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Meillä on viime aikoina kotona keskusteltu kohtalai-

sen paljon vapaa-ajasta. Tai tarkemmin sanottuna 

sen käytöstä ja toisaalta sen puutteesta. Edellinen keskuste-

lumme kääntyi määrittelemään vapaa-ajan ja mihin se oike-

astaan käytetään? Jäin miettimään mikä mahtaa olla paras 

tai sopivin tapa käyttää vapaa-aikaa tai omaa aikaa - mitä 

sekin sitten tarkoittaa? Onhan kaikki aikamme ihan omaa, 

jonka käytöstä saamme itse päättää. Mutta varsinkin lapsi-

perheissä on vakiintunut oman ajan käsite, josta nyt myös 

meillä keskusteltiin.

Saimme puolisoni kanssa aikaan arvokeskustelun siitä, 

mikä on järkevin ja toisaalta myös hyväksytyin tapa viettää 

vapaitaan. Onko se urheilu, järjestötoiminta vai jokin ihan 

muu? Taisimme myös hieman leikillämme ehdottaa, että 

meidän perheessä otettaisiin vapaa-ajan kiintiöt käyttöön. 

Jokaisella perheenjäsenellä on tietty kiintiö vapaata aikaa, 

jonka käyttöä toiset eivät arvostele tai kyseenalaista vaan tu-

kee ja kunnioittaa toisen päätöstä. Ja muistuttaa myös siitä, 

että itseensä käytetty aika on jokaiselle tärkeää ja maksaa 

itsensä takaisin.

Luulen, että keskustelu on monessa perheessä samankal-

tainen. Tosiasia on, että aika on rajallista. Vuorokaudessa on 

vain tietty tuntimäärä ja tälle emme mitään mahda! Voim-

me kuitenkin pohtia mihin aikaamme käytämme ja ehkäpä 

miettiä myös miksi? Työn ja perheen yhteensovittamisesta 

puhutaan paljon. Kun siihen vielä lisää (aktiivisen) vapaa-

ajan, yhtälö alkaa olla vähintäänkin haasteellinen. Tärkeässä 

asemassa tässä ovat odotukset, varsinkin omat, mutta myös 

yhteiskunnan asettamat.

Perheisiin ja niiden kautta etenkin naisiin kohdistuu pal-

jon odotuksia. Tämä ei koske pelkästään suurperheiden äi-

tejä tai uraa ja perhettä yhteensovittavia supernaisia, vaan 

ihan kaikkia perheitä – jopa yhden henkilön perheitä. Väitän, 

ettei yksin asuvalle sinkkumiehelle aseteta yhtä paljon odo-

tuksia yhteiskunnan suunnalta kun vastaavassa tilanteessa 

olevalle naiselle. Ja nämä odotukset naiset tietenkin tiedos-

tavat ja yrittävät täyttää ne, ja oravanpyörä on valmis!

Kaiken keskellä on kuitenkin jokainen itse, lähtökohta-

na omat arvot ja asenteet: miten itse mieltää arjen ja va-

paa-ajan käytön, mihin haluaa oman ajan riittävän? Olen 

itse vastuussa omasta ajastani ja sitä kautta myös omasta 

hyvinvoinnistani. Tämä ei tietenkään poissulje sitä, että yh-

teiskunnalla ja ympäristöllä on suuri merkitys elämäämme, 

mutta päätökset teemme kuitenkin loppupelissä itse. Mikä 

käytännössä saattaa joillekin meistä tarkoittaa uuden opet-

telua, esimerkiksi uusien rajojen asettelua ja ihan oman ajan 

takaisin valtaamista.

Keskustelut ajankäytöstä tulevat varmasti jatkumaan 

meillä kotona. Luultavasti myös julkinen keskustelu aiheesta 

jatkuu. Yhteiskunnallisena vaikuttajana järjestöt ja yhteisöt 

ovat tässä keskustelussa tärkeässä roolissa. Myös NNKY on 

mukana tarjoamassa mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon. 

Voimme myös olla mukana muokkaamassa asenteita ja vai-

kuttamassa siihen, mitä odotuksia naisille ja tytöille tänään 

ja huomenna asetetaan. 

Pia Öhman 

puheenjohtaja

Ihan 
omaa 
aikaa
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•	 Maailman NNKY-päivä ja  

NNKY-tunnustuspalkinnon jako 
•	 Naisjärjestöjen Keskusliiton 

järjestöpäivät
•	 Kolumni: Naisen vapaa-aika
•	 Kirja kaveriksi vapaa-aikana
•	 Keimiö, keimiö kutsuu
•	 Mökkihöperön muistelmat
•	 Luovuus innosti Allianssi-risteilyllä
•	 Euroopan nuoret naiset 

koulutuksessa Budapestissa
•	 Kristitylle maahanmuuttajalle 

seurakunta merkitsee kotia
•	 Tulossa NNKY:n järjestöpäivät!
•	 Pelastusarmeijan museo on 

näkemisen arvoinen paikka  

Terveisiä Kuopion NNKY:stä
Kuopiolainen versio Maailman NNKY-päivän 
Aamiainen kiertää maailmaa -teemasta oli nimeltään Savolaenen 
puolinen (Helsingissä hienosti brunssi), jossa oli tarjolla:
täösmaetoon hiljalleen kypsytettyvä riissivellijä,
potaattikukkova; ruiskuoressa perunanlinttejä, possunlihhoo, suo-
loo ja roppaas riissiryyniä, uunissa paestettu ja Savon Sanomiin ha-
otumaan kiäritty. Palan paenimeks piimee, vettä, mehuva. 
Piälle ryystettiin sumpit. Ohjelma: aamuvirsi 547, Raamatun lukua, 
(Job: 38: 22-30, 39: 5-8) ruoan siunaaminen, Varpu Kolehmaisen 
lauluja, luku Kuopion NNKY:n talon historiaa, rupattelua, syöntiä, 
yhessäoloa. Tarjoilua pöydän ympärillä valmistelivat Anna-Liisa 
Granö, Saara Lehtimäki ja Ulla-Riitta Hentunen-Hiltunen.

Tutustu paikallisyhdistyksiin:

Pia Öhman

Mari Hyttinen
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110 vuotta sitten nuori NNKY anoi maan hallitukselta lupaa 
perustaa oman lehden. Ajatus omasta lehdestä syntyi jo ensim-
mäisessä vuosikokouksessa 1898, mutta aika ei vielä ollut kypsä. 
Lupa kuitenkin evättiin vuonna 1900, sillä maan hallitus pelkäsi 
lehdessä harjoitettavan uskonnon varjolla poliittista kiihotusta.  
Silti näytelehdet Mot hemmet ja Kotia kohti ilmestyivät nume-
rona 0 vuoden 1900 joulukuussa.  Suomenkielisen näytelehden 
sivulla Hilja Haahden runon viimeinen säe ”Ei viivytystä matkal-
la, ei maailman harhateille. Oi, suoraan kohti kotia! On sija valmis 
meille” kertoo, mikä näky lehden nimeä oli inspiroinut. 

Varhaisten esiäitiemme toiveet ovat varmastikin jo toteutu-
neet. Mitähän he haluaisivat sanoa meille, tämän ajan meneville 
ja näkyville naisille, jotka olemme vaihtaneet taivasikävän tais-
teluun oikeudenmukaisuuden puolesta. Tahtoisivatko he mei-
dän edelleen muistavan lopullisen päämäärämme, joka voi tulla 
eteemme ihan koska vain, vai rohkaisisivatko he jatkamaan ny-
kyiseen malliin tavoittelemaan syrjittyjen ja naisten ihmisarvoa, 
joka meiltä on kautta vuosisatojen tahdottu kieltää? 

Nainen on naisen paras hengellinen opas

NNKY perustettiin nimenomaan naisille, sillä naisten työ nais-
ten valloittamiseksi Kristukselle nähtiin avaimena. Miehiä ei ole 
tahdottu päästää työhön mukaan, ”koska mies ei voi koskaan 
antaa sellaista ohjausta kuin nainen naiselle.” Siiri Loimaranta 
korosti 1917, että NNKY:n työ on yhteistyötä. Se ei ole parempi-
osaisten työtä vähempiosaisten hyväksi vaan jokainen on anta-
massa ja saamassa. Sotaorpojen tilanteesta kannettiin huolta, ja 
NNKY avasi uusia työmuotoja heidän avustamisekseen.

Kotia kohti ja sen ruotsinkielinen rinnakkaislehti Mot Hem-
met olivat 16-sivuisia lehdyköitä, jotka tarjosivat uskonnollista 
luettavaa kuukausittain. Lisäksi tietenkin kerrottiin NNKY-asioista 
ja -toimijoista.  Lehdet alkoivat ilmestyä 1901, tosin vain kuusi 
numeroa vuodessa, koska silloinen sortavalainen hallitus oli vielä 
epäileväinen liikkeen tarkoitusperistä. Mutta jo 1902 epäilys il-
meisesti väistyi, ja lupa julkaista 12-numeroa vuodessa saatiin.  
Lama-ajat vähensivät välillä sekä ilmestymistiheyttä että sivu-
määriä. Lisäksi kesäisin lehti ilmestyi kaksoisnumerona.

Alkuvuosikymmenten lehtien pääpaino oli hengellisessä ai-
neistossa, runoissa, lauluissa ja opettavaisissa tarinoissa. NNKY:n 
tapahtumista, yhdistysvierailuista ja matkoista kerrottiin tieten-
kin myös. Politiikkaa lehti yleensä vältti, paitsi kieltolain ja nais-
ten äänioikeuden kohdalla. 1909–15 pohdittiin tulisiko NNKY:n 
puuttua ”langettavatautisten” (epileptikot), ”tylsämielisten” (ke-
hitysvammaiset) ja kuuromykkäin asiaan. NNKY oli myös edellä-
kävijä eläinten oikeuksien ajajana: vuonna 1915 nimittäin ehdo-
tettiin eläinsuojelutyön ottamista NNKY:n ohjelmaan!

Yhteiskunnallisuus valtaa alaa

1920-luvulla seurattiin oman talon rakennushanketta.  Las-
tenkoti Riutulan lasten kuulumisia Ivalossa seurattiin innokkaas-
ti. 1950-luvulla raportoitiin naisten talkoovoimilla rakentaman 
Kemiötunturin maja (nykyään Tunturikeimiö) edistymistä Muo-
niossa. Myös sotien murhenäytelmistä ja siirtoväen vaiheista ker-
rottiin lehdissä.  

Sisällöltään, tyyliltään ja ulkoasultaan lehti säilyi samankal-
taisena vuoteen 1955 asti. Silloin lehden nimeksi tuli Suomen 
NNKY / Finlands KFUK.  Kuvia ja sivuja tuli lisää, mutta koko pie-
neni entisestään. Kannet olivat yhtenäiset, siniset. Kertomukset 
jäivät sivuun ja hengellinen aineisto väheni jonkin verran. Ajan-
kohtaisuus, uskonelämän tiedollisempi pohdiskelu ja kansanta-
juinen psykologinen aineisto saivat lisätilaa. 

1960-luvulla alkoi voimakkaampi naisnäkökulman esiintulo. 
Esiin otettiin käsittelyyn naispappeus- ja työelämän kysymykset. 
Lehdessä tarkasteltiin myös yhteiskunnallisia ongelmia kuten 
rotukysymystä, avioliiton ulkopuolella syntyneiden lapsien ase-
maa, alkoholikysymystä ja arvioitiin mielenterveyden ja uskon-
non suhdetta. 

1970-luvulla nähtiin taas muutoksia. 1970–73 lehden nimeksi 
annettiin yksinkertaisesti NNKY ja 1974–1992 nimi laajennettiin 
kolmikieliseksi NNKY-KFUK-YWCA.  Kannet vaihtuivat joka leh-
dessä, mutta muuten lehti oli edelleen aikakauslehden tapainen. 
1970-luvulla lehdessä näkyi NNKY:n vilkas paikallisyhdistystoi-
minta, erityisesti kerho- ja muu nuorisotyö. Suurimmat muu-

tokset olivat lehden tilausmaksun liittyminen jäsenmaksuun, 
erillisen ruotsinkielisen lehden loppuminen ja ruotsinkielisen 
aineiston liitättäminen samaan lehteen suomenkielisen kanssa.  

Politiikka ja kansainvälisyys

1970-lukua leimannut kiihkeä poliittinen ilmapiiri heijastui 
myös järjestöömme: tasa-arvokysymykset, kristityn osallistumi-
nen politiikkaan ja sosiaaliset kysymykset, kuten maaltamuutto 
ja päihteet, herättivät keskustelua. YK:n kansainvälinen naisten 
vuosi ja kehitysmaiden ongelmat toivat kansainvälisyyskysymyk-
set, erityisesti Tansanian, esille. NNKY-liitolla oli nimittäin Tansa-
niassa 80-luvulla oma kehitysyhteistyöprojekti. Naisen asema 
ja feministiteologia olivat myös 80-luvun kuumia kysymyksiä, ei 
vähiten naispappeuskeskustelun ansiosta. 

1990-luvulla ympäristö- ja pakolaiskysymykset nousivat esille 
myös NNKY:ssä. Lehden ulkonäköön tuli iso muutos, kun vuon-
na 1991 siirryttiin aikakauslehdestä tabloidi-kokoon ja sanoma-
lehtipaperiin. Samalla lehden nimi muuttui muotoon NNäKY 
(1993–1994). 1995 alkaen lehti sai helpommin hahmotettavan 
nimen: NNKY-Näky. Kun eräs toinen taho otti 2000-luvulla leh-
tensä nimeksi Näky, tuli aika keksiä sekaannusten välttämiseksi 
taas uusi nimi. Julistettiin nimikilpailu, ja nimiehdotus Näkyvä 
Nainen voitti. Vuoden 2009 ensimmäinen numero ilmestyi ensi 
kerran uudella nimellään. 

2000-luku on painottunut NNKY-toiminnan lisäksi maailman-
laajuisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten monikulttuurisuu-
teen, väkivallanvastaiseen työhön, ihmiskauppaan, hiv/aids-on-
gelmaan sekä tietysti paikallisyhdistysten toimintaan ja nuorten 
naisten kysymyksiin. Kiinnostus sisäiseen eheytymiseen, stressin 
keskellä elämiseen ja muuhun itsen kehittämiseen liittyvään ai-
neistoon on pysynyt. Myös kulttuuri ja populaarikulttuuri ovat 
saaneet runsaasti palstatilaa, erityisesti kirjallisuus. Tunturikeimi-
ökin esiintyy lehdessä tiuhaan. 

NNKY-näky muunakin kuin lehden nimenä

1950-luvulla silloinen pääsihteeri Sylvi Visapää totesi, että 
kirkon ja seurakunnan työlle on esteenä se, että naisen näkemys 
ja tarpeet eivät pääse vaikuttamaan kirkon ja seurakunnan työn 
suunnitteluun ja johtoon. Siihen on taas johtanut se, että avoin-
na oleviin tehtäviin on usein ollut vaikea löytää pystyviä naisia. 
Siksi NNKY voi tarjota naisille oman tilaisuuden itsenäiseen ajat-
teluun, suunnitteluun ja toimeenpanoon. ”Meidän jälkeemme 
tuleville jätämme perinnön parhaiten vaalittuna, kun annamme 
heille oikeuden ja tilaisuuden uskaltaa uusille urille oman aikan-
sa tarpeitten mukaan – silloinkin kun ne tarpeet ovat toiset kuin 
meidän vanhenevien.” Taivasnäkyä hukkaamatta voimme siis 
keskittyä niihin asioihin, jotka kulloinkin koemme tärkeiksi. 

Näkyä seuraten
Anne Lagerstedt

Lähde: Kaisa Halosen artikkeli NNKY-Näyssä nro  1/2001

 NNKY:n jäsenlehden näky 110 vuoden varrella:

Taivaskaipuusta 
naisten näkyvyyteen

NNKY:n jäsenlehti on ollut historiansa aikana monessa mukana. Turun kirk-
kopäivillä vuonna 2007 NNKY-Näky suojasi paahtavalta auringolta Turun 
tuomiokirkon rappusilla.

NNKY:n jäsenlehti täyttää 110 vuotta. 
Vuosien varrella lehden sisältö ja ulkonäkö 
ovat muuttuneet. Alkuvuosikymmenten 
lehtien pääpaino oli hengellisessä aineis-
tossa, runoissa, lauluissa ja opettavaisissa 
tarinoissa. 

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen



4

NNKY-liitto järjesti valoisan ja innostavan 
Maailman NNKY-päivän brunssin Helsingis-
sä Hotelli Helkassa 24. huhtikuuta. NNKY-
liiton puheenjohtaja Pia Öhman, pääsihteeri 
Pirjo-Liisa Penttinen ja varapuheenjohtaja 
Tuuli Raamat ottivat vastaan 50 juhlavieras-
ta ja luovuttivat tämänvuotisen NNKY-tun-
nustuspalkinnon. Brunssilla oli esillä myös 
NNKY:n jäsenlehden 110-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi koottu pienimuotoinen näyttely. 
Musiikillista iloa juhlassa 50-luvun tyyliin 
esitti ryhmä nimeltä Dollypops – 3 ääntä ja 
tuuba: Marie Lundberg, Katarina Wiksten, 
Nora Grotenfelt ja Tom Cederqvist. 

Kuvittele Maailman NNKY-päivän Aa-
miainen kiertää maailmaa -tapahtuma. Ku-
vittele aamiaistarjoilu tai buffetpöytä, ku-
vittele hyvää musiikkia, ohjelmaa, ystäviä, 
NNKY:läisiä, uusia tuttavia. Lähde liikkeelle 
vaikkapa kotoisesta Suomesta, kierrä Helsin-
ki, Kuopio, Oulu, Tampere, Vääksy… Jatka 
ulkomaille. Käy noin 120 maassa ja tutustu 
NNKY:iden naisten ja tyttöjen tekemään 
työhön Taiwanissa, Belizessä ja Thaimaassa 
saakka. Luulenpa, että kierroksesta maail-
manlaajassa naisten ja tyttöjen liikkeessä tu-
lee hieno, melkein pökerryttävä tunne, kun 
vastassa on monta erilaista ja omanlaista 
Maailman NNKY-päivän juhlaa ja NNKY:tä. 

Jos mielikuvamatka ei ota tuulta alleen, 
ota vauhtia Internetistä. Maailmanliiton si-
vuilta www.worldywca.org löytyy ajankoh-
taista tietoa koko kansainvälisestä liikkees-
tä, johon kuulumisesta voi hyvillä mielin olla 
ylpeä.

Vanhemmuutta tukeva toiminta 
sai tunnustusta

NNKY-päivän kohokohta oli vuotuisen 
tunnustuspalkinnon jako. Tänä vuonna NN-
KY-tunnustuspalkinto osoitettiin vanhem-
muuden tukemiseen ja se jaettiin kolmelle 
taholle, joista kukin sai 3 500 euroa. Palkin-
non saajat olivat Ensi- ja turvakotien liitto 
ry:n Jussi-työ, Liekku ry ja Pienperheyhdis-
tys ry.

– Saimme tunnustuspalkinnon jakamista 
varten 18 hyvää ehdotusta. Palkitut tukevat 
toiminnallaan erilaisia perheitä erilaisissa 
elämäntilanteissa ja tekevät työtä hyvinkin 
eri näkökulmista perheen etuja ajaen. Tun-
nustuspalkinnolla NNKY-liitto kannustaa 
ja palkitsee hyviä toimintamalleja ja kiittää 
tekijöitä, kertoi NNKY-liiton puheenjohtaja 
Pia Öhman. Varat tunnustuspalkintoa varten 
kertyvät Riutulan rahastosta, joka perustet-
tiin Lapissa sijaitsevan Riutulan tilan myyn-
nistä saaduilla tuotoilla vuonna 2002. NNKY-
tunnustuspalkinto jaettiin nyt kahdeksannen 
kerran.

Perheen kriisissä on tuettava 
myös miestä

Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Jussi-työ on 
miehille suunnattu sosiaalisen työn muoto, 
jonka tavoitteena on tukea miehiä löytä-
mään väkivallattomia ongelmanratkaisukei-
noja ja auttaa miehiä elämään turvallisesti 
itsensä ja läheistensä kanssa. Jussi-työn 
palkitseminen oli tunnustus koko perheväki-
vallasta kärsivän perheen auttamiselle. – Jos 

mies on perheessä väkivaltainen, perheväki-
valtatyötä ei voi tehdä vain auttamalla naista 
ja lasta. On autettava koko perhettä sekä vä-
kivallan tekijää, painotti Ensi- ja turvakotien 
liiton toimitusjohtaja Ritva Karinsalo. Jussi-
työntekijä Matti Kupila kertoi, että Jussi-
työstä on viime vuoden lopulla valmistunut 
arviointitutkimus. – Kun perhe on kriisissä, 
on vanhemmuuskin kriisissä. Työssäni kysyn 
miehiltä, millaisena vanhempana haluat las-
tesi muistavan sinut aikuisena? 

Liekku ry edistää lapsentahtista 
elämäntapaa

Liekku ry on Joensuun seudulla vuodes-
ta 2005 alkaen vapaaehtoisvoimin toiminut 
yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa las-
ten ja perheiden asemaa sekä edistää lap-
sentahtisen, luonnonmukaisen ja ekologisen 
elämäntavan asemaa. – Tarjoamme vanhem-
mille vertaistukitoimintaa vapaaehtoisvoi-
min. Olemme nuori yhdistys ja siksi erittäin 
onnellisia tunnustuspalkinnosta, kiitti Liekku 
ry:n puheenjohtaja Tanja Pesonen.

 – Toiminnassamme näkyy se, että mo-
nilla perheillä ei ole arjessa tukiverkkoja ja 
esimerkiksi muuton vuoksi sukulaiset asuvat 
kaukana entisellä kotipaikkakunnalla. Jäsen-
määrämme kasvaa nopeasti – kun itse on 
saanut apua, jää myöhemmin auttamaan 
toisia, kertoi Liekku ry:n varapuheenjohta-
ja Katriina Pitkäjärvi. Liekku ry:n toimintaa 
ovat mm. imetystukiryhmät äideille, joilla on 
ongelmia imetyksen kanssa. Yhdistys välittää 
tietoa vauvojen ja pienten lasten hoidosta. 

Yhdistyksen tarjoama tieto on täydentävää 
ja osin vaihtoehtoista neuvolajärjestelmän 
tarjoamalle tiedolle. Sana liekku on karjalan 
murretta ja tarkoittaa keinua ja lapsen keh-
toa.

Voimia vanhemmille ja mahdollisuuksia 
lapsille

Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Juha Turtiainen iloitsi tunnustuksesta.

– Voimme miettiä jotain uutta ja antaa 
vanhemmille ja lapsille entistä enemmän 
mahdollisuuksia. Tunnuksemme Pienperhe-
yhdistyksessä kuuluukin ”Voimia vanhem-
mille ja mahdollisuuksia lapsille”. Pienperhe-
yhdistys ry on yksinhuoltajien vuonna 1968 
perustama kansalaisjärjestö, joka edistää 
lasten aseman parantamista ja tasa-arvoisen 
lapsuuden toteutumista. Yhdistys järjestää 
mm. kummi-isovanhempia lapsille, joilla ei 
ole suhdetta omiin isovanhempiinsa sekä 
mieskavereita lapsille, joilla ei ole suhdetta 
omaan isäänsä. Jäsenperheille suunnattu 
toiminta on monipuolista. Lisäksi yhdistys 
tuottaa lastensuojelun avopalveluita. Yhdis-
tyksellä on 14 työntekijää ja yli 200 vapaaeh-
toista toimijaa. Pienperheyhdistyksen toimi-
paikat sijaitsevat Helsingissä.

Mari Hyttinen

NNKY-tunnustuspalkinnon saajat 
vuosina 2003–2009:

v. 2003 palkintosumma yht. 5 000 e:
Hedvig-huone, turvapaikka väkivaltaa koke-
neille naisille, Pelastusarmeija, 5 000 e.
v. 2004 palkintosumma yht. 8 640 e:
Miksi Saara nauroi -näytelmä, Minna Hokka-
nen ja työryhmä, Tampereen Työväenteatterin 
OFF-tuotanto, 4 320 e,
Tjejer i kyrkan -projekti, Maria Sundblom, 
4 320 e.
v. 2005 palkintosumma yht. 7 000 e:
Lehtisaaren nuorisokoti, Helsinki, 3 500 e,
Naistari, kansainvälinen naisten tapaamispaik-
ka, Setlementti Naapuri, Tampere, 3 500 e.
v. 2006 palkintosumma yht. 6 400 e:
Nuorison neuvonta-asema, Suomen Valkonau-
haliitto ry, 3 200 e,
Äidikepalvelu, Tampereen NNKY, 3200 e.
v. 2007 palkintosumma yht. 7 000 e:
Helsingin Tyttöjen Talo, tyttöjen kulttuurikas-
vatuksen tukeminen, 2 000 e,
Tampereen NNKY:n monikulttuurinen toimin-
ta, työpari Pirjo Toivonen, Eija Kepsu, 2 500 e,
Oulun NNKY, Kamalat äidit, Arja Ilvesviita, 
2 500 e.
v. 2008 palkintosumma yht. 11 000 e:
APROPOS – Väkivallan ehkäisemisen monialai-
nen ja monitieteinen koulutus- ja verkostoitu-
misprojekti, Oulun yliopiston Naistutkimus, 
5 500 e,
Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan 
dynamiikka -kirja, toim. Sari Näre ja Suvi Ron-
kainen. 5 500 e.
v. 2009 palkintosumma yht. 11 000 e:
Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans! -kam-
panja, Suomen UNIFEM ja Zonta International 
Piiri 20, 11 000 e.

Mari Hyttinen

Aamiainen 
NNKY:llä

Maailman NNKY-päivää vietettiin Helsingissä Hotelli 
Helkassa 24. huhtikuuta. Liekku ry:n saaman NNKY-
tunnustuspalkinnon ottivat vastaan  Liekku ry:n pu-
heenjohtaja Tanja Pesonen (vas.) ja Menni sekä varapu-
heenjohtaja Katriina Pitkäjärvi ja Vilppu. Taustalla näkyy 
makupaloja NNKY:n jäsenlehden 110-vuotisjuhlavuo-
den näyttelystä.
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Kolumni

Yhteiskuntamme jaottelee ihmisen ajan työssäoloon ja 

lomaan. Äitiys”lomalla” on moni nainen, ainakin ensisynnyt-

täjä, kokenut melkoisen työsavotan ja hämmästyneenä luo-

punut vapaa-ajan kuvitelmistaan. Viikonloppuisin isä viettää 

vapaa-aikaa seuraamalla televisiota tai lenkkeilemällä, autoa 

näpräämällä – ja äiti keittiössä. Lapset kääntyvät tarpeineen 

useimmiten ensimmäiseksi äidin puoleen. Isät heittäytyvät 

joskus perheen ylimääräiseksi lapseksi, ja alkavat kutsua vai-

moaan äidiksi. 

Mökille kutsutaan paljon vieraita, jotka istuskelevat isän-

nän kanssa leppoisasti puutarhagrillin ääressä. 

Kyllä tämä kaikki tiedetään. Eikä se meillä ole pahimmil-

laan, sanotaan usein. 

En pidä siitä, että epäkohtia jauhetaan ja huokaillaan 

vuodesta toiseen ja sukupolvesta kolmanteen. Sanon usein 

ystävilleni: tehkää loppu siitä. Älkää yksinkertaisesti suostu-

ko palvelemaan perhettä niin, ettei teille jää omaa aikaa. Jo-

kainen, joka luopuu kokonaan omista tarpeistaan ja alistuu 

toisten orjaksi, menettää ihmisyydestään jotakin – ja tulee 

katkeraksi ja alkaa velkoa lähimmäisiltään kiitollisuutta, kun-

nioitusta ja tottelemistakin, vaikka viimemainittua voi olla al-

kuun vaikea huomata. Säännöt toimivat toisinkin päin. Äitiä 

on toteltava. 

Haluaako mies todella, että vaimo on ”perheenäiti” - 

mikä se semmoinen on? Minä olen vain lasteni äiti. Ja usein 

lapsilla on myös isä – joka ei ole ”kiltti” suostuessaan ”lap-

senvahdiksi”, kun vaimo lähtee omalle vapaa-ajalleen, vaan 

lasten toinen huoltaja. 

Mies ei osaa, mies ei ole tottunut – nämä voisi vaihtaa 

totuuteen: mies ei viitsi. Kun sisäkkö palvelee alussa vapaa-

ehtoisesti, suuresta ”rakkaudesta”, pääsee moni mies tottu-

maan mukavuuteen.

Nuoria koskevat samat opit. En jaksaisi enää kuunnella 

kauhutarinoita passattavista nuorista, jotka eivät edes vie 

roskia ulos. Kaatakaa roskapönttö niiden sänkyyn! Peskää 

vain oma pyykkinne! Menkää ravintolaan syömään ilman 

nuoria, jos he eivät ”suostu” omalla vuorollaan kokkaamaan. 

Suomalaisilla on lakko-oikeus. Naiset, käyttäkää sitä 

myös kotona!

Eila Jaatinen
  

Eila Jaatinen on vantaalainen kirjailija ja toimittaja, joka on julkais-
sut runoja, proosaa ja lastenkirjoja sekä kirjoittanut eri lehtiin kolum-
neja ja kulttuurijuttuja.

Naisen 
vapaa-aika

Eila Jaatinen

Naisjärjestöjen keskusliiton järjestöpäivät Naantalissa 
17.–18.4. tarjosivat osanottajille naisten hyvinvointiin ja vir-
kistymiseen tähtäävää ohjelmaa. 

Naantalin kylpylän palveluiden nauttimisen ohella tarjol-
la jäsenistölle oli työpajoja, joissa tutustuttiin meikkauksen 
ja pukeutumisen uusiin tuuliin tai kerrottiin, mitä apua löy-
tyy virtsankarkailuongelmiin (tri Eija Laurikainen) tai miten 
syödä ja laihtua (ravitsemustieteilijä Patrik Borg). Kiintoisin 
omasta mielestäni oli naisen vihaa koskeva luento harjoituk-
sineen.

Helena Palojärvi Naistenkartanosta kertoi vihasta ja sen 
kanssa elämisestä. Naisen vihan tunne syntyy, kun on kävel-
ty yli sukupolvien ajan. Harva nainen on kuitenkin vihainen 
siitä, että saa niin vähän, vaan useimmat tuntevat syyllisyyttä 
siitä, etteivät anna tarpeeksi aikaa läheisilleen. Miehellä viha 
on väline, mutta naisen viha on kiellettyä ja naurettavaa. Kun 
viha on kielletty, ei osaa pitää puoliaan ja koko keho jäy-
kistyy konfliktitilanteessa.  Hengitys antaa etäisyyttä, auttaa 
pääsemään tunteen ääreen, Palojärvi neuvoi.

Anne Lagerstedt

Naisjärjestöjen keskusliiton järjestöpäivät:

Harva nainen on ystävä itselleen

Kutsu: 
Globaalit ongelmat - paikalliset ratkaisut: 
naisjohtajuuden näkökulma maailman kriiseihin.

Tilaisuudessa tarkastellaan tämän päivän globaaleja 
haasteita naisten ja naisjohtajuuden perspektiivistä. Pu-
hujat avaavat kurkistusikkunoita neljän maan vallitsevaan 
todellisuuteen naisjohtajien näkökulmasta. Puheenvuorot 
luovat pohjan raikkaille ja valtavirtanäkökulmista poikkea-
valle keskustelulle. Tilaisuus on englanninkielinen.

Alustajat:
Ann Drummond, Executive Director, NNKY Melbourne, 
Australia
Anne Kovalainen, Minna Canth- akatemiaprofessori, 
Suomen Akatemia
Musa W. Dube, professori, Botswanan yliopisto

Gloria Rojas Vargas, Chilen evankelisluterilaisen 
kirkon presidentti

Keskustelutilaisuuden järjestävät Suomen Lähetys-
seura, NNKY-liitto ja Naisteologiyhdistys 7.6.2010 kello 
12–15 Hotelli Helkan Saarni-salissa, Pohjoinen Rautatie-
katu 23, 00100 Helsinki. 

Ilmoittautumiset 24.5.2010 mennessä NNKY-liittoon: 
Leila Variola, puh. (09) 434 2290, leila.variola@ywca.fi. Ti-
laisuuteen ilmoittautuneille tarjolla buffet-lounas.

Tervetuloa mukaan pöyhimään ja uudistamaan ajatuksia!

Naisten johtajuus ja kehitys muuttuvassa maailmassa 7.6.2010

Naisjärjestöjen keskusliiton järjestöpäiviin liittyy perinteisesti juhlapäivällinen pormestarin terveisin. Tänä vuonna meitä tervehti Naantalin kaupunginjoh-
taja Timo Kvist.  NNKY:stä järjestöpäivillä olivat mukana Sylvi-projektin osanottajina Tampereen NNKY:n Eija Kepsu (edessä vas.) ja Pirjo Toivonen 
(Eijan takana) sekä Nilima Tamang-Heimo (edessä oik.) ja Carolin Peña (Niliman vieressä).
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Mari Hyttinen

Lähes jokainen suomalainen ilmoittaa yhdeksi harrastuk-
sekseen lukemisen. Me olemme lukevaa kansaa ja osaam-
me olla ylpeitä upeasta kirjastolaitoksestamme. Sloganit Lue 
enemmän, luulet vähemmän! Lukeminen kannattaa aina! Ilo 
lukea! eivät ole kaikuneet kuuroille korville.

Kerron muutamista oman lukijantaipaleeni kehitysvai-
heista. Alku oli poikkeuksellisen tuskallista, sillä jostain 
syystä opin lukemaan aika myöhään ja opettelu oli todella 
vaivalloista. Ensimmäinen luokka oli jo pitkällä keväässä, en-
nen kuin lukemisen salaisuus aukeni. Voi sitä onnen huumaa! 
Olin kuunnellut kateellisena tarinoita 5- jopa 4-vuotiaista 
lukijoista, mutta ehkä minä sitten arvostin heitä enemmän 
hitaasti hankkimaani taitoa.

Vaikuttavimpia varhaisia lukuelämyksiä on ollut Sakari 
Topeliuksen kertomus Koivu ja tähti. Eläydyin totaalisesti 
pienen tytön ja pojan maailmaan heidän taivaltaessaan ko-
tiaan kohti. Kuin vastapainoksi muististani ponnahtaa  oitis 
esiin Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu. Raisu ja vallanku-
mouksellinen Peppi iski orastavaan feministiegooni, kuten 
kävi monille muillekin tytöille. Eikä Lindgrenin luoma anar-
kistityttö ole menettänyt suosiotaan 2000-luvullakaan.

Mitä kaikkea L. M. Montgomeryn Anna-sarja on merkin-
nyt pikkutytölle, jonka piti ahmia kirjat uudelleen ja uudel-
leen? Jännittävä ja romanttinen orpotytön kohtalo sai mie-
likuvitukseni liikkeelle ja synnytti omaan elämäänikin outoja 
vaiheita. Nämä tuntemukset ovat tuttuja monille tyttöikä-
luokille.

Kirjat ovat polkuja eri aikakausiin, erilaisiin oloihin ja kult-
tuureihin. Saat tutustua koskettaviin ihmiskohtaloihin, hui-
maaviin seikkailuihin ja ihmissuhdekiemuroihin. Voisiko mis-
tään saada sykähdyttävämpää kuvaa rakkaudesta kuin Leo 
Tolstoin  Anna Kareniinan sivuilta? Rakkaus on päihdyttävää, 
mutta siitä maksettava hinta on murskaava. 

Sotaromaanit ovat yllättävän suosittuja. Väinö  Linnan 
Tuntematon sotilas on kirja, johon palaan yhä uudelleen. 
Oman kansan vaiheet, kuten esimerkiksi kansalaissodan ta-
pahtumat, ovat vaikkapa  Kjell Westön, Antti Tuurin  tai Jari 
Tervon kuvaamina rajua ja pysähdyttävää luettavaa.

Jokainen Mika Waltarin Sinuhen lukenut ymmärtää, miksi 
teos nousee yhä uudelleen johtoon suosikkiteosten listalla. 
Vaikka Egyptin muinaisuus ja kulttuuri Sinuhen elämänvai-
heiden taustana olisi jo lukijalle riittävä houkutin, sitäkin 
enemmän merkitsee kirjailijan syvä elämänviisaus ja filosofia, 
joka läpäisee koko kuvauksen. 

Outo ympäristö ja historiallisesti merkittävä ajanjakso 
tulee eläväksi niin Åsne Sierstadin Kabulin kirjakauppiaassa 
kuin Khaled Hosseinin Tuhat loistavaa aurinkoa teoksessa. 
Niistä saa uudenlaista valaistusta myös nykyisille, päivittäin 
tulviville ulkomaanuutisille. Samantapaisiin kohtaloihin tör-
mää niin ikään Sofi Oksasen Puhdistuksessa, jossa Viron lä-
hihistoriaa käsitellään koskettavasti, jopa karmaisevasti. 

Maailmansodat ja etenkin juutalaisvainot ovat lukuisten 
kirjojen materiaalia. Niitä hyödyntää myös Bernhard Schlink 
Lukija-romaanissaan, joka yllättävillä käänteillään hämmen-
tää kenet tahansa lukijakonkarin.

Kuinka paljosta lukija jäisi paitsi ilman suuria siirtolais-
kuvauksia ja maahanmuuttotarinoita. Seikkailu- ja selviyty-
mistarina vailla vertaa on Lars Sundin Colorado Avenue. Ka-
dehdittavan  helposti voin karistaa oman kotiseutuni pölyt 
ja matkata jopa toisille mantereille vain kirjan lehtiä selaile-
malla.

Dekkarien maailma avautui minulle yllättävän myöhään. 
Rehellisesti sanoen vähättelin ja halveksin niitä, koska pidin  
salapoliisisarjoja jotenkin halpana kirjallisuutena. En usko-
nut, että ne mitenkään palkitsisivat lukijaansa. Mutta kävikin 
sitten niin, että koko genre uudistui, ei riittänyt enää pelkkä 
murha ja sen selvittäminen. Dekkareissa otetaan kantaa mo-
niin yhteiskunnan epäkohtiin, käsitellään maahanmuuttajien 
kokemuksia, perheväkivaltaa, naisten ja lasten sorrettua ase-
maa tai työpaikkakiusaamista. Löysin ensin Henning Mankel-
lin ja Liza Marklundin Ruotsiin sijoitetut tarinat, sitten vasta 
Leena Lehtolaisen ja nyt jo Matti Rönkäkin on minulle tuttu. 
Enpä olisi uskonut, että olen nyt dekkareiden suurkuluttaja. 
Ehkä niissä pääsee niin sanottu pimeä puolemme valloilleen 
– kuka tietää.

Viime syksyn kirjauutuuksista iloitsin etenkin upeista elä-
mäkerroista. Suuret persoonallisuudet, kuten Pekka Herlin 
bisnesnerona, Paavo Haavikko runoilijana ja taloudellisena 
toimijana, Yrjö Jylhä runoilijana ja talvisodan kokeneena, 
ovat olleet avoimen ja rohkean kuvauksen kohteina. 

Kirjapiirit tai lukupiirit näyttävät olevan tämän ajan ilmiö. 
Kirjoista on hauska keskustella niitä analysoiden ja arvioiden 
muutaman hengen ryhmissä. Ryhmässä  toteutuu myös so-
siaalisuuden kaipuu. Yhdessä kokeminen antaa tiettyä lisä-
arvoa kirjalle kuin kirjalle ja oma lukukokemus saa rikkautta 
muiden mielipiteistä ja näkökulmista. 

Anita Särkkä 

Kirja 
kaveriksi vapaa-aikana

Pieneksimitattu. Kohti ehjää 
minuutta. Lea Pyyhtiä. Minerva
Tutkimusmatka omaan elämään ja 

tulevaisuuteen; eikö näitä kirjoja ole 
tungokseen asti? On kyllä, mutta hyvät 
kirjat erottuvat aina edukseen, kuten 
Lea Pyyhtiän omakohtaiseen kokemuk-
seen perustuva kirja osoittaa. Pyyhtiä ei 
ole psykologi, mutta yleisesti, asiantun-
tevasti ja vakuuttavasti hän silti kuvaa 

lapsen kokemuksen tunnekylmässä, alistavassa ja nöyryyt-
tävässä perheilmapiirissä. Kirjailija uskoo, että erityisesti 
1950-luvulla syntyneet ovat joutuneet kokemaan kovia. 
”Sotavuodet olivat käsin kosketeltavan lähellä ja vaikuttivat 
lapsuusvuosien henkiseen ilmapiiriin, jolloin varuillaan-olos-
ta tuli lähes kansallinen luonteenpiirre…Koen, että 1950-lu-
vulla syntyneet kuuluvat sukupolveen, jolta puuttui täysi 
ihmisyys ja täysi ihmisarvo.” Eikä tämä surkeus jäänyt his-
toriaan vaan seuraa alitajuisena asenteena lapsiin ja lapsuu-
teen tähän päivään asti sekä perheissä että yhteiskunnassa. 
Koettelemusten ja varsinkin parantumisprosessin kuvaus on 
tyyliltään kaunokirjallista. Kieli on kaunista ja kuvaavaa. Sen 
sijaan tarkkaa ohjeistusta miten edetään, ei ole. Se on eräs 
kasvukertomus muiden joukossa. Jokaisen eheytysprosessi 
on erilainen, on vain tiedettävä suunta.

Anne Lagerstedt

Vanhan kartanon Pat;
Pat, Vanhan kartanon valtiatar. 
L.M. Montgomery. Minerva.
Sisko Ylimartimo on tuonut maaham-

me oikean Maud Montgomery-renesans-
sin. Rakastettujen Vihervaaran Annan ja 
Uudenkuun Emilian seuraksi on ilmesty-
nyt kaksiosainen kirja Vanhan kartanon 
Patin vaiheista, jonka Ylimartimo on an-
siokkaasti suomentanut. Patricia ”Pat” 

Gardiner vihaa muutoksia. Hänen kotitilansa Vanha kartano 
esineineen ja ihmisineen on hänelle melkein uskonto. Hän 
vihaa ja pelkää muutosta yli kaiken. Pat on valmis uhraamaan 
avioliiton sataman saadakseen pysyä rakkaassa synnyinko-
dissaan. Mutta kun kiihkeästi rakastaa, saa myös kitkerästi 
pettyä, kuten kotiapulainen Judy toteaa.

Ylimartimo pitää Pat-tarinaa Montgomeryn avainro-
maanina. Pat oli kirjailijan läheisin hahmo, melkein omaku-
va, vaikka Pat ei olekaan kirjoittajatyyppi Anna- tai Emilia-
sankaritarten tapaan. Tarinan toisen ”päähenkilön” Vanhan 
kartanon esikuva oli Maudin tädin Park Corner. Nykyään 
talo on yksi Prinssi Edwardin saaren lukuisista Montgomery-
museoista. Patin rasittavuuteen asti toistuva ”koskaan et 
muuttua saa” -asenne on kirjojen pääteema. Mutta tarina on 
kuitenkin hieno kasvukertomus, jonka seuraaminen tuottaa 
suurta tyydytystä. AL

Ylitunnollisuus. Eroon suorittami-
sen pakosta. Joanna Rose, Aleksander 
Perski. Suom. Vuokko Metsälä. Minerva. 

Millä nainen tuntee ansaitsevansa 
olemassaolonsa oikeutuksen? Erityisesti 
nuoret naiset palavat loppuun ja pote-
vat univaikeuksia, väsymystä, vatsavaivo-
ja, toistuvia tulehduksia ja masennusta. 
Ruotsalainen stressitutkija Aleksander 
Perski kuvaa kirjassa Ylitunnollisuus. 

Eroon suorittamisen pakosta niitä psykologisia voimia ja yh-
teiskunnallisia mekanismeja, joiden ansaan naiset helposti 
joutuvat. 

Pakkomielteisen suorittamisen taustalla on lapsuuden 
trauma. Joko taustalla on lapsen liika kehuminen, joka on 
nostanut lapsen tavoitetason liian korkealle tai itsetunnon 
nujertaminen pilkalla ja vähättelyllä. Pätemisestä tulee pans-
sari, jonka varassa oma itse seisoo tai kaatuu. ”Pohjalla on 
pelkoa ja kauhua, fantasioita kaiken lopusta, ja niillä yhteys 
siihen lapseen, joka kerran olimme. Tunteet ovat ihmisen 
varhaisia muistoja”. Siksi negatiivisen palautteen vastaanot-
taminen aiheuttaa katastrofin tunteita. Ei niin pientä moi-
tetta ettei se kaataisi suorituskeskeisen ihmisen sisäisen 
maailman. Pinnalle järkytys ei ehkä näy, mutta oman arvot-
tomuuden tunne on musertava.

Kirja luo lisävaloa, vaikka luulisi, että kaikki aiheesta on 
jo kirjoitettu. Olemme ehkä kaikki loukussa, mutta emme 
toivottomasti. AL

Kirjoja, kirjoja
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Keimiö, Keimiö 
kutsuu

Päivien pitenemistä ei voita mikään. Valon määrä li-
sääntyy harppauksin päivä päivältä ja näin toukokuun lo-
pulla ei pimeää ole ollut enää aikoihin. On yöttömän yön 
aika. Hankalaa on painaa pää tyynyyn ja silmät kyynyyn, 
kun aurinko paistaa suoraan silmiin. Harmi, että kesälläkin 
pitää nukkua.  Valo hurmaa varmaan siksi, että on saanut 
nauttia myös siitä kaamoksen hämärästä ja lyhyen lännäs-
tä päivästä. Vaihtelu pitää hengissä: kylmä ja kuuma, valo 
ja pimeys, ilo ja suru.

Keimiö kutsuu Sinua erityisesti kesän lopulla ja syksyn 
syntyessä. Tuntumaa Tunturiin viikolla (7.–12.8.) teemme 
kiireettömiä päiväpatikointiretkiä lähituntureille.  Aamui-
sin ja patikointiretkien jälkeen on mahdollista osallistua 
rentoutusterapian harjoituksiin. Viikko sopii hyvin myös 
sinulle, jolle tunturissa patikoiminen on vieraampaa.

Kolmannen kerran järjestettävään Keimiö, Keimiö kut-
suu leiriviikkoon (14.–21.8.) on rakennettu ohjelma toivei-
den mukaan. Tunturikeimiöltä tehtävät päiväpatikointi-
reissut on suunniteltu niin, että kaikenkuntoiset pääsevät 
haistelemaan tunturituulta. Laaksolaiset kävelevät Paulan 
johdolla vähän lyhyemmin ja Huiputtajat Taijan johdolla 
vähän pitemmin. Tiistaista keskiviikkoon olemme retkellä 
Inarissa. Käymme Pielpajärven erämaakirkolla ja Saame-
laismuseo Siidassa. Yövymme entisen Riutulan lastenko-
din maisemissa ja paluumatkalla tutustumme vielä Lem-
menjoella Kaija Palton huovutusateljeeseen ja käymmepä 
jokiveneretkelläkin. Elämyksiä täynnä oleva viikko ja vielä-
pä hyvässä serurassa!

Naisten Pallas-Hetta -vaellus (27.9.–2.10.) on sinun 
mahdollisuus, joka haluat kokea helposti ja turvallises-
ti useamman päivän oikean rinkkavaelluksen.  Yövym-
me tullessa ja lähteissä Tunturikeimiöllä täysihoidossa ja 
vaelluksella nukumme varaustuvissa ja keitämme yhdessä 
ateriamme retkiruokatarvikkeista. Päivämatkavauhti on 
verkkainen ja ehdimme hyvin ihmetellä tunturiluonnon 
suuruutta.

Ja sitten taas, kun on aika päivän lyhenemisen ja kau-
niin kaamoksen alun, kokoonnumme Karista kiire – anna 
hiljaisuuden helliä (22.–27.11.) teeman äärelle.  Hiljainen 
luonto puhuttelee sitä, joka uskaltaa pysähtyä. Liikumme 
luonnossa sään mukaan. Aamuisin ja iltaisin heittäydym-
me rentoutusterapian ja luovan käsillä tekemisen lumoi-
hin. Viikosta saa voimaa arkeen ja uusia eväitä itsensä ja 
ympäristönsä tuntemiseen ja kokemiseen.

Kaikille viikoille voit ilmoittautua kotisivuillamme www.
tunturikeimio.fi tai NNKY:n toimistoon Leilalle p. 09 434 
2290 tai minulle tänne Tunturikeimiölle p. 016 538 515, 
0500 209 630. Olet tervetullut myös omatoimiretkelle – 
huoneemme ja mökkimme ovat tilauksesta käytössäsi.  
Muistathan, että NNKYn jäsenenä saat Tunturikeimiön 
palveluista -10 %.

Terveisin Taija Hemminki

P.S. Jäsenviikko Tunturikeimiöllä jo 7.–11.6. 
– kysy onko vielä tilaa!

Kuoro soikoon!
Helsinkiläisen Kannelmäen seurakunnan Kannelkellot-

kuoron kevät on ollut täynnä hienoja kokemuksia. Helmi-
kuussa kuoro lauloi valtionneuvoston avajaisjumalanpalve-
luksessa Helsingin tuomiokirkossa. Maaliskuussa kuoro oli 
mukana Lasten kirkko soikoon -tapahtumassa. Kiirastorstai-
na pidemmälle ennättäneillä kuorolaisilla oli vuorossa Mat-
teuspassio Johanneksen kirkossa. Kesäkuun alussa on vielä 
edessä oman levyn äänitykset. Kun päälle laskee vielä mon-
ta perhemessua kotikirkossa, oli helatorstaina järjestetty 
kevätretki Naantaliin kuorolle hyvin ansaittu kiitos ja mainio 
lisä kevään kohokohtien listalla.

– Kannelkelloissa laulaa reilut 40 lasta ja nuorta. Lapsikuo-
roon voivat tulla kaikki noin 7–12-vuotiaat lapset, joilla on 
intoa ja kiinnostusta laulaa. Mukana on myös joitakin 6-vuo-
tiaita lapsia. Nuorisokuorossa laulajat ovat noin 13–18-vuo-
tiaita ja heidän ohjelmistonsa on lapsikuoroa haastavampaa 
ja vaativampaa, kertoo vuodesta 1998 lähtien Kannelkelloja 
johtanut kanttori Sirkku Rintamäki. 

Seurakunnassa lapsikuoro tuo monella tavalla iloa. Per-
hemessuja varten kuoro harjoittelee myös liturgiset osat ja 
virret. – Lapsilla on messuissa esilaulutehtävä. Minulle on 
tärkeää se, että lapset oppivat virsikirjan virsiä. Kun kuoron 
saa pyörimään seurakunnassa, se on sellainen asia, johon 
todella haluaa panostaa! Olen myös iloinen nuorisokuoros-
tamme, jonka kanssa teimme ensimmäisen ulkomaan mat-
kan viime syksynä.

– Lapsilla ja nuorilla on aivan valtavan nopea omaksu-
miskyky ja nopeus meihin aikuisiin verrattuna. He ovat aina 
innolla valmiita kaikkeen. Olen kuullut, että varsinkin lap-
sikuoron johtamisessa 90 % on psykologiaa. En ole varma 
allekirjoitanko väitteen tuollaisenaan, mutta kuorossa on 
paljon liikkuvia osia. Suunnitelma A ei yleensä ottaen tule 
koskaan toteutumaan, vaan pitää olla suunnitelma B, C, D ja 
E, ja onneksi vielä siitä riittää kirjaimia! Jokainen lapsi pitäisi 
huomioida lämpimällä tavalla, ja siinäkin lapset ovat hyvin 
erilaisia. Tärkeää on, ettei ohittaisi lasta, mutta on kyettä-
vä pitämään ohjakset käsissä. On oltava hyvin selvät sävelet 
esimerkiksi siitä, kuka milloinkin puhuu. 

Sirkku Rintamäki näkee työnsä kuoronjohtajana osana 
seurakunnan perhetyötä. Lapsikuorossa yhteys vanhempiin 
on erityisen tärkeä. – Sitoutuminen on parempaa ja voin 
luottaa siihen, että lapset tulevat esiintymisiin. Olemme iloi-
sia siitä, että lapset vanhempineen haluavat tulla ja olla mu-
kana, myös seurakunnallisessa mielessä. Esityksiä kuuntele-
massa olleilta sukulaisilta ja ystäviltä on tullut todella hyvää 
palautetta.

 
– Se, että lapset laulavat kirkossa ja perhemessuissa, tuo 

valtavasti iloa, herkkyyttä, riemua ja elämää jumalanpalve-
luksen viettämiseen. Saan siitä itsekin paljon iloa, kun näen 
kuinka lasten silmät loistavat, kuinka he laulavat täysin rin-
noin riemukkaasti ja saavat kokemuksen siitä, miten yhdessä 
soidaan, miten yhdessä tuodaan iloa toisille ihmisille. 

Iloa kasvattaa myös itse kuoronjohtaja. Kun lapselta ky-
syy, mikä Kannelkelloissa on parasta, kuuluu epäröimätön 
vastaus: – Esiintymiset, matkat – ja Sirkku!

Mari Hyttinen

Kuorolaulu on suosittu lasten ja aikuisten vapaa-ajan harrastus. Helsinkiläisen Kannelmäen seurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot esiintyy seu-
rakunnan perhemessuissa, joihin kuorolaisten vanhemmat, ystävät ja sukulaiset ovat aina tervetulleita, kertoo kuoronjohtaja, kanttori Sirkku Rintamäki.

Kannelkellot esiintyy myös oman seurakunnan rajojen ulkopuolella. Helmi-
kuussa kuoro sai laulaa valtiopäivien ekumeenisessa avajaisjumalanpalve-
luksessa Helsingin tuomiokirkossa tasavallan presidentille, hallitukselle ja 
eduskunnan väelle. Tämä oli hieno kokemus koko kuorolle. Jumalanpalve-
lus radioitiin suorana lähetyksenä.

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen
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Mökkihöperön 
muistelmat

Joka kevät syttyy polte. Auringonpaiste, 
vihertävä ruoho, nupuillaan olevat lehtisilmut 
puissa ja maasta ponnistavat kevätkukat 
tuovat sanoman: mökkikausi alkaa, mökki-
kausi alkaa… Kotona kassit alkavat täyttyä 
vuodevaateista, pyyhkeistä, sauna- ja muis-
ta tarvikkeista. Alkaa kysely sukulaisilta, mis-
sä kunnossa metsätiet ovat? Joko niillä voi 
ajaa autolla? 

Huhtikuun loppupuolen viikonloppuna 
koitti sitten odotettu kesäkauden avaus. 
Lämmitimme mökin ja karkotimme kosteu-
den. Aloitin pihapiirin haravoimisen lehdistä 
ja oksista. Kukkien tuomista pitää vielä vä-
hän odottaa, sillä jäät olivat järvestä hädin 
tuskin kokonaan lähteneet. Laitoimme myös 
tavarat paikoilleen. Tyhjennämme nimit-
täin aina syksyisin mökin kaikesta irtaimesta 
ja viemme pois. Jätän vielä verhot hiukan 
raolleen, jotta mahdollinen murtovarkautta 
suunnitteleva voisi nähdä, ettei kohde ole 
vaivan arvoinen.

Mökkimme sijaitsee Sammatissa, Loh-
janjärven rannalla, tunnin ajomatkan pääs-
sä. Kun mökki rakennettiin äitini aloitteesta 
ja perheen miesvoimin (isä ja veli), oli vuosi 
1970. Tontille ei ollut vielä edes tietä, sillä se 
oli maaston mäkisyyden ja kivisyyden vuok-
si haastava hanke, jota mietittiin ja lykättiin. 
Mökin rakennustarpeet hinattiin ponttonilla 
moottoriveneen perässä perille. Lopulta tie 
rakennettiin jyrkkään mäkeen kun muita-
kaan vaihtoehtoja ei ollut. Haastavilla keleil-
lä perille asti ajaminen on opettanut auton 

käsittelystä yhtä ja toista, samoin ostettavan 
auton valinnasta. 

Eläinystävät piristävät

Alussa alueen eläimistö oli vähäistä. Mut-
ta mitä paremmin eläinsuojelun toimet vii-
me vuosikymmenten ajan purivat, sitä mo-
nipuolisemmaksi alkoi ”naapurusto” kasvaa. 
Tuli mm. kanadanhanhia (Suomeen istutettu 
laji), joutsenia, alleja, kuikkia, erilaisia pöllöjä 
ja jopa harmaahaikara sekä kalasääksi. Alkoi 
yhä enemmän näkyä myös kettuja, kauriita 
ja monia muita villieläimiä. Eläintenystävänä 
olenkin kovasti nauttinut jokaisesta havain-
nosta. 

Kuitenkin joskus eläinten kanssa tulee re-
viiritaistelua. Kuistille ilmestyi eräänä kesänä 
musta rantakäärme paistattelemaan päivää.  
Jonkin päivän sen touhuja seurasin, mutta 
sitten varoitin sitä, että mitä sitten tehdään, 
jos astumme vahingossa päällesi. Käärme 
vastasi uhmakkaalla sihinällä. Sihisin sille ta-
kaisin. Käärme katsoi viisaammaksi poistua 
eikä sitä sen jälkeen kuistilla nähty. Miehel-
leni Ilpolle puolestaan rähisi kauris niin että 
metsä raikui, kun Ilpo yllätti sen vadelman-
poimintaretkellään. Hauskin on kuitenkin 
västäräkki, joka keväisin katselee Ilpoa vih-
jailevasti. Kun sitten viimein laitamme laitu-
rin paikalleen, se tarkistaa sen ja kutsuu ka-
verinsakin katsomaan. Siinä se sitten esiintyy 
kuin olisi itse rakentanut koko laiturin.

Parasta kuitenkin oli yhden kesän kesä-
vieras, erään naapurin ihana kissa, joka tuli 
joka päivä lepäämään ja aterioimaan meil-

le. Harvinaisen sosiaalisena kissana se antoi 
mielin määrin silitellä ja rapsutella itseään. 
Se myös valitsi tasapuolisesti kummankin 
sylin vuorotellen, kun sitä huvitti tulla syliin.  
Sitten se taas illalla lähti omille retkilleen. 
Ilmeisesti naapuri sai kissansa omatoimimat-
kailusta sen verran kyllikseen, että sen kesän 
jälkeen mirriä ei ole näkynyt. Todella ikävää, 
sillä nautimme käynneistä kovasti. 

Mitä mökillä voi tehdä?

Olin 11-vuotias, kun mökki valmistui. Yk-
sin leikkimään tottuneena minulle ei tuonut 
vaikeuksia löytää tekemistä. Mutta raken-
nustöiden valmistuttua isäni ei innostunut 
mistään. Tekemisen puutteen vuoksi hän al-
koi aina jossain vaiheessa viikonloppua istua 
tuolissa synkkänä odottamaan poislähtöä. 
Samoja merkkejä näkyi aluksi myös Ilpon 
käytöksessä. Sittemmin hän löysi omat pro-
jektit, eikä sen jälkeen ole tarvinnut maani-
tella miestä tulemaan mukaan. 

Kunnostustyötä riittää talossa ja pihas-
sa, ja puita pitää välillä pieniä. Mutta ihan 
koko kesää niihin puuhiin ei kulu – onnek-
si. Minun rakkain harrastukseni, lukeminen, 
pääsee mökillä oikeuksiinsa. En tiedä mitään 
ihanampaa kuin kietoutua riipputuoliin hy-
vän kirjan kanssa lämpimään auringonpais-
teeseen. Suomalainen kesä tosin tarjoaa 
vaihtelevasti tuota herkkua. Aavalta, noin 10 
kilometriä pitkältä järvenselältä usein myös 
tulee lounaistuuli, joka rajuimmillaan nostaa 
korkeat aallot rantaan ja tekee paikallaan 
olon hyytäväksi. Joka kevät, kun pitäisi vali-
ta kesäloman ajankohta, toivon, että minul-
la olisi semmoinen sammakko, joka kertoisi 
milloin kannattaa lomailla…

Kiviä ja myyräntöitä

Puutarhan perustaminen kiviselle, köyhäl-
le maaperälle on osoittanut hyödyttömyy-
tensä. Rannan puut varjostavat lisäksi liikaa. 
Onneksi luomulook on nykyään muotia, eli 
metsäpiha saa olla metsäpiha ihan rauhassa. 
Rhododendronit ja vuorenkilvet viihtyvät, 
mutta muut lajit on parasta istuttaa ruuk-
kuihin. Varsinkin viime kesän myyräinvaasio 
näkyi heti orvokkipenkissä.  Näimme omin 
silmin orvokinkukkien ”kävelevän” maan si-
sään. Kun siirsin orvokintaimien jämät parve-
kelaatikkoon, ne saivat uuden elämän. Olen 
jo myös monena talvena talvehdittanut ve-
renpisaran ja pelargoniat pimeässä ja viile-
ässä kaupunkikellarissa. Kesällä ne palkitse-
vat vaivan upealla kukinnalla.

Luonnonhelmassa oleilu ja oma reviiri 
ovat ihaninta mökkeilyn antia. Kaupunki-
laisina meillä ei ole omaa pihapiiriä, vaikka 
puistomaisessa kaupunginosassa asumme-
kin. Suomalaisten ei turhaan sanota pitävän 
metsää kirkkonaan. Minäkin tunnen Herra-
ni ja Vapahtajani läsnäolon parhaimmillaan 
juuri siellä, missä luonto todistaa Luojansa 
ihmeet joka päivä ja aina tuoreella tavalla. 
Mökillä tunnen olevani lähimpänä taivasta.

Anne Lagerstedt

Rakennukset vaativat alituista huoltoa. Muutama vuosi sitten uusimme osan etuseinän verhousta paikasta, jota sää oli murjonut eniten ja osin mädättänyt lautoja.  

Järvimaisema tarjoaa loputtomasti jännittäviä kuvausmahdollisuuksia. Sen kasvot vaihtelevat hempeästä aamu-
usvasta myrskyn raivoon.

Ilpo Lagerstedt

Ilpo Lagerstedt
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Mie oon kohta viiskymppinen nainen.Olen ollut joi-
takin vuosia määräaikaisilla työkyvyttömyyselä-

kejaksoilla ja nyt muutaman kuukauden eläkkeellä vallan. 
Valmistuin aikoinaan kasvatustieteen maisteriksi, erikoistu-
misaineinani musiikki ja evankelis-luterilainen uskonto.

Viimeisimmät työni olen tehnyt free lancer -taiteilijana. 
Viimeisimmät proggikseni eli produktiot tällä vapaan tai-
teilijan työsaralla tein viime vuonna kollegani kanssa; meillä 
oli noin 45 minuutin mittainen esitys kirjailijaseminaarin en-
simmäisen päivän illan konsertissa, jossa lisäksemme esiintyi 
konsertin loppuosuudeksi trubaduuri. Minä säestin esityk-
sessämme lauluani kitaralla ja duotoverini tanssi samaan 
aikaan kanssani estradilla. Kahdessa itse säveltämässäni 
laulussa oli vierailevan lyömäsoittajan djembe-rumpusoitto. 
Tanssi- ja musiikkiosuuksien lomassa oli muutama runohetki, 
joissa tanssija lausui runot.

Tuo on yksi esimerkki lukuisista erilaisista yhteistöistä ja 
kokoonpanoista, joissa olen ollut noin kolmikymppisen opis-
kelija-työntekijä-perheenäiti-ynnä muun urani aikana. Elämä 
jatkuu osin samaan malliin, osin muotoutuen elämäntilan-
teeni, ”harrastusteni” ja muiden luovien prosessieni sekä 
erilaisten tärkeitten yhteisöjäsenyyksieni myötä.

Elämän uomat
Mitä minusta oli tullakseen lukioaikaisissa suunnitelmis-

sani? Hain fysioterapia- ja toimittajakoulutukseen sekä lii-
kuntatieteellisten opintojen pariin. Lukion jälkeen hain myös 
4 kuukautta kestävään liikunnanohjaajakoulutukseen, josta 
saa lisäpisteitä kaavailemilleni aloille. Syyslukukausi ylioppi-
laaksi pääsyn jälkeen meni noissa hyvin antoisissa liikunnal-
lisissa opinnoissa urheiluopistossa. Seuraavana kesänä hain 
edelleen liikuntatieteelliseen, ja nyt uutena hakukohteenani 
luokanopettajankoulutukseen. Pisteen murto-osien päähän 
jäi liikuntatieteellisiin opintoihin pääsemiseni, ja luokanopet-
tajankoulutukseen pääsin sitten kurssini parhailla pisteillä.

Kuten ehkä aavistatte, elämä on tuonut ja vienyt omia 
uomiaan minua. Noita urahaaveitani ja -tavoittelujani nyt 
ajatellessani tunnen kehittäneeni itsessäni kaikkea sitä, mikä 
minussa erityisesti on toimivaa, missä olen lahjakas ja kyvy-
käskin. Taiteilija-tiedeihmisen tutkivat ja luovat ominaisuu-
teni ovat saaneet kukoistaa monin eri tavoin. Opiskelujeni 
olennaisena osana yliopistokotikaupungissani olivat konser-
vatorio-opinnot, sain opiskella yksinlaulua ja oopperakuo-
rossa siihen asti kunnes jäin esikoistani hoitamaan ja siinä 
ohessa päättämään luokanopettajaopintojani.

Kuoron kanssa läpi Suomen
Lapsenhoidon ohessa syntyi kuoro Naiskuoro Kirkujat, jon-

ka johtajaksi minut valittiin toimintamme menestyksekkäänä 
ensimmäisenä vuotena. Tämä kuoromme on nyt nostettu 
telakalle, noin kaksi vuotta sitten. Me kirkujat kun olemme 
omilla tahoillamme hyvinkin touhukasta väkeä, kuka tohto-
rina, kuka toimistotyöntekijänä ja siinä ohessa vaikka minä 
toimien.

Voi niitä lukuisia, ehkä satoja keikkojamme, joita kirkujina 
saimme tehdä! Olemme olleet useasti lavalla Helsingissä ja 

Joensuussa, paikkakunnilla etelästä aina Oulua myöten. Te-
levisiossa suorissa lähetyksissä, radiossa, isoilla juhlalavoilla 
ja pienissä perhejuhlissa. Minun osuuteni oli luotsata kuo-
roa, toimia spiikkaajana eli juontajana keikoilla; toimenkuva 
oli niin moninainen, että sanat eivät riitä kertomaan.

Pääosin keikat olivat mitä suurinta ilotulitusta taholtam-
me, mustissa naisenpuvuissamme kampaukset kireästi slii-
pattuina ja tuttuja lauluja topakasti esittäen. Parasta oli aina 
yleisön välitön ja antaumuksellinen läsnäolo, osallistuminen 
esitykseen, tilannekomiikat ja esityksen sovittaminen yleen-
sä sopivaksi varsin erilaisiin juhla- ym. tilanteisiin. Yhteinen 
sävel löytyi niin kuorolta kuin vuorovaikutuksessa yleisön 
kanssa.

Vapaaehtoistyö tuo sykettä elämään
Opettajan työtä tein heti valmistumiseni jälkeen yhteen-

sä noin puolitoista vuotta, määräaikaisia sijaisuuksia. Niiden 
jälkeen hakeuduin aikuiskoulutukseen ja taide- ja kulttuu-
ripalveluiden pariin. Freelancer-työt olen kokenut omim-
makseni. Huomasin melko pian, että näin minun on vaikea 
työllistyä. Seurasi työttömyysjaksojakin. Samaan aikaan 
prosessoin ihmissuhde- ja tunne-elämäni haasteitten kans-
sa, hakeuduin kuntouttavaan terapiaan. Tuona aikana olin 
kokonaisen vuoden vielä säännöllisesti työssä, kunnes elä-
mäni kriisiytyi noin seitsemän vuotta sitten. Onneksi lasteni 
isä pystyi jakamaan huoltajuutta silloin entistä enemmän, ja 
lapset aloittivat säännöllisen kahden kodin välillä elämisen, 
kahden viikon vaihtovuoroilla. Olin aluksi sairauslomalla, 
sitten kuntoutustukijaksoilla, kunnes perusteellisten kuntou-
tuskartoitusten jälkeen saan nyt todeta itsekin: työkykyä on 
kyllä jäljellä, mutta ei riittävästi tähän menoon.

Vertaistuki- ja vapaaehtoistyö tuo sisältöä ja sykettä elä-
määni tätä nykyä yhä enenevässä määrin. Poikkitaiteellisena 
musiikintekijänä jatkan epäilemättä uraani niin kauan kuin 
jaksan. Opiskelen Johdatukseen suostumista, elämänvirtaan 
antautumista.

Yhteistä hyvää
No, tätä rataa, aina uutta löytäen ja kehitellen löydän it-

seni, sananmukaisesti, yhä uudestaan tässä elämässä. Kaikki 
puoleni voivat olla käytössä niin oman hyvinvointini kuin yh-
teisen hyvän kehittämiseksi tässä elämän sirkuksessa, jossa 
minulla on yhtä monta roolia kuin on puolta, ja jossa olen 
mukavasti liikkuva osa sirkusesitysten kokonaisuuksissa. 

Kaikkein onnellisinta on, kun läheiseni voivat hyvin, itse 
löydän tasapainoa päivä kerrallaan ja voin luottaa siipieni 
kantavan edelleen hyvässä yhteistyössä ihmisten kanssa, 
missä olen ja liikunkin. Lahjani pyrkivät, näin kasvaessani it-
seni tuntemisessa ja elämänluottamuksen vahvistuessa, löy-
tämään ihania mahdollisuuksia toteutua. Itsenäisyydessä ja 
yhteistyössä on se villakoiran ydin, joka pistää minut mietti-
mään, mitä villakoiran ytimen löytäminen tänään ja tässä on.

Olen kiitollinen tästä päivästä
Tätä päivää minä harrastan, tässä olen kaikkein pätevin; 

olen kiitollinen tästä kirjoittamisen ja ajattelun mahdollisuu-
desta nyt. Tänään minulla on maanantainen toimistopäiväni. 
Nämä päivät pyrin pitämään kalenterissani ilman merkintöjä 
mistään sovitusta. Saan koottua ajatukseni, tehtyä rästihom-
miani ja ihan mitä tahansa, mikä juuri nyt on tarpeen ja mah-
dollista.

Olen ollut nyt noin viisi tuntia hereillä ja saanut mielestä-
ni paljon kaikenlaista aikaiseksi kotona. Mitähän seuraavaksi 
tekisin? Kirjoitanko meilejä, lähdenkö pyöräillen kaupungille 
esimerkiksi tapaamaan vanhusystävääni vai imuroinko villa-
koirat ytimineen nurkistani? Ai niin, huomenna alkaa gospel-
ryhmäni levytysjakso. Muutaman laulun sanoja ja säveliä on 
hyvä nyt kerrata ja opiskella ennen huomista levytystä. Ehkä 
myös mietiskelen ja rukoilen hetken, niin jatko päivälleni jär-
jestyy hyvin. Ja: koen kyllä olevani aika vapaa ihminen, ja 
siksi minulla ei taida olla vapaa-ajanvietto-ongelmia.

Rakkaudella pagisten eli pakinoiden,
Leena Parviainen

Leena Parviainen

Harrastuksena elämä

Guldankan till Monika 
Pensar-Granroth

Till Årets Guldanka utnämdes 2010 på Regnbågshelgen 
i Helsingfors Monika Pensar-Granroth, för engagemang i 
den årliga Regnbågsmässan och lobbande för mänskliga 
rättigheter på kyrkliga bloggforum. En kyrklig aktör har en 
gång tidigare fått utnämningen Guldankan och det var pas-
tor Karl af Hällström, 2007.

Monika har tillfört mässan ekoteologiska och feminist-
teologiska element. Årets gudstjänst i Johanneskyrkan in-
nehöll både meditativ trumning, ortodoxa böneljus och rött 
uppståndelseägg som bl.a.  domprosten Liisa Tuovinen var 
med och förlöste ur jordens famn, samt förde upp till altar-
famnen - som en symbol för livets och rättvisans uppstån-
delse. Predikan hölls av kaplan Tomas Ray och kyrkoherde 
Stefan Djupsjöbacka var liturg.

Vuoden 2010 Kulta-ankkapalkinnon sai Monika Pensar-
Granroth. Hän on kirkollisella blogillaan puolustanut ihmis-
oikeuksia ja seksuaalioikeuksia sekä jo neljättä vuotta ollut 
tiiviisti mukana järjestämässä suomenruotsalaista Sateen-
kaarimessua. Messussa on joka kerta käytetty Monikan ke-
hittämää uskonnonpedagogista metodia, ruumiillisuus ja lii-
kepainotteista rukousta, muodossa Äiti Meidän/Isä Meidän.

Gospel-lattareita 
viikonlopun täydeltä

Tampereen NNKY:n lanseeraamien Gos-
pel-lattareiden suosio jatkuu. Tänä vuonna 
Gospel-lattareita pääsee tanssimaan myös 
useilla leireillä, joista yksi järjestetään viime 
vuoden tapaan Tampereen Työväenopis-
tolla Sampolassa 20.–22.8.2010. Luvassa 

on ainutlaatuinen viikonloppu täynnä tanssia, yhteyttä sekä 
kehon- ja sielunhuoltoa. 

Gospel-lattari-leiri on tarkoitettu tavallisille tanssinhar-
rastajille, ikään ja tanssitaitoon katsomatta. Tanssitunneilla 
leiriläiset voivat valita oman tasonsa mukaan joko matalan 
kynnyksen alkeet tai haastavammat treenit. Viikonloppua 
vetävät Gospel-lattari-ohjaajat Piialiina Ristolainen, Asta 
Lehtimäki, Kati Kujanpää ja Nina Nurmi. Elokuun 2009 lei-
riltä tuttu tähtitanssija Mikko Ahti ohjaa lauantaina yhdessä 
vaimonsa Carinan kanssa tuplatanssitunnin ja avoimen tans-
siopetusillan, jonne leiriläiset voivat tuoda mukaan puolison-
sa tai ystävänsä. 

Gospel-lattari-leirin hinta 125 e (NNKY:n jäsenille 105 
e) sisältää kolmen päivän tanssitunnit ja muun opetuksen, 
tanssi-illan, naposteltavaa ja virvokkeita. Hinta ei sisällä 
majoitusta, mutta edullista majoitusta tarjoaa Tampereen 
NNKY:n oma Hostel Sofia. Suositulle leirille on ilmoittautu-
nut jo runsaasti väkeä, mutta vapaita paikkoja Tampereen 
leiriltä ja lisätietoja muista tulevista leireistä kannattaa tie-
dustella osoitteesta gospelliikunta@gmail.com.

Monika Pensar-Granroth och Bengt Mikander. Regnbågsgudstjänsten 
i Johanneskyrkan 16.4 innehöll ekoteologiska element, med trumning, 
jord, förbönsljus och ett stort rött stenägg likt det som används i orto-
doxt påskfirande. I bakgrunden syns en vigselrya i regnbågsfärger och 
bl.a. domprosten Liisa Tuovinen deltog i att öppna mullen, lyfta fram 
ägget och föra det till altaret.
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Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin maaliskuussa järjes-
tämä Allianssi-risteily käynnistyi kaikille avoimella seminaa-
rilla Savoy-teatterissa. Neljäkymmentä vuotta täyttävä Nuori 
Kulttuuri oli ohjelmassa näyttävästi esillä upeilla tanssiesityk-
sillään. Seminaarissa jaettiin myös opetusministeriön myön-
tämä nuorisotyön tunnustuspalkinto Kirkon Ulkomaanavun 
Changemaker-ryhmälle. 

Risteilyosuudelle lähti 1 400 iloista osanottajaa ja siinä 
joukossa NNKY-liiton kokoama 6 hengen porukka. NNKY-
liiton omana risteilyemäntänä toimi liiton pitkäaikainen 
toimistonhoitaja Leila Variola: – Seminaari ja risteily olivat 
mielenkiintoinen kokemus. Ohjelmaa oli runsaasti, paljon jäi 
vielä kuulematta ja näkemättä. Oli kiva tavata innostuneita, 
nuoria NNKY:n naisia, joissa on tämän liikkeen tulevaisuus.

Ajatuksia luovuudesta
Hanna Haapaneva-Hakamäki pohdiskeli elokuvaohjaaja 

Klaus Härön ajatuksia luovuudesta: 
– Itse olen katsonut kaikki Härön elokuvat ja ne ovat ol-

leet todella koskettavia. Kunnioitan Härön tapaa tehdä elo-
kuvia, jotka tulevat lähelle ihmisen tunnemaailmaa. Niissä 
tulee esiin inhimillinen kokemus ja sen jakaminen. Elokuvan 
katsojan tulee voida samaistua elokuvan roolihahmojen tun-
teisiin ja kokemuksiin elämästä. Näitä sääntöjä olen kyllä 
huomannut Härön elokuvien noudattavan. Äideistä parhain, 
jonka olen katsonut noin 3 kertaa, saa kyyneleet silmiin joka 
ainut kerta!

Häröltä poimin ajatuksia itselleni vanhempana sekä joh-
tamiseen liittyviä asioita. Siinä oppii myös asettamaan itsel-
leen pieniä tavoitteita, joiden kautta päämäärään pääsemi-
nen on helpompaa, sekä kärsivällisyyttä.  Härö korosti myös 
sitä, että aikuisilla tulee olla halu nähdä lapsi/nuori ja heidän 
mielenkiinnon kohteensa, vaikka ne tuntuisivatkin päättö-
miltä. Asiat, joita nuori kokee omassa maailmassaan, ovat 
ihan yhtä tosia kuin aikuisen kokemukset. Härö myös kertoi 
muistaneensa selvästi ihmiset, jotka ovat pienillä sanoilla tai 
eleillä kannustaneet elokuvauralla eteenpäin. Ne ovat kan-
taneet häntä pitkälle, kun tukea ei ole ollut.

Härö kertoi oppineensa johtamista elokuvaohjaajana. 
Aluksi hän oli mennyt studioon ja sanellut työryhmälle kuin-
ka asiat tehdään. Kun se ei toiminut, joutui hän kohtaamaan 
totuuden, että myös muut elokuvantekoprosessissa olevat 
ihmiset, leikkaajat, kuvaajat, ääni- ja valomiehet jne., ovat 
taiteilijoita. Heidän näkemyksensä ja mielipiteensä on ihan 
yhtä tärkeä kuin hänen.

Nuorten piilorikollisuus
Elina Kujala osallistui Nuoret rikosten tekijöinä ja uh-

reina -kanavaan, jossa luennoi tutkija Venla Salmi Oikeus-
poliittisesta tutkimuslaitoksesta: – Nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaajana minua kiinnostivat juuri nämä tilastot nuorten ri-
kollisuudesta.  Kokonaisrikollisuudesta vajaa kolmasosa on 
ilmirikollisuutta, eli viranomaisten tietoon tullutta rikollisuut-
ta, mutta suurin osa on piilorikollisuutta. Nuorten rikokset 
tulevat harvoin poliisin tietoon. Rikoksiin osallistuminen on 
samankaltaista pohjoismaiden pääkaupunkien nuorilla. Suo-
mi ei siis ole selkeästi kärkimaa.

Miehet tekevät enemmän rikoksia kuin naiset, mutta 
nuoruusiässä naiset ja miehet ovat eniten samalla tasolla. 
Alkoholin vaikutus rikoksiin on suuri. Tytöillä väkivalta on 
harvinaisempaa, mutta alkoholisidonnaisempaa.

Nuoret rikosten tekijät ovat usein myös samalla rikosten 
uhreja. Henkisessä väkivallassa mm. sähköinen häirintä ja 
kiusaaminen ovat lisääntyneet. Hyväksikäytettyjen taustassa 
näkyy monesti runsas päihteiden käyttö, heikompi tervey-
dentila, riskialtis vapaa-aika, ongelmat perheessä ja aktiivi-
sempi rikoskäyttäytyminen.

Perheväkivallassa huomioitavaa on, että vanhempien 
lapseen kohdistuva väkivalta on vähentynyt. Perheväkivalta 
kuitenkin kasaantuu perheittäin, kun taas väkivalta kasaan-
tuu yksilöittäin.

Miten rikollisuutta voisi sitten torjua? Vastauksena kysy-
mykseen kanavassa puhuttiin mm. syihin puuttumisesta; en-
naltaehkäisevää työtä on lisättävä. Tilannetorjuntana toimisi 
esimerkiksi se, että paikkoihin joissa on alttius rikollisuudel-
le, tuotaisiin valoa ja valvontaa enemmän. Muita torjunnan 
menetelmiä olisi mm. uusinnan ehkäisy ja toimien kohden-
taminen riskiryhmiin. Tärkeä suoja nuoren syrjäytymiselle 
olisi suunnitelmallisuus ja tavoitteiden luominen nuoren 
elämään, yksilön vahvuuksien löytäminen, onnistumisen elä-
myksien kokeminen ja hyvät harrastukset.

Nuorisotyö ja talous
Katri Mäen mielestä Allianssi-seminaarin parasta antia oli 

tutustua muihin NNKY-ihmisiin sekä kohtaaminen ja jakami-
nen muiden tahojen työntekijöiden kanssa.

– Kerhokeskuksen työntekijöiden Koulu harrastuspaik-
kana oli luennoista kiinnostavin.  Yhdistyksemme Helsingin 
NNKY tuottaa hyvää kerhotoimintaa yhteistyössä koulujen 
ja muiden tahojen kanssa. Haasteena on, ettei Helsingissä 
koulu voi jakaa saamaansa kerhotoiminnan avustusta ulko-
puolisille tahoille. Meillä olisi tekijöitä ja mahdollisuuksia, 
mutta mistä rahoitus?  

Luento poiki jälleen hyvän keskustelun Helsingin kaupun-
gin nuorisoasiainkeskuksen työntekijän kanssa järjestöjen 
harrastetoiminnasta ja harrastetoiminnan kartoittamisesta.

Arja Behm-Himanka seurasi Helsingin kaupungin nuori-
soasiainkeskuksen osastopäällikkö Leena Ruotsalaisen ve-
tämää Opittiinko viime lamasta mitään? -paneelia: 

– Edellisestä taantumaa päällimmäiseksi jääneitä muisto-
ja olivat devalvointi, yksityistalouden tiukat lainaehdot, nä-

kyvä köyhyys ja pitkät työttömyysajat. Aluksi uskottiin, ettei 
lama saavuta Suomea. Nyt kysymyksiä ovat: Mihin velkaa 
tarvitaan? Mikä rooli on medialla? Mitä hyvinvointiyhteis-
kunta tarkoittaa? Onko työ ihmisarvon mittari? 

Yhteiskunnallisia palveluita on edellisen laman jälkeen 
muutettu voimakkaasti markkinatalouden mallin mukaiseksi 
ja lama näkyy palveluiden supistamisena. Tämä lisää myös 
järjestötoiminnan merkityksen kasvua. Ongelmana järjestö-
kentällä on rahoituksen riittävyys. Kansantaloudellisia haas-
teita ovat myös työn tuottavuuden jakaantuminen epäsoli-
daarisesti. 

Laman yksi ilmenemismuoto on nuorten lisääntynyt oi-
rehtiminen, mutta tähän on nyt enemmän valmiuksia kuin 
edellisessä taantumassa. Nuorisojärjestöt toimivatkin hyvin 
aktiivisesti ja välittävät tietoa päättäjille. 

Mitä myönteistä on löydettävissä lamasta? Luova tuho 
antaa mahdollisuuden rakentaa uutta. Yhteisöllisyyden ar-
vostus kasvaa ja tarpeettomaan kulutukseen kiinnitetään 
huomiota. Nuorisotyön tärkeys on myös korostunut voi-
makkaasti. Nuorisotyöttömyyttä pyritään vähentämään 
oppisopimuskoulutuksella, yrittäjäkoulutuksella ja erilaisilla 
työllistämisrahoitushankkeilla kuten Suomen 4H-liitto ry:n 
Ajokortti työelämään -hanke.

– Kuuntele, kuuntele. Tee se mitä voit oikeasti tehdä. 
Ota vastuu.

Sosiaalinen media ja luovuusprosessit
Leena Valta kommentoi kahta risteilyseminaarin tapah-

tumaa: 
– Koen ympäristöstä pusertavaa painetta pystyä seu-

raamaan kourallista sosiaalisia medioita. Kaikista mieluiten 
osaisin käyttää Twitteriä, Facebookia, kaikenmaailman gal-
lerioita ja pikaviestimiä, jotta kommunikaationi partiopii-
reissä jäsenistöön, etenkin nuoreen, säilyisi hyvänä. Käytän 
aktviivisesti sähköpostia ja jonkin verran Facebookia, mutta 
en varmastikaan niin tehokkaasti kuin voisin ja poden siitä 
stressiä. Odotin HUMAK:n lehtori Päivi Timosen Nuoriso-
työ ja sosiaalinen media -esitykseltä täsmähoitoa ongelmiini 
mediaviidakossa. Esitys kattoi laajasti esittelyn erilaisista so-
siaalisista medioista, mutta konkretia jäi uupumaan.  Olen 
esityksen jälkeen hieman viisaampi ja odotan elämänmeno-
ni rauhoittuvan, jotta ehdin tutustua sosiaalisiin medioihin 
omaan tahtiini. 

Mikko Heiskanen puhui Luova mieli -otsikolla luovuus-
prosesseista. Tämä  nostatti huvittavan kohun humanistisia 
aloja edustavassa yleisössä. Heiskanen perusteli ja esitteli 
väitöskirjaansa luovuusprosesseista valistuneen tieteellises-
ti. Opin esityksestä sen, mitä vieressäni istunut muusikko 
Mariko kysyi: – Tämähän on loistavaa. Minulle sillä on vähät 
väliä, onko luovuus laitettu muottiin, malliin ja kaavaan, jos 
siitä mallista on minulle jotain apua sillä hetkellä, kun luomis-
prosessini on tullut umpikujaan.

Kooste: Arja Behm-Himanka

Nuorisoalan koulutustapahtuma Allianssi-risteily juhli Nuorta Kulttuuria. Mariko ja Nuori Kulttuuri Esemble esiintyivät avajaisseminaarissa.

Luovuus 
innosti 
Allianssi-risteilyllä

Allianssin varapuheenjohtaja Laura Simik (vas.), kulttuuri- ja urheilumi-
nisteri Stefan Wallin ja puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen avasivat 
risteilyn Savoy-teatterissa.

Timo Wright

Timo Wright
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Olen Arja Behm-Himanka, toimin 
NNKY-liiton talouspäällikkönä. Olen 
41-vuotias ja perheeseeni kuuluu mie-
heni ja kaksi tytärtä. Nuorimmainen 
tyttäremme täyttää 3 vuotta kesäkuus-
sa ja esikoinen aloittaa syksyllä koulun.  
Koulutukseltani olen merkonomi ja täy-
dennyskoulutuksista mainittakoon KLT 
-tutkinto ja talouspäällikön tutkinto. 
Elämä on jatkuvaa oppimista ja mieles-
sä siintää jo uudet täydennysopinnot. 

 NNKY-liitto oli minulle entuudestaan tuttu, sillä työsken-
telin syksystä 1995 kesään 2001 saakka liiton omistamassa 
Hotelliyhtymä Oy:ssä. Osaamista on ehtinyt kertyä hyvin-
kin erilaisista työyhteisöistä. Urani alkuaikoina työskentelin 
Osuusliike Elannon pääkonttorissa, myös säätiömaailma ja 
tilitoimistoalakin ovat minulle tuttuja.  Pretax Yhtiöt oli työn-
antajani ennen NNKY-liittoon tuloani ja siellä toimin 9 hen-
gen tiimiesimiehenä. 

Nykyiseen tehtävään oli ilo tulla, koska edeltäjäni, Sirpa 
Holopainen oli hoitanut erinomaisesti liiton taloutta. NN-
KY-liitossa näen paljon uusia haasteita ja mahdollisuuksia. 
Seuraavilla järjestöpäivillä pääsen kouluttamaan paikallis-
yhdistyksiä talousasioissa.  Tulevaisuudessa tarkoitukseni 
on kirjoittaa ajankohtaisista talousasioista lehdessämme ja 
pyrin vastaamaan paikallisyhdistyksiltä tulleisiin taloutta kos-
keviin kysymyksiin.  Otan mielelläni kehitysehdotuksia pai-
kallisyhdistyksiltä vastaan.

Harrastuksiini kuuluvat erilaiset ohjatut jumpat ja luen 
mielelläni.  Asumme perheeni kanssa omakotitalossa ja näin 
pihatyöt antavat mukavaa vastapainoa työlle.  Mieheni van-
hemmat asuvat myös Nurmijärvellä ja sitä kautta isovanhem-
mat ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi perhettämme.  

Tulevaisuuteni näyttää valoisalta niin työn kuin perheen 
parissa.

Arja Behm-Himanka

Olen Tanja Nieminen, Jyväskylän 
NNKY:n toiminnanohjaaja (huom. toi-
minnanohjaaja, ei -johtaja, toisin sa-
nottuna sekatyönainen). Tämän tittelin 
selittäminen on vain yksi niistä monista 
uusista asioista, jotka ovat olleet ar-
keani viime syyskuun puolesta välistä 
lähtien. 

Viimeisen vuoden aikana NNKY on 
muuttunut työkseni, mutta jonkinlai-
nen kosketus yhditykseen on ollut jo 

vuosien ajalta. Mukaan tulin syksyllä 2002, kun minut pal-
kattiin Huhtasuon englanninkerhon ohjaajaksi. Myöhemmin 
edeltäjäni Pirjo-Liisa Sillgren houkutteli sitten mukaan joh-
tokuntaan. Liekö jonkinlaista johdatusta, että omat opintoni 
venyivät viime vuoteen ja työpaikka ännälässä tuli kuin tar-
jottimella ojennettuna Pirjo-Liisan jäädessä eläkkeelle.

NNKY:hyn on ollut mukava tulla töihin. Tämä on tuntunut 
lämminhenkiseltä paikalta, jossa ovet ovat kaikille avoinna 
ja yhteistyöllä saadaan paljon aikaan. Olen vastavalmistunut 
filosofian maisteri (pääaineena kulttuurienvälinen viestintä), 
ja nykypäivän työelämän vaatimuksista tietoisena tuntuu 
luksukselta päästä työskentelemään yhteisössä, jonka arvot 
kumpuavat lähimmäisen rakkaudesta. 

Toinen tämän päivän työelämää kuvaava asia on verkos-
toituminen. Jo opintojeni alusta asti suhteiden ja verkostojen 
tärkeyttä työpaikan löytymiselle on korostettu ja muistutet-
tu, etteivät naiset ole perinteisesti osanneet hyödyntää ver-
kostoitumista samoin kuin hyvä veli -järjestelmänsä luoneet 
miehet. Onkin riemastuttavaa huomata, että juuri ne omat 
vapaaehtoistyön kautta saadut kokemukset ja kontaktit ovat 
tuoneet minut tähän työhön. Omat verkostoni eivät vieneet 
minua pörssiyhtiöön, vaan kansainväliseen järjestöön täynnä 
naisjohtajia. 

Tanja Nieminen

Euroopan NNKY:t järjestää vuosittain Euroopan Neuvos-
ton tuella nuorille naisille viikon mittaisen seminaarin Euroo-
pan Nuorisokeskuksessa Budapestissa tai Strasbourgissa. 
Seminaarien aiheina ovat viime vuosina olleet muun muassa 
naiskauppa, taloudellinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeu-
det. Huhtikuussa järjestetyn koulutuksen aihe oli ”Naiset luo-
vat turvallisen maailman”. Suomesta matkaan lähtivät Tanja 
Nieminen ja Henna-Riikka Uuksulainen. Heidi Kusmin-Ber-
genstad osallistui sisällön suunnitteluun koulutustiimin jäse-
nenä.

Lähdimme matkaan sunnuntaina 11.4. Helsinki-Vantaalta 
Euroopan NNKY:iden ja Euroopan neuvoston järjestämään 
viikon pituiseen koulutukseen. Tai näin luulimme. Islannin 
tulivuorenpurkauksen ansiosta matkamme venähti lähes 
kaksiviikkoiseksi. Kaupan päällisenä saimmekin kotimatkalle 
tapahtumarikkaan interrail-kokemuksen. Vaikka uuvuttava 
paluumatka tekikin reissusta entistä ikimuistoisemman, sisäl-
si itse koulutus monia hyödyllisiä oivalluksia ja kokemuksia.

Euroopan neuvoston upeaan nuorisokeskukseen Bu-
dapestiin saapui NNKY:n konferenssiin 37 nuorta naista 
20 eri Euroopan maasta. Mukana oli naisia niin NNKY:istä, 
NMKY:istä kuin yhteistyöjärjestöistäkin. Olimme eri kulttuu-
rien ja vakaumusten edustajia, mutta meitä kaikkia yhdisti 
unelma turvallisemmasta maailmasta ja halu toimia tämän 
unelman toteuttamiseksi.

 Viikko oli ohjelmaltaan hyvin tiivis ja saimme valtavan 
määrän tietoa ja työkaluja liittyen naisten turvallisuuteen, 
kuten naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, seksuaali- ja lisäänty-
misterveyteen sekä ihmisoikeuksiin. Käsittelemämme aiheet 
olivat usein rankkoja ja vaikeita, mutta onneksi mainio jär-
jestelytiimi oli innokas ja asiantunteva. Niinpä, aina sopivissa 
väleissä oli mukavia jäänmurtajia ja pelejä, jotka virkistivät ja 
loivat hyvää ryhmähenkeä. Lisäksi koulutustiimin Kirsty Kel-
lyltä omaksuimme täydellisen skottiaksentin: ”GRRRREAT!” 
Mahtava-sana kuvaakin osuvasti koko viikkoa. 

Euroopan nuorten naisten visiona 
turvallisempi maailma

Koulutus perustui kaikkien aktiiviseen osallistumiseen 
ja näin ollen onnistui voimaannuttamaan meitä. Emme siis 
pelkästään kuunnelleet asiantuntijaluentoja, vaan jaoimme 
omia kokemuksiamme ja kehitimme uusia toimintamalleja. 
Saimme kuulla mitä eri NNKY:t tekevät ja millaisessa todel-
lisuudessa nuoret naiset Euroopassa elävät. Jakaminen oli 
vahva osa myös oheisohjelmaa; monikulttuurisuus oli läsnä 
mm. kansainvälisessä illassa ja joka aamu erilaisissa har-
taushetkissä. Opimme hyödyntämään sosiaalista mediaa ja 
perustamamme Facebook-sivun ”YWCA - European Young 
Women” on tarkoitus jatkossakin toimia Euroopan nuorten 
naisten äänitorvena.

Sisällöllisesti koulutuksen huipennus oli yhteisen projek-
tin suunnittelu ja Voimaa muutokseen -rahaston rahoitusha-
kemuksen teko. Suunnitteluun käyttämämme lyhyt aika ei 
onneksi vastaa todellisuutta. Saimme kuitenkin kosketuksen 
projektisuunnitteluun ja ennen kaikkea innostuksen kansain-
väliseen yhteistyöhön. 

Projektiryhmät jaettiin maantieteellisesti ja kulttuurises-
ti toisiaan lähellä olevien alueiden ryhmin. Omassa Poh-
joismaiden ja Viron ryhmässä huomasimme haasteidemme 
samankaltaisuuden. Projektimme ideana oli aloittaa lähi-
alueyhteistyötä yhdistystasolla ja lähettää NNKY:n nuoria 
naisia Ruotsiin Göteborgiin koulutusvierailulle. NNKY tekee 
Göteborgissa mm. mainiota työtä maahanmuuttajatyttöjen 
parissa. Jatkaisimme siis Budapestissa aloitettua jakamista 
ja yhteistyötä. Olisi hienoa, jos projektimme toteutuisi jos-
kus ainakin jossain mittakaavassa!

Viikon parasta antia oli tutustua upeisiin nuoriin naisiin 
eri puolilta Eurooppaa ja jakaa kokemuksia ja ideoita heidän 
kanssaan. Euroopan eri NN/MKY:issä tehdään mahtavaa 
työtä niin lasten, nuorten kuin naistenkin parissa. Tällaiset 
koulutukset ovat mainio mahdollisuus verkostoitua, saada 
ystäviä, oppia ja saada uusia ideoita. Rohkaisemme jokaista 
osallistumaan koulutuksiin! 

Tanja Nieminen ja Henna-Riikka Uuksulainen

Tanja Nieminen (vas.) Jyväskylän NNKY:stä ja Henna-Riikka Uuksulainen Keski-Karjalan NNKY:stä osallistuivat Euroopan NNKY:iden 
järjestämään nuorten naisten koulutukseen Budapestissa huhtikuussa.  – Viikko oli ohjelmaltaan hyvin tiivis ja saimme valtavan määrän 
tietoa ja työkaluja naisten turvallisuuteen liittyvistä aiheista, kuten naisiin kohdistuvasta väkivallasta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä 
sekä ihmisoikeuksista. Koulutuksen sisällön huipennus oli yhteisen projektin suunnittelu ja Voimaa muutokseen -rahaston rahoitushake-
muksen teko, tiivistivät Tanja Nieminen ja Henna-Riikka Uuksulainen.

Uudet työntekijät 
esittelyssä
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Tieteiden talon juhlasali oli lähes täynnä 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten 
kysymysten jaoston järjestämän seminaa-
rin Kristityt maahanmuuttajat kirkkojemme 
ja yhteiskuntamme haasteena Helsingissä 
24.3.2010. Maahanmuuttajiin kohdistuva 
kriittisyys on lisääntynyt viime aikoina, vaik-
ka sitä tosiasiaa, että Suomi on jo monikult-
tuurinen yhteiskunta, ei voida enää kiistää. 
Kirkko ja uskonto ovat useimmille maahan-
muuttajille hyvin tärkeitä, vaikka sitä maal-
listuvassa maassamme emme aina muista. 
Tästä syystä siirtolaisuus on haaste kaikille 
kirkoille. 

Torsten Moritz, Churches’ Commission 
for Migrants in Europe järjestön pääsihteeri, 
kertoi siirtolaisuuden teemavuodesta 2010. 
Teemavuotta vietetään yhteistyössä Kirkko-
jen Maailmanneuvoston (WCC), Euroopan 
Kirkkojen Konferenssin (CEC) sekä paikallis-
kirkkojen kanssa. Suomen evankelisluterilai-
nen kirkko on lähtenyt mukaan tähän yhteis-
työhön. Teemavuoden taustalla oli kysymys: 
”Miksi?”. Minkä vuoksi teemavuosi? Siirto-
laisuus on tämän päivän todellisuutta koko 
Euroopan alueella. Kirkot haluavat kunnioit-
taa kaikkien ihmisten arvoa. 

Kirkot haluavat toimia asiamiesasemas-
sa, tehdä käytäntöjä tunnetuksi ja hakeutua 
vuorovaikutukseen poliittisten päätöksente-
kotasojen kanssa. Teemavuoden materiaalia 
toivotaan käytettävän mahdollisimman laa-
jasti ja yhteisten ponnistusten kautta toivo-
taan uusia innovatiivisia ratkaisuja siirtolai-
suutta käsittelevään todellisuuteen. 

Euroopan kirkkojen Siirtolaisuus 2010 
-teemavuoden tunnus on Kristuksen ja Py-
hän Menaksen ikoni, joka Taizen ekumeeni-
sen yhteisön kautta on tullut tunnetuksi ys-
tävyyden ikonina. Alkuperäinen, 500-luvulta 
oleva koptilainen ikoni, on Pariisissa Louvren 
taidemuseossa egyptiläisen taiteen osastol-
la. Ikonissa Pyhä Menas ja Kristus kulkevat 
rinnakkain ja Kristuksen käsi on Menaksen 
olkapäillä. Me ihmiset tarvitsemme rinnalla 
kulkijaa, lempeää tukea ja läsnäoloa. Elämän 
matkalla ystävät voivat olla Kristuksen sijai-
sia, hengellisiä ohjaajia. Laittamalla käden 
olkapäälle Kristus ilmaisee ottavansa kan-
taakseen taakat, jotka ystävää painavat. 

Uskonnot Suomessa 
Kirkon tutkimuskeskuksessa toimiva tutki-

muskoordinaattori Jussi Sohlberg esitti kat-
sauksen Suomen uskonnollisesta kentästä. 
Erilaisten tutkimustulosten perusteella hän 
selosti suomalaisia uskonnollisia yhdyskuntia 
ja niiden jäsenmääriä. On ilmeistä, että kir-
kolliset toimitukset ja kirkon sosiaalinen työ 
on ollut pääasiallisin peruste kirkon jäsenyy-
dessä pysymiseen ja siten hillinnyt eropyrki-
myksiä. World Values tutkimuksen mukaan 
vuonna 2005 kaikkiaan 61 % suomalaisista 
katsoi olevansa jollain tavoin uskonnollinen, 
mutta vain 18 % piti uskontoa itselleen erit-
täin tärkeänä. Suomessa on kahden kansan-
kirkon rinnalla 70 virallisesti rekisteröityä 
uskonnollista yhdyskuntaa, joista suurimmat 
ovat Jehovan todistajat (18 000), Vapaa kirk-
ko (12 000) ja Katolinen kirkko Suomessa (10 
000).  Toisaalta 18 % suomalaisista ei kuu-
lu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. 

Tähän prosenttilukuun sisältyvät mm. ateis-
tit, agnostikot, mutta myös Helluntailaiset 
sekä suurin osa Suomen muslimeista. Maa-
hanmuuttajien enemmistöllä on kristillinen 
tausta ja noin 1/6 on muslimeja. Uskonnon 
merkitys ihmisen elämässä pohjautuu siihen 
nosteeseen, mitä apua yhteisö ja sen sisäi-
nen toiminta pystyy tarjoamaan arkiseen 
elämään. 

Vieraskielisiä kansalaisia noin 190 000
Sisäasiainministeriön maahanmuutto-

osaston ylitarkastaja Sari Haavisto hämmäs-
teli esityksensä Kulttuuriset ja uskonnolliset 
näkökulmat kotouttamisessa aluksi hänelle 
ennestään outoa yleisöä. Seminaarin ku-
luessa tilannetta kommentoitiin siten, että 
valtiovalta ei ole maahanmuuttajia koske-
vassa työssä vielä toistaiseksi ottanut kirkon 
edustusta ja osallistumista tosissaan, ja että 
tähän asiantilaan pitäisi kirkkojen ja uskon-
nollisten yhdyskuntien pyrkiä pikaisesti saa-
maan muutos. Vuoden 2009 aikana Suo-
meen muutti kaikkiaan 25 390 ulkomaalaista 
henkilöä, kun taas maasta pois muuttaneita 
oli vain 3 974. Oleskeluluvan saaneita hen-
kilöitä oli 15 208 ja perhesiteet olivat luvan 
myöntämisen pääasiallisin syy. Turvapaikan-
hakijoita oli kyseisenä vuonna lähes 6 000 ja 
heistä 1 500 sai turvapaikanhakijan statuk-
sen. Pakolaiskiintiö oli kuten aikaisempina-
kin vuosina 750 henkilöä. Ulkomaan kansa-
laisia on Suomessa vähän alle 150 000, ja 
heidän keskuudessaan venäläiset (26 909) 
ja virolaiset (22 604) ovat suurimmat ryhmät. 
Mielenkiintoista on, että vieraskielisiä kansa-
laisia on maassamme noin 190 000.

Kotouttaminen ei ole mikään yksinker-
tainen prosessi. Tavoitteena on, että maa-
hanmuuttajat voivat osallistua suomalaisen 
yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin 
maassa asuvat. Tähän tarvitaan ympäristön 
tukea, viranomaisten tarjoamia peruspalve-
luita sekä erityisiä tukitoimia. Jokaisen ih-
misen yksilöllisen kehityksen tavoitteena on 
osallistua työelämään ja yhteiskunnan toi-
mintaan ja kuitenkin samanaikaisesti kyetä 
säilyttämään oman kielensä ja kulttuurinsa. 
Kotouttaminen tapahtuu kolmella tasolla: 
sosiaalis-taloudellinen-, polittiis-oikeudelli-
nen- ja kulttuurinen integraatio ovat välttä-
mättömiä tasapainoisen kehityksen turvaa-
miseksi. Tämä vaatii taustalle kulttuurien 
välistä vuoropuhelua sekä myönteistä asen-
neilmapiiriä. Yhdenvertaisuus tukee integ-
raatiota ja työllistymistä, sillä kotoutuminen 
on kaksisuuntaista eikä siihen ole olemassa 
yksinkertaisia helppoja keinoja. Sari Haa-
visto painotti vielä lopuksi sitä, että kotout-
taminen on uskontoneutraalia toimintaa, 
jonka lähtökohtana ovat lainmukaiset perus-
oikeudet ja velvollisuudet.

Seurakuntayhteyden merkitys
Paneelikeskustelussa oli mukana ulko-

mailla syntyneitä entisiä, jo maahan kotiutu-
neita maahanmuuttajia eri uskontokunnista. 
Kaikki painottivat seurakuntayhteyden mer-
kitystä omalle sopeutumiselleen. Erityisen 
tärkeäksi koettiin se, että paikallinen seu-
rakunta toivottaa uudet jäsenensä tervetul-
leeksi ja sitouttaa positiivisten kokemusten 
avulla seurakuntaan. Erilaisuuden hyväksy-
minen ja ihmisten kunnioittaminen ovat pe-
rusarvoja, joiden varaan mikä tahansa yhtei-
nen toiminta voidaan turvallisesti perustaa. 

Monille maahanmuuttajille seurakun-
ta merkitsee kotia ja saattaa jopa korvata 
perheen, jonka he syystä tai toisesta ovat 
jo ehkä kotimaassaan menettäneet. Haas-
teellista on huomata, että seurakuntien ei 
pitäisi nostaa ihmisten välille epäoleellisia 
ongelmia ja/tai asioita, vaan kirkkojen yh-
teisöjen tulisi aina muistaa, mikä on kristityn 
lopullinen päämäärä ja miten toimintamme 
vie kohti tuota päämäärää, pelastusta.

Kristitylle maahanmuuttajalle 
seurakunta merkitsee kotia

Uskonnot sirpaloituvat
Mika Vähäkangas, missiologian professo-

ri Lundin yliopistosta, käsitteli aihetta Kirkko-
jen tulevaisuus Suomessa. Hänen mottonsa 
aiheelle tuntui olevan ”muutos on aina mah-
dollisuus”, sillä hän kertoi erityisesti uskon-
totilanteen muutoksista. Näitä muutoksen 
tilanteita tällä hetkellä on jo useita. Maahan-
muutto asettaa kansallisvaltion uudelleen 
tulkinnan eteen; mikä on kansankirkko ja 
mikä on kansa? Hereettinen imperatiivi eli 
oikeaoppisuus ei ole enää sisäänrakennettu 
sosiaalinen rakenne, vaan ihmiset voivat itse 
valita sen, mihin he uskovat. Yhteiskuntaan 
on kehittymässä ns. ”noutopöytäuskonto”, 
mikä on seurausta uskonnon sirpaloitumi-
sesta ja siitä, että ihmiset valitsevat kustakin 
uskonnosta itselleen mieluisimmat palaset 
ja yhdistävät ne omaksi uskokseen. Jälki-
modernin ajan loputon identiteetin de- ja 
rekonstruktio on pohjana yksilön identitee-
tin jatkuvalle työstämiselle ja saattaa luoda 
perustaa funktionaaliselle uskonnolle, jossa 
uskonnosta saatava hyöty pitää saada ”täs-
sä ja nyt heti”. Uskonto muuttuu notkeak-
si ja sille tulee joustavat rajat; ehkäpä jopa 
niin että uskonnon ja liiketoiminnan raja 
hämärtyy. Sekularisaatio tapahtuu kolmella 
tasolla, nimittäin instituutioiden (kirkon ja 
valtion ero), yhteiskunnan (uskontojen yhtei-
söllinen merkitys vähenee) ja yksilön tasolla 
(uskonnon näkyvyys arkielämässä vähenee). 
Tänään voidaan jo sanoa, että sekularisaatio 
on saavuttanut miltei normatiivisen aseman 
Suomessa ja nyt siis maahanmuuttajat haas-
tavat tämän tilanteen pitämällä uskontoa 
yhä tärkeänä. 

Kristillisten kirkkojen yhteistyö kasvaa
Evankelis-luterilaisen kirkon asema Suo-

messa on vielä tilastollisesti vahva ja se 
heikkenee hitaasti. Kirkko voi omilla päätök-
sillään vaikuttaa siihen, miten nopeasti heik-
keneminen tapahtuu. Maastamme saattaa 
tulevaisuudessa tulla vähemmän luterilai-
nen, mutta ei välttämättä vähemmän kristil-
linen. Islam auttaa kirkkoja terävöittämään 
omaa toimintaansa, lisäämään yhteistyötä ja 
kriittistä vuorovaikutusta. Tässä tilanteessa 
historialliset vähemmistökirkot, ortodoksi-
nen ja katolinen, todennäköisesti hyötyvät 
ja kasvu tuo mukanaan kriittistä massaa 
käännynnäisiä ajatellen. Helluntaiseurakun-
nat ovat aidosti monikulttuurisia ja niissä on 
yleensä hyvin kevyet ja joustavat säännöt, 
mikä puolestaan tarjoaa selkeän jatkumon 
globaalin etelän kristillisyydelle. Maahan-
muuttajien perustamat omat kirkot liittyvät 
usein vapaakirkkoihin tai pysyvät itsenäisinä 
seurakuntina. Koska yleisesti ottaen yhteiset 
arvot ja totuudet ovat entistä harvemmas-
sa, vastakkainasettelun aika ei ole vielä ohi. 
Kirkkojen yhteiskunnalliselle asemalle erit-
täin keskeistä olisi yhteinen ääni ja sitä kohti 
pitäisi kaikin voimin pyrkiä. Etiikan alueen 
kysymykset ovat suurin kompastuskivi, eikä 
näitä kysymyksiä tulisi sivuuttaa kepeästi, 
koska ne saattavat muodostua kirkolle koh-
talon kysymyksiksi. 

Seminaariohjelma antoi mielenkiintoi-
sen ja kohtalaisen hyvin valaisevan yleisku-
van tämän hetken tilanteesta kirkoissamme 
suhteessa maahanmuuttajiin. Peruskysymys 
kuitenkin säilyy: koska maahanmuuttajien 
kotouttamisohjelma jättää uskonnon pois 
yhteiskunnan, siis kuntien ja valtion reviiriltä, 
kuinka kirkot ja seurakunnat ovat valmistau-
tuneet tai suunnittelevat valmistautuvansa 
vastaamaan uusien maahan muuttavien jä-
sentensä vastaanottamiseen ja heidän tar-
peidensa tyydyttämiseen? Seminaari antoi 
paljon hyviä suuntaviittoja ja ohjeita tähän 
kysymykseen paneutumiselle. Eettisten ky-
symysten jaosto oli todella ajan hermolla jär-
jestäessään tämän seminaarin! 

Outi Piiroinen-Backman

Kuinka kirkot ja 
seurakunnat ovat 
valmistautuneet 
vastaamaan uusien 
maahan muuttavien 
jäsentensä vas-
taanottamiseen ja 
heidän tarpeidensa 
tyydyttämiseen? 
Kuvassa Turun 
tuomiokirkko.

Mari Hyttinen
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Människorättsrapportör Venla Roth ef-
terlyste mera klarhet kring definition och 
identifiering av människohandelsoffer. Eku-
meniska Rådets internationella seminarium 
om människohandel ägde rum i Lahtis och i 
Viborg den 25-26 mars.

I Finland uppdagas varje år endast 
enstaka människohandelsfall, till stor del 
beroende av en ytterligt stram tolkning av 
begreppet människohandel. Detta leder till 
att människohandel klassas som koppleri när 
domen faller. Venla Roth som själv utbildar 
poliser att identifiera människohandelsoffer 
tycker att polis och andra myndigheter bor-
de prioritera åtgärder kring människohan-
deln. Om myndigheterna skulle känna igen 
tecknen på människohandel skulle många 
rättsfall få en annan rubrik, konstaterade 
Roth.

Vid seminariet behandlades människo-
handel från många olika perspektiv, både 
som fenomen och ur olika organisationers 
synvinklar. 

Människan är ingen handelsvara
Sven-Gunnar Lidén från Sverige, en av 

initiativtagarna till konferensen, konstate-
rade att människan inte är en handelsvara. 
Den svenska sexköpslagen har medverkat 
till att sexköpen minskat och prostitutionen 
försvunnit från gatorna. Att tala om frivillig 
prostitution håller inte, menade Lidén. Pros-
titution är inte nödvändigtvis frivillig, trots 
att människor är medvetna om vad de ger 
sig in i. Fattigdom, hopp om en bättre till-
varo, våld, hot eller andra faktorer finns ba-
kom både människohandel och prostitution. 
Att kalla det frivilligt är att skjuta förbi må-
let. Kalla det då hellre ett medvetet val som 
gjorts i brist på andra valmöjligheter.

Under seminariets andra dag gjorde en 
grupp konferensdeltagare en dagsresa till 
Viborg där Diakonistiftelsen i Lahti upprätt-
håller barnhemmet Dikoni sedan tretton 
år. Över tusen gatubarn har fått ett nytt 
liv genom det arbete som Dikoni bedriver. 
Barnhemmet är beroende av stöd utifrån ef-
tersom de lokala myndigheterna inte kunnat 
finansiera projektet. 

Jan Edström

Tervetuloa NNKY-liiton järjestöpäiville 
Joensuuhun 8.-10.10.2010! Päivien teema 
on Näkyvä Nainen, jolla haluamme juhlistaa 
110-vuotiasta jäsenlehteämme. Ohjelma 
alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntai-
na iltapäivällä. Majoitus on varattu Hotel 
Green Starista. Järjestöpäiviä vietämme 
Joensuun NNKY:llä (pe ja su) ja Ortodoksi-
sessa Kulttuurikeskuksessa (la).

Järjestöpäiville ovat lämpimästi terve-
tulleita NNKY-yhdistysten jäsenet, vapaa-
ehtoiset ja työntekijät. NNKY-liitto tarjoaa 
järjestöpäivien ohjelman sekä paikallisyh-
distyksen kahden jäsenen majoituksen ja 
ohjelmaan sisältyvät ateriat. 

Ohjelmassa ovat mukana mm. Näkyvät 
Naiset -otsikolla Nunna Kristoduli Lintulan 
luostarista, Naisten Pankin ohjausryhmän 
jäsen, toimitusjohtaja Satu Mehtälä ja Sari 
Kaasinen, muusikko, säveltäjä, taiteilija.

NNKY näkyy ja kuuluu -otsikolla ovat 
esillä Joensuun Nukkepaja, Keski-Karjalan 
Tytti, Helsingin Helmi, Kamalat äidit Ou-
lussa ja Lapissa, Itu-projekti, joka versoo 
Tampereella, Mikkelissä, Kuopiossa, Hel-
singissä ja Keski-Uudellamaalla sekä NN-
KY-liiton Ruusukuja 76 -näyttelyhanke. Päi-
vän kruunaavat Gospel-lattarit ja ideapajat 
sekä sokerina pohjalla NNKY:n jäsenleh-
den juhla Ortodoksisessa Kulttuurikeskuk-
sessa. Sunnuntaina tutkimme ajankohtaisia 
talousasioita Arja Behm-Himangan talous-
koulutuksessa. 

ALUSTAVA ILMOITTAUTUMINEN 1.6. 
mennessä Leila Variolalle, leila.variola@
ywca.fi tai (09) 4342 2911.

Vain 100 ensimmäistä mahtuu mukaan 
– TOIMI NOPEASTI! Ilmoittautumislomake 
on postitettu yhdistyksiin ja se löytyy myös 
kotisivuilta www.ywca.fi.

tulossa–tulossa–tulossa–tulossa–tulossa–tulossa–tulossa–tulossa: 

NNKY:n järjestöpäivät 2010

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan tueksi 
on avattu verkkosivusto www.ihmiskauppa.
fi. Keskeisistä ihmiskaupan vastaisessa toi-
minnassa mukana olevista viranomaisten 
ja yhteisöjen edustajista koostuva työryhmä 
toteutti sivuston tunnuksella: Olen olemassa 
- ihminen ei ole kauppatavaraa. 

– Ihmiskauppaa koskeva tietoisuus ja ih-
miskaupan vastainen toiminta ovat viimeisen 
vuosikymmenen aikana lisääntyneet ja saa-
neet näkyvyyttä. – On syytä olla tyytyväinen 
ja kiittää kaikkia toimijoita, myös kansallisia, 
näistä edistysaskelista, sanoi maahanmuut-
to- ja eurooppaministeri Astrid Thors pu-
heessaan ihmiskaupan vastaisen toiminnan 
koulutustilaisuudessa Helsingissä 4.5.2010.

Ministeri Thorsin mukaan ihmiskaupan 
ennaltaehkäisy, ihmiskauppaa ruokkivan 
kysynnän vähentäminen sekä uhrien tavoit-
taminen ja saattaminen avun piiriin eivät 
onnistu ilman laajaa yhteistyötä, tietoa ja 
tietoisuutta. 

Yksilöön kohdistuva rikos

Suomen lainsäädännön mukaan ihmis-
kauppaa ovat toisen henkilön paritusrikok-
sen kaltainen seksuaalinen hyväksikäyt-
tö, pakkotyö tai muunlainen ihmisarvoa 
loukkaaviin olosuhteisiin saattaminen ja 
elinkauppa taloudellisessa hyötymistarkoi-
tuksessa. Oleellista ihmiskaupan tunnusmer-
kistön täyttymiselle on, että rikoksen uhri on 
erehdytetty tai hänet on riippuvaista asemaa 
tai turvattomuutta hyväksi käyttäen alistettu 

esimerkiksi toimimaan prostituoituna. Uhri 
on yleensä riippuvuussuhteessa rikoksen te-
kijään, joka ylläpitää riippuvuutta laittomin 
keinoin uhkailemalla, väkivallalla tai vapaut-
ta rajoittamalla. 

Suomessa kansallisena ihmiskauppara-
portoijana vuoden 2009 alusta on toiminut 
vähemmistövaltuutettu. Ylitarkastaja Venla 
Roth nimeää ihmiskaupan vastaisen toimin-
nan keskeisimmäksi haasteeksi ihmiskaupan 
uhrien tunnistaminen, mikä on edellytys uh-
rien auttamiselle ja suojelemiselle. Tunnista-
misen haasteet liittyvät ihmiskauppailmiön 
piiloisen luonteen lisäksi siihen, että ihmis-
kaupan rikoslakiin sijoitettu määritelmä on 
vaikeasti sovellettava ja päällekkäinen lähiri-
kostensa, kuten parituksen, kanssa. 

Venla Rothin tammikuussa julkistettu 
väitöstutkimus käsittelee ihmiskaupan vas-
taisen toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia. 
Väitöskirjassaan Roth esittää, että Suomen 
ihmiskaupan vastaisella toiminnalla on syrji-
viä vaikutuksia. 

Ihmiskaupassa on kysymys hyväksikäytös-
tä ja kontrolloinnista. Arviot uhrien määristä 
vaihtelevat Suomessa kymmenistä satoihin 
uhreihin vuosittain. Työperäisen ihmiskau-
pan uhrit ovat yleensä ulkomaalaisia, tekijät 
yleensä tavallisia työnantajia, jotka eivät ole 
mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. 
Uudelta verkkosivustolta löytyy ajankohtais-
ta tietoa mm. hyväksikäyttöilmiöistä suoma-
laisessa työelämässä.

Mari Hyttinen

Ihmiskaupan vastainen 
verkkosivusto on avattu

Viettääkö NNKY-paikal-
lisyhdistyksesi Unelman-
päivää? NNKY-liitto käyn-
nisti vuonna 2007 Uskalla 
unelmoida -teeman innoit-
tamana vuotuisen Unelman-
päivän vieton. 

Unelmanpäivän juuret ovat Vääk-
syn NNKY:ssä, jossa vuosittain toteutetaan 
jo perinteeksi muodostunut koko perheen 
lyhtyvaellus Aurinkovuoren laavulle. – To-
teutamme tapahtuman yhteistyössä Asikka-
lan Tallukkajalkojen ja evankelis-luterilaisen 
seurakunnan kanssa. Työnjakomme on seu-
raava: Tallukkajalat vastaavat lyhdyistä ja 
rakovalkeasta Aurinkovuorella. He valmiste-
levat sinne reitin. Me Vääksyn NNKY:n väki 
huolehdimme tarjoilusta, lämmintä mehua 
ja pipareita kaikille. Vaeltajat varaavat itse 
retkievääksi makkaraa. Seurakunta vastaa 
joululauluista eli Lähetysseuran Kauneimmat 
joululaulut -vihkonen laulettiin läpi viime 
vuonna kanttorin johdolla, kertoo Vääksyn 
NNKY:n puheenjohtaja Eija Huovinen.

– Vaellus lumista, hämärää polkua pitkin 
ylös laavulle lyhtyjen valossa on elämys. Ter-
vetulosanat ja tervehdykset jokaiselta järjes-
täjältä avaavat yhdessäolohetkemme. Sitten 
kanttori aloittaa lauluhetkemme. Juomme 
lämmintä mehua ja osa paistelee makka-
rat rakovalkean äärellä tähtitaivaan alla. 
Päätämme tapahtuman laulamalla yhdessä 
”Maa on niin kaunis”.

– Kokemusten perusteella jatkamme 
perinnettä yhdessä rakentaen sitä edelleen 
Unelmanpäivän elämykseksi jokaiselle osan-
ottajalle. Onnistumisesta kertoo osallistujien 
suuri määrä, viimeksi yli 60 kaikenikäistä ja 
kokoista unelmavaeltajaa oli mukana tällä 
adventtivaelluksella. Ikäpolvien välinen koh-
taaminen korostui laavulla, missä kunnioi-
timme myös sotaveteraaneja sodan joulun 

muistoksi, josta oli kulu-
nut 70 vuotta. Sytytim-
me joulukuuseen aidot 
vanhanajan kynttilät 
muistuttamaan tuosta 
joulusta. Tunnelma jäi 

varmasti meidän kaikkien 
mieleen.

Vääksyn NNKY kannustaa 
yhdistyksiä eri puolilla Suomea 

viettämään unelmanpäivää: – Rohkeasti 
paikallisyhdistysten naiset lyhdyt käteen ja 
viemään yhdessä Unelmanpäivän toivon va-
loa jokaiselle yhteisen laulun ja rukouksen 
myötä. Tervetuloa ensi Unelmanpäivänä 
Vääksyyn Aurinkovuorelle  lyhtyvaellukselle, 
toivottaa Eija Huovinen.

Tampereen NNKY järjesti yhdessä Kan-
san Raamattuseuran ja ev.lut. seurakuntien 
kanssa naistenillan 2.12., johon kaikki kiin-
nostuneet olivat tervetulleita.  Naistenillan 
aiheena oli ”Prinsessat median ääressä”. Ti-
laisuuden alussa Tampereen NNKY:n toimi-
tusjohtaja Piia Nurmela kertoi, mistä Unel-
mapäivässä on kysymys. 

Teema Uskalla unelmoida oli tuotteiden 
kautta myös esillä: seinillä oli julisteita, osal-
listujille jaettiin kortteja ja myytävänä oli 
tiskiliinoja. Tilaisuuden alussa ja lopussa oli 
yhteislauluja ja esittävää musiikkia. Evanke-
lista, kouluttaja, terapeutti Päivi Niemi luen-
noi aiheesta ”Prinsessat median ääressä”, 
jonka jälkeen aiheesta keskusteltiin. – Tilai-
suudesta tuli paljon hyvää palautetta. Päivi 
on loistava luennoitsija ja mukana oli paljon 
huumoria. Uskalla unelmoida on hieno ”tuo-
te”, jonka kautta NNKY-liikettä voi pitää hy-
vin esillä. Päivää kannatta ehdottomasti juh-
listaa tavalla tai toisella. Tapoja on monia eli 
annetaan luovuuden kukoistaa, kannustaa 
Piia Nurmela.

Unelmanpäivän vinkit kokosi 
Mari Hyttinen

Unelmanpäivä 
2.12.
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Oulun NNKY ja Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Erja Paso-Hietala, puh. 
08-815 5554 arkisin klo 12-16. Sitovat ilmoittautumiset 
28.5. mennessä, leirille mahtuu 30 lasta. Hinta 40 €.
Syksyn ensimmäinen käsityökahvila 10.9. klo 13-
14.30. Ota oma käsityösi mukaan ja tule tapaamaan 
muita samanhenkisiä!
Luomu-iltapäivä 18.9. Syksyn satoa, yksinkertaisia 
ruokaohjeita. 
Ruusukuja 76 -näyttely perheväkivallasta Oulun 
NNKY:llä 18.–22.10.
Uusi Kamalat äidit -vertaisryhmä perustetaan 
syksyllä. Kysy vapaita paikkoja! Ryhmä on tarkoitettu 
murrosikäisen lapsen äideille. 
Kirpputori jää kesälomalle 17.6. 
Toimisto kiinni 21.6.–8.8.2010. 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

Ilmoittautum. ja tied.: p. (03) 254 4000, tnnky@tnnky.fi
Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat (Pamaus), 
Hilja-huone, Siskolikka, Itu-toimisto, JOPA-yhteisö ja 
NMKY:n sali Puisto-Emmauksessa, Hämeenpuisto 14
Hostel Sofia, Sofiansali ja Takkahuone, Tuomiokirkon-
katu 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, f. (03) 254 4099, 
kiviranta@kiviranta.eu, www.kiviranta.eu

TILAISUUDET
Elämän puolesta -hyväntekeväisyyskonsertti su 
23.5. klo 18, Aleksanterin kirkko. Esiintyjinä Pekka 
Simojoki, Riku Rinne, Päivi ja Milto Marko, Pirkko ja 
Terttu Välimäki, Pirkanmaan Jippii-laulajat ja Tampe-
reen seurakuntien musiikinopetuksen yhtye Henkäys. 
Mukana myös kansanedustajat Päivi Räsänen ja Lee-
na Rauhala. Vapaa pääsy, kolehti Tampereen NNKY:n 
Itu-työn hyväksi.
Retki Tunturikeimiöön Muonioon 7.–12.6. on peruttu!
Gospel-lattari-leiri pe–su 20.–22.8. Tampereen 
Työväenopistolla Sampolassa. Opettajina Gospel-
lattari-ohjaajat Piialiina Ristolainen, Asta Lehtimäki, Kati 
Kujanpää ja Nina Nurmi sekä tähtitanssija Mikko Ahti 
vaimonsa Carinan kanssa. Leirin hinta 125 e (NNKY:n 
jäsenille 105 e) sisältää kolmen päivän tanssitunnit ja 
muun opetuksen, tanssi-illan, naposteltavaa ja virvok-
keita. Tiedustelut: gospelliikunta@gmail.com
Aarteenetsijät - viikonloppu uskalikoille. Naisten vii-
konloppu 3.–5.9.2010 Kivirannan kokous- ja juhlakes-
kuksessa Pirkkalassa. Mukana mm. järjestökoordinaat-
tori Annamari Herranen, teologi Riitta Lemmetyinen, 
muusikko Kristiina Tanhua-Laiho, Gospel-lattariohjaaja 
Asta Lehtimäki ja työfysioterapeutti Riitta Paajanen. 
Järjestäjät: Tampereen NNKY ja Messukylän seura-
kunnan Kohtaamispaikka. Tied: annamari.herranen@
tnnky.fi, p. (03) 254 4040

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Suomen kielen ja kulttuurin ryhmät, 
tiedustelut tnnky@tnnky.fi, p. (03) 254 4000
Gambia-työn ryskäryhmä, 
tiedustelut marjatta.muilu@tnnky.fi, p. (03) 254 4041
Lauluryhmä Pieni vaiva, esiintymisvaraukset ja tie-
dustelut Elina Orjatsalo, p. 044 275 5054
Partiolippukunta Tampereen Lokit ry. 
Partiosihteeri Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041, 
marjatta.muilu@tnnky.fi, lippukunnanjohtaja Leena 
Valta, p. 041 544 8116, leenava@gmail.com, 
www.tampereenlokit.fi
ITU-TYÖ
Itu-työ tukee kriisiraskaustilanteessa olevia, aborttia 
miettiviä ja abortin läpikäyneitä tyttöjä ja naisia sekä 
yksinhuoltajia. 
Neuvontapiste Itu, Hämeenpuisto 14 F, p. (03) 254 
4055, itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Tampereen puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, 
p. 050 401 5567
Helsingin ja Keski-Uudenmaan puhelinpäivystys 
ma–pe klo 16–21, p. 040 518 8783 
Kuopion alueen puhelinpäivystys ma–pe klo 17–21, 
p. 044 576 6670
JOPA-YHTEISÖ Yhteisöllistä tuettua asumista 
itsenäistyville nuorille naisille (17–24 v.)

Lähetä paikallisyhdistyksesi tapahtuma-
tiedot osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi tai 
postitse Näkyvä Nainen, NNKY-liitto ry, Poh-
joinen Rautatiekatu 23 B, 00100 Helsinki. 

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:
Helmi-toiminta, toiminnallinen sihteeri Katri Mäki, 
p. 0400 582 437, katri.maki@hnnky.fi
Muu toiminta, järjestösihteeri Jutta Ponkala, 
p. (09) 445 228, jutta.ponkala@hnnky.fi

HELMI- JA KERHOTOIMINTA
HNNKY:n ja Vuosaaren seurakunnan kesäkerhot 
7-13-vuotiaille:
HGC 1 8-13-vuotiaille 7.-11.6. klo 9.00–15.00,
Hard Gospel Café, Kahvikuja 3, Helsinki.
HGC 2 8-13-vuotiaille 14.–18.6. 9.00–15.00,
Hard Gospel Café, Kahvikuja 3, Helsinki.
Luvassa pelejä, leikkejä, askartelua ja seikkailua 
aikuisten ohjaajien johdolla. Hinta: 50 € / vko, 90 € / 2 
vkoa. Hintaan sis. lounas, välipala, materiaalit, tapa-
turmavakuutus ja retkikustannukset. Ilmoittautumiset 
sähk. lomakkeella www.hnnky.fi/ilmoittautuminen tai 
hnnky@hnnky.fi, p. (09) 445 228 varmimmin ma-pe klo 
12.00–13.00. Lisätietoja: Katri Mäki, p. 0400 582 437. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tumisesta lähetetään vahvistus s-postitse viikon sisällä.
Vuosaaren kirkon kesäkerho 1 
7-8-vuotiaille 7.6.–11.6. klo 9.00–15.00, Vuosaaren 
kirkko, Satamasaarentie 7, Helsinki.
Vuosaaren kirkon kesäkerho 2 
7-8-vuotiaille 14.–18.6. klo 9.00–15.00,
Vuosaaren kirkko, Satamasaarentie 7, Helsinki.
Hinta: 50 € / viikko, 90 € / 2 viikkoa. Hintaan sis. 
lounas, välipala, materiaalit, tapaturmavakuutus ja ret-
kikustannukset. Ilmoittautumiset puhelimitse iltapäivä-
kerhon nroon 050 534 5735 ma-pe klo 11.00–16.00.
Laajarannan tyttöjen Helmi-päivä 11–14 –vuotiaille
Lauantaina 29.5. klo 10.00–16.00, Laajaranta, Humal-
niementie 15, Laajasalo. Yhteistyössä Roihuvuoren 
seurakunnan kanssa. Hinta: 5 € / päivä, sisältää ruoan, 
materiaalit ja tapaturmavakuutuksen. Ilmoittautumiset 
edell. maanantaihin menn.: www.hnnky.fi/ilmoittautumi-
set tai hnnky@hnnky.fi, p. Katri Mäki, p. 0400 582 437.
Ilmoittautum. syksyn 2010 kerhoihin alk. 16.8.
Ilmoittautumiset parhaiten www.hnnky.fi/ilmoittautumi-
set, lisäksi hnnky@hnnky.fi tai p.  (09) 445 228. Lisätie-
toja: Katri Mäki, p. 0400 582 437 ja www.hnnky.fi.

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Musiikkileikkikoulu, syksy 2010
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23, Helsinki.
Torstaisin 2.9.–9.12.2010.
Klo 15–15.30 Vauvat 2 kk – 1 vuotta, aikuisen kanssa.
Klo 15.40–16.10 1-2-vuotiaat, aikuisen kanssa.
Klo 16.20–17.00 3-4-vuotiaat.
Klo 17.10–17.50 5-6-vuotiaat.
Ohjaaja: Musiikkipedagogi Saana Trygg.
Hinnat: Alle 25–vuotiaiden ja yksinhuoltajaperheiden 
lapset 45 €, Muut 75 €. Ilmoittautumiset: Helsingin 
NNKY, p. (09) 445 228, hnnky@hnnky.fi. Paikat täyte-
tään ilmoittamisjärjestyksessä.
Ikonimaalauskurssi, syksy 2010
Tiistaisin 7.9.–30.11. klo 17.00–20.00,
HNNKY:n toimitila, Mechelininkatu 15 A 8.
Opettaja Ivanka Kortzanova.
Hinnat: HNNKY:n jäsenet 100 €, muut 120 € + ikoni-
pohja (n. 40–50 €), sis. ohjauksen, maalit ja siveltimet. 
Ilmoittautum. Helsingin NNKY, p. (09) 445 228, hnn-
ky@hnnky.fi. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Ryhmä 
järjestetään, mikäli tarpeeksi ilmoittautuneita löytyy.

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

Imatran NNKY
Lappeentie 29 C 21, 55100 Imatra
Lisätietoja: pj. Auli Piiparinen, p. 050 411 8177, 
auli.piiparinen@gmail.com

Naisten keskustelupiiri, lähetyspiiri, raamattupiiri, 
käsityöpiiri aikuisille, 12-16-v. tyttöjen tapaaminen

Joensuun NNKY
Malmikatu 2 C, 80100 Joensuu
Toimisto 050 387 8950, sihteeri 050 538 3089
nnky.joensuu@kolumbus.fi
www.ywca.fi>paikallisyhdistykset

YHÄ-hanke: Vertaisryhmä pienten lasten yksinhuol-
tajaäideille joka 2. ti klo 17–18.30. Lisätietoja Katja 
Isoaho, p. 0400 529 964, katja.isoaho@mll.fi 
Perhekahvila yhteistyössä MLL:n kanssa pe klo 9-14.
Jonna-nukkekerho pe klo 16–19.
Ihana elämä-scrapbooking- eli leikekirjakerho per-
jantaisin klo 16.30–19.30 
Toukokuun jäsenilta/kevätkauden päätös keskiviik-
kona 26.5. Männikköniemessä, ev.lut.seurakunnan 
kesäkodilla alkaen klo 17. Ohjelmassa leppoisaa jutus-
telua, saunomista ja makkaranpaistoa. Soita toimiston 
tai sihteerin numeroon jos tarvitset kyydin. Tervetuloa!
Ortodoksiset kirkkopäivät Joensuussa 11.-13.6.; 
NNKY:llä avoimet ovet 12.6.  
Jonna-nukenvalmistuskerhon näyttely Joensuun 
kaupunginkirjastolla 14.6. alkaen.
Toimintaryhmät jäävät kesätauolle. Syksyllä toimin-
not jatkuvat ohjaajien ilmoittamana ajankohtana. 
Hyvää kesää!

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 
päivystys ma ja to klo 9-12 NNKY:n toimistossa 
p. (014) 213 037, muina aikoina p. 040 740 4472.
Tilaisuudet osoitteessa Puistotori 4 ellei toisin mainita.
 
TILAISUUDET
Su 12.9. klo 15 Seminaarinmäen koululauluja; 
lehtori Erja Kosonen
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 9-11, 
syyskausi 7.9. alkaen
7.9. Kesän muistelua, Marja-Leena Kärkkäinen
14.9. Kesällä lukemaani, Anita Särkkä
Kirjapiirit:
Ke 25.5. klo 18 Kirjapiiri I, Kristina Carlson: Herra 
Darwinin puutarhuri
Ke 2.6. klo 18 Kirjapiiri III, Saresma, Rossi & Juvonen: 
Käsikirja sukupuoleen
Ke 1.9. klo 18 Kirjapiiri II, Mary M. Kaye: Kaukaiset 
paviljongit
Lapset ja nuoret:
Monimessi - monikulttuurinen perhekahvila perjan-
taisin klo 9.30-12.00, kevätkauden viimeinen tapami-
nen NNKY:llä 28.5. Kesäkausi jatkuu monikulttuurikes-
kus Gloriassa, 13.9. alkaen taas NNKY:llä.
Nuorten pianotunnit maanantai-iltapäivisin, kysy 
syksyn vapaita paikkoja.
Syksyllä aloittaa uusi vauvaryhmä (3-6 kk) ke 15.45-
16.15, tiedustelut toiminnanohjaajalta.
 

Keski-Karjalan NNKY
Lisätietoja: pj. Karoliina Uuksulainen
puh. 0440 938 783, karoliina.uuksu@suomi24.fi

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

Itu-kriisiraskauspuhelin 
puh. 040 518 8783 ma-pe klo 16-21. 
Itu-neuvontapiste Isonniiitynkatu 3 D, 00610 Helsinki, 
Sofianlehto. Ti klo 12-18, pe klo 12-16, sovittaessa 
myös muina aikoina. (Hyvä sopia aika etukäteen)   
Jokos-ryhmä parill. viikkojen ti klo 14 Keravan 
srk-keskuksen takkahuoneessa.

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

Kotkan NNKY
Lisätietoja: pj. 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 
siht. Paula Hämäläinen, pm.hamalainen@gmail.com

Yhdistyksen kevätjuhla helluntaina, 23.5. klo 14.
Suvista ohjelmaa, musiikkia, runoa…
Bussiretki Lapinlahdelle su 6.6. Käymme kirkossa, 
Väärnin pappilassa, katselemme suvista Savoa, paluu 
Nilsiän kautta. Viimetipan ilm. Saara p.017 261 1641. 
Syksyllä aloitellaan 12.9. sunnuntaikahvilla klo 14.
Perhekahvila aloittaa viikolla 36.
Virkistävää kesää kaikille jäsenille ja ystäville!

Lahden NNKY
Toimisto: Vapaudenkatu 8, Lahti
p. (03) 734 9797, ywca@phnet.fi
Toimisto avoinna ke klo 9-15.

Retrokirppis salissa 22–23.5 klo. 9–15 (la) ja 10–15 
(su).pöytävaraukset 19.5 mennessä toimistolle. Hinnat 
10 €/päivä tai 15 €/kaksi päivää. Bufetti.
Perinteinen markkinakirppis touko-elokuussa.
Kuukauden toinen maanantai klo 18 taidemaanantai.
Turhien esineiden näyttely järjestetään kesän aikana. 
Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä toimistoon. 
Uutta työntekijää voi poiketa vaikka päiväkahvin mer-
keissä jututtamaan toukokuun alusta lähtien.

Lapin NNKY
pj. Meri Tirroniemi, Mäkitie 1 as 1, 99130 SIRKKA  
p. 040 571 8410, meri.tirroniemi@evl.fi
siht. Heidi Nummisto, heidi.nummisto@evl.fi

Kamalat äidit -toimintaa

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->Mikkellin NNKY)

OHJELMA
Pe 4.6. Kirkkovenesoutu jäsenille. 14 soutajaa mu-
kaan, Riitta Niemi ottaa vastaan ilmoittautumiset.
Käsityöpiiri jatkuu kevään ajan kuukauden 1. ma. 
Jäsenmatkat Pietari 28.–30.5. (täynnä), Länsi-Suomen 
kulttuurikierros 5.–6.6. (täynnä) ja 19.–20.6. vielä muu-
tama paikka. Kuusamoon 11.–15.9. vielä paikkoja! 
ITU-toiminta jatkuu puhelinpäivystyksenä.
Kirkkomatka la 28.8. Juvan kirkkoon järjestetään yh-
teistyössä Tuomiokirkko-seurakunnan kanssa. Israelin 
Ystävien kesäkonferenssi ja päiväjuhla, jonka aihe 
”Musiikki: Zipporim-kuoro” kanttori Leila Savolaisen 
johdolla, kitara Jarkko Maukonen. Ulkomaiset vieraat 
tuovat juhlille terveiset Israelista; Steve Cohen Jumalan 
silmäterä -järjestöstä, Pekka Sartola, Esko Siljanen 
juontaa. Tilaisuuden jälkeen Juvan kirkon esittely.
Syksyn jäsenillat seurakunnan yläsalissa klo 16.30 
alkaen torstaisin 30.09., 28.10., 25.11., 16.12.2010.
Poikkeuksena syyskuun ilta Susiniemessä.
Aarrekartta ”Unelmista tavoitteita ja totta!” – Kah-
den illan mittainen kurssi jäsenille.
Itä-Suomen yhdistysten verkostoyhteistyö – ”Nais-
ten päihteidenkäytön ongelmat ja tuki” siirtyy syksyyn.

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

Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan äiti-Teresan peitto-
ja (alk. 13.9.)
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, 
jutellaan, kahvitellaan. Sisältö vaihtelee toiveiden ja 
ajankohdan mukaan (alk. 15.9.) 
Ke klo 19 Hiljaisuuden rukoushetki tuomiokirkon 
kryptassa. Teetä tarjolla jo klo 18.30 (alk. 1.9.) 
To klo 15-17 monikulttuurisessa naisten kerhossa 
askarrellaan, jumpataan, jutellaan, tehdään tutustumis-
retkiä (alk. 26.8.).   
Piirustus- ja akvarellikurssi kokoontuu syksyn aikana 
10 kertaa. Ohjaajana Päivi Pussila. Osallistumismaksu 
30 euroa. Kysy paikkoja! Voit ilmoittautua jo syksyn 
ryhmään, puh. 040 751 4480!

Muuta toimintaa
Seikkailujen saari -päiväleiri. Tervetuloa etsimään 
kesälomafiilistä Raatin nuorisotalolle ma-to 21.-24.6.! 
Päiväleirille kutsutaan 8-11-vuotiaita tyttöjä ja poikia 
köysikiipeilemään, uimaan, urheilemaan, kuvataiteile-
maan ja seikkailemaan. Järjestäjinä ovat Oulun NMKY, 

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta
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- tapahtumapalsta ajalle 10.9.–22.10.
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Hotelli Helka
Pohjoinen Rautatiekatu 23

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

reservations@helka. 
www.helka. 

JOPA, Satakunnankatu 31 B, 3. krs, p. (03) 254 4054, 
jopa@tnnky.fi, www.tnnky.fi/jopa

Turun NNKY
Turun NNKY, Vähä-Hämeenkatu 12 a, 20500 Turku
Irene Limnell p. 0400 821 905, tnnky@saunalahti.fi

Keskustelu- ja vertaisryhmä naisille, joiden kotona 
on alkoholiongelma su 23.5. klo 16
Syksyllä tulossa: 
Yrittäjän arkea - Ilta aloitteleville naisyrittäjille
Lontoo illat - tietoa Lontooseen matkustaville
Vertais-ja keskusteluryhmä naisille joille on tehty 
raskaudenkeskeskeytys 
Himmeli iltakurssilla

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

Valkeakosken seudun NNKY
Lisätietoja: pj. Jaana Holm, p. 050 386 3372
jaana.holm@ehtookoto.fi; siht. Tiina Holm, 
tiina.holm@tamperelainen.org, p. 040 579 2138

Syksyllä alkaa KIKKA-piiri eli yksinäisille naisille 
tarkoitettu keskustelu -ja kahvipiiri kerran kuukau-
dessa. Myös äiti-ja lapsiryhmä sekä äidiksi tulevien 
piiri aloitetaan syksyllä 2010.
Kesätapaaminen 29.7.2010 Hauralassa teemalla 
Laulun- ja runon ilta. Lisätietoja sihteeri Tiina Holmilta 
puh. 040 579 2138.
Syksyllä 2010 aloitetaan vertaisohjaajakoulutus, 
jonka tavoitteena on antaa eväitä vertaisohjaajana 
toimimiseen, ryhmän perustamiseen ja ryhmän ve-
tämiseen. Yhdistyksemme kautta voi hakea myös 
vapaaehtoistyöhön Lontoon merimieskirkkoon, jossa 
yksi jäsenemme on parhaillaan jo töissä. Merimies-
kirkolla on jatkuva haku uusista jäsenistä ja yksi tie ja 
sinne on meidän yhdistyksemme kautta.
Mukavaa ja aurinkoista kesää!

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) 

Vääksyn NNKY ry: Etelä-Suomen alueen tapaaminen 
Asikkalan Lehmonkärjessä 15.–16.5.10.
Lisätietoja Pirjo Ala-Hemmilältä p. 050 401 0393. 
Kesän avaus Vierumäen Karhunkolossa ti 8.6.10. 
Hinta jäseniltä 50 €, ei jäseniltä 90 €, sis. kuljetuksen 
Vääksystä, ruokailun, saunan ym. Ilmoittautumiset 
Pirjolle p. 050 401 0393.
Tulossa elo-syyskuussa purjehdus Nauvon vesillä.

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

Koristenukkenäyttely 
Joensuun kaupunginkirjastossa 14.6. alkaen

Joensuun NNKY:n nukkekerhossa valmistettuja koristenukkeja on esillä 
Joensuun kaupunginkirjastossa kesäkuun puolesta välistä alkaen. 

– Vuodesta 2007 kokoontuneen kerhon nuket näyttävät tekijöiltään, niissä 
näkyy tekijän luonne ja persoona, kertoo nukketaitelija Marina Mustonen. – 
Nukkien pää, kädet ja jalat on valmistettu fimo-massasta. Sen jälkeen vain 
mielikuvitus on ollut rajana. Vaatteisiin ja nuken vartaloon on käytetty kier-
rätysmateriaaleja, kodista löytyviä kankaita, pitsiliinoja, uusia materiaaleja 
ym. Nukkekerhon vetäjä Marina Mustonen on itse tehnyt nukkeja aina, aivan 
lapsuudestaan saakka, ja hänellä on ollut nukkenäyttelyitä mm. Helsingissä 
Annantalolla, Kuopiossa, Juuassa, Nurmeksessa ja Joensuussa.

NNKY KFUK YWCA Facebookissa Tervetuloa faniksi!

TYÖTÄ NUORILLE 2010
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on käynnistänyt Työtä nuorille 

2010 -työllistämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on saada nuorisotoimi-
alalle nopealla aikataululla vähintään 1100 uutta lyhytkestoista työsuhdet-
ta. Hanke rahoitetaan veikkausvoittovaroista opetusministeriön kautta. Tu-
ettavan työjakson on ajoituttava vuoteen 2010, tuen hakuaika 21.4.–31.8. 
Palkkaustuki on korkeintaan 1500 e/kk/työllistettävä ja sitä voi hakea yhden 
tai useamman alle 29-vuotiaan työllistämiseen päätoimiseen työhön 1-6 
kuukaudeksi. Työllistettävä voi olla myös opiskelija.  Tuettavan työn tulee 
liittyä nuorisolaissa määriteltyyn nuorisotyöhön. Etusijalle voidaan asettaa 
hankkeet, jotka tukevat maahanmuuttajille tai vähävaraisille lapsille ja nuoril-
le suunnattua toimintaa. Tarkemmat hakukriteerit ja hakuohjeet osoitteessa 
www.alli.fi > Työtä nuorille 2010.

Exit – pois prostituutiosta ry
Exit – pois prostituutiosta ry on käynnistänyt valtioneuvoston päätök-

sellä nuorille suunnatun hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda työmuo-
to prostituutiosta irrottautumiseen ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn. 
Tavoitteena on nuorten terveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisemi-
nen. Hankkeen käytännön työ sisältää etsivää työtä Internetissä ja nuorten 
parissa. Lisäksi perustetaan matalan kynnyksen neuvontapiste. Hankkeen 
projektipäällikkönä aloitti kätilö Susanna Ruuhilahti. NNKY-liitto on mukana 
hankeen ohjausryhmässä. Riitta Räntilä

TAPAHTUMAKALENTERI 2010

TALKOOLEIRI 31.5.–4.6. Talo tarjoaa ruuan ja pedin sekä 
talkootyötä – pihatöitä, siivousta, puu- ja käsitöitä...
KESÄÄN HERÄÄVÄ LUONTO -JÄSENVIIKKO 7.-11.6. Ret-
kiä luonnossa ja yhdessäoloa. Mukana Riitta Räntilä ja Taija 
Hemminki. 170 e/hlö.
ISÄ JA LAPSET LOMALLE KEIMIÖTUNTURILLE 
to-su 1.–4.7.  ja  ti-su 29.6.– 4.7. Tunturi-Lappi on täynnä 
tekemistä ja kokemista sekä aikuisille että lapsille. Lomat 
toteutetaan NMKY:iden isä-lapsi-hankkeen kanssa.
TUNTUMAA TUNTURIIN 7.–12.8. Teemme kiireettömiä, 
opastettuja päiväretkiä lähituntureille ja laaksoihin, aloit-
telijoiden tahtiin.  Hinta sisältää majoituksen, ateriat sekä 
opastetut retket ja rentoutustuokiot, alk. 355 e/hlö.
KEIMIÖ, KEIMIÖ KUTSUU 14.-21.8. Patikointiretkiä tuntu-
rissa, retki Inariin Pielpajärven erämaakirkolle ja entiseen 
Riutulan lastenkotiin sekä Lemmenjoelle huovutustaiteili-
jan ateljeeseen. Hinta n. 500e/hlö + kuljetukset. Lopullinen 
hinta määräytyy ryhmän koon mukaan. Vähintään 16 hlöä. 
Vetäjinä Paula Halmisto ja Taija Hemminki.
PALLAS-HETTA VAELLUS NAISILLE 27.9.–2.10. Kaksi yötä 
Tunturikeimiöllä, kolme yötä vaelluksella varaustuvissa, hin-
taan sisältyy täysihoito, kuljetukset Keimiö- Pallas ja Hetta-
Keimiö, enint. 8 hlöä, 347 e/hlö, omin liinavaattein.
KARISTA KIIRE – ANNA HILJAISUUDEN HELLIÄ 
22.–27.11. Heittäydy hetkeen ja anna sen kantaa sinua. 
Anna hiljaisen luonnon puhutella sisintäsi ja uskalla pysäh-
tyä voimaantumaan. Ohjelmassa on luonnossa liikkumista, 
rentoutusharjoituksia ja luovaa käsillä tekemistä. Viikon oh-
jaajana toimii rentoutusterapeutti  Taija Hemminki, hinta 
alk. 355 e/hlö, sis. majoituksen, ateriat ja ohjelman.

Majoitusta – ruokaa – ohjelmapalveluja ympäri vuoden 

Tunturikeimiö, Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
myynti@tunturikeimio.fi, www.tunturikeimio.fi, 
puh. (016) 538 515, 0500 209 630 tai
(09) 434 2290 / NNKY-liitto Pohj. Rautatiekatu 23 B, HKI

Näkyvä 
Nainen 
toivottaa 
Sinulle
hyvää 
kesää!
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NNKY:n kalenteri 2010

*NNKY:n jäsenlehti täyttää 110 vuotta* 

26.5.   NNKY:n työntekijätapaaminen, Hki
29.–30.5.  Maailma kylässä -festivaali, Helsinki
8.–10.6.  Teologinaisten kansainvälinen 
  tapaaminen, Kulttuurikeskus Sofia
7.–11.6.  Jäsenviikko Tunturikeimiöllä
11.–13.6.  Lähetysjuhlat, Varkaus
11.–13.6.  Ortodoksiset kirkkopäivät, Joensuu
31.8.   Toiminta- ja hankeavustusten haku 
8.–10.10. NNKY:n järjestöpäivät, Joensuu 
19.-24.10.  Euroopan NNKY:iden edustajien 
  kokous sekä Maailmanliiton koulutus
  Tallinna
vko 42  Väkivallaton viikko / lokakuu
vko 42  Vastuuviikko
9.–15.11.  NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja 
  maailmanyhteyden viikko
19.11.  Paikallisyhdistysten 
  puheenjohtajatapaaminen, Helsinki
19.11.  Yhden työntekijän NNKY-yhdistysten  
  vertaisryhmä, Helsinki
20.11.   Liittokokous
1.12.   Maailman aids-päivä
2.12.   Uskalla unelmoida: Unelmanpäivä 
Ruusukuja 76 -näyttelykalenteri
2.–3.10.  Tikkurila, Vantaa, Maalaismarkkinat
vko 42   Oulu / Oulun NNKY, Väkivallaton viikko
18.–23.10.  Lempäälä / Ideapark, Väkivallaton viikko

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen 
Yhdistys) on ekumeeninen, 
monikulttuurinen ja kansainvälinen 
nuorten ja naisten liike.

Seison keskellä museosalia ja suunnaton hyvänolon 
tunne virtaa sisimpääni.  Tuntuu kuin Luoja tarttuisi 

minua niskasta niin kuin kissaemo poikasestaan ja osoittaisi 
ympärilleni sanoen: ”Katso, ihmistä!” 

Olen toisen kerran käymässä Pelastusarmeijan vuosi 
sitten avatussa museossa Helsingin Mikonkadulla. Majuri 
Sirkka Paukku on lupautunut oppaakseni ja hänen vapau-
tumistaan odotellessa yritän orientoitua ympäristöön. Aja-
tuksissani siirryn Kuopiossa sijaitsevaan Ortodoksiseen Kirk-
komuseoon. Siellä kirkkoisien ikiaikainen viisaus ja ihmisen 
suunnaton taito luoda kauneutta ja vain kaikkein parasta Ju-
malan kunniaksi ravitsee lempeästi sekä sielua että sydäntä. 

Kirkkomuseossa on suhteellisen helppo unohtaa ympä-
röivä maailma, sekä sen kurjuus että ihanuus. Mutta nyt, täs-
sä Pelastusarmeijan museohuoneessa, minua ravistavat mo-
net kristilliset peruskysymykset. Pyörähdän hiljaa ja silmäilen 
huoneen kokonaisuutta. Kristuksella on kaksi luontoa; Hän 
Jumalana syntyi ihmiseksi ja ihmisenä hän eli ja myös kär-
si kaikki ihmisen vaivat aina häpeälliseen ristinkuolemaan-
sa asti. Pelastuksemme tähden sekä jumaluus että ihmisyys 
ovat oleellisia. Jos kirkkomuseossa ajatus ylentyy poispäin 
ihmisestä kohti jumaluutta, täällä Pelastusarmeijan museos-
sa ei voi välttyä ihmisyydeltä. Koko museo vyöryy päälleni 
kertomaan kristillisen kirkon työstä vähäväkisten, köyhien ja 
yhteiskunnan reuna-alueilla olevien ihmisten parissa. 

Kuinka uskomattomalta tuntuukaan nähdä lähes yhdel-
lä silmäyksellä 120 vuotta kestäneen työrupeaman historia! 
Kronologisessa järjestyksessä on mahdollista tutustua sekä 
Pelastusarmeijan sisällä vaikuttaneiden henkilöiden histori-
aan että kaikkiin niihin eri työmuotoihin, joita vuosien saa-
tossa on Pelastusarmeijassa käytetty ja yhä käytetään. 

”Menkää teille ja aitiovierille”

”Menkää teille ja aitovierille ja pakottakaa heitä tulemaan 
sisälle, että minun taloni täyttyisi.” Pelastusarmeijan yhteis-
kunnallinen työ syntyi Suomessakin tätä päämäärää silmäl-
läpitäen. Englannissa koulutetut Constantin Boije, Hedvig 
von Haartman ja Alva Forsius järjestivät ensimmäisen hen-

gellisen kokouksen Siltasaaren sirkusmaneesissa 8.11.1889. 
Kapteeni Sirkka Paukun kärsivällisellä opastuksella siirryn 
museossa Pelastusarmeijan työn historian kehityksen läpi 
vaihe vaiheelta. Koko vaellukseni ajan kaikuu mielessäni sa-
nat ”minun isäni kodissa on monta asuinsijaa” ja ”kuinka iha-
nat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot; Sinä olet ne kaikki 
viisaasti tehnyt”. 

Sydämeni ahdistuu ajatellessani Suomen Pelastusarmei-
jan nuorten pioneerinaisten kovaa taistelua oikeaksi ym-
märtämänsä uuden kristillisen työmuodon juurruttamisen 
alkuaikoina. Miten paljon pilkkaa ja kärsimystä he joutuivat-
kaan kokemaan, jopa kirkon johtajat pyrkivät rajoittamaan 
heidän toimintaansa. Helmi Gulinin vuonna 1951 ilmestynyt 
kirja Palava sielu antaa sydämeen käyvän kuvauksen Hedvig 
von Haartmanin (1802–1902) elämästä ja vuosista Suomen 
Pelastusarmeijan johdossa, sekä hänen läheisiin ystäviinsä 
kuuluneista työtovereista, joita olivat mm. Louise af Forsell, 
joka oli myös yksi NNKY:n perustajista, ja Alma Forsblom, 
uranuurtajanainen sosiaalityössä. Näiden alkuaikojen työn-
tekijöiden henkilöhistoriasta, mukaan lukien myös perusta-
jan William Boothin Suomen käynnillään jättämistä muistois-
ta, siirrytään museossa toiminnan vuosiin ja työn sisältöihin.

”Sydän Jumalalle – käsi ihmiselle”

Museotila on kunnostettu Pelastusarmeijan entiseen 
osastotilaan talkoovoimin. Seinällä kunkin työmuodon histo-
rian kohdalla on kirjoitettuna raamatunlause tai työn motto, 
kuten esim. ”Sydän Jumalalle – käsi ihmiselle” tai ”Evankeli-
umia sanoin ja sävelin”. Museohuoneen perälle on pystytet-
ty kaikkiin Pelastusarmeijan kirkkosaleihin kuuluvat elemen-
tit, alttari eli katumuspenkki, vaakuna ja lippu. Tämä alttari 
on peräisin temppelin ruotsinkielisestä osastosta. Alkupe-
räisen vaakunan suunnitteli kapteeni William Ebdon vuonna 
1878. Vuonna 1884 William Booth rekisteröi sen Pelastusar-
meijan tavaramerkiksi. Museon lippu on Sortavalasta. Lipun 
sininen väri kuvaa Jumalalta tulevaa sydämen puhtautta ja 
taivaan sineä, punainen Kristuksen uhriverta ja punakeltai-
nen tähti Pyhän Hengen tulta. Alkuperäisen lipun suunnit-
teli William Boothin vaimo Catherine vuonna 1878. Alttarilla 
on näkyvästi esillä myös erilaisia soittimia, mm. balalaikka, 

mandoliini, kitara, rummut, konsertinot, lasisoittimet, pei-
konkellot, viulut ja tamburiini. Ilman soittimia on vaikea kuvi-
tella Pelastusarmeijan evankelioimistyötä, ja suuren yleisön 
ajatuksissa ne kuuluvat erottamattomasti Pelastusarmeijasta 
syntyneisiin mielikuviin. Pelastusarmeijan soittokunnat ovat 
olleet monelle kirjaimellisesti uuden elämän alkuna. Lähes 
kaikkiin osastoihin onnistuttiin aikoinaan hankkimaan pianot 
laulamisen säestämistä varten.

Työtä ihmisten lähellä

Museota kiertäessä ei voi kuin ihmetellä sitä työn mää-
rää, mitä osastoissa on tehty. ”Soppaa, saippuaa ja sielun-
hoitoa” on tuonut ihmisten lähelle nais- ja miesyhteiskun-
nallisen työn, mikä nykyään on sosiaalipalvelua. Sokeain ja 
kuurojen parissa tehtävällä työllä on pitkät perinteet. Pää-
majan alaisuudessa on myös koti - ja perhetyö, Sotahuudon 
toimitus, etsiskelytyö, lasten lomakoti- ja kummilapsityö, 
suhdetoiminta, nuorisotyö ja upseerikoulut. Nuorisotyön 
sisällä toimivat pyhäkoulut, kerhot, partiot ja nuoriso-orkes-
teri. 

Kotiliitto perustettiin aikoinaan ajatuksella, että saadaan 
”Kristus koteihin” samalla kun opetellaan ruoanlaittoa ja kä-
sitöitä. Työ alkoi Englannissa, levisi muihin maihin ja vaikutti 
suuresti perheiden hyvinvoinnin lisääntymiseen. Miehet kut-
suttiin Veljesliittoon, jotka olivat raamattupiirejä. Pelastusar-
meijan joulupatakeräys täytti jo 106 vuotta - ensimmäinen 
rautapata pystytettiin kolmen kepin varaan San Franciscos-
sa, missä haluttiin kerätä avustusta köyhille merimiehille. 

Historian kerronta on museossa uskomattoman mie-
lenkiintoista ja museon infohuoneessa voi tutustua Pelas-
tusarmeijan tämän päivän toimintaan. Toivon, että mah-
dollisimman moni ottaisi museon tutustumisen kohteeksi. 
Perusnäyttely Pelastusarmeijan 120-vuotisesta historiasta 
jatkuu vielä 15.6.2010 saakka. Helsingin keskustassa Mikon-
katu 20:ssä sijaitseva museo on avoinna ti klo 13–18 ja la 
klo 11–15 ja sinne on vapaa pääsy. Lisätietoja antaa majuri 
Sirkka Paukku, puh. (09) 681 2300 tai www.pelastusarmeija.
fi/museo. Tervemenoa!

Outi Piiroinen-Backman

Perusnäyttely Suomen Pelastusarmeijan historiasta 

kutsuu museoon!

Pelastusarmeija perustettiin Suomeen vuonna 1889. Helsingissä Mi-
konkadulla sijaitsevassa Suomen ja Viron territorion museossa on 
esillä perusnäyttely liikkeen historiasta 15.6. saakka. Pelastusarmeija 
on tehnyt uraa uurtavaa sosiaalista työtä. Sillä on ollut myös omaa 
partiotoimintaa. Pyhäkoulutoiminnassa yhtenä opetusvälineenä käy-
tettiin kuvan hiekkalaatikkoa. Hedvig von Haartmania esittävä malli-
nukke valmistettiin Pelastusarmeijan 60-vuotisjuhliin. Pelastusarmei-
jan vaakuna on peräisin 1878-luvulta.

Kuvat: Outi Piiroinen-Backman


