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PÄÄKIRJOITUS
Anna-Kaisa Ikonen
Puheenjohtaja, NNKY-liitto ry  

Lapset, nuo ihanat ja ehtiväiset pienet olennot, ovat tä-
män lehden teemana eri näkökulmista. Teema tarjoaa myös 
mahdollisuuden peilata omaa toimintaamme lasten näkö-
kulmasta. Mitä NNKY on lapsille? Mitä lapset merkitsevät 
NNKY:lle? Mikä meidän vastuumme lapsista on? 

NNKY ei ole suoranainen lasten järjestö ja jäseneksikin 
pääsee vasta 15-vuotiaana. Lapset ovat kuitenkin kautta ai-
kain olleet mukana toiminnassamme monella tavoin suorasti 
ja epäsuorasti. Historiasta löytyy esimerkkejä mm. NNKY:
n lastenkodeista ja lasten kerho- ja leiritoiminnasta. Itsekin 
olen tullut NNKY:n toimintaan mukaan 3-vuotiaana päivän-
sädekerhon kautta. 

Yhä nykyäänkin yhdistyksistä löytyy lapsille suunnattua 
toimintaa, kuten partiota, leirejä, kerhoja ja kesäklubeja. 
Lapset määrittävät myös monia muita meille aikuisille suun-
nattuja toimintamuotoja ja luovat niille tarvetta. Tällaisia 
toimintamuotoja ovat mm. yksinhuoltaja- ja perhekahvilat, 
Äidikepalvelu ja Kamalat äidit -toiminta. Nämä toiminta-
muodot ovat vakiinnuttaneet asemansa ja tuoneet muka-
naan paljon osallistujia. Hyvällä syyllä voisi kysyä, tulisiko 
meillä olla vieläkin enemmän tällaista toimintaa ja tulisiko 
meidän nyt taantuman oloissa kiinnittää lapsiin erityistä huo-
miota nähtyämme edellisen laman seuraukset juuri lapsille 
ja nuorille?

Mitä lapset sitten merkitsevät NNKY:lle? Lapsissa sano-
taan olevan tulevaisuutemme. Niin myös tässä liikkeessä. 
Heissä on tulevaisuuden jäsenistömme, haaste uudistumis-
kyvyllemme. He tuovat iloa läsnäolollaan. Heissä on peili yh-
teiskuntamme tilaan ja rooliimme äiteinä ja naisina.

Lapsissa on myös motiivi toiminnallemme. Olemme 
määritelleet olevamme kaikenikäisten naisten liike ja tehtä-
väksemme naisten ohella tyttöjen hyvinvoinnin ja vaikutta-
mismahdollisuuksien edistämisen. Lasten oikeuksien edis-
täminen, tyttöjen tasapainoisen kehityksen tukeminen ja 
aktiiviseen osallistumiseen kasvaminen ovat asioita, joihin 
edellä mainittu tavoite meidät haastaa. Tässä liikkeellämme 
on suuri vastuu niin lähipiirissämme kuin maailmalla laajem-
minkin. 

Kuulin taannoin Anne-Mari Kaskisen yhteistä vastuu-
tamme kuvaavan runon, joka kosketti itseäni syvältä. Halu-
ankin lopuksi jakaa sen kanssanne toivoen, että tunnemme 
niin NNKY-liikkeenä kuin yksilöinä jatkossakin yhteistä vas-
tuuta kaikista lapsista ympärillämme.

”Joka kerran on äidiksi syntynyt, 
hän äiti on kaikkien lasten, 
ja kaikkia maailman lapsia 
hän on painanut rintaansa vasten, 

LAPSET JA NNKY

NÄKYVÄ NNKY

Ruusukuja 76-näyttelyissämme usein kysytään, miten lap-
sen voi kasvattaa väkivallattomasti. Yhtä mieltä ollaan siitä, 
että rajoja pitää lapsille olla, mutta miten niitä valvotaan? 
Onko Raamatun kehotus käyttää vitsaa aivan tarkka käännös 
alkuperäisestä hepreankielisestä tekstistä? Vitsa-sanan voisi 
paremmin vaihtaa sanaan valtikka. Valtikalla ei lyödä, vaan 
se on arvomerkki. Sen haltijalla – kasvattajalla – on oikeus ja 
velvollisuus ohjata lasta. 

Entä kun lapsi panee vastaa! Sen tahtoikäinen osaa erityi-
sen hyvin. Oma tahto merkitsee oman itsen muotoutumista, 
oman identiteetin puhkeamista. Ongelma on vain siinä, että 
ankarat tahtokohtaukset tuntuvat tulevan aina epäsopivim-
paan aikaan: kaupassa, kylässä, kiireessä ja vaarallisella pai-
kalla. Lasta on lupa pakottaa, mutta ei kaltoinkohdella. Lap-
sen on tärkeää saada välillä tahtonsa läpi, mutta kasvattaja 
määrää milloin. Kiukuttelu on vain kestettävä tai voi koettaa 
suunnata lapsen huomion muualle. Lapsen käytöstä pitää 
ohjata ennen kaikkea johdonmukaisuudella: karkkia ei oste-
ta vaikka koko kauppa tuijottaisi paheksuvasti. 

Läpsimisistä ja tukistamisista lapsi vain oppii, että toisen 
ihmisen rajoja ei tarvitse kunnioittaa. Näin väkivalta leviää 
ensin sisaruksiin ja kavereihin, myöhemmin omiin lähisuhtei-
siin. 

Tunteiden hallintakyky on tärkein lahja, jonka kasvattaja 
voi lapselle antaa. Mutta mistä voi tunteidenhallintakykyä 
ammentaa, jos itse on perisuomalaiseen tapaan kasvatettu 
”tunteettomaksi”.

Psykoterapeutti Markku Yli-Mäyryn mukaan Suomessa 
alkoi sotien jälkeen kiltteyden korostaminen kasvatuksessa, 

kun eloonjääneet miehet keskittyivät työntekoon ja 
rakentamiseen. Epävarmana aikana pyrittiin miellyttä-
mään toisia, ettei menisi turhaan energiaa ihmissuh-
teisiin. 

Kiltteys istutettiin usein väkivallalla: lapsi ei saanut 
osoittaa, ainakaan kielteisiä, tunteitaan ja kaikessa piti 
totella viiveettä. Onhan tällainen lapsi mukava ja vaiva-
ton, mutta laskun maksaa lapsi aikanaan kalliisti. Oma 
minuus voi olla täysin hukassa ja sekaisin, nopean si-
jaan on hätäinen, uupumus uhkaa kun ei osaa sanoa 
”ei”, sairastumisen ja masentumisen riski kasvaa ja 
oma potentiaali jää helposti käyttämättä, koska itse-
tunto on pilalla. 

Mutta ei itsekkyyskään ole hyväksi. Piittaamatto-
muus ja epäkohteliaisuus vaarantavat turvallisuutta ja 
tekevät yhteiselämästä sietämätöntä. Röyhkeys ja piit-
taamattomuus liikenteessä on selvä osoitin siitä, että 
nyt on menty liikaa toiseen suuntaan.

Kohteliaan, joustavan ja yhteistyökykyisen mutta sa-
malla jämäkän, puoliaan pitävän ja voimakkaan yksilön 
kasvatus on taitolaji. Mutta yksi asia on varmaa: väki-
vallalla se ei onnistu. NNKY voisi ideoida äitien kanssa 
kekseliästä kasvatusta. NNKY:n nuorille naisille suun-
nattu koulutus auttaa tyttöjä jämäkkyyteen ja hyvään 
itsetuntoon. Mutta maalaisjärjelläkin kasvatuksessa 
pärjää: paljon rakkautta ja Jeesuksen kultaisen käskyn 
”Älä tee toiselle sitä mitä et haluaisi itsellesi tehtävän” 
noudattaminen vie pitkälle. 

Anne Lagerstedt

Lapsuus 
Ruusukujalla

ja maailman lasten itkua 
hän on korvissaan alkanut kuulla, 
sillä maailman lapset puhuvat 
hänen omien lastensa suulla.” 

              
Anna-Kaisa Ikonen

Puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen tuli NNKY:n toimintaan mukaan 3-vuoti-
aana Tampereen NNKY:n päivänsädekerhon kautta.

Pirjo Toivonen

Mari Hyttinen
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NNKY:n sihteeri 
– ohittamaton 
osaaja

NNKY-liikkeen ydintehtävä on olla ekumeeninen, 
kansainvälinen tyttöjen ja naisten liike, joka tekee työtä 
naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin edistämiseksi.  – Paikallis-
yhdistyksissä yhdistysten puheenjohtajilla on näkyvämpi 
rooli, mutta sihteerit ovat korvaamattomia, totesi 13 NNKY:
n ohittamatonta osaajaa, jotka osallistuivat NNKY-liiton 
järjestämään Sihteeriverstaaseen Tampereella 24.4. 

Sihteerin rooli on olla näkijä, joka tuntee kentän tar-
peet liikkeen toiminta-ajatuksen pohjalta. Jos toiminta-
ajatusta ei tunneta, saatetaan ajelehtia, ja työ on reagoi-
mista johtamisen sijaan. 

Sihteeri on myös organisaattori, joka pitää toiminnan 
kurinalaisena, tuntee avainhenkilöt ja -asiat ja tekee työtä 
mieluummin viisaasti kuin enemmän. On osattava sanoa 
”ei” vähäpätöisille asioille.  Hän on valitsija ja valtuuttaja, 
yhteyksien solmija. 

Tampereen NNKY:n näky
Tampereen NNKY:n toimitusjohtaja ja sihteeri Piia 

Nurmelan kertoi, että kun Tampereen NNKY perustet-
tiin, tärkeiksi koettiin Raamattu ja rukous, hengellinen 
sisaryhteys, pelastustyö, kristillissosiaalinen työ eli palve-
leva rakkaus, yhteiskristillisyys ja kansainvälisyys.

Perustamisvaiheessa Sisaryhteys 1900-luvun alussa 
toteutui mm. jäsenkokouksissa, raamattuilloissa, iltamis-
sa, kirjastotoimintana, yleisissä rukouskokouksissa, tove-
ri-illoissa, voimisteluryhmissä ja nuorisotyössä. Vuonna 
1906 perustettiin Tampereella koti tehtaantytöille. 

– Mutta miten käy uuden suunnan löytäminen: mikä 
nyt on toimintaympäristömme? Mihin Jumala meitä nyt 
tarvitsee? Tärkeimpiä Tampereen NNKY:ssä ovat usko 
kolmiyhteiseen Jumalaan, kristilliset arvot ja ihmiskäsitys, 
Raamattu ja rukous, sisaryhteys, pelastustyö eli evanke-
liumin vieminen eteenpäin ja tavoittava työ, Piia Nurmela 
toteaa. 

– Näky syntyy läheisyydessä Jumalan kanssa rukouk-
sessa ja Raamatun äärellä. Silloin voi nähdä tai kuulla, mitä 
Jumalan sydämellä on. Hedelmöityminen alkaa omassa 
sielussa. Idea muistuttaa isää ja äitiä, se on Jumalan ja 
meidän näköinen. Omaa innostusta ja omia lahjoja myö-
täävä idea on tärkeä. Raskaus on pisin vaihe, jonka aika-
na idea kypsyy rukouksen kohdussa. Synnytys on kriitti-
nen vaihe, se on sielunvihollisen pelikenttää. Kun projekti 
syntyy, kaikki voivat nähdä sen, Nurmela kuvailee. 

Puheenjohtajan ja sihteerin yhteistyö
Leena Parkkonen Mikkelin NNKY:stä eritteli johto-

kunnan puheenjohtajan ja sihteerin välistä vuorovaiku-
tusta ja tehtäviä. Avainasemassa on luottamus, sopusoin-
tu ja yhteinen toimintakulttuuri. – Ihmiset vaihtuvat, tulee 
uusia ideoita ja asioita, mutta vaihtuvuus on myös vaati-
vaa, joten jouston on toimittava. On osattava hyödyttää 
verkostoja, ne ovat sihteerille hyvin tärkeät. 

Puheenjohtajalla näkyvämpi rooli, mutta sihteeri on 
korvaamaton. Sihteeri vastaa yksityiskohdista. Hän laatii 
kokouskutsut, kirjoittaa pöytäkirjan, valmistelee toimin-
takertomukset ja -suunnitelmat, hänellä on taito tehdä 
yhteistyötä ja organisoida hyvin. Tärkeää on myös miet-
tiä, mitä jätetään pois. 

Puheenjohtaja on sihteerin esimies ja tärkeä tuki.  Jos 
puheenjohtajalla ja sihteerillä ei synkkaa, kummankin on 
tarkistettava toimintaperiaatteita ja tuettava toisen hyviä 
puolia. Selkeä tehtävänjako selkeyttää yhteistyötä.  Jos 
yhteisössä rehottaa valtataistelu kampituksineen, se ai-
heuttaa pahaa jälkeä. 

Anne Lagerstedt

NNKY-liitto ja Tampereen NNKY järjestivät Maail-
man NNKY-päivän aamiaisen Tampereella Puistosalissa 
�4.4.�009. Monikulttuuriseen tapahtumaan osallistui 90 kut-
suvierasta. Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen kiersi puheen-
vuorossaan maailman ympäri kertomalla NNKY-liikkeen 
kuulumisia mantere mantereelta.

– Kautta maailman liikkeessämme on avaimena erilais-
ten yhdessä toimivien naisten voima, josta voimaannutaan 
ja rohkaistutaan. Yhdessä voimme luoda erilaisen maail-
man. Maailman, joka on väkivallasta vapaa. Maailman, joka 
on köyhyydestä vapaa. Maailman, joka on HIV:stä ja muista 
pandemioista vapaa. Yhdessä voimme luoda maailman, jos-
sa kaikkialla jokainen ihminen voi elää jokaista hetkeä arvok-
kaasti ja arvostettuna. 

Monikulttuurisen osanottajajoukon kunniaksi sekä kiitok-
sena Roseline Tapehille maaliskuisesta Liberian vierailus-
taan Pirjo-Liisa Penttinen oli pukeutunut NNKY-päivän tilai-
suuteen liberialaiseen juhla-asuun.

Aamiaisen ohjelma jatkui oikeushammaslääkäri Helena 
Rannan ajatuksilla NNKY-päivän teemasta Naiset turvallis-
ta maailmaa luomassa. Tilaisuudessa kuultiin myös upeaa 
fado-laulua Anita De Coteaulta ja juutalaisia lauluja Mariam 
Meniltä. Olivia Terho esitti valloittavan runosikermän.

Ohjelman loppuhuipennuksena NNKY-liiton puheen-
johtaja Anna-Kaisa Ikonen ja Pirjo-Liisa Penttinen jakoivat 
NNKY-tunnustuspalkinnon, joka osoitettiin tänä vuonna nais-
ten ja tyttöjen yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan. NNKY-
tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 11 000 euroa ja palkin-
to jaettiin 7. kerran. – Tavoitteenamme NNKY-liikkeessä on 
naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuk-
sien parantaminen. Yksi keino on rohkaista muita toimijoita 
NNKY-tunnustuspalkinnolla, sanoi Anna-Kaisa Ikonen.

NNKY-tunnustuspalkinnon sai Zonta Internationalin ja 
Suomen UNIFEMin jäsenten vuonna �007 käynnistämä Lue-
taan yhdessä! -kampanja, joka on suunnattu lukutaidotto-
mille ja heikosti suomea osaaville maahanmuuttajanaisille ja 
-tytöille. Vapaaehtoisten opettajien vetämät lukutaitoryh-

mät edistävät luku- ja kirjoitustaidon lisäksi sopeutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja tukevat paikallista yhteisöl-
lisyyttä. Lukutaitoryhmiä toimii �� paikkakunnalla eri puolil-
la Suomea ja niitä vetää noin 130 vapaaehtoista opettajaa. 
Opiskelijoita ryhmissä on arviolta 500. Useilla paikkakunnilla 
hanke toteutetaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden jär-
jestöjen kanssa. Palkinnon ottivat vastaan Suomen UNIFE-
Min puheenjohtaja, Luetaan yhdessä! -kampanjan ohjaus-
ryhmän puheenjohtaja Helena Ranta, kampanjapäällikkö 
Ulla Salonen, ohjausryhmän jäsen Anne Jokipii ja idean 
“äiti” Marja Liisa Toivanen.

– Lukutaito on tehokas väline, kun halutaan turvata nai-
sille oikeus tehdä työtä ja osallistua päätöksentekoon. Aivan 
liian monien maahanmuuttajanaisten osaaminen jää hyö-
dyntämättä vain siksi, etteivät he osaa suomen kieltä, Hele-
na Ranta totesi.

Lukutaitoryhmissä vapaaehtoisilla opettajilla on tärkeä 
rooli. – Kutsumme maahanmuuttajanaisia mukaan esimer-
kiksi kysymällä heiltä kaupassa ”Anteeksi, osaatteko suo-
mea?--’” Ryhmiimme on tullut opiskelijoita, jotka eivät ole 
osanneet lukea tai kirjoittaa lainkaan. Siksi henkilökohtaiset 
kontaktit ja puskaradio ovat paras keino tavoittaa heidät, 
kertoi Marja Liisa Toivanen. – Lukutaitoryhmien periaattee-
na on ystävystyä ja saada maahanmuuttajaperheille suoma-
laisia ystäväperheitä ja siten tukea aidosti kotoutumista sekä 
välittää tietoa suomalaisesta kulttuurista.

Maailman NNKY-päivän tilaisuuden käytännön järjes-
telyistä ja herkullisesta tarjoilusta suklaakakku kruununaan 
vastasivat Tampereen NNKY:n vastuunkantajat ja vapaaeh-
toiset toimitusjohtaja Piia Nurmelan johdolla. Kiitos Tam-
pereelle NNKY-päivästä, jota kuvasi hyvin Piia Nurmelan 
sanat avauspuheenvuorossaan Naiset turvallista maailmaa 
luomassa -teemasta: - NNKY-liike on ihana! Kristittyinä nai-
sina haluamme tuoda esille sen, mistä todellinen turva, pe-
ruskallio, löytyy. 

Mari Hyttinen

Luetaan yhdessä! -kampanja sai NNKY-tunnustuspalkinnon

NNKY-liikkeen voima on 
yhdessä toimivat erilaiset naiset

Maailman NNKY-päivää vietettiin näyttävästi ja monikulttuurisesti

Maailmanlaaja NNKY-liike on viettänyt omaa teemapäivää vuodesta 1950 lähtien. Nykyisin Aamiainen kiertää maailmaa -tapahtumat välittävät jäsenille, 
ystäville ja yhteistyökumppaneille tietoa NNKY-liikkeen työstä ja sen vaikutuksesta naisten ja tyttöjen elämään. Tampereelle Maailman NNKY-päivä 
kokosi 90 kutsuvierasta. NNKY-tunnustuspalkinnon sai Zonta Internationalin ja Suomen UNIFEMin jäsenten vuonna �007 käynnistämä Luetaan yhdessä! 
-kampanja. Aamiaisen jälkeen NNKY-sihteerit kokoontuivat koulutuspäivään. Viikonloppu huipentui Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäiviin.
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– Sotien ja konfliktien haavojen parantumista edistää se, 
että tietää mitä rakkaille on tapahtunut, kiteytti oikeusham-
maslääkäri Helena Ranta rauhantyön merkitystä Maailman 
NNKY-päivän aamiaisella Tampereen NNKY:llä. 

–  Jos uskallamme unelmoida, silloin maailma olisi jo tur-
vallinen paikka. Meillä on keinot mutta puuttuu poliittista 
tahtoa ja yhteistyönhalua. On myös ihmisiä, joiden intressis-
sä on kääntää väkivalta toisia vastaa. 

Minkälaisen perinnön viime vuosituhat jätti? Toisen maa-
ilmansodan jättämän tyhjiön täytti Geneven sopimus, kylmä 
sota ja valtavat määrät konflikteja. Perinteiset sodat ovat 
päättyneet ja tilalle ovat tulleet sisällissodat, terrorismi ja 
pienten ryhmittymien keskinäiset kahakat. 

Hiv ja aids sotien vanavedessä

– 90 % sotien ja konfliktien uhreista on siviilejä.  Naiset 
joutuvat usein raiskatuksi, ja saavat niiden seurauksena lap-
sia. Samalla heidän terveytensä joutuu vaaraan. Suurin ter-
veysuhka on hi-viruksen leviäminen ja sen mukana aidsin 
vaara.  Myös kodin seinien sisällä naiset ja lapset ovat alttiita 
väkivallalle, Ranta kertoo.

Geneven sopimusten rinnalle syntyivät lisäpöytäkirjat, 
joiden mukaan siviileitä on suojeltava sotilaallisilta hyökkäyk-
siltä. Lisäpöytäkirja kaksi ei ole kansainvälisesti sitova, mutta 
se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka huomioi 
sisäiset uhrit ja ulottaa ihmisoikeudet muillekin. Sopiminen 
jäi kesken, ja maailman muuttui taas vuoden 1977 jälkeen. 

– Jos lisäpöytäkirjojen päätöslauselmat 13�5 ja �000 
pantaisiin täysin voimaan kaikkialla, maailma olisi turvallinen 
paikka. Päätöslauselma 13�5 velvoittaa mm. kansallisen toi-
mintaohjelman tekemiseen. Suomessa siihen ryhdyttiin vas-
ta vuonna �008 naisjärjestöjen ankaran lobbauksen jälkeen.  

Rauhan tärkein väline on 
unohtaminen

Suomen valtio luuli, että meillä on jo niin hyvin asiat ettei 
mitään kansallista ohjelmaa tarvita”, Helena Ranta toteaa.

Rauhansopimuksiin naiset mukaan 

Naiset ovat päävastuussa kotirintamasta ja ylläpitävät 
arkipäivää vaikeissa oloissa, mutta eivät juuri päätä asioita 
konflikteissa. Naiset eivät myös pääse rauhanneuvotteluihin 
mukaan. Presidentti Martti Ahtisaari toivoi Acerissa naisia 
rauhanpöytään, mutta ei voinut siihen velvoittaa. 

– Naisten työ ruohonjuuritasolla on ainoa kestävä pohja 
rauhalle. Rauhansopimuksissa konkreettiset asiat vaikuttavat 
paljon naisten elämään, kuten ihmisoikeudet, talous, tuotan-
to, maaomistus ja perintöoikeudet, Ranta muistuttaa. 

Kysymyksistä tärkeimmät 

Auttaminen kannattaa, vaikka tulokset syntyvät hitaasti. 
– Minulta kysytään, miten olen kokenut työskentelyn naisten 
kanssa, jotka ovat menettäneet lähes kaiken. Yhtenä päivänä 
Bosniassa vammautunut nainen tuli toimistooni ja näytti va-
lokuvaa parista miehestä. Hän uskoi, että olimme löytäneet 
hänen miehensä ruumiin. Tunnistin kuvan miehen ja mietin 
miten asian hänelle kertoisin. Nainen ottikin ohjat ja sanoi 
vain kiitos. Saatoimme luovuttaa hänelle miehen ruumiin. 
Näin hän sai sulkea oven menneisyyteen ja hän pääsi aloitta-
maan oman tulevaisuutensa rakentamisen. Tämä muisto saa 
minut jatkamaan tätä työtä, Helena Ranta totesi lopuksi.

Anne Lagerstedt

Geneven sopimukset ovat kansainvälisiä säädöksiä, jotka suojele-
vat sotien ja aseellisten selkkausten uhreja ja pyrkivät lievittämään 
sodan kärsimyksiä. Sopimukset suojelevat henkilöitä, jotka eivät 
osallistu taisteluihin: haavoittuneita ja sairaita sotilaita, sotavankeja 
ja siviiliväestöä.

– Naisten työ ruohonjuuritasolla on ainoa kestävä pohja rauhalle. Rauhansopimuksissa konkreettiset asiat vaikuttavat paljon naisten elä-
mään, kuten ihmisoikeudet, talous, tuotanto, maaomistus ja perintöoikeudet, muistutti oikeushammaslääkäri Helena Ranta NNKY-liiton 
ja Tampereen NNKY:n järjestämällä Maailman NNKY-päivän aamiaisella Tampereella �4.4.�009.

Pirjo Toivonen

Lukutaito 
ei ole kaikille 
itsestäänselvyys

– Jostain aivan pienestä, kuin veteen putoavasta pisaras-
ta, alkaa syntyä uusia kehiä. Luetaan yhdessä! -kampanja 
lähti liikkeelle tällaisesta pienestä alusta. Vantaalaisen Marja 
Liisa Toivasen ideasta kehittyi hieno kampanja, joka edistää 
maahanmuuttajanaisten luku- ja kirjoitustaidon kehittymis-
tä ja auttaa heitä saamaan ystäviä uudesta kotimaastaan. 
Suomen UNIFEMin ja Zonta Internationalin Luetaan yhdes-
sä! -kampanjalle myönnettiin NNKY-tunnustuspalkinto 2009 
naisten ja tyttöjen yhteisöllisyyttä tukevasta toiminnasta.

Ennen ideaa Luetaan yhdessä! -kampanjasta Marja Liisa 
Toivanen pyydettiin mukaan hankkeeseen, jossa kehitettiin 
koulutusta Sri Lankassa. Aivan vieraassa kulttuurissa hän 
huomasi, kuinka vaikeaa on, kun ei ole yhteistä kieltä. Palat-
tuaan kotipaikkakunnalleen Vantaalle hän kiinnitti huomiota 
isoissa ryhmissä liikkuviin maahanmuuttajiin. Liikkuessaan 
ryhmissä he ilmiselvästi saivat apua ja tukea toisiltaan, mutta 
kuinka he asioivat kaupoissa, virastoissa ja liikennevälineis-
sä, jolleivät osanneet suomen kieltä? 

– Puhuin ideastani UNIFEMissa ja Zonta Internationa-
lissa. Myimme zontien ruusuheijastimia ja -heijastinnauho-
ja, varoilla rahoitimme toimintaa. Vantaan kaupunki antoi 
meille tukea ja tiloja opetusryhmien kokoontumista varten. 
Toiminta alkoi Myyrmäessä vuonna �007 ja levisi pian eri 
puolille Suomea. Nyt kampanja toimii �� paikkakunnalla ja 
uusia opetusryhmiä syntyy koko ajan. 

Kaikille maailman naisille lukutaito ei ole itsestäänsel-
vyys. Ensimmäisistä Marja Liisa Toivasen opiskelijoista ku-
kaan ei osannut lukea millään kielellä. – Paras kiitos Luetaan 
yhdessä! -kampanjasta on se, kun näen naisten oppivan ja 
kun heidän itsetuntonsa kasvaa. – Olemme monille opiske-
lijoille ensimmäinen suomalainen perhe, joihin he tutustu-
vat. Meidän perheemme on saanut myös henkilökohtaisia 
ystäviä, olemme kuin isovanhemmat perheiden lapsille. Ys-
tävystyminen ja tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin ovat 
toiminnassa erittäin tärkeää.

Naiset ottavat vastuuta itsestä

– Ovien takana on huomattava määrä naisia, jotka ei-
vät pääse ryhmiin mukaan. Taustalla voi olla monenlaisia 
vaikeita asioita kuten pakkoavioliitot, kunniakysymykset ja 
moniavioisuus. Perheissä ehkä myös ajatellaan, että täältä 
muutetaan vielä johonkin toiseen maahan ja siksi kielen op-
pimisella ole merkitystä. Pelko siitä, ettei opi kieltä, voi estää 
osallistumisen – tai pelko kulttuuria ja kristittyjä kohtaan.

Oppilaita vapaaehtoiset opettajat löysivät aluksi kaupois-
sa ja soittamalla ihmisten ovikelloja.  – Saimme luvan alueen 
sosiaalitoimelta. Mainoslappusista ei ole hyötyä, jos henki-
lö ei osaa lukea. Myös puskaradio toimii! Ryhmiin tuleville 
naisille teemme pie-
nen testin, jolla selvi-
tämme osaavatko he 
esimerkiksi kirjaimet. 
Opetus ryhmissä on 
hyvin henkilökohtais-
ta, yhdellä opettajalla 
on noin 1-3 oppilas-
ta. 

– Koulutettuja, 
eläkkeellä olevia nai-
sia on paljon, heissä 
on valtava voimavara 
tähän vapaaehtois-
työhön, Marja Liisa 
Toivanen innostaa.

NNKY-tunnustus-
palkinnon ansiosta 
kampanjan nykyiset 
toimijat tavoittavat 
varmasti monta heis-
tä lukemaan yhdessä! 

Mari Hyttinen
Marja Liisa Toivanen on Luetaan yhdessä! 
-kampanjan idean ”äiti”.

Pirjo Toivonen



5

Kyllä, jos 
sinä autat 
alkumatkasta!  

Liberian NNKY:n keskustoimiston tiloissa 
toimii järjestön toimistojen lisäksi päiväkoti, 
alakoulu, muita järjestöjä. Sinne voitaisiin 
avata uudestaan hostelli. NNKY on perus-
tettu 1941 ja se toimii eri puolilla maata 
kahdeksalla paikkakunnalla kouluttaen, va-
listaen ja tukien paikallisia naisia ja tyttöjä 
parempaan arkeen. Sielläkin uskalletaan 
unelmoida ja tehdä haaveista totta. 

Yhden lapsen koulunkäynti maksaa noin 
150 euroa vuodessa.  Tuon summan voi ja-
kaa myös osiin:

- Koulumaksu, joista kerätään myös
 opettajien palkat, 90 euroa
- Kirjat ja muut materiaalit, kuten kynät 
ja vihkot, 30 euroa
- Koulubussi 15 euroa 
- Koulupuku (kaksi vaatekertaa), 
�0 euroa. 

Liberian NNKY hankkii koulutarvikkeita 
isommissa erissä ja tilaa koulubussit luotetta-

Tuleeko Liberian NNKY:n 
tyttöjen unelmista 
totta? 

vilta yhtiöiltä koko vuodeksi. Lisäksi yläkou-
lun päättäville tytöille jaetaan noin viiden ki-
lon hygieniapaketti, jossa on mm. saippuaa, 
shampoota, hammastahnaa, terveyssiteitä, 
pyyheliina, pyykinpesuainetta – perusannos 
kaikkea oman talouden hygienian ylläpitä-
miseen tarvittavaa.  

Saneerattavan hostellin yhden kerrossän-
gyn rakentaminen ja vuodevaatteet maksa-
vat noin 45 euroa.  Yhden henkilön ruokai-
luastiat ja -välineet maksavat kolme euroa. 
Settiin kuuluu kaksi lautasta, lusikat, haaruk-
ka ja veitsi. 

Jos haluat olla mukana rakentamassa 
hostellia tai huolehtia siitä, että lapset voivat 
käydä  koulua, voit lähettää lahjasi Liberian 
NNKY:lle NNKY-liiton keräystilin  800013-
704005 kautta. NNKY:n keräyslupa on OK-
H109A. Kiitos tuestasi!

Liberia-kooste: Pirjo-Liisa Penttinen

NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Pentti-
nen osallistui maaliskuussa Liberian ja Suo-
men presidenttien johtamaan kollokvioksi 
kutsuttuun seminaaritapaamiseen naisjohta-
juudesta ja tutustui Liberian NNKY:n toimin-
taan.

Näillä tytöillä on unelmia. Sinä voit antaa alkusysäyksen niiden toteutumiselle. Liberian NNKY:n keskustoimisto 
ylläpitää päiväkotia, alakoulua ja hostellia, jotka kaipaavat kipeästi kunnostusta ja lisää varoja toiminnan ylläpitä-
miseksi.
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En tarkkaan edes muista, mistä sain vin-
kin, että oppiakseen tuntemaan lapsenlap-
sensa hyvin, heidän kanssaan on lähdettävä 
matkalle. Kun lapsenlapset olivat noin 10-
vuotiaita eikä heillä ollut vielä murrosikäisen 
kotkotuksia, ja kun mummokin oli vielä alle 
70 v. – siis ei vielä vanhus – ajattelin, että nyt 
tai ei koskaan.  Matkakohteiden  piti olla  jok-
seenkin helppoja, koska emme  tavoitelleet  
mitään ekstremesuorituksia.

Ensimmäiselle matkalle pääsivät Tapsa 
ja Susku, ikäjärjestys ratkaisi asian. Matka-
kohteena Rhodos, jossa matkaesitteiden 
mukaan näytti olevan  makeat uima-altaat, 
liukumäet  ja muu laitteisto. Bussi- ja lento-
matkat sujuivat  uskomattoman hyvin, mutta 
yllätys, yllätys, heti perillä iskivät kurkku- ja 
vatsakivut  päänsäryllä  terästettynä. Tajusin 
kyllä, että kyse oli vain koti-ikävästä, mutta 
miten ihmeessä  se voitettaisiin?  Sitten kek-
sin  oivan diagnoosin: kyseessä oli pelkkä 
luulosairaus. Lapset kuuntelivat silmät suu-
rina, kun kerroin  omista luulosairauskohta-
uksistani, joista paranin oitis, kun huomasin 
mistä taudista oli kyse. Kerrankin vasta sy-
dänrasituskokeessa huomasin potevani luu-
losairautta. Tämä – niin uskomattomalta kuin 
se kuulostaakin – tepsi heti. Molemmat ih-
meparanivat ja rupesimme suunnittelemaan  
seuraavan päivän ohjelmaa. Itse olin aivan 
onnellinen siitä, että lapset oppivat  unohta-
maan ja voittamaan koti-ikävänsä  näin hel-
posti. Lapset  pulikoivatkin vedessä aamusta 
iltaan – siis todellisia vesipetoja.

Papan lapsille antamista matkastipen-
deistä koitui odottamaton probleema rat-
kaistavaksi. Lapset  kuvittelivat, että kaikilla 
rahoilla  ostetaan karkkia  – ja elämä make-
aksi. Stop. Stop.  Kompromissi syntyi siten, 
että  osa investoitaisiin  taksimatkaan  Falira-
kin vesipuistossa käyntiin, osalla ostettaisiin 
tuliaisia bestiksille ja kavereille ja karkkeihin-
kin  vielä   jäisi  riittämiin. Neuvottelutaidolla  
päästiin siedettävään lopputulokseen.

LAPSENLAPSET  JA  MUMMO  MAAILMALLA
Näen silmissäni vielä päivällisravintolam-

me valkoisine liinoineen ja hupputuoleineen, 
joihin - ikävä kyllä – jäljiltämme jäi muutama 
ketsuppitahra. Ja vielä: ylsin taiteelliseen 
huippusuoritukseeni  esittämällä Kids-klubis-
sa  eteläpohjalaisen Lehmä-laulun (se kuului 
klubin  järjestämään  lasten  kilpailuun).

Toinen lapsenlapset ja mummo -matka 
suuntautui Sorrentoon. Anni ja Emma halu-
sivat, että panostaisimme erilaisiin retkiin, 
koska he eivät ole niin hulluina vesielämään. 
Minullakin olivat  vielä  Napoli, Capri, Vesu-
vius ja Pompeji  näkemättä, joten tyttöjen 
valinta sopi mainiosti. Emman luonteeseen 
kuuluva ylivarovaisuus  tuli heti  hotelliin tul-
taessa ilmi: hän ryhtyi  kiireesti etsimään so-
pivaa suojautumiskoloa mahdollisen maanjä-
ristyksen  yllättäessä. Hänen  ylireagointinsa  
hiipui, kun lupasimme  vaaran uhatessa  ryö-
miä pöydän alle turvaan. Tietysti Vesuviuk-
sen kuilu sai  hänet  ajattelemaan, että  juuri 
meidän siellä ollessa uusi laavasuihku  pur-
kautuu esiin. Vakavana  ihmettelin, että 
kuinkahan Vesuvius on malttanut odot-
taa meitä paikalle, ennen kuin  ryhtyy 
toimimaan. Huumorilla pelot pois ja 
nauttimaan  matkan nähtävyyksistä.

Uskomattoman kiinnostavia lapsis-
ta olivat kirkot, ehkä siksi, että kesäisin 
niissä vihittiin lukuisia etenkin ame-
rikkalaisia toinen toistaan upeampia 
pareja. Anni ilmoittikin, että vielä ker-
ran ainakin palaisimme Sorrentoon, 
sillä hän oli valinnut sieltä itselleen 
vihkikirkon. Kun tiedustelin, mistä 
hän aikoi sulhasen löytää, hänellä oli 
vastaus siihenkin. Sulhanen saisi olla 
vaikka terroristi, kunhan Anni olisi 
häneen rakastunut. Siitäpä se kata-
strofielämä sitten alkaisi. Oli hienoa 
huomata, että Anni osaa ladata elä-
määnsä unelmia  ja visioita, vaikka 
muille jakaa.

Laivamatkat lumoavalle Caprin saarelle 
olivat elämys vailla vertaa. Samoin  Napoli  
kapeine salaperäisine  katuineen  oli näh-
tävyys, joka sai hieman  kummastelemaan 
sanontaa: Nähdä Napoli ja kuolla! Pompeji 
historiallisine raunioineen  on iso annos  ai-
kuisellekin  saati lapsille. Ehkä heillekin jo-
takin välittyi siitä, millaista on ollut elämä 
tulivuoren  lähettyvillä. Kauhuelämystä ker-
rakseen  oli katsella laavaan jähmettyneitä 
ihmisruumiita. Vastapainoksi  mummolla riitti 
naureskelemista, kun tytöt juosta kirmailivat 
muinaisen ilotalon käytävillä. Onneksi tyt-
töihin ei ollut vielä shoppailukuume iskenyt, 
ostimmekin Napolista vain kengät.

Yksi totuudentorven töräytys jäi tältä 
matkalta vielä mieleeni. Olin taas – en muis-
ta missä tilanteessa – antanut auliisti neuvo-
jani, kunnes  viisauteni vuodatus keskeytet-
tiin  tokaisulla: Sinä kuvittelet aina tietäväsi ja 
osaavasi kaiken paremmin kuin muut. Jopa 
mummo hiljeni hetkeksi. Ei auttanut muu 

kuin todeta, että arvio osui naulan kantaan. 
Hieman asiaa lieventää se, että kyseessä tai-
taa  olla monen opettajan ammattitauti. On 
ihan taivaan onni, että lapsenlapseni ovat 
jo niin suuria ihmistuntijoita ja psykologeja, 
että huomaavat asian.  Silti asia jäi hieman 
kirvelemään.

Yllättävän vähin ongelmin selvisimme ta-
kaisin kotiin. Kotiinpaluu ja omien vanhem-
pien näkeminen  taisikin olla matkan parasta  
antia. Saattaa olla hieman liioittelua väittää, 
että matkoilla tutustuu parhaiten  lapsen-
lapsiinsa. Paljon valppaampi täytyy olla kuin 
kotioloissa ja ennen muuta onnea tarvitaan. 
Ainakaan matkanjohtajana oleva mummo ei 
saa sairastua. En uskalla edes jälkeenpäin 
ajatella, mikä katastrofi sairauskohtaus olisi 
ollut ja miten siitä olisi selvitty.  Entä lähti-
sinkö uudelleen, jos  suunnitelmat olisivat 
nyt ajankohtaisia? Kyllä. Näin mahtavat ko-
kemukset ja matkamuistot syntyvät vain las-
tenlasten kanssa. 

Anita Särkkä

Kirkot ovat kiinnostavia vierailukohteita.Italialainen illallinen odottaa. Anita Särkkä sai mahtavia lomamuistoja matkalla lastenlastensa kanssa.Näe Napoli –  ja taivalla sen kaduilla.

Tällä lomalla uidaan! Vesipedot ovat elementissään lämpimissä lomakohteissa.



7

– Keväällä �009 valmisteltiin yhdessä Tunturikeimiön 
kanssa kaksi isille ja lapsille tarjottavaa toiminnallista lomaa. 
Toinen on kesäkuussa ja toinen elokuussa. Tunturikeimiö 
tarjoaa hyvät puitteet isän ja lapsen yhteiseen lomailuun. 

– Lomat rakennetaan sisällöllisesti niin, että tekeminen 
ja oleminen tukevat isän ja lapsen yhteistä vuorovaikutusta. 
Jokaisella perheellä on oma huone ja ohjelmaan voi osal-
listua oman valinnan mukaan. Jos isä ja lapsi haluavat istua 
kahdestaan laiturilla, niin sille on tilaa, tai oikeastaan leiri 
onkin juuri sitä varten. Leirimme ovat yhdistelmä perinteistä 
leiriä, mökkilomaa, puuhamaareissua ja kotona olemista. 

Talvikautena isä-lapsi-toiminta painottuu viikonloppui-
hin. Vuosittain Helsingin NMKY:n yhteistyöhankkeessa jär-
jestetään 10–�0 leiriä tai teemalomaa. Koska toiminta pai-
nottuu viikonloppuihin, se mahdollistaa osallistumisen myös 
niille isille, jotka eivät asu lastensa kanssa. – Leireillä ja muilla 
toiminnallisilla lomilla sisältö perustuu isien ja lasten välisen 
vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Perheeseen tai parisuh-
teeseen liittyviin asioihin ei toiminnassa paneuduta. Isien 
välisissä keskusteluissa ne tietysti voivat nousta esiin, sanoo 
Ari Inkinen.

Isä-lapsi-toiminta tukee työelämän ja 
perheen yhteensovittamista

– Haluamme kehittää isä-lapsi-toimintaa myös työhyvin-
voinnin (tyhy) alueille. Haastamme yrityksiä pohtimaan, voi-
sivatko he tarjota työntekijöilleen perhekeskeistä tyhy-toi-
mintaa. Kun kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy, enää eivät 
palkka ja hieno automerkki riitä kilpailukeinoiksi. Tarvitaan 
jotain kestävämpää. Lapsiin ja perheeseen sijoittaminen 
kannattaa aina. Jos voimme yhdistää yritystoiminnan tuot-
tavuuden kasvun, työntekijän hyvinvoinnin lisääntymisen ja 
lasten hyvinvoinnin vahvistumisen, niin olemme kestävän 
kehityksen tiellä. Yhdistelmässä lapsen etu on ehdottomasti 
tärkein arviointikriteeri, siitä ei voi tinkiä. 

– Perheen ja työn yhteensovittaminen ja perhekeskei-
syyden korostaminen on tärkeää sekä naisten että miesten 
osalta. Pikkulapsivaiheessa on tärkeää, että molemmat van-
hemmat pääsevät osalliseksi lapsensa kasvusta ja sen tuke-
misesta. Toivoisimme, että työelämä ja neuvolapalvelut roh-
kaisevat miehiä pohtimaan omaa ajankäyttöään ja arvojaan 
viimeistään toisen lapsen syntyessä, jolloin isälle on kysyntää 
esikoisen arjessa. Isyyslomaa tuskin silloin esikoista varten 
on saatavilla ja ehkä se ei olekaan tarpeenkaan, jos omaa 
vapaa-aikaansa arvottaa uudelleen, Ari Inkinen pohtii. 

Helsingin NMKY kehittää yhdessä yhteistyökump-
paniensa kanssa tavoitteellista isä-lapsi-toimintaa. 

Leirejä järjestetään myös Muoniossa Tunturikeimiöllä, joka 
tarjoaa hyvät puitteet isien ja lasten lomailuun. – Lähes jokai-
nen isä haluaa tarjota lapselleen hyvän lapsuuden. Tahtoa 
on –  tietoa, taitoa ja rohkeutta voidaan vahvistaa, projekti-
päällikkö Ari Inkinen Helsingin NMKY:stä toteaa.

”Mun mielestä isän kanssa on mukava käydä ongella, se 
osaa laittaa madon koukkuun.” 

”Mun isä osaa korjata nallen ja sen kanssa on mukava 
leikkiä.” 

– Vastauksena kysymykseen ”Mikä on parasta isän kans-
sa olemisessa?” isän hyviä ominaisuuksia näyttäisivät lapsen 
näkökulmasta olevan esimerkiksi kädentaidot ja kyky tulla 
toimeen ulkoilmassa. Lasten näkemysten mukaan, jota myös 
tutkimukset puoltavat, hyvää isyyttä ei arvosteta isän oppi-
neisuuden, lelujen tai menestymisen perusteella. Lapsen 
tarpeiden kuuleminen ja tarpeiden mukainen toiminta on 
sitä mitä lapsi isältä kohtuudella odottaa, kertoo projekti-
päällikkö Ari Inkinen Helsingin NMKY:stä. – Yhdessä tekemi-
sen kautta isä voi jopa ”löytää” lapsensa. Istuminen yhdessä 
ongella isän kanssa on tyttärelle merkittävä hetki elämässä, 
niin merkittävä, että sitä muistellaan vielä aikuisiässä. 

Tutkija Nina Halmeen mukaan puolet isistä toivoi voivan-
sa olla enemmän lastensa kanssa. Akateemisesti koulutetut, 
keski- ja hyvätuloiset olivat vähemmän läsnä kuin pienitu-
loisemmat ja vähemmän koulutetut isät. Jouko Huttusen 
mukaan isällä on erityistä merkitystä tytön kasvun kannalta. 
Isän läsnäolo tyttären elämässä synnyttää hänelle miehen 
hoivan odotusarvoa omassa elämässään. Hän oppii pitä-
mään hoivaavuutta luontevana ja asiaan kuuluvana miesten 
maailmassa, ja myös miehiltä odotettavana. Tytöllä on mah-
dollisuus tutustua oikeasti isän ”toisenlaisuuteen”, miesten 
maailmaan ja kulttuuriin sekä miehisyyden erilaisiin ilmene-
mismuotoihin. Isän läsnäolo mahdollistaa tytön identiteetin 
vahvistumisen, lisää luottamusta omiin kykyihin ja uskoa sii-
hen, että minut hyväksytään ja minä olen arvokas ihminen.

Isien ja lasten lomia Tunturikeimiöllä Muoniossa

Helsingin NMKY kehittää yhdessä yhteistyökumppani-
ensa kanssa tavoitteellista isä-lapsi-toimintaa. Verkostoon 
kuuluvat Tampereen ja Turun NMKY:t sekä Sininauhaliiton 
perhetyön. Isä-lapsi-toiminta on tarkoitettu kaikille isille ja 
heidän lapsilleen, sekä tytöille että pojille. Toiminnan pää-
määränä on lasten hyvinvoinnin edistäminen. – Isä-poika-toi-
mintaa on tarjolla, mutta se ei vastaa tarpeita. Myös tytöil-
lä on oikeus nauttia leirielämästä ja vapaa-ajantoiminnasta 
isänsä kanssa, Ari Inkinen sanoo.

ISIEN JA LASTEN YHTEINEN AIKA

Rodeo/Helsingin NMKY

Leirit kesällä 2009

��.-�4.5.�009 Muumaa-leiri, isien ja lasten viikon-
loppuleiri (Helsingin ja Espoon NMKY)   

5.-7.6.�009 Isien ja lasten yhteinen viikonloppuleiri 
Pellissä keskiajan henkeen (Helsingin NMKY ja HEO)  

1�.-17.6.�009 Isien ja lasten lomaviikko Tunturikei-
miöllä Muoniossa (Tunturikeimiö)   

�3.- �5.6.�009 Isien ja lasten yhteinen kesäleiri Äh-
tärin Honkiniemessä (Tampereen NMKY) 

�6.-�8.6.�009 Isien ja lasten yhteinen viikonloppu-
leiri Pellissä (Helsingin NMKY ja HEO)

1.-5.7.�009 Harvan saaren perinteinen leiri isille ja 
lapsille (Turun NMKY)

�.-7.8.�009 Isien ja lasten lomaviikko Tunturikeimi-
öllä Muoniossa (Tunturikeimiö)   

30.7.-�.8.�009 Isien ja lasten yhteinen Telttaleiri 
�009 (Helsingin ja Espoon NMKY)  

4.-7.8.�009 Isien ja lasten yhteinen leiri Harvan lei-
risaaressa (Turun NMKY ja Salon seurakunta)

10.-14.8.�009 Isien ja lasten yhteinen lomaviikko 
Tievatuvalla Saarisellä (Retkeilykeskus Tievatupa)

14.-16.8.�009 Isien ja lasten leiri Kukonnotkossa 
(Vantaan NMKY) 

�7.-30.8.�009 Isien ja lasten yhteinen Syysvaellus 
�009 (NMKY:n Urheiluliitto ja Helsingin NMKY)  

Ilmoittautumisohjeet ja tiedot syksyn leireistä:
www.isa-lapsi.fi

Teksti: Ari Inkinen
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Tätä kirjoittaessani valvon juuri nukahtaneen lapseni 
unta. Hänen unensa on ollut viime päivinä levotonta kip-
satun jalan vuoksi. Toivottu kevät ja pyöräretki toi heti tul-
lessaan murtuneen sääriluun, jota nyt sitten koko perheen 
voimin hoidamme. 

Tapaus pysäytti myös minut, äidin, moniin syvällisiin 
ajatuksiin. Olin toki osannut jo murehtia lasteni tulevaisu-
utta ja elämäntaivalta, mutta sitä en olisi osannut pelätä, 
että tuossa, aivan silmieni edessä, ihan tavallisella kotitiellä 
ja omalla polkupyörällä tapahtuu turma, jonka kanssa nyt 
tämä kevät ja kesä kuntoutuksineen yms. eletään. Kaikkea 
ei voi pelätä eikä kuulukaan. Elämään kuuluu sattumukset, 
pienet ja ikävä kyllä isotkin. 

Lapsen kipu kouristaa vanhempien sydäntä ja olen mie-
lessäni ollut niiden vahvoiksi pakotettujen äitien ja isien 
luona, joiden arki on lapsen elämän alusta saakka ollut 
sairaalahuonetta, lääkepurkkeja, valvottuja öitä ja syvää 
itkua. Olen harmitellut oman lapseni ensimmäisen koulu-
vuoden kevättaipaleen häiriintymistä tämän tapaturman 
vuoksi muistaen kuitenkin heti, että todellisuus voisi olla 
myös ihan toista. Me emme ole olleet syvissä vesissä lapsi-
nemme vielä kertaakaan. Voi miten mielellään sitä meistä 
jokainen saattaisi lapsensa vuodesta toiseen ilman kipua, 
ilman yksinäisyyttä, ilman painolastia rinnassa, mutta se on 
mahdotonta. Pettymysten, itkujen ja kipujenkin pitää tulla, 
mutta me vanhemmat voimme niitä pehmentää ja tuoda 
lämpöä ja rakkautta siihen hetkeen, mikä muuten on kova 

ja kivulias. Ja mikä tärkeintä, me voimme tuoda Jeesuksen 
mukaan auttamaan lasta. Pienen lapsen lailla voimme myös 
itse asettua Isän syliin silloin, kun oma ymmärrys menee yli 
sen, miten tästä taas selvitään.

Siitä on pian kahdeksan vuotta kun tämä lapsemme 
syntyi. Tämä suuri ihme on kasvanut isoksi siskoksi kaksi 
kertaa ja on siis lapsistamme vanhin. Vanha hän ei toki ole 
ja sen olen nyt viimeistään huomannut auttaessani häntä 
tässä kivussa. On ollut lohduttavaakin saada lupa isoimman 
siskon hoitamiseen, useimmiten kun se pienin ottaa kaiken 
ajan ja huomion. Vaikka olen hoitovapaalla ja paljon lasteni 
kanssa, niin arki on kuitenkin niin arkea… päivät täyttyvät 
kodin rutiineista ja jotenkin kummasti nykypäivän hektisyys 
tunkee itsensä myös kodin sisäpuolelle, vaikka sitä miten 
yrittäisi estää. Pienet pysäytykset tuo mieleen taas sen, 
mikä on kaikkein tärkeintä. Ja antaa mahdollisuuden ihan 
vain olemiseen keskittymiseen. Eniten tässä ajassa toivoi-
sin, normaalin arjenkin keskellä, jokaiselle vanhemmalle 
mahdollisuutta, tahtoa ja ymmärrystä todella kumartua pi-
enen aarteen ääreen, kuunnella ja katsella, mitä pieni ihme 
haluaa sanoa ja tehdä. Pian ei enää kumartuminen riitä 
vaan silmät ovat ohittaneet jo omamme ja katsovat uuteen 
suuntaan. Aika on niin lyhyt.

Lapsenomaista ja leikillistä kevättä kaikille!

Kirsi Ketola 
Tampereen NNKY (hoitovapaalla tuetusta asumisesta)

Ajatuksia arjen aarteista

Mari Hyttinen

Mitä nyt voin 
synnyttää ja 
hoivata?

Ei synny synnyttämällä, kasva tahtomalla
ensimmäinenkään muutosvaiheen lapseni. 
Naisena hedelmällisyysajan taakseni jätän,
uudenlaista hedelmällisyyttä tunnustelen.
Mitä nyt voin synnyttää ja hoivata ?
Jotain uutta on iduillaan.

Voisinpa olla 
hyvällä tavalla avoin elämälle
tässäkin vaiheessa,
jossa yhteys naiseuteeni ja äitinä olemiseeni
saa uusia muotoja.
Samalla toivon kykyä iloita
näistä muutoksen vaiheista itsessäni ja
läheisissä ihmissuhteissani,
myös laajemmin ympärilleni katsoen.

Odotusta on ilmassa;
kärsivällisyyttä siihen.
Aina syntyy jotain uutta.
Minun on hyvä oppia
myös uusia tapoja
kuunnella, kokea ja nähdä tämä hetki,
jotta havaitsisin syntymässä olevan.
Että olisin läsnä kaikin aistein ja tavoin
uuden elämän ollessa käsissäni.

Olen tässä ja nyt,
suunnilleen nuoruuden ja vanhuuden
puolessa välissä.
Äitinä omassa perheessäni,
jo toisaalla asuville lapsilleni.
Mahdollisena hoivaajana 
yhä enenevässä määrin myös muitten,
nuorempieni ja ikäisteni
sekä vanhempien ihmisten suuntaan.
On aika(-a) synnyttää ties mitä, ideatasolla,
ja myös muulla 
kuin biologisella käytännön tasolla.

Hymyssä suin 
saan kiittää kaiken siunaajaa ja sanoa: 
olen alati siunatussa tilassa. 
Rohkeasti paikallani,
valmiina vastaamaan elämän haasteisiin 
keski-ikäisenä
kokonaisena omankokoisena naisena.

Leena Parviainen

Ettei kukaan jää yksin
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin kou-

lukiusaamista käsittelevä dvd ”Ettei kukaan jää yksin – Så 
ingen blir ensam” on voittanut pääpalkinnon Euroopan suu-
rimmalla mediafestivaalilla Hampurissa. Kilpailuun osallistui 
550 tuotantoa eri puolilta Eurooppaa. 

Ettei kukaan jää yksin -sarja palkittiin jo tämän vuoden 
alussa New Yorkin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla niin 
ikään kultaisella palkinnolla. 

Ettei kukaan jää yksin on tunnevoimainen tiivistys koulu-
kiusaamisesta ja sen nuorelle aiheuttamasta ahdistuksesta 
sekä vanhempien välittämisen tarpeesta. Materiaali on tar-
koitettu yläkouluissa keskustelun käynnistäjänä sekä oppi-
tunneilla että vanhempainilloissa. Koulujen lisäksi elokuvat 
soveltuvat käytettäviksi myös nuorisotyössä, opettajien kou-

lutuksessa sekä rippileireillä. Tarinat kannustavat pohtimaan 
kiusaamista kokemuksena sekä uhrin että kiusaajan kannal-
ta, kiusaamisen vaikutuksia ja keinoja puuttua siihen.

– Palkinto on suurenmoinen tunnustus kouluhyvinvointia 
edistävälle, nuoria osallistavalle nuorisotyölle, iloitsee Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Mirjam Kalland. 

Suunnitteluun on osallistunut ryhmä oppilaita ja opetta-
jia, ja elokuvat ovat jo ahkerassa käytössä koulujen kiusaami-
sen vastaisessa työssä.

Kiusaamisenvastaisen työn tueksi tehty materiaali julkis-
tettiin syksyllä �008. Hanke rahoitettiin Raha-automaattiyh-
distyksen myöntämällä tuella.

Materiaalia voi tilata Mannerheimin Lastensuojeluliitosta 
ja Folkhälsanilta. 

Mari Hyttinen



9

KOLUMNI

Nimeltään 
Höpsis

Oli kerran kuusivuotias tyttönen. Hän oli vilkas, paksu ja 
puhelias. Hän keksi mielellään kaikenlaista: satuja, runoja, 
tarinoita, vitsejä, arvoituksia. Kepposiakin. 

Tyttö puhui niin paljon, ettei häntä jaksanut oikein ku-
kaan kuunnella. Isosiskolla oli omat tärkeät menonsa. Äiti oli 
aina töissä, tai sitten keittiössä väsyneenä ja äkäisenä. Isä oli 
mörökölli, ei hänelle uskaltanut paljoa jutella. 

Äiti sanoikin tytön puheisiin useimmiten vain sanan tai 
kaksi. Ikävämpi niistä oli Höpsis. 

Tyttö ihmetteli usein, miten pitäisi puhua, ettei olisi 
”höpsis”. Ehkä tärkeämmistä asioista, sellaisista Aikuisten 
tärkeistä? Rahasta ja tileistä ja siivouksesta ja työmaasta, ko-
kouksista ja asiapapereista (mitä ne sitten olivatkin)? 

Mutta kun tyttö yritti puhua tärkeistä asioista, sanottiin, 
ettei hän ymmärrä niistä mitään. 

Kun tyttö oppi kirjoittamaan, alkoi sanojen virta paisua 
joeksi.  Vahakantinen kirja kuunteli, sen oli pakko. Eikä se 
sanonut mitään. 

Tyttö hankki vanhoja puolityhjiä vihkoja ja tilikirjoja, sut-
tupaperia ja lehtiöitä. Ja hän kirjoitti kirjoittamistaan, kaikki 
vihkot täyteen. Silloin äiti huolestui: – Etkö sinä ole koskaan 
ulkona leikkimässä? Aina istua nyhjötät noiden tuherrustesi 
kanssa!

Äiti ei kuitenkaan mahtanut mitään sille, että vahakan-
tisten vihkojen pino kasvoi tytön nurkissa.  Vähän isompana 
tyttö sai kirjoituskoneen, koska hänen käsialansa oli huo-
noa.

– Miten sinusta tuli kirjailija? kysytään usein tytöltä, joka 
nyt on jo kauan ollut aikuinen. Siihen tyttö vastaa katsomal-
la sisäänpäin, sanomatta mitään ääneen. Koska minä olen 
Höpsis, hän ajattelee.

Eila Jaatinen

Eila Jaatinen on vantaalainen kirjailija ja toimittaja, joka on 
julkaissut runoja, proosaa ja lastenkirjoja sekä kirjoittanut eri 
lehtiin kolumneja ja kulttuurijuttuja.

Kunde församlingsborna uppskatta ditt arbete? 

– Det är svårt att säga. De visste att jag fanns med över-
allt. De kunde t.ex säga åt mig:  

“Sköt nu om att du inte får sparken från ditt arbete när 
du hela tiden är i farten”. De bjöd mig ofta på mat och när 
jag sa att jag ingenting skall ha frågade de att “vad lever du 
då av?”.

Jag svarade att jag har ju min lön. Och jag kunde säga 
att jag t.o.m. kan bli pensionerad från församlingen och då 
svarade de: “Du som inte ens är på kontoret utan bara fly-
ger och flänger när hinner du med ditt arbete?”. 

Jag brukade svara, ”däremellan”.

Ett annat exempel på hur lite många kände till villkoren i 
mitt arbete var när församlingen skulle få en ny kyrkoherde. 
De ringde till mig och frågade vem de skulle rösta på. Då 
svarade jag att det säger jag inte, ni måste alldeles fritt och 
opåverkade bestämma själv. Då svarde de att den och den 
kan man ju inte rösta på för han är ju lärare till yrket. När jag 
sade nej, han är präst och har avlagt examen vid universite-
tet som berättigar honom att hålla några religionstimmar, 
var detta någonting alldeles nytt för dem. Jag undrar om 
det inte är ganska många som ännu undrar vad vi teologer 
egentligen skolats för. Han, den där läraren, blev kyrkoher-
de trots allt. Men det här hände i början av 1980-talet.

Du gifte dig, hur upplevde din familj ditt arbete i 
församlingen? 

– I mitt arbete som ungdomsledare var det inga pro-
blem när jag var ogift, då var jag ju en av dem och nästan 
lika gamla som de. Sen var jag borta flera år. Jag var lärare 
medan barnen var små, och när jag kom tillbaka till försam-
lingstjänst var barnen redan stora och det var inga problem 
med familjen. I församlingen höll de min familj som sin. De 
uppfattade församlingen som en stor familj och dit hörde ju 
också hela prästens familj.

Uppfattade man att du skulle vara församlingens 
egendom på något sätt? 

– Det kom tydligt fram när jag var ungdomsledare och 
inte hade någon familj. Jag vet inte vad de sade bakom min 
rygg med ibland kom de direkt till mig och frågade, t.ex: 
Vad tänker du göra i sommar? Jag svarade att jag skall åka 
till England på min semester. Då sa dom: “Int´far man så 
där bara.” När jag frågade varför jag inte skulle kunna fara 
svarade de:”Kom ihåg att du är församlingens egendom”. 
Det var lite samma sak, det som hände efter att jag eklaterat 
min förlovnig. Några av flickorna hade läst i tidningen och 
gick och berättade det för de andra som svarade: “Skam-

löst – bakom vår rygg”. Jag hade inget privatliv som ung-
domsledare, flickorna ville att jag skulle umgås med dem 
hela dagen och ofta stannade de över hos mig hela natten 
också. Jag förstod dem nog, de var mest arbetarungdomar 
som hade det trångt hemma och att vara i församlingen gav 
dem omväxling.

Hade du tjänstebostad? 

– Nej jag bodde hemma hos min mamma men vi hade 
gott om utrymme. Jag kunde inte ens tänka mig en sådan 
tanke att jag skulle ha haft en egen tjänstebostad. En sak 
som jag tyckte att var märkvärdig var att jag hade samma 
lön som prästerna men inte alls samma tjänsteställning.

Hurudana förvaltnings-, löne- och juridiska frågor 
mötte dig i ditt arbete? 

– Inga som helst. Jag var som ett slags privatperson som, 
så uppfattade jag det, arbetade frivilligt i en församling. 
Man förstod inte att jag fick lön för mitt arbete, det var bara 
barmhärtighet och jag uppfattades som så hygglig.

Hade du någonsin med biskopen att göra? 

– Aldrig.

Rea Anner

Under 2008 har vi i Finland firat 20 år av kvinnopräster, i Sverige har dom firat sina 50 år. Men det har funnits evigheter 
före nuet, då kvinnor varit verksamma som lektorer utan möjligheter att ens dela ut nattvard. Under lektor Irma Anners livstid 
förändrades attityden i Helsingfors där hon jobbade, så att hon i sin tjänst också fick dela ut nattvard. Om det här, upplevel-
sen av att vara “osynlig” och “ingen” och mycket mer berättar hon i en intervju gjord på gamla dar, i januari 1981 av lektor 
Outi Krook. Irmas dotter Rea Anner har renskrivit intervjun. Och där framkommer tydligt att verkligheten är en annan - i 
dag. Arbetsvillkoren har förbättrats.

Del III kommer i höstens nummer av Näkyvä Nainen. Texten är redigerade av Monika Pensar-Granroth.

Att vara kvinna i det heliga 
kyrkorummet - del II

Irma Anner

Eila Jaatinen
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Lapsuuteen kuuluvat sadut. Wikipedia kertoo, että sadut 
ovat mielikuvituksellisia tarinoita, joissa on usein tarunomai-
sia hahmoja, kuten keijuja, peikkoja, haltijoita, lohikäärmeitä 
tai jättiläisiä. Vanhimmat sadut ovat yli 4 000 vuoden ikäisiä. 
Sadun ja myyttisen kertomuksen eli tarun erona pidetään 
sitä, että satuihin ei oikeasti uskottu, kun taas myyttisiin ker-
tomuksiin uskottiin ainakin vertauskuvallisesti. Esimerkiksi 
Kalevalan taustalla olevat kansanperinteelliset kertomukset 
eivät ole satuja, koska niitä on pidetty tosina tavalla tai toi-
sella.

Kansansatujen systemaattinen kerääminen ja tutkimus 
saivat alkunsa 1800-luvulla, kun saksalaiset Jacob ja Wil-
helm Grimm julkaisivat kansansatujen kokoelmansa. Tun-
nettujen kirjailijoiden kirjoittamat taidesadut poikkeavat 
kansansaduista monin tavoin, vaikka taidesatujen pohja 
onkin usein kansanperinteessä. Satuja ovat kertoneet myös 
kaikenikäiset lapset. Lasten kertomissa saduissa mielikuvitus 
lentää usein vilkkaammin ja monisäikeisemmin kuin perintei-
sissä aikuisten saduissa. Aikuisten satuja ovat tutkineet muun 
muassa Antti Aarne ja Vladimir Propp. Proppin satututki-
muksista johdettuja teorioita on käytetty myös sosiologisen 
tutkimuksen apuvälineenä nyky-yhteiskunnan rakenteiden ja 
käytäntöjen tulkitsemiseen. 

Analysoin tässä nyt vapaasti hyvin tunnetun Tuhkimo-sa-
dun kristillisestä näkökulmasta.

Kuinka Tuhkimosta tuli Tuhkimo?
Aikuisten elokuvan Lumotun innoittamana katsoin lasten 

piirretyn Tuhkimon pitkästä aikaa ja aloin miettiä sen opetus-
ta. Tuhkimo syntyy rakastavaan perheeseen. Hänen äitinsä 
kuolee kuitenkin Tuhkimon ollessa vielä hyvin nuori. Koska 
Tuhkimon isä haluaa antaa tyttärelleen parhaan mahdolli-
sen tulevaisuuden, hän menee uusiin naimisiin lesken kans-
sa, jolla on jo entuudestaan kaksi Tuhkimon ikäistä tytärtä. 
Äitipuoli on tekopyhä ihminen, joka Tuhkimon isän kuoltua 
alkaa kohdella tyttöä kaltoin. 

Isän erheen voi tulkita siten, että rakastavakin vanhem-
pi voi tehdä virheitä, jos hän yrittää tehdä päätöksiä omaa 
eikä Jumalan viisautta apuna käyttäen. Toisaalta isommassa 
mittakaavassa ”väärästä” päätöksestä johtuvat raskaat ajat, 
jotka odottavat Tuhkimoa, ovatkin itse asiassa ehkä juuri 
se, mikä saa Tuhkimon loistamaan vieläkin kauniimpana ti-
manttina. Toisin sanoen ehkä tärkeämpää kuin lapsen var-
jeleminen raskaalta elämältä, on kertoa hänelle rakastavan 
ja kaikkivoipaisen Jumalan läsnäolosta, mitä ikinä elämässä 
tapahtuukaan.

Tuhkimo on naiivi ja tekee mukisematta kaiken, mitä 
äitipuoli käskee hänen tehdä. Hänessä kiteytyy Jeesuksen 
”käännä toinen poskesi”-opetus Matteuksen evankeliumista 
(Matt. 5:39), jonka mukaan paha voidaan voittaa vain hyvyy-
dellä. Jumala ei halua meidän likaavamme mieltämme kos-
tosuunnitelmilla tai edes sillä, että näyttäisimme vääryyden 
tekijälle, miten väärin hän on tehnyt. Meidän oman hyvin-
vointimme kannalta on parempi vain antaa anteeksi kerta 
toisensa jälkeen ja luottaa Jumalan hyvyyteen ja oikeuden-
mukaisuuteen. 

Ihmisluontoon kuuluu kuitenkin halu ottaa oikeus omiin 
käsiin, ja jopa Tuhkimon tekee lopulta mieli näyttää Luci-
fer-kissalle, missä kaappi seisoo. Mutta juuri sillä hetkellä 
Jumala puuttuu peliin ja vie Tuhkimon huomion pois kissas-
ta ovikellon soidessa. Jumala ei siis halua, että käytämme 
älyämme näpäyttääksemme tai kostaaksemme niille, jotka 
nöyryyttävät meitä. Jumala haluaa meidän tekevän kaiken, 
mitä teemme, rakkaudella. Meidän motivaatiomme tulisi siis 
aina olla anteeksianto, ei kosto tai edes itsepuolustus. 

Kauniita ajatuksia voi oppia saduista
Usko, toivo ja rakkaus kannattaa myös Tuhkimon koh-

dalla. Pysyessään hyvänä Tuhkimo palkitaan yliluonnollisesti 
Hyvän haltijattaren tullessa apuun juuri silloin, kun Tuhkimo 
on menettämässä toivonsa. Tuhkimon toive päästä tanssi-
aisiin kuninkaanlinnaan kauniissa juhlamekossa toteutuu yli 
hänen odotusten.

Elokuva loppuu lauluun, jossa kehotetaan uskomaan sit-
tenkin, vaikka kaikki ulkoiset merkit kehottaisivat uskosta 
luopumiseen. Kun uskoo ja pitää sydämen puhtaana, unel-
mat käyvät lopulta toteen.

Tuhkimo on kaunis, hyväsydäminen ja köyhä, kun taas si-
sarpuolet ovat rumia, turhamaisia ja kuluttavat paljon rahaa 
vaatteisiin. Tästä voimme päätellä, että oikea kauneus saa-
vutetaan kauniiden ajatusten, ei muotivaatteiden tai kosme-
tiikkateollisuuden avulla. Kauniita ajatuksia voi oppia muun 
muassa rakastavilta vanhemmilta, kuten Tuhkimon kohdalla, 
tai vaikka saduista. Tämä on mielestäni upea opetus, joka 
on jäänyt liian vähälle huomiolle nyky-yhteiskunnassa, jossa 
mieluummin opetetaan tyttöjä pitämään ryttyotsaisina puo-
lensa tässä kovassa miesten maailmassa. Toki oikeudenmu-
kaisemman maailman puolesta tulee tehdä töitä, kuten toi-
sessa kuuluisassa Disney-elokuvassa, Lumikissa, opetetaan: 
”Ain laulain työtäs tee”. 

Johanna Maria Davies, VTM

Timantinkirkas Tuhkimo

Espoossa sijaitsevassa Teatteri Hevosenkengässä rakastettu satu Tuhkimosta tuodaan näyttämölle värikkäänä ja humoristisena esityksenä. Tuhkimon 
tarina on kaunis ja koskettava. Siinä hyvä palkitaan ja “paha” tehdään typeräksi. Hevosenkengän esitystä pääsee katsomaan �9.5. asti. Näytelmän on 
ohjannut Markku Arokanto.

Miska Reimaluoto

Lauman valta. Maija-Riitta 
Ollila. Edita.

Yksilöllisyys on kova sana ny-
kyään, mutta filosofi Maija-Riitta 
Ollila uskoo, että lauman valta 
palaa takaisin. Tosin toisin kuin 
ennen, nyt yksilö voi valita oman 
laumansa. Ollila tarkastelee kir-
jassaan Lauman valta, miten lau-
mailmiöt jylläävät mediassa, mit-
kä ovat nykyisten laumojen arvot, 
ovatko eettiset laumat mahdolli-
sia ja kuka näitä laumoja johtaa. 
Ollila huomauttaa, että nuoret 
tunnistavat itsensä laumassa, lau-

ma on ihmisen peili. Laumaton ihminen on yksinäinen ja altis 
masennukselle, häneltä puuttuu yhteisöllinen hurmio (kuten 
intoilut urheiluotteluissa).  Ollila selvittää laumakäyttäytymi-
sen malleja, jotka on tunnettava menestyäkseen laumassa. 

  Laumojen perusarvo on turvallisuus. Asioiden on olta-
va yksinkertaisia. Työelämässä oikeudenmukaisuuden tunne 
on tärkein lauman vahvistaja. Mutta laumassa eläminen ei 
ole vain hyvä asia, jos lauma on joustamaton, kyttäävä ja 
valmis hylkäämään erilaiset. Ihminen laumaeläimenä haistaa 
heikkouden ja hyökkää kimppuun. 

  Ollila viljelee paljon raamatunlauseita ja ottaa kytköksiä 
uskontoon, mutta näkökulma on humanistinen, ei teologi-
nen. / Anne Lagerstedt

Mun on paha olla. Anna-Lii-
sa Lämsä, toim. PS-kustannus.

Lapsuus ja nuoruus ovat kaik-
kea muuta kuin huoletonta aikaa, 
vaikka ajan kultaamat muistot 
niin voisivat väittääkin. Nuoruus 
on herkkää aikaa. Oma identi-
teetti on ympäristön palautteen 
varassa, ja jos palaute on ikävää, 
siemenet kelpaamattomuudelle, 
kiusaamiselle ja syrjäytymiselle 
ovat idullaan. Monitieteinen ja -
ammatillinen asiantuntijajoukko 
on laatinut Ammattiopisto Luovin 
kanssa yhteistyössä kirjan Mun on 

paha olla. Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvin-
vointiin. 

  Kiusaaminen ja ajattelemattomat tuomiot opettajien 
ja vanhempien suusta voivat aiheuttaa hirveää tuhoa. Kir-
jan esimerkki on tositarina pojasta, jonka englanninopettaja 
tyrmäsi pojan vastauksen tämän ensimmäisellä tunnilla niin, 
että pojan englannin oppiminen tyssäsi melkein täysin. Kiu-
saaminen kotona ja koulussa ovat vakava haitta, jota vielä-
kään ei osata ottaa vakavasti. Kirjan anti pyrkii tuomaan pa-
rannusta asiaan. Kirja on erityisen sopiva opettajille ja muille 
kasvattajille. Ei ole samantekevää, miten lähimmäisiämme 
– ikään katsomatta – kohtelemme. AL

Unelmatyöskentely. Marja 
Leena Toukonen. PS-kustan-
nus.

Muistot näkyviksi, Leonie 
Hohenthal-Antin. PS-kustan-
nus.

Oma elämä. Mitä sille tekisi? 
Ovatko unelmat vain kauniille ja 
rohkeille? Haluanko muistaa vai 
unohtaa? Tanskan NNKY:llä on 
kortti ”If you can dream it, you 
can DO IT!” eli jos voit uneksia 
siitä, voit sen myös toteuttaa. 
Meidän Unelmatyttö-logomme 

herättää ihastusta kaikkialla, joten miksi emme ottaisi sen 
sanomasta mallia. Marja Leena Toukosen kirja Unelmatyös-
kentely – ote omanlaiseen elämään on hyvä ohjekirja sille 
matkalle. Suomalaisilla on turhan pessimistinen suhde unel-
miin. Katselemme mieluummin katajaan kapsahtavaa kuin 
käpyjä kuusessa näkevää.     

  Unelmatyöskentely on sananmukaisesti työkirja, jonka 
tekijä johdattelee lukijan etsimään tavoitteet, motivoitu-
maan ja kulkemaan kohti päämäärää pienin askelin. Suo-
ranainen virhe sivuilta kuitenkin putkahtaa. Raamatussa EI 

Kirjoja, kirjoja
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Seurusteluväkivaltaa ilmiönä ja asiana on 
tutkittu melko vähän ja siitä on saatavissa 
niukasti tietoa. Parisuhde- ja perheväkivallan 
esiin nostaminen on antanut tilaa todeta vä-
kivallan rooli vakiintunutta parisuhdetta edel-
tävässä ajassa eli seurustelusuhteessa. 

Seurusteluväkivalta ilmenee fyysisenä, 
henkisenä ja seksuaalisena väkivaltana. Hy-
vin harvoin seurusteluväkivallan kierteessä 
ensimmäisenä vaiheena on fyysinen louk-
kaaminen, vaan yleensä fyysistä väkivaltaa 
edeltää henkinen väkivalta. Henkinen väki-
valta ilmenee nuorten seurustelusuhteissa 
mm. kiusaamisena, mollaamisena, nimitte-
lynä, vähättelynä jne. Kaveripiirin, opiskelu-
tai kouluympäristön sekä harrastusten kont-
rollointi kertovat vääränlaisesta hallinnan ja 
omistamisen tarpeesta. Henkistä väkivaltaa 
seurustelusuhteissa toteuttavat niin tytöt 
kuin pojatkin. 

Kännykät ja Internet ovat mahdollistaneet 
sen, että ihmiset ovat tavoitettavissa lakkaa-
matta ja kaikkialla. Ne ovat oivia välineitä 
kontrolloida toisen ihmisen tekemisiä ja vie-
vät mahdollisuuden olla tavoittamattomissa. 
Seurustelusuhteessa mahdollisesti olevaa 
ahdinkoa nuori ei pääse pakoon edes kotiin-
sa. Silloin kun seurustelusuhteessa jomman-
kumman osapuolen täytyy olla varuillaan, on 
huolestumisen raja ylitetty.

Väkivallan teko voi olla seuraus 
omasta epävarmuudesta

Ensimmäistä fyysistä väkivallan tekoa 
seuraavat hyvin usein anteeksipyynnöt, ro-
manttiset eleet ja teot sekä rakkauden va-
kuuttelu. Tämä on usein se seikka, mihin 
nuori jää kiinni ja josta hän yrittää ammen-
taa perusteluja suhteen jatkamiselle. Tämä 
johtaa kuitenkin siihen, että uhrin asemassa 
oleva nuori alkaa hiljalleen taiteilla omassa 
elämässään poistamalla siitä mahdollisia vä-
kivallan puhkeamiseen aiheuttavia tekijöitä 
kuten tietyt ystävät, harrastukset, puheet, 
eleet, teot.

Väkivaltaa laukaisevia tekijöitä voivat olla 
mustasukkaisuus, pelko toisen menettämi-
sestä ja jätetyksi tulemisesta tai epävarmuus 
seurustelusuhteen jatkumisesta. Se on myös 
keino poistaa toisen aikaansaamaa ärtymys-
tä, ahdistusta tai omaa epävarmuutta. Väki-
valtainen käyttäytyminen voi olla myös opit-
tua omasta lapsuuden ympäristöstä.

Seurusteluaika on harjoittelua 
aikuisuuteen – ilman väkivaltaa

Seurusteluaika on ihanaa aikaa nuoren 
elämässä ja hyödyllistä aikuisuutta ajatellen. 
Nuori harjoittelee parisuhteen pelisääntöjä, 
peilaa ja käsittelee tunteitaan toista ihmistä 
kohtaan, harjoittelee suhteen oikeanlaista 
lopettamista ja jätetyksi tulemista. Nuoren 
on opittava hallitsemaan ja sietämään omia 
tunteitaan, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. 
Seurusteluaika on harjoittelua aikuisuutta 

kohti ja siksi se kuuluu yhtä lailla vanhempi-
en ja aikuisten tietoon ja suojeluun kuin kaik-
ki muukin lapsen ja nuoren elämässä. 

Aikuisten tulee muistaa, että nuori ei osaa 
eikä tiedä parisuhdeasioista samalla tavalla 
kuin aikuiset. Nuori on omassa elämässään 
vielä keskeneräinen eikä hänellä ole ensim-
mäiselle seurustelusuhteelle vertailukohtaa, 
vaan hänen maailmansa on parisuhteeseen 
liittyen täysin neitseellinen. Nuori ei välttä-
mättä heti ymmärrä, että seurustelusuhtee-
seen hiipivä väkivalta ei kuulu kahden ihmi-
sen parisuhteeseen ja rakkauteen.

Aikuisen vastuuta tarvitaan 
myös seurusteluaikana

Seurustelu ei ole lupaus tai velvoite sek-
sistä. Seksuaalielämän aloittamiseen saattaa 
liittyä ulkopuolista painetta, jonka voivat 
aiheuttaa toinen osapuoli tai kavererit. Pai-
netta voivat kasvattaa myös olettamukset, 
joita esimerkiksi seksin täyteinen media ja 
muotimaailma ruokkivat. Kuitenkin suhteen 
intiimit asiat tapahtuvat molemminpuolisen 
ja yhteisen toiveen sekä halun kautta. Suh-
teeseen ei kuulu minkäänlainen alistaminen, 
pakottaminen tai velvoittaminen seksuaali-
seen kanssakäymiseen.  

Väkivaltaa kohdannutta nuorta ei saa 
syyllistää, vaan väkivallan tekijä on aina itse 
vastuussa teoistaan. Nuori tarvitsee ja hänel-
lä tulee olla oikeus apuun ja tukeen niin uh-
rin asemassa kuin tekijänäkin. Selvitäkseen 
väkivallan kokemuksista nuorta ei saa jättää 
yksin, vaan aikuisen vastuuta tarvitaan - vaik-
ka vastoin nuoren omaa tahtoa. 

Tiina Rödlin & Maarit Saarnivala
Oulun Tyttöjen Talo®

Ajatuksia seurusteluväkivallasta

Seurustelua vai mitä 
se olikaan? 

NNKY-liiton välittämä Ruusukuja 76 -näyttely on luo-
nut mahdollisuuden puhua ja keskustella väkivallasta. 
Näyttelyn päivystäjiltä saa tietoa esimerkiksi auttavista 
tahoista. Oulussa maaliskuussa Hyvän mielen talolla pi-
detty näyttely toteutettiin usean järjestön yhteistyönä. 
Arki-iltaisin oli mahdollisuus osallistua keskustelutilai-
suuksiin eri aihepiireittäin. Iltojen teemoina olivat mm. 
nuorten seurusteluväkivalta, 30-vuotias Oulun ensi- ja 
turvakoti sekä lakipainotteinen ilta uhrien tueksi.

ole lausetta, että Jumala auttaa niitä jotka 
auttavat itseään. Tämän lause on yhtä ”tot-
ta” raamatullisesti kuin että jokainen tulee 
autuaaksi uskollaan. Kirjassa on mielestäni 
vieno New Age -haiskahdus, mutta muuten 
kirja on ihan ”käyttistä”.  

   Muistot näkyviksi – muistelutyön me-
netelmiä ja merkityksiä on elämäntaito-opas 
samalta kustantajalta. Muistelutyö on am-
matillinen työmenetelmä, jolla voidaan käy-
dä läpi. Tutkimus on sovellettu vanhuksiin, 
mutta mukana on myös nuorempaa polvea, 
johon menetelmä tehosi yhtä hyvin. Ideana 
on mm. rakentaa valokuvista, muistoesi-
neistä, dokumenteista ja muusta mukavas-
ta muistolaatikko tai skräpätä muistokirja 
tai piirtää sarjakuvia. Kokemus oli erityisen 
eheyttävä raskaita kokemuksia eläneiden, 
kuten sotalasten ja inkeriläisten kohdalla. 
Ryhmässä muistelu oli turvallista vertaistuen 
huomassa. Näiden kirjojen ohjeita voisi ehkä 
kokeilla paikallisyhdistyksissä?! AL

Miten tuen 
lapsen ja nuoren 
itsetuntoa. Cac-
ciatore, Kortenie-
mi-Poikela, Huo-
vinen. WSOY

Itsetunnon ra-
kennuspalikoita. 
Päivi Niemi. Päi-
vä.

Se, joka kuu-
luu sukupolveen, 
jota on karsittu 
”häpeän, ivan ja 
nöyryytyksen ve-

surilla”, tietää nahoissaan miten äärettömän 
tehokas, mutta tuhoisa kasvatuskeino se on. 
Nyt suomalaisen kasvattajan tueksi on kirjoi-
tettu yksityiskohtainen ohjekirja siitä,  kuinka 
lapselle kasvatetaan terve itsetunto, ja mi-
ten samalla omakin itsetunto kasvattajana 
turvataan. Kysymys ei ole hankalista tem-
puista vaan välittämisestä, johdonmukaisuu-
desta ja lämpimien tunteiden näyttämisestä. 
Väkivalta ei kuulu lastenkasvatukseen. Raisa 
Cacciatoren, Erja Korteniemi-Poikelan ja 
Maarit Huovisen kirja Miten tuen lapsen ja 
nuoren itsetuntoa on helppolukuinen, ym-
märrettävä ja sovelluskelpoinen paketti. 

  Terapeutti Päivi Niemi kertoo itsetun-
non rakentamista oman kokemuksensa kaut-
ta kirjassaan Itsetunnon rakennuspalikoita. 
Niemi on puhunut itsetunnon eheytymisestä 
mm. kouluissa käsitellen tunne-elämän kipu-
ja ja rikkinäisyyttä sekä niiden korjaamista 
viidellä ”palikalla”, joita hän tässä kirjassa 
esittelee. Kaiken perustana on turvallinen 
suhde Jumalaan. Lapsena murskatuksi tul-
leen itsetunnon ei tarvitse olla kohtalo, vaan 
itsetuntoaan voi korjata antamalla ohjat 
Jumalalle (usko), hyvillä ihmissuhteilla, har-
rastuksilla, hyvällä omallatunnolla sekä roh-
kaisulla ja myönteisellä palautteella. Kirja 
sopii rohkaisuksi, mutta raapaisee vain pin-
taa. Suurin plussa on uskon näkökulma,  jota 
maalliset psykologit eivät tarjoa, vaikka se 
on lääkkeistä tehokkain!  Anne Lagerstedt

Äläkä sure, 
Sakari. Eila Jaa-
tinen. Katharos 
Oy. 

Eila ja Raimo 
Jaatisen �1-vuo-
tias poika Sakari 
poistui kotoaan 
lokakuisena sun-
nuntaipäivänä ja 
pyöräili radanvar-
teen. Lyhyt jää-
hyväisviesti löytyi 

kotoa, tietokoneen vierestä, saman päivän 
iltana. Äläkä sure, Sakari on äidin matka 
surun maahan, jossa hän runon ja proosan 
keinoin käy läpi tuntoja, kysymyksiä ja muis-

toja, joista menestyksen jälkeinen aika on 
täyttynyt: kipua, kaipausta, itsesyytöksiä ja 
vaille vastausta jääneitä kysymyksiä. Rakkaat 
muistot ja periksi antamaton toivo kannatte-
levat. Kirjan kuvat ovat taiteilija, kuvanveis-
täjä Raimo Jaatisen, joka on tehnyt surutyö-
tään omalla tavallaan.

Äidin vuo-
si. Anja Nwose. 
Kustannus Oy 
Arkki.

Anja Nwose 
on kahden lap-
sen äiti sekä toi-
mittaja, teologi 
ja työnohjaaja. 
Hänen pohdis-
kelevat tekstinsä 
tarjoaavat arkisia 
oivalluksia uskos-

ta. Ne kertovat äidin vuoden iloista ja suruis-
ta, väsymyksestä ja jaksamisesta. Armollisen 
Jumalan seurassa on turvallista kohdata van-
hemmuuden vaikeatkin tunteet. Hän kantaa 
keskeneräistä äitiä eteenpäin. Äidin elämän 
arjesta kasvaa kiitollisuus ja pienistä asiois-
ta onni – nyt ja tässä. Vuoden aikana lapset 
kasvavat, perheen isä jää vuorostaan kotiin 
ja kotiäiti astuu työelämään. 

Tekemisen taito. Jaana Venkula. Mi-
nerva pokkarit.

Sosiaalipsykologi Jaana Venkula on huo-
lissaan kirjassaan Tekemisen taito ihmisten 
älyn, viisauden ja kädentaitojen rappeutu-
misesta. Elämme niin automatisoituneessa 
ja yhä enemmän automatisoituvassa maail-
massa, että tekemisen taito ja onnistumisen 
ilo ovat katoamassa. Hän pitää arkisten pe-
rustaitojen puutetta ”moottorivikana”, joka 
pitää korjata. ”Elävyyden perustuntomerkki 
on autonominen, ei automaattinen toiminta-
kyky. Vain toimintakykyään käyttävä ihminen 
on onnellinen”, kirjailija toteaa. Luovuutta 
vaaditaan teoriassa, mutta työpaikan saa-
nutta kielletään sitten ajattelemasta. Luo-
vuus ei tarkoita vain taiteellista innovaatio-
ta, vaan kaikkeen toimintaan, johon sisältyy 
ongelmanratkaisua, sisältyy luovuus ja älyk-
kyys. Vain kokonaisvaltainen tekeminen ja 
taitojen oppiminen ja hallitseminen tyydyt-
tää ihmistä. 

   Tekemään tottuneelle tämä kirja on 
vain uskonvahvistusta, mutta nuorille tästä 
voi olla hyötyä. Koulussa ei opeteta tarpeek-
si kädentaitoja eikä ehkä kotonakaan. AL

Viilto. Kun 
ahdistus piirtyy 
ihoon. Patricia 
McCormick. Mi-
nerva. Suom. 
Milla Karvonen.

Viilto. Kun ah-
distus piirtyy ihoon 
on amerikkalaisen 
toimittaja Patricia 
McCormickin esi-
koisromaani. Kirja 
kertoo teinitytös-
tä, joka ilmentää 
sisäistä tuskaansa 

itsensä viiltelyllä. Asiaan vihkiytymättömän 
on vaikea käsittää, miksi itsensä viiltely voi 
tuntua hyvältä ja miten siihen voi vielä jou-
tua koukkuunkin. 

   Romaanin päähenkilö, 15-vuotias Cal-
lie on päässyt parantolaan. Hän ensin yrit-
tää henkisesti eristäytyä puhumattomuuden 
muurin taakse, mutta yhteydessä toisiin 
nuoriin, joilla on erilaisia vaikeuksia, hän 
alkaa tajuta olevansa itse vastuussa kohta-
lostaan. Tarina ottaa mukaansa ja paljastaa 
loimi loimelta tuskan kudelman. Muidenkin 
kuin nuorten kannattaa tämä romaani lukea. 
Valaiseva!  AL

Heidi Kusmin-Bergenstad
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Historiaa: 
Vuosikymmenien takaiset valokuvat pursuavat eri-ikäisiä 

tyttöjä. Tyttökokoukset vetivät kymmenittäin väkeä. 

Muuan tositarina: 
Ritva Herrala kertoo, miten hän tutustui NNKYhyn. Hän 

oli korkeintaan 1�-vuotias, asui Hartolassa. Pyhäkoulun-
opettaja oli kehottanut lukemaan kesällä seurakuntatietoja, 
ja Ritva totteli. Sieltä hän huomasi NNKYn tyttöpäivät Sys-
mässä. Hän ei ollut ikinä käynytkään Sysmässä. Siihen aikaan 
matka Hartolasta Sysmään (�0 km) oli kuin Amerikan reissu. 
Vaikka Ritva olikin ujo ja arka, hän oli myös määrätietoinen. 
Asia kiinnosti niin paljon, että hän kinusi vanhemmiltaan läh-
töluvan ja rahat. Hän nousi linja-autoon ja löysi onnellisesti 
Sysmän yhteiskoululle. Siinä hän seisoi pihalla pieni vaate-
kassi kädessä ja huopakäärö kainalossa. Eräät Heinolasta 
tulleet Marttusen sisarukset huomasivat yksinäisen tytön ja 
ottivat hänet porukkaansa koko viikonlopun ajaksi.  Heidän 
vieressään hän sai maata patjalla voimistelusalin lattialla. 
Heidän seurassaan hän sai kävellä teatteritalolle syömään. 
Hän kuului joukkoon. Hän kuului Jeesuksen sisarusparveen. 
Leirinuotio järven rannalla lauluineen ja makkaranpaistoi-
neen oli unohtumaton elämys. Tuon viikonlopun tuoma rau-
ha ja rakkaus ovat kantaneet Ritvaa kohta kuuden vuosikym-
menen ajan.

Tuoreempaa historiaa: 
Ei ollut Sysmässä enää tyttökokouksia. Ei ollut lapsiakaan 

paljon. Muutamia lähetettiin leireille Hakulinniemeen. Ilmei-
sesti nekin olivat tärkeitä tapahtumia, jotka jäivät mieleen, 
koska niistäkin ovat jotkut kertoneet. Hyvin kiitollisia olem-
me niistä kolmesta omasta leiristä, jotka saimme Hakulissa 
pitää, opetella käden, liikkeen ja kielen taitoja.

Ja nyt: 
Perjantaina �4.4. oli kolmekymmentä henkeä NNKYn 

aamiaisella Säästöpankin tiloissa. Pankin työntekijät oli-
vat ensimmäisiä vieraitamme. Väkeä tuli tasaiseen tahtiin. 
Puuro, sämpylät, piirakka ja hedelmäsalaatti tekivät hyvin 
kauppaansa. Puheensorinaa riitti, monet viihtyivät aika pit-
käänkin. Välillä lurautettiin yhteislauluja. Superaurinkoises-
sa kevätsäässä sopikin kysyä: ”Ken on luonut…” ja vastata: 
”Jumala on kaikki luonut…!”

Kaksi miestä totesi tullessaan: 
”Täytyihän sitä tulla katsomaan tyttöjä! Eikös tämä ole 

Nuorten Naisten yhdistys?!” No, keski-ikä oli kyllä reilusti 
eläkkeen puolella, mutta olihan siellä ainakin yksi aito nuori. 
Ja ruukkuun kertynyt vapaaehtoinen maksuraha käytetään 
paikallisten nuorten hyväksi. Ehkäpä joku edelleenkin halu-
aa lähteä leirille keräämään rakentavia kokemuksia ja eväitä 
elämän matkalle.

Ulla Virkkunen 

Joensuussa johtokuntaan valittiin
nuoria vastuunkantajia

Hanne on Joensuun NNKY:n 
uusi puheenjohtaja

Joensuun NNKY:n vuosikokous pidettiin 1.3.�009. Pari 
vuotta sitten voimaan tulleen sääntömuutoksen takia joh-
tokunnassa oli tänä vuonna ennätysmäärä erovuoroisia, ja 
johtokunta uusiutuikin merkittävästi. Yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin TM Hanne Uljonen. Muina uusi-
na jäseninä johtokuntaan valittiin Minna Bogdanoff, Tiina 
Juurela, Katja Kareinen ja Sirkka Vepsä. Entisinä jatkavat 
Leena Aalto, Maija Eskelinen ja Lea Honkanen. 

Onnea ja siunausta uudelle johtokunnalle! 

Tarja Juntunen

Helmiakatemiaa 
ilman yläikärajaa

Huhtikuun ensimmäinen perjantai Helsingissä, lämpö-
mittarissa 15 astetta plussaa. Pakkauduimme kolmen nai-
sen voimin Helsingin NNKY:n toiminnallisen sihteerin Katri 
Mäen autoon, ja suuntasimme etupuskurin kohti Vääksyä ja 
hotelli Tallukkaa. 

Tämän keväisen Helmiakatemian kolmanteen ja viimei-
seen tapaamiskertaan oli kokoontunut ryhmä eri-ikäisiä nai-
sia. Ilmapiiri oli lämmin, ja niin uudet kuin vanhatkin kasvot 
otettiin ilolla vastaan. Alun perin 18–30-vuotiaille nuorille 
naisille markkinoitu ryhmä pitikin yllättäen sisällään neito-
kaisia parin- ja kuudenkympin väliltä. Tavallisesta poikkea-
va ikäjakauma tuntui kuitenkin olevan itse kunkin mielestä 
antoisaa ja tervetullutta vaihtelua nykyiseen vallalla olevaan 
ikäryhmälokeroituneeseen toimintaan. Yhteys sukupolvien 
välille löytyi luontevasti ilman sen erityisempiä etsintöjä. Me 
jutun kirjoittajat olemmekin sen kannalla, että vastaavanlais-
ta akatemia-toimintaa voisi tulevaisuudessa markkinoida ja 
järjestää kaikille täysi-ikäisille naisille ilman yläikärajaa. Siinä 
olisi jotain positiivisesti omaperäistä ja virkistävää.

Viikonlopun varsinaisena teemana oli ”Nuorten naisten 
unelmat – usko, toivo ja rakkaus”. Aihetta käsiteltiin Helmi-
juttu-kirjan avulla. Erilaisten harjoitteiden avulla pohdittiin ja 
pähkäiltiin teemaan liittyviä aihioita ääneen ja hiljaa itsek-
seen. Harjoitukset ryydittivät yhteistä keskustelua uusille 
urille, ja se rönsyilikin varsin hedelmällisesti. Keskustelimme 
mm. NNKY:stä, kristillisyydestä, yhteiskunnan ajankohtaisis-
ta asioista ja erityisesti meitä kaikkia yhdistävästä aiheesta: 
naiseudesta ja naisena olemisesta.

Intensiivisen keskustelun lomassa emme suinkaan unoh-
taneet huumoria ja hemmottelua. Perjantai-iltana meille oli 
järjestetty iloinen yllätys turvesaunan muodossa. Hyvä ruo-
ka sopivin väliajoin kruunasi paremman mielen. Lapsellisille 
ryhmäläisille oli järjestetty lastenhoitaja, joten myös pienten 
lasten äitien osallistuminen oli mahdollista. Illalla me pitkän-
matkalaiset saimme sukeltaa hotellin pehmeiden vällyjen vä-
liin, ja aamulla kömmimme kynnenaluset (ja kenties ajatuk-
setkin) turpeessa aamupalalle. Ruumiin ja mielen virkistyttyä 
teimme yhteenvetoa Helmiakatemiassa käsitellyistä aiheista 
ja ideoista. Iltapäivällä sään mukaisella vaatetuksella varus-
tautuneet lähtivät pienelle kävelyretkelle Vääksyn kauniisiin 
maisemiin. Ennen kotiin lähtöä saimme vuorollamme posi-
tiivisen palautteen kera vastaanottaa Helmi-ohjaajan tieto-
paketin ja todistuksen osallistumisesta. Lopuksi päätimme 
yhteisen kokoontumisemme ekumeenisella Isä meidän -ru-
kouksella. 

Hieman haikeissa tunnelmissa, mutta hyvin rentoutunei-
na ja kiitollisin mielin lähdimme räntäsateen saattelemina 
paluumatkalle Helsinkiin. Meille NNKY:tä vähän tuntevil-
le Helmiakatemia valaisi hyvin sitä, mistä yhdistyksessä on 
kyse. Lisäksi saimme jakaa ajatuksiamme ja kokemuksiamme 
yhdessä mahtavien naisten kanssa. Terveisiä vaan Vääksyyn! 
Tällaista akatemiaa harrastaisimme mielellämme useammin-
kin!

Hyvää kevättä toivotellen,

Jonna Jussila NNKY-liiton harjoittelija ja 
Venla Wacklin Helsingin NNKY:n harjoittelija

Turvesauna 
hotelli Tallu-
kassa kirkasti 
keskustelut 
naiseudesta 
ja naisena 
olemisesta 
NNKY-liiton 
Helmiakatemi-
assa Vääksyssä.

Sysmän NNKY,  
lapsekas - lapseton - lapsellinen…?

Keittiömestareita: Elna Virolainen, 
Leena Kontinen ja Ester Immo-
nen.

Sysmän NNKY:n puheenjohtaja Virva Hokka-
nen (kuvassa vas.) juttelee vieraan kanssa.

Nuorin vieraamme sekä Löytöretkemme vetäjä 
Anneli Ukkonen, taustalla NNKY-päivän aamiai-
sella pankin henkilökuntaa.

Tarja Juntunen

Ulla Virkkunen

Ulla Virkkunen

Ulla Virkkunen

Jonna Jussila
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NNKY 
mukana 
hiv/aids 
-työssä

Hiv ja naiset on yksi tärkeimmistä 
maailmanlaajan NNKY-liikkeen toimin-
nan painopisteistä. Siksi NNKY-liitto jul-
kaisee Näkyvän Naisen sivuilla aihee-
seen liittyviä artikkeleita ja kirjoituksia.

Lähemmäs kolmekymmentä ihmistä 
on pakkaantunut Ilembulan sairaalan 

vastaanottoon Etelä-Tansaniassa. Miehiä, 
naisia, nuoria, keski-ikäisiä. Joillakin on lapsi 
mukana. Kaikki odottavat arv-lääkkeitä, jotka 
hidastavat hi-viruksen muuttumista aidsiksi.

Käytävän päässä on pikkuruinen vastaan-
ottotila. Tohtori Mpumilwa istuu avoimen 
ikkunan ääressä ja keskustelee potilaan 
kanssa. Kohta tämä siirtyy peremmälle, jossa 
hoitaja Upendo Ngatunga jakaa lääkkeet.

Ilembulan sairaalassa työskentelevä hoi-
taja Aida Mtega tuntee alueen asukkaiden 
hädän, sillä hän tekee kotikäyntejä aidsiin 
sairastuneiden luo.

– Hiv-positiiviset saavat lääkkeet ilmaisek-
si, mutta monilla ei ole varaa maksaa matkaa 
sairaalaan. Monet eivät uskalla tulla vastaan-
otolle leimautumisen pelosta. Aiemmin aja-
teltiin, että aids on moraalittomien tauti.

Rankkoja kotikäyntejä

Kotikäyntimatkallaan Aida Mtega tapasi 
eräässä kylässä hiv-positiivisen �3-vuotiaan 
naisen. Nainen piilotteli seitsenvuotiaan tyt-
tärensä kanssa setänsä kotona. Hänen van-
hempansa olivat kuolleet. 

– Nainen oli yksin talossa, nälissään ja 
huonokuntoisena, Aida Mtega muistelee va-
kavana. – Annoin hänelle lääkettä, ja kolmen 
päivän päästä palasin katsomaan häntä.

Talossa ei ollut ruokaa, joten Mtega an-
toi naiselle ruokarahaa omista rahoistaan. 
Samalla reissulla hän otti yhteyttä kyläpääl-
likköön, jotta tämä auttaisi perhettä.

Aida Mtega myöntää, että kotikäyntien 
jälkeen tarpeet tuntuvat vyöryvän yli. Autet-
tavia on paljon. 

– Joskus kun olen mennyt tapaamaan 
potilasta, tämä on jo kuollut. Kerran saavuin 
erään potilaan kotiin juuri hautajaispäivänä.

“He ovat lähimmäisiäni”

Huoliaan Aida Mtega voi jakaa työtove-
riensa kanssa. Kun autettava kuntoutuu, se 
tuntuu hyvälle.

– Monet ovat iloisia, kun kuulevat, että 
sairaalasta saa lääkkeitä. Silloin kun näen, 
että lääkkeet ovat auttaneet, minullekin tu-
lee hyvä olo, Aida Mtega hymyilee.

– He ovat minun lähimmäisiäni.

Paula Laajalahti
Suomen Lähetyseura

KOKOSYDÄMISTÄ TYÖTÄ 
HIV-POSITIIVISTEN KANSSA

Suomen Lähetysseura perustettiin 150 vuotta sitten. Lähetysseuran 150-vuotiseen historiaan  voi tutustua kotisivuilla www.
mission.fi/juhlavuosi/, josta löytyy myös video Suomen Lähetysseura - Extreme-matkoja jo 150 vuotta! Vuosisadat vaihtuvat ja 
ihmiset muuttuvat, mutta lähetystyön ydin pysyy samana: rakkauden töinä ihmiseltä ihmiselle. 

Muista lapsia
Isä,
muista lapsiasi,
muista erityisesti heitä,
joita lyödään,
jotka ovat nälkäisiä,
jotka joutuvat tekemään työtä,
vaikka ikä vaatisi vielä leikkimistä.
Isä, 
maailmasi lapset
huutavat apuasi raiskattuina
ja häväistyinä,
maailmasi lapset
vaikenevat nöyryytettyinä
ja väsyneinä.
Isä,
muista lapsiasi,
myös meidän hyvinvoivia lapsia. 
Aamen.

Irja Aro-Heinilä

Ilembulan sairaalan hiv ja aids -toiminta 
on osa Iringan yliopiston, Tansanian evanke-
lisluterilaisen kirkon ja sairaalan yhteistyötä. 
Iringan yliopistossa koulutetaan tukihenkilöi-
tä, jotka auttavat hiv-positiivisia ja aidsiin sai-
rastuneita. Ilembulan sairaalan vastaanotolla 
hiv-positiiviset saavat lääkkeitä ja vertaistu-
kea Faraja-ryhmästä. Tansanian evankelislu-
terilainen kirkko ja Iringan yliopisto järjestä-
vät avioliittoseminaareja, joissa pureudutaan 
tapoihin ja tottumuksiin, jotka edesauttavat 
hi-viruksen leviämistä. 

***

KUMMIT TUKEVAT LASTEN KOULUTUS-
TA KOULUISSA JA PÄIVÄKODEISSA

Tansaniassa kirkot ovat perinteisesti tar-
jonneet suuren osan maan terveydenhuolto- 
ja koulutuspalveluista. Maassa on pula kou-
luista ja vain pieni osa oppilaista voi jatkaa 
koulunkäyntiä alaluokkien jälkeen. Suurin 
tarve Tansaniassa onkin löytää kummeja ylä-
aste-lukioikäisille nuorille.

KUMMIKOHTEENA ILEMBULAN 
AIDS-ORVOT KOULULAISET

Tumaini yliopisto eteläisessä Tansaniassa 
on aloittanut laajan koulutus- ja tutkimus-
hankkeen, jonka tarkoituksena on hiv/aidsin 
leviämisen ehkäisy tietoa lisäämällä ja koulu-
tusta kehittämällä.

Hankkeeseen liittyy vuoden �008 alusta 
alkanut kummiohjelma, jolla halutaan käy-
tännössä mahdollistaa aidsin vuoksi orvoksi 
jääneiden lasten kouluttautuminen. Yhteis-
työssä paikallisten terveydenhuollon toimi-
joiden kanssa avun saajiksi on valittu noin 
sata yläasteella, lukiossa tai ammattikouluis-
sa opiskelevaa nuorta Ilembulan alueella. 
Kotikäyntityön myötä aids-orvot pääsevät 
myös terveydenhuollon piiriin.

Kummien tuella katetaan oppilaiden 
koulumaksut sekä koulumatkat ja koulutar-
vikkeita. Ilman kummiohjelman tarjoamaa 
opiskelumahdollisuutta nuorten tulevaisuus 
on varsin lohduton. 

Lisää Lähetysseuran toiminnasta ja kum-
mikohteista:

www.mission.fi/lahjoita

Ilembulan sairaalan hoitaja Aida Mtega  kohtaa päivittäin potilaiden hätää ja kärsimystä.

Suurin tarve Tansaniassa on löytää kummeja yläaste-lukioikäisille nuorille. Lähetysseuran tiedottaja Paula Laaja-
lahti haastatteli aids-orpoja Tansaniassa joulukuussa �007. Neema Chaula (kuvassa oik., 19) toivoo pääsevänsä 
opettajaseminaariin tämän vuoden jälkeen. Richard Myale (16) haluaisi mekaanikoksi. Leonard Hangula (17, 
kuvassa kesk.) asuu tätinsä kanssa, kuten myös Neema ja Richard. 

Paula Laajalahti

Paula Laajalahti
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huone, Tuomiokirkonkatu 12, p. (03) 254 4020, f. (03) 
254 4022, hostelsofia@hostelsofia.fi, www.hostelsofia.fi
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie 5, 
33960 Pirkkala, p. (03) 254 4090, 050 307 4079, f. (03) 
254 4099, kiviranta@kiviranta.eu, www.kiviranta.eu

Kaupunginjohtaja Antti Punkarin luento ”Mika Wal-
tarin uskonkilvoitus”, laulu Leena Jokela-Nikulainen, 
ti 16.6. klo 13.30 Finlaysonin kirkossa. Tilaisuudessa 
kerätään kolehti Tampereen NNKY:n kummikohteelle 
Gambiassa. 

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat pe–su 5.–7.6. Tampe-
reella. NNKY:llä oma esittelypiste

Lattariviikonloppu pe–su 21.–23.8. Sampolassa, 
Sammonkatu 2. Kouluttajina tanssinopettajat Mikko 
Ahti, Marko Keränen, Piialiina Ristolainen ja Asta Leh-
timäki. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 040 577 1846, 
gospelliikunta@gmail.com 

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Suomen kielen ja kulttuurin ryhmät, tiedustelut p. (03) 
254 4021, 040 583 5037
Retkiryhmä, tiedustelut p. (03) 254 4041
Gambia-projektin tukiryhmä, p. (03) 254 4041
Lauluryhmä Pieni vaiva, esiintymisvaraukset ja tie-
dustelut p. 044 275 5054
Partiolippukunta Tampereen Lokit ry. Sudenpentu-
laumat ja vartiot kokoontuvat kerho- ja partiotila Pama-
uksessa. Yhteystiedot: partiosihteeri Marjatta Muilu, p. 
(03) 254 4041, marjatta.muilu@tnnky.fi, lippukunnan-
johtaja 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, keskusteluapua ja ilmaisia ras-
kaustestejä, p. (03) 254 4055, itu@tnnky.fi, 
www.ituprojekti.net
Puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567
Mahdollisuuksia abortin käsittelyyn mm. vertaistukiryh-
mässä, tiedustelut p. 050 401 5567
Kutsuttu välittämään -koulutus – kriisiraskaustilan-
teessa olevan tytön kohtaaminen pe–la
26.–27.6., pe–su 31.7.–2.8. ja pe–la 28.–29.8. Cimson-
koulutuspalvelujen tiloissa Helsingissä, Annankatu 29 
A 8. Kouluttajina sosiaalityöntekijä Jenny Baines Eng-
lannista, Outi Papunen Itu-projektista ja lääketieteen 
asiantuntijoita. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 050 
401 5567, itu@tnnky.fi

JOPA-ASUNTOLA (Jalat Oman Pöydän Alle)
Tuettua yhteisöasumista itsenäistyville nuorille naisil-
le (17–24 v.). Satakunnankatu 31 B, 3. krs.
p. (03) 254 4054,  jopa@tnnky.fi

Turun NNKY
Turun NNKY, Vähä-Hämeenkatu 12 a, 20500 Turku

Turun NNKY:n lasten kesäkerho 1.6.–18.6.2008 
arkipäivisin klo 9-16 

Johtokunta 2009:
Puheenjohtaja Maarit Korhonen
Varapuheenjohtaja Jaana Rantala
Rahastonhoitaja Marja-Leena Rönn-Salmela
Riitta Heino
Mea Aaltonen
Helena Pihl 
Taina Koski, Turun Naislaulajat

 

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

6.6. Tutustumismatka NNKY-työhön Lontoossa
 

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) 

Hillevin savusauna lämpiää ke 27.5.09. Keväinen 
jäsenilta Evon maisemissa. Ajo-ohje Hilleviltä.
Muhun retki 22. - 25.6.09 Tomise majataloon.

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

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 4/2009 aineistopäivä on 17.8.
Lehti ilmestyy 11.9.

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A 13, 00100 Helsingfors. www.kfuk.fi
Information om verksamheten ger ordförande Christina 
Elving, tel 040 545 0409, christina.elving@hdo.fi
 

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

23.–24.5. Maailma kylässä -festarit, Helsinki 

KESÄKUUSSA:
Kesäklubit 9–13-vuotiaille Vuosaaressa
Mielikuvitus liikkeelle ja luovuutta kehiin! Vuosaaren 
Luovari-kesäklubeissa luvassa mm.askartelua, tuuna-
usta, sarjakuvataiteilua ja teatteritoimintaa monessa 
muodossa. Valitse viikoista kiinnostavampi tai tule 
mukaan molempiin. Luovarit on tarkoitettu 9-13-vuoti-
aille tytöille ja pojille. 
Huom! Vuosaaren seurakunta järjestää samanaikaises-
ti kesäkerhon 6-8-vuotiaille, joten sisarukset voivat tulla 
vaikka yhtä matkaa.

Luovari 1 1.-5.6.2009 klo 9-15
Luvassa luovaa askartelua, tuunausta, sarjakuvatai-
teilua, leikkejä, ulkoilua ja muuta hauskaa toimintaa 
kesäloman ensimmäisiin päiviin.

Luovari 2 8.-12.6.2009 klo 9-15
Kiinnostaako teatteri? Luvassa näyttelemistä ja 
itseilmaisua, omia esityksiä sekä rooliasujen valmis-
tusta. Lisäksi ulkoilua, pelejä, retki ja muuta mukavaa 
kesätoimintaa.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautua voit sähköisellä ilmoittautumis-lomakkeella 
tai puhelimitse (varmimmin arkisin klo 11-12). Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumi-
nen on sitova. www.hnnky.fi/ilmoittautumiset p.09-445 
228 tai 0400-582 437 hnnky@hnnky.fi
Hinta:70€ 1 viikko, 130€ 2 viikkoa, sis. lounas, välipala, 
materiaalit, tapaturmavakuutus ja retkikustannukset.

ELOKUUSSA:
Hyvän olon liikuntapäivä la 29.8. klo 14–16 
klo 14–14.30 Kuntokertun kuntopolku äideille ja alle 
kouluikäisille lapsille, klo 14.30–16 Kaikenkuntoisille ja 
-ikäisille sopiva jumppa: lämmittelyä, pilatesta, syvä-
venyttelyä ja rentoutusta. Jumpan aikana lastenhoito 
järjestetty.
Paikka: Alppilan kirkko, Kotkankatu 2 
Hinta: Kuntokertun kuntopolku 1e/lapsi, Kaikenkuntoi-
sille ja -ikäisille sopiva jumppa 2e/hlö 
Järjestäjä: Alppilan seurakunta / Helsingin seurakuntien 
vironkielinen työ ja HNNKY ry.

Hämeenlinnan NNKY
Saaristenkatu 19 B, 13100 Hämeenlinna 
Lisätietoja: pj. Ulla Pullola, p. (03) 638 0654, 0500 875 
624, ulla.pullola@pp.armas.fi ja sihteeri Ulla Appelroth,
ulla.appelroth@fi

Imatran NNKY
Lappeentie 29 C 21, 55100 Imatra
Lisätietoja: pj. Auli Piiparinen, p. 050 411 8177, 
auli.piiparinen@gmail.com tai Nadja Rinkinen 
p. 050 411 8107, nnky.imatra@elisanet.fi
Naisten keskustelupiiri, lähetyspiiri, raamattupiiri, 
käsityöpiiri aikuisille, 12-16-v. tyttöjen tapaaminen

Retki Mikkeliin suomen kielen opiskelijoille ma 25.5.
Retki Ahvenanmaalle 7.-9.6. hinta 320,- (jäsenille 
300,-) sisältyy bussi- ja laivamatkat, yöpyminen hotelis-
sa sekä ateriat.
Raamattuleiri Rautjärvellä 1.-6.7. Osallistumismaksu 
100-, sisältää kuljetuksen, yöpymisen ja kolme ruokai-
lua päivässä. 

Joensuun NNKY
Malmikatu 2 C, 80100 Joensuu
puh. 050 538 3089
nnky.joensuu@kolumbus.fi
www.ywca.fi > paikallisyhdistykset 

Kaikki tapahtumat ovat Joensuun NNKY:llä, ellei toisin 
mainita:

Englannin keskustelukerho naisille perjantaina 23.5. 
klo 14.30–15.30
Perhekahvila (yhdessä MLL:n kanssa) perjantaina 
22.5. ja 29.5. klo 9-14
Yksinhuoltajaäitien ja yksin odottavien vertaistuki-
ryhmä (yhteistyössä MLL) tiistaina 26.5. klo 17–19 
Jonna-nukentekokerho perjantaina 22.5. klo 16–19

Kevätkauden päättäjäiset Männikköniemen kesäko-
dilla (Vainoniementie 2, Joensuu) keskiviikkona 27.5. 
klo 16.00 alkaen. Ohjelmassa saunomista, uintia, 
kahvittelua ja makkaranpaistoa rantanuotiolla. 

TULOSSA: Syksyksi suunnitteilla retki Tunturikeimiölle.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnanohjaaja Pirjo-Liisa Sillgren, 
päivystys ma ja to klo 9-12 NNKY:n toimistossa 
p. (014) 213 037, muina aikoina p. 040 7404472.
Tilaisuudet osoitteessa Puistotori 4 ellei toisin mainita.
 
ti 26.5. klo 18 kirjapiiri I:n aiheena runoja elämästä ja 
samalla piirin 40-vuotisjuhla
to 20.8. NNKY-liiton työntekijätapaaminen Jyväsky-
län NNKY:n tiloissa, Puistotori 4:ssä. 
Tapaamisen aiheena: Oletko yksin - tehdäänkö yhdes-
sä?
21–23.8. klo 9-16 Ruusukuja 76 -näyttely (näyttely 
kodista ja perheväkivallasta) Puistotori 4:ssä.
ke 2.9. klo 18 kirjapiiri II, Elizabeth Goudge: Vihreän 
delffiinin maa
ti 8.9. klo 9-11 avoin kohtaamispaikka, aamiainen ja 
syksyn aloitus

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-ryhmä kokoontuu parillisilla viikoilla tiistai-
sin klo 14 Keravan srk.keskuksen takkahuoneessa.

Kotka KFUK
Information: ordförande Carita Korhonen, 
tel. (05) 228 2110, raimo.p.korhonen@kymp.net

Kotkan NNKY
Lisätietoja: vpj. Irene Björkbacka, p. (05) 228 8507, 
irene.bjorkbacka@kotka.fi
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@dnainternet.net

Kesäaika alkaa:
MÖKKIÄ voivat jäsenet varata kansliasta, 
p. 017 261 4500 Anna-Liisa; avaimet saat myös kans-
liasta.
Mökillä yhteisiä kokoontumisia, seuraa ilmoittelua 
Savon Sanomien muistiosta.
Teemme bussiretken kesän alussa kotimuseo Eemi-
lään, Vehmasmäkeen. Ilm. Savon Sanomien muistio ja 
Kirkko ja koti.
Syksyn ensimmäinen jäsentapaaminen 
su 13.9. klo 14.
Virkistävää kesää kaikille!

Lahden NNKY
Toimisto: Vapaudenkatu 8, Lahti
p. 03-7349797
ywca@phnet.fi
Theresia Salminen p.050-5453038
Toimisto avoinna ke klo 9-13
Toimisto on heinäkuun kiinni.

NARDUS Tapahtumat:
7.6.klo 16 Yhteisöllinen ja rentouttava retki, 
risteily Vesijärvellä ilmoittautuminen 20.5 mennessä.
30.8 klo 16 “Liikkuva Nainen”
Sauvalenkki Parinpellosta. Yhteislähtö NNKY:n edes-
tä, tiedustele toimistosta asiasta lisää.

Kirppis ja Markkinakahvila markkinapäivisin 8-13 
NNKY:n sali Vapaudenkatu 8

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 torstaisin eri teemoin:
pe 5.6. ”Samassa veneessä” – Mikkelin NNKY:n jä-
senten kirkkovenesoutu satamasta Kenkäveroon. Sou-
detaan satamasta Kenkäveroon, jossa pieni iltapala 
ja iltahartaus. Ei-soutajille tutustuminen Kenkäveroon. 
Mukana NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen ja 
soutamassa srk:n kanttori Mirja Husso. Ilmoittauduthan 
Niemen Riitalle riitta.niemi@evl.fi, p. 041 4377977.
Käsityöpiiri jatkuu syksyllä. Piiri ottaa edelleen ylimää-
räisiä villalankoja vastaan.
Hiljaisen viikon kirkkopäivystys Tuomiokirkossa. 
Mikkelin Tuomiokirkon jumalanpalveluksen palve-
luryhmä 31.5. 
Jäsenmatkat
- Kotkaan matkataan perjantaina 29.5. myös Merikes-
kus Vellamo. 
- Bengtskärin majakka, Hanko, Pokrovan veljesyhteisö 
(luostari) ja Vivamo pe-la 26.–27.6. ja ma-ti 29.-30.6. 
- ”Rauhaa ja voimaa tuntureista ja Pohjoisen Lapin 
kulttuurista” haetaan ruskamatkalla la 5.-la 12.9. 
Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin! Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset pj. Leena Parkkonen p. 050 526 8536, 
leena.parkkonen@luukku.com
Helmi-ryhmä syksyllä yhteistyössä Mikkelin tuomio-
kirkkosrk:n nuorisotyöntekijöiden kanssa. 
Mikkelin NNKY on mukana Itu-projektissa (abortin 
tehneiden äitien tukiryhmä), jossa yhdistyksemme 
vastuuhenkilönä toimii Kaarina Oittinen. 
Verkostoyhteistyö Itä-Suomen NNKY:iden kanssa.
TERVETULOA KAIKKI JÄSENET YSTÄVINEEN 
TILAISUUKSIIMME!

Mäntyharjun NNKY
Lisätietoja: pj. Auli Jokinen, p. 040 513 9857.
Säännöllisesti kokoontuvat: jäsenkokoontumiset joka 
kk:n 1. pe klo 13 srk-talolla.

Oulun NNKY
Isokatu 15, 90100 Oulu, p. (08) 311 5595
nnky.oulu@co.inet.fi, www.ywca.fi (Paik.yhdistykset)
Pankkiyhteys: Sampo 800015-79265274
Lisätietoja: toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi, 
p. (08) 311 5595, 040 7514480, 
maarit.peltoniemi@co.inet.fi

Kellarikirppis avoinna 1.-12.6. klo 11-15 Asemakatu 
15:ssä, käynti sisäpihalta kellariin. Myytävänä vaatteita, 
astioita, kirjoja ja kodintavaroita. Tuotto omaan toimin-
taan.
Monikulttuurinen naisten kerho torstaisin klo 15-17. 
Kokoonnutaan 11.6. asti Öbergin talossa, syyskausi 
aloitetaan 13.8. NNKY:llä. 
Yksinhuoltajaperheiden kesäleiri Rokualla 31.7.-2.8. 
yhteistyössä Karjasillan seurakunnan ja Oulun seudun 
Yksin- ja yhteishuoltajien kanssa. Ilmoittautuminen puh. 
(08) 3161 340. 
Hiljaisuuden rukoushetki keskiviikkoisin tuomiokirkon 
kryptassa klo 19, alkaen 2.9.
Viikottain kokoontuvat ryhmät aloittavat NNKY:llä 
syyskuun toisella viikolla.

Piirustus- ja akvarellikurssi pidetään jälleen syyskau-
della, muutama paikka vapaana. Ilmoittaudu!
Uusi murrosikäisten lasten äitien vertaisryhmä, 
Kamalat äidit, aloittaa syyskuussa. Kysy lisää ja ilmoit-
taudu, puh. 040 7514480.
Toimisto suljettu 15.6.-2.8. Virkistävää kesää!

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, 
ulla.juuti@suursaimaa.com, 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 Neuvon-
tapiste Itu sekä NMKY:n sali Puisto-Emmauksessa, 
Hämeenpuisto 14.
Hostel Sofia – Tampereen NNKY, Sofiansali ja Takka-

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta
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Näkyvä Nainen® - NNKY:n jäsenlehti
Nro Teema  Aineistopäivä  Lehti ilmestyy
nro 4 NNKY  17.8.    11.9.
 - tapahtumapalsta ajalle 11.9.–��.10.
nro 5 VASTUU �8.9.   �3.10.
 - tapahtumapalsta ajalle �3.10.–3.1�.
nro 6 JOULU  9.11.   4.1�.
 - tapahtumapalsta ajalle 4.1�.–15.�.
Lähetä lehteen tuleva aineisto osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi. 
Jos kyseessä on pitkä juttu, otathan yhteyttä jo ennen aineistopäivää. 

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton jäsenlehti 
(109. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK (årg. 109)
Päätoimittaja/Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Osoite/Adress Pohjoinen Rautatiek. �3 B, 00100 Helsinki/ 
Norra Järnvägsgatan �3 B, 00100 Helsingfors
Sähköposti/E-post nnky@ywca.fi, mari.hyttinen@ywca.fi
Puhelin/Telefon (09) 434� �90
Telefax (09) 434� �9�0
Internet  www.ywca.fi
Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Mari Hyttinen 
p. (09) 434� �915, 050 588 6845, mari.hyttinen@ywca.fi
Taitto/Layout Mari Hyttinen

Toimituskunta/Redaktionsråd Arja Ilvesviita (Oulun NNKY), Lee-
na Parviainen (Joensuun NNKY), Monika Pensar-Granroth (Hel-
singfors KFUK), Anita Särkkä (Jyväskylän NNKY)
Tilaukset ja osoitteenmuutokset/ 
Prenumerationer och adressförändringar 
Leila Variola p. (09) 434� �911, leila.variola@ywca.fi
Tili/Giro 800017-5560�
Painos/Upplaga 3 000
Painopaikka/Tryck Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere �009
ISSN 1797-8149
Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja pohjoismaihin 
�5 e, muualle 30 e. Vuosikerta sisältää kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlandet och de 
nordiska länderna �5 e, andra delar av världen 30 e. Årgång in-
nehåller sex nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti.
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund.

NNKY:n 
KALENTERI 
2009
23.–24.5. Maailma kylässä -festivaali, Helsinki
5.–7.6.  Lähetysjuhlat, Tampere
5.-11.7.   Pohjoismainen NNKY-NMKY 
 varhaisnuorten leiri,  Färsaaret
15.–22.8. KEIMIÖ, KEIMIÖ KUTSUU TUNTURILLE
20.8.  NNKY:n työntekijätapaaminen Jyväskylä
21.–23.8. Ruusukuja 76, Jyväskylän NNKY
21.–23.8. Kirkkopäivät, Jyväskylä: 
 Onni täällä vaihtelee
31.8. Paikallisyhdistysten 
 hankeavustushakemukset
21.-26.9.  Euroopan NNKY- NMKY 
 työntekijäseminaari, Romania
8.–11.10.   NNKY:n järjestöpäivät, Tunturikeimiö
11.–17.10. Väkivallaton viikko / Väkivallaton lokakuu
11.–17.10. Ruusukuja 76, Tampereen NNKY
18.–15.10. Vastuuviikko
8.–14.11.  NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja 
 maailmanyhteyden viikko
20.11.      Yhdistysten puheenjohtajatapaaminen,
 Helsinki
21.11. Liittokokous
1.12.    Maailman aids-päivä
2.12.  Uskalla unelmoida: 
 Unelmanpäivä yhdistyksissä

uutiset
nyt

®

Asia on

Ravintola Helkan Keittiö
Pohjoinen Rautatiekatu 23

Ark 11–14 (lounas) 
ja 17–22, la-su 12–22

Varaukset (09) 613 58 672
helkankeittio@helka.

 Pippuripihvi
Härän marmori-

 leestä

19,90€

Jäsenhin-
nat alkaen
70 € / yö

Hotelli Helka
Pohjoinen Rautatiekatu 23

00100 Helsinki 
Puh. (09) 613 580
Fax. (09) 441 087

reservations@helka.
www.helka.

NNKY:n työntekijäpäivä Jyväskylässä 20.8.2009
NNKY:n TYÖNTEKIJÄ, oletko yksin 
– tehdäänkö yhdessä?

Kutsumme NNKY:n palkatun henkilöstön yhteiseen työntekijäpäivään Jy-
väskylään torstaina �0.8. kirkkopäivien aikaan. Aamupäivä on varattu matkus-
tamiseen, yhteinen ohjelma aloitetaan lounaalla. Liitto maksaa osallistujille 
ruokailut ja yhden yöpymisen, matkakuluista vastaa paikallisyhdistys. ILMOIT-
TAUTUMISET NNKY-liittoon 24.6. mennessä. Huom. laskutamme 6.8. jäl-
keen tehdyt peruutukset! 

Ruusukuja 76 -näyttely on osa Jyväskylän kirkkopäivien ohjelmaa. Näyt-
telyn pystytykseen voi tulla mukaan Jyväskylän NNKY:lle torstai-iltana �0.8. 
Jyväskylän kirkkopäiviä vietetään �0.–�3.8.

Keimiötunturin Maja on nyt

Tunturikeimiö
Nimi on uusi, mutta 
hyväntuulinen 
huolenpitomme
ennallaan.

Palveluistamme lisää 
uusilla nettisivuillamme:

www.tunturikeimio.fi 

Tiedustelut ja varaukset:  
myynti@tunturikeimio.fi
puh. 016 538 515
Jerisjärventie 320 
99300 Muonio

NNKY:n järjestöpäivät Tunturikeimiöllä 
8.-11.10.2009
No, sinä naisen luonto! 
Ihme kaikkien ihmeitten seassa. 
Sinä kultaisen päivänpaisteen ja 
sumuisten pilvien 
ijankaikkinen sekamelska
ilman päätä ja perää, 
sinä himphamppu. (Aleksis Kivi)

Tervetuloa Tunturikeimiölle kansallisrunoilijamme juhlapäivän tienoilla, 
juuri sellaisina kuin olemme. Löydämme voimaa tunturituulesta, puhtaasta 
ilmasta, erämaan rauhasta ja toisistamme. Liitto tarjoaa järjestöpäivien ohjel-
man ja matkustustukea 100 euroa osanottajaa kohti (kahdelle osanottajalle 
per yhdistys). Pyydämme ennakkoilmoittautumista 29.5.2009 mennessä 
ja sitovia ilmoittautumisia 17.8.2009 mennessä Leila Variolalle, puh. (09) 
434 ��90 tai leila.variola@ywca.fi

Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätko-
kous 24.4.2009 kehotti: 

VAIKUTA EU-VAALEISSA, 
ÄÄNESTÄ, 
JA ÄÄNESTÄ NAISTA!

Kesäkuussa käytävät europarlamentti-
vaalit ovat tärkeä vaikuttamismahdollisuus 
tasa-arvon edistämiseksi. Europarlamenttiin 
on saatava mahdollisimman monipuolista 
asiantuntemusta tasa-arvoasioista. Tämä 
vaatii meiltä äänestäjiltä aktiivisuutta! Ää-
nestysprosentin nosto on yksi tärkeimmistä 
asioista. Vuoden �004 EU-vaaleissa äänes-
tysprosentti oli Suomen osalta 41,1 ja par-
lamenttiin valituista naisia oli 36 %. (Tällä 
hetkellä naisia Suomen edustajista on 4�,9 
%). Näitä lukuja on nyt syytä nostaa! Siksi 
haastamme kaikki naiset vaaliuurnille äänes-
tämään naisia EU-parlamenttiin.

Parlamentin vaikutus EU:n päätöksen-
teossa on jatkuvasti kasvanut. Meidän on 
äänestämällä huolehdittava siitä, että työ 
tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän vas-
tustamiseksi parlamentissa jatkuu. Selvite-
täänpä tällä kertaa, kuinka hyvin eurovaali-
ehdokkaamme tuntevat EU:n tasa-arvotyön 
ja kuinka he aikovat sitä edistää. Sen jälkeen 
onkin helppoa käydä äänestämässä tasa-ar-
voisempi Eurooppa! 

***

VAALIKONE AVUKSI 
NUORILLE EUROVAALIEN 
EHDOKASVALINNASSA

Eurovaaleissa äänestysprosentti on al-
haisempi kuin muissa vaaleissa (41,1), nuor-
ten kohdalla vielä alhaisempi. Nuoret eivät 
tiedä, mitä valittavat europarlamentaarikot 
tekevät ja aihe koetaan itselle vieraaksi. 
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin, IRC-
Gallerian ja Nuorten ääni -toimituksen vaa-
likoneen tavoitteena on herättää kiinnostus 
eurovaaleihin, saada nuoret äänestämään ja 
auttaa heitä ehdokasvalinnassa. Vaalit tuo-
daan sinne, missä nuoret ovat. Vaalikone 
löytyy osoitteesta http://vaalit.irc.fi/. Vaali-
koneen kysymykset ovat nuorten laatimia ja 
aiheiltaan nuoria kiinnostavia. 

Kutsuttu välittämään -koulutus (50 h)
– kriisiraskaustilanteessa olevan tytön kohtaaminen
�6.–�7.6., 31.7.–�.8.,  �8.–�9.8.�009 Helsingissä

Kouluttajina sosiaalityöntekijä Jenny Baines Care Confidential -järjestöstä 
Englannista, erityislastentarhanopettaja Outi Papunen Tampereen NNKY:n 
Itu-projektista ja lääketieteen asiantuntijoita. Kurssimaksu (60 e) sisältää kurs-
simateriaalin ja kahvit. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Outi Papunen, p. 050 
401 5567 tai itu@tnnky.fi. Lisätietoa: www.ituprojekti.net
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NNKY 
- Naisten ja tyttöjen liike

Uskalla unelmoida!
NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on liike, 
jossa erilaiset, eri-ikäiset, erinäköiset, erikieliset, eri 
tavoin uskovat naiset ja tytöt voivat kohdata toisiaan, 
jakaa kokemuksiaan, hengähtää arjen keskellä, harras-
taa ja oppia uutta. Useimpiin toimintoihin osallistumi-
nen ei edellytä jäsenyyttä. Tule rohkeasti mukaan! 

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 hotelli 
Helkassa Helsingissä, �0 %:n alennus ravintola Helkan Keit-
tiön á la carte -hinnoista (ei koske lounasta) ja 10 %:n alen-
nus Tunturikeimiön palveluista. Lisäksi paikallisyhdistykset 
antavat omille jäsenilleen alennuksia mm. kurssien, retkien 
ja leirien hinnoista.

Hotelli Helkassa jäsenalennuksen saa vain silloin, 
kun tekee huonevarauksen suoraan hotelliin, puh. 08001 
690 69, (09) 613 580 tai reservations@helka.fi. Jäsenyys var-
mistetaan esittämällä henkilökohtainen NNKY:n jäsenkortti 
hotelliin kirjautumisen 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

Vastusta ihmiskauppaa! 
NOT for sale 
-laukkukoukku á 8,00 eu-
roa (tuotto NNKY:n Maail-
manliiton kautta ihmiskaup-
paa ehkäisevään työhön 
NNKY:issä).
 Huom. postitusku-
lut eivät sisälly laukkukou-
kun hintaan, toimitus mie-
lellään muulla tavalla kuin 
postitse.

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

Uskalla unelmoida 
-tiskiliina á �,00 euroa 

Kysy tukkuhinnat yli 10 
kpl:een tilauksille!

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

Kuvat: Mari Hyttinen

NNKY-liitto käynnisti kaksi vuotta sitten 

Uskalla unelmoida -teeman innoit-

tamana vuotuisen Unelmanpäivän vieton. Uskalla unel-

moida on NNKY:n positiivisen ajattelun kampanja, jossa 

Unelmanpäivä välittää toivoa ja iloa

on lupa unelmoida, iloita ja välittää toivoa. NNKY-paikal-

lisyhdistykset voivat Unelmanpäivänä 2.12. tehdä työtään 

tunnetuksi itselleen sopivalla, naisnäkökulmasta toteutetul-

la ohjelmallaan. 

Unelmanpäivä on täynnä mahdollisuuksia. Jos ei aivan jo-
kaisella, niin ainakin aika monella meistä on unelmia. – Kaik-
kihan me halutaan unelmoida. Unelmanpäivänä voimme 
kutsua ihmisiä yhteen. Esimerkiksi yhdistys voisi kutsua eri-
ikäisiä naisia tai vanhat ja uudet jäsenet keskustelemaan ja 
jakamaan unelmiaan. On niin paljon asioita, mistä on tärkeää 
unelmoida, ettemme vaivu epätoivoon. Elämässä kun myös 
epäkohtia riittää. Tarvitsemme toivon näkökulmaa, Tampe-
reen NNKY:n toimitusjohtaja Piia Nurmela sanoo. 

– Unelmanpäivän toteutus voi olla vaikka yhteinen retki 
tai jokin yhteistyössä toteutettu ohjelma, ihan mitä vain. Tär-
keintä on, että se on toivoa antava ja iloinen juttu, joka loisi 
yhteyttä ja antaisi voimia. 

Maailman aids-päivää vietetään edeltävänä päivänä 1.1�. 
Koska NNKY:n Maailmanliiton yhtenä toiminnan painopis-
teistä on naiset ja hiv/aids, voi Unelmanpäivään yhdistää ke-
räyksen. NNKY-liikkeen liikkeen kautta raha menee varmasti 
perille. 

Piia Nurmela toivoo, että Unelmanpäivän myötä NNKY-
identiteetti vahvistuisi ja että kaikki ymmärtäisivät miten 
mahtavassa liikkeessä olemme mukana. – Haluan kertoa 
maailmanlaajasta NNKY:stä ja sen monipuolisuudesta. 
Tämä liike on kaikkia naisia koskettava. Tänä vuonna vietäm-
me Tampereella Unelmanpäivää luentosarjalla, joka toteu-
tetaan yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa. Päivi 
Niemi on kutusuttu puhumaan aiheesta Prinsessat median 
ääressä. Me unelmoimme, että media voisi tuoda naiseutta  
esille toisella tavalla kuin nyt. Nyt naiseus on niin vääristy-
neesti esillä ja  toivomme, ettemme antaisi tuon naiskuvan 
vaikuttaa itseemme.

Unelmanpäivä �.1�. on yksi mahdollisuus tehdä yhdistyk-
sen toimintaa tunnetuksi. Se on samantapainen teemapäivä 
kuin juuri vietetty Maailman NNKY-päivä �4.4., mutta ajoit-
tuu sopivasti vuoden pimeimpään aikaan.  – NNKY:n Uskal-
la unelmoida -tunnus on puhutteleva ja innostava. Teeman 
tiskiliinat ja t-paidat soveltuvat hienosti joulukuisille advent-
titoreille myyntiin. Liitosta tilattavat tuotteet, julisteet, posti-

kortit sekä muu tiedotusmateriaali ovat paikallisyhdistysten 
käytettävissä. Unelmanpäivän voi toteuttaa myös yhdessä 
paikkakunnalla toimivien muiden järjestöjen ja yhteisöjen 
kanssa, rohkaisee NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Pent-
tinen.

Tämän lehden ilmestyttyä Unelmanpäivään on aikaa mel-
ko tarkalleen puoli vuotta. Siinä ajassa ennättää hyvin to-
teuttaa kaikenlaiset Unelmanpäivän unelmat. 

Mari Hyttinen

– NNKY:n Uskalla unelmoida -tunnusta kannattaa pitää yhdistyksissä esillä. 
Logo on innostava ja se yhdistää hyvin kaikkia Suomen NNKY:läisiä. Tila-
simmekin t-paidat meidän kaikille vastuunkantajille Tampereella. 
Piia Nurmela kuuluu NNKY-liiton julkisen vaikuttamisen työryhmään, jonka 
ideoista uusimmat NNKY-tuotteet ovat saaneet alkunsa.

Mari Hyttinen


