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Katolisessa ja luterilaisessa kirkossa vietetään par-

haillaan adventtia, ja ortodoksisessa kirkossa alkoi 

joulupaasto 15. marraskuuta. Kirkot valmistautuvat Kristuk-

sen syntymäjuhlaan kukin perinteidensä mukaisella tavalla. 

Paastokausi kestää 40 päivää ja adventti neljä viikkoa. Kirkot 

pitävät huolen omasta ydinsisällöstään, kirkkovuosistaan ja 

niiden mukaisesta elämästä. 

NNKY-liikkeessä elämme sulassa sovussa eri kirkkojen ja 

niiden perinteiden kanssa. Kirkkojen ydinsanoma on myös 

meidän liikkeemme perusta, ilman sitä NNKY olisi jotain 

muuta, ehkä koko liikettä ei olisi olemassa. Jos NNKY:tä ei 

olisi, miten me kristityt naiset kuulisimme toisistamme, mis-

sä tapaisimme tai miten toimisimme? Kuvailisin NNKY:tä 

vanhana aarrearkkuna, jonka laudoitusta joudutaan aika 

ajoin vaihtamaan, mutta sen sisältä löytyy aina jotain uut-

ta ja ihmeellistä, joka innostaa sen äärellä penkovia. Ennen 

meitä eläneet naiset ovat heittäneet tähän aarrearkkuun 

omat työnsä ja taitonsa, joista me tuunaamme jotain tähän 

aikaan sopivaa. Naisten rukoukset, taidot ja osaamiset eivät 

ole joutuneet hukkaan, vaan ne tulevat aina yhteiseen hyö-

tykäyttöön. 

NNKY-liikkeessä me elämme ja toimimme oman yhdis-

tysrytmimme mukaisesti kokouksineen, toimintakertomuk-

sineen ja tulevaisuuden suunnitelmineen. Miten ja missä 

näkyy meidän kertomustemme sisältö? Entä tuntuuko se 

ympäristössämme jollain tavoin? Jos naiset ja tytöt alkavat 

voida kanssamme ja ympärillämme paremmin, yhdistyksen 

työ ei totisesti ole turhaa. 

Ehdottaisinkin, että kirjoittaisimme tulevia toimintaker-

tomuksia vielä tarkemmin käytännön elämästä käsin; että 

kirjoittaisimme kertomuksia oikeiden naisten elämästä, siitä 

mikä heitä on auttanut tai vahvistanut, onko jotain muuttu-

nut ja mitä he ovat oppineet.

NNKY:n näkymiseen liittyy olennaisesti myös se, millä ta-

voin sen toiminta tuntuu ympärillämme, onko meistä haittaa 

vai hyötyä tai tuntuuko mikään missään. Tulevaisuutta on 

hyvä katsella riittävän kauas niin, että voimme hetkeksi irtau-

tua kaikenlaisista rajoitteista. Vaikka elämästä ei tätä hetkeä 

pidemmälle kukaan tiedäkään, unelmiaan ei sovi unohtaa. 

Vanhasta ja menneestä voi pitää kiinni kaikessa siinä, mikä 

kantaa meitä positiivisella tavalla kohti tulevaisuutta, mutta 

vanhoille kaunoille on nyt hyvä ja oikea aika heittää hyväs-

tit, turha niitä on taakkana enää matkassa raahata. Otetaan 

uudet toiminnat käyttöön ja ennen kaikkea uudet ihmiset 

avoimin mielin ja kiinnostuneina mukaan. Katetaan pöytään 

muutama kahvikuppi lisää myös heille, jotka eivät vielä ole 

tulleet peremmälle, pidetään odotusta ilmassa ja annetaan 

ihmisten yllättää meidät.

Toivotan teille rakkaat naiset valoisaa jouluun valmistau-

tumisen aikaa, adventtia, paastonaikaa!

Riitta Räntilä

”Kristus syntyy, kiittäkää, Kristus taivahasta vastaan ottakaa, 
Kristus maan päällä, yletkää korkeuteen, veisatkoon Herralle 
koko maa ja koko maanpiiri ylistäköön Häntä, sillä Hän on kun-
nioitettu.” (Kristuksen syntymäjuhlan ortodoksinen veisu)
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Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys on ekumeeninen lii-
ke kaikenikäisille naisille. NNKY toimii noin 22 000 paikalli-
sen toimijaverkoston kautta 125 maassa. Suomessa NNKY:t 
tarjoavat monipuolista toimintaa tytöille, naisille ja perheille. 

Vaikuttamistyö naisten aseman parantamiseksi, globaa-
lin NNKY-liikkeen työ hiv-positiivisten naisten elämän hel-
pottamiseksi, ihmiskaupan vastainen työ, Kamalien äitien 
-vertaisryhmät, tyttötyö, Gospel-liikunta ja monet muut toi-
mintamuodot ja kampanjat löydät eri NNKY-paikallisyhdis-
tyksistä. NNKY tarjoaa myös laajan valikoiman harrastuksia 
ja yhdessä tekemisen paikkoja kaikenikäisille naisille. Useim-
piin toimintoihin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. Tule 
rohkeasti mukaan! 

Jos NNKY:n toiminta ja jäsenyys kiinnostavat, jäseneksi 
voi liittyä lähimpään paikallisyhdistykseen. Miehet voivat liit-
tyä kannatusjäseniksi NNKY-liittoon sekä joihinkin paikallis-

Jäsenhin-
nat alkaen
70 € / yö

Hotelli Helka
Pohjoinen Rautatiekatu 23

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

reservations@helka. 
www.helka. 

yhdistyksiin. Tietoa NNKY-paikallisyhdistyksistä ja jäsenha-
kulomake löytyvät 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.

NNKY tarjoaa jäsenilleen etuja, joita ovat Näkyvä Nai-
nen -lehti kuudesti vuodessa, jäsenalennus hotelli Helkassa 
Helsingissä, 20 %:n alennus ravintola Helkan Keittiön á la 
carte -hinnoista (ei koske lounasta) ja 10 %:n alennus Tun-
turikeimiön palveluista. Lisäksi paikallisyhdistykset antavat 
omille jäsenilleen alennuksia mm. kurssien, retkien ja leirien 
hinnoista. 

Huomaathan, että Hotelli Helkassa NNKY:n jäsenalen-
nuksen saa vain suoraan hotelliin tehdyistä huonevarauksis-
ta, p. 08001 690 69, (09) 613 580 tai reservations@helka.fi. 
Jäsenyys varmistetaan esittämällä henkilökohtainen NNKY:n 
jäsenkortti hotelliin kirjautumisen yhteydessä.

NNKY:n jäseneksi?

NNKY:n liittokokous kokoontui Helsingissä hotelli Hel-
kan Saarni-salissa 20. marraskuuta. Ennen varsinaista liit-
tokokousta NNKY-liiton puheenjohtaja Pia Öhman esitteli 
NNKY:n uuden kehittämistyön hankkeen. 

NNKY-liiton hallituksen jäsen Maiju Roininen kertoi jul-
kisen vaikuttamisen työryhmän ideoimasta kyselystä, johon 
jokaisen NNKY-paikallisyhdistyksen johtokunnan tai työryh-
män toivotaan vastaavan. Taija Hemminki toi terveiset Muo-
niosta ja toivotti kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi ohjelmal-
lisille viikoille Tunturikeimiölle, joista lisää lehden sivuilla 8-9. 

NNKY:n liittokokoukseen osallistui 25 äänivaltaista pää-
töksentekijää 12 paikallisyhdistyksestä. Lisäksi kokouksessa 
olivat paikalla varapuheenjohtaja Tuuli Raamat, hallituksen 
jäsenet, liiton henkilökunta sekä kutsuttuina Hotelliyhtymä 
Oy:n toimitusjohtaja Henry Laine ja Sirpa-Maija Vuorinen 
Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta. 

Liittokokouksessa syntyi vilkasta keskustelua:

NNKY:n kehittämistyö käynnistyi
– Keitä olemme, mitä teemme, mitä haluamme jatkos-

sakin tehdä? Käytämmekö resurssejamme NNKY-liitossa oi-
kein? Tekeekö liitto myös paikallisyhdistysten näkökulmasta 
oikeita asioita?, kysyi Pia Öhman esitellessään NNKY:ssä 
käynnistyneen kehittämistyön hankkeen. Hanke keskittyy 
liiton hallitustyöskentelyn, työyhteisön, Tunturikeimiön toi-
minnan sekä paikallisyhdistysten ja liiton välisen yhteistyön 
laadulliseen kehittämiseen. 

Kuka keksisi kristallisoidun kuvauksen NNKY:stä ja lau-
seen, johon uusi ihminen voisi tarttua? Maiju Roininen pe-
räänkuulutti kaikkien NNKY:iden yhteisiä toimintamuotoja, 
jotka tekisivät meistä näkyvämpiä:  – Ettemme aina esitte-
lisi toimintaamme niin, että me ei sitten olla NMKY! Halu-
amme miettiä mitkä meidän tehtävistämme ovat ne, joilla 
erotumme. Valmistelemme paikallisyhdistyksille kyselyä ensi 
kevääksi. Kyselystä saamme vastauksia NNKY:n kehittämis-
työn tarpeisiin sekä viestinnän ja julkisuuskuvan kehittämi-

seen. Tarkoituksena on mm. valmistaa paikallisyhdistyksille 
tiedotusohjeisto ja tuottaa aiheesta koulutusta vuonna 2012.

Liittokokoukselle tuli kolme esitystä, kaksi Lahden 
NNKY:ltä ja yksi Oulun NNKY:ltä, joista kokous päätti seu-
raavaa: Liiton henkilöstö selvittää kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden asunto-osakkeiden, kiinteistöjen ja rakennusten 
ylläpitoon liittyviä ulkopuolisia rahoitus- ja tukemismahdol-
lisuuksia. Lakiasioissa voi ottaa yhteyttä liiton työntekijöi-
hin, jotka  ohjaavat eteenpäin. Järjestötyöryhmä jatkaa eri 
NNKY:istä nousseiden toimintamuotojen valtakunnallistami-
seen liittyvää valmistelua. Näitä toimintamuotoja esityksen 
mukaan ovat Itu-työ, Gospel-liikunta, Kamalat äidit -vertai-
ryhmä, Keski-Karjalan NNKY:n perustaman TyttiTalon kaltai-
set hankkeet sekä Ruusukuja 76 -näyttelyhanke. 

Seuraava liittokokous päätettiin pitää 19.11.2011.

Teksti ja kuvat: Mari Hyttinen

– Paikallisyhdistykset tekevät tämän liikkeen, totesi NNKY-liiton puheenjohtaja Pia Öhman (2. vas.). Kuvaajasta yllättyivät myös Pia Kolehmainen Lahdes-
ta (1. vas.), Leena Parkkonen Mikkelistä (3.vas.), Christina Elving-Andersen Helsingistä (Helsingfors KFUK), Kirsi Salmenranta Lahdesta, Marjatta Muilu ja 
Hanna Haapaneva-Hakamäki Tampereelta sekä Heli Savolainen Helsingistä. Liittokokouksen osanottajien kesken arvotun kirjan voitti Turun NNKY.

Hotelli Helkan Saarni-saliin kokoontui runsaasti liittokokousedustajia, 
kuvassa etualalla Helsingin NNKY:n edustajat.

Sirpa-Maija Vuorinen oli kokouksen puheenjohtaja. Alakuvassa kädentaita-
jat Anita Kantoluoto (vas.) ja Marjo Väänänen (oik.) sekä Marju Karlsson.
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Kolumni

Adventti, suuren juhlan odotuksen ja valmistautumisen 
aika, on täällä taas. Pitkän vuoden jälkeen se tuntuu lohdul-
liselle. Elämä menee eteenpäin totuttuun tapaan, niin kuin 
ennenkin. 

Toisaalta silloin kun elämä itsessään näyttäytyy loppu-
mattomalta adventilta vailla tietoa suuren riemujuhlan to-
teutumisesta, joulun odotus ei väistämättä valaise elämää 
tai synnytä iloista riehakkuutta. Syvällä sisällä lamppu saat-
taa hehkua himmeästi, jos edes ottaa syttyäkseen.  

Jokainen meistä on kaipauksen ammattilainen.  Kaipauk-
sella en tarkoita romanttista keveää kaihoa, enkä ajankulun 
hidastuttavaa odotusta. Puhun nyt kipeästä ja kiihkeästä kai-
pauksesta. Sellaisesta, joka voi vangita äärettömältä tuntu-
vaksi hetkeksi, kuukausiksi tai halvaannuttaa koko elämän 
kuten Sofie Oksasen Puhdistus-romaanin Alidelle kävi. 

Joillekin meistä intohimoinen kaipaus on jatkuvaa arkea, 
virvatulten tavoittelua. Jollekin tasainen odotus on itses-
tään selvää ja puhe kaipauksesta lähes vierasta. Itse kulla-
kin meistä on kuitenkin intohimomme tai syvältä kumpuavat 
tarpeemme. Kyky kaivata ja toivoa yhdistää eri sukupolvia ja 
sukupuolia yli aikarajojen, vaikka kaipuun kohteet näyttäyty-
vät eri tavalla tai erilaisina. 

1800-luvun NNKY:läiset esiäidit kaipasivat intohimoisesti 
turvallista yhteiskuntaa ja omaa naistenkeskistä tilaa puhua 
uskosta. Heitä ajoi eteenpäin polttava tarve pelastaa lap-
set ja nuoret erilaisilta uhkilta. Tämän päivän nuorille ja van-
hemmille naisille toive isän tai äidin hyväksynnästä, omasta 
rakastetusta tai omasta lapsesta on saattanut olla suurimpia 
elämänkysymyksiä. Tasa-arvoisen, koulutetun ja kahta työ-
taakkaa kantavan nykynaisen kalvavan kaipuun kohde voi 
yhtä lailla olla unelma paremmasta työstä, älyllisestä elä-
mästä, pakomatkasta harmaasta arjesta, yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden toteutumisesta tai tulemisesta näh-
dyksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. 

Ruusuisten silmälasein katsottuna kaipaus näyttäytyy 
romanttisena tunteilla hersyttelynä. Todellisessa elämässä 
voimakas kaipaus parempaan ei suinkaan värjää elämää ruu-
sunpunaiseksi. Se pakottaa pohtimaan arkea sekä tehtyjä 
ratkaisuja kriittisesti ja kohtaamaan elämän ongelmat. 

Kipeydestään huolimatta kaipaus on elämää uudistava ja 
eteenpäin vievä voima. Kaipaus työntää uutta kohti. Se on 
myös merkki siitä, mitä sydän ja mieli tarvitsevat. Siksi sen 
kannattaa antaa korventaa, siksi sitä kannattaa kuunnella 
kaikessa rauhassa ja siksi sen merkitystä kannattaa pohtia. 
Vasta sen jälkeen kaipauksen ammattilaisesta saattaa tulla 
levollisen odotuksen mestari, ainakin joksikin aikaa.

Marjo-Riitta Antikainen
  
Kirjoittaja on kuopiolainen teologi ja tutkija.

Odotuksesta ja 
kaipauksesta

Marjo-Riitta Antikainen

Nyt eletään adventtiaikaa, joulun odotusta. Hoosianna!-
virsi lie jokaiselle suomalaiselle tuttu jo kouluajoilta. Sitä 
lauletaan kirkoissa edelleen vain ensimmäisenä adventtina. 
Adventtikynttilät, kaikki neljä, sytytetään kirkoissa tietyn käy-
tännön mukaisesti – yksi kunakin adventtisunnuntaina –, ja 
jokaisella adventtikynttilällä on oma symboliikkansa.

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina sytytetty kynttilä on 
toivon kynttilä, sillä se virittää meissä toivon ja odotuksen. 
Toinen on rauhan kynttilä, sillä maailma kaipaa rauhaa, vä-
kivallan loppumista. Riidat, haukkumiset ja nimittelyt seis! 
Tehdään sovinto toistemme kanssa. Kolmas on rakkauden 
kynttilä. Rakkautta meidän pitäisi osoittaa omaa pientä elin-
piiriämme laajemmalle. Kynttilä muistuttaa erityisesti Ju-
malan uhrautuvasta rakkaudesta, joka mahdollisti sen, että 
Jeesus syntyi ihmiseksi maailmaan. Neljäs adventtikynttilä 
on ilon kynttilä ja se sytytetään neljäntenä adventtisunnun-
taina. Silloin joulu on jo lähellä ja enkelien viesti vastasyn-
tyneestä vapahtajasta kertoo suuresta ilosta, joka kohtasi 
ihmiskuntaa.

Adventtikynttiläsymboliikka on tosin jo osin unohduksissa, 
eikä ole outoa, jos joku ihmettelee, miksi tuota neljättä kynt-
tilää on poltettu vain vähän. Sen sijaan kynttilöiden valoa 
kodeissa riittää runsaasti läpi koko adventtiajan, sillä me 
valmistaudumme jouluun aivan konkreettisesti: siivoamme, 
laitamme kotimme joulukuntoon, leivomme, teemme joulu-
koristeita ja -lahjoja ja sytytämme kynttilöitä tuomaan joulu-
tunnelmaa. Jopa pikkujoulut enteilevät kristikunnan suurinta 
juhlaa, Vapahtajan syntymäjuhlaa.

Jyväskylän NNKY:n Kohtaamispaikan kävijät listasivat omia 
adventtiajan viettotapojaan tähän tapaan: Eräs heistä ker-
toi käyvänsä kirkossa joka adventtisunnuntai, samoin erilai-
set joulukonsertit ovat suosittuja. Varsinainen paasto ei ole 
kovin yleistä, jonkin verran yksinkertaisempaa ateriointi voi 
kuitenkin olla. Kalaruokia, etenkin lipeäkalaa, nautitaan use-
ammin ja varsinaisesta herkuttelusta kieltäydytään.

Hiljentyminen ja rauhoittuminen koetaan tärkeäksi, mutta 
toisaalta halutaan pitää yhteyttä ystäviin tavallista enem-
män. Jouluvalot ulkona ja sisätiloissa juhlistavat adventtiai-
kaa, sillä niitä todella tarvitaan pimeyden keskelle. Etenkin 
lasten suosimat joulukalenterit tarjoavat luukkujaan avat-
taviksi koko adventtiajan. Kieltämättä käy mielessä Avaja 
porttis ovesi -virsi ja rinnastus kalenteriluukkujen ja porttien 
avaamisen välillä.

Eräs vastaajista pohdiskeli näin: ”Adventti voisi olla enem-
män rauhoittumisen aikaa, mutta nykyään tuntuu, että kau-
pallistunut joulu kaikkine ulkoisine vaatimuksineen tekee 
loppuvuodesta vain entistä kiireisemmän.” Näin varmasti 
useat meistä ajattelevat.

Joulukorttien ja -tervehdysten valmistelu virittää mielen jou-
lun odotukseen; haudoilla käyminen ja hautakynttilät viesti-
vät tervehdyksemme rakkaalle omaisellemme. Näin monin 
eri tavoin voimme hiljentyä Vapahtajan syntymäjuhlaa odo-
tellessamme. Hyvää adventtiaikaa kaikille!

Anita Särkkä

Adventin aika 

Ensimmäinen adventti aloittaa hengellisen valmistautumisen Jeesuksen maailmaan tuloon. Adventin kunniaksi kirkoissa soi Hoosianna!-hymni. Vaikka 
kaikkien kristittyjen joulu on periaatteessa samanlainen, joulun viettotavat voivat vaihdella. Ortodoksisessa kirkossa ei vietetä adventtia, vaan joulua 
edeltää 40 päivän joulupaasto.  Ortodoksien joulutervehdys kuuluu: ”Kristus syntyy! – Kiittäkää!”. Suomessa ortodoksit viettävät joulua aina joulukuun 
25. päivänä gregoriaanisen kalenterin mukaisesti, mutta esimerkiksi Venäjällä ortodoksit viettävät kirkollisia juhlapäiviä juliaanisen kalenterin mukaan, 
jolloin joulu on 13 päivää myöhemmin eli 7.1. 

Mari Hyttinen
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Silmät ja makuaistit nauttivat, kun Fem-
klubben eli Viidenkerho vietti juhliaan. 40 
vuotta sitten Helsingfors KFUK:ssa nuoret 
naiset kokoontuivat syömään yhdessä kello 
viisi, siitä nimitys. 

Ensimmäinen ateria nautittiin NNKY:n ra-
vintolassa, joka on nykyisin Helkan keittiö, ja 
se maksoi tasan viisi markkaa. Muistamme, 
että ateria oli ns. lantkonki – landgång, pit-
kä voileipä. Silloin oli muotia kerätä erilaisia 
herkkuja kuten katkarapuja, kinkkua, mak-
sapasteijaa, paahtopaistia, juustoa, kanan-
munaa, kaprista jne. pitkän voileivän päälle, 
joka sai nimensä siitä, että se muistutti mai-
hinnoususiltaa. 

Nyt nämä nuoret naiset ovat eläkeläisiä, 
mutta ystävyys ja se, että kerran kuussa ko-
koonnumme kuuntelemaan pientä esitystä, 
on säilynyt. Juhla-aterian yhteydessä kaikki 
saivat pienen Dior-ruusun, joka, kuinka olla-
kaan, oli aivan samanvärinen kuin järkiruoka. 
Keittiömestarin kanssa on ihmettelemistä, 
eikö olekin?

*
Köksmästaren lovade en efterrätt i djup-

lila ton för att den skulle gå i färg med dior-
rosen som alla deltagarna fick som gåva. 
- Visst skall det lyckas, vi har ju vår blåbär-
sparfait! Och det lyckades. Det var ett sant 
nöje, att efter den fina specialkomponera-

de lammnacken och renfilén, få äta färger 
och nyanser man nästan bara kan drömma 
om. Men det var en milstolpe i Helsingfors 
KFUKs historia. 

Femklubben firade sitt 40-årsjubileum. 
Benita Johansson startade klubben för en 
grupp unga vuxna, med betoning på unga. 
Klubben hade sin första träff klockan fem 
på den nuvarande restaurangen Helka i ok-
tober 1970. Det serverades landgång – en 
lång smal smörgås med pålägg. Det var 
modert då att samla olika saker på smörgås 
allt från leverpastej, räkor, ost, ägg, paprika, 
rostbiff osv. Landgången kostade 5 mk. 

Arbetsnamnet på gruppen blev Femklub-
ben men namnet fick bestå. Unga kvinnor 
skulle ju äta och en gång i månaden åt man 
tillsammans och lyssnade på gäster som be-
rättade om sitt liv, sitt arbete, sina intressen, 
Marianne Laxén, Solveig Sjöstedt, Marina 
Wallman, Marianne Falck, Anita Höglund, Bi 
Hagman, Margareta Normén, Brita Ahlbäck, 
Karmela Belinki , Margit Lindeman, Ulla-Maj 
Wideroos, Maria Antas, Astrid Thors och 
många många andra under de 40 åren. 

Medlemsantalet har varierat mellan 12 
och 15 men slutade vid de åtta som fortfa-
rande samlas en gång i månaden. Speciellt 
festligt var att tre gamla medlemmar från 
Vasa och Jakobstad kom till jubiléet. 

Rea Anner

Vas./Fr.v Eyvor Sandell, Gunvor Sandell, 
Marianne Palmgren, Helmi Peedu, Syn-
növe Girs, Sirkka Suokas, Inger Thilman, 
Minkki Huldén, Rea Anner, Tette Schalien 
ja/och Christina Bäckman.

Dior-ruusu/ Diorrosen.
Mustikkajäädykettä jälkiruuassa./
Efterrätten med blåbärsparfait.

Yksitoista ruusua juhla-aterialla 

  Jubileum med ros och blåbär

Rea Anner

Rea Anner

Rea Anner

Ensimmäisen adventtisunnuntain aikaan 
Oulun NNKY:n näyteikkuna muuntautuu 
jouluseimeksi. Ensin ikkunaan ilmestyy sei-
mikatos olkineen, lampaat ja paimenet löy-
tävät paikkansa niityltä, tähti syttyy taivaalle. 
Kun adventinaika etenee, seimelle asettuvat 
Joosef ja Maria. 

Jouluyönä siniseen vaatteeseen puettu, 
kaunis Jeesus-vauva nukkuu jo seimessä, 
vanhemmat vierellään. Yö on rauhallinen, 
vain tähdessä on valot. Jouluyön messusta 
palaavat oululaiset pysähtyvät katsomaan 
seimenlasta. Loppiaisena seimellä vastaan-
otetaan tietäjiä ja lahjoja. Asetelma on ikku-
nassa Nuutin päivään saakka.

Jouluseimi on rakennettu Oulun NNKY:lle 
kymmenen vuoden ajan. Ei siis mikään vanha 

perinne. Mutta joulunodotus ei näytä al-
kavan ilman seimeä. Viime jouluna tuntui 
työläältä kantaa seimitarvikkeet kellarista, 
ja ajattelin, että pidetään välivuosi ja kek-
sitään ikkunaan jotakin muuta jouluista. 
Ensimmäisen adventtisunnuntain iltana 
huomasin levittäväni olkia ikkunalaudalle. 
Mariaa, Joosefia ja lasta oli jo ikävä. 

Jouluseimen nuket on suunnitellut ja 
valmistanut käsityöalan ammattilainen 
Susanna Mattheiszen. Hän on saanut 
nukkeihin ilmeikkyyttä. Jeesus-lapsi on 
suosikkini; niin kaunis ja hellyttävä. Joulu 
on tullut, kun lapsi nukkuu rauhassa olki-
vuoteellaan.

Maarit Peltoniemi
Oulun NNKY

Jouluseimi 
Oulun NNKY:llä

Maarit Peltoniemi
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Zimbabwelainen Nyaradzayi Gumbonz-
vanda on toiminut NNKY:n Maailmanliiton 
pääsihteerinä vuodesta 2007 lähtien.  Yli 20 
vuotta hän on asianajajana keskittynyt nais-
ten ja lasten ihmisoikeuksiin erityisesti kriisi-
tilassa olevissa maissa. 

Nyaradzayi Gumbonzvanda vieraili Suo-
messa 15.–19.10. NNKY-liiton kutsusta. Hän  
tutustui suomalaisen NNKY:n toimintaan ja 
kävi mm. Lempäälässä avaamassa Ruusuku-
ja 76 -näyttelyn ja tutustumassa Tampereen 
NNKY:n Itu-projektiin, joista hän oli hyvin in-
noissaan. Suomesta hän matkusti Euroopan 
NNKY:iden edustajien kokoukseen Tallin-
naan.

Nyaradzayin ensimmäinen virallinen vie-
railu Suomessa NNKY:n Maailmanliiton pää-
sihteerinä oli lämminhenkinen ja hauska. 
Hänen teeskentelemätön, ulospäinsuuntau-
tunut ote näkyy heti haastattelun alussa: hän 
alkoi haastatella toimittajaa! Pian päästiin 
kuitenkin pääasiaan eli Nyaradzayin koke-
muksiin kansainvälisen NNKY-liikkeen pää-
sihteerinä.

”Koen tulleeni siunatuksi, kun sain tulla 
johtamaan rikasta, monimuotoista ja vah-

vaa näkyä.” Nyaradzayi korostaa kuitenkin 
sitä, että hän haluaa olla yhteisjohtaja, ei 
yksinjohtaja. ”Pääsihteerin tehtävä on olla 
muiden NNKY-johtajien kuten Pirjo-Lii-
san [Penttinen] kanssa ohjaamassa liikettä 
eteenpäin johtokunnissa ja paikallistasoilla.” 
Pääsihteerin tärkeimmät tehtävät ovat suo-
jeleminen, verkottaminen, toimintatapojen 
löytäminen ja hauskuus, hän toteaa.

Kansainvälisessä NNKY-liikkeessä Nya-
radzayi Gumbonzvandan erikoisalaa ovat 
naisiin kohdistuvan väkivallan vastustami-
nen, rauhankysymykset, seksuaali- ja lisään-
tymisterveys sekä työ hiv:n ja aidsin eh-
käisemiseksi. Käytännössä hän on taistellut 
naisille johtaja-asemia paikallisissa hallinto-
elimissä tukemaan naisten ohjelmia, harjoit-
telua ja strategisia kumppanuuksia. Rauhaa 
ja oikeudenmukaisuutta hän edistää aset-
tamalla yhteisöihin kriiseistä ja konflikteis-
ta vastaavan NNKY-naisen ja korostamalla 
NNKY-toiminnassa naisten tasa-arvoa ja voi-
maannuttamista. 

Nuorten ja varttuneiden yhteinen ääni
 

”150 vuotta vanhan naistenliikkeen joh-
taminen on pitkän matkan taittamista, jossa 
esiäitejämme ja heidän työtään kunnioittaen 

Olemme kaikki johtajia
etsimme tietämme muuttuvissa tilanteissa. 
Perinne kertoo nykynaisille, keitä me olem-
me, mitkä ovat arvomme ja miten kristillinen 
usko on meidän feminismimme pohjana yh-
teisöissämme.  Johtajuuteen kasvaminen on 
sukupolvien välinen tärkeä asia. Nuoret nai-
set voivat oppia vanhemmilta ja vanhemmat 
saada intoa ja ideoita nuoremmilta. Näin 
syntyy naisten yhteinen ääni”, Nyaradzayi 
kuvailee.

”Meidän asiamme on muovata organi-
saatiomme sellaiseksi kuin sen haluamme: 
vaikuttamaan miesvaltaiseen politiikkaan ja 
instituutioihin, ekumeeniseen liikkeeseen ja 
NNKY:ihin kotimaassa ja ulkomailla.  Näi-
den kolmen vuoden ajan olen ollut ällisty-
nyt siitä, miten luovia naiset ovat ja miten 
he tekevät pienistä aluista suuria ihmeitä.” 
Esimerkkinä Nyaradzayi mainitsee lyhyesti 
erään maapalan oston ja sen suojelemisen 
valtausyrityksiltä. Yhteisvoimin tontille ra-
kennettiin ja perustettiin lasten päiväkoti ja 
toteutettiin erilaisia yritysideoita.  ”Rukouk-
semme muovautuvat toimeksi ja viisaudek-
si”, Nyaradzayi uskoo.

Menestys ei tule ilmaiseksi

Nyaradzayi syntyi Zimbabwessa pienessä 

NNKY:n Maailmanliiton 
pääsihteeri Nyaradzayi 
Gumbonzvanda vieraili 
Suomessa lokakuussa. 
Tiivis ohjelma sisälsi mm. 
osallistumisen NNKY-
liiton hallituksen kokouk-
seen, Ruusukuja 76 
-kampanjan näyttelyn 
avauksen Tampereella ja 
vierailun Tampereen 
NNKY:ssä sekä tapaami-
sia lukuisten arvovaltais-
ten naisjärjestöjen sekä 
ulkoministeriön kanssa. 
Lisäksi toimittaja Pirjo Al-
musa teki hänestä radio-
haastattelun Horisontti-
ohjelmaan. Tiivistahtisen 
vierailun emäntänä toimi 
NNKY-liiton -pääsihteeri 
Pirjo-Liisa Penttinen. 
Viereisen sivun kuvat: 
Pirjo-Liisa Penttinen, Mari 
Hyttinen, Anne Lagerstedt.

kylässä 58 kilometriä Hararesta. Yksitoistajä-
senisen perheen lapsista moni oli adoptoitu, 
mutta heidät laskettiin perheen täysjäse-
niksi.  Vanhemmat olivat hartaita katolisia 
pienviljelijöitä. Äiti oli innokas opiskelemaan 
kaikkea mitä suinkin pystyi. ”Isä kuoli kun 
olin alakoulussa.  Pääsin jatkamaan yläkou-
luun ja sieltä yliopistoon Etelä-Afrikkaan, 
josta valmistuin lakimieheksi.”  Nyaradzayi 
erikoistui ihmisoikeuksiin ja maaoikeuslakiin 
ja toimi noin kaksikymmentä vuotta lasten ja 
naisten ihmisoikeuksien puolustajana, var-
sinkin kriisialueilla. 

Opintoja Nyaradzayi jatkoi vuoden ver-
ran Ruotsissa, Sigtunassa, erikoistuen kon-
fliktien ratkaisuun ja YK:n päätöslauselmaan 
1325, joka on naisten valtuutus ja työkalu 
rauhanponnisteluissa. ”Olin tuolloin 18-vuo-
tias. Ruotsi oli minulle aivan eri maailma. 
Mutta materiaalinen köyhyys ei tarkoita 
henkistä köyhyyttä. Pää pystyssä ja ahkerasti 
työtä tehden tavoitteet saavutetaan. Mikään 
ei tule ilmaiseksi. On käytettävä järkeään, 
jalkojaan ja tukeuduttava toisiin.  Menkää 
naiset maailmaan rohkeasti vaan ja reippaal-
la yrittäjähengellä. En ujostele tehdä myyn-
tityötäkään”, Nyaradzayi nauraa.

Ennen NNKY:n Maailmanliiton pääsih-
teerin tehtäviä hän työskenteli UNICEF:in 
työntekijänä Liberiassa ja Zimbabwessa ja 
johti UNIFEM:in työtä Itä-Afrikassa 10 vuot-
ta. Nyaradzayi Gumbonzvandan huomatta-
via saavutuksia on ollut naisten oikeuksien 
yhdistäminen rauhanprosessiin Sudanissa, 
Somaliassa ja Pohjois-Ugandassa. Hänen ai-
kaansaannostaan ovat myös palaavien pako-
laisten saamat oikeudet omaisuuden palau-
tukseen sekä seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan protokolla Afrikan 
suurten järvien alueella. 

Ihmiselämä on vaalimisen arvoinen

Nyaradzayi on naimisissa ja hänellä on 
kaksi lasta. ”Perhe on tärkeä. Me olemme 
täällä toisiamme varten ja seuraamme mi-
ten he voivat. On tärkeää, että jokainen saa 
tuntea, että minusta välitetään ja että olen 
osa yhteisöä omalla tavallani. Henkinen ja 
käytännöllinen auttaminen on NNKY-työtä. 
Vanhemmilleni lasten kouluttaminen oli niin 
tärkeää, että äiti omisti vain yhden hameen. 
Haluan, että jokainen tyttö voisi päästä jat-
kokoulutukseen ja oppia kunnolla lukemaan 
ja kirjoittamaan.”

Nyaradzayi on nyt toiminut kolme vuotta 
NNKY:n pääsihteerinä. Hänelle NNKY:n kol-
me tärkeää asiaa ovat naisten johtajuus, nai-
siin kotona tai konflikteissa kohdistuvan vä-
kivallan vastustaminen, sekä naisten aseman 
parantaminen. Lisäksi Nyaradzayille tärkeitä 
ovat hiv/aids-työ, jossa hän on saavuttanut 
Afrikassa tuloksia. Kaiken tämän päälle hän 
on aktiivinen monissa muissakin järjestöissä.  
”Ihmiselämä on minulle pyhää, josta tulee 
iloita täysillä. Kuitenkin niin moni on surul-
linen. Lapsena, kun hain vettä ja ruokin ka-
noja, en voinut kuvitella, mitä elämäni toisi 
tullessaan. Haluan tarjota kaikille naisille ti-
laisuuden.

Nyaradzayin äiti kuoli tammikuussa 2006. 
Hänen hautajaisissaan Nyaradzayi tunsi vah-
vasti, että äidin ruumis lepäsi mutta henki oli 
läsnä olevissa ihmisissä. ”Halusin ylistää hä-
nen elämäänsä ja kiittää häntä perustamalla 
Rozarian Muistosäätiön. Äitini sopii malliksi 
Murewan kylän ihmisille.” Säätiön työ pai-
nottuu hiv/aids-apuun. Säätiöllä on huone 
Caritaksen rakennuksessa ja vapaaehtoinen 
työntekijä. Säätiö auttaa mielenterveysasi-
oissa sekä talouskysymyksissä. ”Nykyään 
tuemme 30 kylää eli noin 5000 ihmistä”, Ny-
aradzayi kertoo.

Anne Lagerstedt

Mari Hyttinen

Nyaradzayi Gumbonzvanda:
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Liberian NNKY:n pääsihteeri Roseline 
Towehin esitys Vastuuviikon tilaisuudessa 
lokakuussa todisti jälleen kerran sen, mitä 
naiset voivat saada aikaan yhdessä. Vuon-
na 2003 sisällissodan runtelemassa Liberi-
assa käytiin loputtomia, kuukausia kestäviä 
rauhanneuvotteluja, kunnes naiset päättivät 
ryhtyä toimeen. Heidän kekseliään toimin-
tansa seurauksena maahan saatiin nopeasti 
rauhansopimus. – Jumalan armosta siihen 
meni meiltä vain kaksi tuntia.

Liberiassa vuosina 1989–2003 käyty si-
sällissota tuhosi yhteiskunnan perustuslakia 
myöten. Sodassa ihmisiä tapettiin, kidutet-
tiin ja pidettiin seksiorjina. 

– Menetin mieheni ja vanhempani sodan 
aikana ja jäin yksin kahden lapseni kanssa. 
Minulta meni viisi vuotta, että pystyin anta-
maan anteeksi ja päästämään irti surustani. 
Se onnistui vain Kristuksen ansioista. 

Sodan jälkeen liberialaiset ryhtyivät miet-
timään miten maa pääsee todelliseen rau-
haan ja yhteisymmärrykseen. Perustettiin 
totuuskomissio, jonka tehtävänä oli kuulla 

sodan uhreja, hyväksikäytettyjä ja syytettyjä. 
Uhrit ja syylliset kohtasivat kasvoista kasvoi-
hin. Kohtaamisissa pystyttiin konkreettisesti 
kättelemään vastapuolta ja irrottautumaan 
sodan tapahtumista. 

– Nyt sodan eri osapuolet voivat puhua 
toisillensa, sillä olemme ymmärtäneet, että 
sodan johto ja esimerkiksi huumeet vaikutti-
vat monien ihmisten toimintaan.  

Liberia etenee nyt pienin askelin

Liberian valtio sai alkunsa mustien orjien 
toimesta vuonna 1822 ja se itsenäistyi vuon-
na 1847. Asukkaita Liberiassa on 3,6 miljoo-
naa. Heistä köyhyydessä (alle 1,25 dollaria / 
päivä) eläää yli 80 %. Maailman neljänneksi 
köyhimmässä maassa keskipalkka ei siis ole 
suuri, ja kun hinnat maan jälleenrakentami-
sen myötä jatkuvasti nousevat, ihmisten sel-
viytymistä vain ihmettelee. 

– Liberiassa on vielä paljon tehtävää 
vaikka olemme saaneet jo paljon aikaankin. 
Olemme istuttaneet vihanneksia ja juurek-
sia, ommelleet vaatteita ja korjanneet so-
dassa tuhoutuneita rakennuksia. Ammatil-

Roseline Toweh edistää 
rauhaa ja sovintoa Liberiassa

lista koulutusta on tarjolla ja päiväkodit ja 
koulut toimivat ainakin osittain. Kaikilla ei 
ole varaa koulunkäyntiin, mutta etenemme 
pienin askelin. 

– Liberian kaltaisessa yhteiskunnassa, jos-
sa kauhu on vallinnut, voimme Jumalan rau-
han avulla päästä sovintoon. Joskus tehtävä 
on hyvin vaikea, koska ihmiset ymmärtävät 
kristillisyyden väärin. Yhteys kristittyjenkään 
välillä ei ole aina todeksi eletty. Nämä haas-
teet voitamme ekumeenisen liikkeen kautta 
yhdessä toimimalla. Erityisen tärkeää kristi-
tyille on rukoilla kaikkien kanssa anteeksi-
annon, rakkauden ja mieleen asti ulottuvan 
rauhan puolesta. 

Naiset ovat sitoutuneita 
rauhanprosessiin

– Olemme rauhan ja sovinnonteon lähet-
tiläitä. Rauha, rakkaus ja sovinnonteko ovat 
vastuullamme, muistuttaa Roseline Toweh. 

– Liberiassa rauhanneuvottelujen jälkeen 
erilaisia aatteita ja uskontoja edustavat nai-
set tekivät työtä ja rukoilivat yhdessä. Yh-
dessä etsimme huoliimme ja tuskaamme 
sopiva sanoja. 

Rauhanprosessi on Liberiassa saatettu 
alkuun, mutta seuraavat vuodet ovat ratkai-
sevia. Tarvitaan vielä kipeästi tukea demo-
ratian vakiinnuttamiseen ja sodassa tuhoutu-
neen maan jälleenrakentamiseen. Korruptio 
kasvaa ja esimerkiksi entisten heimojen joh-
tajat kalastelevat nyt äänestäjiä ruoka-avulla. 

– Itsenäisyydestä lähtien miehet olivat 
vallassa. Nyt vallassa olemme me naiset. 
Toivon, että saamme pitää vallan pitkään, 
sillä Liberian naiset ovat vilpittömästi sitou-
tuneita rauhanprosessiin. 

Naisilla oli myös merkittävä rooli Libe-
riassa ensimmäisissä sisällissodan jälkeen 
järjestetyissä vaaleissa vuonna 2005, joissa 
arvostettu maan äiti, Ellen Johnson-Sirleaf 
valittiin presidentiksi. Hänestä tuli ensim-
mäinen nainen, joka on Afrikassa valittu de-
mokraattisesti presidentin tehtävään. 

– Jokaikinen nainen lupautui vapaaeh-
toistyöhön. Joskus jouduimme kävelemään 
5-6 tuntia kyliin vaalityön vuoksi. Taistelim-
me todella naisten puolesta. 

Tukea tarvitaan rakentamiseen ja 
tyttöjen koulutukseen

Liberian NNKY on perustettu vuonna 
1941. Roseline Toweh on toiminut Liberian 
NNKY:n pääsihteerinä vuodesta 2001 lähti-
en. Nyt Liberian NNKY korjaa omaa taloaan 
ja rakentaa tiloihin turvallisia majoitustiloja 
opiskelijoille. Suomesta saadulla taloudel-
lisella tuella on korjattu toimitalon katto ja 
lattia. 

– Rakennustarvikkeet ovat kalliita, mutta 
haluamme käyttää mahdollisimman laaduk-
kaita materiaaleja, jotka kestävät kunnos-
sa pitkään. Korjaamisen ohella kaipaamme 
edelleen tukea tyttöjen koulutukseen sekä 
hiv ja aids -työhön. 

Neuvokkaat naiset edesauttoivat 
rauhansopimuksen syntymistä

Palatkaamme vielä lopuksi pitkittyneisiin 
rauhanneuvotteluihin vuonna 2003. Mitä 
naiset silloin tekivätkään prosessin vauhdit-
tamiseksi? 

– Päätimme lukita kokoussalin oven ul-
kopuolelta ja sulkea ilmastoinnin. Neuvot-
telijoilla ei ollut vettä ja he alkoivat hikoilla. 
Miehet sanoivat, että allekirjoitetaan tämä 
paperi, niin pääsemme naisten vankeudesta 
pois. Tämä oli minun osuuteni sopimuksen 
allekirjoittamiseen. 

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

Tapaaminen ulkoasiainministeriössä. Oikealla suurlä-
hettiläs Jorma Paukku, joka vastaa UM:n gender-po-
litiikasta (gender eli sosiaalinen sukupuoli).

Aamukahvi suomalaisten nais- ja nuorisojärjestöjen 
edustajien kanssa. Nyaradzayin vieressä Allianssin 
puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen ja Leena Ruu-
suvuori Naisjärjestöjen Keskusliitosta.

NNKY:n iltapäivässä Nyaradzayi tapasi mm. Oluwake-
mi Oguntuyin eli ”Kemin”, ent. NNKY-liiton varapu-
heenjohtaja. Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttisen ensim-
mäinen lapsenlapsi Samuel oli mukana NNKY-väen 
tapaamisessa hotelli Helkassa. Alakuvassa keskustelua 
NNKY-liiton hallituksen kokouksessa. 

Roseline Toweh puhui Vastuuviikolla useissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.
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Tunturikeimiö on NNKY-liiton loman-
viettopaikka Jerisjärvellä, Pallas-Ylläs-

tunturin kansallispuiston naapurissa. Tarjo-
amme rauhallisessa ympäristössä kodikasta 
majoitusta sekä itse tehtyä maukasta koti-
ruokaa ja leivonnaisia.

Tunturikeimiöllä voit majoittua Majan tai 
Kiepin kahden hengen huoneissa tai Nais-
tenlammen rannalla olevissa mökeissä. Huo-
neita on 15 ja mökkejä 2. Yhteensä majoittu-
jia meille mahtuu noin 40 henkeä.

Lähiympäristö tarjoaa paljon tekemistä: 
patikointia, hiihtoa, marjastusta, kalastus-
ta. Läheisten hiihtokeskusten, Pallaksen, 
Oloksen, Levin ja Ylläksen palvelut ovat 
alle tunnin ajomatkan päässä. Autamme 
mielellämme ohjelmanne suunnittelussa. 
Omat teemaviikkomme perustuvat kiireet-
tömyyteen, rentoutumiseen ja luonnon sekä 
Luojan arvostamiseen. NNKY-liiton jäsenet 
saavat 10 %:n alennuksen Tunturikeimiön 
palveluista.

Terveisin Taija ja Matti Hemminki

Elämäni polku -pyhiinvaellus
17.–23.6. ja 5.–11.8. ja 19.–25.8.2011

Elämäni polku -pyhiinvaelluksen reitti 
kulkee Olostunturin  Apostoli Johanneksen 
Vaeltajanristiltä Äkäslompolon Pyhän Laurin 
Kappelin kautta Marian Kappeliin Leville. 

Neljänä päivänä patikoimme lähes sata 
kilometriä. Pienen pätkän Elämäni polku –
pyhiinvaelluksesta kuljemme polkupyörällä. 
Tulo- ja lähtöpäivät vietämme Tunturikei-
miöllä tutustuen vaellustovereihin ja koke-
muksia jakaen. Pyhiinvaelluksella kaksi yötä 
vierähtää taivasalla, autiotuvassa tai teltas-
sa – valintasi mukaan. Yhdeksi yöksi tarjolla 
on puhtaat valkeat lakanat ja saunan hellivä 
lämpö. Levillä palaudumme matkan rasituk-
sista kylpylän hoitavissa vesissä ja nautimme 
buffet-pöydän antimista ennen kuin iltam-
me päättyy Marian kappelin viikkomessuun. 
Matkaansiunaaminen vaeltajaristillä sekä 
hartaushetki Pyhän Laurin kappelissa kuulu-
vat myös ohjelmaan.

Jerisjärventie 320
99300 MUONIO

myynti@tunturikeimio.fi
www.tunturikeimio.fi

puh 016 538 515
gsm 0500 209 630

(09) 4342 290, NNKY-liitto 
Pohjoinen Rautatiekatu 23 B

00100 HELSINKI

Tule Tunturikeimiölle yksin, kaksin, kol-
misin, isommalla porukalla tai ryhmän 
kanssa. Tiedusteluihisi Tunturikeimiöllä 
vastaavat Taija ja Matti Hemminki ja 
NNKY-liitossa Leila Variola.

Perinteinen hiihtoviikko viikolla 7 
12.–19.2.2011

Hiihtoviikkomme palaa alkuperäiseen 
aikatauluun eli tilausajo kohti Keimiötä läh-
tee Helsingistä varhain lauantaiaamuna ja 
palaa takaisin viikon päästä myöhään lauan-
tai-iltana. Halukkaat pääsevät kyytiin myös 
Tampereelta, Jyväskylästä, Oulusta tai mis-
tä tahansa bussireitin varrelta. Viikon ohjel-
maan kuuluu lisäksi retket Ylläkselle, Leville, 
Olokselle ja Pallakselle. Joka päivä pääsee 
hiihtämään ja ainakin Levillä ja Ylläksellä on 
mahdollisuus lasketteluun. Levillä on myös 
uusi kylpylä, jossa voi käydä testaamassa sen 
seitsemäntoista allasta! 

Hinta Majalla 485 e/hlö/2-hh ja Kiepissä 
530 e/hlö/2-hh, lisämaksu 1-hh 120 e/vko, 
alle 12-v. lapsille 50 %:n alennus. Hinta sis. 
päivittäin majoituksen omin liinavaattein, 
aamiaisen, retkieväät, päivällisen ja saunan. 
Tulopäivänä iltapala ja lähtöpäivänä aamu-
pala sekä ohjelmassa mainitut kuljetukset.

Hyväntuulista 
huolenpitoa Tunturikeimiöllä!
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Elämäni polku kuljetaan oppaan johdol-
la seitsemän  ystävän kanssa vaihtelevassa 
lappilaisessa maastossa mukana vain kevyt 
päiväreppu. Muut tavarat sekä valmiit ruuat 
kuljetetaan yöpymispaikkojen läheisyyteen 
huoltokuljetuksella. 

Patikoidessa pidättäydymme puhumi-
sesta ja pitemmillä tauoilla sitten keskuste-
lemme vapaasti kaikista patikoinnin aikana 
heränneistä ajatuksista ja tunteista: iloista ja 
suruista. Tauoilla luemme myös raamatusta 
Jeesuksen elämän polusta. Valokuvaamisen-
kin säästämme taukopaikoille.

Kulkeaksesi Elämäni polun sinulla tulee 
olla hyvä terveys ja hyvä maastokävelykunto. 
Anna myös elämän tasaantua suurien kriisi-
en jälkeen ennen kuin liityt seuraamme. Elä-
mäni polku toteutetaan yhteistyössä Muoni-
on, Kolarin ja Kittilän seurakuntien kanssa. 

Hinta: 691 e/hlö ja 634 e/NNKY:n jäsenet 
sisältää ohjelman mukaiset majoitukset, ruo-
kailut, kuljetukset, osallistujatunnuksen, va-
lokuvakirjan sekä oppaan palvelut. Oppaana 
Taija Hemminki. Ilmoittautumiset 30.4.2011 
mennessä. 

”Yöttömän yön” - jäsenviikko 
27.6.–1.7.2011

NNKY:läisten oma leiri maanantai ilta-
päivästä perjantai aamuun Tunturikeimiöl-
lä. Leppoisan ohjelman lomassa pohditaan, 
jaetaan kokemuksia, suunnitellaan, kas-
vetaan, innostutaan, hiljennytään, eletään 
yhdessä toisillemme tilaa ja tukea antaen. 
Parina päivänä ja yhtenä yöttömänä yönä 
tehdään kevyt patikointiretki lähimaastoon. 
Päivät alkavat rentoutusterapian venytte-
lyillä ja päättyvät yhteisiin illanviettoihin.  
Päivittäin kokoonnutaan tietysti useamman 
kerran myös ruokapöytään ja rantasauna on 
lämpimänä.

Hinta: NNKY:n jäsenille 170,-/hlö omin 
liinavaattein (perheenjäsenille 270,-/hlö)

Vetäjinä NNKY-liiton järjestösihteeri, Riit-
ta Räntilä ja Tunturikeimiön yhteyssihtee-
ri Taija Hemminki. Ilmoittautuminen 31.5. 
mennessä.

PUHTAAKSI!
2.–9.7.2011 ja 1.–8.10.2011

Luonnonmukainen mielen ja kehon puh-
distumisen viikko. Verkkaista päivärytmiä 
tukee viiden päivän luomukasvisruuasta 
koostuva pureskelupaasto (700 kcal/vrk), 
rentoutusharjoitukset sekä kevyet patikoin-
tiretket luonnossa. Päivän ohjelmassa tilaa 
on jätetty myös omalle rauhoittumiselle 
sekä yhteiselle kokemusten jakamiselle. Oh-
jaajina luontaishoitaja Airi Koljonen/Hoito-
piste Kamomilla ja rentoutusterapeutti Taija 
Hemminki/Tunturikeimiö. 

Hinta: majoitus Majassa 597,-/hlö, jos-
ta NNKY:n  jäsenalennus 30 e. Majoitus 
Kiepissä  627,-/hlö, NNKY:n jäsenalennus 
33 e (1hh lisä 120,-). Hinnat sisältävät ma-
joituksen (2hh) omin liinavaattein, ruokailut 
(kasvisruoka: aamupala, lounas, päivällinen, 
iltatee), saunan sekä ohjelman. Ilmoittautu-
minen 31.5. mennessä heinäkuun viikolle ja 
31.8. mennessä lokakuun viikolle.

Keimiö, Keimiö kutsuu 
13.–20.8.2011

Perinteinen leiriviikko kaikenikäisille ja 
-kuntoisille. Päivittäin teemme patikointi-
retkiä lähimaastoon: laaksolaiset lähemmäs 
ja huiputtajat kauemmas! Päivät aloitamme 
rentoutusharjoituksilla ja päätämme yhtei-
siin illanviettoihin. Maanantaista tiistaihin 
olemme Kilpisjärven retkellä, keskiviikon 
vietämme päiväretriittiä ja torstaina vierai-

lemme Äkäslompolossa. Hinta Majassa ma-
joittuvilta 487,-/hlö ja Kiepissä majoittuvilta 
517,-/hlö + kuljetukset n. 70,-/hlö. NNKY:n 
jäsenalennus 40,-. Vähintään 16 hlöä. Vetäji-
nä Paula Halmisto ja Taija Hemminki. Ilmoit-
tautuminen 1.7. mennessä.

Naisten Pallas-Hetta vaellus 
24.–29.9.2011

Pallas-Hetta vaellus on neljän päivän ja 
kahdeksan naisen unohtamaton retki yli tun-
tureiden maisemassa, joka ensimmäisten 
joukossa valittiin kansallispuiston arvoisek-
si maassamme. Yövymme Tunturikeimiöllä 
täysihoidossa yhden yön ennen ja jälkeen 
vaelluksen, mutta muun ajan olemme oman 
onnemme seppiä raikkaassa tunturituulessa 
ilman kelloa ja kännykkää! 

Päivämatkat ovat viidentoista kilometrin 
luokkaa ja tahtimme on verkkainen. Joka ilta 
varaustuvissa (Nammalakuru, Hannukuru, Si-
oskuru) odottaa kahdeksan patjallista petiä. 

Kulinaariset nautinnot ovat omissa kä-
sissämme: kerran jokainen saa ryhmineen 
taikoa mukana olevista ruokatarpeista juh-
laillallisen sekä aamupalan ja kahdesti istua 
valmiiseen pöytään. 

Edellisistä loppusyksyn vaelluksista oppi-
neena voin luvata ruskan räiskettä, hellettä, 
ensilunta - tai ainakin jotakin niistä. Vaelluk-
sen lopuksi on ihanaa istahtaa Hetassa vene-
kuljetukseen yli Ounasjärven ja olla jo parin 
tunnin päästä Tunturikeimiöllä saunomassa 
ja  syömässä! 

Hinta 390 e/hlö sisältäen kaksi täysihoi-
tovuorokautta Tunturikeimiöllä, retkiruu-
at, kolme yötä varaustuvissa, kuljetukset 
Keimiö-Pallas ja Hetta-Keimiö, opastuksen. 
Ryhmän vetäjänä Taija Hemminki.  Ilmoittau-
tuminen 1.7. mennessä.

Karista kiire – anna 
hiljaisuuden helliä 
21.–26.11.2011

Heittäydy hetkeen ja anna sen kantaa 
sinua.  Anna hiljaisen luonnon puhutella si-
sintäsi ja uskalla pysähtyä voimaantumaan. 
Aamuin ja illoin tehtävät rentoutusterapi-
an harjoitukset auttavat irtautumaan arjen 
rytmistä ja liittymään kaamoksen luonnon 
rytmiin.  Liikumme luonnossa sään mukaan 
patikoiden tai lumikengillä.  

Tahti on verkkainen ja keskitymme luon-
nosta nauttimiseen.  Joka päivä jää aikaa 
myös omaan tekemiseen - lukemiseen, maa-
laamiseen, ulkoiluun yms. Iltaisin työpajois-
sa teemme näkyväksi päivällä kokemiamme 
asioita. Käsillä tekemisen tavoitteena on itse 
tekeminen ja sen kokeminen, ei niinkään 
hienot lopputulokset. Viikosta saa voimaa 
arkeen ja uusia eväitä itsensä ja ympäris-
tönsä tuntemiseen ja kokemiseen.  Viikon 
ohjaajana toimii askarruttaja-rentoutustera-
peutti Taija Hemminki.  

Hinta: 400 e/hlö/2-hh Majalla ja 430 e/
hlö/2-hh Kiepissä sisältäen ohjelman, ateri-
at (aamupala, lounas, päivällinen, iltatee) ja 
majoituksen 2hh:ssa.  NNKY:n jäsenalennus 
40 e. Ilmoittautuminen 15.10. mennessä.

- hiihto- ja gospel-lattarimatka Lappiin

Pääsiäisenä 21.-26.4.2011

Kukapa ei jäisi sanattomaksi, kun eteen avautuu Lapin 
koskematon luonto parhaimmillaan. Tämä sama, Jumalan 
hämmästyttävä luomistyö toteutuu myös Sinussa! Lähde 
siis matkaan tutustumaan ihanaan itseesi Keimiötunturin 
juurelle, suunnattoman Jumalan lämpimään syliin. Lapissa 
sinua odottavat mahtavat hiihtomaastot, leppoisa seura ja 
ulkoilun vastapainoksi tanssinhurmaa neljänä päivänä.

Mukana matkassa Piia Nurmela, Asta Lehtimäki ja monta 
muuta mukavaa tuttavuutta.

Lähtö torstaiaamuna 21. ja paluu tiistaiaamuna 26.4. Ma-
joittuminen Muoniossa, Keimiötunturin juurella sijaitsevas-
sa NNKY-liiton lomanviettopaikassa, Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston naapurissa: 
www.tunturikeimio.fi.

Matkan hinta on 410 €-450 €/hlö majoituksesta riippuen. 
NNKY:n jäsenet saavat 10 % alennuksen. Hinta sisältää 
kuljetuksen tasokkaalla turistibussilla väliltä Tampere-
Muonio-Tampere, opetuksen ja ohjelman, sekä täyshoi-
don ja majoituksen 2 hlön huoneissa. Matkalle mahtuu 
mukaan 38 luotua.

Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2011 mennessä: 
tnnky@tnnky.fi ja puh. (03) 254 4000

Tervetuloa mukaan!

Ihanaksi    luotu
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Outi Piiroinen-Backman tapasi Pienim-
män Lantin Yhteisön pääsihteeri Corazon 
Tabing-Reyesin, tuttavallisemmin Cora, 
Saksan Loccumissa elokuussa 2010 Euroo-
pan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Fooru-
min (EFECW) yleiskokouksessa, jossa Cora 
kertoi työstään Pienimmän Lantin Yhteisön 
pääsihteerinä ja elämästään kotimaassaan 
Filippiineillä. 

Filippiinit on yli 7000 saarta käsittävä 
trooppinen saarivaltio. Se sai ensimmäi-
sen itsenäisyytensä vuonna 1898, vaikkakin 
Espanja silloin myi Filippiinit Yhdysvalloil-
le, jonka hallussa maa oli 4.7.1946 saakka. 
Roomalaiskatolisia on väestöstä 80 %, muita 
kristittyjä 10 %, islamilaisia 5 % ja loput mm. 
buddhalaisia ja animisteja. Maanomistus on 
keskittynyt harvoille suvuille ja yli 1/3 maan 
väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. 
Korruptio on melkoista ja bandiittien hyök-
käykset, jopa turistien kidnappaukset, ovat 
useissa paikoissa tunnettuja tapahtumia. 
Negatiivisten asioiden vastavaikuttajana 
maassa on myös voimakas naisliike. 

Filippiiniläiset ovat kovia tekemään töitä. 
He ovat yhteisökeskeistä kansaa ja tietävät, 
kuinka palvella toisiaan. – Olemme vahvo-
ja ja tiedämme kuinka selviytyä elämässä. 
Olemme kuin bambut – taitumme kyllä, 
mutta yhtä varmasti nousemme myös ylös 
samoilta paikoilta, kuvaa Cora kansaansa. 
Hän jatkaa: – Minulla, kuten kaikilla apua 
saaneilla, on suuri kiitollisuus niitä ihmisiä 
kohtaan, jotka ovat vaikuttaneet omaan kas-
vuuni ja kehittymiseeni, auttaneet minua ja 
ravinneet minua monin tavoin. Meitä filippii-

niläisiä on maailmassa noin 100 miljoonaa. 
Missä päin maailmaa olemmekaan, yritäm-
me aina auttaa kotimaassa olevia läheisiäm-
me. Tavallisten ihmisten vakuutus on ympä-
rillä oleva ihmisyhteisö.

Vahva koulutus vei uralla eteenpäin 

– Ensimmäinen koulutukseni antoi mi-
nulle diakoniatyön ja kristillisen kasvattajan 
pätevyyden. Sieltä valmistumiseni jälkeen 
aloitin teologian kandidaatin tutkintoon täh-
täävät opinnot, mutta jo vuoden kuluttua 
minua neuvottiin läpäisemään tentit ja siir-
tymään suoraan maisterin tutkinnon suorit-
tamiseen, edellisiin opintoihini perustuen. 
Olin aivan hämmentynyt: 25-vuotiaana nai-
sena sain tällaisen erityiskohtelun. Valmis-
tuin vuonna 1981 teologian maisteriksi. Tein 
opetustyötä yliopiston kampuksella vuoteen 
1992. Vuosina 1987–88 opiskelin Amerikas-
sa teologian erityisopintoja.

61-vuotias Cora kuuluu protestanttiseen 
kirkkoon. Hänet vihittiin avioliittoon vuon-
na 1979, ja perheeseen syntyi kolme lasta. 
Cora nauttii nyt työn ohessa suuresti isoäi-
din roolista. Coralla on kolme sisarta ja kaksi 
veljeä ja tästä johtuen aina tunne siitä, että 
joku tarvitsee hänen apuaan. Perheessä on 
totuttu auttamaan omia, mutta myös kaikkia 
muita avuntarvitsijoita, jos se on niin tarkoi-
tettu. Koska Coralla on opintojen päätyttyä 
ollut aina suhteellisen hyväpalkkaista työtä, 
hänen apuunsa on totuttu luottamaan. 

Pienimmän Lantin Yhteisö – läheinen ja 
merkittävä toimintamuoto

– Toimin Filippiinien Kristillisten Kirkko-

jen pääsihteerinä vuosina 1992–1998. Vuon-
na 1999 minut nimitettiin Christian Confe-
rence of Asia (CCA) organisaation nais- ja 
kasvatuskysymyksiä käsittelevän yksikön 
toiminnanjohtajaksi, missä tehtävässä toimin 
vuoteen 2007 saakka. Vuonna 1999 osallis-
tuin Pienimmän Lantin Yhteisön (PLY) koko-
ukseen Jamaikalla ja sain tuntuman tähän 
minulle nyt hyvin läheiseen ja merkittävään 
toimintamuotoon. Kun PLY:n pääsihteerin 
toimi tuli haettavaksi vuonna 2007, lähetin 
hakemukseni ja tulin nimitetyksi nykyiseen 
tehtävääni. Palasin siis takaisin Filippiineil-
le, missä perheeni oli asunut kaikki kuluneet 
vuodet! 

– Nykyistä työhuonettani tuskin voi ni-
mittää toimistoksi. Voidakseni hankkia työs-
säni tarvitsemat välineet, kuten tietokoneen, 
kaapit, ja kustantaakseni puusepän työt tilan 
kunnostamisessa, minun piti käyttää omia 
säästöjäni, koska PLY:llä ei ole tämänlaatui-
siin hankintoihin määrärahoja. 

Pienimmän Lantin Yhteisö vahvistaa 
verkostoja

– Vuosina 2008–2010 yksi toiminnan 
painopistealueista on ollut verkostojen vah-
vistaminen. Olen kirjoittanut eri teemoihin 
liittyviä artikkeleita, joita on julkaistu eri kirk-
kojen lehdissä ja vastavuoroisesti olen saa-
nut paljon raportteja kirkkojen lehdistöltä. 
Olen rakentanut toimintoja tukevan vuosi-
aikataulun, johon perustuen sekä hallituk-
sen jäsenet että toimintaryhmät eri maissa 
tietävät, mitä milloinkin tapahtuu ja siten 
voivat myös pitää toiminnan omissa rukouk-
sissaan ns. ajan tasalla. Tällä tavoin olemme 
avoimempia, organisoituneempia ja luotet-

Haastattelussa filippiiniläinen Corazon Tabing-Reyes:

Sydämellä Pienimmän Lantin Yhteisö

tavampia yhteistyökumppaneita. Vuosiaika-
taulu sisältää myös julkaisemamme aineis-
ton valmistamis- ja tuotantoaikataulut. 

– Toimiston työn tehostamisen osalta eri-
tyisesti nettisivuston kehittäminen on ollut 
sydäntäni lähellä. Uusi sivustomme on osoit-
teessa www.flc.net.ph.

Myös yhteyksien vahvistaminen eri mai-
hin on tärkeää ja mm. Karibian alueen ja 
Latinalaisen Amerikan maiden kirkkojen yh-
teyksiin on kiinnitetty erityishuomiota. Eri 
maista tulevat kysymykset ovat hyvin erilai-
sia, mutta kukin niistä on yhtä tärkeä koko-
naisuuden kannalta. 

PLY:n tulevaisuuden näkymiä

– Ensimmäinen toimikauteni PLY:ssä 
päättyy vuonna 2012. Tänä vuonna kartoi-
tamme ne maat, jotka todella ovat aktiivisia 
PLY:ssä ja omalla toiminnallaan vievät PLY:n 
aatetta eteenpäin. Suomi kuuluu ilman 
muuta tähän joukkoon! Euroopassa keski-
tyn Maltaan, jossa on suurta mielenkiintoa 
yhteisöä kohtaan sekä mahdollisesti Roma-
niaan ja Unkariin, jossa toiminta on ollut 
hiipumaan päin. Vuoden 2011 aikana pyrin 
keskittymään Lähi-itään ja Afrikkaan, joka 
on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä 
toimintakenttä. Vuoden 2012 aikana keski-
tyn Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen 
toiminnan kehittämiseen. Koska sääntöjen 
pohjalta PLY on juurtunut Aasiaan, yhteistyö 
Aasian maiden ja Asian Church Women’s 
Conferenssin (ACWC) kanssa on koko ajan 
työni pohja ja perusta.

– Lisäksi on tärkeää vielä mainita yhteis-
työ Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa. 
PLY:n ja Kirkkojen maailmanneuvoston ta-
loustoimiston välinen yhteistyö on jatkunut 
saumattomana tähän päivään asti. Erityi-
sesti pankkitilien ja projektien avustusten 
hoitamisen kannalta yhteistyö on ollut hyvin 
merkittävä. Tämä tilanne on muuttumassa 
maailmanneuvoston oman taloudellisen ti-
lanteensa takia ja neuvottelemme nyt PLY:n 
asemasta heidän taloustoimistonsa organi-
saatiossa.

– Tietokonetaitojen kehittäminen ja kai-
kenlaisen teknologisen tietotaidon lisäämi-
nen työhön on tärkeää. Olemme esimerkiksi 
nyt suunnittelemassa työtämme esittelevän 
elokuvan valmistamista. 

– Sisällöllisesti suurena haaveenani ja ru-
kouksieni kohteena on, että saisimme Kiinan 
mukaan toimintaamme. Tapaamisia Aasian 
kristillisten kirkkojen ekumeenisen foorumin 
(Christian Conference of Asia) kanssa on jo 
suunniteltu. Koska itse tulen ympäristöstä, 
jossa kaikki lähelläni olevat ihmiset ovat ta-
valla tai toisella mukana PLY:n toiminnassa, 
toivoisin, että voisimme levittää samanlaista 
kokemusta mahdollisimman laajalle niiden 
ihmisten ympäristöön, jotka ovat ottaneet 
PLY:n aatteen sydämelleen. 

Outi Piiroinen-Backman

Pienimmän lantin yhteisö (Fellowship of 
the Least Coin) on maailmanlaajuinen eku-
meeninen naisten rukousliike rauhan, oikeu-
denmukaisuuden ja sovituksen puolesta. 

Liikkeen toimintaidea on yksinkertainen: 
kukin jäsen tallettaa oman maansa ”pienim-
män lantin” joka kerran rukoillessaan rau-
han, oikeudenmukaisuuden ja sovituksen 
puolesta. Kerran vuodessa nämä lantit koo-
taan ja ohjataan yhteisön tilille. Näin kerty-
neillä varoilla tuetaan naisten projekteja eri 
puolilla maailmaa.

Maailmanlaajuinen ekumeeninen naisten rukousliike Pienimmän lantin yhteisö (PLY) on liikkeen pääsihteeri Corazon Tabing-Reyesin ja Suomen yhteyshenkilö Outi 
Piiroinen-Backmanin sydäntä lähellä. Suomessa rukousliikkeelle vuosittain kerääntyneet lantit siunataan lanttikirkoissa. Lanttien tilityksestä vastaa NNKY-liitto. 
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Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) 
syyskokous järjestettiin 28.–29. lokakuuta 
Valamon kansanopistolla Heinävedellä.  Ko-
koukseen osallistui noin 60 Suomessa toimi-
vien kirkkojen ja SEN:n kumppanuusjärjestö-
jen edustajaa. Neuvostoon liittyi kaksi uutta 
kumppanuusjärjestöä: Kulttuuri- ja uskonto-
foorumi FOKUS ry sekä kehitysyhteistyöjär-
jestö Suomen World Vision.

Kokouksen yhteydessä oli myös vaikut-
tava ja puhutteleva Suojaavat siipes -eku-
meeninen iltamusiikkikonsertti  luostarin kir-
kossa. Puijon kamarikuoro ja Ortodoksinen 
kamarikuoro  edistävät  ekumeniaa yhteisten 
konserttien ja levytyksen avulla. Konsertin 
yhteydessä puhui nunna Kristoduli, johda-
tellen ajatuksia siirtolaisuuteen ja muukalai-
suuteen, kahden maailman kansalaisuuteen.

Syyskokouksen seminaariosassa  pei-
lattiin nykymaahanmuuttoa. Seminaariin 
aihepiiriin kuului myös Valamon luostarin 
ja muiden Karjalan evakkojen kokemusten 
kuuleminen. Seminaari oli osa Euroopan 
kirkkojen konferenssin valitseman vuosi-
teeman  ”Siirtolaisuus” tapahtumia.  Vuonna 
2011 tullaan pohtimaan vapaaehtoisuutta, 
koska EU on julistanut vuoden 2011 vapaa-
ehtoistoiminnan teemavuodeksi. Vastuuvii-
kon 2011 teema liittyy uskonsa tähden vai-
nottujen ihmisten kokemuksiin.

Omat kokemuksemme ja elämänhisto-
riamme muokkaavat mielikuviamme ja suh-
tautumisestamme muukalaisuuteen ja siirto-
laisuuteen. Näihin kysymyksiin liittyy myös 
paljon tunteita. Puuttuva omakohtainen ko-
kemus voi olla este tai silta yhteyteen. ”Siir-
tolaisuuden kokemus on oma maailmansa, 
josta matkakumppani, lähimmäinen, voi jo-

takin aavistaa, mutta sitä on vaikeaa tavoit-
taa”, sanoi Riistaveden vt. kirkkoherra Kirsi 
Leino. Hän jatkoi: ”Vanhan testamentin ker-
tomus Israelin kansan vapautumisesta Egyp-
tistä on monen vapauskertomuksen taustal-
la sekä voimaannuttajana muukalaisuutta 
kokeneille.  Kertomuksen Jumala ei ole kau-
kainen vaan toimiva ja ihmisen hätähuutoon 
voimakkaasti reagoiva. Unelmoimme Kris-
tuksen mielen mukaisesti kirkosta, jossa on 
tilaa kaikille ja usko rohkaisee huolenpitoon. 
Kun muukalainen saa kasvot, Jeesuksen ju-
listus herättää omantunnon. Syyttävä oma-
tunto on raskas matkakumppani.” 

Tulijaa ei saa jättää yksin, meidät on kut-
suttu yhdessä matkaan, kuulemaan toisiam-
me. Siihen kannustaa myös Uusi testament-
ti, mm. seuraavin sanoin: Te ette siis enää 
ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte 
Jumalan perheeseen, samaan kansaan kun 
pyhät. (Ef.2:19)

”Muuttoliike satuttaa, koskettaa aina. 
Maasta- ja maahanmuuttajat muovaavat 
myös kirkkoja. Ottavatko kirkot ja kristilli-
set järjestöt tämän todesta? Kirkkojen on 
otettava tämä huomioon sekä työssään että 
opetuksessaan”, kyseli SEN:n pääsihteeri 
Heikki Huttunen.

FM (väit) Heli Kananen Jyväskylän yli-
opistosta esitteli tutkimustaan ”Kontrolloitu 
sopeutuminen – ortodoksinen siirtoväki sotien 
jälkeisessä Ylä-Savossa”. Hän on perehty-
nyt siirtoväen uusilla asuinsijoilla saamaan 
vastaanottoon ja niihin piirteisiin, joista on 
vaiettu kansallista historiakuvaa, yhtä suurta 
kuvaa ja kertomusta, rakennettaessa. Miten 
Suomessa sopeutettiin 420 000 siirtolaista, 
joista nykykielellä voi käyttää myös nimitys-
tä pakolainen, koska he joutuivat lähtemään 

kodeistaan sodan seurauksena? Mitä kaksin-
kertainen vähemmistöisyys merkitsi?

 
Siirtoväen saama vastaanotto ja siirtovä-

en sopeutuminen oli paljon moni-ilmeisempi 
prosessi kuin tähän asti on osoitettu. Nyky-
sinkin enemmistö pyrkii hierarkisoimaan 
vähemmistön alempiarvoiseksi, niin etnisen 
kuin seksuaalistenkin vähemmistöjen koh-
dalla. Vai voitaisiinko sanoa, että yhteiskunta 
koostuu monista erilaisista vähemmistöistä 
ja tätä kautta rakennettaisiin tasa-arvoisem-
paa ja tasavertaisempaa yhteiskuntaa? Tä-
täkin on syytä pohtia myös kirkoissa ja kris-
tillisissä järjestöissä, kun rakennetaan uusia 
toimintamalleja.  

Maahanmuuttajatyöntekijöiden on men-
tävä maahanmuuttajien luo, eikä odottaa, 
että joku tulee kirkon tai työntekijän luo. Mi-
ten kirkkojemme maahanmuuttajatyö ottaa 
huomioon sen, että kaikki tulijat eivät ole 
luterilaisia? Charta Ecumenica, koko Euroo-
pan kirkkoja sitova asiakirja auttaa, tukee ja 
velvoittaa noudattamaan periaatetta, että 
tulijaa on tuettava löytämään oman hengel-
lisen taustayhteisönsä ja tunnustuskuntansa 
mukainen jumalanpalvelusyhteisö. Olet nyt 
luterilaisessa maassa, sinun tulee liittyä ja 
muotoutua luterilaiseksi -ajattelu ei voi olla 
toimintamalli. Maahamme saapuvat kristityt 
eivät tule tyhjiöistä, vaan omien kirkkojensa 
jäsenyydestä.

Pirjo-Liisa Penttinen

Hengellinen ilo – astu sisään: 
anna Jumalan astua sisään!  
(Nunna Kristoduli)

Suojaan, turvaan

Imatran NNKY:n omistama kesäpaikka 
Rautjärven Tulilammella oli kuluneena ke-
sänä vilkkaassa käytössä. Kesäkuun puoli-
välissä pidettiin kolmen päivän kanteleleiri. 
Viisikielisen kanteleen kerho oli aloittanut 
opiskelun kevätkaudella Niina Mangströ-
min johdolla. Sadesää ja alkukesän viile-
ys eivät haitanneet innokasta seitsemän 
soittajan ryhmää. Oppituntien välissä ren-
touduttiin keskustellen ja leväten, iltaisin 
saunottiin ja pulahdettiin Tulilammen vil-
poiseen veteen. Makoisista ja runsaista 
aterioista vastasi tällä, kuten muillakin lei-
reillä, Heidi Mangström.

Perinteinen, aina yhtä suosittu naisten 
raamattuleiri pidettiin heinäkuun alussa. 
Leirin johtajana toimi Imatran NNKY:n pu-
heenjohtaja Auli Piiparinen. Hellesää suosi 
leiriläisiä. Ulkona puiden siimeksessä ja pi-
hakeinussakin opiskeltiin. Yhteislaulutuo-
kiot, hartaushetket ja erilaiset vierailut ja 
vierailijat kuuluivat myös ohjelmaan. Heinä-
kuun lopulla pastori Minna Koistisen Alfa-
leiriläiset saapuivat Rautjärven Tulilam-
melle. Jo edellisenä kesänä he ihastuivat 
paikkaan, ja tulivat nyt uudestaan kaksipäi-
väiselle leirilleen.

Maahanmuuttajatyön Sylvi-projektin 
merkeissä on kahtena aiempana kesänä 
järjestetty Tiuruniemen pakolaiskeskuksen 
kanssa yhteistyössä äitien ja lasten leiri. Elo-
kuun viimeisellä viikolla leirikeskukseemme 
saapui kahdenkymmenen hengen ryhmä 
ohjaajansa Pia Turkian kanssa. Leirillä oli 
avustajia myös omasta yhdistyksestämme.

Lisäksi paikka oli FIN 5 -suunnistusta-
pahtuman käytössä sekä vuokrattuna yksi-
tyisille henkilöille.

Päärakennuksessa ja aitoissa on yh-
teensä kaksikymmentä vuodepaikkaa. 
Rantasauna, tasainen piha ja mainiot ulkoi-
lumaastot luovat hyvät puitteet monenlai-
seen toimintaan. Etuna on vielä kyläkeskuk-
sen läheisyys kauppoineen, apteekkeineen, 
terveysasemineen. Rautjärven kirkkokin si-
jaitsee sopivan kävelymatkan päässä.

”Iloa jaettavaksi muillekin kuin yhdistyksen 
jäsenille” on ollut kesäpaikan toimintaperi-
aatteena. 

Imatran NNKY:n kesää muistellen,
Anna-Liisa Kojo

Miten kirkkomme ottaa vastaan maahanmuuttajat?, kysyttiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) vuosikokouksessa lokakuun lopussa. Edeltä-
vällä viikolla vietettiin Vastuuviikkoa, jonka vieraana oli Liberian NNKY:n pääsihteeri Roseline K. Toweh. Ekumeeniseen jumalanpalvelukseen Turun 
Pyhän Katariinan kirkossa osallistuivat myös SEN:in pääsihteeri Heikki Huttunen ja arkkipiispa Kari Mäkinen (taustalla eturivissä).

Anna Hyvärinen Kesä talven 
keskelle

Imatran NNKY:n kantelekurssin loppukonsertissa Lot-
tamari Taiponen (edessä) ja Niina Mangström soittivat 
isoa kannelta.

Marjatta Ylitalo
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Syyskuun alussa Kiteelle avautui 
12–25-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille 
suunnattu kokoontumis- ja tukipiste Tytti-
Talo. Se on matalan kynnyksen tila, jonka 
tavoitteena on tehdä sukupuolisensitiivistä 
sosiaalista nuorisotyötä. Tytöille ja nuorille 
naisille annetaan mahdollisuus kohdata oma 
naiseus aikuisten naisten ja vertaistensa tu-
kemana. 

TyttiTalon taustayhteisö, Keski-Karjalan 
NNKY, perustettiin Kiteellä 14.1.2010. Sen 
puheenjohtajana toimii Karoliina Uuksulai-
nen.

– Tyttötyön tarve nousi ensisijaisesti siitä, 
että täällä Kiteellä vastaavaa, pelkästään ty-
töille suunnattua toimintaa, ei ollut. Kunnan 
nuorisotyö hoidetaan kumppanisopimuk-
sien kautta, joten TyttiTalo tukee vahvasti 
nuorisotyötä kumppanuuden kautta. Osal-
listamalla ja kuuntelemalla tyttöjä pyrimme 
näyttämään tilan merkityksen sosiaalisena 
vahvistajana ja syrjäytymisen vaaraan puut-
tujana, hän kertoo.

Terveyskysely kertoo tyttötyön 
tarpeesta

Tyttötyön tarve on tullut esille muun 
muassa Stakesin terveyskyselyn kautta. Ter-
veyskysely toteutetaan kahden vuoden vä-
lein Pohjois-Karjalassa ja siinä ovat mukana 
yläkoulun 8. ja 9. luokkalaiset sekä lukion 
ja ammattikoulun 1. ja 2. vuosikurssin opis-
kelijat jokaisesta kunnasta. Terveyskyselyn 
tuloksista vuonna 2008 selvisi, että sekä 
yläkouluikäisillä että toisen asteen opiske-
lijatytöillä on masentuneisuutta ja koulu-
uupumusta poikia enemmän. Ammatillisten 

oppilaitosten opiskelijoista keskivaikeaa tai 
vaikeaa masennusta oli jopa 15 %:lla tytöistä 
kun pojilla sitä esiintyi 7 %:lla. Lukioikäisillä 
tytöillä masentuneisuus oli lisääntynyt. Myös 
päivittäiset oireet, kuten päänsärky ja hartia-
kivut vaivasivat tyttöjä poikia useammin.

Erilaisia ryhmiä ja avointa toimintaa
TyttiTalo on avoinna maanantaina, kes-

kiviikkona ja torstaina klo 15–19. Kävijöitä 
talossa on päivittäin parikymmentä. Kävi-
jät ovat olleet lähinnä yläkouluikäisiä ja 6. 
luokkalaisia. TyttiTalolle voi tulla vain oles-
kelemaan koulun jälkeen, lukemaan lehtiä 
tai kuuntelemaan musiikkia. Talossa on aina 
paikalla aikuinen nainen. Itsetunnon kohot-
tamista ja sosiaalista vahvistamista tarvitse-
ville tytöille on aloitettu oma suljettu ryhmä. 
Nuorille äideille käynnistyy ryhmä tammi-
kuussa.   

– Meillä on tarjolla myös kaikille avoin 
käsityöryhmä, kertoo Karoliina Uuksulainen. 
Nyt teemme tyttöjen kanssa Kiteellä jou-
lunavajaisissa pidettäviin myyjäisiin ovikrans-
seja, patalappuja ja rautalankasydämiä. 
Myyntituotto käytetään yhdessä sovittuun 
hankintaan TyttiTalolle. 

TyttiTalo on sisustettu tyttöjä ja nuo-
ria naisia kiinnostavasti. Ammattiopistossa 
verhoilu- ja sisustusalaa opiskeleva Emmi 
Havukainen teki opiskeluunsa kuuluvan työ-
harjoittelun TyttiTalolla. Seiniä koristavat 
maalaukset ja iloiset perhoset syntyivät het-
kessä hänen ideoiminaan. – Ihmettelin aluk-
si, mikä ihmeen juttu TyttiTalo on. Sitten se 
”kolahti” ja olen tosi iloinen, että tytöillä on 
oma paikka, jossa saa olla rauhassa. 

Kirsti Rautiainen

TyttiTalo, tyttöjen ja 
nuorten naisten oma tila

Väkivallaton viikko ja sen aikana järjestet-
ty Ruusukuja 76 -näyttely osuivat oivalliseen 
ajankohtaan: koulujen syysloman aikana 
Lempäälän Ideaparkin Keskuspuistoon py-
sytetyssä näyttelyssä kävi 750 vierailijaa.

Näyttelyn järjestäjinä olivat edellisvuoti-
seen tapaan Tampereen NNKY, Setlementti 
Naapuri, Tampereen Ensi- ja turvakoti sekä 
Tampereen ev.lut. seurakunnat. Päivystä-
jiä tuli mukaan järjestäjätahojen lisäksi eri 
seurakunnista, joista etenkin Tampereen 
helluntaiseurakunta antoi vahvan panoksen. 
Avajaistapahtumassa saimme nauttia arvo-
valtaisesta seurasta: Tampereella vieraillut 
NNKY:n Maailmanliiton pääsihteeri Nya-
radzayi Gumbonzvanda tutustui näyttelyyn 
ja kertoi avajaisissa oman tervehdyksensä. 
Varsinaiset avajaissanat lausui NNKY:n Maa-
ilmanliiton varapresidentti, Tampereen apu-
laispormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Kodissa näkyi merkkejä väkivallasta
Näyttelyn sisustuksen suunnittelun lähtö-

kohtana oli rakentaa koti, joka näyttäisi siltä 
kuin perheenjäsenet olisivat juuri poistuneet 
paikalta. Leivänmurut ja likaiset astiat ruo-
kapöydällä, vaateläjät nuoren huoneessa ja 
muut vastaavat näkymät loivat tavoiteltua 
mielikuvaa. Toinen suunnittelun kantava aja-
tus oli luoda sisustukseen viitteitä siitä, että 
jotakin ikävää on tapahtunut. Lattialla leväl-
lään ollut viherkasvi multineen ja jokunen 
rikkoutunut kodin yksityiskohta puhuivat 
karua kieltään. Helmi-ryhmän nuoret olivat 
tehneet nuoren huoneeseen maalauksia ja 
kirjoituksia, jotka kertoivat sen asukkaan ah-

distuksesta. Saadun palautteen mukaan ko-
din ongelmista kertova ilmapiiri välittyi myös 
kävijälle.

Yritykset vahvasti mukana yhteistyössä
Uutta tämänvuotisessa näyttelyssä oli 

vahva yhteistyö yritysten kanssa. Liikekau-
punki Ideapark tuki käytännön järjestelyitä 
hienolla tavalla. Huonekaluliike Isku antoi 
lainaksi kaikki tarvitsemamme huonekalut 
ja sisustusesineet, mikä helpotti suunnitte-
lu- ja rakentamistyötä suuresti. Molemmilla 
yhteistyökumppaneilla oli selkeä ymmärrys 
näyttelyn teeman tärkeydestä sekä halu olla 
omalta osaltaan kantamassa yhteiskuntavas-
tuuta.

Pienemmällä osuudella olivat mukana 
myös Eurokangas, Unikulma ja Veikon Kone. 
Viimeksi mainitulta lainatulla tv-näytöllä 
pyöri lähisuhdeväkivaltaa käsitteleviltä ”Älä 
vaikene” -nettisivuilta imuroituja tietoiskuja 
(www.alavaikene.fi). Tekniikka, tarkemmin 
sanoen tietotekniikka, teki spottien esittämi-
sestä aika ajoin melko haasteellista. Muutoin 
näyttelyyn liittyvä yhteistyö sujui kaiken kaik-
kiaan mainiosti. Siitä lämmin kiitos mukana 
olleille organisaatioille, yrityksille ja henkilö-
kohtaisen panoksensa antaneille puurtajille.

Kiitos myös sille tuntemattomalle pikku-
linnulle, ostoskeskuksen luvattomalle asukil-
le, joka varhaisina aamun tunteina ilahdutti 
näyttelyn rakentajia liverryksellään.

Annamari Herranen

Piikkejä 
perheonnessa, 
keskellä ostoskeskusta

Keski-Karjalan NNKY avasi Kiteelle syksyllä TyttiTalon, tilan, jossa tytöt voivat ko-
koontua ja viettää aikaa tyttöjen kesken tai osallistua erilaisiin ryhmiin. – TyttiTalossa 
on aina paikalla aikuinen, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Uuksulainen.

Mari Hyttinen

Tampereen NNKY yhteistyökumppaneineen rakensi Ruusukujan kodin Lempäälän Ideaparkiin. Tänä 
vuonna yritykset olivat vahvasti mukana yhteistyössä. Kuvassa ylärivissä 3. oikealta Anna-Kaisa Ikonen, 
hänen vierellään Nyaradzayi Gumbonzvanda ja Tampereen NNKY:n toimitusjohtaja Piia Nurmela.
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Helsingin NNKY aloitti viime keväänä 
musiikkileikkikoulutoiminnan Eirassa, Mikael 
Agricolan kirkon tiloissa tavoitteenaan tarjota 
edullisia ja laadukkaita muskariryhmiä eri-
laisissa elämäntilanteissa oleville perheille. 
Keväällä ryhmistä ehti alkaa vain yksi, mutta 
tänä syksynä ryhmiä toimii jo viisi, kaiken-
ikäisille alle kouluikäisille lapsille.

- Muskarissa leikitään, liikutaan, lorutel-
laan ja tanssitaan, luettelee musiikkileik-
kikoulun ohjaaja, musiikkipedagogi Saa-
na Trygg. Soittimina toimivat afrikkalaiset 
djembe-rummut, marakassit ja kapulat. Oh-
jaaja säestää lauluja pianolla ja viisikielisellä 
kanteleella. Keskeisessä osassa ovat myös 
levyltä tulevat kansanmusiikkikappaleet, joi-
den mukana voidaan tanssia vaikka piirissä.

Kukin muskariryhmä alkaa aina samalla 
alkulaululla, jossa toivotetaan erikseen jo-
kainen lapsi tervetulleeksi. Lokakuun alussa 
luonnon vaihtaessa väriään yksi- ja kaksivuo-
tiaiden muskariryhmässä seikkailtiin peikko-
jen kanssa metsässä ja leikittiin kirjavilla syk-
syn lehdillä. 

Yhteinen retki musiikin maailmaan
- Jokaisen muskarikerran päättää loppu-

rentoutus vielä ennen loppulaulua, kertoo 
Trygg. Loppurentoutuksessa ohjaaja jakaa 
lapsille pieniä huiveja, joilla voi halutessaan 
vaikka huiskuttaa, ja levittää lattialle viltin, 
jolla lapset saavat makoilla. Pienille rentou-
tuminen ei aina kuitenkaan ole helppoa jän-
nittävän ja toiminnantäyteisen puolituntisen 
jälkeen.

Nuorempien lasten ryhmissä vanhemmat 
ovat vielä muskaritilassa mukana, kun taas jo 
kolmevuotiaat saavat tulla toimeen omillaan 
ohjaajan kanssa. Yksi- ja kaksivuotiaat tuntu-

vat vielä tarvitsevan äitien tukea. Välillä pie-
nillä muskarilaisilla eksyy marakassi suuhun, 
tai lapsia kiinnostavat musisointia enemmän 
muskaritilasta löytyvät tavarat. Tärkeintä 
lapsille ja heidän äideilleen on selvästi kui-
tenkin yhdessä touhuaminen ja tutustumi-
nen musiikin maailmaan.

Hetken hengähdys kahvilassa
Helsingin NNKY:n musiikkileikkikoulutoi-

minnan tarkoituksena on ollut myös tarjota 
vanhemmille mahdollisuus levähtää hetken 
ja jakaa yhdessä vaikka vanhemmuuden ko-
kemuksia syksyllä avatussa Café Agricolassa. 
Mikael Agricolan kirkon seurakuntasalissa 
toimivaan kahvilaan monet vanhemmat is-
tahtavat ennen ja jälkeen muskariryhmän. 
Jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä ryhmää 
paikalle ovat saapuneet Peppi Pitkänen ja 
hänen yksivuotias poikansa Kalle Karjalai-
nen.

- Muskariaika on niin lyhyt, että tulem-
me aina ensin kahvilan leikkinurkkaan leikki-
mään, kertoo Pitkänen. Kalle on äitinsä mu-
kaan pitänyt kovasti muskarissa käymisestä. 
Kalle on saanut ryhmässä kavereita, joiden 
kanssa on mukava touhuta. Välillä keskitty-
minen herpaantuu, kun ystävien kanssa on 
niin hauskaa. Muskarissa on opittu taputta-
maan, hyppimään ja soittamaan marakasse-
ja. - Kalle tykkää musisoida kotonakin. Hän 
laittaa usein itse radion päälle ja taputtaa 
hauskoissa lauluissa tahtia, Pitkänen kuvai-
lee hymyillen.

Helsingin NNKY:n musiikkileikkikoulu jat-
kaa toimintaansa keväällä 2011. Mahdollisia 
vapautuvia paikkoja ryhmiin voi tiedustella 
HNNKY:n toimistosta, hnnky@hnnky.fi.

Anna Äystö
Helsingin NNKY:n järjestösihteeri

Lauluja ja leikkejä 
peikkometsässä 

– Lapset ovat suojattomimpia hengelli-
sen väkivallan edessä. Kun pieni lapsi joutuu 
polvistumaan ja tunnustamaan syntinsä, hän 
ei edes tiedä mitä tunnustaisi. Lapsi haluaa 
kuitenkin miellyttää aikuista, mukavaa kerho-
tätiä tai -setää ja tekee niin kuin pyydetään. 
Vielä aikuisenakin tuon tilanteen muistelemi-
nen hämmentää ja jopa ahdistaa.

Näin kertoilee Oulun ev.lut. seurakun-
tien johtava perheneuvoja Seppo Viljamaa, 
joka hahmotti hengellisen väkivallan tunnus-
merkkejä Oulun NNKY:llä järjestetyssä Hen-
gellinen väkivalta -tilaisuudessa lokakuussa, 
Väkivallattomalla viikolla. Yleisötilaisuus liit-
tyi Ruusukuja 76 -näyttelyyn, jossa tällä ker-
taa haluttiin kertoa painavasti myös hengel-
lisestä väkivallasta. 

Hengellisen väkivallan selvimpiä ilmene-
mismuotoja ovat syyllistäminen, pelottelu, 
käännyttäminen ja eristäminen. Esimerkiksi 
avioerosta tai psyykkisestä sairastumisesta 
voidaan syyllistää. Puhutaan ”ristin kantami-
sesta” eli alistaminen ja väkivalta on kestet-
tävä nöyrästi ja hiljaisesti.

Seppo Viljamaan mielestä hengellisen vä-
kivallan uhrin kannalta kohtalokasta on eris-
tää tai jopa erottaa yhteisöstä tai perheestä.
Tästä kuultiin Oulun tilaisuudessa useitakin 
kommenttipuheenvuoroja. Kun aviovaimo 
kertoi yhteisön johtajille miehensä väkival-
taisesta ja alistavasta käyttäytymisestä, vai-
mo joutui itse eristetyksi. 

Usein käykin niin, että hengellisissä yh-
teisöissä väkivaltaa ei käsitellä traumana ja 
rikoksena vaan hengellisesti. Uhria jopa kiel-
letään viemästä asiaa oikeuteen. Sen sijaan 

häntä kehotetaan antamaan anteeksi ja tyy-
tymään osaansa.

Turvaköysi avuksi
Seppo Viljamaa hahmotteli kuulijoiden 

eteen mielikuvan turvaköydestä, johon voi 
tarttua silloin kun syyllistäminen, alistaminen 
ja muu henkinen väkivalta saa valtaa. – Jo-
kainen meistä on joskus heikoilla ja on silloin 
altis ja suojaton vahvojen johtajien manipu-
loinnille. Usein henkinen ja hengellinen väki-
valta on sisäänrakennettua, sellaista jota on 
vaikea edes tunnistaa. Tyypillistä on, ettei 
uhria uskota. Toinen osapuoli osaa yleensä 
esittää oman näkökulmansa asiaan varsin va-
kuuttavasti.

Useat Ruusukuja-näyttelyn kävijät ker-
toivat tarinaansa, jossa toistuivat samat piir-
teet: hengellisestä väkivallasta ei puhuta, 
eikä sitä aina edes tunnisteta. Monen toive 
oli, että asioista puhuttaisiin rohkeasti ja uh-
rin kertomus otettaisiin todesta.

Oulun yleisötilaisuudessa esiteltiin myös 
Ensi- ja turvakotien liiton Miina-projekti, 
jossa Oulun Ensi- ja turvakoti on mukana. 
Avopalvelukeskuksen johtajan Riitta Poh-
joisvirran mukaan projektissa paneudutaan 
uskonnollisten yhteisöjen merkitykseen vä-
kivaltaa kokeneiden naisten läheisverkostoi-
na. Projektissa mukana olevia naisia pyritään 
tukemaan heitä omissa yhteisössään vaikut-
tamisessa. Oulussa ovat kokoontuneet eri-
tyisesti vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä 
tulevat naiset, jotka omalta osaltaan voivat 
puuttua omassa yhteisössään tapahtuvaan 
perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.

Maarit Peltoniemi

Hengellisestä väkivallasta 
vaietaan edelleen 

Anna Äystö

Maarit Peltoniemi

Oulun NNKY kokosi toistamiseen Ruusukuja 76 -näyttelyn yhdistyksen tiloihin. Väkivallattomalla vii-
kolla järjestetyssä näyttelyssä haluttiin ottaa puheeksi myös hengellinen väkivalta.

Helsingin 
NNKY:n 
musiikkileik-
kikoulusta voi 
kysyä vapau-
tuvia paikkoja 
keväälle 2011. 
Pienimmil-
le lapsille 
tärkeintä on 
yhdessä tou-
huaminen ja 
tutustuminen 
musiikkiin.
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Elbie Lötter: Vaiennettu Anna – Tarina 
särkyneestä lapsuudesta

Annan vanhem-
mat eroavat ja äiti ta-
paa unelmiensa mie-
hen, joka on edellisen 
puolison vastakohta: 
varakas, edustava ja 
kunniallisen miehen 
maineessa. Anna op-
pii tuntemaan tästä 
miehestä kuitenkin 
toisen puolen. Äidin 
uusi puoliso käyttää 
Annaa seksuaalisesti 

hyväkseen usean vuoden ajan. Raiskausten 
ja hyväksikäytön tuoma häpeä ja pelko per-
heen (tai oikeastaan äidin mielenterveyden) 
hajoamisesta vaientaa Annan. Vasta Annaa 
uskovat ihmiset saavat hänet ottamaan as-
kelia kohti oman minuuden rakentamista 
ja oman äänen löytämistä. Kirja haastaa lu-
kijaansa monella tavalla. Kirjan aihepiiri on 
kuvottava ja tarina lohduton. Lisäksi Annan 
tarina saa pohtimaan vallankäytön ulottu-
vuuksia myös omassa elämässä: milloin minä 
käytän valtaa toisen alistamiseen ja milloin 
minua kohdellaan väärin. Väkivalta sen kai-
kissa muodoissa on väkisin otettua valtaa 
toisen elämästä. Annan elämää hallitsivat 
muut ihmiset kuin hän itse, millä oli tuhoisia 
vaikutuksia hänen elämäänsä. Kirjan lopussa 
on hyödyllinen tietopaketti lasten seksuaali-
sesta hyväksikäytöstä, sen tunnistamisesta ja 
uhrien auttamisesta.

Heidi Kusmin-Bergenstad

Minä en sitten muutu - odottavan äidin 
tuntemuksia. Minna Kiistala. Nemo.

Äidiksi ryhtymi-
nen/pääseminen ei 
ole kaikille helppoa. 
Naisen äitiysvaisto 
voi olla hukassa han-
kalan äitisuhteen ta-
kia tai sitten nainen 
ei vain tunne itseään 
äidilliseksi tai havait-
se itsessään ”vauva-
kuumetta”. Toimitta-
ja Minna Kiistala on 

tehnyt todella rohkean teon kirjoittamalla 
suorasukaisen ja sensuroimattoman kirjan 
Minä en sitten muutu - odottavan äidin tunte-
muksia. Kyytiä saavat kaikenlaiset ennakko-
luulot ja sievistelyt. Kroppa venyy ja särkee, 
kömpelyys hankaloittaa elämää eikä mikään 
oikein suju entiseen mallin. Myös muutokset 
henkisellä puolella pelottavat. Erityisen mo-
nia koskettava on Kiistalan rehellinen kuvaus 
lähes lamauttavasta synnytyspelosta. Lopul-
ta hän löytää avun, mutta tässä kohtaa tu-
lee myös kirjan kirvelevin pettymys lukijalle. 
Kiistala saa hypnoosissa selville kipupelkon-
sa syyn: psyykkisen voimavaran puutteen, 
mutta kieltäytyy kertomasta mistä tämä vaje 
syntyi. Tämä tieto kun olisi juuri se ratkaise-
va pala tässä sirpalesotkussa, jota äitiyttä ja/
tai synnytystä pelkäävä nainen joutuu elä-
mässään setvimään. Kirjailija julistaa vahvim-
min kuitenkin jokaisen naisen oikeutta olla 
juuri itsensä näköinen äiti. On aika heittää 
romukoppaan äitiysmyytit ja antaa jokaisen 
naisen toteuttaa äitiyttään oikeaksi näke-
mällään tavalla.  

Anne Lagerstedt

Kirjoja, 
kirjoja

Sara, Tarinatyttö. L.M. Montgomery. 
Minerva Klassikot. Käännös Sisko Yli-
martimo.

Annan jäähyväiset. L.M. Montgomery, 
WSOY. Käännös Marja Helanen-Ahtola.

Tarinatyttö muis-
tetaan meillä varmaan 
parhaiten televisio-
sarjasta Tie Avonle-
aan. Kirjat ja filmiso-
vitukset eivät juuri 
koskaan ole yksi yh-
teen, ei tässäkään ta-
pauksessa. Alkuperäi-
nen Tarinatyttö Sara 
Stanley ei suinkaan 

asu Avonleassa, Vihervaaran Annan kylässä, 
vaan Carlislessä. Kingin perhekin on hieman 
toisenlainen kuin filmisarjassa. Montgome-
ryn kirjojen yleisestä linjasta poiketen ker-
toja on mies! Tarinatyttö nähdään kahden 
Kingin lasten serkun, Beverleyn ja Felixin, 
näkökulmasta. Kertoja Beverley muistelee 
Saran tarinoita ja lasten keskinäisiä suhtei-
ta ja tapahtumia tuona kesänä. Tarinatyttö 
on Montgomeryn uran alkutuotantoa, yksi 
parhaista. Tässäkin kirjassa on suomentajan 
Sisko Ylimartimon loppuesittely, jossa hän 
kertoo yksityistyskohtia kirjan taustasta. Kir-
jaan on tulossa jatko-osa. 

  
 Elämän synkempi puoli värittää tummin 

sävyin rakastetun Anna-sarjan yhdeksän-
neksi osaksi aiottua teosta, joka toimitettiin 
kustantajalle kirjailijan kuolinpäivänä. Annan 
jäähyväiset -kirja kertoo välähdyksiä Blythen 
perheen ja koko yhteisön elämästä ensim-
mäisen maailmansodan molemmin puolin. 
Merkittävän osan muodostavat Annan ja 
hänen sotaan lähtevän poikansa Walterin 
runot, jotka herättävät vilkasta keskustelua 
Kotikunnaan salissa. Annan jäähyväiset sisäl-
tää 15 novellia ja 41 runoa, ja se ilmestyi ensi 
kerran kokonaisuudessaan Kanadassa vuon-
na 2009 ja suomeksi tänä vuonna. AL

Enkö koskaan ole tarpeeksi hyvä? 
Kuinka tytär voi toipua narsistisesta äi-
distä. Karyl McBride. Nemo. Suom. Mika 
Siimes.

”Olen pyytänyt 
miestäni kaiverrutta-
maan hautakiveeni 
sanat: ’Hän yritti, hän 
yritti hän yritti, hän 
yritti, hän yritti ja sit-
ten hän kuoli’”. Su-
san, 62-v.

  Sitaatti on yhdys-
valtalaisen perhete-
rapeutti Karyl McBri-

den kirjasta Enkö koskaan ole tarpeeksi hyvä? 
Kuinka tytär voi toipua narsistisesta äidistä. 
On äitejä, jotka ovat emotionaalisesti vaati-
via ja niin itseensä keskittyneitä, etteivät he 
kykene rakastamaan tyttäriään ehdoitta ja 
tukemaan näiden tunne-elämää.  Narsismia 
on käsitelty enemmän miesten ongelmana, 
varsinkin väkivallan problematiikasta käsin. 
Vaiettu naisen narsismi näkyy enemmän on-
gelmallisina äiti-tytär-suhteina. Narsistinen 
äiti ei näe tytärtään itsenäisenä ihmisenä 
vaan itsensä jatkeena. Tyttären tehtäväk-
si tulee äitinsä kunnianhimon täyttäminen. 
Tytär saa osakseen jatkuvaa arvostelua ja 
tuskin ollenkaan kiitosta. Narsistisen äidin 
suhde poikaan voi myös olla hankala, mutta 
eri sukupuoli antaa etäisyyttä, joka voi olla 
pojan pelastus. Tyttö oppii, että rakkaus on 
toisen miellyttämistä ilman että itse saa mi-
tään. McBriden kirja lukuisine tapauskerto-
muksineen on tervehdyttävä lukukokemus 
naisille, joita piinaa sisäinen ”ääni”, joka aina 
arvostelee ja valittaa sekä rajoittaa elämää 
järkyttävällä tavalla. AL

Koristellaan koti talveen. Jenni Pelto-
nen. Gummerus

Askartelukirjat ovat 
mainio virikelähde yh-
distysten ja omaan vir-
kistystoimintaan. Uusi 
Jenni Peltosen Koristel-
laan koti talveen -kirja si-
sältää 40 ohjetta tehdä 
kierrätysmateriaaleista 
joulu- ja muita koristei-
ta ja hyötyesineitä. Kir-
jan valokuvat ovat hert-

taisen rustiikkeja, ja ohjeet selkeitä. Mukana 
on myös muutama ruokaresepti herkkujen 
tekoon. AL

Hamasin poika, Mosab Hassan Yousef, 
toimittanut Ron Brackin,  käänös Pekka 
Nieminen. Avainmedia.

Lähi-idän myrs-
kyisten tapahtumien 
uutisointi on jatkuvaa 
propagandasotaa, jos-
sa totuus jää helposti 
lujimpaan huutavan ää-
nen katveeseen. Lisäksi 
alueen todellisesta his-
toriasta ja uskontojen 
ydinopetuksista tietä-
mätön ja piittaamaton 
media nostaa vihoja 
usein vääriin kohteisiin. 

Kun valhetta toistaa tarpeeksi kauan, siihen 
uskotaan. Siksi on korvaamattoman arvo-
kasta saada tutustua kärhämien ytimeen 
uudesta näkökulmasta. Terroristiryhmittymä 
Hamasin, josta tuli Gazan hallitseva puolue, 
perustajan poika Mossab Hassan Yousef 
päätyi jo kaksikymppisenä työskentelemään 
israelilaiselle tiedustelupalvelulle koodini-
mellä Vihreä Prinssi. Samalla kun hän johti 
Hamasia isänsä rinnalla, hän torpedoi salaa 
järjestön toimia ja pelasti näin ihmishenkiä. 
Kun hän vielä kääntyi salaa kristityksi, tuli 
väistämättä eteen pakko paeta Yhdysvaltoi-
hin. Hän hyväksyy Israelin ja rakastaa kan-
saansa, mutta enää koskaan hän ei voi pa-
lata kotiinsa, sillä hänet tapettaisiin armotta. 
Kirjaa voi lukea kuin parastakin jännityskirjaa 
ja samalla kurkistaa Lähi-idän kipupisteisiin 
todellisen sisäpiiriläisen silmin. AL

Parisuhde vahvistuu kun tasapai-
nossa ovat … luja ja hellä rakkaus. Gary 
Smalley, John Trent. Käännös Mari Vilka-
nen. Päivä.

Terve kiintymys. Seppo Jokinen. Päi-
vä.

Rakkauden ja kiin-
tymyksen osoittami-
nen voi olla sitten-
kin vaikeampaa kuin 
ehkä luulemme. Gary 
Smalley ja John Trent 
pohtivat kirjassaan 
Luja ja hellä rakkaus 
miten tasapainote-
taan rajat ja rakkaus, 
kuri ja hellyys. Erilaisia 
perusluonnetyyppejä 
tekijät kuvaavat leijo-

nan, majavan, saukon ja kultaisennoutajan 
avulla. Päättäväinen ja johtava leijonatyyppi 
haluaa välittömästi tuloksia. Majava puoles-
taan on ongelmanratkaisija, joka haluaa teh-
dä kaiken aina oikein. Hauskanpitäjä sauk-
ko taas varoo konflikteja ja innostaa toisia 
toimintaan. Uskollinen kultainennoutaja on 
myötätuntoinen ja halukas läheisiin ihmis-
suhteisiin. Kun tietää oman käytöstyyppinsä, 
voi ehkä helpommin löytää oikeat toiminta-
tavat.

  Toinen kristillinen terapeutti Seppo 
Jokinen etsii kiintymyksen saloja kirjassaan 
Terve kiintymys etsiytymällä kiintymyksen 

kipupisteisiin tutulla, syvästi ymmärtävällä 
ja Jumalan eheyttävään rakkauteen opas-
tavalla tyylillään. Jumalan rakkaus opettaa 
meidät kiintymään terveesti ja muuttumaan 
tarvitsijoista antajiksi.  Totuus tekee vapaak-
si. AL

Käsittely jatkuu. Puolustuksen pu-
heenvuoro. John Young, David Wilkin-
son. Käännös Risto Mikkonen. Päivä.

Da Vinci -koodi. Fiktiosta faktaan. 
Nicky Gumbel. Käännös Johanna Man-
ner. Päivä.

Miten vakuutat 
Nietzschensä tarkkaan 
lukeneen ateistin tai 
agnostikon kristinus-
kon totuudesta? Joskus 
tuntuu, ettei millään. 
Hitleriä, Marxia ja mo-
nia muita ihmiskunnan 
historian hirviöitä in-
nostava nietzscheläi-
nen ateismi on älylli-

syyteen verhottua nihilismiä ja ihmisvihaa, 
joka huipentuu jumalavihaan. Moni ateisti 
on kuitenkin lipsauttanut, että kunpa Jumala 
antaisi heidän olla rauhassa. Jumalankieltä-
jäkään ei siis voi kokonaan kieltää Jumalaa. 
Mutta Jumalan kieltäminen ja unohtaminen 
eivät tee Jumalasta olematonta. Hän ON, 
eikä sitä mikään kieliakrobatia muuksi muu-
ta. Tähän haasteeseen vastaavat opettaja ja 
toimittaja John Young sekä rehtori David 
Wilkinson, astrofysiikan ja teologian tohto-
ri. Kirjassaan Käsittely jatkuu. Puolustuksen 
puheenvuoro käydään oikeutta kristillisen us-
kon luotettavuudesta. Kirja valaisee kristin-
uskon ydinasioita ja kiisteltyjä aiheita kuten 
kärsimys sekä uskonnon ja tieteen välinen 
suhde. Uskova nämä asiat ymmärtää ilman 
rautalanganvääntöäkin, mutta vakuuttaako 
tämä jumalattoman, se pitää testata kenttä-
tutkimuksena.

   Da Vinci-koodi -romaanin ja -elokuvan 
suosio on huolestuttava ilmiö yhä edelleen. 
Dan Brown esitti mielikuvituksellisessa ro-
maanissaan pöyristyttäviä väitteitä kristin-
uskosta ja paljasti samalla, ettei hän tiedä 
teologisista ja kirkkohistoriallisista perusfak-
toista tuon taivaallista (vai pitäisikö viitata 
mieluummin ”alakertaan”). Kuitenkin hänen 
tekstinsä on monissa piireissä otettu vastaan 
jumalansanana. Romaanista riittäisi vastaväi-
tettä paljon enemmän kuin Nicky Gumbe-
lin pieni Fiktiosta faktaan -kirjanen tarjoaa. 
Gumbel keskittyy Jeesukseen ja kristinus-
kon ydinteologiaan vakuuttavasti. Ongelma 
vain on siinä, että ihminen uskoo siihen mi-
hin haluaa eikä välttämättä siihen, mikä on 
totta. Tämähän se johti ihmiskunnan siihen 
kurimukseen jossa se on, mutta josta se nu-
rinkurisesti syyttää Jumalaa.  AL

Elämää kahlitseva häpeä. Ben Mali-
nen. Kirjapaja

Kokemus häpe-
ästä on yksi vaikeim-
pia tunteita käsitellä. 
Usein taakka voi muo-
dostua hyvin raskaak-
si. Lasten ja nuorten 
häpeäkokemukset 
usein vaivaavat pit-
källe loppuelämään. 
Teologi ja terapeutti 
Ben Malinen on tutki-
muksissaan erikoistu-

nut häpeän käsittelyyn. Häpeä on erityisen 
vahvasti suomalainen ilmiö. Historiamme on 
täynnä raskaita kokemuksia ja elämäntaiste-
lua, jonka keskellä lasten henkinen opastus 
ja hoito on jäänyt usein retuperälle. Sukupol-
velta toiselle siirtynyt lapsen häpäiseminen 
”tämän omaksi hyväksi” on painettu takarai-
voomme koti- ja koulukasvatuksen voimin. 
Mutta monet nuoret ovat ilokseni ruvenneet 
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ihmettelemään mitä tämä tällainen kasvatus 
on ollut. Toivoa siis on! Malinen käy kirjas-
saan Elämää kahlitseva häpeä lävitse kaikki 
kansakunnan luurangot häpeän tuottami-
sessa kanssaihmisilleen ja sen seurauksista. 
Vapauttavaa luettavaa kaikille, joita kaiher-
taa omituinen alisuoriutumisen, jaksamatto-
muuden ja masentuneisuuden hiekkapaperi. 
Häpeästä ja syyllisyydentunnosta voi vapau-
tua Herran armossa. AL

Sodan haavoittama lapsuus. Anne 
Kuorsalo, Iris Saloranta. Ajatus-kirjat. 
Gummerus.

Monelle suomalaislapselle sota tarkoitti 
vuosina 1939–1944 evakkotaipaleelle lähtöä 
tai joutumista pommitusten keskelle. Jotkut 
menettivät vanhempansa, toiset lähetettiin 
sotalapsiksi Ruotsiin ja osa joutui saksalais-
taustan vuoksi internointileirille. Traumaatti-
set tapahtumat juuttuivat useimmille syvälle 
mieleen ja jatkuivat taakkasiirtymänä seu-
raavallekin sukupolvelle. Sodan haavoittama 
lapsuus on kolmenkymmenen kertojan ko-
koelma, jonka ovat toimittaneet Anne Kuor-
salo ja Iris Saloranta. Jotain kertoo, että 
kirjan julkistamistilaisuudesta ei meinannut 
tulla loppua ollenkaan, kun kirjan kirjoitta-
jat pääsivät keskustelemaan aiheesta. Voin 
siis kuvitella miten tervehdyttävä vaikutus 
tämän kirjan lukemisellakin on niihin, jotka 
ovat näitä kokeneet, mutta eivät ole niistä 
voineet sisäisten lukkojen takia puhua. Kirja 
on arvokasta luettavaa myös ”väli-ikäluokil-
le” (joihin tässä tapauksessa lukisin myös 50- 
ja 60-luvulla syntyneet), joiden lapsuutta on 
varjostanut vanhempien sotatraumat. AL

Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen – 52 
keinoa vahvistaa hyvää käytöstä, PS-kus-
tannus

  
Opettajien aika luokassa kuluu järjes-

tyksen ylläpitoon. Hyvän käytöksen opetta-
minen nykylapsille tuntuu mahdottomalta 
tehtävältä. Opettajalla on kuitenkin erittäin 
suuri valta vaikuttaa lapsen itsetuntoon jo 
pelkillä sanavalinnoillaan. Huonosti käyttäy-
tyvää oppilasta on helppo moittia tai pitää 
hänelle saarna. Niin ei kuitenkaan saavuteta 
haluttua tavoitetta.  

Hyvekasvatus lähestyy ongelmaa eri 
suunnasta. Entä jos opettaja ei puhuisi ne-
gatiivisesti vaan keskittyisi oppilaan myön-
teiseen käytökseen? Hyvekasvatus neuvoo 
kasvattajia keskittymään lapsissa valmiina 
oleviin hyveisiin, hyviin luonteenpiirteisiin, 
jotka näkyvät käytöksessä. Tärkeintä on 
opettaa lapsia tunnistamaan itsessään ole-
vat hyveet kieltojen sijaan. Teos on konk-
reettinen apuväline opettajille. Kun oppilaat 
ymmärtävät hyveiden merkityksen, välittä-
vät itsestään ja kunnioittavat muita, myös 
kodin ilmapiiri paranee. AL

Ratkaiseva vuorovaikutus – Pedagogi-
sia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa, 
PS-kustannus

  
Opettaja kohtaa työssään päivittäin kym-

meniä erilaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Jo-
kainen kohtaaminen on merkityksellinen 
– niin opettajalle kuin oppilaalle. Opettaja 
voi toimia onnistuneesti monin tavoin ja pe-
dagogisten ratkaisujen takana saattaa olla 
hyvin erilaisia näkemyksiä.

Kirja tuo julki tärkeää hiljaista tietoa opet-
tajien ja kasvattajien kokemuksista erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Kirjassa käsitel-
lään myös sellaisia kasvatustyön haastavia 
tilanteita, joista ei yleensä uskalleta puhua. 
Opettajat kertovat esimerkiksi siitä, miten 
tulla toimeen nenäkkäiden oppilaiden kans-
sa, kuinka kannustaa arkoja oppilaita ja ohja-
ta alisuoriutujia tai mitä tehdä, jos ihastuukin 
omaan oppilaaseen. Kirjasta on tehty myös 
erikoispainos varhaiskasvattajille: Ratkaiseva 
vuorovaikutus – Kasvatuksellisia kohtaamisia 
lasten kanssa. AL

Kuluva vuosi 2010 on ollut talouden- ja 
hallinnon tehtävissä toimiville muutosrikasta 
aikaa. Vuoden alusta Verohallinto otti käyt-
töön verotilimenettelyn ja heinäkuun alussa 
muuttuivat arvonlisäverokannat sekä uusi  
asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan. Syys-
kuun alussa astui voimaan uusi yhdistyslaki.

Verohallinnon vuoden alussa käyttöön 
ottama  verotilimenettelyn aiheutti muutok-
sia säännöllisiin kuukausi-ilmoituksiin ja mak-
suihin. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki 
oma-aloitteisesti maksettavat verot lukuun 
ottamatta varainsiirtoveroa ja ennakon täy-
dennysmaksua. 

1.7.2010 arvonlisäverokannat muuttui-
vat.  Monet yleishyödylliset tahot ovat myös 
rekisteröityneet elinkeinotoiminnastaan ar-
vonlisäverovelvollisiksi ja tämä muutos kos-
ketti siten myös runsaasti yhdistystoimintaa-
kin.  

Tällä hetkellä ei ole tiedossa muutoksia 
kirjanpitolakiin ja -asetuksiin vuodelle 2010. 
Vuonna 2009 ainoat muutokset olivat Kirjan-
pitoasetuksen liitetietovaatimusten lisäyk-
set, nämä muutokset olivat:

- vakuudet ja vastuusitoumukset / 
muut kirjanpitovelvollista koskevat taseen 
ulkopuoliset järjestelyt

- kirjanpitovelvollisen ja tämän lähipii-
riin kuuluvien väliset liiketoimet, jos ne ovat 
olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavan-
omaisin kaupallisin ehdoin.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 
1.7.2010. Laki on luonteeltaan pakottava 
eli se menee edelle sellaisista yhtiöjärjes-
tyksen määräyksistä, jotka ovat ristiriidassa 
lain kanssa. Lain käytön kannalta keskeisim-
mät kohdat ovat: osakkaiden muutostyöt, 
isännöitsijäntodistus, yhtiökokoukset, kor-
jaustoiminta, vastikemaksuperiaatteet, yh-
tiöjärjestyksen muuttaminen ja tilintarkastus 
ja toiminnantarkastus.  Uusi laki edellyttää 
osakkaalta ilmoitusvelvollisuutta huoneiston 
muutostöistä: Yhtiön ja osakkaan välinen 

kunnossapitovastuun jako säilyy pääosin en-
nallaan, mutta ilmoitusvelvollisuus muuttuu 
pakolliseksi. Osakkaan on ilmoitettava etu-
käteen kirjallisesti taloyhtiölle kaikista muu-
tostöistä pois lukien maalaus- ja tapetointi-
tyyppiset työt, erityisesti sellaisista muutos 
ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa 
yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevi-
en tilojen käyttämiseen työn aikana. 

Suositeltavaa on ilmoittaa kaikki huo-
neistoremontit yhtiön pitämään rekisteriin 
vaikka laki ei tähän velvoittaisikaan. Tiedot 
1.7.2010 jälkeen suoritetuista muutostöistä 
liitetään myös huoneiston isännöitsijänto-
distukseen, jos tehty muutostyö on lain tar-
koittamaa muutostyötä.  Kaikki ilmoitetut 
huoneistoremontti-ilmoitukset taltioidaan 
isännöitsijäntoimistossa.  Tulen jatkossa kir-
joittamaan lisää muuttuneesta asunto-osa-
keyhtiölaista.

Uusi yhdistyslaki

Uusi yhdistyslaki astui voimaan 1.9.2010. 
Uudistuksen jälkeen yhdistyslaki vastaa pa-
remmin erimuotoisten yhdistysten tarpeita 
sekä nykyaikaisten kansalais- ja järjestötoi-
minnan vaatimuksia. Laissa on pyritty otta-
maan pienten yhdistysten tarpeet paremmin 
huomioon.

Keskeisimmät muutokset liittyvät seuraa-
viin aihealueisiin:

- etäosallistuminen yhdistyksien ko-
kouksiin

- ulkomailla asuvan henkilön mahdol-
lisuus olla hallituksen jäsen (pj:n oltava Suo-
men kansalainen) 

- tilintarkastus / toiminnan tarkastus.

NNKY-liitto järjesti NNKY:n järjestöpäi-
villä koulutuksen uudesta yhdistyslaista sekä 
NNKY:n hyvästä hallinnosta. Aineiston voi-
vat halukkaat tilata minulta ja tarvittaessa 
annan lisätietoja aiheesta.

Arja Behm-Himanka 
p. 09 4342 2914
arja.behm-himanka@ywca.fi

Talouspäällikön katsaus 
vuoden 2010 lakimuutoksiin

NNKY:n talouspäällikkö Arja Behm-Himangan vetämä työpaja uudesta yhdistyslaista sekä NNKY:n hy-
västä hallinnosta oli suosittu järjestöpäivillä Joensuussa lokakuussa. Aineiston voivat halukkaat tilata 
sähköpostitse osoitteesta arja.behm-himanka@ywca.fi.

Mari Hyttinen

Runoja
Ota onni vastaan!
Ota silloin kun se tulee!
Jätä kaikki muu!
Kiire, turhat puheet!
Pysähdy!
Hengitä syvään.
Anna onnen
kulkea sinussa.
Anna sen tehdä
uudeksi joka solusi.
Anna sen laulaa sinussa.
Anna sen tanssia sinussa.
Anna sen kuiskia sinussa
otsallasi, käsissäsi, jaloissasi,
hiuksissasi, silmissäsi.
Anna sen loistaa
riemuksi kaikille!

..........................

Soitan ovikelloa.
Kuuntelen emännän askelia
kepeitä, paljon lupaavia.
Ovi avautuu.
Valo kultaa hänen hiuksensa.
Hiin katsoo minua
iloa säteilevin silmin.
Yhtäkkiä hänessä asuvat
tuhannet unelmat
koskettavat minua.
Elämä virtaa minussa.
Vielä äsken portaissa
olin kuin asfaltilla
päällystetty katu.
Elämä tukahdutettu.
Suu tiukasti kiinni.
Silmät kuivina.
Ei edes kyyneliä.
Ilman unelmia
emme edes ole.
Mutta nyt -
on unelmien aika.

..........................

Minä olen nainen, nainen, nainen.
Aina iloinen ja aina auttavainen.
Jos ei mikään muu enää auta,
soitan levyn joka on täyttä rautaa.
Juicea se on, arvaat kyllä,
hänen sanoihinsa ei moni yllä.
Tanssin, laulan, nauran
avaan ikkunoita,
tätä hetkeä ei mikään voita.
 Sinä olet nainen, nainen, nainen…
 Iloa ja riemua, askelia paljain jaloin!
tanssin, laulan
 kohta kaikki on somaa,
 enää nipistele ei kylmä varpaita…

Kyllikki Pitkänen
Kotkan seudun NNKY
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Naisten kokemus pyhästä kolmessa us-
konnossa -seminaari, jonka järjesti Suomen 
ekumeenisen neuvoston naisjaosto, oli toi-
nen osa sarjassa kolmen uskonnon vuoro-
puhelusta. Kaikki osallistuivat seminaariin 
yksityishenkilöinä ainoana halunaan kuulla 
toistemme kertomuksia ja kokemuksia, mi-
ten kukin uskossamme koemme pyhän. Ho-
telli Helkan Saarni-sali täyttyi kiinnostuneista 
kuulijoista. 

FM, opettaja Nurit Steinbock-Vatka juu-
talaisesta seurakunnasta pohdiskeli sanan 
pyhä merkitystä, joka on monimerkitykselli-
nen, sanojasta riippuva.  ”Suomessa ”pyhä” 
on muinoin ollut jotain vaarallista ja epäpuh-
dasta. Myöhemmin sana on muutettu myön-
teiseksi. Hepreaksi pyhä on ”kadosh”, joka 
tarkoittaa ylevää, majesteetillista, puhdasta 
jne. 

Juutalaisuudessa pyhiä ovat Jumala, 
shabbat eli sapatti, kansa, Erez Israel eli Is-
raelin maa ja toora muiden muassa. Usein 
pyhistä asioista muodostuu kolmio kuten 
vaikkapa maa + kansa + toora.”  Saastainen-
sana on toinen monimerkityksellinen sana. 
”Naisen pitäminen synnytyksen jälkeen 
saastaisena kuulostaa naista sortavalta, mut-
ta tosiasiassa kyseessä on maailman vanhin 
äitiysloma, jolloin mies ei saa vaivata vaimoa 
omilla tarpeillaan”, Steinbock-Vatka toteaa. 

”Elämä on kuitenkin pyhempi kuin vaik-
kapa sapattikäskyt. Sapattina sairaalat ja 
palokunnat toimivat. Verensiirto on sallittu, 
vaikka verikin on pyhää.  Emme puhu tuon-
puoleisesta, vaan keskitymme tämänpuo-
lisiin asioihin. Nykyhetki on tärkein, muu 
menee itsestään, kun asian on tehnyt mah-
dollisimman hyvin.  Kun jokin on ihmiseltä 
kielletty, sanomme, esimerkiksi ruoka-ai-
neesta, että se on pyhitetty Jumalalle. Näin 
ilmaistuna kielto tepsii, ilman selittelyjä.” 

Toora - ei vain laki vaan oppi

Pyhät juhla-ajat on määritelty Toorassa: 
Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, joista 
tärkein on sapatti eli lepopäivä. Toiseksi 
tärkein on pesah, pääsiäinen, joka on hap-
pamattoman leivän juhla. Sitten tulevat sha-
vuot (50 päivää pääsiäisestä eli helluntai), 
rosh hashana eli uusivuosi (syksyllä), suuri 
sovituspäivä jom kippur paastoineen ja iloi-
nen lehtimajajuhla sukkot.

”Koko maailma noudattaa monia tooran 
käskyjä. Toora ei ole vain lakikirja vaan oppi, 
joka pitää meidät juutalaisina. Mooseksen 
kirjassa Jumala käskee noudattamaan käs-
kyjään. Meidän pitää olla pyhä kansa, vaikka 
aina se ei ihan onnistu. Palkkioksi Herra on 
luvannut meille Ihanan Maan. Jesajan kirjan 
6:3 luetaan kolme kertaa päivässä.  Herra 
Tzevaot (Sebaot) on Voimien Jumala, kaikki 
maa on täynnä hänen kunniaansa”, kertoo 
Steinbock-Vatka. 

Sapatin kunnioittamisen taidosta

Osastopäällikkö Nina Nadbornik, joka on 
myös Helsingin juutalaisen seurakunnan va-
rapuheenjohtaja, kertoi sapattikäskyjen pi-
tämisen haasteellisuudesta nyky-yhteiskun-
nassa ja Suomessa, jossa pimeäntulo (uuden 
päivän alku) vaihtelee vuodenajasta riippuen 
niin vahvasti.  Ennen sapattia eli ennen per-
jantai-iltaa on viimeistään saatava kaikki val-
miiksi, sillä kun aurinko laskee, alkaa sapatti 
eikä mitään arkityötä saa tehdä. Nina onkin 
tuonut Israelista sapatinviettoa helpottavaa 
teknologiaa (lämpölevyjä, ison vedenkeitti-
men ja muuta mukavaa).  ”Koko viikko on 
valmistauduttava huolellisesti, mutta nyt 
ymmärrän, miten tosi hyvä sääntö on. Saan 
olla päivän täysin rauhassa tekemättä yhtään 
mitään”, Nadbornik sanoo. 

Tärkeitä asioita tapahtuu hiljaisuu-
dessa

Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen 
toiminnanjohtaja Ulla Lumijärvi (lut.) aloit-
ti ammattiuransa tekstiilialalla. Avilan Pyhä 
Teresa teki Ullaan niin suuren vaikutuksen, 
että hän meni vuodeksi Avilaan, Espanjaan, 
mystiikkaa opiskelemaan. Nyt hän opiskelee 
teologisessa tiedekunnassa päämääränään 
valmistua papiksi. Mystiikassa Ulla Lumijär-
vi ei näe ristiriitaa luterilaisen uskon kanssa.  
”Suurin käsky on rakastaa Herraa Jumalaa 
koko sydämeltään ja mieleltään ja lähim-
mäistä kuin itseään. Uskossa Jumala asuu 
meissä. Siksi lähimmäisen palveleminen on 
aina Jumalan palvelemista”, Lumijärvi tote-
aa. 

Kristuksen tyhjän haudan löytämisen jäl-
keen Pyhä Henki täytti opetuslapset ja val-
tasi heidät rohkeudella. Ihmisten orjista tuli 
Jeesuksen työtovereita. Jeesuksen ylösnou-
semus on kristinuskon keskus. Jeesus istuu 
Jumalan oikealla puolella ja palaa perusta-
maan uuden maailman. Jeesus yksin on tie, 
totuus ja elämä. 

”Teresalaisen teologian ydin on mor-
siamen muutto rakastettunsa luo asumaan. 
Rukous muuttuu yhtä välttämättömäksi 
kuin hengitys. Kristityssä on Martta ja Ma-
ria yhdessä, työ ja hartaus yhtä arvokkaina.” 
Ihminen kasvaa hyveissä itsetuntemusta li-
säämällä. Syvenevä rukouselämä johtaa lä-
hemmäs Jumalaa ja siten kohti parempaa 
itsetuntemusta. Rakkauden määrä meissä 
kasvaa Jumalan työnä ja lisääntyvä rakkaus 
tekee sekä oman elämän että elämän lähim-
mäisten kanssa paremmaksi.  Kaikki voitta-
vat. 

Jeesus tuli solmimaan katkenneen 
yhteyden

”Jumalan kuvina heijastamme pyhyyttä, 
saamme Häneltä voimaa ymmärtää ja pyrkiä 
pyhyyteen. Kaikella on suurempi tarkoitus 
kuin miltä näyttää, ei ole sattumia, kom-
mentoi TM, lähetyssihteeri Aino Nenola or-
todoksisesta kirkosta. Ihmiseen Jumala loi 
kolme samanarvoista osaa: hengen, sielun 
ja ruumiin. Ihminen luotiin tekemään hyvää, 
mutta ihminen ei halunnut elää Jumalan 
kanssa. Tapahtui syntiinlankeemus, ja yhteys 
katkesi. Kun Jumala tuli ihmiseksi Jeesukses-
sa, yhteys Jumalaan tuli taas mahdolliseksi.  

”Elämässämme yritämme jäljitellä Juma-
lan rakkautta. Mitä enemmän olemme yh-
dessä toisten ja Jumalan kanssa, sitä enem-
män rakastamme. Pyhyyden tavoittelu alkaa 
katumuksella, jonka päämäärä on yhteys 
Jumalan kanssa. Kristitylle pyhyyden koh-
taamispaikka on kirkko, liturgia ja rukouksen 
varaan jättäytyminen. Se ei ole suoritus. Kir-
kon rukous on voimakas ja se kantaa meitä. 
Kirkko on Kristuksen ruumis maan päällä. 
Ehtoollinen on konkreettinen pyhyyden ko-
kemus, joka läpäisee kaiken, eli se on myös 
ruumiillinen tapahtuma. Kirkon elämä raken-
tuu jumalanpalveluksen ympärille. Ehtool-
linen levittää pyhyyden koko maailmaan”, 
Aino Nenonen kuvailee.

Ensimmäinen eurooppalainen 
islamseurakunta

Tataarikielen opettaja Hamide Caydam 
Suomen islamseurakunnan tataariyhteisös-
tä kertoo, että tataarien islamilainen seura-
kunta perustettiin Suomeen 85 vuotta sitten 
ensimmäisenä koko Euroopassa. Hamide 
Caydamin uskonoppinut isä tuli Suomeen 
imaamiksi 1947 Tampereen islamseurakun-
nan kutsusta. ”Olemme eläneet Suomessa 
muiden rinnalla, siksi ei ole ollut vaikea so-
peutua yhteiskuntaan.” 

Abrahamin tyttäret kysyvät 

mikä on meille pyhää

Eva Jakob, hazmir-kuoron johtaja Freilach mit Kneidlach Klezmer -yhtyeestä esiintyi Suomen ekumeenisen neuvoston naisjaoston järjestämässä seminaarissa. Hän viritti 
seminaariväen iloisin juutalaisin klezmer-lauluin uskontojenvälisen oppimisen tunnelmaan.

Kolmen uskonnon vuoropuhelu kiinnosti kuulijoita.



17

Lea Oksanen tuli Jyväskylän NNKY:n 
johtokuntaan vuonna 1982. Siitä lähtien hän 
toimi johtokunnassa uskollisesti kahta pakol-
lista sääntöjen määräämää välivuotta lukuun 
ottamatta aina tämän vuoden helmikuuhun 
asti, jolloin vakava sairaus todettiin. Lea sai 
kutsun Taivaan kotiin syyskuun 23. päivä.

 Lea Oksanen o.s. Salmi syntyi Mikkelis-
sä 28.2.1933, mutta perhe muutti jo varhain 
Lean  lapsuudessa Jyväskylään. Isä kuoli pian 
tapaturmaisesti ja äiti yksin kasvatti ja kou-
lutti tyttärensä. Ylioppilaaksi tulon jälkeen 
Lea valmistui kansakoulunopettajaksi Jyväs-
kylän Kasvatusopillisesta korkeakoulusta ja 
sai viran luokanopettajana lähellä sijaitsevan 
Säynätsalon kansakoulussa. Tässä samassa 
koulussa hän toimi koko työuransa, viimeiset 
vuodet sen johtavana opettajana.

Lukiovuosinaan Lea löysi tiensä Jyväs-
kylän seurakuntanuorten pariin, mikä an-
toi suunnan hänen elämälleen. Hän halusi 
kulkea uskon tiellä ja Kristuksen askelissa, 
ja hän oli uskollinen tälle nuoruuden kutsu-
mukselleen loppuun asti. Myös puoliso Mat-
ti löytyi tämän seurakuntanuorten ystäväpii-
rin kautta. Lea avioitui Matin kanssa vuonna 
1960, ja perheeseen syntyi kaksi tytärtä. 
Nuori perhe muutti Säynätsaloon Lean työn 
lähelle, mutta palasi takaisin Jyväskylään 
70-luvun puolivälissä NNKY:n naapurita-
loon, mikä osaltaan vaikutti siihen, että Lea 
tuli mukaan yhdistyksen toimintaan lastensa 
aikuistuttua. 

Eläkeiän kynnyksellä Leasta tuli isoäiti, 
mikä helpotti luopumista hänelle tärkeästä 
opetustyöstä lasten parissa. Jyväskylässä 
asuvan Pirjo-tyttären neljä lasta sekä kauka-
na Texasin taivaan alla asuvan Kaija-tyttären 
kaksi lasta ovat olleet Lealle ja Matille rak-
kaita ja suuri ilon lähde.  

NNKY:stä tuli Lealle kuin toinen koti. Hän 
oli aina valoisa, sydämellinen ja hän oli ta-
vattoman energinen. Hän oli mukana lähes 
kaikessa toiminnassa ja kävi säännöllisesti 
raamattu-, kirja- ja lähetyspiirissä sekä tiis-
tain aamiaistapahtumassa, joka hänen aloit-
teestaan alkoi toimia muutama vuosi sitten. 
Erityisen tärkeä hänelle oli lähetyspiiri, jonka 
vetäjänä hän toimi yli 20 vuotta. Piirissä on 
kerätty lähes tämän ajan varoja Bangkokin 
Armon kodin työn tukemiseksi, ja huomatta-
valla summalla tätä työtä onkin tuettu vuo-
sikausia. 

Keväisin NNKY osallistui  Mahdollisuuksien 
tori -tapahtumaan, jossa Lean organisoimana 
lähetyspiiriläiset myivät kukkapistokkaita, ja 
siten apostoliniirikset ja papinkaurat toivat 
apua kaukaisen maan ensikotiin. Loppuvuo-
desta myyjäisten lähetyspöytä oli tulvillaan 
Lean kutomia sukkia ja muidenkin lähetys-
piiriläisten käsitöitä, samalla kun leivonnais-
pöydässä komeilivat Lean professorinkakut 
ja pullat. Hän leipoi paljon eri tilaisuuksiin 
ja järjesti vuosien myötä mittavan määrän 
tarjoiluja. Kaiken tämän lisäksi hänellä oli 
palvelustehtävänsä seurakunnassa. Seura-
kunnan keskustan alueen varttuneiden piiri 
kokoontui viikoittain NNKY:n tiloissa, ja Lea 
toisena vastuunkantajana huolehti tarjoilus-
ta ja ohjelmastakin. Lea oli myös uskollinen 
kolehdinkantaja kirkossa sunnuntaisin.

 
Johtokunnassa Leasta tuli kolmen vuo-

sikymmenen kuluessa auktoriteettihahmo; 
häntä kuunneltiin ja hänellä oli rakentavia 
ratkaisuja asian kuin asiaan. Hän oli määrä-
tietoinen, mutta samalla hienovarainen ja 
sovitteleva suhteissaan toisiin. Hän ei ha-
lunnut olla puheenjohtaja, mutta varapu-
heenjohtajana hän toimi 25 vuotta. Lealla oli 
erinomainen laskupää, ja siksi hän pyöritti 

LEA OKSANEN

in memoriam

talousarviot ja tarkisti tuloslaskelmat vuo-
desta toiseen. 

Tämä sitoutuminen palvelukseen ja us-
kollisuus siinä toteutuivat Leassa suuren-
moisella tavalla, sillä hän ei huolehtinut 
pelkästään sovituista tehtävistä, vaan hän 
hoiti myös kaikkea sellaista, mitä ei oikein 
kukaan muu huomannut tehdä tai ottanut 
tehtäväkseen. Hän vaihtoi kukille mullat, 
sulatti pakastekaapin, kuljetti pyykit pesu-
laan, piti keittiön kaapit puhtaina ja erin-
omaisessa järjestyksessä. Kaikessa tässä 
häntä tuki ja auttoi hänen rakas Matti-puo-
lisonsa ja yhdessä he tekivät monia muita-
kin huoltotöitä NNKY:n huoneistossa. 

Lea tarttui aina toimeen nopeasti ja 
vähin äänin tavoittelematta kiitosta tai 
huomiota. Leaa ajatellessa mieleen nouse-
vat virren säkeet: ”Sydämin, suin ja kätten 
töin, avuksi kiiruhtakaamme. Rukous nousee 
päivin öin, Herralta Hengen me saamme.” 
(434:3). Lea sananmukaisesti kiiruhti avuksi 
töillään ja toimillaan ja hän oli myös ruko-
uksen ihminen. ”Kyllä Taivaan Isä asian jo-
tenkin järjestää” oli hänen valoisa ajatuksen-
sa yhdistyksen isoissa tai pienissä asioissa.  

Matin ja muiden läheisten sekä laajan 
ystäväpiirin ohella me Jyväskylän NNKY:n 
väki kaipaamme Leaa, tunnemme suurta 
kiitollisuutta häntä kohtaan ja muistamme 
häntä siunaavin ajatuksin.

Jyväskylän NNKY:n puolesta

Eeva Vähäkangas

Kirjoittaja on Jyväskylän NNKY:n johto-
kunnan jäsen ja yhdistyksen puheenjohtaja 
Lean viimeisten vuosien aikana.

”Pyhä tuo turvaa. Meille kolme tärkeää 
asiaa ovat usko, jumalanpalvelus ja moraali. 
Usko tarkoittaa ehdotonta uskomista yhteen 
ja ainoaan Jumalaan eli Allahiin, enkeleihin, 
profeettoihin, kuolemanjälkeiseen elämään 
ja ennaltamääräämiseen”, Caydam kuvailee.

 ”Jos muslimi kieltää yhdenkin profeetan 
vähintään 23 määräyksestä, hän kieltää ne 
kaikki. Pyhiä kirjoja ovat Toora, Raamattu 
ja Koraani. Islamissa vietetään kolmea py-
hää aikaa, joista ramadan on tutuin suoma-
laisille. Siunattuja öitä on viisi.  Esimerkiksi 
voiman yö, jolloin Muhammed sai Allahilta 
ensimmäiset koraanin jakeet, vietetään har-
taassa rukouksessa.”

Järjen sumentaminen on synti

”Suurin synti on kieltää Allah, toiseksi 
suurin synti on tappaminen. Koska Juma-
la on luonut ihmisen, ihmisellä ei ole lupaa 
ottaa henkeä toiselta pois. Yleinen käsitys 
islamista on, että se on naisvihamielinen. 
Muhammed eli aikana, jolloin naisella ei kat-
sottu olevan sielua. Epätoivottuja tyttölap-
sia haudattiin elävänä. Naisen huono asema 
islamilaisissa yhteiskunnissa johtuu ympäris-
töstä. Rikkaan islamilaisen maan naisella voi 
olla eri asema kuin esimerkiksi pakistanilai-
sella köyhällä miehellä”, Caydam  kertoo. 

”Pyhää on myös järki ja ymmärrys. Viinan 
ja huumeiden nauttiminen on kiellettyä, kos-
ka päihteet hämärtävät järjen.  Pyhiä ovat 
myös ihmisen kunnia, omaisuus, perhe, las-
ten kasvatus, ruoka ja pyhät paikat. Myös 
toisten pyhän kunnioittaminen on meille 
tärkeää. Lapsena meitä opetettiin kunnioit-
tamaan kirkonkelloja. Minulle Tampereen 
tuomiokirkon kellot ovat hyvin rakkaat, sillä 
asuimme kirkon lähellä ja saman torin vie-
rellä on meidän seurakuntamme.  Joulunkin 
koimme pyhänä. Jouluna emme saaneet rii-
dellä, jotta emme olisi häirinneet naapurin 
raamatunlukua. Tuntui vaan kurjalta, kun 
muut lapset saivat lahjoja mutta me emme, 
Hamide Caydam kertoo. Tämän tunteen 
muistavat myös paikalla olevat juutalaiset.

Islamin usko toteutetaan teoilla

Matematiikan lehtori Suaad Onniselkä 
Suomen islamilaisesta neuvostosta painotti 
uskon toteutusta teoilla. ”Uskonharjoitus on 
tehty arjessa helpoksi. Muslimin on tärkeää 
nähdä vajavaisuutensa ja katua tekojaan viisi 
kertaa päivässä, myös koulussa ja työpaikal-
la. Ramadan-paastokuukausi on ihmisen si-
sälle menevä matka. Umman eli maanpiirin 
merkitys korostuu paaston aikana. Päivisin 
käydään nälkäisenä ja janoisena koko Koraa-
ni läpi 30 päivässä. Tärkeää meille on myös 
hajj, pyhiinvaellus Mekkaan ja Medinaan.”, 
Suaad Onniselkä kertoo.

Onniselkä oikoi yleistä väärinkäsitystä, 
että muslimien läsnä ollessa ei saisi olla kris-
titty. ”Meitä eivät lainkaan loukkaa suvivirret 
eivätkä muutkaan kristilliset tavat. Toteutta-
kaa rauhassa tapojanne kuten ennenkin!”

Teksti ja kuvat: Anne Lagerstedt

”Sydämin, suin ja 
kätten töin...”

Hamide Caydam  ja Suaad Onniselkä
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To 16.12.2010 klo 16.30 srk-keskuksen yläsalissa 
NNKY:n joulujuhla. Ohjelmaa ja joulupuuro. 
ITU-työ: Puhelinpäivystys yhteistyössä Kuopion 
NNKY:n kanssa  p. 044 576 6670 ma-pe 17-21.

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

Jouluaskartelua to 9.12. klo 14–18. Askarrellaan 
tuohisia joulukoristeita.
Jouluglögit ti 14.12. klo 18. Kaikki tervetulleita!
Joulumyyjäiset la 18.12. klo 10–13. Leivonnaisia 
ja käsitöitä. Myös lahjoituksia otetaan vastaan. Tule 
talkoolaiseksi!  Kysy lisää Maaritilta, p. 040 751 4480
Ekumeeninen jumalanpalvelus 23.1.2011 klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.
Käsityötarvikkeiden myyjäiset/kirpputori la 5.2.2011 
klo 11–13. Myytävänä kankaita, lankoja ym. tarvikkeita. 
Lahjoituksiakin otetaan vastaan!
Oulun NNKY ry:n vuosikokous ti 15.2. klo 17.30 
Oulun NNKY:llä, Isokatu 15. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat.
SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUVAT
Ma klo 13 käsityöpiirissä Äiti Teresan peitot
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, 
jutellaan, kahvitellaan. 
Ke klo 19 hiljaisuuden rukoushetki tuomiokirkon 
kryptassa. Teetä tarjolla jo klo 18.30.
To klo 15–17 monikulttuurinen naisten kerho.
Oletko kiinnostunut kirjoista? Kirjallisuuspiiri 
kokoontuu keväällä neljä kertaa ja keskittyy pohjoissuo-
malaisiin kirjailijoihin. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä. 
Lukupiiri joka toinen tiistai klo 10–11 Caritas-Kodin 7. 
kerroksessa. Tervetuloa mukaan kokemaan lukuelä-
myksiä kirjojen parissa! Lukupiiri on kaikille avoin.
Piirustus- ja akvarellikurssi alkaa jälleen! Sopii aloit-
telijoille ja jatkajille. Ensimmäisellä kerralla mukaan lyi-
jykynä, pyyhekumi, piirustuspaperia. Kokoontumisajat 
18.1 ja 25.1, 1.2, 8.2., 22.2., 22.3. ja 29.3., 5.4. ja 12.4. 
klo 18 NNKY:llä, Isokatu 15. Ohjaajana Päivi Pussila. 
Osallistumismaksu 25 euroa. Ilmoittaudu pikaisesti, 
puh. 040 751 4480.
Kamalien äitien ryhmä -toiminta jatkuu keväällä, 
jolloin perustetaan uusi äitien vertaisryhmä. Jos olet 
kiinnostunut jakamaan ajatuksia muiden murrosikäisten 
lasten äitien kanssa, voit jo nyt ilmoittautua! Lisätiedot: 
Maarit Peltoniemi, puh. 040 751 4480.
Kellarikirppis avoinna torstaisin klo 16–18. 
Lisätiedot toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi, 
nnky.oulu@co.inet.fi, puh. 040 751 4480.

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 520 524, marra@suursaimaa.com

Pikkujoulujuhla jäsenille 14.12. Kahvila Saimassa, 
ilmoittautumiset 8.12. mennessä p. 0440 520524 tai 
marra@suursaimaa.com.  Lämpimästi tervetuloa!

Sysmän NNKY
Lisätietoja: pj. Virva Hokkanen, Havulantie 40, 19770 
VALITTULA, p.  (03) 717 7421, 040 735 3242  
virva.hokkanen@phnet.fi

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

Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat (Pamaus), 
Hilja-huone, Siskolikka, Itu-toimisto ja NMKY:n sali 
Puisto-Emmauksessa, Hämeenpuisto 14
Siskolikan olohuone ja Siskolikan koulutustilat, Sata-
kunnankatu 31 B-C, 3.krs
Hostel Sofia ja Sofiansali, Tuomiokirkonkatu 12, 
p. (03) 254 4020, f. (03) 254 4022, 
hostelsofia@hostelsofia.fi, www.hostelsofia.fi
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie 
5, 33960 Pirkkala, p. (03) 254 4090, f. (03) 254 4099, 
kiviranta@kiviranta.eu, www.kiviranta.eu

TILAISUUDET
NNKY-väen joulujuhla ke 8.12. klo 18, NMKY:n Sali
Avoimet ovet NNKY:n toimistolla pe 10.12. klo 12–16
Joulunviettoleiri pe–su 24.–26.12., Kiviranta
Tiedustelut: p. (03) 254 4000, tnnky@tnnky.fi
Ihanaksi luotu - hiihto- ja gospel-lattarimatka Lap-

Lähetä paikallisyhdistyksesi tapahtumatie-
dot osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi. Seu-
raavan numeron aineistopäivä on 11.1.2011.

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

Julfest och födelsedagskalas 13.12.2010
Vi ser tillsammans Lucia och promenerar sedan till 
Skatudden, till Rea, där firar vi julfest tillsammans. 
Träff på Senatstorget kl 17:45 vid Alexanderstatyn. 
Mera info vid anmälning. Årets födelsedagsbarn 
uppvaktas i samband med julfesten.Anmälningar tas 
emot av Christina, christina.elving@live.fi senast den 
9.12.2010. Styrelsen önskar alla medlemmar en 
välsignad jul och ett gott nytt år!

Helsingin NNKY
Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki
puh. 044 5944 528 (HUOM! Numero vaihtunut), 
hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Nuorisotoiminta, toiminnallinen sihteeri Katri Mäki, 
p. 0400 582 437, katri.maki@hnnky.fi
Muu toiminta, järjestösiht. Anna Äystö, p. (09) 445 228, 
anna.aysto@hnnky.fi (vuoden 2010 loppuun)

Unelmanpäivän Helmi-juhla to 2.12. klo 14–16 
HNNKY:llä, Mechelinink. 15 A 8. Tervetuloa kuulemaan 
Helmi-hankkeen tuloksista ja uudesta tyttötyöstä.
Haiti-iltapäivä ja syyskauden päättäjäiset la 11.12. klo 
13 HKFUK:n tiloissa, Arkadiank. 33 A 13.
HNNKY:n kerhojen yhteinen joulujuhla ke 15.12. klo 
17–19 Vuosaaren Hard Gospel Cafessa, Kahvikuja 3. 
Tapahtumaan otetaan mukaan vapaaehtoisia aikuisia 
avustamaan juhlan toteutuksessa.
Kevätkauden avajaiset ja Unelma-työpaja 
su 23.1.2011 klo 14. Varmista aika ja paikka nettisivuil-
tamme. Lisätietoja: hnnky@hnnky.fi.
Iltapäiväkävely ja naisten lounas la 29.1. Lähtö Kai-
vopuiston rannoille klo 12 Kauppatorilta Havis Aman-
dalta, klo 14 lounas Helkan Keittiössä (omakustanne). 
Mahd. osallistua myös pelkkään ruokailuun. Lisätietoja 
kevään kävelyistä Riitta Virkkunen: 050 384 5081.
HELMI- JA KERHOTOIMINTA 
Ilmoittautuminen kevään kerhoihin on käynnissä:
Askartelukerho ti klo 17–19 7-13-v. tytöille ja pojille 
Vuosaaren kirkolla, Satamasaarentie 7. Yhteistyössä 
HNMKY:n kanssa.  10.1.–10.5.2011.
Meri-Rastilan nuorisotalon kokkikerho ti klo 17–19 
9-12-v. tytöille ja pojille Nuorisotalo Merirastissa, Jalus-
polku 3. Kevätkausi 10.1.–10.5.2011.
Vuosaaren kokkikerho 1 pe klo 17–19 Hard Gospel 
Cafe 9-13-v. tytöille, Kahvikuja 3. Kausi 14.1.–13.5.11.
Vuosaaren kokkikerho 2 pe klo 14–16 Hard Gospel 
Cafe 9-13-v. tytöille, Kahvikuja 3. Kausi 14.1.–13.5.11. 
Meri-Rastilan tyttöjen liikuntakerho to klo 17–18 Ras-
tilan koulun salissa 7-13-v. tytöille, sisään nuorisotalon 
kautta, Jaluspolku 3. Eri lajien kokeilua ja liikuntaleik-
kejä. Tytöt pääsevät suunnittelemaan ohjelmaa. Kausi 
13.1.–12.5.11. 10€/kausi sis. tapaturmavakuutuksen. 
Avoin tyttökerho pe klo 14–15.45 8-14-v. perhepaikka 
Merikehdossa, Meri-Rastilantie 26 a. Sis. välipalan
Hinnat: kokkikerho 20e/kausi, liikunta- ja askarteluker-
ho 10e/kausi. Tyttökerho maksuton. Vapaita paikkoja 
voi tiedustella: hnnky@hnnky.fi, p.0400 582 437.
Helmi-tyttöjen päivät
11–15-vuotiaille Pakilassa lauantaisin 1/kk 12.2. ja 
19.3. klo 10–16 sekä tyttöjen yö pe-la 6-7.5 klo 17 
lähtien, Pakilan NMKY-talolla, Palosuontie 4.
10–14-vuotiaille Laajasalossa la 12.2. ja 19.3., su 
17.4. ja 22.5. klo 10–16, Laajarannan huvilalla, Humal-
niementie 15. Ilmoittautumiset ja lisätietoa Laajasalon 
ja Pakilan Helmistä:http://www.hnnky.fi/ilmoittautumiset, 
hnnky@hnnky.fi tai Katri Mäki, p. 0400 582 437. Hinta: 
10€/kerta. Sis. ruoan, materiaalit ja tapaturmavak.
10–13-vuotiaille Taivallahdessa lauantaisin 1/kk 29.1. 
alkaen klo 10–16 Taivallahden srk:n seurakuntakodis-
sa, Runeberginkatu 39 A. Ilmoittautumiset ja lisätie-
toa nettisivuilla: taivallahti.kirkkohelsinki.net kohdan 
”toiminta” alta ilmoittautumisista. Jokaiseen päivään 
ilmoittaudutaan erikseen. Sanna Yli-Koski, vs. nuori-
sotyönohjaaja, Taivallahden seurakunta, p. (09) 2340 
5905 / 050 4081985. Kevätkausi 13.1.–5.5.2011
MUSIIKKILEIKKIKOULUT
Ilmoittautuminen kevään muskareihin on käynnissä. 
Tiedustele vapaita paikkoja: hnnky@hnnky.fi.
Muskarit Mikael Agricolan kirkolla, Tehtaank. 23, Hki.
Torstaisin 13.1.–12.5.2011 (ei 24.2. ja 21.4.)

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
Hinnat 1.1.2011 lähtien:
- 45 min kestävät ryhmät (3-6-v.) 90 euroa/kausi, alen-
nusryhmä 55 euroa/kausi.
- 30 min kestävät (0-2-v.) vanhempi-lapsiryhmät 80 
euroa/kausi, alennusryhmä 50 euroa.
NNKY:n jäsenien alennus muskarista 10 euroa/kausi. 
Alennusryhmään kuuluvat alle 25-vuotiaat vanhemmat 
ja yksinhuoltajat. Ohj. musiikkipedagogi Saana Trygg . 
Järj. Helsingin NNKY ja Agricolan kirkko
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Ikonikurssi ti 1.2.–26.4.2011 klo 17–20 Ivanka Kortza-
novan johdolla. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Hinnat: 
HNNKY:n jäsenet 100 €, muut 120 € + ikonipohja 
(n. 40–50 €). Hinta sis. ohjauksen, maalit ja siveltimet. 
Ilmoittautumiset toimistoon.
Ompelutupa to 13.1.–5.5.2011. klo 17–20 toimitilassa. 
Maksuton ja kaikille avoin. Ohj. Marika Karttunen. 
Teemat: 3.2. Heijastimia kankaasta, 3.3. Huovutettu 
koru, 7.4. Pääsiäismunia, 5.5. Kukkakulho kankaasta.
Gospel-lattarit to 9.12. klo 18–19 Toukolan srk-kodin 
liikuntasali, Koreankatu 2. Maksuton. Yhteistyössä 
Paavalin srk:n kanssa. Lisätietoja: Annaelina Tähtinen 
p. (09) 2340 5452, annaelina.tahtinen@evl.fi
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Haemme erityisesti avoimeen tyttökerhoomme mukaan 
vapaaehtoisia aikuisia Isosiskoiksi ja Mummeiksi. 
Vapaaehtoiset ohjaajat voivat omien kykyjensä mukaan 
osallistua suunnitteluun ja sisällön toteutukseen tai olla 
paikalla läsnä olevana aikuisena. Jokaisella kerhoker-
ralla on mukana HNNKY:n työntekijä. Jos kiinnostuit, 
ota yhteyttä Katri Mäkeen.

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.

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

”Ihana elämä, scrapbooking eheyttävänä ja voi-
maannuttavana toimintana” -hanke: Skräppäys eli 
leikekirjojen valmistusta on keskiviikkona klo 17-20 ja
Jonna-nukenvalmistuskerho pe klo 16-19. Molem-
missa ryhmissä ohjaajana toimii nukketaiteilija Marina 
Mustonen.
Raamattupiiri klo 13-15  ti  7.12.
Harrastekerho klo 12-15 ti 14.12.2010.
Tervetuloa harrastamaan!
Perinteinen kaikkien kerhojen ja jäsenten yhteinen 
joulujuhla ke 15.12. klo 18. TERVETULOA!
Joensuun NNKY myös vuokraa toimitilaansa esim. 
pienimuotoisiin perhejuhliin, kokouksiin ja koulutuksiin.

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.
 
To 9.12. klo 11-14 Joulumyyjäiset 
Su 12.12. klo 15.00 Joululaulajaiset, Eija Rantatalo
Tiistai-aamujen avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen klo 9-11, aamiainen 5 euroa.
7.12. Joulun sana, joulupuuro
Hengelliset piirit
Exodus-raamattupiiri noin joka toinen ke klo 17, ke 
8.12. Ohj. Heidi Watia. Raamatun naisia -teema, terve-
tuloa myös uudet osallistujat!
Svenska bibelkretsen kuukauden 1. ma klo 10. Ohj. 
Pekka Paulasto 040 727 3658
Jyväskylän srk:n varttuneiden ja eläkeläisten piiri 
ke klo 13
Harrastusryhmät
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiistai klo 18, 21.12. Oh-
jaaja Pirkko Sintonen
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai klo 18, ohjaaja 
Anita Särkkä
14.12. Jokin kirjailijaelämäkerta
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18.15, 
ohjaaja Pirjo-Liisa Sillgren, p. 0504994376
1.12. klo 18 Hannu Väisänen: Kuperat ja koverat
Kirjapiiri III yhteistyössä UNIFEMin kanssa joka kuu-
kauden 4. keskiviikko klo 18.15

15.12. Marjaneh Bakhtiari: Toista maata
Nuorten aikuisten tuunaus- ja taidetyöpaja joka 
toinen ti, 14.12. Keskustellaan uskosta, elämästä ja 
universumista samalla kun tuunataan vanhasta uutta, 
taiteillaan, nykerretään ja askarrellaan.
Lapset ja nuoret
Lasten musiikkileikkikoulut keskiviikkoisin, ohjaaja 
Hannele Wilkman. 
Nuorten pianotunnit maanantai- ja tiistai-iltapäivisin. 
ohjaaja Hanna Marttala-Salomaa.
MONIMESSI - monikulttuurinen perhekahvila ko-
koontuu Puistotorilla joka perjantai klo 9.30-12.00 
Järjestävät yhteistyössä: Jyväskylän NNKY, Monikult-
tuurikeskus Gloria ja Jyväskylän kaupungin maahan-
muuttajapalvelut
 

Keski-Karjalan NNKY
Lisätietoja: pj. Karoliina Uuksulainen
puh. 0440 938 783, karoliina.uuksu@suomi24.fi
TyttiTalo, Lindankuja 4, Kitee 
puh. 044 334 4780; avoinna ma, to ja pe klo 15-19.
http://tytti-talo.blogspot.com

TyttiTalo on 12–25 -vuotiaiden tyttöjen ja nuorten 
naisten oma talo, jossa voi osallistua erilaisiin ryhmiin 
tai viettää aikaa tyttöjen kesken.

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 seudun NNKY
Lisätietoja: pj. Irene Björkbacka,
p. (05) 228 8507, irene.bjorkbacka@kymp.net
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

La 4.12. naisten iltapäivä klo 14, jouluaskartelua.
Ma 6.12. itsenäisyysjuhla klo 15. Juhlapuhe past. 
Paavo Riekkinen, mus. Leo Louhivaara ym. Kahvi.
Su 12.12. NNKY:n joulujuhla klo 14. Perinteistä ohjel-
maa, torttukahvit.
Naisten hyvinvointipiiri ke 8.12. klo 17.30. Jatkamme 
kevätkaudella mahd. kerran viikossa.
Raamattu- ja lähetyspiiri kevätkaudella vuoroviikoin, 
alk. lähetyspiiri ke 12.1. klo 13.
La 1.1.2011 uudenvuoden lähetysjuhla klo 14.
Su 9.1. ja 13.2. sunnuntaikahvit klo 14.
Su 23.1 ja 27.2. raamattuluentoillat sro:n kanssa. 

Perhekahvila ma klo 13–15.30 ja to klo 9.30–12.
Itu-vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille naisille 
alkaa helmikuussa. 9 kertaa kokoontuvaan ryhmään 
mahtuu 6 osall. Ilmoittautum. Itu-puhelin 044 576 6670 
ma-pe klo 17–21 tai Riitta Mäntylä 044 321 27 25. 

Seuraa ilmoituksia Savon Sanomissa, Kirkko ja Koti 
-lehdessä sekä www.ywca.fi -> paikallisyhdistykset.

Lahden NNKY
Vapaudenkatu 8, 15110 LAHTI
p. (03) 734 9797, ywca@phnet.fi
Eija Lahti p. 050 545 3038
Toimiston päivystysajat: 
ke 9–14 ja pe 11–14

Markkinakahvila ja Kirppis 
markkinapäivinä klo 8.00 – 13.00 
Taideillat 13.12., 10.1.2011, 7.2.2011
Joulumyyjäiset 22.12. klo 9.00 – 13.00 
Retki Orimattilan Hellimöön 4.1.2011
Kiinnostavia naisia -illat 31.1.2011, 21.2.2011
Nardus-tapahtumat: tietoja saa toimistolta

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

	 Paikallis-
yhdistysten	
	 			palsta



19

Näkyvä Nainen® 2011
NRO  AINEISTOPV    LUKIJALLA

1 / 2011 11.1.  4.2.

2 / 2011 8.3.  1.4.

3 / 2011 14.4.  13.5. 

4 / 2011 15.8.   9.9.

5 / 2011 19.9.  14.10.

6 / 2011 7.11.  2.12.

Otamme mielellämme vastaaan juttuja 
NNKY-paikallisyhdistyksistä. Lähetäthän 
aineiston sähköpostitse osoitteeseen 
mari.hyttinen@ywca.fi. Toimituksen 
puh. (09) 4342 2915.

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton jäsenlehti 
(110. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK (årg. 110)
Päätoimittaja/Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Osoite/Adress Pohjoinen Rautatiek. 23 B, 00100 Helsinki/ 
Norra Järnvägsgatan 23 B, 00100 Helsingfors
Sähköposti/E-post nnky@ywca.fi, mari.hyttinen@ywca.fi
Puhelin/Telefon (09) 4342 290
Telefax (09) 4342 2920
Internet  www.ywca.fi
Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Mari Hyttinen 
p. (09) 4342 2915, 050 588 6845, mari.hyttinen@ywca.fi
Taitto/Layout Mari Hyttinen

Toimituskunta/Redaktionsråd Hilkka Lahti (Oulun NNKY), Leena Par-
viainen (Joensuun NNKY), Monika Pensar-Granroth (Helsingfors KFUK), 
Anita Särkkä (Jyväskylän NNKY)
Tilaukset ja osoitteenmuutokset/ 
Prenumerationer och adressförändringar 
Leila Variola p. (09) 4342 2911, leila.variola@ywca.fi
Tili/Giro 800017-55602
Painos/Upplaga 3 300
Painopaikka/Tryck Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere 2010
ISSN 1797-8149
Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja Pohjoismaihin 
25 e, muualle 30 e. Vuosikerta sisältää kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlandet och de nor-
diska länderna 25 e, andra delar av världen 30 e. Årgång innehåller sex 
nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenleht/
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund

uutiset
nyt

®
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mennessä: tnnky@tnnky.fi ja puh. (03) 254 4000
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, parill. vkojen to klo 
18, Siskolikan olohuone, Marjatta Muilu, Maija Oksala
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille 
pe klo 13–16
Helmi-tyttöjenillat 15–20-vuotiaille parill. vkojen to klo 
18, mm. kauneus, terveys, identiteetti ja itsetunto
Helmi-ryhmät 12–14-v. ja 15–20-v. tytöille.
Tiedustelut: Elina Kujala, p. 044 308 4486, 
elina.kujala@tnnky.fi
Lohano tsäie -virikekerho nuorille romaniäideille tors-
taisin, Siskolikka. Kotikäyntejä ja asiointitukea sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut: Ingrid Palm, p. 044 088 8252, 
ingrid.palm@tnnky.fi
Kansainvälinen naisten olohuone ke klo 10–12, 
Siskolikka, Marjatta Muilu, Minna Pali-Kujansuu
Gambia-työn ryskäryhmä Lisätietoa kv-ryhmistä: 
p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@tnnky.fi
Lauluryhmä Pieni vaiva Esiintymisvaraukset ja tiedus-
telut: 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
Gospel-liikunta:
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
ITU-TYÖ
Tukea ja apua vaikeassa raskaustilanteessa oleville ja 
abortin läpikäyneille sekä yksihuoltajille
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia ras-
kaustestejä, avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, 
Hämeenpuisto 14 F, 3. krs, p. (03) 254 4055, 
itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567
Vertaistukea ja koulutusta:
- Journey-koulutus pe–su 26.–28.11., Kuopio 
- Kutsuttu välittämään -koulutus parillisten viikkojen to 
alkaen 7.10., Tampereen NNKY, Hämeenpuisto 14 F
Tiedustelut 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
- Äiti-vauva-ryhmä parittomien viikkojen ma 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, 
Satakunnankatu 31 C, 3. krs 
Puhelinaika ma–pe klo 9–15: p. (03) 254 4054 
Tiedustelut muina aikoina: heini.kuitunen@tnnky.fi

Turun NNKY
Turun NNKY, Vähä-Hämeenkatu 12 a, 20500 Turku
Irene Limnell p. 0400 821 905, tnnky@saunalahti.fi
 
Joululauluja Tuula Simolan johdolla ke 1.12. klo 17.30
Joulujuhla su 12.12. klo 16

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

Joulujuhla ti 14.12 klo 18 
Myyjäistalkoot pe 17.12  
Joulumyyjäiset la 18.12 klo 10-13  

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.

NNKY-LIITON PAIKALLISYHDISTYSAVUSTUKSET 2011 

Avustusta myönnetään sellaiseen toimintaan, joka on keskeistä NNKY:n toiminta-ajatuk-
sessa. Toiminta-avustus on tarkoitettu paikallisyhdistysten sääntömääräisen toiminnan tu-
kemiseen (ryhmät, leirit, kurssit, luennot, luentosarjat, tapahtumat jne.).  Toiminta-avustusta 
voidaan käyttää myös palkkaukseen. 

Hankeavustus on tarkoitettu NNKY-liiton toimintasuunnitelmasta nousevien teemojen 
pohjalta uuden projektiluonteisen toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen paikallisyhdis-
tyksessä tai paikallisyhdistysten välillä sekä yhteistyön aloittamiseen ja toiminnan kehittämi-
seen kansainvälisesti NNKY-yhdistysten välillä.  Avustuksia ei ole tarkoitettu toimitilojen ra-
kentamiseen tai niiden perusparannukseen eikä kunnan, kaupungin, oppilaitoksen tai muun 
laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan. HUOM! Toiminta- ja hankeavustusta haetaan 
NNKY-liiton hallituksen hyväksymillä lomakkeilla. Vuoden 2011 toiminta-avustusta voi ha-
kea joko tammikuussa tai elokuussa. Hankeavustusta voi hakea vain tammikuussa. Hakulo-
makkeet ja tarkemmat ohjeet: www.ywca.fi. Hakemuksia laadittaessa voi tarvittaessa ottaa 
yhteyttä järjestösihteeri Riitta Räntilään, p. (09) 4342 2916, riitta.rantila@ywca.fi.

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

Su 27.11.10 klo 16 Unelmanpäivän lyhtyvaellus 
22.1.11 Teatteriretki Tampereelle, Fanny ja Alexan-
der. Tutustumme Tampereen NNKY:n toimintaan.

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

HIV/AIDS-HARTAUSTEKSTI
Joka 15. sekunti joku maailmassa kuolee aidsiin liittyviin sairauksiin, mutta entistä use-

ammin hiv-positiivista henkilöä syrjitään, tuomitaan, suljetaan ulos ryhmästä, parjataan, 
erotetaan työpaikasta, pidätetään, pahoinpidellään tai karkotetaan kodistaan. Kristittyinä 
olemme kutsutut pysähtymään hiv-kysymysten ääreen muistuttamaan, että kaikki ihmiset 
on luotu Jumalan kuvaksi. 

Hiv/aids on NNKY:n Maailmanliiton jäsenyhdistysten yhteinen asia kaikkialla maailmassa. 
Suomessa monet tytöt ja naiset elävät tietämättään tartuntavaarassa, koska asiaa ei pidetä 
julkisuudessa riittävästi esillä. Hiv:n kanssa elävät puolestaan pelkäävät sosiaalista tuomiota. 
Tässä on meidän saumamme auttaa.

Maailman aids-päivä on vuosittain 1. joulukuuta.  NNKY:n hiv/aids-hartaustekstiä voi tu-
lostaa kotisivuilta www.ywca.fi. 

Uskalla unelmoida: 
T-paita 18,-

Kangaskassi 5,-
Tiskiliina 2,-

Not for sale - vastusta ihmiskauppaa: 
Laukkukoukku 5,-
Kämmenristi 8,-

NNKY:n historiateos “Suuri sisarpiiri” 
15,-

Tuotteiden tilaukset omasta paikallisyhdis-
tyksestä tai NNKY-liitosta, p. (09) 4342 290

leila.variola@ywca.fi.

NNKY-tuotteita 
iloksi ja hyödyksi

Naisjärjestöjen juhlanäyttely
8.3.–28.8.2011 järjestetään keskellä Helsinkiä, Sederholmin historiallisessa talossa, Nais-

järjestöjen keskusliiton 100-vuotisjuhlan kunniaksi näyttely naisten toiminnasta. NNKY on 
mukana Ruusukuja 76 -huoneella sekä hotelli Helkan ja Tunturikeimiön seinätaulujen kera. 
Tervetuloa!

Tunne omat rajasi!
Naisten Linja on avannut tytöille ja nuorille naisille omat nettisivut seurusteluväkivallasta 

ja omien rajojen kunnioittamisesta. Lue ja keskustele: www.omatrajani.fi

Puhu nyt. Älä vaikene kuoliaaksi -kampanja 
Anna-lehti on lähtenyt mukaan kampanjoimaan väkivaltaa vastaan.  Puhu nyt. Älä vaike-

ne kuoliaaksi. -kampanja herättelee väkivallan uhrin läheisiä puuttumaan väkivallan kiertee-
seen. Kampanjan tuotolla tuetaan Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa. Kolmevuotinen kam-
panja näkyy paitsi Annan toimituksellisessa aineistossa, myös mainonnassa ja viestinnässä.

Kutsu naisten tekemän jumalanpalveluksen TV-kuvauksiin
Maailman rukouspäivän ekumeeninen työryhmä ja NNKY-liitto toteuttavat yhteistyössä 

Kirkon Tiedotuskeskuksen TV-toimituksen kanssa jumalanpalveluksen, joka kuvataan la 5.2. 
klo 11.30 alkaen Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Olet tervetullut mukaan! Lisätietoja an-
taa tiedottaja Mari Hyttinen, p. (09) 4342 2915, mari.hyttinen@ywca.fi.
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NNKY:n 
kalenteri 2011
TAMMIKUU
28.–30.1. Pohjoismainen NNKY/NMKY 
puheenjohtajien ja pääsihteerien kokous, Islanti 
18.–25.1. Ekumeeninen rukousviikko 
28.–29.1. Nuorten naisten akatemia, Oulu
29.1. Toiminta- ja hankeavustusten haku päättyy

HELMIKUU
11.–12.2. Nuorten naisten akatemia, Oulu
12.–19.2. Tunturikeimiön hiihtoviikko 
22.2.–4.3. YK:n Naistenasema -kokous (CSW) 

MAALISKUU
4.3. Maailman rukouspäivä MRP
8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
8.3.–28.8. Naisjärjestöjen Keskusliiton 100-vuo-
tisjuhlanäyttely, Sederholmin talo, Helsinki;
Mukana Ruusukuja 76 -näyttely, NNKY-liike Suo-
messa, hotelli Helka ja Tunturikeimiö.
12.3.–1.5. Tunturikeimiön kevätviikot 

HUHTIKUU
1.–2.4. Nuorten naisten akatemia, Oulu
24.4. Maailman NNKY-päivä
Maailman NNKY-päivä 24.4. on vuonna 2011 pääsiäis-
päivä. NNKY-liitto kannustaa ja tukee paikallisyhdistyk-
siä viettämään Aamiainen kiertää maailmaa -tilaisuuk-
sia Maailman NNKY-päivän tienoilla.

TOUKOKUU
13.–15.5. Kirkkopäivät, Lahti 
27.5. NNKY:n työntekijätapaaminen, Helsinki
28.–29.5. Maailma kylässä -festivaali, Helsinki

KESÄKUU
10.–12.6. Lähetysjuhlat, Pori
17.–23.6. Elämäni polku -pyhiinvaellus, 
Tunturikeimiö
27.6.–1.7. Tunturikeimiön yöttömän yön 
NNKY:n jäsenviikko 

HEINÄKUU
2.–9.7. Puhtaaksi! Tunturikeimiön viikko 
3.–9.7. NNKY:n ja NMKY:n Pohjoismainen 
varhaisnuorisoleiri; kaikki suomalaiset pääsevät 
NMKY:n kautta mukaan 
9.–17.7. NNKY:n Maailmanneuvosto, World 
YWCA Council, Zurich, Sveitsi. Ruusukuja 76 
-näyttely yhteistyössä Saksan NNKY:n kanssa

ELOKUU
5.–11.8. Elämäni polku -pyhiinvaellus, 
Tunturikeimiö
13.–20.8. Keimiö, Keimiö kutsuu 
19.–25.8. Elämäni polku -pyhiinvaellus, 
Tunturikeimiö
26.–27.8. NNKY:n järjestöpäivät, Helsinki
31.8. Toiminta-avustusten haku päättyy
Huom! Elokuussa haetaan vain toiminta-avustuksia. 
Sekä toiminta- että hankeavustuksia haetaan vain 
tammikuussa.

SYYSKUU
24.–29.9. Tunturikeimiön Pallas-Hetta -vaellus 

LOKAKUU
1.–8.10. Puhtaaksi! Tunturikeimiön viikko 
vko 42 Väkivallaton viikko / Väkivallaton lokakuu
vko 42 Ruusukuja 76 Riihimäellä ja Helsingissä
23.–30.10. Vastuuviikko

MARRASKUU
NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja 
maailmanyhteyden viikko
19.11. Liittokokous
21.–26.11. Tunturikeimiön karista kiire – anna 
hiljaisuuden helliä 
25.11. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastainen päivä

JOULUKUU
1.12. Maailman aids-päivä
2.12. Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä

Lisäksi: 
– Kansainvälinen nuorten naisten ihmisoikeus-
koulutus, Euroopan NNKY:t järjestää
– Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n valtakunnalli-
set Nuorisotyöpäivät Mikkelissä 14.–15.4.2011 
– Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät 
11.–13.1.2011, Ms Mariella/Viking Line

NNKY toivottaa 
jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen 
rauhallista joulua ja 
siunausta vuodelle 2011!

*
KFUK önskar 
sina medlemmar och 
samarbetspartners 
en fridfull jul och 
ett välsignat år 2011! 

NNKY-paikallisyhdistykset:
Helsingfors KFUK
Helsingin NNKY
Hämeenlinnan NNKY
Imatran NNKY
Joensuun NNKY
Jyväskylän NNKY
Keski-Karjalan NNKY
Keski-Uudenmaan NNKY
Kotka KFUK
Kotkan seudun NNKY
Kuopion NNKY
Lahden NNKY
Lapin NNKY
Mikkelin NNKY
Mäntyharjun NNKY
Oulun NNKY
Pirkkalan NNKY
Savonlinnan NNKY
Sysmän NNKY
Tampereen NNKY
Turun NNKY
Vaasan NNKY
Valkeakosken seudun NNKY
Vääksyn NNKY
Åbo KFUK
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