
M
Itella 
Oyj

4/2010

NNKY | KFUK NNKY:n jäsenlehti 110 vuotta

H
el

si
ng

fo
rs

 K
FU

K
:n

 ja
 N

N
K

Y
-li

it
o

n 
ha

lli
tu

ks
en

 jä
se

n 
U

lr
ik

a 
H

o
lm

lu
nd

 o
sa

lli
st

ui
 S

uo
m

en
 P

un
ai

se
n 

R
is

ti
n 

av
us

tu
so

p
er

aa
ti

o
o

n 
H

ai
ti

ss
a.

 K
uv

a:
 M

ar
i H

yt
ti

ne
n

Avustustyötä Haitissa
Nuoret romaniäidit NNKY:ssä
“On ihanaa olla nainen!”
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NNKY-liikettä yhdistää noin 23 000 paikallisyhdistyksen 

verkosto, jossa uusimmaksi linkiksi on muotoutumassa Mon-

golia. NNKY:issä kokoonnutaan tapaamisiin ja tapahtumiin, 

joissa kuljetaan palanen matkaa yhdessä. Elämme koko 

naisen elämää. Tavoitteita toiminnalle ja olemassaololle on 

asetettu monin eri tavoin. Niitä on juostu kertomaan omaan 

kylään ja koko maailmalle. Niitä on kuiskailtu kahvipöydissä 

ja kirjoitettu banderolleihin.  Niihin on etsitty allekirjoituksia. 

Niitä on faksattu päättäjille ja painettu kirjoiksi. Niitä on lau-

lettu ja tanssittu kuuluviin. Toimintamme on myös antanut 

nimiä asioille, joilla ei vielä ole ollut nimeä ja tehnyt näin 

kipeänkin asian sellaiseksi, että siitä voi puhua. Toimimme 

Jumalaan turvautuen ja yritämme ammentaa pyhää huolet-

tomuutta keskellä mielenkiintoista vilskettä. 

Voisimme kerätä tietokilpailuversioita NNKY-toiminnas-

ta, mutta vain rohkaisuksi. Voimme laatia pitkän listan asiois-

ta, joita NNKY:issä tehdään, vaikkapa seuraavasti:

”Tiesithän, että 

• Tampereen NNKY on Suomen suurin NNKY-yhdistys,

• Keski-Karjalan NNKY on Suomen nuorin NNKY-yhdistys,

• Tansanian NNKY:ssä on 20 tukiryhmää väkivaltaa              

kokeneille naisille, 

• NNKY-liiton SYLVI-projekti kehitti malleja tehdä työtä 

yhdessä maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa,

• Sudanissa toimii NNKY, 

• Suomessa toimii kolme ruotsinkielistä NNKY-yhdistystä,

• NNKY-liike on palkittu rauhanrakentaja.”

Aloitamme uutta toimikautta edeltäjiämme kiittäen, 

muistellen ja kunnioittaen. NNKY-liiton pitkäaikainen pää-

sihteeri (1970–90) Benita Johanson siunattiin iäisyysmat-

kalle 19.8.2010. Muistotilaisuudessa jaettiin kokemuksia 

ja muistoja kohtaamisista eri vuosikymmeniltä. Monella oli 

mielessään vuosien takaa kuva Benitan hymyilevistä silmistä 

ja innostavista tervetulotoivotuksista, jotka kohdistuivat niin 

liikkeen nuorille kuin kansainvälisille toimijoille, niin ekume-

niaan kuin rauhantyöhönkin. Tehtäviimme nykyisessä NN-

KY-liikkeessä sopii hyvin Benitan ystävälleen vuonna 1962 

kirjoittama viesti: ”…ehkä on niin, että elämässä olemme 

onnellisimpia silloin, kun meiltä vaaditaan paljon”. 

Nyt on myös aika puhua ääneen siitä, mitä haluamme tu-

levilta vuosilta. Missä naiset ja tytöt vaikuttavat? Miten nos-

tetaan naisten tekemä työ myös niihin pöytiin, joissa naisia ei 

vielä ole kuunneltu? On paneuduttava erilaisten konfliktien 

ehkäisyyn, jotta ei jouduta jatkuvasti neuvottelemaan rau-

hansopimuksista. Tyttöjen ja nuorten naisten kanssa raken-

nettava tulevaisuus on meidän yhteistä tulevaisuuttamme. 

NNKY toimii ainakin niin kauan, kunnes  tytöt ja naiset 

ovat täysin osallisia heille kuuluvista perusoikeuksista ja -va-

pauksista, naiset vaikuttavat ja osallistuvat yhteisönsä kehit-

tämiseen ja rakentamiseen sekä edistävät oikeudenmukai-

suuden, rauhan, terveyden, ihmisoikeuksien, vapauden ja 

ympäristöstä huolehtimisen toteutumista kaikilla yhteiskun-

nan tasoilla.

 

Pirjo-Liisa Penttinen 

NNKY-liiton pääsihteeri

Tässä 
lehdessä:

Tavataan 
huomenna

Pääkirjoitus

NNKY | KFUK

NNKY:n 
jäsenlehti 
110 vuotta

Mm. 
• NNKY:n järjestöpäivät           

Joensuussa 
• Teologinaiset kokoontui-

vat Helsingissä
• On ihanaa olla nainen!
• Monimessi Jyväskylässä
• Unelmieni Oulun NNKY
• Nukketaidetta Joensuussa
• Tampereen NNKY tukee  

nuoria romaniäitejä
• Villinä verkostumaan
• Avustustyötä Haitissa
• Ruusukuja 76 -näyttelyt
• Tunturikeimiölle                 

marraskuussa

Pirjo-Liisa Penttinen

Mari Hyttinen

Apua Pakistanin tulvan uhreille 
– Apuasi tarvitaan juuri nyt

Pakistanin tulvan uhrit tarvitsevat nyt kansainvälistä hä-
täapua. Poikkeuksellisen rankkojen monsuunisateiden seu-
rauksena maassa on vakava hätätilanne. Kaksi miljoonaa 
ihmistä on menettänyt kotinsa ja kaiken kaikkiaan 20 miljoo-
naa kärsii tulvan vaikutuksista. NNKY:n Maailmanliito  välit-
tää tukea kansainvälisen ACT-verkoskan kautta.  Suomessa 
tämän  verkoston yhteistyökumppaneita ovat: 

Kirkon Ulkomaanapu auttaa tulvan uhreja ruoan, perus-
tarpeiden, puhtaan veden ja suojan saamisessa. Varoilla en-
naltaehkäistään tautien leviämistä mm. liikkuvien klinikoiden 
avulla. KUA lähettää tulva-alueille avustustyöntekijöitä. Lah-
joituspuhelin 0600 11700 (20.11e + pvm). http://www.kua.fi

Suomen Lähetysseura auttaa tulvakatastrofin uhreja Pe-
shawarin hiippakunnassa. Tulvan uhreille hankitaan ripeästi 
suojaa, ruokaa, puhdasta vettä, lääkkeitä ja hygieniatarvik-
keita. Katastrofikeräyspuhelin 0600 02020 (19,95 euroa + 
pvm). http://www.mission.fi/
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NNKY 
kaikenikäisille 
naisille

NNKY eli Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys on 
kansainvälinen, monikulttuurinen ja ekumeeninen liike 
kaikenikäisille naisille. NNKY toimii noin 22 000 paikal-
lisen toimijaverkoston kautta 125 maassa. Suomessa 
NNKY:t tarjoavat monipuolista toimintaa tytöille, naisille 
ja perheille. Tule rohkeasti mukaan! 

Useimpiin toimintoihin osallistuminen ei edellytä jä-
senyyttä. Jos NNKY:n toiminta ja jäsenyys kiinnostavat, 
jäseneksi voi liittyä lähimpään paikallisyhdistykseen. 
Miehet voivat liittyä kannatusjäseniksi NNKY-liittoon 
sekä joihinkin paikallisyhdistyksiin. Jäsenhakulomake 
löytyy NNKY-liiton kotisivuilta www.ywca.fi -> Mikä on 
NNKY? -> Jäsenyys. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa 
myös paikallisyhdistyksistä tai NNKY-liitosta, p. (09) 
434 2290, leila.variola@ywca.fi.

Monipuolisen toiminnan, vaikuttamismahdollisuuk-
sien ja kristillisen solidaarisuuden lisäksi NNKY tarjoaa 
jäsenilleen etuja, joita ovat Näkyvä Nainen -lehti kuu-
desti vuodessa, jäsenalennus hotelli Helkassa Helsin-
gissä, 20 %:n alennus ravintola Helkan Keittiön á la 
carte -hinnoista (ei koske lounasta) ja 10 %:n alennus 
Tunturikeimiön palveluista. Lisäksi paikallisyhdistykset 
antavat omille jäsenilleen alennuksia mm. kurssien, ret-
kien ja leirien hinnoista.

Huomaathan, että Hotelli Helkassa NNKY:n jä-
senalennuksen saa vain silloin, kun tekee huonevara-
uksen suoraan hotelliin, p. 08001 690 69, (09) 613 580 
tai reservations@helka.fi. Jäsenyys varmistetaan esit-
tämällä henkilökohtainen NNKY:n jäsenkortti hotelliin 
kirjautumisen yhteydessä.

NNKY tempaisee tänä syksynä Joensuussa järjestöpäivillä! Yh-
teinen ohjelma alkaa illanvietolla Joensuun NNKY:llä perjantaina 
8.10.  Lauantaina 9.10. NNKY kutsuu kaikki toiminnasta kiin-
nostuneet rentoutusterapian aamuvenyttelyyn Joensuun 
torille klo 7-7.30. Pukeuduthan torille Uskalla unelmoida, Not for 
sale tai Tunturikeimiön paitaan, teemme samalla NNKY:tä tutuksi ja 
näkyväksi! Nähdään torilla!

Päivä jatkuu Ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa ja luvassa 
on monipuolista ohjelmaa ja kiinnostavia alustuksia Näkyviltä 
Naisilta: Nunna Kristoduli puhuu Jumalansynnyttäjä Neitsyt 
Mariasta, toimitusjohtaja Satu Mehtälä kertoo Naisten Pankin 
toiminnasta ja muusikko, säveltäjä, taiteilija Sari Kaasinen esiin-
tyy. 

Iltapäivän työpajoissa on esillä NNKY-paikallisyhdistysten 
työmuotoja: nukkepaja Joensuussa, uusi nuorten naisten Tytti-
Talo Kiteellä, Kamalat Äidit vertaisryhmät murrosikäisten äideille 
Oulussa ja Lapissa sekä Itu-työ, tukea ja apua vaikeassa raskaus-
tilanteessa oleville, yksinhuoltajille ja abortin läpikäyneille. Te-
hokkaan ja iloisen päivän kruunaa Tampereen NNKY:stä liikkeelle 
lähtenyt, suosittu tanssiliikunta Gospellattarit ja illalla juhlimme 
NNKY:n 110 vuotta täyttävää jäsenlehteä, jonka nykyinen nimi 
on Näkyvä Nainen.

OHJELMA

Perjantai 8.10.
klo 19 Yhteinen illanvietto Joensuun NNKY:llä, Malmikatu 2
NNKY:n jäsenlehden näyttely, paikallista ohjelmaa, iltatee 

Lauantai 9.10.
7–7.30 Rentoutusterapian aamuvenyttely
  Joensuun torilla, Taija Hemminki
 Aamiainen hotellilla
 9.00 Rukoushetki ortodoksisen seminaarin kirkossa 
 (kulttuurikeskuksen vieressä)

 Ortodoksinen Kulttuurikeskus, Kauppakatu 44:
9.45 Tervetuloa! Pirjo-Liisa Penttinen, NNKY-liiton pääsihteeri 
10.00 Näkyvät Naiset, juontaja: Arja Sillanpää   
• Jumalansynnyttäjä, Neitsyt Maria. 
 Nunna Kristoduli Lintulan luostarista
• Naisten Pankin ohjausryhmän jäsen, 
 toimitusjohtaja Satu Mehtälä
• Sari Kaasinen, muusikko, säveltäjä, taiteilija
12.30 – 13.30 Lounas

13.40 Työpajojen esittely, juontaja Arja Sillanpää
• Talous ja tasapaino, Arja Behm-Himanka 
• Joensuun Nukkepaja, Marina Mustonen
•  Keski-Karjalan tyttöjen ja nuorten naisten uusi 
 TyttiTalo Kiteellä, Karoliina Uuksulainen  
• Kamalat äidit Oulussa ja Lapissa, 
 Maarit Peltoniemi ja Merja Kurula
• Itu versoo Tampereella, Mikkelissä, Kuopiossa, 
 Helsingissä ja Keski-Uudellamaalla, Outi Papunen
• Gospellattareilla lantiot liikkeelle, Piia-Liina Ristolainen

14.20 Työpajat
15.20 Kahvi
15.40 Työpajojen purku, juontaja Piia Nurmela  
16.40 NNKY: tulevaisuus 2015 – 2020 – Mitä horisontissa 
 näkyy? Liiton pj. Pia Öhman
17.00 Päätös

19.30 Näkyvä Nainen – NNKY:n jäsenlehti 110 vuotta  
           juhlat Ortodoksisessa Kulttuurikeskuksessa, 
 juontaja Pirjo-Liisa Penttinen   
• iloinen ilta jäsenlehden kunniaksi, alkumalja, buffet
• joensuulaista musiikkia

Sunnuntai 10.10.  
10.00 Jumalanpalvelukset (ort., lut.)
11.00 Jumalanpalvelukset (hell., vap.)

11.30 – 13.30 kirkkobrunssi NNKY:llä, Malmikatu 2
• Elämäni polku - NNKY:n pyhiinvaellukset Lapissa, 
 Taija Hemminki

Näkemiin… 

Järjestöpäivien sitovia ilmoittautumisia pyydetään 17.9. 
mennessä. Hinnat ja lisätiedot puhelimitse tai www.ywca.
fi. Lisäksi lauantaipäivän ohjelma on avoin kaikille kiinnos-
tuneille, ohjelma ja ruokailut maksavat 20 e, ilmoittautumi-
nen pe 1.10. mennessä toimistonhoitaja Leila Variolalle, (09) 
4342 2911, leila.variola@ywca.fi. Tervetuloa!

*
NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry) on eku-

meeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen tyttöjen ja naisten 
liike. NNKY toimii noin 22 000 paikallisen toimijaverkoston kaut-
ta 125 maassa. Suomessa NNKY-paikallisyhdistyksiä on 25 ja 
ne järjestävät monipuolista toimintaa tytöille ja naisille.

NNKY:n järjestöpäivät Joensuussa 8.-10.10.10 

Näkyvä  Nainen

Jäsenhin-
nat alkaen
70 € / yö

Hotelli Helka
Pohjoinen Rautatiekatu 23

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

reservations@helka. 
www.helka. 
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Teologinaiset kansainvälisessä seminaarissa Helsingissä: 

Pyhäksi kutsuttu
Kansainvälisiä naisteologipäiviä vietettiin 

Helsingissä kesäkuussa teemalla ”Called to 
be Holy” (pyhäksi kutsuttu). Suomen nais-
teologit ry:n, NNKY-liiton ja Suomen lähetys-
seuran järjestämään seminaariin saapui 90 
osallistujaa 20 maasta. Kirkkohistoriallinen 
tapahtuma Suomessa kruunasi naisteolo-
gipäivät, kun Irja Askola piti ensimmäisen 
puheensa valittuna suomalaisena naispiis-
pana. Askola aloittaa syyskuussa virkansa 
Helsingin piispana Eero Huovisen jälkeen.  

Naiset ovat toimineet teologeina ja pro-
feettoina kaikkina aikoina. Pyhien naisten ni-
met ovat jääneet historiaan sekä Raamatus-
sa että luostareiden ja kirkkojen nimistöihin. 
– Nimipäivä on monissa maissa tärkeämpi 
kuin syntymäpäivä, saksalainen kirkkohisto-
rioitsija Cornelia Schlarb toteaa. – Mielipy-
häni on Hildegard Bingeniläinen 12. vuosi-
sadalta, joka sai jo lapsena näkyjä Jumalalta. 
Myöhemmin hänestä tuli abbedissa ja ar-
vostettu teologi. Lisäksi hän tunsi kasveja ja 
niiden käyttöä parantamisessa. Hildegardilla 
oli feministinen jumalakuva, jossa näkyi kes-
tävä kehitys, naisen luomisvoima ja hyvä ta-
loudenpito, jossa aina on sija lähimmäiselle.

Jeesus ja machomiehet

Naisten etenemisen tiellä ovat pelot ja 
ennakkoluulot. Usein me naiset pelkääm-
me liikaa virheitä emmekä muista, että vain 
Jumala on täydellinen. Vietnamilainen Thi 
Thien Huong Nguyen-Fürst asuu Saksas-

sa, jossa hän opiskelee teologiaa. – Nainen 
nähdään Vietnamissa aasialaisen ja konfut-
selaisen perinteen varjossa miehiä alempiar-
voisena. Naisia pidetään kuukautisten takia 
haavoittuvina ja likaisina, eikä heitä vihitä 
papiksi sen takia. Pahinta on, että Raamat-
tua käytetään konfutselaisen vaikutuksen 
vahvistamiseen. Haluan rohkaista naisia 
kouluttautumaan ja tekemään epätavallisia 
asioita; Raamatussa on tästä paljon esimerk-
kejä.

Machonäkemys pitää naisten työtä tur-
hana, eikä naisen monitaituruus herätä mie-
hissä kunnioitusta. – Kirkolla on suuri vastuu 
siinä, että machoimagon vaalimista ei sekoi-
teta Jeesuksen seuraamiseen. Naisilla on 
Jeesuksen lupa ottaa rohkeasti paikkansa 
kirkossa, sillä Jeesuksen työ ristillä tasa-ar-
voisti kaikki, rohkaisi pastori Priscilla Singh 
Intiasta. – Jeesus ymmärsi naisia ja toi heidät 
miesten rinnalle.  Jeesus teki pelastustyön, 
jotta meidän ei tarvitse yrittää pelastua töi-
den kautta. Jeesus vapautti naiset olemasta 
esineitä. Miehet sen sijaan korostavat keho-
tusta naisille synnittömyyteen.  Maria Mag-
dalena nähdään syntisenä, ei opetuslapsena 
ja johtajana. Kun Jeesus antoi naisille tehtä-
vän kertoa hyvä uutinen, hän rikkoi patriar-
kaalisen yhteisön sääntöjä.

Naiset Jumalan luomistyössä

 Naiset vaiennetaan kirjoittamattomilla 
säännöillä ja suljetaan kodin piiriin. – Raa-
mattua käytetään sorron välineenä, mutta 
oikein tulkittuna se on naisten vapauttaja, 

toteaa namibialainen Nokokure Gaomas. 
Ensimmäisessä luomiskertomuksessa nainen 
on luotu Jumalan kuvaksi miehen rinnalla. 
Yhdessä he täydentävät toisiaan ja vallitse-
vat luomakuntaa. Toinen luomiskertomus 
viittaa naisen tehtävään ja vastuuseen. Mie-
hen apuna oleminen tarkoittaa vahvuutta. 
Nainen osaa monia asioita ja kykenee teke-
mään asioita samanaikaisesti.

Teologiassa valta on sillä, joka tulkitsee 
Raamattua. Mies tulkitsee profeetallisen sa-
noman omaksi hyödykseen. Monissa mais-
sa naispappeus ei vielä toteudu, mutta on 
maita, jossa naisen pääsy papin virkaan on 
peruttu. 

Vija Klive, Latvian naisteologiyhdistyksen 
johtaja kertoi, miten vuonna 1941 Latvian 
naisia vietiin Siperiaan ja miehiä ammuttiin.  

– Moni lähti pakolaiseksi muihin maihin. 
Vieraissa oloissa naiset hakivat turvaa Ju-
malan sanasta. Latviassa naiset pitivät kirkot 
auki ja toiminnassa neuvostosorron aikana. 
Kun Latvia itsenäistyi, uudet arkkipiispat 
eivät seuranneet lainmuutosta, jossa pap-
pisvihkimys suoritetaan myös naisille, vaan 
vihkivät papeiksi ainoastaan miehiä. Ame-
rikkalainen Missouri-synodi, jolle raamatulli-
suus tarkoittaa naispappeuden vastustusta, 
kouluttaa miehistä naispappeuden vastusta-
jia. Tämä on tragedia, josta emme voi kir-
kossa edes keskustella.  Rukoilemme jatku-
vasti Herraa, että hän pehmittäisi piispat ja 
antaisi naisten toimia Kristuksen ruumiinosi-
na, Klive vetoaa.

Jumala, joka on rakkaus, tarvitsi jonkun 
jolle antaa rakkautta. Nainen ja mies luotiin 
toisilleen kumppaneiksi vallitsemaan luoma-
kuntaa ja yhdessä heitä kutsuttiin ihmiseksi. 
Missään ei ole annettu miehelle oikeutta 
hallita naista. Pastori Adisse Itaffa Etiopi-
an Mekane Yesus -kirkosta muistuttaa, että 
Aatami ja Eeva saivat lankeemuksestaan 
luonnollisen rangaistuksen. – Jeesus palautti 
naisen Jumalan kuvaksi osoittamalla suurta 
rakkautta naista kohtaan. Monista naisista 
tuli viestinviejiä, heitä oli tuomareina ja pro-
feettoina. Paavalin mukaan miehen ja naisen 
välillä ei ole erotusta. Jumala on kutsunut 
meidät tehtäväämme, naisen lahjat ovat tar-
koitettu siunaukseksi kaikille. 

Naisten johtajuus

Suurin este kehitykselle täyteen poten-
tiaalin on ihmisen oma itse. – Voimakkain 
tunne minulla lapsesta asti on ollut riittä-
mättömyyden pelko. Kristityssä perheessäni 
uskoa osoitettiin työllä. Minulle kasautui pai-
neita, koska en osannut tai uskonut osaavani 
tehdä sitä mitä tavoittelin, kertoo teologian 
opiskelija Tsitsidzashe Mtata  Zimbabwesta. 
– Kulttuurissani naisen kyvyt pitää piilottaa, 
muuten pidetään ylpeänä. Naisten työ näh-
dään aina merkityksettömänä, ja tämä estää 
naisia käyttämästä lahjojaan. Tsitsi opiskelee 
Saksassa Göttingenin yliopistossa ylempää 
korkeakoulututkintoa yhdessä miehensä 
kanssa.  

Naisten epätasa-arvon lähteisiin on pu-
reuduttava ja aloitettava lapsista. Miksi poi-
kia edelleen yliarvostetaan, ja mistä lähtien 
naisten opiskelumenestys on tullut ongel-
maksi? Tätä kysyi maanantain suomalaiselle 
yleisölle tarkoitetussa seminaarissa profes-
sori Anne Kovalainen.  Autolla ajamiseen 
vaaditaan ajokortti, mutta opetusta lasten-
kasvatukseen ei ole tarjolla missään. Lisäksi 
moraalikoodit ovat hukkuneet kulutuksen 
alle. – Nuoret eivät vielä tajua elämän ko-
konaisvaltaisuutta eikä elämän nurjaa puol-
ta, jonka eteen he vielä joutuvat. Taistelu 
köyhyyttä vastaan on oleellinen asia, sillä 
köyhyydestä sikiävät orjuus, sorto, sodat ja 
turvattomuus. 

Pelastusarmeijan teologia hyväksyy nais-
ten pappeuden. Jo 150 vuotta heillä on 
ollut naisia evankeliumitehtävissä. Pelastus-
armeija on pyhyysliike, jossa usko pidetään 
yksinkertaisena ja tehtävä keskittyy lähetys-
työhön. Komentaja Vibeke Krommenhoek 
kertoo, että Pelastusarmeijassa korostetaan  
uskoa Jeesukseen ainoana pelastustienä. 
– Mies ja nainen ovat yhtä pyhiä Jumalas-
sa. Pyhyys on likeisyyttä Kristukseen ja antaa 
meille luvan olla pappeja.

Naiset myrskynsilmässä

Chilen kirkon johtaja Gloria Rojas Vargas 

Anne Lagerstedt

Helsingin piispa Irja Askola (oik.) vertasi Marian 
ja Elizabethin yllätysraskauskokemuksia ja kuvasi 
naisten antamaa tukea toisilleen.  Pirkko Lehtiö 
puolestaan puhui raamattutunnillaan siitä, mi-
ten nainen, joka voiteli Jeesuksen kallisarvoisella 
voiteella, voiteli Hänet köyhien profeettana, sillä 
voiteen ja pullon tekijät olivat köyhiä ihmisiä. 

NNKY oli mukana paitsi yhtenä järjestäjistä niin myös aktiivisena kansainvälisenä osallistujaryhmänä.  
Kuvassa vasemmalta katsoen Maiju Roininen, Ann Drummond Australiasta, Pirjo-Liisa Penttinen, Heidi 
Kusmin-Bergenstad, Agnieszka Rudkowska Puolasta, Tuuli Raamat, LoeRose Mbise Tansaniasta ja 
Anne Lagerstedt.



5

kertoo, että 1985 Chilen väestöstä 40 % eli 
köyhyydessä. Miehen ja naisten roolit kään-
tyivät taloudellisen muutoksen jälkeen ylös-
alaisin: neljäsosa perheellisistä naisista on 
perheenpää.  – Naiset hallitsevat työmarkki-
noita, mutta eivät ole tasa-arvoisia, sillä heil-
le maksetaan 40 % vähemmän samasta työs-
tä. Naisilla on edelleen vaikeuksia päästä 
lasikaton läpi, eikä naisia ei kunnioiteta yh-
teiskunnassa eikä kirkossa. Menestyäkseen 
naisten on pelattava miesten säännöillä.

Chilen naisilla on kolminkertainen työ-
taakka: koti, työ ja kirkko. Esim. kirkossa 80 
% kirkossakävijöistä on naisia. Naiset eivät 
pysty käyttämään oikeuksiaan, jos he eivät 
saa lisää valtaa. – Siksi kirkon pitää käyttää 
profeetallista ääntään vääryyttä vastaan. 
Olen varma että on Jumalan tahto, että nai-
set ja köyhät ovat kutsuttu pyhään missioon 
muuttamaan maailmaa, Vargas sanoo.

Ilmastonmuutos näkyi Botswanassa jo 
1980-luvulla: sade muuttui oikukkaaksi ja 
alkoi vähetä. Samalla sadot pienenivät mer-
kittävästi.  – Naiset hallitsevat maanviljelys-
tä, mutta miehet omistavat maat ja karjat. 
Koska naiset ovat valtamarginaalissa, heistä 
tulee köyhiä. Naiset käyvät sairaiden kotona 
syöttämässä, hoitamassa ja pitämässä seu-
raa. Hoiva johtaa parempaan hallintokult-
tuuriin. Afrikkalaisten naisten huolenpidon 
etiikka haastaa patriarkaalisen yhteiskunnan, 
globalisaation ja välinpitämättömyyden, to-
teaa Musa W. Dube. – Teologia ei voi muut-
taa maailmaa, mutta USKO voi! 

NNKY on mukana omalla ryhmällään, 
jossa olivat mukana LoeRose Mbise Tan-
saniasta, Agnieszka Rudkowska Puolasta, 
Ann Drummond Australiasta,  Tuuli Raamat, 
Pirjo-Liisa Penttinen, Heidi Kusmin-Bergen-
stad ja Anne Lagerstedt Suomesta. 

Anne Lagerstedt

Benita Johanson

Minnestal 
Benita Johanson 
1934–2010

Hösten 1953 var både Benita och jag 
nya i Åbo. KSÅA, kristliga studentföringen, 
ordnade retreat i Nagu. På resan dit sade 
Benita åt mig: min syster Hedda sade att jag 
skulle söka upp dig i Åbo och vara med dig. 
Och så blev det. Vi blev goda vänner som 
hade mycket trevligt tillsammans i hägnet 
at KSÅA. Det bildades ett mer eller mindre 
sammansvetsat gäng  med ett strukturerat 
liv med studier på olika håll under veckan 
och så  KSÅA samling på fredag kväll, helg-
målsbön med vesper i Skarpskyttekapellet i 
Domkyrkan med prof. Helge Nyman på lör-
dag kväll och högmässa med Åbo sv. För-
samling. Från kyrktrappan sökte vi oss till 
någon bar och drack vårt kyrkkaffe och pla-
nerade ett ev. kvällsprogram.  Så det blev 
många minnen från roliga och fina stunder 
tillsammans.

Benita var den som långt höll igång oss 
andra. Som hittade på program och drog 
iväg med oss, Hon var den lekfulla vilket led-
de till att sällskapslekar hörde till program-
met på kvällssistarna. Hon hade möjlighet 
att ordna festliga sitsar på tex. lillajulafton 
med gröt och mandel och annat gott. Och 
det gjorde hon med glans med all den en-
ergi och världsvana som hon besatt.

Så oändligt många minnen strömmar till, 
men jag stannar vid endast några få. Till jul-
festen utkom tidningen med det hebreiska 
namnet Urim och Tummim. I den ingick år 
1955 bl.a. ett bidrag som bar rubriken Ett 
radioprogram. I radion utlovades bl.a. en 
pianokonsert av Torbjörn Ohls och kl. 15 
följde Husmorshalvtimmen i vilken Benita 
Johanson ger goda råd åt unga kvinnor i 
konsten att uppfostra män samt sjunger 
skotska folkvisor med gitarr ackompanje-
mang av Solveig Sandvik. Man anspelade 
dels på att Benita var från Helsingfors och 

hade fått en fin fostran och visste hur man 
skulle bete sig och dels på att hon hade va-
rit i Skottland. Det var hon förresten under 
den sommar då jag på ett KFUK: skolflicks 
läger i Birkkala i närheten av Tammerfors 
blev vän med Hedda och där hörde ta-
las om Heddas lillasyster Benita som var i 
Skottland och inte kunde delta i lägret.

Benita hade som sagt varit utomlands 
och det imponerade ju på oss, den tidens 
ungdom. Och fick hon chansen att vara en 
av de delegater, som representerade Fin-
land vid Kyrkornas Världsrådsmöte. 

De orden kan väl sägas vara ett siarord 
om Benitas liv. Hon företog i sanning täta 
utlandsresor och vistades ofta i fjärran land, 
både som ungdomssekreterare i Finland 
Röda Kors och som generalsekreterare i 
Finland KFUK.

Våren 1962 stod vi båda vid ett viktigt 
vägskäl i livet, Hon blev anställd av Röda 
Korset och jag skulle lämna min tjänst i Åbo 
och flytta över till Engelbrekts församling i 
Stockholm. Benita besökte mig i Åbo och 
efter besöket tackade hon för att  vi i lugn 
och ro hade fått sitta och samtala om vik-
tiga frågor. Hon skrev: att det är som om 
vi nu skulle vara i ett viktigt skede i vårt 
liv, vara på väg att bli vuxna. Som slutkläm 
skrev hon: Det ä kanske så att vi är lyckli-
gast när det krävs mycket av oss”.

Och nu har Benita gått in i ett nytt ske-
de, gått in i den osynliga världen där inga 
krav blir ställda. Den glädje och frid som 
hon önskade åt mig som avslutning på bre-
ven har nu för hennes del blivit fullkomlig, 
den fullkomliga glädjen och eviga friden 
har hon nu nått.

Iris Ericsson

IN MEMORIAM
Benita Johanson

Benita Johanson (1934–2010) sai ensi 
kosketuksensa NNKY:hyn nuoruudessaan 
sisarensa Heddan kautta. Tämä oli muka-
na NNKY:n ruotsinkielisillä leireillä ja veti 
niihin mukanaan myös sisarensa. Opiskelu-
aikanaan Turussa Benita Johanson tutustui 
NNKY:n nuorten toimintaan ja piti itsekin 
tyttökerhoa. 

Kankaankudonnan opettajaksi valmistu-
nut Johanson toimi mm. Suomen Punaisen 
Ristin nuorisosihteerinä, mistä hän siirtyi 
Suomen NNKY:n Liiton pääsihteeriksi vuon-
na 1970. 

Sosiaalinen ja helposti lähestyttävä uusi 
pääsihteeri oli taitava käytännön ihminen. 
Esimerkiksi joka vuosi järjestetyt suurmyy-
jäiset saivat hänen ansiostaan uutta puhtia. 
Koulutuksesta ja taidoista oli suurta hyötyä 
kun Johanson matkusti Pakistaniin lähetys-
työntekijä Lea Laineen avuksi vetämään pai-
kallisille naisille käsityökurssia.

Yhtä innokkaasti hän antautui Tansanian 
kehitysyhteistyöprojekteihin. Vanhoja näke-
myksiä ravistellut feministiteologia sai hä-
nestä innokkaan kannattajan.

Kielitaitoinen Johanson sai arvokkaita 
luottamustehtäviä kansainvälisessä NNKY-
liikkeessä. Hän kuului vuosina 1979–1987 
NNKY:n Maailmanliiton hallitukseen. Lisäksi 
hän toimi neljän vuoden ajan myös Euroo-
pan NNKY:iden puheenjohtajana. Hänen 
ansiostaan Euroopan NNKY:t alkoivat kehit-
tyä tiiviimmäksi organisaatioksi. Johansonin 
aktiivisuus NNKY:n itä-länsi -suhteiden sol-
mijana on niin ikään tunnustettu.

Marjo-Riitta Antikainen

Suuri Sisarpiiri. NNKY-liike Suomessa 
1890-luvulta 1990-luvulle. SKS 2006.

Abrahamin 
tyttäret

Mikä meille on pyhää 
juutalaisuudessa, 
kristinuskossa ja 
islamissa?

Seminaari su 24.10.2010 klo 13–17.  Ho-
telli Helkan Saarni-salissa, Pohj. Rautatieka-
tu 23, 00100 Helsinki.

Suosittu Suomen ekumeenisen neuvos-
ton Naisjaoston sarja naisista kolmen pää-
uskontokunnan piirissä jatkuu. Alustajina 
FM Nurit Steinbock-Vatka ja osastopäällik-
kö Nina Nadbornik (juut.); toiminnanjohtaja 
Ulla Lumijärvi (lut.) ja TM Aino Nenola (ort.) 
sekä opettaja Hamide Caydam ja lehtori Su-
aad Onniselkä (islam).

Lämpimästi tervetuloa mukaan!!! 

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä: 
sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi

SEN Naisjaosto
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Mitä tapahtuu, kun samaan huoneeseen 

tulee kymmenkunta naista? Mitä tapahtuu, 

kun naiset ovat hyvin erilaisia, eri-ikäisiä 

ja erilaisista elämäntilanteista? Voiko näi-

tä naisia yhdistävää tekijää löytyä? Näitä 

kysymyksiä pohdin kylmänä helmikuisena 

perjantai-iltana, kun Joensuun NNKY:n tiloi-

hin kokoontui Nuorten naisten akatemiaan 

osallistujat. 

Mikä ihmeen nuorten naisten akatemia? 
Tämä kysymys pyöri päässäni kuullessani 
koulutuksesta. Sen verran mielenkiintoiselta 
otsikko ja sisältö kuitenkin kuulostivat, että 
päätin osallistua asiaa enempää miettimät-
tä. Mitään ihmeempiä odotuksia minulla ei 
koulutuksen suhteen ollut, valtava uteliai-
suus vain ottaa selvää, mitä nuorten naisten 
akatemia on. Suurimmat odotukseni taisivat 
kohdistua vauvaani, jonka oli määrä koulut-
tautua samalla – mielellään huutamatta ja 
paljon nukkuen...

Ahaa-elämyksiä koulutuksesta

Ensimmäinen viikonloppu sai aikaan 
paljon raksutusta pääkopassani. Ryhmässä 
pohdittiin sielua ja henkeä, niiden eroa ja 
yhtäläisyyksiä. Määritteleminen ei ollutkaan 

helppoa, eikä meidän onneksi tarvinnut 
päästä yksimielisyyteen määritelmästä. Pal-
jon keskustelua sielu, henki ja niihin liittyvät 
sanonnat herättivät. Kouluttaja joutui het-
kittäin pitelemään meitä kurssilaisia tiukasti 
kiinni ja toppuuttelemaan, kun keskustelu 
velloi sivuraiteille. Pohtiessamme sukupui-
tamme ja sukujemme naisia monet kokivat 
ahaa-elämyksiä. Itsekin havahduin ajattele-
maan omaa sukuani ja juuriani aivan uudesta 
näkökulmasta. Eikä pohdinta koulutukseen 
päättynyt, vaan sama ajatustyö jatkuu yhä.

Toisena viikonloppuna käsiteltiin naisen 
asemaa ja johtajuutta. Kotitehtävänä meillä 
oli lukea pyhien naisten elämänkertoja. Ne 
herättivät ajattelemaan jälleen kerran. Tar-
kemmin en pysty ilmaisemaan, mitä nämä 
ajatukset ovat, sillä niin paljon pyörii yhä 
edelleen päässäni – vielä yli kuukausi tuon 
toisen kokoontumisen jälkeen. 

Mielikuva NNKY:läisestä 

Piirtäessämme NNKY:n prototyyppi-
naista olimme hankalan tehtävän edessä, 
sillä niin monenlaisia naisia on toiminnassa 
mukana. Ja niin monista eri syistä. Itse olen 
tiennyt NNKY:n olevan olemassa, mutta en 
edes kurssilla tiennyt, mikä NNKY tarkalleen 
on ja mitä se tekee! Enkä osannut selittää 
kyselijöille, mihin koulutus tähtää tai mikä 
se tarkalleen on. Nyt siihen osannen vasta-

On ihanaa olla  
nainen

ta jo paremmin, tyhjentävästi en ehkä vielä. 
NNKY on kuitenkin imaissut mukaansa, hil-
jaa mielessäni mietin, mikä on seuraava asia, 
mitä NNKY:n siipien suojissa haluan ja voin 
tehdä. Elämä näyttänee.

Jokainen nainen on johtaja 
omassa elämässään

Kolmannelle koulutuskerralle en valitet-
tavasti päässyt mukaan, mutta hengessä 
olin mukana. Naisten ei tarvitse olla suurten 
yritysten suuria johtajia, jokainen nainen on 
johtaja omassa elämässään. Ja erilaisia nai-
sia yhdistää aina jokin asia, tässä koulutuk-
sessa se oli selvästi usko ja kristillisyys. 

Kymmenkunta hyvin erilaista naista voi 
löytää helposti lisää yhdistäviä tekijöitä, kun 
lopetetaan tiukasti tämän hetken elämänti-
lanteeseen tuijottaminen; joku voi olla nyt 
siinä elämäntilanteessa kuin itse olin vuosia 
sitten tai itse tulen elämään samoja tilanteita 
vuosien päästä, mitkä joku toinen elää juuri 
nyt. 

Mikä oli koulutuksen saldo? Uusia ystä-
viä, yhteyksiä, kokemuksia, itsetuntemusta 
hieman lisää, eväitä elämään ja hirmuinen 
myllerrys pääkoppaan. On ihanaa olla nai-
nen!

Katja Kareinen 

Miksi 
Nuorten 
naisten 
akatemia?

Nuorten naisten akatemia pidettiin Joen-
suussa kolmena viikonloppuna helmi-maa-
lis-huhtikuussa. Koulutukseen osallistui 11 
naista itäisestä Suomesta: kahdeksan nuorta 
naista ja kolme entistä nuorta, lisäksi tulevai-
suuden nuoria naisia edusti kolmen kuukau-
den ikäinen Sanja. 

Tämä alun perin Helmiakatemiaa var-
ten suunniteltu koulutusrakenne oli toimi-
va. Kevättalvella ja kerran kuussa käytettiin 
perjantai-ilta ja lauantaipäivä koulutukseen. 
Ryhmän kokoonpano oli sopiva kouluttajien 
määrään nähden. Koulutuksessa käsiteltiin 
naisen elämää ja toimintaa monesta näkö-
kulmasta: Mikä nainen! – Ihminen, ruumis, 
sielu, henki. Nainen kirkossa, yhteiskunnas-
sa, NNKY:ssä. Nainen ja luonto.

Koulutuksen tavoitteena oli kehittää 
nuorten naisten johtajuutta, yhteisöllisyyt-
tä, voimaantumista ja näkyvyyttä NNKY-
liikkeessä sekä saada NNKY-toimintaan 
mukaan lisää naisia kehittämään toiminnan 
sisältöjä ja rakenteita sekä viemään NNKY-
liikettä eteenpäin.

Koulutus alkoi siitä, kun tultiin koolle sa-
maan paikkaan ja samaan aikaan. Aluksi kat-
seltiin, kuulosteltiin ja tutustuttiin. Pohdittiin 
miksi ollaan täällä. Ryhmän syntyminen alkoi 
käynnistyä ja koulutusteemojen käsittely 
saattoi alkaa.

Seuraavaa Nuorten Naisten Akatemiaa 
on alustavasti suunniteltu Ouluun ensi vuo-
den alkuun. Tervetuloa mukaan!

Riitta Räntilä

Mari Hyttinen

Ekumeenista
vastuuviikkoa ja
Väkivallatonta

viikkoa vietetään
17.–24.10.2010

teemalla

”Pyri sopuun –
rakenna rauhaa”.

Tarjolla mm. tapahtumia,
aineistoa seurakunnille

ja kouluille sekä
Väkivallasta sovintoon
-näytelmä yläkoulu- ja

lukioikäisille.

Tutustu tarjontaan osoitteissa
www.vastuuviikko.fi ja

www.evl.fi/vakivallastasovintoon
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Unelmieni 
Oulun NNKY:
Aikaa olla, kuunnella 
ja pysähtyä

Oulun NNKY:n johtokunta kokoontui kesän alussa unel-
matyöpajaan miettimään, mitä toivomme yhdistyksen tarjo-
avan jäsenilleen ja millaisena haluamme sen näyttäytyvän. 
Millainen on unelmieni yhdistys viiden tai kymmenen vuoden 
kuluttua?

– Ilman unelmia mikään asia ei kehity, eikä mene eteen-
päin. Ilman unelmia lakkaamme olemasta, siksi johtokunnal-
la on jopa velvollisuus unelmoida, johtokunnan puheenjoh-
taja Riitta Hirvonen perustelee työpajan järjestämistä. 

Johtokunnan jäsenet miettivät ja kirjasivat ylös omat toi-
veensa ja unelmansa. Saaliiksi saatiin lukuisia toimintaideoi-
ta, mutta työpajan tarkoitus oli myös pohtia syvällisemmin, 
tunteen ja ajatuksen tasolla, omaa unelmiemme yhdistystä.

– Kuinka voisimme tehdä Oulun NNKY:stä mahdollisim-
man monen naisen ja tytön ikioman paikan, jossa heidän oli-
si hyvä olla ja jossa he voisivat levollisesti vain olla ja tuntea 
itsensä hyväksytyksi ja arvokkaaksi?

Nähty ja kuultu nainen

Unelmatyöpajan keskeisenä antina oli ajatus Oulun 
NNKY:stä ystävällisenä ja vieraanvaraisena paikkana, jossa 
jokainen nainen ja tyttö tulee nähdyksi omana itsenään.

– Meillä pitää olla aikaa pysähtyä ja kuunnella, mitä ihmi-
sillä on mielen päällä. Ihminen ei saa jäädä tekemisen alle, 
Hirvonen kiteyttää. 

Työpajan kortteihin piirtyi ajatuksia siitä, miten meillä 
tulisi olla herkkyyttä sille, mitä ajassa liikkuu ja rohkeutta 
tarttua siihen. Moni halusi NNKY:ssä toteutuvan suvaitse-
vaisuuden, erilaisuuden hyväksymisen, kaikenlaisten naisten 
kohtaamisen taidon ja ihmisläheisyyden ajatuksen.

Toimintaideoita

Jotta naiset ja tytöt saataisiin tulemaan yhdistykseen, 
tarvitaan tietysti myös toimintaa. Mutta paraskin tilaisuus 
menettää vetovoimansa, jos kokemus ei ole houkutteleva ja 
kannustava. Ja siihen asiaan voivat vaikuttaa vain ne, jotka 
aktiivisesti yhdistyksessä toimivat.

Toiminnaksi toivottiin keski-iän kriisiä poteville naisille le-
poa ja virkistystä esimerkiksi hiljaisuuden retriittien, luostari-
vierailujen tai luonto- ja suunnistuskurssin muodossa. Yhtei-
set retket, matkat ja vaellukset koettiin tärkeinä. Uudelleen 
esiin nostettiin ajatus siitä, että NNKY:n väki menisi yhdessä 
adventtikirkkoon ja kokoontuisi jälkeenpäin kirkkokahville.

Tulevaisuuden Oulun NNKY on hämärän peitossa, mutta 
unelmatyöpajalaiset toivovat, että vanhaan ei jäädä roikku-
maan, vaan meillä olisi rohkeutta muuttua, ottaa vanhasta 
paras ja luoda hyvää uutta.

Hilkka Lahti
Oulun NNKY:n johtokunnan jäsen

”Tap-tap-taputellen, taputellen, terve vaan…”, laulu ka-
jahtaa Jyväskylän NNKY:n salissa. Muoviliinoilla peitetyt 
pöydät reunustavat salia, jonka keskelle on levitetty suuri 
päiväpeitto pienimpien ryömintäalustaksi. Peiton ympärille 
on kerääntynyt nelisenkymmentä Monimessi-kävijää: äitejä, 
lapsia, mummoja, maahanmuuttajapalvelujen työntekijöitä, 
monenikäisiä vapaaehtoisia. On perjantaiaamu kymmenen 
jälkeen ja menossa on Monimessin aloituslaulu. Laulami-
sen jälkeen puhutaan päivän aiheesta ja ruvetaan syömään 
aamupalaa. Sitten touhutaan teeman mukaan esimerkiksi 
keittiössä tai askarrellaan ja samalla opetellaan arkisuomea. 
Suurelle osalle kävijöistä tämä on jo tuttu rutiini.  

 
Jyväskylässä on toiminut monikulttuurinen perhekahvila 

Monimessi jo vuodesta 2003. Alun perin järjestäjinä toimivat 
MLL ja kaupungin maahanmuuttajapalvelut. Vuosien varrel-
la yhteistyökumppaneita on ollut useita ja tilaongelmat ovat 
varjostaneet perhekahvilan onnea.

 
Vuoden vaihteessa Monimessi oli jälleen vailla tiloja ja 

satuin kuulemaan tästä käydessäni Monikulttuurikeskus 
Gloriassa. Näin tässä oitis mahtavan mahdollisuuden tehdä 
yhteistyötä. Perhekahvila tarvitsi tilan ja me Ännälässä jo kai-
vattiin tapaa tehdä monikulttuurityötä useamman vuoden 
tauon jälkeen. Muutama puhelinsoitto ja ryhdyttiin järjestä-
mään tapaamista NNKY:läisten ja Monimessin vetäjien vä-
lille. Johtokunta saatiin nopeasti idean taakse ja helmikuun 
alussa käynnistyi ensimmäinen Monimessi Puistotorilla. Tä-
män jälkeen Ännälän eteinen on joka perjantai täyttynyt 
kengistä, piha lastenvaunuista ja neljä-viisikymmentä joka-
viikkoista kävijää on löytänyt uuden paikan.

 
Monimessi toimii kohtaamispaikkana erityisesti nuorille 

maahanmuuttajaäideille, jotka muuten viettäisivät päivänsä 
kotona lasten kanssa. Monimessissä voi harjoitella suomen 

kieltä ja jokapäiväisiä taitoja, vaihtaa kuulumisia ja tutustua 
uusiin ihmisiin. Maahanmuuttajapalveluissa arvostetaan Mo-
nimessiä ja useasti se onkin ensimmäinen paikka johon maa-
hanmuuttajat ohjataan Suomeen saapumisen jälkeen.

 
 – Yksin kävijämäärä kertoo kuinka tärkeä kiinnekohta 

tämä paikka monille äideille on. Monimessi on rento, help-
po paikka tulla. Tänne voi tulla omana itsenään ja tuntea 
yhteisöllisyyttä, toteaa Tuula Kotiniemi Jyväskylän ensi- ja 
turvakodin maahanmuuttajatyötä tekevä perhetyöntekijä.

 
Monet pitävät myös tärkeänä, että Monimessissä eletään 

suomalaista monikulttuurista arkea, johon kuuluu myös suo-
malaisten ja muiden kulttuurien juhlapyhien huomioiminen. 
Vuoden myötä vietetään niin ystävänpäivää, joulua kuin per-
sialaista Noorozia. Mukana on myös suomalaisia perheitä ja 
kulttuurivaihtoa tapahtuukin molempiin suuntiin.

 
Kaksi ja puoli tuntia perjantaiaamuna vierähtää nopeasti 

ja ennen kuin huomaankaan on taas loppulaulujen aika. Ihan 
lopuksi vielä Glorian työntekijä Anu Juurakko jakaa nuo-
rimmille kävijöille tassutarrat. Pieni tarra liimautuu käteen 
ja Anu toivottaa iloisesti jokaiselle ”kiva kun kävit, nähdään 
taas!”

 
Tanja Nieminen

Monikulttuurikahvila 
löysi uuden kodin Jyväskylän NNKY:ltä

”Karhu nukkuu, karhu nukkuu talvipesässään” – Monimessin loppuleikin ajaksi laitetaan pikkukarhut nukkumaan.

MONIMESSI
Kaikille avoin perhekahvila on avoinna perjantaisin 

9.30–12. Aamupalan saa 0,50 e /hlö, 1 euro/perhe.  Os. 
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä. Tervetuloa mukaan!

 
Monimessin järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kau-

pungin maahanmuuttajapalvelut, Monikulttuurikeskus 
Gloria ja Jyväskylän NNKY.

Kiitos
kukista, 
korteista, 
enkeleistä, 
lauluista ja 
onnen-
toivotuksista!
Kiitollisuudella 
ajattelen 
teitä kaikkia!
 
Maarit 
Peltoniemi
Oulun NNKY

Tanja Nieminen
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Joensuun NNKY:n tiloissa, Malmikatu 
2:ssa, on toiminut nukkekerho jo vuoden 
2007 syksystä lähtien. Kerhossa on valmis-
tettu pääasiassa koristenukkeja nukketaitei-
lija Marinan johdolla. Nuket on tehty alusta 
alkaen käsin, aloittaen niiden päästä, käsistä 
ja jaloista ja edeten vartaloon ja lopulta vaa-
tetukseen. Lopputuloksena on aina yksilöl-
linen ja omanlaisensa nukke, joka edustaa 
aina omaa itseään.  

Nukkeja voi tehdä mistä vain

Nukkejen materiaalina ja perusainekse-
na käytetään pääasiassa askarteluliikkeistä 
saatavaa Fimo-massaa. Sitä on saatavissa 
kaikissa sateenkaaren väreissä. Tarpeen mu-
kaan sitä valmistetaan myös hileisenä versio-
na fantasianukkeja varten, ja ainahan nuken 
voi tehdä myös ihan valkoisesta massasta 
ja maalata sen sitten haluamillaan väreillä. 
Massasta valmistetaan muovailemalla ensin 
pää, kädet ja jalat.

Nukke muovaillaan massasta ensin käsin 
haluttuun muotoon. Tämä vaihe voi kestää 
kauankin ja nukke ”hakee tilaansa” kunnes 
saavutetaan haluttu kokonaisuus.  Sen jäl-
keen nuken aihio laitetaan 110° lämpöiseen 
uuniin kovettumaan. Kun se on kovettunut 
uunissa, se saa luonnollisesti jäähtyä. 

Nukke saa kasvot ja vaatteet

Uunin jälkeen alkaa tärkeä ja hengen 
luova maalaamisosuus. Nukelle maalataan 
silmät, suu ja posket ja ylipäätään kaikki kas-

voihin tarvittava. Tämäkin vaihe voi kestää 
pitkään, kun mietitään nuken silmien väriä 
suhteessa sen hiuksiin ja vaatteisiin. 

Kasvojen maalaamisen jälkeen nukelle 
kiinnitetään hiukset. Hiuksina voi käyttää 
valmista nuken tukkaa tai vaikkapa villalan-
kaa, huopaa tai jopa rautalankaa ja höyhe-
niä. Jos nukelle tarvitaan miehisiä ominai-
suuksia, kuten parta ja viikset, käytetään 
tietenkin samoja materiaaleja hyödyksi. Ja 
ainahan voi saavuttaa toivotun tuloksen ihan 
maalaamalla. 

Tämän jälkeen aloitetaan vaatteiden val-
mistaminen. Vaatteet nukke saa tietenkin 
persoonansa vaatimusten mukaan, kuten 
kasvonpiirteensäkin. Etenkin vaatteiden 
suhteen vain mielikuvitus on rajana. Kaik-
kea mahdollista ja mahdotontakin voi niissä 
käyttää hyödykseen. Kun kysymyksessä on 
koristenukke, yllättävän hauraatkin materi-
aalit tulevat kysymykseen. 

 
Vaatteita voi valmistaa niin vanhoista 

kangastilkuista kuin toki niille varta vasten 
ostetuista kankaistakin. Nukenteossa kyytiä 
saavat vanhat huivit ja villasukat. Käytetyt 
materiaalit voivat olla melkein mitä tahansa. 
Esimerkiksi nukkekerholainen Elisa teki nu-
ken, jonka merituulessa hulmuavat vaatteet 
valmistuivat talouspaperista.

 
Itsekin voi nähdä vaivaa ja ommella, neu-

loa tai virkata juuri tiettyä nukkea varten tar-
koitetun kauniin paidan tai mekon. Merkille-
pantavaa on se, että nukke saa vaatteekseen 
jotain merkityksellistä ja tärkeää, niin että se 

edustaa jotain tarkoitusta koko olemuksel-
laan. Näin nukesta tulee entistä tärkeämpi 
sen omistajalle.

Nukentekijän iätön nuoruus

Nukkekerho on tarjonnut mukavaa te-
kemistä ja kiintoisaa jutustelua kaikille osal-
listujilleen. Kerhossa kävijät ovat edusta-
neet useita sukupolvia, 17-vuotiaista aina 
75-vuotiaisiin. Tässä kohtaa yhdistyksen 
nimi Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys on 
enemmänkin suuntaa antava ja painottuu ni-
menomaan sydämen ja mielen nuoruudelle. 

Kaikki kerholaiset  ovat tehneet oman-
näköisiään nukkeja kuka mihinkin tarkoituk-
seen itselle tai lahjaksi. Aiheet ovat olleet yl-
lättäviäkin, kun nukkeina on valmistunut niin 
tonttuja kuin sikoja, noitia ja vampyyrejakin.  
Kaikki nuket ovat olleet erilaisia, kuten teki-
jänsäkin. 

Nuket ovat saaneet osakseen ihailua ja 
kirvoittaneet makeat naurut aina tilanteen 
mukaan. Nukkekerhossa on puhuttu asiat 
halki ja otettu kantaa päivän polttaviin ai-
heisiin. Kulloinkin tapetilla ollut uutisaihe on 
käsitelty perusteellisesti nukkekerhossa.

Nukkekerho on perjantaiperhe

Kysyttäessä kerhon osallistujien mieli-
pidettä, saa kuulla monenlaista. Taimi esi-
merkiksi painotti erityisesti ajan tasalla py-
symistä tärkeissä asioissa. Lisäksi hän toi 
esille tärkeän asian eli huumorinkukan, joka 
rehottaa varsin komeana nukkekerhossa. 

Nukketaidetta
Joensuun NNKY:ssä

Sari mainitsi sen, kuinka mukavaa on tehdä 
käsitöitä ja nukkeja yhdessä. Sirkka-Liisa, 
kerhon varttunein jäsen, korosti sitä kuinka 
tärkeää on osallistua tekemiseen ja lähteä 
mukaan toimintaan. Laila painotti kerhon 
rentoa meininkiä ja sitä, kuinka mukavaa 
on kun erilaiset ihmiset, perjantaiperhe, ko-
koontuu. Erityisen tärkeää hänen mielestään 
on olla kiinnostunut toisen kuulumisista ja 
tekemisistä. 

Aila korosti sitä, kuinka mukavaa on, että 
naiset voivat puhua keskenään naisten jut-
tuja ja jokainen saa ajatella ja jutella ihan 
siitä mitä sylki suuhun tuo. Kaikkien mieles-
tä myös yhdessä leipominen ja herkkujen 
tekeminen on ollut mukavaa, samoin kivoja 
yllätyksiä ovat olleet kerhoon tuodut kotona 
leivotut kahvileivät!

Nukkekerho kokosi näyttelyn

Nukkekerholla oli oma näyttely Joensuun 
kirjastossa 23.8.–4.9. Näyttelyyn oli koottu 
kaikkia niitä ihanuuksia ja erikoisuuksia mitä 
kerhossa on saatu aikaan. Esillä oli mitä mo-
ninaisimpia nukkeaiheita, joten näyttely oli 
mukavaa katsottavaa niin aikuisille kuin lap-
sillekin.   

Marina Mustonen
Nukketaiteilija, nukkekerhon ohjaaja 

Joensuun NNKY:n nukkekerhossa valmistuu koristenukkeja. Kaikki nuket ovat olleet erilaisia, kuten tekijänsäkin.

Mari Hyttinen

Kuvat: Mari Hyttinen ja Laila Nieminen
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Kauniit pitsipuserot ja pitkän samettihameen heilahdus 
ovat olleet tuttu näky Tampereen NNKY:n toimistolla jo reilun 
puolen vuoden ajan. Yhdistyksen uusin aluevaltaus, roma-
nityö, käynnistyi viime kevättalvella, kun Ingrid Palm aloitti 
työnsä romaninaisten virikeohjaajana. Monipuolisen työuran 
romanien parissa tehneelle Ingridille työ NNKY:ssä on toivei-
den täyttymys: juuri tällaista hän oli halunnut tehdä.

– Vedän virikekerhoa nuorille romaniäideille, teen ko-
tikäyntejä ja olen tyttöjen apuna asioinnissa muun muassa 
työvoimatoimistossa. Säännöllisessä toiminnassa on nyt mu-
kana kuusi tyttöä, joista viisi on yksinhuoltajia. He kaikki ovat 
kipeästi tuen tarpeessa, Ingrid kertoo. 

Toiminnan näkynä on tukea nuoria romaniäitejä rakenta-
maan omaa identiteettiään ja ottamaan vastuu äitiydestään 
ja elämästään sekä opetella sitoutumista. Virikekerho tarjo-
aa vertaistukea, keskusteluapua, hemmotteluhetkiä ja mah-
dollisuuden kehittää muun muassa kädentaitoja. Toisinaan 
tehdään myös retkiä ja mennään muiden ihmisten sekaan, 
sillä kerhon yhtenä tavoitteena on päästä eroon ihmispelos-
ta. 

Yksin lastensa kanssa elävä nuori romaniäiti on suures-
sa vaarassa syrjäytyä. Siksi Tampereen NNKY:n romanityön 
konkreettisena tavoitteena on työ- tai opiskelupaikan löytä-
minen, mikä voi olla erittäin hankalaa. On helpompi jäädä 
kotiin, sillä kodin ulkopuolella romanit kohtaavat jatkuvasti 
ennakkoluuloja ja eriarvoista kohtelua. 

Koti ja koulu -sarja. Tammi. 
Kansainvälisessä vertailussa perus-

opetuksen oppimistulokset Suomessa 
ovat erinomaisia ja pysyneet korkeina 
koko 2000-luvun. Kun tulokset kou-
lussa ovat hyviä, tarvitaanko oppimi-
seen kotia lainkaan? Toki tarvitaan! 
Vauvaiästä lähtien oppiminen on lap-
selle luontaista eikä sitä pidä vähek-
syä. Tammen uusi Koti ja koulu -sarja 
sisältää innostavia ja motivoivia kirjoja 
pienille oppijoille ja koululaisille. Kuvi-

tus on kirjasarjassa vahvasti esillä ja vaikka kirjat edustavat 
vapaa-ajan kirjallisuutta ja puuhakirjoja, niiden tekijöinä ovat 
alansa asiantuntijat. Esimerkiksi 7–13-vuotiaille suunnatusta 
Treeni-kirjastosta löytyy pitkän linjan opettajankouluttaja 
Hellevi Putkosen ja luokanopettaja, kasvatustieteiden toh-
tori Jussi Sinnemäen työskentelyvihkonen Matematiikan 
Treeni. Vihkosen tarkoituksena on säilyttää matikan oppi-
misen ilo vielä kahden ensimmäisen koululuokan jälkeenkin, 
jolloin monien lasten suosikkioppiaine muuttuu jostain syys-
tä tylsäksi ja negatiivisia tunteita herättäväksi. Hellevi Put-
konen suositteleekin vihkosen tekemistä vain puoli tuntia 
kerrallaan, jotta kirjan charmi säilyy ja eritoten tytöt voisivat 
sanoa, että ”osaan matematiikkaa kuin jumalatar”. Kirjasar-
jaan sisältyvät vanhemmillekin omat A&O–Auta oppimaan 
-kirjat. Niistä lasta läksyjen teossa tukevat vanhemmat, ja 
isovanhemmat, voivat päivittää tietonsa mm. matematiikan 
ja englannin opetuksesta nykypäivän koulussa – ja luntata 
sääntöjä samalla omiinkin tarpeisiinsa.

Karkumatka. Anna Cavalda. 
Gummerus 2010. 

Anna Gavalda (s. 1970) edustaa 
ranskalaista uuden polven kirjallisuutta. 
Hän on julkaissut novelleja, romaaneja 
ja nuortenkirjan. Uusin teos Karkumat-
ka kertoo kolmekymppisten sisarusten 
hetken irtiotosta aikuisuudesta ja pa-
luusta nostalgisiin muistoihin, kun he 
karkaavat sukuhäistä tapaamaan nuo-
rinta veljeään. Karkumatka-pienoisro-
maani on sopivan kevyttä ja ilmavaa 

matkalukemista etupenkille, junaan, linja-autoon... Itse nau-
tin hitaasta elämästä riippumatossa ja ihmettelin kirjasta 
huokuvaa kovaa yritystä olla niin ”cool” ja vaihtoehtoinen.

Savon patikointiopas. 
Pertti Rovamo & Aini Rössi. Edita 2010. 

Retki Stadissa. Antero Rautio. 
Edita 2008. 

Vihreät sylit.  Elina Nummi. 
Edita 2010.

Edita julkaisee kiinnostavia luonto- 
ja retkeilykirjoja, joista löytyy innosta-
via kohteita moneen käyttöön. Savon 
patikointioppaan taustalla on Etelä- ja 
Pohjois-Savossa viime vuosina tehty 
määrätietoinen työ maakuntien retkei-

lymahdollisuuksien parantamiseksi. Opas esittelee erityises-
ti patikoijille tarkoitettuja reittejä, mutta kirjaa voi käyttää 
matkaoppaana muillakin tavoin liikuttaessa.

Retki Stadissa -kirjan reitit eivät rajoitu vain keskustaan ja 
sen liepeille, vaan reittien varrella on mukana Helsingin 54 
kaupunginosaa. Koska nähtävääja koettavaa on paljon, on 
opas jo pitkäänkin kaupungissa asuneelle kiinnostava löytö-
retki ja vinkkilista. Kirjan avulla on helppo bongata esimer-
kiksi kaikki Helsingin kartanot ja tutustua niiden historiaan.

Vihreät sylit esittelee innostavasti kävelyretkiä niin tun-
nettuihin Helsingin puistoihin kuin tuntemattomampiin vi-
herkeitaisiin asuinalueilla. Esimerkiksi Pitäjänmäelle ei puis-
toturisti välttämättä ensimmäisenä mene. Sieltä kuitenkin 
löytyy mm. Strömbergin puisto, joka on luonnonvaroiltaan 
arvokas ja myös kulttuurihistoriallisesti kiinnostava, koska se 
on kuulunut aikoinaan Talin kartanon alueisiin. Puistoa hallit-
see komea koski, jonka voi ylittää loikkimalla isojen kivipaa-
sien yli. Tämä on kirjan innoittamana testattu – ja hienolta 
koski näytti ja ylitse loikkiminen tuntui. Kuvassa koski.

Kirjat kokosi Mari Hyttinen

Kirjoja, kirjoja

– Romani tulee aina vasta kakkosena. Jopa maahan-
muuttajia kohdellaan Suomessa paremmin kuin meitä, jotka 
olemme asuneet täällä paljon kauemmin. Esimerkiksi Tam-
pereen kaupungilla on töissä maahanmuuttajia mutta ei yh-
tään romania, Ingrid toteaa. 

Tällä hän ei halua syyttää tai moittia maahanmuuttajia 
vaan osoittaa, millaista on elää romanina suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Liian usein nähdään vain väri. 

– Ihmisinä me olemme kaikki samanarvoisia, vaikka olem-
mekin erivärisiä. Työnantajat voisivat raivata tietä suvaitse-
vaisuudelle palkkaamalla rohkeasti romaneja töihin, Ingrid 
toivoo. 

Nuoria romaninaisia tukeva työ jatkuu Tampereen 
NNKY:llä ainakin tämän vuoden loppuun. Ensi vuonna toi-
minta jatkuu, jos rahoitus järjestyy. Ingrid Palm toivoo voi-
vansa jatkaa hyvin alkanutta työtä yhdistyksessä ja suun-
nittelee työnkuvan laajentamista muun muassa koulu- ja 
päiväkotivierailuilla. Hänelle toisten romanien auttaminen 
on elämäntehtävä, jonka hän kokee saaneensa kutsuna Ju-
malalta.

– Jumala siunaa kaksinkertaisesti takaisin sen minkä an-
nan omastani. Hän vie työnsä joka tapauksessa päätökseen, 
Ingrid sanoo. 

Sinikka Pylkkänen

Tampereen NNKY 

tukee nuoria 
romaniäitejä 
elämässä eteenpäin

Nuoria romaninaisia tukeva työ jatkuu Tampereen NNKY:llä ainakin tämän vuoden loppuun. Ensi vuonna toiminta jatkuu, jos rahoitus 
järjestyy. 

Elina Kujala
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Kotka KFUK har tidigare varit en mycket aktiv förening, 
tack vare dugliga ordföranden och trogna medlemmar. Ty-
värr har också vi i Kotka fått erfara samma tendens som an-
dra föreningar, ej bara KFUK, att föreningsverksamheten 
inte mera intresserar människor. Vi var redo att sluta med 
verksamheten, men ingen ville vara den som slog klubban 
definitivt i bordet. Alltså fanns bara det andra alternativet 
kvar: fortsätta men hur och med vilka medlemmar.

Migrationen fån olika länder har varit relativt livlig i vår 
stad och av diakonissorna fick vi stöd för vår tanke: hur 
klarar dessa människor från varma länder i vårt kalla kli-
mat med blotta sandaler utan värmande yllestumpor? Vi i 
föreningen är alla ”i den åldern”, att vi fått lära oss sticka.

Årsmötet 2009 beslöt köpa yllegarn och den som ville 
fick sätta igång och sticka. Till julen kunde vi ge åt Langin-
koski diakoni och migrationsarbete 50 par sockor av varie-
rande storlek för att delas åt behövande familjer.

Vår förening har för få träffar under året, att sticka en-
dast på möten hade inte gett ett bra resultat. Utan med-
lemmarna handarbetade hemma under lediga stunder.

Diakonissornas tack och glädje eggade oss att fortsätta 
med projektet tillsvidare. Trevligast skulle det vara med 
”stickkvällar” men de ger inte så bra resultat, som arbetet 
hemma framför TV-rutan.

Det känns bra att åtminstone några små och stora föt-
ter fått varma sockor. I mars var ytterligare 20 par färdiga 
och nu väntar ett trettiotal sockor att delas ut i höst.

Vi rekommenderar varmt sysselsättningen, trots att hä-
len vållade litet besvär i början.

De flesta sockorna är stickade av garnet Seitsemän vel-
jestä (Sju bröder) men också det tunnare Nalle-garnet har 
använts. Vantar och halsdukar är snabba att sticka och tas 
emot med tacksamhet. Långa halsdukar är igen moderna

Arbetena kan vara enfärgade eller randiga i glade fär-
ger, allt efter smak och tycke.

Lycka till med ert försök, åtminstone är känslan att hjäl-
pa sin medmänniska härlig.

Varma hälsningar från Kotka KFUK till er alla!

Carita Korhonen, ordförande

100 par sockor

Kuten muuallakin maailmassa NNKY toimii Gambiassa 
ruohonjuuritasolla naisten, tyttöjen ja perheiden auttamisek-
si. Gambian NNKY on perustettu 1976 ja jäseniä sillä on 60 
eri kristillisistä tunnustuskunnista. Kristittyjä Gambian 1,7 
miljoonasta asukkaasta on noin 5 prosenttia ja heillä on yh-
teistyöelin Kristittyjen neuvosto. NNKY:n jäsenet tulevat eri 
taustoista, eri alueilta ja ovat eri-ikäisiä. Näin NNKY:n jäsenil-
lä on laajasti tietoa naisten ja tyttöjen ongelmista. 

Toimintansa alusta saakka Gambian NNKY:llä on ollut 
erilaisia hankkeita naisten ja tyttöjen auttamiseksi. Esimer-
kiksi köyhyyden poistamisohjelma työllistää yli 200 naista, 
joilla ei ole muuta toimeentulon lähdettä.

Puheenjohtaja Matilda Johnson kannustaa naisia 

Gambian NNKY:n puheenjohtaja Matilda Johnson on 
monessa mukana. Huolimatta lukuisista luottamustehtä-
vistään omassa seurakunnassaan hän tuli mukaan NNKY:n 
toimintaan vuonna 2000. Ystävä oli kertonut järjestöstä ja 
Matilda koki, että nyt on aika laajentaa toiminta-aluetta ja 
hän halusi myös tehdä vapaaehtoistyötä.

Koulutukseltaan Matilda on kirjastonhoitaja ja johtami-
sen opettaja. Työpaikkana on nyt Gambian yliopisto, johon 
Johtamisen kehittämisen instituutti hiljattain yhdistettiin. 
Hän on siellä työssä sekä kirjastossa että opettajana. Gam-
bian NNKY:ssä Matilda valittiin varapuheenjohtajaksi jo liit-
tymisvuonna ja puheenjohtajana hän aloitti vuonna 2007. 
Matildan koulutus antaa hänelle hyvän pohjan sekä hänen 
oman puheenjohtajuuteensa hoitamiseen että naisten voi-
maannuttamiseen.

Kehitysyhteistyöhanke vähentää naisiin kohdistu-
vaa väkivaltaa

Gambian NNKY:lle avautui mahdollisuus tulla mukaan 
Suomen ulkoasiainministeriön tukemaan kansalaisjärjestö-

jen kehitysyhteistyöhankkeeseen. Saara Ruokonen ja Saija 
Sambou olivat huhtikuussa 2009 hankesuunnittelumatkalla 
Gambiassa ja tapasivat myös Matildan ja kaksi muuta hal-
lituksen jäsentä. Matildan yhteystiedot he olivat saaneet 
Tampereen NNKY:ltä. 

Kehitysyhteistyöhankkeen tarkoitus on luoda moniam-
matillinen verkosto naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien aut-
tamiseksi ja tämän väkivallan vähentämiseksi. Ruokonen oli 
jo vetänyt vastaavaa hanketta Marokossa ja Sambou halusi 
saman myös Gambiaan, jossa hänellä oli jo ennestään yhte-
yksiä muutamiin kansalaisjärjestöihin ja poliiseihin.

Moniammatillinen verkosto kiinnostaa Gambiassa

Suomalaisena järjestönä kansalaisjärjestöjen kehitysyh-
teistyöhankkeeseen on RaTas – Kristillisen tasa-arvon puo-
lesta ry. Se on Suomen Kehitysyhteistyöliitto ry FINDECOn 
jäsenjärjestö. FINDECO on pienten kristillisten kehitysyh-
teistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestö, joka hakee hank-
keet.

Hankerahoitus saatiin vuosille 2011–2013. Gambian 
NNKY on kumppanijärjestö ja kuuluu seitsenjäseniseen oh-
jausryhmään, jossa on sekä järjestöjen että viranomaisten 
edustajia. Verkostofoorumiin kuuluu jo lähes 30 tahoa.

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin kesäkuun lopulla 
Gambian pääkaupungissa Banjulissa. Suomen tiimistä siihen 
osallistui Ruokosen ja Samboun lisäksi Erika Uotila. Hanke 
on lähtenyt käyntiin hyvin. 

Aloitusseminaari uutisoitiin laajasti ja mm. eräs radioka-
nava on lähettänyt siitä ohjelmaa useaan kertaan. Sen seu-
rauksena useat järjestöt eri puolilta maata ovat ottaneet 
yhteyttä kertoen halustaan tulla mukaan tähän tärkeään ver-
kostoon.

Saara Ruokonen

Ruohonjuuritason työtä 
Gambian NNKY:ssä

Gambian NNKY:n puheenjohtaja Matilda Johnson ja Child Protection 
Alliance:n johtaja Njundu Drammeh kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö-
hankkeen aloitusseminaarin tauolla.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähentävän hankkeen aloitusseminaariin 
osallistui myös paikallinen poliisi. Hanketta mainostettiin monin tavoin, 
mm. t-paitojen selkäpuolella luki ”Kunnioita naisten ja tyttöjen oikeuksia”. 

Saara Ruokonen Saara Ruokonen

Mari Hyttinen
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Toukokuussa, kun emme vielä osanneet aavistaakaan, 
miten aurinkoinen ja lämmin kesä meille annettaisiin, ta-
pasimme Lehmonkärjessä, Asikkalassa riemuiten upeasta 
viikonlopusta. Vääksyn NNKY sai olla kokoonkutsujana ete-
läsuomalaisille NNKY-yhdistyksille. Vihdoinkin saimme jakaa 
tätä Vääksyn NNKY:n yhdessäolon riemua muita yhdistyksiä 
edustavien naisten kanssa. 

Olemme Vääksyn NNKY:ssä pyrkineet järjestämään noin 
kerran vuodessa yhteisen toimintapäivän tai viikonlopun 
Lehmonkärjen huviloissa. Näistä kerroista on poikkeuksetta 
jäänyt meille monia ihania muistoja. Lehmonkärki on perhe-
yritys ja sen idearikkaat ja ystävälliset omistajat Marjo ja Ari 
Yrjölä ovat tehneet aina kaikkensa, jotta me viihtyisimme. 
On ilo omalta pieneltä osaltaan tukea tällaista yrittäjyyttä. 
Siksi oli luonnollista, että kun yhdistyksemme sai vieraita, ha-
lusimme vastaanottaa heidät nimenomaan Lehmonkärjessä. 

Ja kun kaikki sattuu kohdalleen, Lehmonkärkeen valmis-
tui juuri upea Villa Aurum, jonne mahtuu majoittumaan 20 
henkilöä ja jossa on huikeat tilat yhdessäoloon. Olo oli kuin 
jouluna, kun odottelimme ovella uusia ja vanhoja tuttavuuk-
sia saapuviksi. Olimme sopineet, että tällä ensimmäisellä 
verkostotapaamisella Vääksyn NNKY esittelee omaa yh-
distystään ja toimintamuotojaan omannäköisellä tavallaan. 
Niinpä nytkin vieraamme löysivät itsensä arvotuista pien-
ryhmistä suorittamassa annettuja tehtäviä. Melkoisen pul-
putuksen, keskittyneen ohjeiden luvun, uusien sovellusten, 
naurunremakoiden ja leppeän odottelun jälkeen meillä oli 
kauniisti katettu pöytä alku-, pää- ja jälkiruokineen. Kädet oli 
hierottu sekä kynnet lakattu samalla värillä. 

Rukousta mitä upeimmassa kappelissa

Kun seuraavana aamuna aamiaisella hämmästelimme, 
miten Outilla ei ollutkaan kynnet lakattuna, totesi hän jää-
neensä yleisen hyvinvointitiimin palveluista Kahden lehmän 
saluunassa (Ritvan ja Pirjon huone) paitsi, sillä: “Ennen kuin 
ymmärsin, mistä oli kysymys, se oli jo ohi.” Jaksoin ihastella 
tätä lausahdusta! Eikö sovikin aika moneen asiaan?

Yritimme rytmittää ohjelmaamme siten, että asian äärel-
lä pohtiminen ja virkistävä yhdessäolo muodostaisivat niin 
antoisan kokemuksen, että kukin meistä tuntisi ladanneensa 
akkujaan arkea varten. Niinpä pohdimme omaa suhtautu-
mistamme rukoukseen mitä upeimmassa kappelissa: huvi-
lamme laajalla terassilla, josta mäntykangasmetsän ympä-
röimänä avautui näkymä Päijänteelle. Keinuimme saunan 
lauteilla saunakeinutuolissa (Ari-isännän hieno keksintö!) ja 
pulputimme kilpaa poreiden kanssa ulkoaltaassa kuunnel-
len musiikkia allaskaiuttimista. Vertailimme neljän erilaisen 
yhdistyksen toimintaa, jaoimme kokemuksia, kehittelimme 
uutta ja virittelimme televisioon tulet (paljastui takaksi). 

Nautimme ruoan henkilöauton kokoisen kristallikruunun 
alla, vaihdoimme terveellisen elämän vinkkejä, innostuimme 
toistemme ideoista, ihastelimme Runoa kuppina ja synny-
timme omia runoja. 

Ideat jakoon

Helsingin NNKY:n kokemukset viikonloppuna pidettä-
västä Helmi-päivästä viikoittaisen kerhotoiminnan sijasta 
kuulosti heti sopivimmalta toimintatavalta Vääksynkin yh-
distykselle, koska viikoittainen kerhotyö vaatii suurempaa 
sitoutumista. Kun käytössä ei ole työntekijää, vaan kaikki 
toiminta toteutetaan muun työn ohella, nousevat tällaiset 
kysymykset merkittäviksi. Pienillä yhdistyksillä ei ole varaa 
palkata omia työntekijöitä, joten pohdimme sitäkin, saatai-
siinko joihinkin työmuotoihin työntekijäapua esimerkiksi lii-
ton tuen avulla. Jos yksi yhdistys palkkaisi liiton avustuksella 
henkilön työhön, mahdollistettaisiin työajan jakaminen myös 
muiden yhdistysten tarpeisiin. 

Jäsenillat ovat ihana henkireikä meistä monille. Meillä 
vääksyläisillä on sellainen kokemus, että parhaiten jäsenillat 
toimivat, kun kokoontumispaikkana on jonkun jäsenemme 
koti. Olemme kokeilleet muitakin tiloja, mutta jälleen pa-
lasimme näihin ”koti-iltoihin”. Ihana asia on se, että meillä 
on avoimia ovia riittänyt. Keski-Uudellamaalla käynnistynyt 
leskityö oli kiinnostava työmuoto ja saanut alkunsa aidosta 
tarpeesta. 

Verkostotapaamiset jatkuvat

Suoraan jäsenistölle kohdistuvassa toiminnassamme voi 
löytyä mukavia yhteistyömuotoja ja siksi päätimmekin lä-
hettää jäsenkirjeemme ja -tiedotteemme toinen toisillem-
me tiedoksi. Tämä voi saada liikkeelle ihan konkreettista, 
yhdistysten yhteistä toimintaa tai antaa virikkeitä omalle 
toiminnalle. Keskustelimme myös yhteistyöstä Lahden Kirk-
kopäivillä ensi toukokuussa. Lisäksi Lahden NNKY viettää 
pian 90-vuotisjuhlavuottaan. Seuraavaa verkostotapaamista 
suunnittelimme huhtikuulle Helsinkiin, Vuorilahden kurssi-
keskukseen. 

Tämäkin unelmaviikonloppu mahdollistui liiton tukema-
na hankkeena. Vertailimme hintoja esimerkiksi sellaiseen 
vaihtoehtoon, jossa koko porukka olisi majoittunut hotel-
liin, jolloin majoituskustannukset olisivat olleet samat, ellei 
korkeammat. Nyt olimme kaiken aikaa omassa rauhassa, 
“kokoustilat” kaiken aikaa käytössämme, puhumattakaan 
siitä, että tila mahdollisti meille monia aitoja kohtaamisia 
toistemme kanssa. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte! Me 
vääksyläiset täällä maaseudulla muistelemme tätä kylminä 
talvi-iltoina sellaisella lämmöllä, että pikku kinokset sulavat!

Pirjo Ala-Hemmilä

Villinä verkostoitumaan!

Eteläsuomalaiset NNKY-yhdistykset kokoontuivat kesän alussa verkostotapaamiseen Lehmonkärkeen Asikkalaan. Tapaamisen emäntinä 
toimivat Vääksyn NNKY:n naiset, jotka esittelivät yhdistystään ja toimintamuotojaan omannäköisellä tavallaan: niin ruoat, hemmottelu-
hoidot kuin muu ohjelma valmistettiin yhteistyössä pienryhmissä, jotka arvottiin tapaamisen alkajaisiksi. Ryhmäkuvassa lähes kaikki ovat 
koolla. Kylpy paljussa taas ei ollut ollenkaan hassumpi tapa viettää yhteistä aikaa.

Arkistojen kätköissä ja 
paratiisitunnelmissa

Tämän kesän retkikohteeksemme Sysmän NNKY:ssä 
valitsimme Mikkelin. Helteisen päivän retkelle 13.7 lähti 
parikymmentä reippaan osanottajan joukko, johon kuului 
neljän miehen vahvistus. Hikisen bussimatkan (linja-auton il-
mastointi epäkunnossa) jälkeen oli miellyttävää kulkea Maa-
kunta-arkiston viileissä tiloissa. Osa arkistosta on uimahallin 
alla. Nähtäväksemme oli laitettu mm. vanhoja kirkonkirjoja 
Sysmästä. Mikkelissä on myös luovutetun Karjalan tietokan-
ta. Hyvän esittelyn lisäksi oli mielenkiintoista kuulla vanhan 
arkistomateriaalin konservoijan työstä. 

Keskellä katuja olevassa 1400–1500 lukujen vaihteessa 
rakennetussa Kivisakastissa saimme tutustua seudun kirk-
kohistoriaan ja vanhaan kirkolliseen esineistöön. Sakasti on 
1320-luvulla rakennetun puukirkon myöhemmin rakennettu 
sakaristo-osa. Sakastin alla ja ympärillä on ikivanha hautaus-
maa. Sakasti on yksi kaupungin symboleista.

Sali ja Keittiö-nimisen ruokapaikan mainion ja edullisen 
lounaan voimistamina jaksoimme suuntautua Anjan puistoa 
kohti. Iloksemme saimme Sysmästä toisen linja-auton, jossa 
tuuletus toimi vähän paremmin. Monia puita, pensaita, kuk-
kia ja lampia koettavaksemme tarjonnut puisto lintuineen, 
kotieläimineen ja viehättävine istuinryhmineen oli kuin pa-
ratiisi. Puisto on Anja Laaksosen yli 40-vuotinen elämäntyö. 

Päivän kahvihetken vietimme Raijan Aitassa. Vanhan na-
vetan yläkerrassa olevassa kahvilassa ja myymälässä tutus-
tuimme lähinnä pellavalankoihin ja mainioihin pellavakäsitöi-
hin ja joku löysi sopivaa vaatetta ostettavaksikin. 

Mikkelin ortodoksisessa kirkossa saimme katsauksen or-
todoksisen kirkon historiaan ja elämään tässä kaupungissa. 
Sysmän ortodoksit kuuluvat Mikkelin seurakunnan alaisuu-
teen. 

Vaikka emme ihan nuorta joukkoa olekaan, kaikki jak-
soimme hyvin ja valittamatta varsinkin menomatkan sauna-
kuumuuden. Kiitollisina yhdessäolosta, kaikesta koetusta, 
kesästä ja Jumalan suuresta armosta lauloimme paluumat-
kalla suvivirren ja hiljennyimme hartaushetkeen ja rukouk-
seen. 

Virva Hokkanen

Sysmän NNKY teki heinäkuussa retken Mikkeliin. Kesähelteellä Anjan 
puisto oli kuin paratiisi.

Päivi LindKatri MäkiPirjo Ala-Hemmilä
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Ulrika Holmlund osallistui Suomen Pu-
naisen Ristin avustusoperaatioon Haitissa, 
jossa tammikuussa sattunut voimakas maan-
järistys tuhosi pääkaupunki Port-au-Princen 
maan tasalle. Maanjäristyksessä kuoli yli 200 
000 ihmistä ja yli 300 000 loukkaantui. Avus-
tustyö Haitissa on Suomen Punaisen Ristin  
historian suurin yhdessä maassa toteutettu 
avustusoperaatio. Puolen vuoden aikana 
siellä on työskennellyt yli 100 Suomen Pu-
naisen Ristin lähettämää avustustyöntekijää.

Punainen Risti lähettää äkkilähtöihin eri-
koistuneet kansainväliset ERU-joukot (Emer-
gency Response Units) katastrofialueille 
heti, kun katastrofi tapahtuu. Työkutsu voi 
tulla milloin tahansa ja lähtö voi olla nopea. 
Ulrika Holmlund sai kutsun avustustyöhön 
Haitiin pääsiäisenä. – Minulla oli kokonainen 
viikko aikaa valmistella lähtöä, koska läh-
din Haitiin viimeisen ryhmän mukana. Kävin 
Suomen Punaisen Ristin ERU-koulutuksen 
vuoden alussa. Kävin peruskurssin viime 

vuonna ja heti koulutuksen alussa huomasin, 
että tämä on minun juttuni. 

Tehtävänä avustustarvikkeiden jakelu

– Olen aina ollut kiinnostunut avustus-
työstä ja halunnut lähteä maailmalle. Sosiaa-
lityöntekijän koulutuksella katastrofikohtei-
siin lähteminen on ollut aiemmin hankalaa, 
mutta uuden ERU-koulutuksen myötä siihen 
tuli mahdollisuus. Meidän tehtäviä Haitissa 
olivat avustustarvikkeiden jakelu ja jakelun 
koordinointi. Tiimissäni oli minun lisäkse-
ni neljä jäsentä Ranskasta ja yksi Suomessa 
koulutuksen käynyt islantilainen.

Katastrofityöhön osallistuvalta avustus-
työntekijältä vaaditaan ammatti- ja kielitai-
toa, sitkeyttä, sopeutumiskykyä sekä tot-
tuneisuutta työskentelemään vaikeissakin 
olosuhteissa. Punainen Risti toimii kansain-
välisessä avustustyössään aina yhdessä pai-
kallisen Punaisen Ristin tai Puolikuun kanssa. 
Paikalliset tuntevat maan ja ihmiset. 

Ketkä apua tarvitsevat?

– Aluksi vierailimme tutustumassa lei-
reissä, joissa avustustarvikkeita kaivattiin. 
Liikuimme ryhmässä, johon kuului yleensä 
kaksi avustustyöntekijää, yksi paikallinen 
vapaaehtoinen ja autonkuljettaja. Kaikissa 
leireissä avustustarpeesta neuvoteltiin leirin 
komitean (4-6 henkilön ryhmä) kanssa. Haas-
tattelukielinä olivat ranska ja Haitin kreoli, 
koska vain harvat puhuivat englantia. Itse en 
puhu ranskaa ja yhteisen kielen puuttumi-
nen oli joskus hankalaa.

– Perheet asuivat teltoissa tai itse teh-
dyissä suojissa. Yleensä ensimmäiseksi yri-
timme puhuttaa perheen naisia. Seuraavalla 
käynnillä paikallisia vapaaehtoisia oli muka-
na enemmän, jolloin kaikki perheet kirjattiin 
rekisteriin ja tunnistamisen helpottamiseksi 
he saivat rannekkeet. Leirien koko vaihteli 
50–2000 perheen välillä ja joskus rekiste-
röinti kesti useita päiviä. Kolmannella käyn-
nillä jaoimme avustustarvikkeet.

Apu 
menee 
perille
Ulrika Holmlund 
teki avustustyötä 
Haitissa

Helsingfors KFUK:n ja 
NNKY-liiton hallituksen 
jäsen Ulrika Holmlund 
(kuvassa keskellä)
oli Suomen Punaisen 
ristin lähettämänä 
avustustyöntekijänä 
Haitissa keväällä 2010. 
Avustustyöntekijä tekee 
konkreettisen työn ja nä-
kee kuinka apu menee 
perille.
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Haitissa perheille jaettavia avustustarvik-
keita olivat matot, huovat, moskiittoverkot, 
ämpärit veden hakuun, muoviset vesikanis-
terit veden säilyttämistä varten, muovipres-
sua, köyttä väliaikaissuojan sitomiseen, yksi 
laatikko keittiötarvikkeita sekä yksi laatikko 
hygieniatarvikkeita. Ruokaa Ulrika Holmlun-
din tiimi ei jakanut. – Leirien vartijat vastasi-
vat turvallisuudesta avustusten kartoituksen 
ja jaon aikana. Joskus, kun tarve on suuri, 
voivat avustustyöntekijät joutua vaaratilan-
teisiin. Sosiaalityöntekijänä olen tottunut 
kohtaamaan hankalia tilanteita, mutta on-
neksi mitään ikävää ei tapahtunut. 

Ihmisten elämä tuhojen keskellä

Televisiosta ja muusta mediasta ei aina 
saa todellista kuvaa katastrofeista ja ihmis-
ten elämästä tuhojen keskellä. – On vaikea 
ymmärtää, miten ihmiset asuvat teltoissa ja 
kuinka huono tilanne on. Mutta huolimatta 
hädästä ihmiset Haitissa olivat useimmiten 
iloisia ja positiivisia. Tehtävässäni minua 
varmasti auttoi se, että osasin laittaa omat 
tunteeni taka-alalle. Jos olisin miettinyt vain 
köyhyyttä ja kurjuutta ja sitä, miten hanka-
laa ihmisten elämä siellä on, en olisi kyennyt 
tekemään työtäni. Autettavia oli niin paljon 
– ja yhä edelleen valtavan monet asuvat tel-
toissa. 

Ulrika Holmlund asui 400 muun avustus-
työntekijän kanssa Port-au-Princessa teltta-
kylässä, jossa oli kenttäsuihkut, -ruokala ja 
wc:t. – Kun saavuin maahan, näin heti en-
simmäiseksi lentokentän lähellä sijaitsevat 
leirit. Kadut olivat huonossa kunnossa. Ihmi-
set pesivät kaduilla vaatteensa ja itsensä, oi-
keastaan kaikki tehtiin katujen varsilla. Ilma 
oli kuuma, lähes 40 °C ja ilmankosteus oli 
korkea. Turvallisuuden vuoksi telttakylässä 
oli tarkat säännöt. Alueelta ei saanut poistua 

klo 18–06 eikä yksin saanut liikkua. – Työtä 
tehtiin aamusta iltaan ja neljän viikon aikana 
oli pari vapaapäivää. Olisi ollut hienoa tava-
ta samalla Haitin NNKY:n naisia, mutta sii-
hen aika ei riittänyt.

– Neljän viikon jakso avustustyössä kului 
nopeasti. Pikkuhiljaa arki alkoi palata alueel-
le. Ihmisistä osa palasi töihin, markkinoilta 
saattoi ostaa vihanneksia ja koulut alkoivat 
avata oviaan. Myös avustusten jakaminen ja 
muu katastrofityö siirtyi yhä enemmän pai-
kallisten ihmisten harteille. 

Työ jatkuu

Avustustyö on auttanut maata jaloilleen 
ja työ jatkuu yhä. Esimerkiksi Suomen Punai-
sen Ristin liikkuvat klinikat sekä suomalais-
saksalainen kenttäsairaala hoitavat edelleen 
satoja potilaita päivittäin ja kansainvälinen 
Punainen Risti on mm. sitoutunut rakenta-
maan Haitiin 30 000 väliaikaista asumusta 
seuraavan kahden vuoden aikana. Jälleenra-
kennustyön ohella työsarkaa riittää naisten 
ja lasten aseman parantamisessa. Teiniras-
kauksia on maassa paljon, leireissä naisilla 
ja tytöillä on suuri vaara tulla raiskatuksi ja 
maanjäristyksen jälkeen vain noin joka neljäs 
lapsi käy arvioiden mukaan koulua.

Ulrika Holmlundin muistoihin jäi kuva 
värikkäästä mutta meluisasta Haitista, jossa 
uskonto on luonnollinen osa elämää. – Vaik-
ka olin hankalassa ja raskaassa paikassa, työ 
antoi minulle todella paljon. Sain henkilö-
kohtaisesti nähdä, kuinka apu meni tarvitsi-
joille. Tulevaisuudessa olen valmis ottamaan 
pitkäkestoisen tehtävän vastaan.

Mari Hyttinen

Kuvat: Ulrika Holmlund
Lähde: www.redcross.fi

KARISTA KIIRE 
– ANNA HILJAISUUDEN 
HELLIÄ 22.–27.11.

Heittäydy hetkeen ja anna sen kantaa 
sinua. Anna hiljaisen luonnon puhutella si-
sintäsi ja uskalla pysähtyä voimaantumaan. 
Ohjelmassa on luonnossa liikkumista, ren-
toutusharjoituksia ja luovaa käsillä tekemis-
tä. Hinta sisältää majoituksen, ateriat sekä 
ohjelman. Viikon ohjaajana toimii rentoutus-
terapeutti Taija Hemminki, hinta alk. 355 e /
hlö.

Majoitusta, ruokaa, ohjelmapalveluja 
ympäri vuoden.  NNKY:n jäsenille 10 %:n 
alennus. Ryhmille järjestämme toiveiden 
mukaisia ohjelmia päiväksi, viikonlopuksi tai 
viikoksi. 

Luonto, kiireettömyys, rauha, luova kä-
sillä tekeminen ja rentoutusterapia liittyvät 
läheisesti omaan ohjelmatarjontaamme. Vä-
litämme lisäksi alueen muita ohjelmapalve-
luja.

Tarkemmat ohjelmat www.tunturikeimio.
fi tai soita ja tilaa. 

Tunturikeimiö
Jerisjärventie 320
99300 MUONIO

myynti@tunturikeimio.fi
www.tunturikeimio.fi

puh. 016 538 515, 0500 209 630
(09) 4342 290 (NNKY-liitto, Pohj. 

Rautatiekatu 23 B, 00100 HELSINKI)

Keimiö, Keimiö 
kutsuu -viikko 
Tunturikeimiöllä 14.–21.8.

Taas viikko ihana on takana 
jota saatan muistella.
Kuvat ihanat,mahtavat tallensin,
joita nyt liikuttuneena katselin.
Muistoja jälleen on viikosta,
josta voin talvella nauttia.
Nauttia ja ihailla kuinka
ihmeellinen onkaan maailma.
Keimiön huuma on vallannut mun,
ehkäpä taasen tapaan sun,
Kiepissä Keimiön juurella tai
tuvassa matkan varrella.

Kiitos taas kerran mahtavasta viikosta
T. ”pikku-Pirjo”

Keimiö, Keimiö kutsuun vastasi tänä 
vuonna seitsemäntoista innokasta lapinkä-
vijää. Viikon aikana tehtiin retki mm. Inariin 
Pielpajärven erämaakirkolle ja yö saatiin 
viettää  Riutulan lastenkodin maisemissa. 
Ensi vuonna Keimiö, Keimiö kutsuu 13.–20.8. 

Taija Hemminki

Vastuuta ja väkivallattomuutta
Lokakuun 17.–24. päivinä vietetään kah-

ta vaikuttavaa viikkoa kansainvälisen diako-
nian ja väkivallattomuuden teemojen ympä-
rillä nimittäin Vastuuviikkoa ja Väkivallatonta 
viikkoa/Väkivallatonta lokakuuta. NNKY:n vä-
kivallanvastainen työ näkyy tuolloin Ruusu-
kuja 76 -näyttelyinä. 

Tikkurilan Maalaismarkkinoilla 2.–3.10 
Ruusukuja 76 on esillä Vantaan seurakun-
tayhtymän diakoniatyön esittelypaikalla. 
Toinen näyttely tulee ruotsinkielisenä ver-
siona Folkhälsanin tilaamana Tammisaaren 
kirjastoon 13.–15.10. 

Paikallisyhdistyksistä Oulu ja Tampere 
ottavat uusintakierrokset perheväkivallan 
esillä pitämiseksi omilla paikkakunnillaan 
Väkivallattomalla viikolla. Oulussa NNKY:n 
tiloissa keskustellaan tänä vuonna erityisesti 
hengellisestä perhe- ja parisuhdeväkivallas-
ta. Tamperelaiset pystyttävät näyttelyn nä-
kyväksi ja kuuluvaksi ostoskeskus Ideapar-
kiin. 

Lokakuun viimeinen Ruusukuja 76 on 
Helsingissä Valkoisessa Salissa 20.10., jossa 
samanaikaisesti pidetään Väkivallattoman 
vuosikymmenen päätösseminaari yhteis-
työssä Vastuuviikon kanssa. Valkoisessa sa-
lissa on kansainvälisenä vieraana Liberian 
NNKY:n pääsihteeri Roseline Toweh. 

Tervetuloa Ruusukujille lokakuussa!

Lisätietoja vastuuviikko.fi, evl.fi/vakival-
lastasovintoon/ ja ywca.fi

Heidi Kusmin-Bergenstad
Ruusukuja 76:n projektisihteeri

NÄYTTELYKALENTERI 2010

Imatra / ti 21.9.2010 Vuoksenniskan tori 
ke 22.9. Imatrankosken tori  

Tikkurila, Vantaa / Maalaismarkkinat, 2.–3.10 

Tammisaari / Ekenäs, 13.–15.10.

Oulu / Oulun NNKY (Isokatu 15), Väkivallaton 
viikko 42 lokakuussa
Aiheena erityisesti hengellinen perhe- ja parisuh-
deväkivalta

Lempäälä / Ideapark, Väkivallaton viikko
Yhteistyössä Tampereen seurakuntien yhteis-
kunnallinen työ, Tampereen ensi- ja turvakotiyh-
distys, Tampereen NNKY ja Rikosuhripäivystys/
Naapuri Setlementti

Väkivallattoman vuosikymmenen päätössemi-
naari /Valkoinen Sali (Helsinki), 20.10

Seinäjoki, vko 45

Uusia näyttelyvarauksia otetaan vuodelle 2011.

Huolimatta katastrofista haitilaiset olivat Ulrika Holmlundin mielestä useimmiten iloisia ja positiivisia. Uskonto on 
luonnollinen osa elämää ja näkyy mm. värikkäissä minibusseissa, jotka olivat käytännössä takseja.
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mukanamme. Järjestelyjen ja bussikuljetuksen vuoksi 
ilmoittautumiset puheenjohtajalle. 
to 28.10. Jäsenilta - Word Vision järjestön edustaja 
kertoo avustustyöstä, kummitoiminnasta ja Pakistanin 
tilanteesta.
Seuraavat jäsenillat to 25.11. ja to 16.12. Tervetuloa!

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->paikallisyhdistykset
Pankkiyhteys: Sampo 800015-79265274
Lisätietoja: toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi, 
p. (08) 311 5595, 040 7514480, 
maarit.peltoniemi@co.inet.fi

N a i s t e n huone torstaisin klo 14-18: kahvin ja yh-
dessäolon lomassa vieraita, tietoa, tapaamisia. 
9.9.klo 15-16 vieraana vanhustyön pastori Markku 
Palosaari: ”Mitä teen työkseni”
16.9. ”Luovasti langanpätkistä-virkkaa isoäidin neliöitä!”
23.9. klo 17.30 valokuvaaja Kai Tirkkonen kertoo ja 
näyttää kuvia Intian matkastaan.
30.9. klo 17.30 Ulla Sauvola kertoo kirjoittamisharras-
tuksestaan ja kirjastaan Tarinatalon tyttö
7.10. klo 14-15 mahdollisuus verenpaineenmittauk-
seen, erikoissairaanhoitaja Maija Vainio
14.10. klo 17.30 nia-tanssin näytetunti, Hanna Suvanto.
21.10. tutustutaan Ruusukuja 76 -näyttelyyn.
Syksyn ensimmäinen käsityökahvila 10.9. klo 
13–14.30. Ota oma käsityösi mukaan ja tule tapaa-
maan muita samanhenkisiä! Lumoava Lanka -putiikki 
esittäytyy ja antaa syksyn uutuuslangoista alennuksia!
Luomu-iltapäivä 18.9. Syksyn satoa, yksinkertaisia 
ruokaohjeita. Tarkemmin jäsenkirjeessä.
Ruusukuja 76 -näyttely perheväkivallasta Oulun 
NNKY:llä, Isokatu 15, 18.-22.10. Avoinna klo 12–18, la 
klo 10–14. 

Säännöllisesti kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiiri, Äiti Teresan peitot 
Ke klo 13 kädentaitojen piiri, tehdään käsitöitä, jutel-
laan, kahvitellaan
Ke klo 19 hiljaisuuden rukoushetki tuomiokirkon 
kryptassa. Teetä tarjolla jo klo 18.30. 
Lasten satukerho aloittaa 25.9. Kerho kokoontuu lau-
antaisin klo 13–14 NNKY:llä satuilemaan, tarinoimaan 
ja leikkimään. Ilmoittaudu puh. 040 7514480.
Oletko kiinnostunut kirjallisuuspiiristä? Uusi kirjapii-
ri kokoontuu syksyllä kolme kertaa, aiheena pohjois-
suomalaiset kirjailijat. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeestä. 
Kamalien äitien ryhmä jatkaa kokoontumisaan syk-
syllä. Keväällä 2011 perustetaan uusi ryhmä. Jos olet 
kiinnostunut jakamaan ajatuksia muiden murrosikäisten 
lasten äitien kanssa, voit jo nyt ilmoittautua!
Piirustus- ja akvarellikurssi tauolla syyskauden!
Kellarikirppis avoinna torstaisin klo 16–18. 

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. Marja-Leena Pykäläi-
nen, p. 0440 520524, marra@suursaimaa.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

Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat (Pamaus), 
Hilja-huone, Siskolikka, Itu-toimisto, JOPA-asuntola, 
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

Terapeuttiset toipumisryhmät, sielunhoitoterapeutti 
Päivi Niemi. Ma klo 18–20.30, Siskolikan olohuone
150 €/hlö tai 180 €/hlö sisältäen yhden terapiakäynnin 
– Voimaa itsetunnosta 30.8.–27.9. 
– Sopivuutta syömiseen 1.–29.11. 
Tiedustelut: p. (03) 254 4000, tnnky@tnnky.fi tai p. 
0400 946 285, paivi.niemi@sana.fi
Syysretki Eduskuntatalolle Helsinkiin ti 21.9.
Tiedustelut: p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@tnnky.fi
Väkivallaton lokakuu Tampereella
Näkymätön näkyväksi -seminaarit – alkoholisidonnai-
sen lähisuhdeväkivallan tunnistaminen, siihen puuttu-
minen ja hoito

Lähetä paikallisyhdistyksesi tapahtuma-
tiedot osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi. 
Seuraavan numeron aineistopäivä on 27.9.

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A 13, 00100 Helsingfors
http://kfuk.wordpress.com
Information om verksamheten ger ordförande Christina 
Elving, tel 040 545 0409, christina.elving@live.fi

Distriktsdag 25.9. Årets utflyktsmål är Nådendal. 
Mera info: http://kfuk.wordpress.com
Mammornas vardagsrum öppnar i 9.9.2010 kl.13

 

Helsingin NNKY
Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki
p. 044 594 4528, hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Nuorisotoiminta, toiminnallinen sihteeri Katri Mäki, p. 
0400 582 437, katri.maki@hnnky.fi
Muu toiminta, järjestösihteeri Anna Äystö
p. 044 594 4528, anna.aysto@hnnky.fi

TAPAHTUMAT
Hietaniemen hautausmaakävely ja uuden naisten kä-
velytoimikunnan avajaiset la 18.9.klo 13.00 HNNKY:n 
toimitila, Mechelininkatu 15 A 8, Helsinki. Kahvi.
Donkkaa Columbukseen -tapahtuma ke 22.9 klo 
14–19 kauppakeskus Columbuksessa, Vuosaaressa. 
Tavoitteena on kohdata nuoria, joita ei muuten tavoiteta 
sekä esitellä toimintaa. Etsimme vapaaehtoisia avusta-
maan mm. lettujen paistossa. Yhteydenotot: Katri Mäki.
Naisten lounas la 2.10. klo 13.00 Helkan Keittiössä.
Teatteriretki Canthia – Minna Canthin novelleja 
näyttämöllä la 2.10. klo 16. Teatteri Avoimet ovet. Liput 
26/24/16 €. Ilm. 15.9. mennessä.
NNKY:n järjestöpäivät Joensuussa. HNNKY ry on 
varannut päiville 8 paikkaa. Ilmoittautumiset Helsingin 
NNKY:n toimistoon 15.9. mennessä.
Naisten iltapäiväkävely la 16.10.
Syyskokous 20.10. klo 17.30, HNNKY:n toimitila, 
Mechelininkatu 15 A 8, Helsinki. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita!

HELMI- JA KERHOTOIMINTA
Meri-Rastilan nuorisotalon kokkikerho
Tiistaisin klo 17-19 9-12-vuotiaille tytöille ja pojille 
Nuorisotalo Merirastissa, Jaluspolku 3. Syyskausi 
30.8.–13.12.10 ja kevät 10.1.–9.5.11. Kerhomaksu 20€/
kausi.
Vuosaaren kokkikerho
Perjantaisin klo 16-18 Hard Gospel Cafe 9-13-vuotiaille 
tytöille, Kahvikuja 3. Syyskausi 3.9.–10.12.10 ja kevät 
14.1.–10.5.10. Kerhomaksu 20€/kausi.
Huom! Kellonaika saattaa muuttua klo 17–19.
Meri-Rastilan tyttöjen liikuntakerho
Torstaisin klo 17–18 Rastilan koulun salissa 7-13-vuoti-
aille tytöille, sisäänkäynti nuorisotalon kautta, Jaluspol-
ku 3. Eri lajien kokeilua ja liikuntaleikkejä. Kerhomaksu 
10€/kausi (20€/vuosi) sis. tapaturmavakuutuksen.
Syyskausi 2.9.–2.12.10 ja kevät 13.1.–10.5.11.
Avoin tyttökerho
Perjantaisin klo 14–16 Merikehdossa 8-14-vuotiaille, 
Meri-Rastilantie 26a.
Vapaita paikkoja kerhoihin voi tiedustella. Ilmoittau-
tumiset sähköisellä lomakkeella: www.hnnky.fi/ilmoit-
tautumiset tai sähköpostilla: hnnky@hnnky.fi. Lisätieto-
ja Katri Mäki, p. 0400 582 437.
HELMI-toiminta syksy 2010
Helmi-tyttöjen omia päiviä eri puolilla Helsinkiä. Voit tul-
la useampaan tai vain yhteen kertaan. Valitse itsellesi 
sopiva:
1. 10–13-vuotiaille tytöille Taivallahdessa. UUSI!
Lauantaisin 11.9., 24.9. ja 23.10. klo 10-16,
Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B, 
alempi lasiovi. 5€/päivä, maksetaan käteisellä Helmi-
päivän alussa. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Taivallah-
den seurakunnan nettisivuilla: taivallahti.kirkkohelsinki.
net kohdan ”toiminta” alta ilmoittautumisista. Jokaiseen 
päivään ilmoittaudutaan erikseen. Sanna Yli-Koski, vs. 
nuorisotyönohjaaja, Taivallahden seurakunta, p. (09) 
2340 5905 / 050 408 1985.
2. 11-15-vuotiaille tytöille Pakilassa
Lauantaisin 11.9., 23.10., 13.11. ja 4.12. klo 10-16,
Pakilan NMKY-talolla, Palosuontie 4. 10€/kerta. Sis. 
ruoan, materiaalit ja tapaturmavak.
3. 11-14-vuotiaille tytöille Laajasalossa 
Lauantaisin 25.9., 30.10., 20.11 ja 4.12. klo 10-16, 
Laajaranta, Humalniementie 15, Laajasalo.
10€/kerta. Sis. ruoan, materiaalit ja tapaturmavak.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa Helmi-toimintaan 2. ja 3.: 
edelliseen maanantaihin menn. sähköisellä lomak-

keella: www.hnnky.fi/ilmoittautumiset tai sähköpostilla: 
hnnky@hnnky.fi. Lisätietoja puhelimitse: 
Katri Mäki, p. 0400 582 437.

MUSIIKKILEIKKIKOULUT
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23, Helsinki.
Torstaisin 2.9.–9.12.2010.
Klo 14.20–14.50 1-2 -vuotiaat, aikuisen kanssa 
Klo 15.00–15.30 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
Ohj. musiikkipedagogi Saana Trygg.
Järjestäjät. yhteistyössä Helsingin NNKY ja Agricolan 
kirkko. Lisätietoa: Anna Äystö.  
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Ompelutupa to 2.9.–2.12. klo 17–20 toimitilassa.
Maksuton, kaikille avoin. Ohj. Marika Karttunen.
Ikonimaalauskurssi ti 7.9.–30.11. klo 17–20 toimitilas-
sa. Opettaja: Ivanka Kortzanova. HNNKY:n jäsenet 
100 €, muut 120 € + ikonipohja n. 40–50 €, sis. ohjauk-
sen, maalit ja siveltimet. Ilm. HNNKY:n toimistoon. 
Gospel-lattarit yhteistyössä Paavalin srk:n kanssa. 
Lisätietoja: Annaelina Tähtinen,
p. (09) 2340 5452, annaelina.tahtinen@evl.fi

Hämeenlinnan NNKY
Saaristenkatu 19 B, 13100 Hämeenlinna 
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
pj. Auli Piiparinen, p. 050 411 8177, 
auli.piiparinen@gmail.com

Su 19.9. alk. joka toinen su klo 16 kantelekerho
Ke 22.9. alk. joka toinen ke klo 12 raamattupiiri
Su 26.9. alk. joka toinen su klo 16 naisten keskustelu-
kerho. Tulossa maahanmuuttajille keskustelukerho, 
alkamispäivä vielä avoin.

Joensuun NNKY
Malmikatu 2 C, 80100 Joensuu
nnky.joensuu@kolumbus.fi
www.ywca.fi->paikallisyhdistykset
toimisto- ja tilavastaava, Rauni Raassina 
p. 050 387 8950, siht. Tarja Juntunen p. 050 538 3089
Toimiston aukioloajat ma–pe klo 9–13

Jonna-nukenvalmistuskerho pe klo 16–19
Skräppäys eli leikekirjojen valmistus ke klo 17–20. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset, myös eng-
lannin- ja venäjänkieliset naiset ja tytöt. Tervetuloa 
harrastamaan!
Raamattupiiri ti klo 13–15 alkaen 7.9., 21.9., 5.10., 
26.10., 9.11., 23.11., 7.12.2010.
Harrastekerho ti klo 12–15 alkaen 14.9., 28.9., 12.10., 
2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2010.
Tarkista perhekahvilan ja YHÄ:n kokoontumistiedot 
paikallisista lehdistä.
Huom! NNKY:n järjestöpäivät Joensuussa 
8-10.10.2010

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.
 
12.9. klo 15 Seminaarinmäen koululauluja; 
lehtori Erja Kosonen 
3.10. klo 14.30 Vanhenemisen vaikutukset mieli-
alaan. Eevakaarina Launis ja Vuokko Virtanen (Naisten 
iltapäivä -tilaisuus tänä vuonna NNKY:n tiloissa.)

Tiistain avoin kohtaamispaikka, aamiainen klo 9-11:
14.9. Kesällä luettua, Anita Särkkä 
21.9. Elämänkaareni kehdosta hautaan, aikuisuuden 
monet haasteet, Eevakaarina Launis 
28.9. Ikonimaalaus: hengellinen matka maalaten, 
Vuokko Virtanen
5.10. Muistan – en muistakaan, kun muisti pettää, Vir-
pi Rasinaho/Ina Maria Varsluoma, JKL:n Muistiyhdistys 
12.10. Meille kallis on maa - sotaorpona Keski-Suo-
messa, Marja-Leena Leskinen
19.10. Elämänkaareni kehdosta hautaan, vanhuus ja 
viisaus, Eevakaarina Launis

Aikuisten piirit 
15.9. klo 17 Exodus-raamattupiiri, Heidi Watia
4.10. klo 10 Svenska bibelkretsen, Pekka Paulasto
21.9. ja 19.10 klo 18 Latinanpiiri, Pirkko Sintonen
22.9. klo 18 Kirjapiiri III yhteistyössä UNIFEMin kans-
sa: Kesällä luettua
28.9.klo 18 Kirjapiiri I: Kesän lukuelämyksiä
6.10. klo 18 Kirjapiiri II: Joyce Carol Oates: Haudan-
kaivajan tytär
Nuorten aikuisten tuunaus- ja taidetyöpaja. Kes-
kustellaan uskosta, elämästä ja universumista samalla 
kun tuunataan vanhasta uutta, taiteillaan, nykerretään 
ja askarrellaan.Joka toinen tiistai alkaen 7.9. klo 17-20. 
Ohj. Tanja Nieminen.

Lapset ja nuoret
Lasten muskariryhmät keskiviikkoisin 8.9. alkaen, 
ohjaaja Hannele Wilkman: 
UUSI VAUVARYHMÄ (3-6 kk) klo 15.45–16.15
Taaperoryhmä (8-12 kk) klo 16.45–17.15 
2–3-vuotiaat klo 17.30–18 
Nuorten pianotunnit maanantaisin ja perjantaisin, 
ohjaaja Hanna Marttala-Salomaa
MONIMESSI - monikulttuurinen perhekahvila perjan-
taisin klo 9.30–12. Monimessin järjestävät yhteistyössä 
Jyväskylän NNKY, kaupungin maahanmuuttajapalvelut 
ja Monikulttuurikeskus Gloria.
 

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

TyttiTalo 12–25 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille 
ma-to klo 15-20, Lindankuja 4, Kitee. Mahdollisuus 
osallistua erilaisiin ryhmiin tai tulla viettämään aikaa 
tyttöjen kesken. Lisätietoa: http://tytti-talo.blogspot.com/
Tytti-työryhmä: Karoliina Uuksulainen, Leila Uuksulai-
nen, Miia Kattelus ja Milla Juvonen, p. 044 334 4780

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

Su 12.9. SYKSYN ALKAJAISET KLO 14.
Su 10.10. LOKAKUUN YSTÄVÄTAPAAMINEN KLO 14.
Piirit alkavat viikolla 37; 15.9 alk. vuorokeskiviikoin 
lähetyspiiri ja raamattupiiri klo 13.
Perhekahvila aloittaa viikolla 36.
UUSI NAISTEN MONIPUOLINEN KUNNON- JA 
KAUNEUDENKOHENNUSRYHMÄ
alkaa keskiviikkoisin, ilm. myöhemmin. Aloitamme 
Haminalahden kulttuuripolkuretkellä.
Vetäjänä Varpu Kolehmainen. Tied. kansliasta.
ARMAHDETTU – VAPAHDETTU -abortin läpikäynei-
den vertaistukiryhmä to klo 18–20,
illat 2.9., 16.9., 23.9., 30.9., 14.10., 28.10., 4.11., 
18.11., 25.11. Ryhmä on suljettu ja mukaan otetaan 
kuusi henkilöä. Tied. Riitta Mäntylä, p. 044 321 2725.
LAULURYHMÄ harjoittelee ma klo 16.  
Tyttökuoro on suunnitteilla, tied. kansliasta.
Suomen Raamattuopiston ja NNKY:n yhteiset 
raamattuillat su 19.9. ja 24.10 klo 18 (kahvi klo 17.30). 
Seuraa ilmoituksia Savon Sanomissa, Kirkko ja Koti-
lehdessä sekä myös nettiosoitteessa www.ywca.fi -> 
paikallisyhdistykset

Lahden NNKY
Vapaudenkatu 8, Lahti
p. (03) 734 9797, ywca@phnet.fi
Toimiston päivystysajat: ke 9–14 ja pe 11–14

Nardus-tapahtuma 17.9.2010 klo 17.30–19.30: Meik-
kaus- ja stailausilta nuorille ja naisille. 
Nardus-kurssi 11.10., 12.10. ja 14.10. klo 18.30: Ke-
hon sekä mielen rentoutumisen ja voimistumisen 
tiimoilta. 
Taideillat jäsenille kuukauden ensimmäinen ma klo 18
Uusi toimistotyöntekijä on Eija Lahti, johon voi käydä 
tutustumassa toimistolla.

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
11.–15.9. Ruskamatka Kuusamoon karhunkierrokselle 
ja kulttuurikohteisiin
to 30.9. Jäsenilta Susiniemessä. Pastori Eija Juuma 

	 Paikallis-
yhdistysten	
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– tapahtumapalsta ajalle 4.12.–helmikuu.
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- Info- ja tarvekartoituspäivä ti 5.10. klo 12–16, Seura-
kuntien talo, Näsin sali, Näsilinnankatu 26, 2. krs
- Koulutuspäivä ke 27.10. klo 8.30–15.30, Tampereen 
kaupungin valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14–16 C
Ruusukuja 76 -näyttely kodista ja perheväkivallasta
Väkivallaton viikko 18.–24.10., avoinna arkisin klo 
10–19, la klo 10–16, su klo 12–17, avajaiset ma 18.10. 
klo 12, Ideapark, Lempäälä
Pirkanmaan Parisuhteen Palikat -avioparitapahtuma 
la–su 9.–10.10., Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26 
Lisätietoa: www.pirkanmaanparisuhteenpalikat.fi 
Naistenillat, teologi, kouluttaja, Anna-Liisa Valtavaara
To 14.10. klo 18, Puistosali, Katkeruus kasvun ja elä-
män esteenä; to 11.11. klo 18, Puistosali, Sydämessä 
syyllisyys – syystä vai syyttä?

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Rukoustunti ma, to klo 8.30; ti, ke klo 13, Itu-toimisto
Raamattu- ja rukousryhmä, parittomien viikkojen 
to klo 18, Hilja-huone, Annamari Herranen
Mariat, toiminnallinen naisten piiri, parillisten viikko-
jen to klo 18, alk. 9.9., Siskolikan olohuone, Marjatta 
Muilu, Maija Oksala
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.–6.-lk:n tytöille pe klo 
13–16
Helmi-tyttöjenillat 15–20-vuotiaille to 26.8., 2.9., 7.10., 
4.11. ja 2.12. klo 18, aiheina mm. kauneus, terveys, 
identiteetti ja itsetunto
Helmi-ryhmät 12–14-v. ja 15–20-v. tytöille. Tied: Elina 
Kujala, p. 044 308 4486, elina.kujala@tnnky.fi
Lohano tsäie -virikekerho nuorille romaniäideille 
perjantaisin, Siskolikka. Kotikäyntejä ja asiointitukea: 
Ingrid Palm, p. 044 088 8252, ingrid.palm@tnnky.fi
Kansainvälinen naisten olohuone ke klo 10–12, 
Siskolikka, Marjatta Muilu, Minna Pali-Kujansuu
Women of substance -ryhmä monikulttuurisessa pa-
risuhteessa eläville naisille ti klo 10–12, alkaen 24.8., 
Siskolikka, Nilima Tamang-Heino
Kansainvälinen nuorten ryhmä lauantaisin, Siskolik-
ka, Kelen Paz, Carolin Peña
Gambia-työn ryskäryhmä
p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@tnnky.fi
Lauluryhmä Pieni vaiva: Esiintymisvaraukset ja 
tiedustelut: Elina Orjatsalo, p. 044 275 5054

PARTIOLIPPUKUNTA TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs, p. (03) 212 3618 
Partiosihteeri Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041, 
marjatta.muilu@tnnky.fi
Lippukunnanjohtaja Leena Valta, p. 041 544 8116, 
leenava@gmail.com, www.tampereenlokit.fi

LIIKUNTAA
Aamuvoimistelu ma klo 10, NMKY:n sali, Tuula 
Kolomainen
Lentopallo to klo 10, NMKY:n sali, Heli Mäenpää
Äiti-lapsi-lattarit ma klo 17, Uudenkylän srk-talo, Ali-
Huikkaantie 13, Kati Kujanpää
Gospel-lattarit
- ma klo 18, Kyttälänkatu 1, 3. krs, Nina Nurmi
- ti klo 18 (75 min.), Vatialan srk-koti, Holvastintie 6, 
Kangasala, Kati Kujanpää
- ti klo 18 Tempo ja klo 19 Intro, Pispalan kirkko, Pispa-
lan valtatie 16, Asta Lehtimäki
- ke klo 18, Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 27, Ylö-
järvi, Asta Lehtimäki
- pe klo 18 (75 min.), Sääksjärven srk-keskus, Pitkäah-
teentie 12, Lempäälä, Asta Lehtimäki & co. gospellii-
kunta@gmail.com, p. 040 577 1846
Gospel-irkku ma klo 19, Kyttälänkatu 1, 3. krs, Laura 
Virtanen
Paritanssi-illat pe 24.9., 15.10. ja 12.11. klo 18.30, 
Seurakuntien talo, Näsin sali, Näsilinnankatu 26, 2. krs, 
Emmi Ranta

ITU-TYÖ, www.ituprojekti.net
Tukea ja apua vaikeassa raskaustilanteessa oleville ja 
abortin läpikäyneille sekä yksihuoltajille
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia ras-
kaustestejä, ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeen-
puisto 14 F, 3. krs, p. (03) 254 4055, itu@tnnky.fi 
Puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567
Elämän puolesta -hyväntekeväisyyskonsertti 
su 26.9. klo 18, Lähetyskirkko, Tähtitorninkatu 18, Hel-
sinki, mukana Habakuk, Anne Suonpää, Riku Rinne, 
Pirkko ja Terttu Välimäki
Vertaistukea ja koulutusta:
- Vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille alkaa syysk.
- Journey-koulutus pe–su 26.–28.11., Kuopio 
- Kutsuttu välittämään -koulutus parillisten viikkojen to 
alk. 9.9., Tampereen NNKY, Hämeenpuisto 14 F
Tied. ja ilmoittautumiset: Outi Papunen, p. 050 401 
5567, outi.papunen@tnnky.fi
- Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lasten 
kanssa oleville to klo 10–13, tukea vanhemmuuteen ja 
voimavaroja omaan jaksamiseen, lastenhoito järjestetty
- Masukahvila odottaville äideille ma 4.10.–22.11. klo 
12–14 
- Äiti-vauva-ryhmä parittomien viikkojen ma alkaen 
13.9. klo 10–12. Tiedustelut: Outi Papunen, p. 050 401 
5567, Annemari Mäkiniemi, p. 050 680 76

ÄIDIKEPALVELU
Kotitalousvähennyskelpoista lastenhoitoapua tilapäi-
seen tarpeeseen. Äidikepäivystys ma–pe klo 8–11, 
p. (03) 254 4045, 040 586 5045

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN KURSSIT
Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Satakunnan-
katu 31 C, 3. krs. Puhelinaika ma–pe klo 9–15, p. (03) 
254 4054. Tied. muina aikoina: heini.kuitunen@tnnky.fi

OMAN ELÄMÄNTARINAN ÄÄRELLE KERAVALLA
Keski-Uudenmaan NNKY tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä oman elämäntarinansa ää-

relle neljänä iltana kokoamaan voimia, kohtaamaan itsensä ja suuntaamaan eteenpäin. Ta-
rinallisessa työskentelyssä jokainen saa mahdollisuuden tarkastella harjoitusten avulla omaa 
elettyä, nykyistä ja tulevaa elämäänsä ilman suorituspaineita ja ulkopuolista arviointia. Eri-
tyistaitoja ei tarvita. Ryhmä on suljettu (samat osallistujat alusta loppuun) ja siihen otetaan 
enintään 15 henkilöä. Ryhmä kokoontuu 19.10, 2.11., 16.11. ja 30.11. klo 18.30–20.30 Hy-
vinvointityön keskuksessa Aleksis Kiven tie 19, Kerava. Ohj. FL Anna Liisa Karjalainen. Mak-
suton. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: nnkykeskiuusimaa@gmail.com

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

TimeLessBody ma alk. 30.8. klo 17.15 Luostarivuo-
renkoulu, Luostarink. 13. Tiina H. p. 050 554 1661 
Raamattu- ja keskustelupiiri kokoontuu joka toinen 
ma alk. 13.9. klo 14 / Säde Loimaranta ja Tuula Simola 
7.9. klo 18 Ilta naisyrittäjille: Miten perustan toimini-
men? 
14.9. klo 17 Ideanikkarit
Kirjallisuuspiiri ma 20.9. klo 14 (Hannu Väisänen, 
Kuperat ja koverat)
Ex Libris - kiehtova harrastus - Exlibris Aboensis/ 
Tauno Piirainen ti 28.9. klo 18.30
Keskusteluryhmät naisille: 
9.9. klo 18 Onko kotonasi alkoholiongelma?
22.9. klo 18 Kannatko kipua syntymättömän lapsen 
vuoksi?

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

Jäsenillat klo 18 tiistaisin 7.9., 21.9, 5.10., 19.10., 
2.11., 16.11., 30.11.
Avoin luentosarja naisille perjantaisin klo 18 Vaasan 
NNKY:llä. Good Move -vinkkejä, muutokseen luento-
sarjassa kartoitetaan ihmisen elämänvalintoja koko-
naisvaltaisesti, jossa huomioidaan fyysinen, psyykki-
nen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi:  
3.9. Tyytyväinen elämään, itsekuri, oppiminen/muista-
minen, sydämen hyvinvointi
10.9. Ravinto, ruokavalio,totuus/rehellisyys
17.9. Ravintorasvat, ylipaino, unettomuus
24.9.  Anteeksianto, kuuntelun taito, pelot, itsetunto
1.10. Ahdistus, parisuhde, flunssa
8.10. Selän hyvinvointi, riippuvuudet, ristiriidat
Luennoitsijana Riitta Aikkola LitM, liikunnan ja terveys-
opin opettaja, opinto-ohjaaja.

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

KIKKA-piiri eli yksinäisille naisille tarkoitettu kes-
kustelu -ja kahvipiiri kerran kuukaudessa 
Äiti-ja lapsiryhmä sekä äidiksi tulevien piiri
Vertaisohjaajakoulutus
Yhdistyksemme kautta voi hakea myös vapaaeh-
toistyöhön Lontoon merimieskirkkoon.

Vääksyn NNKY
Lisätietoja: pj. Eija Huovinen, p. (03) 766 0178, 
eija.huovinen@asikkala.fi tai 
siht. Riitta Pehkonen p. 040 8487656
www.ywca.fi->paikallisyhdistykset

8–10.10. NNKY:n järjestöpäivät, Joensuu. 
13.10. klo 18 jäsenilta Pirjo Ala-Hemmilällä, Vaapputie 
3 as 1
vko 42 Väkivallaton viikko/lokakuu

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

NNKY osallistui 11.–13.6. Joensuussa pidettyjen 
ortodoksisten kirkkopäivien Ortbasaariin omalla 
osastollaan. Naapuriosastona olleeseen Viron or-
todoksisen kirkon ystävien pöytään kävi tutustu-
massa mm. Tallinnan ja koko Viron metropoliitta 
Stefanos.

Ortodoksiset kirkkopäivät 
Joensuussa

NNKY:n Maailmanneuvosto kokoontuu seuraavan kerran Sveitsissä 
10.–16.7.2011. Seuraa tapahtumatiedotteita ja uutisia: www.worldywcacouncil.org.

Kutsuttu välittämään -koulutuspäivä 2
Adoptio mahdollisuutena yllätysraskaustilanteessa
Pe 24.9.2010 klo 9–16 Kirkkohallituksen juhlasalissa, Satamakatu 11, Helsinki
Koulutuksen tavoite on kehittää valmiuksia vahvistaa adoptiota vaihtoehtona yllätysraskau-
teen. Kohderyhmä: seurakuntien työntekijät, koulujen terveydenhoitajat, sosiaalityönteki-
jät, neuvolahenkilökunta, opiskelijat. Koulutuspäivän järjestäjät: Kirkkohallitus Perheasiat, 
Kirkkohallitus Diakonia ja Yhteiskunnallinen työ, Pelastakaa Lapset ry, Adoptioperheet ry 
ja Tampereen NNKY:n Itu-projekti. 25 e, sis. kahvit, opiskelijat ilmaiseksi.Omakustanteinen 
lounas. Ilmoittautuminen 15.9 2010 mennessä: arja.kunnala@evl.fi

Maailma kylässä -festivaali Helsingin Kaisanie-
messä ja Rautatientorilla houkutteli paikalle noin 
70 000 kävijää toukokuun lopussa. NNKY oli ta-
pahtumassa mukana omalla osastollaan jo kuu-
detta kertaa. Taija Hemminki toi osastolle tuu-
lahduksen Tunturikeimiöltä rentoutusterapian 
muodossa.

Maailma kylässä Helsingissä

Stuertiksi kansainvälisiin ekumeenisiin kokouksiin 2011
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) hakee parhaillaan stuertteja kokousavustajiksi kah-

teen vuonna 2011 järjestettävään kansainväliseen ekumeeniseen kokoukseen. Hakulomak-
keet ja tarkempia tietoja: http://www.oikoumene.org/news/news-management/eng/a/ar-
ticle/1634/apply-now-stewards-progr-1.html
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Lapset seikkailujen 
saarella

Juhannusviikolla 27 lasta kokoontui Oulussa kesäleirille 
Raattiin, Seikkailujen saarelle.

Oulun NNKY, Oulun NMKY ja Oulun kaupungin nuoriso-
asiankeskus järjestivät yhteistyössä 8–11-vuotiaille tytöille ja 
pojille tarkoitetun päiväleirin juhannusviikolla. 

– Lapset olivat leirillä yhdeksästä kolmeen ja he saivat 
siellä myös lounaan, Erja Paso-Hietala Oulun NMKY:stä ker-
too. – Leirin ajankohta valittiin niin, että lapsilla olisi tekemis-
tä vanhempien ollessa vielä töissä.

Neljä päivää kestäneen leirin ohjelmassa oli mm. liikun-
taa ja kädentaitoja. Liikuntapainotteinen päivä vietettiin 
Ouluhallissa pellehyppyjä opetellen ja temppuradalla. Päivä 
päätettiin uimahallissa. Yhtenä päivänä osallistujat pääsivät 
kokeilemaan seinäkiipeilyä kiipeilyohjaajan johdolla. 

Tärkeässä osassa olivat myös kädentaidot, sillä lapsia oli 
ohjaamassa ammattitaiteilija. Leirin aikana valmistui mm. 
savitöitä ja leirihuivit. Kädentaitoja ohjasi nuori oululainen 
kuvanveistäjä Heidi Kesti, joka on vetänyt aiemmin myös 
Oulun NNKY:n lasten kuvataidepäiviä.

– Leirillä työllistettiin myös omia nuoria jäseniä, sillä kaksi 
partiolaista valmisti ruoan ja kaksi nuorisokuorolaista toimi 
ohjaajina, Paso-Hietala toteaa.

Hilkka Lahti

Olet arvokas ja 
ainutlaatuinen

”Olet arvokas, olet ainutlaatuinen. Olet oikeutettu rakasta-

maan itseäsi. Olet kaunis Jumalan kuva.”  Nämä sanat ovat 

otteita Helmijuttu – Kirkon tyttökirjasta, mutta myös hyvänä 

pohjana tyttötyölle Tampereen NNKY:ssä.

Tässä ajassa, kun vaatimukset tyttöjen maailmassa kasva-
vat ja media luo paineita siitä millainen tytön ja naisen tulisi 
olla, voi toiseen suuntaan kulkeminen olla vaikeaa, mutta 
sitäkin merkittävämpää. Haaveenani on pitkään ollut saada 
tehdä työtä tyttöjen parissa, tyttöjen maailmassa. Jokainen 
tyttö on unelma jo itsessään ja sitä sanomaa haluaisinkin 
työni kautta välittää.

Syksyllä 2009 työhön tultuani alkoivat Helmi-illat 
15–20-vuotiaille tytöille. Käsiteltävinä aiheina ovat olleet 
mm. kauneus, itsetunto ja identiteetti. Illoissa on vallinnut 
lämmin ja avoin tunnelma. Tyttöjen kanssa olemme juoneet 
teetä, keskustelleet aiheista ja tehneet erilaisia ryhmätehtä-
viä. Myös vierailijoita on ollut mm. ravitsemustieteen opis-
kelija ja kansainvälisyyden teemailtana NNKY:n harjoittelija 
Dominikaanisesta tasavallasta.

Helmikuussa 2010 käyntiin pyörähti 3.–6.-luokkalaisten 
tyttöjen iltapäiväkerho, joka myöhemmin tyttöjen toiveesta 
sai nimekseen The Tyttis.  Kerho pyörii perjantaisin ja kävijöi-
tä on ollut reilu kymmenen joka kerta. Kerhoissa on pelailun 

ja leikin ohella kokeiltu kaikenlaista, askartelusta kokkauk-
seen ja ompelusta skräppäykseen (’scrapbooking’ leikekir-
jan teko). Kerhon ideana onkin saada kokeilla erilaisia har-
rastusmuotoja, jos niitä ei liikaa ole vielä kertynyt. Tyttöjen 
kanssa on ollut hienoa, yhteys on muodostunut nopeasti ja 
monet tytöt tulisivat kerhoon mieluummin tuntia aikaisem-
min, kuin yhtään myöhässä. Hauskaa on ollut ja välillä kika-
tus onkin kuulunut seinien läpi toiselle puolelle tilojamme  

Olemme puhuneet suoraan vakavammistakin asioista ja 
opetelleet toisen kunnioittamista. Säännöiksi sovimme, että 
ketään ei kiusata, kaikille ollaan kavereita.

Tyttötyön muita osa-alueita ovat suunnitteilla olevat tyt-
töjenleirit, sekä vierailut yläasteiden ja lukioiden terveystie-
don tunneille aiheena nuoren terve seksuaalisuus. 

Toivon, että työ voisi edelleen kasvaa ja monet tytöt voi-
sivat löytää paikkansa NNKY:n toiminnasta ja saada uutta 
intoa ja rohkaisua elämäänsä.

Elina Kujala

Helmi-illat Tampereella 7.10., 4.11., 2.12. 
Yhteydenotot: Elina Kujala p. 044 308 4486, 
elina.kujala@tnnky.fi

YK-nuorisodelegaatti Hanna Grekula ja Suomen Nuorisoyh-
teistyö – Allianssi ry:n puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen.

YK:n kansainvälisen nuorten vuoden tavoitteena on saa-
da nuoret osallisiksi yhteiskunnan eri sektoreilla. Nuorten 
vuosi rohkaisee kaikkia yhteiskunnan toimijoita yhteistyöhön 
nuorten ja nuorisojärjestöjen kanssa, jotta nuorten tarpeet 
huomioitaisiin paremmin, ja jotta nuorten panosta yhteis-
kunnan kehitykseen arvostettaisiin enemmän. YK:n kansain-
välinen nuorten vuosi kestää vuoden 2011 elokuuhun.

YK:n kansainvälinen nuorten vuosi
 
Kansainvälisenä nuorten päivänä 12.8. alkoi myös YK:n 

kansainvälinen nuorten vuosi, jonka teemana on ”vuoro-
puhelu ja yhteisymmärrys”. Maailman väestöstä yli puolet 
on alle 30-vuotiaita. Kasvava nuorisotyöttömyys ja syrjäy-
tyminen ovat akuutteja uhkia, jotka koskettavat miljoonia 
nuoria eri puolilla maailmaa.

 
– Vastuu maailmasta siirtyy aikanaan nuorille, mutta 

nuorten mahdollisuudet vaikuttaa omaan tulevaisuuteen-
sa ovat edelleen liki olemattomat, muistuttavat Suomen 

Tampereen NNKY:n 3.-6.-luokkalaisten tyttöjen iltapäiväkerho on nimeltää The Tyttis. 15-20-vuotiaille tytöille on syksystä 2009 lähtien järjestetty Helmi-
iltoja, joissa käsiteltävinä aiheina ovat olleet mm. kauneus, itsetunto ja identiteetti.   


