntolassa.

Syksyllä �008 Luterilainen maailmanliitto aloitti kampan-
jan, jonka tarkoituksena on saada tytöt kouluun. Lähetysseu-
ra tukee tuhannen tytön koulunkäyntiä taloudellisesti sekä 
juhlavuoden keräyksen että kummitoiminnan kautta. 

Luterilainen maailmanliitto on toiminut Mauritaniassa 
vuodesta 1974. Se tukee maan köyhimpiä alueita niiden ke-
hittäessä elinkeinojaan, antaa hiv ja aids -valistusta ja auttaa 
taistelussa aavikoitumista vastaan. Suomen Lähetysseura on 
tukenut Luterilaisen Maailmanliiton Mauritanian-toimintaa 
taloudellisesti vuodesta �005.

Pitkäaikainen läsnäolo auttaa katastrofeissa
Viime vuosina katastrofit ovat koetelleet maita, joissa Lä-

hetysseura työskentelee. Vuoden �008 suurimmat avustus-
kohteet olivat Kiinan maanjäristysalue Sichuanissa ja Kaak-
kois-Etiopian kuivuusalue, jossa nälänhädästä kärsii yli kuusi 
miljoona ihmistä. Myanmarin tulva-alueelle vietiin perustar-
vikkeita paikallisen kirkon avustuksella. 

Ensiavun jälkeen siirrytään jälleenrakennukseen, jossa 
paikallisen yhteistyökumppanin läsnäolo on ensiarvoisen 
tärkeää. Pakistanin koillisosa kärsi suunnattomia vahinkoja 
syksyllä �005 tapahtuneessa maanjäristyksessä. Ihmishenki-
en lisäksi menetettiin kokonaisia kyliä: asuintalot romahti-
vat, koulut sortuivat. 

”Patekan vuoristokylissä autettiin koulu uudelleen alkuun 
teltoissa. Uusi koulurakennus on nyt valmistumassa”, kertoo 
marraskuussa �008 alueella vieraillut aluekoordinaattori 
Reino Junttila. ”Ihailtavaa on, että Patekan lasten koulu-
menestys ei ole riippunut koulurakennuksesta: kaikki tämän 
koulun loppututkinnon suorittaneet läpäisivät valtion ko-
keet”, Junttila iloitsee.

Suomen Lähetysseura kerää jatkuvasti varoja katastrofi-
rahastoonsa, jotta se voi lähettää apua viipymättä. Osa va-
roista käytetään jälleenrakennukseen.

Jerusalemissa korjataan ja rakennetaan 
juhlavuoden keräyksen turvin

Juhlavuoden keräyksellä saadaan myös korjattua ajan-
mukaiseen kuntoon 1960-luvulla rakennettu Lähetysseuran 
Shalhevetjah-keskus Jerusalemissa. Kaiserin Augusta Vic-
toria -säätiö, Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen 
kirkko sekä Luterilainen maailmanliitto rakennuttavat Öljy-
mäelle asuntoja erityisesti nuorille perheille ja vanhuksille. 

Paula Laajalahti
Juhlavuoden keräykseen voi osallistua osoitteessa
www.mission.fi/juhlavuosi

Lähetysseura 150 vuotta:
Juhlavuoden keräys tukee vähäosaisia

KOLUMNI

Veden hymni
Vesi väistyy, vesi haihtuu, vesi vajoaa…vesi solahtaa pie-

nimpäänkin koloon, mihin tahansa astiaan, se putoaa pel-
käämättä ja nousee taas höyrynä ylös.

Vesi on nöyrintä maailmassa. Sillä ei ole omaa muotoa, 
mutta se taipuu eteen tulevaan muotoon. Se nukkuu hohta-
vissa pilvissä ja piilee syvällä maassa, se ravitsee kaikki jotka 
ovat janoissaan. 

Ei ihme, että vesi on Pyhän Hengen vertauskuva ja kas-
teen väline.

Vedestä on myös sanottu, että se on kuin nainen. Fransis-
kus Assisilainen rukoili veden, nöyrän sisaren puolesta. Nai-
sen tehtäväksi on nähty ravita, palvella, taipua. Mutta onko 
sellainen, jolla ei ole omaa muotoa, vailla identiteettiä? 

Vesi on kuitenkin kuningatar, kaiken elämän lähde. Sitä 
ilman ei mikään voi elää, ainakaan meidän tuntemassamme 
maailmankaikkeudessa. Siksi kai Jeesus vertaa myös Juma-
lan Sanaa elävään veteen, joka virtaa puhtaasta lähteestä 
ehtymättömästi.

Suomalaisilla on ylin kyllin vettä. Harvat meistä ovat vie-
läkään oppineet säästämään ja kunnioittamaan tätä arvo-
kasta luonnonvaraa. Me tuhlaamme ylellisyyteen ja turhaan 
piittaamattomuuteen määriä, jotka jossakin muualla merkit-
sevät elämän ja kuoleman eroa. Vaikka meillä on lupa käyt-
tää vettä riittävästi, pitäisi meidän edes kunnioittaa sitä niin 
paljon, ettemme heitä sitä hukkaan. 

Minä saarnaan teille vedestä, puhui kerran muuan budd-
halaismunkki. Katsokaa sen iloa, katsokaa sen leikkisyyttä! 
Ottakaa oppia sen sopeutuvaisuudesta, niin ette taitu ja 
ruhjoudu maailman kovissa taisteluissa. Sen sijaan, että kä-
visitte kallion kimppuun, solahtakaa keveästi alas sen seinä-
mää pitkin. Tanssikaa, pisaroikaa, helmeilkää niin kuin vesi, 
joka on ikuista! 

Veden määrä maapallolla ei lisäänny eikä vähene. Kuin 
energia se on pysyvää, se vain muuttaa muotoaan tanssies-
saan luonnon kiertokulussa mukana kaikkialla. Älkää estäkö 
sitä, älkää liatko tai tuhlatko!

Eila Jaatinen

Eila Jaatinen

Mauritaniassa naiset jäävät usein ilman koulutusta, koska heidän 
pitää huolehtia kotitöistä pienestä pitäen. 

Juhlakeräyksen avulla Forward Looking -järjestö voi järjestää kou-
lutuksen �000-3000 näkövammaiselle Nepalissa. 

Paula Laajalahti Kirsti Kirjavainen
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Lähetysliike oli maailman suurin nais-
liike. ”Naisten rooli lähetystyöstä on 

keskeinen. Suomalaisista lähetystyönteki-
jöistä �/3 on naisia, ja lähetystyön talous on 
ollut pitkälti naisten hankkimien varojen va-
rassa”, totesi professori Eila Helander kir-
kon lähetystyön juhlavuoden �009, Suomen 
lähetysseuran (SLS) juhlavuosiseminaarissa. 

  
”Sukupuoli eli gender on sosiaalisesti 

määrittynyt ja rakentunut. Ihmisen rooli on 
joko annettu tai itse rakennettu. Naisen roo-
liin vaikuttavia tekijöitä ovat arvot, normit, 
käytännöt ja asema lähetystyön rakenteissa 
sekä kotimaassa että lähetyskentällä”, Re-
lander määrittelee. 

Suomalaisia lähti Ambomaalle 1870. Nä-
kemys naisen roolista lähetystyössä heijasti 
1800-luvun ja 1900-luvun alun käsitystä nai-
sen asemasta ja tehtävästä yhteiskunnas-
sa. Ensimmäiset naislähetit olivat lähettien 
morsiamia ja vaimoja. He toimivat miehen 
tukena ja työn mahdollistajina. Kodinhoidon 
ohella he toimivat lähetystalon emäntinä ja 
diakoniatehtävissä. Työtä oli niin paljon, että 
useimmat uupuivat. Oli ajateltava uusia rat-
kaisuja.

Naimattomat naiset – lähetyksen 
salainen ase

Naimattomuus nousi naislähettien valtik-
si. Ensimmäinen naimaton naislähetti oli Ag-
nes Meyer, joka lähti Kiinaan 1891 Vapaan 
Lähetyksen lähettinä. Ensimmäiset Suomen 
Lähetysseuran naislähetit lähtivät Afrikkaan 
1898. Selma Rainio (1873–1939) perusti 
Ambomaahan Onandjokuen sairaalan ja toi-
mi siellä �4 vuotta lääkärinä. Hän oli opiskel-
lut Suomessa sukupuolestaan vapautettuna.

”Naiset muuttuivat miehen avustajasta 
täysivaltaisiksi lähetystyöntekijöiksi. Huo-
mattiin, että naiset olivat miehiä halvempia 
ja siivompia työntekijöitä. Rekrytointi tapah-

tui ammatillisen taustan kautta, vaikkakaan 
heille ei juuri ollut osoittaa työpaikkaa. Kaik-
kia naisia ei edes haluttanut jatkaa maallises-
sa ammatissa vaan he halusivat evankelioi-
da”, Helander kertoo. 

”Lähetystyön katveessa ulkomailla naiset 
saivat venytettyä ammatillisia rajoja paljon 
kauemmas kuin kotimaassa. He osoittau-
tuivat varsinaisiksi monitaitureiksi ja selviy-
tyjiksi. Lähettinaisilla oli hyvä koulutus, kas-
vattajan, hoitajan ja hoivaajan rooli sekä 
naiserityinen toimintamalli. He kiinnittivät 
erityistä huomiota paikallisväestön tyttöjen 
koulutukseen.” Esimerkiksi Rosa Hytönen 
perusti Japaniin lastentarhan, jonka kautta 
oli helpompaa evankelioida nyreästi kristin-
uskoon suhtautuvia japanilaisia. Naislähet-
tien tärkeä rooli opetuksessa laajeni mm.  
koulutarkastajiksi, rehtoreiksi ja pappisemi-
naarien opettajaksi. 

Eniten huomiota on herättänyt paikallisis-
ta sukupuolirooleista poikkeava rooli, jossa 
korostui epäerotisoitunut naiseus. Muutos 
1900-luvun loppupuolella antoi naisille mah-
dollisuutta määrittää omaa naiseuttaan. 

Teologinen valtataistelu

”Naisten pääsy lähetystyöhön ja naisten 
merkitys paikallisten kristittyjen toiminnan 
ja johtoaseman kehitykselle herätti kes-
kustelua, ja lähetysjärjestöissä käytiin en-
simmäisenä neuvottelut naisen oikeudesta 
hengelliseen työhön. Syntyi teologista valta-
taistelua, ja mm. Japanissa tapahtui naisten 
syrjäyttämisyrityksiä, jotta nämä eivät olisi 
olleet uhaksi miesten heikommalle seura-
kuntatyöpanokselle. Naisten työpanoksen 
ajateltiin lähinnä koituvan välillisesti miesten 
hyväksi ja lähetysjärjestössä marginaalisek-
si”, Helander toteaa. 

Naiset kuitenkin toimintatehollaan kul-
kivat kohti täysvaltaista lähetystyöntekijän 
asemaa. Ambomaalla vaimoille myönnettiin 

Opettajat Selma Markkanen (kuvassa) ja Elli Lokka toimivat lähetteinä Suomen Lähetysseuran ja NNKY:n tuen kautta Ambo-Kavangolla. Kuvassa Mark-
kanen johtaa ulkoilmajumalanpalvelusta.

Naisen rooli suomalaisessa lähetystyössä
1919 puhe-, mutta ei äänivalta lähettien-
kokouksessa ja naimattomille naisläheteille 
osallistumis- ja äänioikeus työstä päättäviin 
kokouksiin. Vuonna 1930 naisista tuli Ambo-
maalla täysvaltaisia tietyt edellytykset täy-
tettyään. 1907 Kiinassa naislähetit pääsivät 
päätöksentekoon, 1963 Tansaniassa nainen 
saattoi tulla työalueen esimieheksi ja palkka-
tasa-arvo sukupuolten välillä toteutui 1966.

Vapautus sukupuolesta sekä miehille 
että naisille

Paikallisten kirkkojen näkemys naislähe-
teistä muodostui positiiviseksi. Hengellinen 
työ oli keskiössä, eikä enää nähty esteitä 
jopa naisten vihkimiseen papeiksi ainakaan 
niissä maissa, joissa naispappeus oli hyväk-
syttyä. Naiset olivat myös lähetysteologian 
aktiivisia kehittäjiä. Mieslähetit on myös saa-
tettu paikallisen miesväestön keskuudessa 
kokea kilpailijoiksi, kun taas naiset eivät ole 
olleet uhkana miehisille rakenteille.

Lähettinaiset loivat uuden sosiaalisen ka-
tegorian ja toimivat lähetystyön eri tasojen 
pioneereina. Naisen rooli oli keskeinen mut-
ta näkymätön. Lähetystyö merkitsi yhteis-
kunnallisesti tiedostavaa, toisten ahdinkoon 
sitoutuvaa teologiaa ja käytäntöä. 

Mitkä ovet avautuivat? Naislähettejä ko-
ettelivat ammatilliset haasteet, naisen sek-
suaalinen kontrollointi, kosmopoliitin elämä 
ja hengelliset salvat ja saranat. Suurin taiste-
lu käytiin oman lähetysjärjestön kanssa, jota 
johtivat miehet. On kummallista, miksi nais-
ten kokemuksia ei käytetty kotimaassa. Ja 
miksi historia on edelleen miespainotteinen. 
Sukupuoli on aina kysymys, naisille itselleen-
kin. Meillä on maailman paras tuote, jossa 
ei ole miestä eikä naista eli kummallekin on 
annettu vapautus sukupuolesta”, professori 
Eila Helander kannusti.

Anne Lagerstedt

NNKY-liiton 
arkistokuvia 
lähetyskentiltä

Elli Lokka Onquedivassa vuonna 1950.

Kedarin majat, Mupini, v. 1959. Vas. keittiö, puu-
vaja, kanala ja ruokasäilö.

Sairaskierto Kuring-Kurun sairaalassa.

Selma Markkanen ostamassa viljaa Kuring-Kurun 
tyttökoululle. 
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Suomalaisil-
le luku- ja 

kirjoitustaito 
tuntuvat itses-
täänselvyyk-
siltä, mikä ei 
ole ihme, sillä 
Suomessa ti-
lastojen mu-
kaan kaikki yli 
15-vuot iaat 
ovat luku- ja 
kirjoitustaitoi-

sia. Maailmalla se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. YK:n 
kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCOn kansainvä-
lisen tilastoinstituutin, UIS:n mukaan kaikista maailman yli 
15-vuotiaista 774 miljoonaa, joista 64 % on naisia, kärsii lu-
kutaidottomuudesta.

Tämä lukutaidottomuuden sukupuolittuneisuus näkyy myös 
Espanjassa, jossa lukutaidottomia naisia on noin prosentin 
verran miehiä enemmän. Luvun arvioisi suuremmaksi, kun 
katsoo ympärilleen marraskuun lopulla Etelä-Espanjassa si-
jaitsevassa Perianan kylässä, jossa vietetään vuosittain kan-
sainvälistä lukutaitoa juhlistavaa päivää (día internacional de 
la alfabetización de adultos).

Nuorten eläkeläisten kekkerit

Juhlassa eri kylistä opettajiensa kanssa tulleet oppilaat ker-
tovat, kuinka heidän elämänsä on muuttunut lukutaidon op-
pimisen myötä. Kaikki oppilaat kuuluvat niin sanottuun kol-
manteen ikään (la tercera edad) ja ovat suurimmaksi osaksi 
maaseudulta kotoisin olevia naisia. Kolmannella iällä tarkoi-
tetaan työiän jälkeistä aikaa, niin sanottua nuorten eläkeläis-
ten omalle hyvinvoinnille omistettua aikaa, jolloin vanhus ei 
ole vielä riippuvainen muista jokapäiväisessä elämässä toi-
mimiseen. 

Axarquian alueelta, Ca-
nillas de Aceitunon ky-
lästä, tulleen Antonio 
Conejo Navarron oppi-
laat ylistävät �5-vuotias-
ta opettajaansa kärsiväl-
lisyydestä ja taidoista, 
joita he ovat maestronsa 
avulla oppineet. Fidela, 
83, ja Gloria, 78, kerto-

vat kuinka heidän elämänlaatunsa on parantunut lukutaidon 
myötä. Kyyneleet vierivät pakostakin silmäkulmaan, kun he 
kertovat onnellisina kyvystään lukea satuja lapsenlapsilleen 
noin kymmenen vuoden opiskelun jälkeen.

Tunnelma on hyvin emotionaalisesti latautunut; juhlasalissa 
itketään, nauretaan ja jopa lauletaan fandangoa, mikä on 
Andalusiasta kotoisin olevan flamencon yksi neljästä perus-

rytmistä. Puheiden jälkeen nautitaan erittäin suklaista kaaka-
ota ja paikallisia pikkuleipiä, jotka ovat hyvin kaukana kaikki-
en terveysoppaiden suosituksista.

Lukutaidottomana Euroopassa

Vaikka Espanjasta löytyykin lukutaidottomia, on lukutaidot-
tomuus täälläkin harvinaista: 97,9 % kaikista yli 15-vuotiaista 
on lukutaitoisia. 85 % kaikista maailman lukutaidottomista 
asuu 35:ssä Euroopan ulkopuolella sijaitsevassa valtiossa. 
Näissä suuren lukutaidottomuuden maissa lukutaitoisia on 
alle 50 % maan koko väestöstä. Suurin osa näistä valtiois-
ta löytyy Afrikasta, mutta mukana on myös arabivaltioita, 
Aasian ja Tyynenmeren alueen maita, sekä yksi Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian alueen valtio. Voikin olla, että lukutai-
dottomuus eurooppalaiselle on vieläkin vaikeampaa juuri 
siksi, että se on lähes täysin kadonnut ympäröivästä yhteis-
kunnasta.

Illan juhlin-
ta päättyy 
elokuvan Un 
franco, ca-
torce pese-
tas -elokuvan 
katsomiseen. 
Elokuva si-
joittuu 1960-
luvulle, jolloin 
suuri joukko 
espanjalaisia 
muutti Sveit-
siin. Ulkomail-

le muuttanut ihminen on jossain määrin samassa asemassa 
kuin luku- ja kirjoitustaidoton ihminen: kommunikaatiokei-
not ympäröivän yhteiskunnan kanssa ovat heikentyneet, 
mistä johtuen ihminen jää helposti yhteisön ulkopuolelle tai 
marginaaliin.

Tähän liittyen UNESCO puhuukin lukutaidottomuuksista 
perinteisen mustavalkoisen jaon lukutaitoiset/lukutaidotto-
mat sijaan. Nykyään eri kielten lisäksi olisi hyvä omata myös 
internet- ynnä muuta “teknologista” lukutaitoa. Yhteiskun-
nan kasvavista vaatimuksista ei kuitenkaan kannata lannis-
tua, vaan pikemminkin innostua näiden herttaisten espan-
jalaisrouvien tapaan. Kukaan ei ole katkera siitä, että joutui 
nuorena taloudellisen tilanteen pakottamina tekemään töitä 
opiskelun sijaan. He kokivat, että heidän vanhempansa oli-
vat tarjonneet, mitä he kykenivät ja nyt kylän hallinto (ayun-
tamiento) tarjoaa heille sen, mistä he olivat aikoinaan jää-
neet paitsi: koulutuksen. 

¡Eläköön lukutaito ja elinikäinen oppiminen!

Luku- ja kirjoitustaitoa opiskellessa nämä nuoret eläkeläiset 
ovat oppineet paljon myös itsestään ja muista ihmisistä. Jat-

Lukutaidottomalla on naisen kasvot 
kuva oppiminen näyttää niin ikään pitävän ihmisen iloisena 
ja jopa terveenä. UNESCOn teema vuosien �007 ja �008 
kansainvälisillä lukutaitopäivillä 8. syyskuuta on ollut terveys 
teemalla “luku- ja kirjoitustaito on paras hoitokeino”. Ja jos 
sitten vaikka täällä eteläisen Espanjan pienissä kylissä sattuu 
sairaus iskemäänkin, niin hätä ei ole tämän näköinen, sillä 
lähellä on paljon ystäviä, jotka tuovat parantavia yrttejä ja 
välittävää seuraa toipilaalle.
Mahatma Gandhi kehottaa elämään kuin huomispäivää ei 
olisi olemassa ja opiskelemaan kuin eläisimme ikuisesti. Näin 
uuden vuoden alussa onkin hyvä aika miettiä, minkä uuden 
taidon oppimisen ottaisi tulevan vuoden tavoitteeksi. Voisi-
ko se olla esimerkiksi jonkun uuden tietokoneohjelman op-
piminen tai vaikka Helmiakatemiaan osallistuminen?

Johanna Maria Davies, VTM, 
Näkyvän Naisen ulkomaankirjeenvaihtaja

 Lähteet:
UNESCOn LIFE (Literacy Initiative for Empowerment 2006-
2015) –projektin tutkimustulokset.
CIA – The World Factbook.

UNESCO tietoisku
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on 

YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. UNESCOlla on 191 
jäsenmaata ja sen ylimmät päättävät elimet ovat joka toi-
nen vuosi kokoontuva yleiskokous ja hallintoneuvosto. 
Suomi liittyi järjestöön vuonna 1956.

Perussääntönsä mukaisesti UNESCOn tehtävänä on 
“myötävaikuttaa rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen 
edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tie-
teen ja kulttuurin avulla...” Järjestön toimialoja ovat kas-
vatus, luonnontieteet, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, 
kulttuuri, sekä viestintä.

Toiminnan painotukset kytkeytyvät YK:n Vuosituhat-
julistukseen ja sen kehitystavoitteiden toimeenpanoon ja 
niitä ovat muun muassa Koulutus kaikille -prosessi, kult-
tuuridiversiteetti ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, sekä 
pääsy tietoon ja sananvapaus.

UNESCOn toiminnassa korostuvat sen asema normien 
asettajana, kapasiteettien rakentajana, katalysaattorina 
sekä idealaboratoriona. Työmenetelmiä ovat asiantuntija-
kokoukset ja ministerikonferenssit sekä tutkimusohjelmien 
suunnittelu ja toteutus. Järjestö tarjoaa asiantuntija-apua 
ja huolehtii toimintateemojen kansainvälisestä kampan-
joinnista, tilastoinnista sekä dokumentoinnista.

 
Lähde: Suomen opetusministeriö

Vuonna 1958 ilmestynyt Lasten oma aapinen (Otava) on avannut lukemisen salat monille suomalaisille koululaisille. Maailmalla lukutaito ei ole itsestäänselvyys. 
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Olemme saaneet nauttia täällä Keimiötunturin Majalla 
ihanasta talvesta. Lunta tuli paljon jo reilusti ennen joulua ja 
pakkasta on ollut sopivasti. Vain muutamana päivänä pakka-
nen on ollut yli 30 astetta. Kaamoksen kauniit, vahvat värit 
ovat vaihtumassa kirkkauteen kilpaa yhdessä auringon kans-
sa. Päivät pitenevät ja uusi kesä odottaa vielä maltillisena 
hangen alla, mutta tietää aikansa lähenevän päivä päivältä.

Keväthangille

Nyt on paras hetki lähteä nauttimaan kevään hohtavista 
hangista. Juuri Sinua odottavat täällä ladut rauhaisan tun-
turin kainalossa tai avaralla järven jäällä – kaikkialla on tilaa 
hengittää. Kaukana eivät ole myöskään laskettelurinteet, jos 
se touhu on lähempänä sydäntäsi. Tai mitäpä jos tänä ke-
väänä kävisitkin lumikengillä Keimiötunturin huipulla. Vapaa 
peti ja reilusti puuroa – itse asiassa Matti Hemmingin val-
mistama herkullinen päivällispöytä – odottaa sinua erityises-
ti maaliskuun puolivälissä ja pääsiäisen aikaan. 

Kiireettömästi tunturissa

Järjestämme kesäisessä tunturiluonnossa kolme erilais-
ta teemaviikkoa. Juhannuksen alla pääsemme todistamaan 
tunturin puhkeamista kukkaan. Kesään herännyt luonto 
ottaa meidät vastaan juhlapuvussaan niin tuntureilla kuin 
suomaillakin. Etsimme uuden kesän vihreydestä varhaiske-
sän kukkaloistoa. Luonto on samaan aikaan täynnä voimaa 
ja hiljaisuutta. Kulku luonnossa on kiireetöntä linnun laulun 
keskellä joskus jopa yöttömässä yössä, kun linnut ovat jo he-
ränneet mutta sääsket eivät!

Elokuulla tutustumme ja eläydymme tunturissa Raamatun 
naisten elämään. Raamatun mukaan Jumalalla on käyttöä 

Kiireettömästi tunturiluonnossa eri vuodenaikoina

meille kaikille – heikoimmillekin. Tehtävät vain ovat erilaisia 
ja tasapainon löytäminen voi olla haaste. Päivien ohjelmassa 
on kiireettömiä päiväpatikkaretkiä tuntureille, luovia työpa-
joja ja rentoutushetkiä.

Tuntumaa tunturiin -viikko elokuun lopulla on erityisesti 
Sinua varten, joka haluat ottaa retkeilyn ensiaskelaita tuntu-
rissa.  Teemme kiireettömiä, helppoja opastettuja päiväret-
kiä lähituntureille ja laaksoihin.

Syyskuun lopulla halukkaat pääsevät Pallas-Hetta -vael-
lukselle. Vaellus on ihana kokemus hiljaisesta, talveen ve-
täytyvästä luonnosta. Ruska saattaa olla parhaimmillaan tai 
sitten syystuuli on vienyt sen jo ajat sitten pois ja tilalla on 
talven ensi lumihiutaleet. Merkityksetöntä ei myöskään ole 
toistemme hyvä seura, josta saamme nauttia! Erityisesti kaa-
moksen hoitavaan hiljaisuuteen pysähdymme marraskuun 
lopulla Karista kiire – anna hiljaisuuden helliä -viikolla. 

Vielä kerran Keimiölle saa jatkoa – yleisön pyynnöstä. Hal-
miston Paulalta on kyselty viime elokuisen kaltaista ohjelmal-
lista viikkoa kaikenikäisille, niin  vanhoille kuin uusillekin 
Keimiön kävijöille. Ajankohta on elokuun puolessavälis-
sä 15.-22.8. Paulalle ja minulle saa kertoa ohjelmaideoita 
ja ilmoittautuakin tietysti voi vaikka heti!  Ilolla puuhaamme 
Paulan kanssa tuota viikkoa. Olihan se viimeksi niin hauskaa! 
Kaikista näistä viikoista on tarkemmin tietoa kotisivuillamme 
www.keimiotunturinmaja.fi tai soita meille tänne Keimiölle, 
puh. (016) 538 515, niin lähetämme ohjelmat postissa. 

PS. Kiitos Hämeenlinnan tunturikerho Tievalle 
lahjoituksesta.

Terveisin Taija Hemminki

Kuulaat keväthanget kutsuvat Muonioon Keimiötunturin Majalle.

Hyväntuulista huolenpitoa 
Keimiötunturin Majalla

Keimiötunturin Majan ohjelma
KEVÄTVIIKOT 14.2.–2.5.
monipuolisilla laduilla ja lähirinteillä, majoitus ja ateriat, 
alk. 350 e/hlö/vko (la-la)

TUNTURI PUHKEAA KUKKAAN 11.–16.6.
Kesään herännyt luonto ottaa meidät vastaan juhlapu-

vussaan niin tuntureilla kuin suomaillakin. Hinta sisältää ma-
joituksen, ateriat sekä opastetut aloittelijoillekin sopivat päi-
väpatikkaretket sekä rentoutumistuokiot, alk. 340 e/hlö.

RAAMATUN NAISET TUNTURISSA 6.–11.8.
Päiväpatikkaretkiä tuntureille, luovia työpajoja ja rentou-

tumishetkiä Raamatun naisten tunnelmissa. Viikon vetäjinä 
Anna Hukari ja Taija Hemminki, alk. 340 e/hlö.

VIELÄ KERRAN KEIMIÖLLE 15.-22.8. 
Kerro oma ohjelmaideasi!

TUNTUMAA TUNTURIIN 24.–29.8.
Teemme kiireettömiä, opastettuja päiväretkiä lähituntu-

reille ja laaksoihin, aloittelijoiden tahtiin. Hinta sisältää ma-
joituksen, ateriat sekä opastetut retket ja rentoutumistuoki-
ot, alk. 340 e/hlö.

PALLAS-HETTA VAELLUS NAISILLE 26.9.–1.10.
Kaksi yötä Keimiötunturin Majalla, kolme yötä vaelluksel-

la varaustuvissa, Hintaan sisältyy täysihoito/retkiruuat, kulje-
tukset Keimiö-Pallas ja Hetta-Keimiö, enintään 8 hlöä, 330 
e/hlö.

KARISTA KIIRE – ANNA HILJAISUUDEN HELLIÄ 
23.–28.11. Anna hiljaisen luonnon puhutella sisintäsi ja 

uskalla pysähtyä voimaantumaan. Ohjelmassa on luonnos-
sa liikkumista, rentoutumisharjoituksia ja luovaa käsillä te-
kemistä. Hinta sisältää majoituksen, ateriat sekä ohjelman. 
Ohj. rentoutusterapeutti Taija Hemminki. 340 e/hlö.

NNKY-jäsenalennus on -10% Keimiötunturin Majan pal-
veluista. Tilausryhmille järjestämme toiveiden mukaisia oh-
jelmia päiväksi, viikonlopuksi tai viikoksi. Luonto, kiireet-
tömyys, rauha, luova käsillätekeminen ja rentoutusterapia 
liittyvät läheisesti omaan ohjelmatarjontaamme. Välitämme 
lisäksi alueen muita ohjelmapalveluja.

Keimiötunturin Majan tunnelmaa ja lämpöä. Ison majan päädyssä 
mäntyjen takana pilkottaa vuonna �007 valmistunut Kieppi, jossa 
on majoitustiloja, saunat sekä takka- ja kokoushuone. 
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Hei! Nimeni on Heidi Kusmin-Bergenstad ja olen 
elokuussa aloittanut Ruusukuja 76:n projektisihteeri-

nä. Esittelyt ovat minulle usein pienten kertomusten paikko-
ja, sillä nimeni ei ole se perinteisin suomalainen. Nimi Heidi 
tulee Adelheidista, joista kuuluisin lienee pyhä Adelheid 
(k.999), joka oli oman aikansa tahtonainen, intellektuelli ja 
hyväntekijä. Läntisen kalenterin mukaan minulla on nimipäi-
vä �7.7, Unikeonpäivänä. Adelheidin mukaan en kuitenkaan 
saanut nimeäni vaan kuulemma siitä syystä, että Heidi kuu-
losti kivalta. 

Perinteisesti ortodoksi saa nimensä sen pyhän ihmisen 
mukaan, jonka muistopäivänä hän on syntynyt. Tämä kertoo 
tietynlaisesta hengellisestä yhteydestä, joka lapsen ja hänen 
oman taivaallisen esirukoilijan ja suojelijan välillä on. Tämän 
vuoksi perinteisesti kirkollinen nimipäivä onkin syntymäpäi-
vää tärkeämpi. Ortodoksina vietän oikeita nimipäiviäni ni-
meni perusteella olevan suojelijani pyhän neitsytmarttyyri 
Theodosia Tyroslaisen (k.307) päivänä �9.5. Mutta sukuni-
meni on kuitenkin se, joka usein herättää uteliaissa kysymyk-
siä. Isäni suku on alkujansa Vienan Karjalasta ja kerrotaan, 
että Kusmin tulisi kreikkalaisesta pyhästä Kosmaksesta. Ber-
genstad tulee puolestaan mieheltäni Jonakselta. 

Ei nimi naista pahenna ja minua onkin liitossa joskus 
kutsuttu rouva Ruusukujaksi. Kannan tätäkin nimeä ylpeä-
nä, sillä perheväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat 
epäkohtia, joita tuon mielelläni esille, vaikka niistä ei aina 
haluta puhua. Ruusukuja 76 -näyttely on ollut esillä neljällä 
paikkakunnalla: Lahdessa, Helsingissä, Vääksyssä ja Espoos-
sa. Jokainen näyttely on ollut erilainen tekijänsä mukaises-
ti ja jokaisesta näyttelystä olen ollut tavattoman ylpeä. Se, 
että näyttely on jo toteuttajissaan herättänyt keskustelua 
ja saanut heidät toimimaan yhdessä väkivallan vähentämi-
seksi paikkakunnallaan, on hieno asia puhumattakaan niistä 
kaikista, jotka ovat nähneet näyttelyn ja tulleet juttelemaan 
päivystäjän kanssa. 

Näyttelyissä syntyneissä keskusteluissa on pohdittu sitä, 
mistä väkivalta syntyy ja miksi vääristyneestä parisuhteesta 
on vaikea lähteä. Monelle on tullut yllätyksenä se, että väki-
valta kodeissa on niin yleistä. Väkivallasta kodin piirissä vai-
etaan, koska sitä hävetään. Kannustukseksi uhreille haluan 
kuitenkin aina sanoa, että vastuu väkivallasta ja sen häpe-
ästä on tekijällä. Monen kanssa olen puhunut myös lasten 
kasvattamisesta ilman kuritusväkivaltaa. Eräässä Ruusukuja-
näyttelyn yhteydessä järjestetyssä iltatilaisuudessa huolestu-
nut isä kysyi saako lasta enää lyödä remmillä? Nainenkin voi 

olla väkivaltainen, mutta silti lähes 90 % Suomessa kotona ja 
lähisuhteissa tapahtuvasta fyysisestä väkivallasta on miesten 
tekemää. On aika herätä Ruususen unesta. 

Työni Ruusukujalla jatkuu koko tämän vuoden. Näyttelyjä 
suunnitellaan Ouluun, Mikkeliin, Jyväskylään ja Tampereel-
le. Myös NNKY-liiton toimisto vaihtaa toukokuiseksi viikoksi 
osoitteensa Ruusukujaksi, kun alakerran työhuoneisiin koot-
taan näyttely. Toimiston oma Ruusukuja toimii avoimet ovet 
-periaatteella, jonne niin kutsuvieraat kuin ohikulkijat ovat 
tervetulleita. Myös kouluympäristöön ollaan viemässä Ruu-
sukujaa Vääksyn NNKY:n voimin.  

Väkivallasta ei saa vaieta ja sen tähden meillä NNKY:ssä 
on Ruusukuja 76. Näyttelyllä ei paranneta maailmaa, mut-
ta yhdessä voimme tehdä siitä turvallisemman aloittamalla 
omasta lähiympäristöstämme. Tämän vuoden NNKY:n tee-
mana on yhteisöllisyys, johon näyttely sopii kuin veitsi voi-
hin. Ruusukujan projektisihteerinä olen lakannut käyttämäs-
tä sanontaa ”kuin nyrkki silmään”. 

Hyvää kevättä!

Heidi ”Theodosia Adelheid“ Kusmin-Bergenstad (ent. 
Kusmin) alias rouva Ruusukuja

-  tuttavallisesti Heidi

PS. Kuten esittelyihin kuuluu, kerronpa vielä muutaman 
nimitarinan, mainintoja harrastuksistani ja mitä teen töiden 
ulkopuolella. Perheeseeni kuuluu mieheni Jonaksen lisäksi 
kissa nimeltä Veera (ven. usko). Meillä oli joskus myös kaksi 
poikakissaa nimeltä Tyyppi ja Hämminki. Koirakin oli, jota 
pentulaatikkoaikanaan kutsuttiin Ruut Rauhalliseksi. Tässä 
tapauksessa nimi ei ollut enne vaan myöhemmin tätä ylivil-
kasta salukia kutsuttiin Ruut Räyhäksi. 

Vapaa-ajallani opiskelen Helsingin yliopistossa uskon-
totiedettä ja teen gradua homoseksuaalisuuteen liittyväs-
tä teemasta ortodoksisesta näkökulmasta. Olen opiskellut 
myös läntistä teologiaa, Itä-Aasian tutkimusta ja kirjallisuus-
tiedettä. Harrastuksikseni voisin nimetä ekumeenisen toi-
minnan, vieraat kielet, hyvän kirjallisuuden, elokuvat sekä 
nykypäivän nomadismin. Muutamme usein, joskus jopa kaksi 
kertaa vuodessa, joten ainakin turhan tavaran määrä on mi-
nimissään. Jatkuvasta liikkeen tunnusta huolimatta elämäs-
säni on paljon pysyvyyttä, johon kuuluvat läheiset ihmiset ja 
arvomaailmani.

Heidi avustaa Ruusukuja 76 -näyttelyiden 
toteuttamista paikallisyhdistyksiin

Ruusukuja 76 
Näyttelykalenteri 
OULUSSA JA MIKKELISSÄ 
Oulu 23.-28.3 2009, Hyvän mielen talo ,Puusepänk. 4
Mikkeli 11.-17.5.2009

NNKY-LIITOLLA HELSINGISSÄ 5.-9.5.
NNKY-liiton toimisto muuttaa viikoksi Ruusukujalle

KIRKKOPÄIVÄT JYVÄSKYLÄ 21.-23.8.2009
Jyväskylän NNKY:n tiloissa, Puistotori 4 
perjantaista sunnuntaihin kello 9-16.

VÄKIVALLATON VIIKKO 2009
Väkivallatonta viikkoa vietetään valtakunnallisesti loka-
kuussa viikolla 42.
- Näyttelyt Tampereella ja Helsingissä 

VARAA OMA NÄYTTELYSI!
Projektisihteeri Heidi Kusmin-Bergenstad
puh. (09) 434 22925, 040 359 3138
heidi.kusmin-bergenstad@ywca.fi

www.ywca.fi

Ruusukuja 76 -projektisihteeri esittäytyy
Mari Hyttinen

Heidi Kusmin-Bergenstadin mielestä Ruusukuja 76 -näyttely on hyvä mahdollisuus avata keskustelu perheväkivallasta. 
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KUTSU päivystäjäksi 
Maailma kylässä -fes-
tivaaleille 23.–24.5.09
Kiinnostaako vapaaehtoistyö NNKY:n 
osastolla Maailma kylässä -festivaaleilla 
Helsingissä? Festivaaleilla on paljon moni-
puolista ja monikulttuurista ohjelmaa sekä 
musiikkia aamusta iltaan useilla eri lavoilla 
Kaisaniemen puistossa ja sen läheisyydessä. 
Suuressa järjestöjen teltassa ovat esillä mm. 
erilaiset järjestöt ja ystävyysseurat. NNKY 
on osallistunut festareille vuodesta �005 
lähtien. Etsimme mukaan lisää innokkaita 
NNKY:läisiä päivystäjiksi, jotta voimme teh-
dä NNKY-liikettä tunnetuiksi. Päivystäjiksi 
sitoutuville, pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lelta tuleville vapaaehtoisille liitto tarjoaa 
majoituksen ja lounaan. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä Mari Hyttiseen, mari.hyttinen@
ywca.fi, (09) 434� �915.

NNKY:n Maailmanliitto osallistuu Libe-
rian naisjohtajuuskonferenssiin kut-

sumalla NNKY-toimijoita osallistujiksi presi-
denttien Tarja Halonen ja Ellen Johnson 
Shirleifin johtamaan kollokvioon. Sen lisäksi 
NNKY toimii käytännöllisesti järjestämällä 
10.–13.3. workshop-tyyppisen seminaarin, 
jossa NNKY:n paikallisia toimijoita ja heidän 
yhteistyökumppaneitaan koulutetaan omai-
suuden- ja kiinteistönhallintaan sekä hyvän 
hallinnon periaatteisiin. Tästä koulutukses-
ta vastaa osaltaan NNKY-liitto yhteistyössä 
liberialaisten talous- ja lakiasiantuntijoiden 
kanssa.   Naisjohtajuuskonferenssia pohjus-
taneen matkan aikana keskustelimme alus-
tavasti myös siitä, kuinka liberialaiset voisivat 
ottaa huomioon ympäristöasiat majoitus- ja 
ravitsemusaloilla. NNKY:n asiantuntemus ei 
kuitenkaan riitä energiahuoltokysymysten 

NAISTEN PANKKI 
- RAHASTO 
KEHITYSMAIDEN 
NAISTEN 
TUKEMISEKSI

Naisten Pankki on yhteisö ja rahasto 
kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toi-
meentulon tukemiseksi kestävän kehityksen 
periaattein. Naisten Pankki perustettiin tou-
kokuussa �007 yhdessä Liberiassa käyneiden 
vaikuttajanaisten ja Kirkon Ulkomaanavun 
kanssa. 

Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan:
• naisten taloudellista toimeentuloa, 

osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita
• pienlainoja, ammattikoulutusta ja 

muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa 
• muita uusia, innovatiivisia naisten 

yrittäjyyteen tähtääviä pilottihankkeita.

Toukokuussa �007 aloittanut Naisten 
Pankki oli joulukuun �008 loppuun mennes-
sä kerännyt 35� osakasta. NNKY-liitto liittyi 
kannattajajoukkoon hankkimalla Naisten 
Pankin osakkeen.

Helsingissä �7.1.�009 pidetyssä osaka-
sillassa tasavallan presidentti Tarja Halonen 
kannusti osallistumaan Naisten Pankin toi-
mintaan: “Naisten aseman edistäminen on 
köyhyyden voittamisen edellytys.” ”Sijoit-
taminen kaikkein tärkeimpään, eli ihmisiin, 
kannattaa.” Tarja Halonen on itsekin Nais-
ten Pankin osakas. 

Naisten Pankin osakasiltaan oli kokoon-
tunut yli 350 yhteisön osakasta, aktiivia ja 
muita kehitysmaiden naisten aseman paran-
tamisesta kiinnostunutta. 

Sirpa Holopainen

ratkaisemiseen, mutta kannustimme selvit-
tämään mahdollisuuksia esimerkiksi aurinko-
paneeleiden käyttöön sähköntuotannossa. 

   
Liberian NNKY on perustettu jo 1941, ja 

se toimii 8 paikkakunnalla, joten järjestöllä 
on maassa pitkät perinteet. Tarvetta omai-
suuden ja kiinteistönhallinnan kouluttami-
seen on. NNKY:n näkökulmasta katsottuna 
paikalliset yhteistyökumppanit kaipaavat 
nyt kaikkein eniten ruohonjuuritason apua 
ja tukea. Yhtenä konkreettisena lähiajan ta-
voitteena on avata majoituspalvelutoiminta 
pääkaupungissa Monroviassa uudestaan. 
NNKY vuokraa toimitiloja muillekin järjes-
töille, mm. tyttöpartiolaisille. Haasteet ovat 
liberialaisille sisarillemme isohkoja, sillä 
toimitalon suurtalouskeittiö on yhä sisällis-
sodan jäljiltä eli ryöstetty putipuhtaaksi ja 

Suomi ja Liberia johtavat naisjohtajuus-
konferenssia Monroviassa 7.-8.3. 

rakennuksen katto on osittain rikki. Talossa 
toimiville ruoka keitetään sisäpihalla avotu-
lilla alumiinikattiloilla.  

 
Pohdiskelimme lyhyen vierailumme aika-

na Maailmaniiton apulaispääsihteeri Natalie 
Fisher Spaltonin ja Liberian NNKY:n halli-
tuksen kanssa mm. kysymystä: ”Miten kiin-
teistöjä pystyy myös myöhemmin pitämään 
kunnossa ja saamaan ne tuottavaksi ja miten 
kiinteistöt yleensäkin pysyisivät kunnossa?” 
Ymmärrämme, että esimerkiksi talon katon 
korjaaminen ei välttämättä tule ensimmäise-
nä mieleen, jos rahat hädin tuskin riittävät 
ruokaan. Toisaalta, pitkäjänteisemmän toi-
minnan kehittäminen vaatii myös sitä, että 
on tilat, joissa toimia.   

Pirjo-Liisa Penttinen 

Liberian NNKY:n toimitalon tiloissa on järjestön toimiston lisäksi päiväkoti, alakoulu ja muita järjestöjä. NNKY on perustettu 1941 ja se toimii eri puolilla 
maata kahdeksalla paikkakunnalla kouluttaen ja tukien paikallisia naisia parempaan arkeen. Sielläkin uskalletaan unelmoida ja tehdä haaveista totta.

Liberian NNKY:n toimitalon tilat ovat 
sisällissodan jäljiltä. Maittava koulu-
ruoka valmistuu NNKY:n ylläpitämän 
koulun lapsille. Siitä, miten voimme 
yhdessä Liberian NNKY:n kanssa 
tehdä matkaa eteenpäin, voit kysyä 
lisää pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttisel-
tä, pirjo-liisa.penttinen@ywca.fi, 
p. 050 566 4�13.

Pohjoismainen NNKY-NMKY

Pohjoismainen NNKY-NMKY:iden puheenjohta-
jien ja pääsihteereiden kokous järjestettiin �3.–
�5.1. Gjövikissa, Norjassa. Kokouksessa kuultiin 
tuoreimmat kuulumiset kunkin kansallisen yhdis-
tyksen haasteista sekä pohdittiin eri näkökulmista 
kysymystä: Millä tavalla toimintamme on sosiaa-
lisesti merkittävää? Mietityttämään jäi se, miten 
osaamme viestiä entistä paremmin toteuttamas-
tamme sekä ennalta ehkäisevästä että hoitavasta 
työstä ja miten osaamme jatkaa toimintaamme 
tarpeeksi joustavina sosiaalisina toimijoina? Ku-
vassa vas. pääsihteeri Patrik Schröder, pj. Gustav 
Ebenå ja varapj. Ann-Marget Gillerfors, Ruotsin 
KFUK-KFUM; pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen; 
pääsihteeri Gyda Karlsdóttir, varapj. Kristin Sver-
risdóttir ja pj. Tómas Torfason, Islannin KFUM-
KFUK.

NNKY:n Maailmanliitto

Kristin Roaldseth Moyer on valittu Euroopan 
alueen ohjelmajohtajaksi. Hänellä on pitkä työta-
usta kristillisistä järjestöistä. Euroopan, Lähi-idän 
ja Afrikan alueen assistentiksi on valittu Paola 
Salwan. Lue lisää: www.worldywca.org

Kuvat: Pirjo-Liisa Penttinen

Kirsten Lund Larssen

Mari Hyttinen

Maailma kylässä -festivaali vuonna �005.
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Kirjoja, 
kirjoja

Rakkauden lahja. Piispojen puheen-
vuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaa-
lisuudesta. Kirjapaja.

Rakkauden lahja. Piispojen puheenvuoro 
perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta 
-kirja on kirkkomme piispojen enemmistön 
pohdinta mitä rakkaus on ja miten se ilme-
nee hyvällä tavalla. Lasten hyvän elämän 
turvaaminen on yksi kirjan keskeinen teema. 
Lapsi tarvitsee sekä rakkautta että rajoja. 
Keskeinen käsite piispojen kirjassa on kas-
vurauha. Lapsi tarvitsee hyvien, kehittävien 
virikkeiden lisäksi suojaa vääriltä virikkeiltä. 
Tässä asiassa piispat tahtovat vedota pait-
si vanhempiin, myös mediaan ja poliittisiin 
päättäjiin. Ne tarvitsevat rohkeutta rajoittaa 
sellaisten vaikutteiden tulvaa, jotka vaurioit-
tavat tai ohjaavat väärään suuntaan. Kirjassa 
tuomitaan myös perheväkivalta, mutta lähin-
nä lasten näkökulmasta. ”Lapsen häiriköi-
vään käytökseen tulee puuttua, mutta väki-
vallan käyttäminen ei ohjaa oikealla tielle. Se 
vaurioittaa lasta ja hänen kasvuaan”, piispat 
painottavat. Sen sijaan naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa ei mainita nimeltä lainkaan. Tämä 
on selkeä puute. Vaikka naisetkin osaavat 
olla väkivaltaisia, vakavin ongelma on kui-
tenkin usein henkirikokseen asti kulminoitu-
va miesten kohdistama väkivalta naisia koh-
taan. Anne Lagerstedt

Nainen ja viha. Aggressio voimavarak-
si. Elina Reenkola, Minerva. 

Vihan tunne syntyy pettymyksistä halu-
jen ja toiveiden toteutumisessa. Naisen viha 
on pyritty kitkemään pois kielloilla ja ran-
gaistuksilla jo pienestä pitäen korostamalla 
tytöille kiltteyttä, sopeutuvuutta ja palvele-
mista. Viha ei tietenkään minnekään katoa ja 
se voi esiintyä kieroilla ja epäsuorilla tavoilla, 
ja usein väärään henkilöön. Elina Reenkola 
uskaltaa puhua äitien vihasta ja vihanpurka-
uksista lapsiaan kohtaan kirjassaan Nainen 
ja viha. Aggressio voimavaraksi. Äiti saattaa 
olla lapsen pahin kiusaaja. Reenkola väittää, 
että kotona kiusatusta lapsesta usein tulee 
koulussa joko kiusattu tai kiusaaja. Reenkola 
antaa kyytiä sitkeälle myytille enkelimäisestä 
äitihahmosta, josta kukaan itselleen rehelli-
nen nainen ei löydä itseään. Lapsen käytös 
on usein haastavaa ja hoitaminen työlästä. 
Kyllä välillä pinna kiristyy pyhimykselläkin. 
Viha ei Reenkolan mukaan kuitenkaan ole 
pelkästään paha asia, vaan itseä puolustava, 
voimaannuttava tunne. Se vain on kanavoi-
tava oikeaan kohteeseen ja rakentavalla ta-
valla. AL

Vanhojapiikoja ja vapaita naisia, Arja 
Mäkinen. Kirjapaja.

”Niin tai näin, aina väärinpäin” eli naisen 
elämän perusongelma: mikään valinta ei ole 
hyvä, koskaan ei tee oikein. Anja Mäkisen 
tutkimus Vanhojapiikoja ja vapaita naisia pu-
reutuu puolisottomuuteen ja lapsettomuu-
teen tyylillä ja tiedolla. Virkaäiti – kotiäiti, 
”lapsellinen” – lapseton, naimisissa – naima-
ton. Miehiäkin arvioidaan näillä akseleilla, 
mutta ei niin rankasti kuin naisia. Ei riitä, että 
syntyy tietyillä genitaaleilla varustettuna, 
vaan – hullua kyllä – sukupuoli on ansaittava. 
Ihmisillä näyttää olevan hurja tarve lokeroida 
toisiaan ja asettaa lokerot arvojärjestykseen. 
Nainen ei saa tässä vertailussa paljoa mah-
dollisuuksia. Erityisen ahtaalla sosiaalisesti 
ovat puolisottomat ja lapsettomat yksinelä-
jät. Ei väliä, onko elämäntilanne valittu vai 
”kohtalo”, ihmiset katsovat asiakseen udel-
la ja jopa paheksua sekä päin naamaa että 
takanapäin. Tämän kirjan lukemisen jälkeen 
niin ei tee mieli tehdä kenelläkään. AL

Kriminaalipsykologia. Jaana Haa-
pasalo, PS-kustannus.

Traagiset koulusurmat muiden muassa 
ovat herättäneet kysymyksiä siitä, kuinka 
joku voi kyetä tekemään vakavan rikoksen. 
Voiko kuka tahansa meistä kasvaa rikok-
sentekijäksi? Kirjan Kriminaalipsykologia on 
kirjoittanut aiheesta julkista keskustelua he-
rättänyt psykologian tohtori, kehittäjäpsyko-
logi Jaana Haapasalo.

  Kriminaalipsykologia on psykologian 
sovellusala, joka tähtää rikollisen käyttäyty-
misen tieteelliseen ymmärtämiseen. Kirjassa 
esitelty traumamalli tarjoaa selityksen var-
haisten traumakokemusten ja myöhemmän 
rikollisen käyttäytymisen väliselle yhteydel-
le.

  Kirjassa käydään läpi käyttäytymisen 
selitysmalleja ja eri rikoslajeihin liittyviä nä-
kökohtia. Se tutkii, mitä eri rikoslajeista tie-
detään nykyisen psykologisen tutkimuksen 
valossa. Kirjassa käsitellään useita eri rikok-
sia perheen sisäisestä väkivallasta talousri-
koksiin. 

  Rikoksia jätetään harvoin tekemättä van-
kilan pelon vuoksi, vaan turvallisen kasvuym-
päristön ja sisäistyneiden arvojen ja normien 
ansiosta. Haapasalo väittää myös, että op-
pimisvaikeudet ovat kotoisin epävakaista 
kotioloista, jossa lapsen voimat menevät 
henkiseen selviytymiseen eikä oppimiselle 
suotuisten aivokytkentöjen rakentamiseen. 
Erittäin kiinnostava ja lukukelpoinen kirja 
myös maallikoille. AL

Näkyvässä Naisessa nro 6/08 julkais-

tu Johanna Maria Daviesin artikkeli ”Jooga 

ja kristinusko – mahdoton yhtälö?” herätti 

keskustelua NNKY:n jäsenistössä  ja lehden 

lukijoissa. Saimme aiheesta kaksi kirjallista 

kommenttia. Toivomme, että saamme jatkos-

sakin toimitukseen lukijapostia eri aiheista ja 

että lehden sivuilla syntyy virkistävää kes-

kustelua. Kommentteja ja toiveita voi lähet-

tää toimitukseen sähköpostitse osoitteella 

mari.hyttinen@ywca.fi tai postitse Näkyvä 

Nainen, Toimitus, Pohjoinen Rautatiekatu 23 

b, 00100 Helsinki.

Joogaohjaajan 
asenne ratkaisevaa

 
Käsitykseni mukaan moni joogaohjaaja 

on omaksunut itämaisen maailmankatso-
muksen ja ihmiskäsityksen ja tämä asenne 
sävyttää hänen opetustaan. Ohjauksessa 
puhutaan usein itsestään selvyytenä itämai-
sia käsityksiä elämästä ja ihmisestä. Joogan 
liikkeet ovat ehdottoman hyviä, mutta niihin 
kuuluvat henkiset tavoitteet johtavat ajat-
teluun, jossa armon, pelastuksen ja rauhan 
käsitykset eivät enää tule Kristukselta. Ai-
kuiskoulutuksen suunnittelijana koin usein, 
että itämainen ajattelu tuodaan ‘sammute-
tuin lyhdyin’ joogaopetukseen. Moni joo-
gan harrastaja on hiljaa lipunut itämaiseen 
ajatteluun, joka monessa kohdassa suhtau-
tuu kristilliseen ajatteluun kuin tuli veteen, 
jompikumpi häviää. Ei ole kuolemaa, ei ole 
pelastusta, on vain ainainen kamppailu sie-
lunvaelluksen kanssa. 

Annikki Saari-Kokkonen, YM, 
Savonlinnan NNKY:n jäsen

Jooga ja kristinusko 
ovat mahdoton yhtälö

Gospel-liikunta on kristillisiä arvoja koros-
tavaa liikuntaa, mutta sitä ei saisi rinnastaa 
joogaan, sillä näillä kahdella ei ole yhteisiä 
piirteitä.

Gospel-liikuntatunneilla alku- ja loppuru-
kous kohdistetaan aina selkeästi itsestä ulos, 
kolmiyhteiselle Jumalalle. Pyydämme Pyhän 
Hengen läsnäoloa tunneille ja muuhun elä-
mään, muttemme usko, että Pyhä Henki olisi 
meissä sisällä valmiiksi ilman suhdetta Luo-
jaan, pyhään Jumalaan.

Koska joogan perimmäinen idea on löy-
tää voimavaroja itsestä, itsen sisältä, se sul-
kee pois Jumalan ja Pyhän Hengen, jotka 
eivät ole riippuvaisia tai lähtöisin meistä ih-
misistä. Joogan liikkeet on suunniteltu shak-
rojen löytämiseen ja hoitamiseen. Kristinus-
ko ja länsimainen lääketiede eivät tunnista 
shakroja.

Harva muu kuin pohjoismainen joogi 
edes väittää, ettei joogaan sisälly pakana-
uskonnollista ilmaisua (vrt. Hannu Nymanin 
pääkirjoitus Sana-lehdessä 30.10.�008).

Aloittelija ei välttämättä kohtaa jooga-
tunnilla uskonnollisia piirteitä, mutta pi-
demmälle päästessä jooga sisältää paljon 
rituaaleja ja tekstejä muun muassa Raama-
tusta. Joogassa sekoitetaan eri uskontojen 
olemusta ensin hyvinkin positiiviselta näyttä-
vällä tavalla. Raamatun mukaan uskontoja ei 
kuitenkaan voi harmittomasti sotkea toisiin-
sa. Gospel-liikuntatunnit perustuvat raama-
tulliseen kristinuskoon, ei muuhun.

On olemassa useita entisiä joogeja, jotka 
vakavasti varoittavat joogan harrastamises-
ta. Jos kristinuskosta rauhan löytänyt joogi 
myöntää joogan olevan ihmisen sielulle pa-
haksi, ei meidän maallikkojen kannata eh-
doin tahdoin lähteä testailemaan lajia (ks. 
entisen joogin Hannele Koivumäen haastat-
telu Christina-lehdessä 1/09).

Jos olemme Jeesuksen omia, paholaisel-
la tai henkivalloilla ei ole meidän ylitsemme 
valtaa edes joogatunnilla, mutta meidän 
luontomme ja järkemme on herkästi yli-
puhuttavissa ja taivuteltavissa valitsemaan 
myös uskomme ja omantuntomme vastai-
sesti.

Tampereen NNKY
toimitusjohtaja Piia Nurmela
gospel-lattariohjaaja Asta Lehtimäki

Näkyvä KESKUSTELU
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Kiinnostaako NNKY:n jäsenyys?
NNKY on naisten ja tyttöjen kansainvälinen liike, jossa 

toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, avoi-
muus, oikeudenmukaisuus ja pyrkimys tasa-arvoon naisia ja 
tyttöjä vahvistamalla. Jos NNKY:n toiminta ja jäsenyys kiin-
nostavat sinua, liity jäseneksi lähimpään paikallisyhdistyk-
seen. Miehet voivat liittyä kannatusjäseniksi NNKY-liittoon 
sekä joihinkin paikallisyhdistyksiin. Jäsenhakulomakkeen voi 
tulostaa NNKY-liiton kotisivuilta www.ywca.fi -> Mikä on 
NNKY -> Jäsenyys. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa myös 
NNKY-liitosta, p. (09) 434 ��90, leila.variola@ywca.fi.

NNKY tarjoaa jäsenilleen etuja
NNKY-liitto tarjoaa NNKY:n jäsenille etuja, joita ovat Nä-

kyvä Nainen -lehti kuudesti vuodessa, jäsenalennus hotel-
li Helkassa Helsingissä, �0 %:n alennus ravintola 

Helkan keittiön á la carte -hinnoista (ei 
koske lounasta) ja 10 %:n alennus Kei-
miöntunturi Majan palveluista. Lisäksi 
paikallisyhdistykset antavat omille jäse-
nilleen alennuksia mm. kurssien, retkien 
ja leirien hinnoista.

Hotelli Helkassa jäsenalennuksen 
saa vain silloin, kun tekee huonevara-
uksen suoraan hotelliin, puh. 08001 690 
69, (09) 613 580 tai reservations@helka.fi. 
Jäsenyys varmistetaan esittämällä henkilö-
kohtainen NNKY:n jäsenkortti hotelliin kir-
jautumisen yhteydessä. 

Uudet NNKY-tuotteet Tilaukset: NNKY-liitto, Leila Variola, leila.variola@ywca.fi, p. (09) 434� �90

Uskalla unelmoida – uusi lyhythihainen t-paita 
á 10,00 euroa

Uskalla unelmoida 
 Tiskiliina á �,00 euroa – trendikäs!

NOT for sale – vastusta ihmiskauppaa
 Laukkukoukku á 8,00 euroa (tuotto 
Maailmanliiton kautta ihmiskauppaa ehkäise-
vään työhön NNKY:issä).
 Huom. postituskulut eivät sisälly lauk-
kukoukun hintaan, toimitus mielellään muulla 
tavalla kuin postitse.

Huulirasva: á �,50 euroa (sis. aurinkosuojan)
NNKY | KFUK | YWCA | www.ywca.fi

Kysy NNKY-paikallisyhdistysten tukkuhinnat liitosta.

Kuvat: Mari Hyttinen

Lisäksi vielä saatavana: 
Suuri sisarpiiri -historiakirja, alehinta 15,00 euroa

Keimiötunturin Majalla on myytävänä naisten ja miesten kauluspaitoja (á 15 e) sekä fleece-liivejä (á 30 e). Tiedustelut: Keimiötunturin 
Maja, Jerisjärventie 3�0, 99300 Muonio, p. ja faksi (016) 538 515, GSM 0500 �09 630, keimiotunturin.maja@co.inet.fi
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Säännöllisesti kokoontuvat: 
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan äiti-Teresan peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen piiri. 
To klo 15-17 monikulttuurinen naisten ryhmä
Su klo 14 raamattupiiri, yhteistyössä Raamattuopisto
Kellarikirppis, Asemak. 15, avoinna torstaisin klo 16-18. 
Tilaisuudet pidetään yhdistyksellä, Isokatu 15, ellei 
toisin mainita. NNKY:n toimitila on remontin vuoksi 
suljettu tämän kevään aikana pari kuukautta. Ryhmille 
pyritään järjestämään korvaavat tilat!
Tiedustelut: toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi, puh. 
040 7514480, maarit.peltoniemi@co.inet..fi. 
KAMALAT ÄIDIT
vertaistukea murrosikäisten lasten äideille -projekti
Vanhemmuuden teemaillat kerran kuukaudessa avoin 
tilaisuus ryhmissä käyneille äideille ja muille kiinnos-
tuneille. Kokoontumiset maanantaisin klo 18 Oulun 
NNKY:llä, Isokatu 15: 23.2. ”Kun kaveripiiri muuttuu”, 
23.3. ”Myötäelävä vuorovaikutus” ja 27.4. ”Riittävän 
hyvä vanhemmuus”. Kysy lisää Kamalat äidit -ryhmistä!

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

Lähetyspiiri parillisten viikkojen maanantaina klo 13 
Pirkkalan kirkon aikuistyön huoneessa. 

Savonlinnan NNKY
Lisätietoja: pj. Ulla Juuti, p. 044 322 9371, 
ullaju@dnainternet.net, siht. Anna-Liisa Kohonen, 
p. 044 325 0460, limppu.melkinen@gmail.com

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-asuntola ja Itu-projekti 
sekä NMKY:n sali Puisto-Emmauksessa, Hämeenpuis-
to 14. Hostel Sofia – Tampereen NNKY, Sofiansali ja 
Takkahuone, 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

Ystävänpäiväkutsut la 14.2. klo 15–17, Näsinsali, 
Seurakuntien talo, Näsilinnank. 26, yhteistyössä KRS, 
Tampereen NNKY, Tuomiokirkkosrk ja Helluntaisrk
Kansainvälisen naistenpäivän tapahtuma pe 6.3. klo 
12–15, Näsinsali, Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, 
järjestäjänä Tampereen ev.lut. seurakunnat
Maailman rukouspäivän ilta pe 6.3. klo 19, Katolinen 
kirkko
Esirukousseminaari pe–la 20.–21.3. alk. pe klo 18.30, 
Puistosali, Antti ja Helena Hämäläinen
Ristin tietä kohti ylösnousemusta: Pääsiäisen 
sanoma Raamatun sanan ja kuvan valossa ke 8.4. klo 
18.30, Siskolikka, taidemaalari Annukka Laine
NNKY-päivän aamiainen ja NNKY-liiton tunnus-
tuspalkinnon jako pe 24.4. klo 10–12, Puistosali, 
Hämeenpuisto 14 F
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Rukoustunti ma ja to klo 8.30, ti ja ke klo 13, Neuvon-
tapiste Itu
Tunturipiiri parittomien vkojen ma klo 15, Takkahuone
Iloa elämään -ryhmä mielialojen parempaan hallintaan 
ma klo 18–20 alk. 2.2., kahdeksan kokoontumiskertaa, 
Hilja-huone, Hämeenpuisto 14 F, kriisityöntekijä Kristii-
na Mattson, 12 e, ilm. p. 040 743 7506
Kansainvälinen naisten olohuone ke klo 10–12, 
Siskolikka, Marjatta Muilu
Kuukauden teemakahvit joka kuukauden ensimmäi-
nen ke klo 14, Sofiansali
Pyhäkoulu su klo 15–16, Siskolikka
Retkiryhmä, seikkailua valituissa kohteissa, tied. Kris-
tiina 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
LIIKUNTAA 
Aamuvoimistelu ma klo 10, NMKY:n sali, Puisto-Em-
maus, Tuula Kolomainen
Lentopallo to klo 10, NMKY:n sali, Puisto-Emmaus, 
Heli Mäenpää
Äiti-lapsi-lattarit ma klo 17, Uudenkylän srk-koti, Ali-
Huikkaantie 13, Saija Taponen
Gospel-lattarit 
- ma klo 18 Intro, Kyttälänkatu 1, 1. krs, Meri Lehtimäki
- ma klo 18 Tempo, Kyttälänk. 1, 3. krs, Asta Lehtimäki
- ti klo 18 Vatialan srk-koti, Holvastint. 6, Nina Nurmi
- ti klo 18 Tempo ja klo 19 Intro, Pispalan kirkko, Pispa-
lan valtatie 16, Asta Lehtimäki
- pe klo 18 Intro, Sääksjärven srk-koti, Pitkäahteentie 
12, Asta Lehtimäki
Gospel-spice ma klo 19, Kyttälänk. 1, 1. krs, Senni R.
Partiolippukunta Tampereen Lokit ry
Sudenpentulaumat ja vartiot kokoontuvat kerho- ja 
partiotila Pamauksessa, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs

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. 

Nro 2/2009 aineistopäivä on 9.3.
Lehti ilmestyy 3.4.

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A 13, 00100 Helsingfors. www.kfuk.fi
Information om verksamheten ger ordförande, 
tel 040 715 2343, pia.ohman@prakticum.net
 
Tjejer i kyrkan
I mars startar en tjejgrupp för flickor i åldern 16-22. Den 
riktar sig till alla unga kvinnor som är nyfikna på tro, 
kyrka och kvinnoväxande. Ett äventyr in i vuxenlivet 
med korset som kompass. Ledare: Maria Sundblom 
Lindberg. Anmälningar till Nina Österholm, tel  
050-324 9601 / nina.osterholm@helsinki.fi. Första tio 
anmälda får plats i gruppen. Gruppen arrangeras i 
samarbete med Johannes församling.
Femklubben
samlas till middag följande onsdagar: 11 mars och 8 
april. Plats Helkan keittiö kl. 18.

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, Katri Mäki p. 0400-582 437, 
katri.maki@hnnky.fi

Ke 18.2 klo 18-20.30 Kädentaitokerho Alppilan 
kirkolla (Kotkankatu 2): valokuvakehyksiä. Ohj. Marika 
Karttunen. Maksuton. Tervetuloa!
Ke 4.3. klo 18-20.30 Kädentaitokerho Alppilan kirkolla 
(Kotkankatu 2): ruusuja kankaasta ja paperista. Ohj. 
Marika Karttunen. Maksuton. Tervetuloa!
Su 8.3. Kansainvälinen naistenpäivä 
klo 18 Naisten Messu Alppilan kirkossa (Kotkanka-
tu 2) Messuun etsitään suunnittelijoita, toteuttajia ja 
avustajia erilaisiin palvelutehtäviin, kuten lauluryhmä, 
kahvitus, esirukous, runonlausunta ja koristelu.
La 21.3. klo 16 AINO - tahdon tämän rakkauden
Teatteri Avoimet Ovet (Cygnaeuksenkatu 4)
Ilmoittaudu ja varaa lippusi HNNKY:n toimistosta 
torstaihin 5.3. mennessä. Liput: 14 e (opisk./työttömät), 
eläkeläiset 22 e ja muut 24 e + 1,50 e varausmaksu. 
 Ti 24.3. klo 17.30 Sääntömääräinen kevätkokous 
toimitilassa. Kutsumme kaikkia jäseniä mukaan!
Ke 1.4. klo 18-20.30 Kädentaitokerho Alppilan kirkolla 
(Kotkankatu 2): pääsiäismunia ja askarteluja. Ohj. Mari-
ka Karttunen. Maksuton. Tervetuloa!
Säännöllinen toiminta aikuisille
- Sählyä naisille ja miehille to klo 19 ja pe klo 17.30 
Alppilan kirkon liikuntasalissa yhteistyössä Alppilan 
seurakunnan kanssa. (Kotkankatu 2) Maksuton. Lisä-
tietoja: Teemu Hurme p: 050 462 0980.  
- Rättis to klo 13.30 Senioritalo Sandelsin kahvilassa.
- Ompelutupa to klo 17-20. Neulo ja paranna maa-
ilmaa -ryhmä joka kuun 3. to ompelutuvan yhteydessä.  
- Paavalin seurakunta järjestää Gospel-lattareita la 
14.2., 21.3.., 25.4. ja 16.5. klo 14 vauhdikas Tempo (75 
min) ja klo 15.30 alkeis-Intro  (75 min). Ota mukaan 
vesipullo! Paikka: Toukolan kirkon liikuntasali (Korean-
katu 2). 5 e/tanssitunti, koko kevään tunnit (5 kertaa): 
20 e, käteismaksu. Ohj. Asta Lehtimäki (24.1. ja 16.5.), 
Pialiina Ristolainen (14.2., 21.3., 25.4.)
Nuorisotyö
Helmi-ohjaajakoulutus 13.–15.3. Vuorilahden kurssi-
keskus, Helsinki. Hinta 50 e, sis. täyshoidon + Helmi-
juttu-kirja  20 e. Helsingin NNKY maksaa koulutuksen, 
mikäli sitoudut ohjaamaan yhdistykselle yhden ryhmän.
Koulutus soveltuu niin työntekijöille kuin vapaaehtoisille 
aikuisille. Ilmoittautumiset 13.2. mennessä. Vapai-
ta paikkoja voi tiedustella myös ilmoittautumisajan 
jälkeen. Voit myös tiedustella mahdollisuutta tilata 
koulutusta omalle paikkakunnallesi.
Helmiryhmät yhteistyössä seurakuntien kanssa
Vuosaari, 17-19 -v. maalis-huhtik. kaksi viikonloppua.
Paavalinkirkko, 19-30 -v. maalis-huhtik. 2 viikonloppua.
Laajaranta, 10-12-vuotiaille ke klo 16-17.30.   
Pakila, 11-14 -v. ma klo 17.30-19.
Varhaisnuorten (7-14-v.) kerhot:
Ma klo 17.30–19 Helmi-kerho 11-14-vuotiaille tytöille 
Pakilan kirkolla (Palosuontie 1). Kausi 19.1.–24.4.2009.
Ke klo 17–18.30 kädentaitokerho 9-13-vuotiaille 
tytöille Myllypuron kirkolla (Neulapadontie 12). Kausi 
14.1.–13.5.2009. Kausimaksu 10 €. 
To klo 17–18 liikuntakerho 8-12-vuotiaille tytöille 
Herttoniemen kirkolla (Hiihtomäentie 23). Kausi 15.1.- 
14.5.2009. Kausimaksu 10 €.
To klo 13.15-14.45 tyttökerho 8-12-vuotiaille tytöille 
Merirastin nuorisotilassa. Kausi 8.1.-14.5.2009.

Pe klo 17–19 Kokkikerho Vuosaaren srk:n Hard Gospel 
Cafessa (Kahvikuja 3). Kausimaksu 15€. 
Kerhonohjaajia etsitään! yli 15-vuotiaista nuorista 
ja aikuisista syksyn uusiin kerhoihin. Ota yhteyttä 
15.3. menn., jos innostuit. Ohjauksesta pieni palkkio.
16.-21.2. Ketjureaktori – talvilomatapahtuma Hel-
singissä. HNNKY on mukana varhaisnuorisojärjestöjen 
9-12 -vuotiaille suunnatulla KAKARIANSAARILLA 
Kumpulan toimintatalolla ti-pe n. klo 12-18. Maksuton.
Luvassa kivitöitä, keppihevosia, avoin ateljee, pelejä, 
välipalapaja, tanssia ja mahdottomien tehtävien rat-
kontaa. Tapahtumaan otetaan mukaan mielihyvin myös 
vapaaehtoisia aikuisia valvojiksi. www.nk.hel.fi/reaktori/
Vuosaaren Kesäklubit 9-13 -vuotiaille: Luovari 1 
1.-5.6. ja  Luovari 2 8.-12.6. Sitovat ilmoittautumiset 2.-
30.4. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

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)
Toimisto avoinna ma-to klo 10-14
Toimistonhoitaja Kaija Polso, puh. 050-3878 950
Kaikki tapahtumat ovat Joensuun NNKY:llä, Malmik. 2. 

Raamattupiiri jatkuu joka toinen tiistai klo 13–15  seu-
raavasti: 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4. ja 12.5.
Harrastekerho jatkuu joka toinen tiistai klo 12–15 seu-
raavasti: 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5.
Yksinhuoltajaäitien ja yksin odottavien vertaistu-
kiryhmä yhteistyössä MLL:n kanssa kokoontuu 24.2., 
18.3., 14.4., 5.5. ja 26.5. klo 17–19 . 
Perhekahvila perjantaisin klo 9–14, yhteistyössä MLL:
n kanssa.
Englannin keskustelukerho naisille perjantaisin klo 
14.30–15.30
Jonna-nukenvalmistuskerho kaikenikäisille naisille 
perjantaisin klo 16–19, ohjaajana nukketaiteilija Marina.
Muuta toimintaa:
Tiistaina 17.3. yhteisilta ort. srk:n naispiiri Ksenian 
kanssa NNKY:llä, aiheena ihmiskauppa. Mukana 
NNKY-liiton järjestösihteeri Riitta Räntilä, joka tuo liiton 
terveiset ja kertoo Not for sale -kampanjasta. 
Tiistaina 28.4. yhteisilta Ksenia-piirin kanssa ort. seu-
rakunnan tiloissa, aiheena Pienimmän Lantin Yhteisö. 
Outi Piiroinen-Backman tulee puhumaan ja toimitta-
maan nk. lanttikirkon.

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.
 
pe 6.3. klo 18 Maailman rukouspäivän tilaisuus 
Keljon kirkossa, pastori Heidi Watia
su 8.3. klo 15 lehtori Heidi Tuorila-Kahanpää kertoo 
Jyväskylän lyseon rehtori Kahelinista
ma 23.3. klo 18 sääntömääräinen vuosikokous
su 29.3. klo 15 kirkkomme herätysliike-sarjassa piirisih-
teeri Osmo Kangas kertoo herännäisyydestä ja Siionin 
virsistä
AVOIN KOHTAAMISPAIKKA aamiaisineen ti klo 9-11:
17.2. Asiaa Armon kodista, Lea Oksanen
24.2 Jyväskylän NNKY:n vaikuttajanaisia 110 vuotta 
sitten, Eeva Vähäkangas
3.3. Tolstoin Anna Karenina, Pirkko Sintonen
10.3. Mikä suomalaisia naurattaa? Anita Särkkä
17.3. Kevyttä kasviksista, Eeva Vähäkangas
24.3. Rakkauden lahja, piispojen puheenvuoro-kirjasta
31.3. Klassikkokirjailijoiden jalanjäljissä Pietarissa, 
Eeva Vähäkangas
Kirjapiirit:
4.3. klo 18 kirjapiiri II, Arvid Järnefelt: Vanhempieni 
romaani
24.3. klo 18 kirjapiiri I, Anton Tsehov: Suuret kertomuk-
set
1.4. klo 18 kirjapiiri II, Tuula-Liina Varis: Irma
Muut piirit:
2.3. klo 10 svenska bibelkretsen
17.3. klo 18 latinanpiiri
Exodus-raamattupiirin kokoontumiset p. 040 7404472
Lasten musiikkileikkikouluryhmät ke klo 16.30 ja klo 17
Nuorten pianokerhot ma klo 14 ja to klo 15

Keski-Uudenmaan NNKY
Lisätietoja: pj. Liisa Hynynen, p. 050 353 1225, 
nnkykeskiuusimaa@gmail.com

Kriisiraskauspuhelimessa puh. 040 518 8783 
luottamuksellisia keskusteluja ma-pe klo 16-21
Jokos-piiri kokoontuu parillisten viikkojen tiistaina klo 

16 Viertolassa. 
Lanttikirkko Maailman rukouspäivänä 6.3. Keravalla 
kirkon alasalissa klo 18. Tervetuloa!
Lisäksi yhdistys järjestää muun muassa naisten iltoja 
ja lähetyslenkkejä ja on mukana Pienimmän lantin 
yhteisön toiminnassa.

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

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

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 

YSTÄVÄNPÄIVÄKEKKERIT la 14.2. klo 15 alkaen. 
Ohjelma ”nyyttikesti”-periaatteella, virvokkeet talolta.
MAAILMAN RUKOUSPÄIVÄN iltahartaus pe 6.3. klo 
18.30.
MAALISKUUN JÄSEN- JA YSTÄVÄTAPAAMINEN 
su 8.3. klo 14.
KRISTUS-PÄIVÄ la 14.3. klo 15 alkaen. Raamattutun-
teja; past. Per-Olof Malk ym. Iltatilaisuus klo 18. Ruo-
kailu ja kahvit. Järj. Evankeliumin opintoyhd. ja KNNKY.
SIUNAUKSIA ELÄMÄÄN -ILLAT: To 19.3. klo 18(kah-
vi klo 17.30).”Kärsimyksen siunaus”. Pirkko Laakkonen 
ym. Järj. Suomen Raamattuopisto ja KNNKY
PIIRIT: Lähetyspiiri parittomien viikkojen ke klo 13, 
raamattupiiri parillisten viikkojen ke klo 13.
LAULURYHMÄ harjoittelee ma klo 16.
NAISTEN LAUANTAITAPAAMISET kerran kk.
PERHEKAHVILA ma klo 13–16, to klo 9.30–12.
PÄIVYSTYS toimistolla ti ja to klo 9 – 11. Anna-Liisa 
Granö, puh. (017) 261 4500.
Muista tapahtumista paikallisissa lehdissä.

Lahden NNKY
Vapaudenkatu 8, Lahti
puh. 03-7349797, fax 03-7349787
ywca@phnet.fi, www.nnkylahti.fi
Seija Finsk  puh. 040 865 5878
Theresia Salminen puh. 050 545 3038
Toimisto avoinna ke klo 9-13
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 eri teemoin:
- to 19.02. Kuvia kuluneelta vuodelta ja vuosikokous
- to 19.03. Meksikolaisen naisen elämä ja kulttuuri
- to 16.04., 14.05.
Illat pidetään klo 16.30 alkaen Mikkelin Tuomiokirkko-
seurakunnan yläsalissa 
Käsityöpiiri ma 16.02., 16.03., 20.04., 11.05.
Valmistetaan yhdessä käsitöitä, jotka lahjoitetaan eri 
tavoin apua tarvitseville!
Klo 13-15 Srk-keskus/kokouskellari - Ohj. Elvi Tanttu
Mikkelin Tuomiokirkon jumalanpalveluksen palve-
luryhmä: su 31.05. helluntai – kirkko kauneimmillaan!
Hiljaisen viikon kirkkopäivystys
Ruusukuja 76 -näyttely perheväkivallasta toteutetaan 
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa 12.-16.5.2008 
Valmistamme pääsiäisristin mosaiikista ja mietimme 
ristin sanomaa. Kurssi 2 iltaa, toteutus Mosaiikkimiljöö 
Oy ja ristin sanomaan johdattaa Raila Leino-Ehnroth 
Jäsenmatkat keväällä Kotkaan (1 pv), kesällä Bengts-
kärin majakka (2 pv)

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

Hiljaisuuden rukoushetket tuomiokirkon kryptassa 
joka toinen ke klo 19: 28.1., 11.2., 25.2., 11.3. ja 25.3., 
järj. Sinapinsiemen ry, Oulun NNKY ja tuomiokirkkosrk.
Vuosikokous Vanhassa pappilassa 12.2. klo18. Esillä 
sääntömääräiset asiat.
Piirustuskurssi kokoontuu tiistaisin klo 18 kevätkau-
della kymmenen kertaa, alkaen 27.1. Osallistumismak-
su 20 e, ohj. Päivi Pussila. Ryhmään mahtuu vielä.
Tutustuminen suolahoitoon 25.2. klo 18. Maksu 14 
euroa. Ilmoittaudu Maaritille, puh. 040 7514480!
Maailman rukouspäivän merkeissä vietetään hiljaisuu-
den rukoushetkeä 11.3. klo 19 tuomiokirkon kryptassa. 

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta



15

Näkyvä Nainen® - NNKY:n jäsenlehti
ILMESTYMISAIKATAULU 2009
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Lähetä lehteen tuleva aineisto osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi. 
Jos kyseessä on pitkä juttu, otathan yhteyttä jo ennen aineistopäivää. 
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NNKY:n KALENTERI 2009
6.3.        Maailman rukouspäivä MRP
8.3.  Kansainvälinen naistenpäivä
�4.4.  Maailman NNKY-päivän brunssi, Tampere
�4.–�5.4. Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäivät, Tampere
�3.–�4.5.  Maailma kylässä -festivaali, Helsinki
5.–7.6.  Lähetysjuhlat, Tampere
�0.8.  NNKY:n työntekijätapaaminen Jyväskylä
�1.–�3.8.  Kirkkopäivät, Jyväskylä: Onni täällä vaihtelee
31.8. Paikallisyhdistysten hankeavustushakemukset
8.–11.10.   NNKY:n järjestöpäivät 
 Keimiötunturin Maja & Kiepissä, Muonio
11.–17.10. Väkivallaton viikko / Väkivallaton lokakuu
18.–15.10. Vastuuviikko
8.–14.11. NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikko
�1.11. Liittokokous
1.1�.    Maailman aids-päivä
�.1�.  Uskalla unelmoida: Unelmanpäivä yhdistyksissä

uutiset
nyt

Partiosihteeri Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041, marjat-
ta.muilu@tnnky.fi, lippukunnanjohtaja Leena Valta, 
p. 041 544 8116, leenava@gmail.com
www.tampereenlokit.fi
ITU-PROJEKTI
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa ja jälkikrii-
sissä oleville tytöille ja naisille.
Neuvontapiste Itu avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 
15–18, keskusteluapua ja ilmaisia raskaustestejä, 
Hämeenpuisto 14 F, p. (03) 254 4055
Puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567,
itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Tied. ja ilm.  Outi Papunen, p. 050 401 5567
Mahdollisuuksia abortin käsittelyyn, tiedustelut p. 050 
401 5567
- Vertaistukiryhmät abortin läpikäyneille: Armahdettu 
ja vapautettu -ryhmä alk. 15.1. ja Journey-ryhmä alk. 
17.3., Neuvontapiste Itu
- Itu-vertaistukiryhmä miehille tarvittaessa, tiedustelut 
Harri Jukkala, p. 050 572 8975
- Vertaistukiviikonloppu kevätkaudella, Kiviranta
Tavataan Siskolikassa, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs 
- Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lasten 
kanssa oleville to klo 10–13, (lastenhoito järjestetty)
- Masukahvila odottaville äideille ma klo 12–14 alk. 
19.1., Annemari Mäkiniemi, ilm.  p. 050 680 76
JOPA-ASUNTOLA (Jalat Oman Pöydän Alle)
Tuettua yhteisöasumista itsenäistyville nuorille naisille 
(17–24 v.). JOPA-asuntola, Satakunnankatu 31 B, 3. 
krs, p. (03) 254 4054
Tied. vastaava ohjaaja Saara Andersen, p. 050 995 
7696, tai ohjaaja Heini Aalto, p. 050 995 7697.
HOITOAPUA LAPSIPERHEILLE
Äidikepalvelu, kotitalousvähennyskelpoista lastenhoi-
toapua tilapäiseen tarpeeseen, päivystys ma–pe klo 
8–11, p. (03) 254 4045, 040 586 5045
Äidikekurssi, tied. ja ilmoittautumiset, p. 040 586 5045
MONIKULTTUURINEN TOIMINTA
Suomen kielen ja kulttuurin ryhmät ma–pe klo 9–15, 
tied. Pirjo Toivonen, p. (03) 254 4021, 040 583 5037
Tampereen NNKY:n toimintaan ja tilaisuuksiin osal-
listuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

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.

HUOM. TURUN NNKY:SSÄ VESIVAHINGON KORJA-
US HELMIKUUN LOPPUUN ASTI.
Turun NNKY:n vuosikokous su 22.2. klo 17 Kupittaan 
seurakuntakodissa, Sirkkalankatu 4
Ideanikkarit kokoontuvat ti 3.3. klo 18
Maailman rukouspäivä pe 6.3. klo 18 Turun Adventti-
seurakunta Yliopistonkatu 29 a
Tunturikerho 10.3. klo 14
Kirjallisuuspiiri kokoontuu ma 16.3. klo 14 (Miika 
Nousiainen - Vadelmavenepakolainen)
Marianpäivä iltapäiväkahvit su 22.3. klo 14. Mukana 
Tuija Leeste
Myyjäiset ja keittolounas la 4.4. klo 11–13
Kirjallisuuspiiri ma 20.4. klo 14 (Kaius Niemi, Helena 
Ranta - Ihmisen jälki)
Kirpputori la 9.5. klo 12–14
TimeLessBody ma klo 17.15–18 Luostarivuorenkoulu, 
Luostarink. 1./ Tiina Holopainen p. 050 5541661
Raamattupiiri ma klo 14 paritt. vkot. (NNKY:ssä 9.3.)
Turun Naislaulajien kuoro maanantaisin klo 18–20
Englanninkeskustelu ryhmä tiistaisin klo 16.30–18/ 
Mea Aaltonen p. 0400 527280

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@ehtookoto.fi, p. 050 386 3372
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) 

Helmikuussa Helmi-projekti: Valokuvanäyttely Usko 
ja Toivo, diakoniasäätiön ja VYK:n kanssa yhteistyössä, 
yhteiskoulun kirjasto
18.2. Vuosikokous, Tallukassa
6.-7.3. Helmiakatemia, Vääksy
8.3. Lanttikirkko, Maailman rukouspäivä
14.3. Pilkkikisat
1.4. Jäsenilta, Pirjolla, Vaapputie 3
3.–4.4. Helmiakatemia, Vääksy

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

®

Rennon tyylikäs 
suomalainen

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

Paikallisyhdistysavustukset 1/2009 
Paikallisyhdistysavustuksia haki 16 yhdistystä ja Itä-Suomen verkosto. Hankeavustuk-
sia tuli 5 yhdistykseltä 6 hankkeeseen ja lisäksi anomus Turun Tähti-Tytöiltä.

NNKY-liiton hallitus päätti avustusten myöntämisestä seuraavasti:
Toiminta-avustukset yhdistyksille yht. 43.000 euroa: 
Helsinki, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Turku, Vaasa ja 
Vääksy kullekin 3.000 euroa sekä Hämeenlinna, Keski-Uusimaa, Kotka KFUK, Mänty-
harju ja Valkeakosken seutu kullekin �.000 euroa.
Itä-Suomen verkostolle myönnettiin �.000 euroa.
Turun Tähti-Tytöille myönnettiin 1.000 euroa.
Hankeavustukset yht. 7.500 euroa:
Helsinki: musiikkileikkikoulutoiminnan käynnistäminen  1.000 e
Joensuu: Jonna-tyttötyöhanke 3.000 e
Jyväskylä: Pyhiä naisia 500 e
Lahti: Nardus: eri-ikäisten naisten voimaannuttaminen 3.000 e

Hallitus merkitsi tiedoksi, että leiritoiminta on yhdistyksen perustoimintaa, joka ei täy-
tä hankkeen kriteerejä. HKI

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

Uudistettu
Keimiötunturin
Maja & Kieppi 
tarjoaa 
majoitusta,
kotiruokaa ja 
monipuolisia
ohjelmapalveluja.

Keväthangille Keimiötunturille
alk. 350 €/hlö täysihoitoviikko;
28.2.-2.3  alk. 100 € /2 vrk

Keimiötunturin 
Maja & Kieppi

KeimiotunturinMaja_Tunturilatu_a1   1 23.1.2009   16:42:42
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Hiv-positiivisuus -diagnoosi asettaa ihmi-

sen suuren haasteen eteen, mutta ei merkit-

se välttämättä kuolemantuomiota, kuten en-

nen. Lääkkeet ja hoito löytyy, mutta vain jos 

potilas on hoidon ulottuvilla ja on riittävästi 

rahaa tai sosiaalista tukea lääkkeiden ostoon 

ja riittävän ravinnon saantiin. Köyhistä köy-

himmillä kehitysmaiden asukkailla, varsinkin 

naisilla, näitä vaikeuksia riittää. Mutta hiv 

ei näitä naisia lannista. Kenialainen Sellah 

Akinyi Opiyo on hyvä esimerkki. 

Tapasin Akinyin Keniassa NNKY:n Maa-
ilmanliiton yleiskokouksessa, jossa hän veti 
useita työryhmiä hiv-positiivisuudesta. ”Mi-
nulle on naisena tärkeä puhua tästä. Teen 
tätä poistaakseni leiman ja luodakseni yhte-
yksiä ihmisten välille. Haluan auttaa hiv-po-
sitiivisia naisia häpeämättä kohtaamaan to-
dellisuuden ja puolustamaan oikeuksiaan”, 
Akinyi kuvailee.

Akinyi joutui todella taistelemaan ihmis-
arvonsa puolesta. ”Kun sairastuin ja olin 
vuoteenomana, kuulin, kuinka muut rukoi-
livat että kuolisin. Mieheni on kuollut, ja 
minulla on seitsemän lasta: kolme omaa ja 
kolme mieheni edellisestä avioliitosta ja yksi 
orpolapsi, jonka otin huostaani. Mieheni 
perhe otti kaiken omaisuuteni, eikä kotiin 
ollut palaamista. Minulle ei jäänyt työtä, ei 
elantoa, ei mitään.” 

Hiv hiipii kirkon takaovelle

Aluksi seurakuntakin hylkäsi hänet ja ajoi 
hänet pois ”tuottamasta sille häpeää”. Mutta 
parin vuoden kuluttua kirkon asenne muut-
tui Churches United Against HIV and AIDS 
in Southern and Eastern Africa (CUAHA) -
järjestön koulutustyön ja rahoituksen ansios-
ta. Aluksi kirkonjohtajat olivat vastahakoisia, 
mutta alkoivat sitten ymmärtää, että näistä 
asioista pitää puhua. Asenne alkoi muuttua 
varsinkin sen ansiosta, että moni kirkonjoh-
taja itse sai hiv-tartunnan. 

HIV-infektion hoidon kulmakivi länsimais-
sa on 1990-luvun keskivaiheilta asti ollut an-
tiretroviraali (ARV) -lääkitykseen perustuva 
lääkehoito. Lääkkeet parantavat huomatta-
vasti tartunnan saaneiden terveydentilaa ja 
pidentävät elämää ja sen laatua. Akinyi saa 
tätä hoitoa, jonka ansiosta Akinyi on nyt voi-
missaan ja työkykyinen. Seurakunta koulu-
tutti hänet ohjaajaksi ja kotihoitajaksi, mut-
ta ei maksa työstä palkkaa. ”Monet tulevat 
pimeyden laskeuduttua kotiini puhumaan.  
Toivon että voin heitä näin auttaa”, Akinyi 
sanoo.

”Jos naiset olisivat tasaisesti edustettui-
na suunnittelukomiteoissa, he voisivat suun-
nitella ohjelmia joiden avulla voimaannute-
taan tyttöjä ja naisia, vanhempia ja orpoja. 
Kotipaikkani Kisumun kristittyjen naisten 
tunnustuskuntien välinen seura on toimi-
nut jo yli 1� vuotta. Perustimme orpokodin 
vuonna �001. Siellä on nyt 9� lasta, joista 
muutama on hylättyjä lapsia ja pari hiv-po-
sitiivisia. Talo on vuokralla ja sen vuokra on 
korkea (yli 300 euroa/kk). Olemmekin jo os-
taneet oman maapalan, johon rakennamme 
lapsille talon heti kun varat sallivat.”

Naisilla valta muutokseen

Naisilla on voima muuttaa oma haavoit-
tuva tilanne paremmaksi. Naiset tarvitsevat 
koulutusta ja seksivalistusta. Mutta voiko 
kirkon työntekijä puhua tällaisista asioista? 
”Kyllä, muutosta on tapahtunut, ja seura-
kuntani antaa puhua seksistä ja muista siihen 
liittyvistä asioista. Täältä nämä ajatukset le-
viävät muihin luterilaisiin kirkkoihin maassa-
ni”; Akinyi toteaa.

Köyhyys ja aliravitsemus hoidon 
onnistumisen esteenä

Akinyin elämässä suurin ongelma on edel-
leen köyhyys ja sen mukana aliravitsemus. 
Hänen ruokansa ei ole riittävän monipuo-
lista, jotta lääkitys tehoaisi kunnolla. Sama 
kohtalo on useimmilla muillakin Afrikan hiv-
positiivisilla naisilla. ”Teen ja myyn elannok-
seni käsitöitä. Olen myös vapaaehtoisena 
diakonina Kisumun evankelis-luterilaisessa 
seurakunnassa, jonne olen perustanut tu-
kiryhmiä. Sairauden hivuttamat tarvitsevat 
lääkitystä ja kuljetuksia tukikeskukseen.”

”Olen nähnyt monen elämän muuttuvan 
pelkän keskustelun ja asenteenmuutoksen 
kautta. Olen puhunut medialle tilanteesta 
ja siitä, että toivoa on. Siksi olen CUAHA:n 
hyväntoivon lähettiläs. Työn haasteena on 
korkea kuolleisuus ja kysymys, miten auttaa 
kuolevia. Vaikeinta hyväntoivonlähettilään 
työssä on saada ihmiset tajuamaan tilanteen 
vaatimukset ja järjestää kuljetukset sairaaloi-
hin”, Akinyi sanoo. 

Anne Lagerstedt

CUAHA - Kirkkojen aids-työn 
kehittäminen eteläisessä ja itäisessä 
Afrikassa

Kirkot ovat Afrikassa keskeisessä asemas-
sa hiv-epidemian ehkäisyssä. Ongelmallisim-
malla alueella Etelä- ja Itä-Afrikassa käyn-
nistyi vuonna �00� hiv-työn verkostohanke 
CUAHA (Churches United Against HIV and 
AIDS in Southern and Eastern Africa). Ta-
voitteena on vähentää hiv-tartuntojen mää-
rää ja parantaa tartunnan saaneiden sekä 
aidsiin sairastuneiden hoitoa.

Hanke toimii kahdessatoista Afrikan 
maassa. Hankkeen �5 afrikkalaisella jäsen-
yhteisöllä on yhteistyösuhde suomalaisen 
järjestön kanssa. Ekumeenisesti laajapohjai-
sessa hankkeessa eri rooleissa ovat mukana 
olleet mm. Ulkoministeriö, Laurentius-säätiö 
(Helsingin hiippakunta, Kirkkopalvelut) ja 
Diakonissalaitos. 

Hiv ei lannista Afrikan naisia

Sellah Akinyi Opiyo rohkaisee naisia vastustamaan hiv-positiivisen leimaa. Tieto, avoimuus ja asianmukainen hoito auttavat naisia puolustamaan oikeuksi-
aan.

Anne Lagerstedt

NNKY 
mukana 
hiv/aids 
-työssä

Hiv ja naiset on yksi tärkeimmis-
tä NNKY:n Maailmanliiton toi-

minnan painopisteistä. NNKY-liitto on 
mukana tässä ajankohtaisessa työssä 
ja siksi tänä vuonna Näkyvän Naisen 
sivuilla julkaistaan useita aiheeseen liit-
tyviä juttukokonaisuuksia.

Henkilökohtainen sitoumus
Vaikka hiv tuntuisi kaukaiselta sai-

raudelta, joka ei millään muotoa kos-
keta itseä tai lähipiiriä, on jokaisella 
mahdollisuus vaikuttaa hiv ja aids -kysy-
myksissä. NNKY:n Maailmanneuvoston 
kokouksen yhteydessä Keniassa vuon-
na �007 esiteltiin henkilökohtainen si-
toumus, jonka jokainen voi allekirjoittaa 
internetissä. Sitoumuksen allekirjoittaja 
lupaa mm. tehdä omien resurssiensa 
rajoissa kaiken voitavansa tasa-arvon 
ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Si-
toumus löytyy Maailmanliiton sivuilta 
www.worldywca.org. Englanninkielisiä 
sitoumuspohjia saa myös NNKY-liiton 
toimistolta.  

Vapaamuotoinen kysely
Näkyvän Naisen toimitusta kiinnos-

taa kuulla millaisia mietteitä Sinulla on 
hivistä ja aidsista sekä ihmisistä, jotka 
ovat saaneet hiv-tartunnan? Millaista 
tietoa tai juttuja haluaisit lukea näistä 
aiheista? Mitä NNKY:n tulisi mielestäsi 
Suomessa tehdä hiv ja aids -työn paris-
sa? Lähetä pohdintasi Mari Hyttiselle, 
mari.hyttinen@ywca.fi tai Näkyvä Nai-
nen, Toimitus, Pohjoinen Rautatiekatu 
�3 b, 00100 Helsinki. Käytämme vas-
tauksia tulevissa lehtijutuissa tausta-ai-
neistona (tarvittaessa nimettömänä).  


