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Naisten 
huoneet – 
100 vuotta 
elämää ja 
tekoja

Miksi Maria on 
meillä näkymätön?

“Niin loistakoon 
teidän valonne 
ihmisten edessä.”
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Riemullisena naistenpäivänä 
8.3., joka oli myös laskiais-

tiistai, juhlistettiin eri tavoin Kan-
sainvälisen Naistenpäivän 100-vuo-
tista olemassaoloa ja valaistiin 
aidon hyvinvointivaltion parhaita 
puolia. Naistenpäivä nostattaa kui-
tenkin yhä tunteita ja asenteita, 
niin perinteen puolesta kuin sitä 
vastaan. 

Naisjärjestöjen merkitystä his-
toriassa ja nykypäivässä valaisee 
hyvin Naisjärjestöjen Keskusliiton 
100-vuotisjuhlanäyttely Naisten 
huoneet Helsingin vanhimmassa ki-
vitalossa. Sekin avattiin 8.3. 

Juhlavuoden postimerkki Lois-
tavat naiset julkaistaan 1.4. 

Tasa-arvon saavuttamiseen tar-
vittavia työvälineitä ja -tapoja on 
käytössä paljon laajempi valikoima 
kuin sata vuotta sitten.

Tulossa olevat eduskuntavaalit 
näkyivät tuona päivänä myös sel-
keinä tavoitteina:  

– Tasa-arvoasiain neuvot-
telukunta (TANE) nosti esiin van-
hempainvapaajärjestelmän uudis-
tamisen 6+6+6 -mallin (6kk äidille, 
6 kk isälle, 6 kk yhteisesti sopien) 
pohjalta. Näin toteutuisivat lasten 
hyvinvoinnin edistäminen ja lapsi-
perheiden toimeentulon paranta-
minen, miesten vanhemmuuden 
vahvistaminen, naisten syrjinnän 
vähentäminen työmarkkinoilla sekä 
tasoitettaisiin kustannuksia naisten 
ja miesten työnantajien välillä.

– Tasa-arvon mallimaassa 
naisten äänen aktiivinen käyttämi-
nen voi johtaa ainakin 100 naista 
eduskuntaan. 

Tavoitelauseiden rinnalla kul-
kee tummempia uutisia: vapaudes-
ta ja täysistä oikeuksista kamppai-
lee suuri osa Pohjois-Afrikan naisia. 
Varjossa on Norsuluurannikon 
pakolaisvirta ja sen aikaansaama 
inhimillinen hätä. YK:n uuden ja 
juhlitun UNWomen-yksikön johtaja 
Michelle Bachelet vietti naistenpäi-
vää Liberiassa, joka hauraana maa-
na yrittää hoitaa kymmeniä tuhan-
sia pakolaisia alueella, jossa ei ole 
riittävästi ruokaa, lääkkeitä, vettä 
eikä suojaa. 

Japanin luonnonkatastrofi, jon-
ka laajuutta ei kukaan osannut en-
nakoida tai kuvitella, jätti jälkeensä 
järkyttävän kokoisen haasteen ja 
hiljensi juhlapuheet. Se pimensi 
yhden teknistyneimmistä yhteis-
kunnista. NNKY:llä on paikallisyh-
distykset pahasti tuhoutuneissa 
Sendaissa ja Fukushimassa. Niiden 
jäsenistä emme tätä kirjoitettaessa 
tiedä vielä mitään. Japanin NNKY 
on aloittanut sekä humanitaarisen 
avustustyön että vaikuttamistoi-
minnan ydinvoimaloiden vähentä-
miseksi. 

Uskon, että Suomesta löytyy 
rohkeita, loistavia ja viisaita naisia 
tukemaan paitsi toisiaan myös ja-
panilaisia ja liberialaisia sisariam-
me. Viisasta vaalikevättä ja siunat-
tua pääsiäistä yhteisen maailman 

valojen ja varjojen keskelle!

Pirjo-Liisa Penttinen 
pääsihteeri
NNKY-liitto ry

Loistavat, 
kärsivät, 
hoivaavat

Pääkirjoitus

Pirjo-Liisa Penttinen

Markku Penttinen

NNKY:n 
kalenteri 2011
8.3.–28.8. Naisjärjestöjen Keskusliiton 100-vuotisjuhlanäyttely, 
Sederholmin talo, Helsinki; mukana Ruusukuja 76 -näyttelypala, 
NNKY-liike Suomessa, Hotelli Helka ja Tunturikeimiö
12.3.–1.5. Tunturikeimiön kevätviikot 

HUHTIKUU

1.–2.4. NNKY:n akatemia, Oulu
5.-8.4 Ruusukuja 76 -näyttely, Nuokku-nuorisotilat, Padasjoki
14.4. Ruusukuja 76 -näyttely, Hyvinkään Kriisikeskus klo 10-15
24.4. Maailman NNKY-päivä
Maailman NNKY-päivä 24.4. on vuonna 2011 pääsiäispäivä. 
NNKY-liitto kannustaa paikallisyhdistyksiä viettämään Aamiainen 
kiertää maailmaa -tilaisuuksia Maailman NNKY-päivän tienoilla.

TOUKOKUU

13.–15.5. Kirkkopäivät, Lahti 
17.–25.5. Ruusukuja 76 -näyttely, Kingston, Jamaika,
Väkivallattoman vuosikymmenen päätöstapahtuma
27.5. NNKY:n työntekijätapaaminen, Helsinki
28.–29.5. Maailma kylässä -festivaali, Helsinki

KESÄKUU

10.–12.6. Lähetysjuhlat, Pori
27.6.–1.7. Tunturikeimiön yöttömän yön NNKY:n jäsenviikko 

HEINÄKUU

3.–9.7. NNKY:n ja NMKY:n Pohjoismainen varhaisnuorisoleiri 
10.–16.7. NNKY:n Maailmanneuvosto, World YWCA Council, 
Zürich, Sveitsi. Ruusukuja 76 -näyttely yhteistyössä Saksan 
NNKY:n kanssa.

ELOKUU

13.–20.8. Keimiö, Keimiö kutsuu 
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.

LOKAKUU

Vko 41, Ruusukuja 76 -näyttely, Joensuun NNKY
Vko 42 Väkivallaton viikko / Väkivallaton lokakuu
Vko 42 Ruusukuja 76 -näyttely, Itä-Helsinki
Vko 42 Ruusukuja 76 -näyttely, Riihimäki
23.–30.10. Vastuuviikko

MARRASKUU

NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikko
19.11. Liittokokous
25.11. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

JOULUKUU

1.12. Maailman aids-päivä
2.12. Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä

Lisäksi: 
– Kansainvälinen nuorten naisten ihmisoikeuskoulutus, Euroopan 
NNKY:t järjestää
– Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n valtakunnalliset Nuorisotyöpäi-
vät Mikkelissä 14.–15.4.2011 

Ruusukuja 76 -näyttelykalenteri on vuodelle 2011 täynnä. 
Ruusukuja 76 päättyy projektina vuoden 2011 lopussa, jonka 
jälkeen Ruusukuja 76 mahdollisesti jatkuu NNKY-liiton väkivallan 
vastaisena toimintamallina, josta lisätietoja syksyllä 2011. 

Mm. 
• Naisten huoneet
• Kahvila Rakkaus      
     Lahden 

     kirkkopäivillä

• Niin loistakoon                            
teidän valonne             
ihmisten edessä

• Sinisten vuorten valo
• Ajatuksia valosta
• Yöhön kadotin                        

sylistäni auringon
• Pimeydestä valoon - 

hymystä ystävyyteen
• Hitaasti kohti                  

pääsiäistä
• Miksi Maria on       

meillä näkymätön?
• Kutsut NNKY:n   

työntekijäpäivään ja 
järjestöpäiville

• NNKY:n Maailman-
liiton toimiston         
uudelleenorgani-
sointi

• Kirjoja, kirjoja
• NNKY-paikallis-                       

yhdistysten                                  
toimintatiedot

*

Tässä 
lehdessä:

Valo  
Ljus

Uusintapainos laadukkaita 
Not for sale -t-paitoja 

on nyt myytävänä NNKY-liiton toimistolla! Saatavana mallit 
tyköistuva (S, M, L, XL), suora (L, XL) ja klassikko (reilu XL), 
á 20 e. Tilaukset: NNKY-liitto ry, 
leila.variola@ywca.fi, p. (09) 434 2290.
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Nuorten Naisten Kristillinen Yh-
distys on ekumeeninen liike kaiken-
ikäisille naisille. NNKY toimii noin 
22 000 paikallisen toimijaverkos-
ton kautta 125 maassa. Suomessa 
NNKY:t tarjoavat monipuolista toi-
mintaa tytöille, naisille ja perheille. 

Vaikuttamistyö naisten ja tyt-
töjen aseman parantamisek-
si, globaalin NNKY-liikkeen työ 
hiv-positiivisten naisten elämän 
helpottamiseksi, Itu-toiminta, 
Kamalien äitien -vertaisryhmät, 
Gospel-liikunta ja monet muut toi-
mintamuodot ja kampanjat löydät 
eri NNKY-paikallisyhdistyksistä. 

Hotelli Helka
P. Rautatiekatu 23
00100 Helsinki
(09) 613 580

www.helka. 
reservations@helka. 

Useimpiin toimintoihin osallistu-
minen ei edellytä jäsenyyttä. Tule 
rohkeasti mukaan! 

Jos NNKY:n toiminta ja jäsenyys 
kiinnostavat, jäseneksi voi liittyä 
lähimpään paikallisyhdistykseen. 
Miehet voivat liittyä kannatusjäse-
niksi NNKY-liittoon sekä joihinkin 
paikallisyhdistyksiin. 

Tietoa NNKY-paikallisyhdistyk-
sistä ja jäsenhakulomake löytyvät 
kotisivuilta www.ywca.fi → Mikä on 
NNKY? →  Jäsenyys. 

Hakulomakkeita saa myös pai-
kallisyhdistyksistä tai NNKY-liitos-
ta, p. (09) 434 2290, leila.variola@
ywca.fi.

NNKY:ssä voit osallistua omalla tavallasi
NNKY:n jäsenetuja ovat Näkyvä 

Nainen -lehti kuudesti vuodessa, 
jäsenalennus Hotelli Helkassa Hel-
singissä, 20 %:n alennus Ravintola 
Helkan Keittiön á la carte -hinnois-
ta (ei lounas) ja 10 %:n alennus 
Tunturikeimiön palveluista. Lisäksi 
paikallisyhdistykset antavat omil-
le jäsenilleen erilaisia alennuksia. 
Hotelli Helkassa jäsenyys varmiste-
taan esittämällä henkilökohtainen 
NNKY:n jäsenkortti hotelliin kir-
jautumisen yhteydessä. Jäsenalen-
nuksen saa vain suoraan hotelliin 
tehdyistä huonevarauksista, p. 
08001 690 69, (09) 613 580 tai re-
servations@helka.fi. Jäsenkortti on 
voimassa seuraavan vuoden huhti-
kuun puoleen väliin saakka.

Vaatimukset naisten oikeuksi-
en parantamiseksi voimistui-

vat Suomessa 1800–1900-lukujen 
vaihteessa. Naiset järjestäytyivät 
yhdistyksiksi, joiden tavoitteena oli 
naisten olojen ja oikeuksien kohen-
taminen. Naisjärjestöjen työ alkoi 
näkyä yhteiskunnassa, ja suoma-
laisessa naisasialiikkeessä tuolloin 
asetetut perustavoitteet on nyt  
pääosin saavutettu.  Nyt naisten 
ja miesten oikeudellinen asema on 
sama: kaikilla on täysi-ikäisinä yhtä-
läiset oikeudet äänestää sekä tulla 
valituksi kansanedustajiksi ja kun-
nanvaltuutetuiksi. 

Kuten Naisjärjestöjen Keskuslii-
ton Naisten huoneet -satavuotisjuh-
lanäyttelyn vihkosessa kerrotaan, 
yhteiskunnalliset asiat eivät juuri 
koskaan korjaannu ”itsestään” ja 
yksikään naisten oikeuksien paran-
nuksista ei ole mennyt läpi ensim-

mäisellä ehdottamisella. Moniko 
tulee työtä hakiessaan miettineek-
si, että naiset saivat oikeuden sol-
mia työsopimuksen ilman aviomie-
hen lupaa vuonna 1922 tai että 
naimisissa olevista naisista tuli täy-
sivaltaisia kansalaisia vuonna 1930. 

Muun muassa äitiyspäiväraha ja 
kuntien tarjoama lastenpäivähoito 
ovat helpottaneet perheellisten 
nykynaisten elämää ja mahdollista-
neet työssä käymisen, vaan miten 
on laita samapalkkaisuuden ja ural-
la etenemisen? Niin kutsuttu lasi-
katto voi estää naisia etenemästä 
johtotehtäviin, ja huolimatta jo 
vuonna 1963 voimaan astuneesta 
oikeudesta samaan palkkaan mies-
ten kanssa, naisten keskipalkka on 
tänään vain 81 % miesten keskipal-
kasta. Vanhempainvapaan tasaami-
nen oikeudenmukaisesti onkin yksi 
tämän hetken tärkeimmistä naisjär-

jestöjen teemoista. Lisäksi kansain-
välistyminen tuo uusia näkökulmia 
ja haasteita tasa-arvotyölle.

Rohkeiden naisten työ eri nais-
järjestöissä on nyt nivottu yhteen 
Naisjärjestöjen Keskusliiton juhla-
näyttelyssä  Helsingin kaupungin-
museossa, Sederholmin talossa. 
Esillä eri huoneissa ovat naisten 
teot naisten aseman parantamisek-
si sekä niin tunnetut kuin unohde-
tut naiset näiden rohkeiden teko-
jen takana. 

Näyttelyyn liittyy kiinnostavaa 
oheisohjelmaa, josta lisää verkko-
sivuilla www.naisjarjestot.fi. NNKY 
on mukana näyttelyssä Ruusukuja 
76 -huoneella ja oman taulunsa 
näyttelyyn ovat saaneet myös Ho-
telli Helka ja Tunturikeimiö. 

Mari Hyttinen

Naisten huoneet – 100 vuotta 
elämää ja tekoja
Helsingin kaupunginmuseo, 
Sederholmin talo,
Aleksanterinkatu 18, Helsinki

Näyttely on avoinna 
9.3.–28.8.2011:
ke–su klo 11–17
to klo 11–19
ma ja ti suljettu.
Vapaa pääsy.

Opastusvaraukset:
Maaliskuu–toukokuu: 
p. (09) 3103 6639, 
(09) 3103 6491
Kesäkuu–elokuu: 
p. (09) 3103 6529
Lisätietoja: 
www.helsinginkaupunginmuseo.fi/
sederholmintalo
Näyttelyyn mahtuu kerrallaan 
25 henkilön ryhmä. 

Kahvila 
Rakkaus

Lahden NNKY, 
Vääksyn NNKY ja 

NNKY-liitto 
järjestävät 13.–15.5.2011 

Lahden kirkkopäivillä:

Torin laidalla Lahden NNKY:llä, 
Vapaudenkatu 8, 15110 Lahti. 

Avoinna 
Pe 13.5. klo 18–22
La 14.5. klo 13–22 
Su 15.5. klo 12–16

Mitä rakkaus on? 
Kahvila Rakkaus tarjoaa ly-

hyitä alustuksia ja keskustelun-
avauksia rakkaudesta. Meillä 
voit nauttia kahvilan suolaisia 
ja makeita antimia, kuunnella 
musiikkia ja katsoa performans-
siesityksiä tai levähtää rentou-
tusterapiassa. Kaiken tämän 
kokoamme tietenkin – rakkau-
desta. Tervetuloa!

NNKY | KFUK | YWCA on 
kansainvälinen ja ekumeeninen 
naisten ja tyttöjen liike. Osal-
listu omalla tavallasi monipuo-
liseen toimintaan. www.ywca.fi

Naisten huoneet 
100 vuotta elämää ja tekoja
Helsingin kaupunginmuseo, Sederholmin talo, Aleksanterinkatu 18
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Mari Hyttinen

Nämä sanat voimme lukea 
Raamatusta Matteuksen 

evankeliumista, jonka tunnetuin 
osa, vuorisaarna sisältää keskei-
simmät moraaliopetukset. Evan-
keliumin kirjoittajan, Matteuksen, 
sanotaan olevan publikaanin eli ve-
ronkerääjän Kapernaumista. Tämä 
alunperin Leevi-niminen poika lähti 
Jeesuksen opetuslapseksi Jeesuk-
sen  kävellessä heidän kotinsa ohi. 
Evankeliumi lienee kirjoitettu vuo-
sien 60 ja 65 tienoilla. Kirjoittajasta 
on monelaisia väitteitä puoleen ja 
vastaan.

Kristuksen ylösnousemuksen 
jälkeen Matteus saarnasi juutalais-
ten keskuudessa mm. Israelissa ja 
Juudeassa. Todennäköistä siis on, 
että evankeliumi on ensimmäi-
seksi kirjoitettu siellä arameaksi ja 
myöhemmin käännetty kreikaksi. 
Perimätiedon mukaan käännöksen 
kreikaksi teki Jerusalemin ensim-
mäinen piispa, apostoli Jaakob.  
Arameankielinen evankeliumi on 
tuhoutunut, mutta kreikankielinen 
on säilynyt.

Evankeliumissaan Matteus on 
esittänyt Vapahtajamme saarnaa-
misen ja teot. Teologisten teemo-
jen lisäksi evankeliumi on myös 
opetusta taivasten valtakunnasta 
ja Kirkosta, jotka esitetään vertauk-
sina sisäisestä valmistautumisesta 
tulevaan kuningaskuntaan astumi-
seen (Matt.5). Taivaan valtakunta 
ja Kirkko ovat sidoksissa kristinus-
kon hengelliseen kokemukseen: 
Kirkko on ruumiillistunut  taivasten 
valtakunta  maailmassa.

Vuorisaarnan monitasoinen 
opetus on annettu meille sen vuok-
si, että noudattaisimme Jeesuksen 
sanoja. ”Nähdessään kansanjoukot 
Jeesus nousi vuorelle. Hän istuu-
tui, ja opetuslapset tulivat hänen 

luokseen. Silloin hän alkoi puhua 
ja opetti heitä näin: Autuaita ovat 
hengessään köyhät...” Ja vähän 
myöhemmin: ”Te olette maan suo-
la; mutta jos suola käy mauttomak-
si, millä se saadaan suolaiseksi? Se 
ei enää kelpaa mihinkään muuhun 
kuin pois heitettäväksi ja ihmisten 
tallattavaksi (5:13). Te olette maail-
man valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella 
oleva kaupunki olla kätkössä (5:14); 
eikä lamppua sytytetä ja panna va-
kan alle, vaan lampunjalkaan, ja 
niin se loistaa kaikille huoneessa 
oleville (5:15). Niin loistakoon tei-
dän valonne ihmisten edessä, että 
he näkisivät teidän hyvät tekonne 
ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka 
on taivaissa (5:16). ”

Tulkoon valo!
Ensi kerran Raamatussa puhu-

taan valosta tai valkeudesta Raa-
matun alkulehdillä. 1. Moooseksen 
kirjan eli Genesiksen 1. luvun kol-
mannessa jakeessa Jumala sanoo: 
”Tulkoon valo!” Tätä edeltävä  toi-
nen jae ilmoittaa: ”Maa oli autio 
ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja 
Jumalan Henki liikkui vetten yllä.” 
Raamatun lähtökohdan perusteella 
Jumala on valon lähde. Jumala itse 
on valo ja valkeus, hänessä sana ja 
teko ovat yhtä. Tulkoon valo! -käs-
kyn jälkeen meille ilmoitetaan: ”Ja 
valo tuli. Jumala näki, että valo oli 
hyvä. Jumala erotti valon pimey-
destä.”

Uudessa testamentissa Jaako-
bin kirjeessä on tähän liittyvä jae: 
”Jokainen hyvä anti ja jokainen 
täydellinen lahja tulee ylhäältä, 
taivaan tähtien Isältä” – vanhan 
käännöksen mukaisesti: ”valkeuk-
sien Isältä, jonka luona ei mikään 
muutu, ei valo vaihdu varjoksi.” 
Toisaalta Johanneksen evanke-

liumin esipuheen mukaan: ”Alussa 
oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja 
Sana oli Jumala… Mikään, mikä on 
syntynyt, ei ole syntynyt ilman hän-
tä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli 
ihmisten valo. Valo loistaa pimey-
dessä, pimeys ei ole saanut sitä 
valtaansa… Todellinen valo, joka 
valaisee jokaisen ihmisen, oli tulos-
sa maailmaan.” Jesajan kirjan luku 
45 puolestaan toteaa: ”Minä yksin 
olen Herra, minä, joka luon valon ja 
pimeyden, ja tuotan yhtä lailla on-
nen ja onnettomuuden. Minä olen 
Herra. Kaiken tämän minä teen.” 
Johannes tiivistää olennaisimman 
kirjeensä 1. luvussa: ”Tämä on se 
sanoma, jonka olemme häneltä 
kuulleet ja jonka julistamme teille: 
Jumala on valo. Hänessä ei ole pi-
meyden häivää.”

Jumala on valo ja kirkkaus

Ortodoksisen ihmiskäsityksen 
mukaan jokainen meistä on Juma-
lan kuva, toisaalta jokainen meistä 
on saanut kutsun myös Jumalan 
työtoveriksi.  Jumalan olemuksen 
tuntomerkkinä on valo, valkeus 
ja  kirkkaus.  Järjellämme ymmär-
rämme, että jumalallinen valo on 
voimakasta, väkevää, kaiken lä-
päisevää, läpinäkyvää, tästä syys-
tä Raamatun mukaan se on meil-
le luoduille ihmisille ylivoimaista, 
mahdotonta katsella tai käsittää. 
Paavali sanookin: ”Hän yksin on 
kuolematon, hän asuu valossa, jota 
ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään 
ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. 
Hänen on kunnia ja ikuinen valta.”

Mooses sai kerran Siinain vuo-
rella lain antamisen yhteydessä 
kohdata Jumalansa hyvin lähei-
sesti.  Tässä kohtaamisessa hänen 
omat kasvonsa alkoivat loistaa, 
niin että hänen oli pidettävä pei-

tettä niiden yllä. Kirkastusvuorella 
Mooses muutaman muun kanssa 
Jeesuksen kirkastumisen hetkellä 
sai kokea jotakin Jumalan käsittä-
mättömästä valkeudesta ja kirk-
kaudesta.

Onko valon vastakohtana 
pimeys?

Valon vastakohtana on pimeä, 
pimeys, näin luemme jo Raamatun 
luomiskertomuksessa, jossa Juma-
la erotti valon pimeydestä ensim-
mäisenä luomispäivänä: aurinko ja 
muu taivaan valo luotiin vasta kol-
mantena luomispäivänä.  Pimey-
teen liittyy Raamatussa Jumalan 
vastavoima. Pimeys ja valo ovat 
ikäänkuin hengellisiä,  toisiaan vas-
taan taistelevia vastavoimia. Valon 
ja pimeyden taistelu alkaa jo para-
tiisista ja huipentuu Golgatalle. On 
lohdullista tietää, että valon ja pi-
meyden taistelussa Jumala on aina 
suurempi ja  väkevämpi. 

Vaikka pimeys saa usein sijaa 
myös näkyvässä omassa  maailmas-
samme, on Jumala uskollinen ja 
kärsivällinen. Aiemmin mainittu 1. 
Johanneksen kirje jatkuu nimittäin: 
”Mutta jos me vaellamme valossa, 
niin kuin hän itse on valossa, meillä 
on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, 
hänen Poikansa veri puhdistaa 
meidät kaikesta synnistä.” Ja Jee-
sus itse vahvistaa: ”Mutta se, joka 
noudattaa totuutta, tulee valoon, 
jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa 
ovat lähtöisin Jumalasta.”

Meille on annettu siis syvim-
mänkin pimeyden läpäisevä, voi-
makas ja väkevä Valo. Se voi olla 
meitä hyvin lähellä – aivan arkisesti 
käsiemme ulottuvilla ikään kuin 
heikosti valaisevana pikkuisena 

”Niin loistakoon 
teidän valonne ihmisten edessä”

tuikkuna, pitkäikäisenä ledlamppu-
na, kohteen erinomaisesti paljasta-
vana taskulamppuna, oppaana pi-
meydessä otsalampun muodossa, 
vanhanaikaisena öljylamppuna, ko-
timme tehokkaana jalkalamppuna, 
ikonin edessä lämpimästi valaise-
vana ohuena tuohuksena, nuotion 
muotoaan alati muuttavana valon-
loimuna, räiskyvänä olohuoneem-
me takkatulena tai ilmeettömänä 
katulamppuna. Mutta jos tunnis-
tamme tämän valon alkuperän, 
maailma ei ole entisensä, sillä tällä 
valolla on aina huipputeho huoli-
matta siitä, mikä sen sijaintipaikka 
on ja mikä on ulkoisen valon mää-
rä.

Olemme runsaat- kolmisen kuu-
kautta sitten viettäneet Kristuksen 
syntymäjuhlaa, jolloin kedon pai-
menia ympäröi taivaallinen kirk-
kaus. Myös itämaan tietäjät saivat 
tähtitaivaalta tiedon Messiaasta, 
ikuisesta valosta, jota tulivat ku-
martamaan. 

Parhaillaan olemme kulkemassa 
kohti Kristuksen ylösnousemusta, 
Riemullista Juhlien Juhlaa eli Pää-
siäistä, kristittyjen vanhinta juhlaa 
ja ortodoksisen kirkon suurinta 
juhlaa. Konkreettisestikin päivittäin 
havaitsemme, että yön pimeys on 
saanut antaa tilaa aamuruskolle ja 
yhä lisääntyvälle päivänvalolle. Au-
rinko nousee idästä. Itä on myös 
symbolinen viittaus ortodokseille 
paratiisista. 

Hyvää valmistautumista Pääsiäi-
sen Riemujuhlaan ja Valoisaa Kris-
tuksen Ylösnousemuksen juhlaa 
kaikille!

Sirkka Vepsä
Joensuun NNKY:n 
hallituksen jäsen
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Puutarha kimaltelee kuin joku 
olisi sytyttänyt valot. Pupun 

jäljet koristavat alenevaa hankea, 
ympärillä helisee titityy. Puuliiteriin 
kulkiessani jää ohueen lumikerrok-
seen uudet jäljet, minun jälkeni…

Katson jälkiäni kuin elämää kol-
men eläkevuoden jälkeen. Rikas 
elämä täynnä valonlähteitä, ystä-
vyyttä, muistoja! Joensuuhun ran-
tauduin Etiopian, Australian ja La-
pin kautta vuonna 1987 Joensuun 
seurakuntayhtymän lähetyssihtee-
riksi. Työni kautta olin heti yhtey-
dessä myös Joensuun NNKY:n raa-
mattu- ja lähetyspiiriin, joka silloin 
kokoontui kodeissa, myöhemmin 
omassa kiinteistössä Malmikadul-
la. Suurmyyjäisissä täyttyi NNKY:n 
naisten pöytä leivonnaisista ja kä-
sitöistä. Lähetyssopen avauduttua 
päivystivät NNKY:n naiset siellä 
vuorollaan. Silloin sain tutustua 
heihin paremmin, ja monta kes-
kustelua käytiin elämästä ja myös 
NNKY:n toiminnasta. 

Johtokunnan alkaessa nuortua 
minua pyydettiin siihen mukaan. 
Nyt kolmannen kauden päätyttyä 
katselen jälkiäni ja kokemuksiani. 
Tuo aikani osui historialliseen tait-
teeseen konkareiden ikääntyessä 
ja nuorempien ottaessa vastuuta. 
Se ei käynyt kivuttomasti kauan 
toimineiden luovuttaessa kaihoisin 
mielin tuolejaan. Ilmassa oli jänni-
tystä: miten tulevaisuudessa pärjä-
tään?

Oman jännityksensä toi rohkea 
hyppy toimitilan suureen remont-
tiin ja lainanottoon. Tuloksena 
on nyt valoisa, raikas ja toimiva 
kokoontumistila kauniine keittiöi-

neen, joka soveltuu erityisen hyvin 
myös  järjestö- ja perhejuhlien pi-
topaikaksi. 

Noiden kolmen kauteni aika-
na Joensuun kansainvälistyminen 
jatkui vilkkaana. Joensuun NNKY 
oli  siinä tärkeässä osassa ja tarjosi 
monenlaista toimintaa naisille ja ty-
töille sekä kieltenopetusta keskus-
telukerhoissa. Tässä kaikessa on 
myös johtokunnan ekumeenisuus 
ollut iso plussa. Kun ortodoksisuus 
ja luterilaisuus ovat edustettuina, 
on niiden antama rikkaus näkynyt 
myös hartauksissamme. 

Olen kokenut ”mummu-jäse-
nenä” olevani kuin silta uuden ja 
vanhan välillä. Olen iloinnut siitä 
luottamuksesta ja kunnioitukses-
ta, jolla nuoremmat ovat minut 
mukaansa ottaneet. Olen saanut 
jakaa kokemuksiani maailmal-
ta jäsenilloissa ja tapahtumissa. 
1970-luvulla ja 1990-luvun lopussa 
sain olla Etiopiassa monella taval-
la tukemassa naisten ja tyttöjen 
koulutusta. Viime työkaudella osal-
listuin myös joensuulaisen Kerttu 
Nygrenin Hosainaan perustaman 
aids-tukikeskus Armonlinnan toi-
mintaan. Johtokunta-aikanani sain 
nähdä näiden asioiden olevan tär-
keä teema NNKY:n toiminnassa 
kaikkialla maailmassa. 

Kevätvalon sytyttäessä lyhdyt 
omenapuuhun muistan, miten 
Etiopiassa valo loistaa toivoa sini-
siltä vuorilta auringon ponnahta-
essa aamuviluisten majojen ylle. 
Puusylyksen kanssa palaan samoja 
jälkiä sytyttelemään eläkepäivän 
tulia. Kevään valo helisee ja soi…

Lea Honkanen

Sinisten vuorten valo 

Lea opettaa Vanhaa Testamenttia amharaksi Armonlinnassa vuonna 1998. 

Lea Honkanen opetti 1970-luvulla Hosainan kotitalouskoulussa mm. lastenhoi-
toa. Repusta selän takaa kurkistaa kuopus Jukka.

Ajatuksia 
valosta

Kysyin muutamalta ihmiseltä 
heidän ajatuksiaan valosta.

1) Mitä sinulle tulee mieleen, ly-
hyesti sanottuna, sanasta valo?

2) Mikä on mielestäsi valon 
merkitys yleensä elämässä?

3) Keksi motto valolle tai valos-
ta.

Airi, 86 vuotta:

1) Kevät. Miten kaikki kasvit he-
rää, kun alkaa aika kääntyä kevää-
seen. Kasvit ilmentävät näin ole-
vansa valosta riippuvaisia.

2) Hyvin tärkeä. Näin ehtoopuo-
lella elämää ajattelee: ”... Karitsa 
on sen aurinko,/ ei yötä olekaan.” 
Sitä jo kaipaa sinne tuonpuoleisen 
valoon. Täällä maanpäällä eletään 
niin pitkään kuin eletään; vanha ih-
minen tarvitsee valoa näkemiseen.

3) Valoa kohti!

Vilho, 77 vuotta:

1) Kyllä valo hyvä on.
2) Valon merkitys on ilman muu-

ta hyvä. Tärkeä ainakin mulle, kun 
hyvä valo pitää olla, kun näkö on 
huono.

3) En osaa muuta sanoa. Eikös 
tuossa olekin jo.

Mari, 41 vuotta:

1) Kirkkaus, voima, hyvä olo
2) Kevätaurinko saa minut hy-

myilemään, kesäaurinko monin-
kertaistaa ilon. Aurinko on D-vita-
miinin lähde ja tärkeä terveydelle, 
mutta voi myös polttaa ihon. Si-
sätiloissa valolla voi sisustaa. To-
sin energiankulutus on otettava 
huomioon. Tunnelmallisinta valo 
on syksyisin ja talvisin, kun kyntti-
lä syttyy ja mökkisaunan kiukaassa 
loimottaa lämmittävä tuli. 

3) Valo hehkuu väreissä. ”Yöllä 
kaikki kissat ovat mustia.”

Eevi, 28 vuotta:

1) Aurinko; tietyt värisävyt; va-
loisana tilana.

2) Teini-ikäisenä käsittelin valon 
merkityksen aihetta enemmän, kun 
puhuttiin kaamosmasennuksesta. 
Pimeys ei pelota kuitekaan nyt. 
Asunnon valinnassa valoisuus oli 
ykköskriteerinä.

3) Paljon ja jatkuvasti.

Leena Parviainen

Mari Hyttinen
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Hämärän syksyn ja pime-
än alkutalven ihmispolo 

nuokkuu päätään riiputtaen kuin 
horrostilassa. Juuri ja juuri henki 
pihisee, mutta muistikuvat kesästä 
antavat voimia jaksamiseen. Ei ole 
ollenkaan vaikea kuvitella, kuinka 
rankka rangaistus pimeys voi olla: 
kansanperinteessä kerrotaan, mi-
ten pahat voimat varastivat taivaan 
valot, auringon ja kuun, ja miten 
ihmiset jäivät täydelliseen pimey-
teen, kunnes taistelemalla saivat 
vallatuksi valon takaisin elämäänsä. 

Nykyään räikeät mainosvalot 
ja jopa ylimitoitettu jouluvalaistus 
katkaisee hämärän kuin shokkiko-
kemus ikään – ihminen on oppinut 
sopeutumaan niin pilkkopimeään 
kuin häikäisevään valosaasteeseen.

Ihastuttavat luontoelämykset
Aika kuluu ja pimeä vuodenaika 

päättyy, kun vihdoin koittaa helmi-
kuu. Tänä vuonna runsas puhdas 
lumi ja huikaiseva auringonpaiste 
on ollut tuttu, lähes jokapäiväinen 
yhdistelmä – paukkupakkaset lisä-
mausteena. Voit ihastella, kuinka 
timantit välkkyvät hangella, lumi-
silla puidenoksilla ja asumusten 
katoilla. Pitkään luontoelämykses-
tä nautittuasi huomaat – yllätys, yl-
lätys – että lumisokeus on iskenyt. 
Kirkkaudesta huolimatta et näe-
kään mitään. Luonto oikuttelee.

Varsinaisia talven taideteok-
sia erilaisissa valaistuksissa ovat 
jääpuikot räystäillä katonrajassa 
tai ikkunapielissä. Niitä on jopa 
opittava varomaan, sillä ison jää-
puikon iskusta on leikki kaukana. 
Aurinko valaisee ja lämmittää jo 
raukaisevasti ja se saa jääpuikot 

sulamaan. Entisaikojen hatarissa 
asunnoissa kukkivat kuurankukat 
ikkunoissa, niistä on ainakin laulu 
jäänyt elämään.

Hymy tarttuu...
Valo virvoittaa mielen, herättää 

orastavan onnentunteen, nostaa 
hymyn kasvoille. Hymy valaisee 
ihmiskasvot ja sillä on suorastaan 
mystinen vaikutus. Kun näet hy-
myilevät kasvot, hymy tarttuu, 
huomaat itsekin hymyileväsi. Tie-
detään, että aivoja on helppo hui-
jata hymyilemällä, sillä hymyilevän 
ihmisen aivot alkavat erittää mie-
lihyvästimulansseja ja olosi todella 
tuntuu taivaalliselta. Tämän tapai-
sille harjoitteille rakentuvat erilai-
set positiivisuuskurssit.

Jos pysähdyt katsomaan iloista 
lasta tai hymyilevää vauvaa, olet oi-
tis valmis uskomaan ilon tarttuvaan 
voimaan. Uupunut, töistä palaava 
äiti tai isä on riemusta kiljahtele-
van lapsensa nähtyvään heti virkeä 
aloittamaan uutta työrupeamaa 
kotona – niin mahtava on hymyn ja 
ilon voima.

Epäilemättä me etsimme hymyä 
ja iloa aikuiskontakteistammekin. 
Niin teki myös Mikko Rimmisen 
Irma, valekyselytutkija, Nenäpäivä-
romaanissa. Hän ei antanut periksi 
epätoivolle, vaan uskoi sinnikkääs-
ti, että joskus ”oltaisiin vain joten-
kin yhdessä kaikki ja mukavia toisil-
lemme”.

”Olet elämäni valo”, kuiskaile-
vat rakastavaiset toisilleen. Niinpä.

Anita Särkkä

Pimeydestä 
valoon  
– hymystä 
ystävyyteen

Marraskuun viimeisenä 
sunnuntaina Jyväskylän 

NNKY:llä psykologi Kaija-Leena 
Kaijaluoto luennoi lapsettomuu-
den, keskenmenojen ja pienen 
lapsen menetyksen aiheuttamasta 
surusta. Aihe on tärkeä ja oikeas-
taan tabu yhteiskunnassamme. Äi-
tiys on meille normi ja lapseton ih-
minen on poikkeus. Lapsettomuus 
voi toki olla valinta, mutta Kaijaluo-
don mukaan tutkimukset osoitta-
vat, että vaikka 25 % 35-vuotiaista 
suomalaisista naisista on lapsetto-
mia, vain 4 % ei halua ollenkaan 
lapsia. Tahaton lapsettomuus on 
kipeä asia, josta usein vaietaan ja 
jossa läheisetkään eivät osaa olla 
tukena.

Luentoa suunnitellessamme 
pyrimme tekemään yleisölle avoi-
men tilaisuuden, jossa välitettäisiin 
tietoa pienen tai syntymättömän 
lapsen menetyksen aiheuttamasta 
surusta sekä lapsettomuudesta. 
Samalla rikottaisiin näihin teemoi-
hin liittyvää hiljaisuutta. NNKY:lle 
kokoontui marraskuisena iltapäi-
vänä kuitenkin 13 hengen ryhmä, 
josta suurin osa oli kokenut hen-

kilökohtaisesti syntymättömän tai 
pienen lapsen kuoleman tai kes-
kenmenon. Ehkäpä aihe onkin niin 
vaikea, ettei sitä uskalleta edes 
ajatella ilman omakohtaista koske-
tuspintaa. Heti luennon alussa kävi 
ilmi, että terveydenhuollon resurs-
sit kriisiavun antoon esimerkiksi 
keskenmenotapauksissa ovat hyvin 
rajalliset. Siksi läheisten avun mer-
kitys korostui entisestään.

Hedelmöityshäiriö

Kansanomaisesti lapsettomuu-
tena kutsuttu tila on lääketieteelli-
seltä termiltään hedelmöityshäiriö. 
Tämä kuvaakin tilannetta parem-
min, sillä hoidettuna hedelmöitys-
häiriöstä kärsivä voi lopulta saada 
lapsen, vaikka itse häiriö pysyy osa-
na minuutta. 

Merkittävä syy lapsettomuu-
teen on lastenteon lykkääminen 
siihen saakka ”kunnes muu elämä 
on valmis.” Kun lapselle vihdoin 
olisi tilaa, lasta ei kuulukaan. Silti 
tahattomasti lapsettoman naisen 
työura kärsii yleensä yhtä paljon tai 
jopa enemmän kuin lapsen saavan 
naisen. Niin nainen itse kuin työn-
antajatkin odottavat raskausuutista 
lähiaikoina – tämä odotus vain voi 
kestää vuosia.

Hedelmöityshoitoja seuraa-
vat usein keskenmenot, vaikkakin 
myös ”hedelmälliset” naiset voivat 
niitä kokea. Menetykset tuntuvat 
kasaantuvan naisille, joille lapsen 
saaminen on alun perinkin vaike-
aa. Heille syntyy helposti pelko 
syntymättömän lapsen menetystä 
kohtaan. Koska keskenmenot ovat 
suhteellisen yleisiä (noin neljän-
neksellä lapsen saaneista on ollut 
myös keskenmeno), niiden merki-
tystä voidaan vähätellä ja ymmär-
rystä voi olla vaikea saada edes 
saman kokeneelta.

Kohtukuolema
Kohtukuolema eroaa kesken-

menosta siinä, että keskenmenot 
sattuvat alkuraskaudesta, kun taas 
kohtukuolemaksi lasketaan syn-
tymättömän lapsen kuolema ras-
kausviikolta 22 eteenpäin. Tuen 
ja ymmärryksen saaminen näissä 
myöhemmän raskausvaiheen me-
netyksissä voi kuitenkin olla yhtä 
vaikeaa kuin keskenmenotapauk-
sissa. Yhteiskunnan taholta suhtau-
tuminen syntymättömän tai vasta-
syntyneen lapsen kuolemaan voi 
tuntua erityisen mitätöivältä. Kuol-
leen lapsen vanhemmille ei anne-
ta oikeutta vanhempainvapaaseen 
tai edes tiedosteta lapsen lyhyeksi 
jäänyttä olemassaoloa. 

Yleisöstä kuultiin kommentti, 
miten kirkkokaan ei tunnu tiedos-
tavan kohtuun kuolleen lapsen oi-
keutta ihmisyyteen. Vanhemmat 
kokivat lapsen nimeämisen tärkeä-
nä, mutta ilman erityistoimia kas-
tamattomalla lapsella ei ollut edes 
virallisesti nimeä. Surun täyttämäs-
tä ja väsyneestä vanhemmasta voi 
tuntua kohtuuttomalta juosta viras-
toissa papereita täyttämässä, jot-
ta hautakiveen saadaan muutakin 
kuin ”tyttölapsi Virtanen”.

Toisaalta juuri se, ettei lapsi 
ollut vielä olemassa kuin vanhem-
milleen, tekee asiasta meille lähim-
mäisille haastavan. Miten surra jo-
takuta, jota ei ollut edes tavannut? 
Miten voin ymmärtää menetystä, 
jota omalle kohdalle ei ole sattu-
nut? Toisen surun äärellä itsensä 
voi kokea avuttomaksi. Merkittä-
vää olisikin muistaa, ettei toisen 
surua pysty parantamaan sanoilla. 
Läsnäolo ja avun tarjoaminen ar-
jen askareissa voivat olla paljon 
tärkeämpiä tapoja auttaa kuin loh-
dutusta etsivät sanat. Kaijaluoto lo-
pettikin luentonsa lainaukseen:

”Älä hylkää meitä surussa, katso 
silmiin, kun puhut minulle ja anna mi-
nun puhua loppuun. Kosketa minua, 
se auttaa.

Älä puhu onnestasi, menetykses-
täsi työssä tai rikkinäisistä suhteista-
si, äläkä yritä saada minua lopetta-
maan suremista.

Älä sano, että ymmärrät millaista 
meillä on, vaan anna meidän sen si-
jaan puhua siitä, mitä tapahtui.” 
(Ingela Bendt kirjassa Downing J. ja Bendt 

I: Kun pieni lapsi kuolee. Gummerus, 2000.)

Tanja Nieminen
Jyväskylän NNKY

Lisätietoa ja neuvoja läheisille:
www.simpukka.info, www.kapy.fi,
www.kohtukuolema.fi

Yöhön kadotin 
sylistäni auringon

Lapsettomuuden, keskenmenojen ja pienen lapsen menetyksen aiheuttama suru on haas-
tavaa ja aiheuttaa lähimmäisille avuttomuudentunteita. Läsnäolo ja avun tarjoaminen arjen 
askareissa voivatkin olla paljon tärkeämpiä tapoja auttaa, kuin lohdutusta etsivät sanat.

Mari Hyttinen

paasiainen.fi -nettisivusto kä-
sittelee pääsiäisen teemoja aika-
kauslehtimäiseen tyyliin. Sivusto 
kannustaa hiljentämään tahtia, 
ottamaan rennommin ja kuuntele-
maan enemmän itseään. Kirjoittaji-
na ovat muun muassa historioitsija 
Jukka Relander ja kirjailija Mere-
te Mazzarella. Sivustoa toimittaa 
pääkaupunkiseudun seurakuntien 
sähköisen viestinnän toimitus Toi-
vontuottajat yhteistyössä pääkau-
punkiseudun seurakuntien viestin-
täyksiköiden kanssa. 

Myös Suomen Pipliaseura vie 
pääsiäisvaellukselle uudella netti-
sivustolla www.paasiaisvaellus.fi.

Hitaasti kohti pääsiäistä 
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Neitsyt Maria on taiteen ku-
vatuin nainen. Maria on 

myös kiistelty, kiitetty ja lohduttava 
kristikansan äitihahmo, jota rukoil-
laan, kunnioitetaan ja palvotaan. 
Toisaalta häntä pidetään vaaral-
lisena ennakkotapauksena lopu-
najan epäjumalanpalvonnalle ja 
varhaisten hedelmällisyyskulttien 
perillisenä. Pinnallinen feministinen 
tulkinta pitää Neitsyt Mariaa alista-
vana esikuvana. Eikä ihme, onhan 
naisen oikeuksia aina sekä vastus-
tettu että puolustettu uskonnolla.

Teologi Elina Vuolan kirja Ju-
malainen nainen. Neitsyt Mariaa et-
simässä on saanut osakseen paljon 
huomiota. Kertooko suosio eku-
meenisista pyrkimyksistä ymmär-
tää katolisen ja ortodoksisen kirkon 
Maria-perinteitä, vai onko mukana 
kaipausta tunnustaa Marian mer-
kitys myös protestanttisissa yhtei-
söissä? Jumala on Isämme, mutta 
kuka on äitimme? Onko meistä tul-
lut puoliorpoja, kun olemme hylän-
neet Maria-tradition?

Vuola tutkii kokemusten ja tut-
kimusten kautta Marian merkitystä 
Etelä-Amerikassa. Miehisessä kir-
kossa ja machoistisesta yhteiskun-
nassa eläville naisille on tärkeää 
tuntea pyhä nainen, joka ymmär-
tää heidän huoliaan ja ahdinkoaan 
ja vie esirukoukset Pojalleen, ”sillä 
eihän poika voi kieltää mitään äidil-
tään.” 

Ranskalainen filosofi ja psyko-
analyytikko Luce Irigaray toteaa, 
että kristinuskon jumalakuva on 
miehinen, koska pääosin vain mie-
het ovat sitä pohtineet. Naisilta 
vastaava omaksi itsekseen tulemi-
sen tai täydellistymisen jumalainen 

peili puuttuu. ”Peilin puuttuessa 
ihminen ei kykene rakastamaan it-
seään eikä toista, koska ”lähimmäi-
sen” rakastaminen on jumalallisek-
si tulemisen eettinen seuraus.”

Marian kunnioittamisen juuret

Ei tiedetä tarkkaan kunnioitet-
tiinko Mariaa jo alkukirkossa vai 
ei. ”Ekumeeninen lähestymistapa 
pyrkii etsimään sovittelevampaa 
tapaa tulkita Marian merkitystä kai-
kille tunnustuskunnille. Siitä kaikki 
voivat olla samaa mieltä – tosin eri 
painotuksin – että Mariaa voi sanoa 
Jumalan synnyttäjäksi”, kirjoittaa 
Serafim Seppälä kirjassaan Elämän 
äiti. Mariaa voisi pitää profeetta-
nakin (Marian ylistyslaulu), mutta 
hänen roolinsa Jumalansynnyttäjä-
nä on niin suuri, että profeetallinen 
puoli jäi sen varjoon.

Nimitys Jumalansynnyttäjä vi-
rallistettiin Efesoksen kolmannessa 
ekumeenisessa kirkolliskokoukses-
sa vuonna 431. Termillä haluttiin 
korostaa, että Kristus oli yhtä aikaa 
Jumala ja ihminen ja että nämä 
Kristuksen kaksi luontoa kuuluivat 
yhdessä Pyhään Kolminaisuuteen. 
Nimityksen hyväksyvät useimmat 
kristilliset kirkkokunnat, mutta eri-
tyisen yleisesti käytössä se on orto-
doksisessa kirkossa. Martti Luther, 
Ulrich Zwingli ja Jean Calvin puo-
lustivat tätä tulkintaa, mutta myö-
hempi protestanttisuus hylkäsi sen.

Ortodoksisessa kirkossa Neit-
syt Marian merkitys kirkolle alkoi 
jo varhain hahmottua tärkeäksi 
osaksi. ”Kristus mielletään yleises-
ti yhtäältä ihmisenä, ihmisyyden 
edustajana, ja toisaalta Jumalana, 
jumaluuden edustajana; Maria sen 
sijaan on ensisijaisesti nainen, nai-
seuden edustaja ja malli”, Seppälä 
toteaa.

Ortodoksinen kirkko opettaa, 
että taivaallisesta hierarkiassa Ma-
ria on Jeesuksen, Jumalan ja Pyhän 
Hengen alapuolella mutta enke-
leitä korkeampi. Katolinen kirkko 
opettaa, että Maria on Jeesuksen 
tapaan sikiytynyt saastuttamatto-
masti ja nostettu elävänä taivaa-
seen. Marian taivaaseenastumis-
päivää on vietetty kauan, mutta 
1954 paavi Pius XII julisti opin 
Mariasta Taivaan kuningattarena. 
Puuttuu enää kiistelty julistus teh-
dä Mariasta Jeesuksen kanssalu-
nastaja. Näissä uusissa painotuksis-
sa nähdään ekumeenisissa piireissä 
jo vaara. Entä voisiko kunnioitus 
Jeesuksen äitiä kohtaan vääristyä 
lopunajan antikristillisen petokir-
kon käytännöiksi, kysyvät eskatolo-
giaan (oppi lopunajoista) perehty-
neet teologit?

Edelleen on olemassa kiista 
siitä, onko Neitsyt Maria noussut 
kulttihahmoksi muinaisten paka-
nallisten naisjumalattarien jatku-
moon. Monet näkevät vaaran myös 
ns. Maria-ilmestyksissä, joissa Ma-
riana esiintyvä hahmo vaatii pal-
vontaa itseään kohtaan poikansa 
asemesta. Ongelmana onkin kan-
sanuskon ja vieraiden uskontojen-
sekoittuminen kristilliseen teologi-
aan. Nyrjähdyksiä on tapahtunut 
ja voi edelleen tapahtua muissakin 
kristinuskolle tärkeissä asioissa.

Feministin painajainen?

Mitalin toisella puolella on ylis-
tämällä alistaminen, jossa hyvän ja 
oikean naisen mitta on saavutta-
maton, ja siinä epäonnistuminen 
(neitsyt ja äiti yhtaikaa) on naisen 
huonoutta. ”Maria ei ole nainen 
vaan miehen kuvitelma, Venus il-
man alaruumista. Maria on täysin 
epäseksualisoitu”, kirjoittaa Hanne 

Tügel.  Naisille tämä on merkinnyt 
madonna ja huora -vastakkaisaset-
telua.  

Teologi Elisabeth Behr-Siege-
lin mukaan Mariaa ei pidetä orto-
doksisuudessa naisen mallina vaan 
hän on uuden ihmisyyden malli, 
joka on sama miehille ja naisil-
le. Marian sukupuoli on kuitenkin 
merkityksellinen siinä, että hän an-
taa omalle sukupuolelleen arvon 
ja syvän teologisen merkityksen. 
Nainen ja naissukupuoli asetetaan 
ihmisyyden mitaksi ja esikuvaksi. 

Neitseellistä sikiämistä ei kui-
tenkaan tule nähdä ansana nai-
seudelle, seksuaalisuudelle eikä 
äitiydelle. Jeesuksen pätevyys 
syntiemme sovittajana on ehdot-
tomasti kiinni siitä, että Hänellä 
on isänä itse Jumala ja äitinä täy-
si ihminen. Jeesus ei voisi sovittaa 
syntejämme, jollei hän itse olisi 
täydellinen. Vain Jumala on täydel-
linen. Siksi Jeesuksen jumalallinen 
puoli on ehdoton edellytys.  Äitin-
sä puolesta hän oli täysi ihminen, 
joka ruumiillisena, oikeana ihmise-
nä saattoi asettua meidän jokaisen 
sijaiseksi ristille kärsimään meidän 
ansaitsemamme rangaistuksen. 
Raamatusta on laskettu 400 koh-
taa, jotka todistavat, että Jeesus 
on ainoa tie pelastukseen.

Suomalaisen Maria?

Tarvitseeko suomalainen nyky-
nainen Mariaa uskonnollisuudes-
saan? ”Ainakin meiltä puuttuu Ma-
rian kohdalla eletty yhteys vanhan 
kirkon teologiaan, spiritualiteettiin 
ja liturgiaan, jotka kuitenkin ovat 
osa myös luterilaista perinnettä ja 
Lutherilla itsellään elävästi läsnä”, 
sanoo Vuola.  Mutta miten tämä 
Maria-läheisyys sitten toteutuisi, 
on toinen juttu. Meille suora, lähei-
nen yhteys Kristukseen on jo niin 
luonteva, että välittäjää emme ai-
nakaan tarvitse. 

Vuola havaitsi Etelä-Amerikas-
sa, että naisten oli helpompi lä-
hestyä Mariaa kuin etäiseksi jäävää 
Kristusta. Millaisen kuvan kirkko 
Jeesuksesta antaa, jos häntä ei voi 
yhtä turvallisin mielin lähestyä?  Jos 
Jeesus on vain älyllisten pohdinto-
jen kohde, voiko häneen syntyä 
pelastavaa suhdetta? Mielestäni ei. 

Maria ja naisten tie pappeuteen

Miksi kirkoissa, joissa Marialla 
on niin tärkeä asema, ei ole nais-
pappeutta? Kirkkoisä Tuomas 
Akvinolainen piti naisia epäonnis-
tuneina miehinä. Lisäksi hän piti 
vastakohtina rakkautta Jumalaan 
ja rakkautta naiseen. Tästä kehittyi 
katolisten pappien selibaatti, kos-
ka seksiä pidetään syntinä (ja kos-
ka katolinen kirkko ei 900-luvulta 
alkaen halunnut enää elättää pap-
pien leskiä ja lapsia).  

Sen sijaan monissa protestant-
tisissa kirkoissa naisten pappeus 
on hyväksytty, vaikka Mariaa ei niin 
näyttävästi juhlita. Meillä naisten 
pappeuden vastustuksessa suku-
puolieroa pidetään lähes kaiken 
mittapuuna. ”Tavallaan he sano-
vat, että sukupuoliero on selvä, 
määritelty ja muuttumaton, naiset 
ovat naisia ja miehet miehiä, mutta 
puhutaan nyt kuitenkin vain mie-
histä ja miesten kokemuksista… 
Toisaalta kaiken naisellisen pois-
sulkeminen jumala- ja muustakin 
puheesta näyttäytyy käytännössä 
lähinnä naisen poissaolona”, tote-
aa Vuola.

Kirkko, jota hallitsevat vain 
miehet, on naisten huolien edessä 
avuton ja avuttomuudessaan usein 
ylimielinen. Tämä on kirkon suuri 
haaste, jos nainen halutaan jatku-
vasti sulkea Kristuksen palveluteh-
tävän ulkopuolelle.

Anne Lagerstedt

Lähteet:  
Elina Vuola: Jumalainen nainen. Neit-
syt Mariaa etsimässä. Otava 2010.
Serafim Seppälä: Neitsyt Maria var-
haiskristillisessä teologiassa. Maa-
henki 2010.
Hanne Tügel: Maria und die Göttin-
nen: Die weibliche Seite der Religion. 
GEO 1/11.
Raamattu

Neitsyt Maria on monille nai-
sille ymmärtävä äitihahmo, 
jota ilman he tuntisivat ole-
vansa orpoja. Paavi Gregorius 
Suuri (n. 540–604) muiden 
muassa opetti, että Maria 
on kirkon symboli. Raamattu 
opettaa, että seurakunta on 
Jeesuksen morsian, jonka Hän 
evakuoi ennen lopunajan vii-
meisiä rutistuksia (seitsemän 
vuoden vaivanaika) ja näkyvää 
paluutaan maan päälle. Juma-
la puolestaan kuvataan Van-
hassa testamentissa Israelin 
aviomieheksi.

Pirjo-Liisa Penttinen

Miksi Maria 
on meillä näkymätön?  

Japanin NNKY

Japanin NNKY:n selviytymis-
tä maanjäristyksen ja tsunamin 
aiheuttamasta katastrofista voi 
tukea monella tavalla. Katast-
rofin jälkeistä elämää voi seura-
ta Facebookissa (tarkka osoite: 
www.facebook.com/board.
php?uid=121902501211336) 
tai päivityksiä Maailmanliiton 
sivuilla www.worldywca.org. 

Välittämistä, tukea ja ru-
kousten voimaa voi välittää 
sähköpostitse osoitteeseen 
office-japan@ywca.or.jp. Lah-
joituksen Japanin NNKY:n tu-
kemiseksi voi tehdä järjestön ti-
lille, ohjeita löytyy sivuilta www.
ywca.or.jp/earthquakeenglish.
html.

Suomen Punaisen Ristin 
kautta apu katastrofien uhreille 
menee perille näin: Katastrofi-
rahaston tili: 221918-68000
IBAN: FI06 2219 1800 0680 00
SWIFT/BIC: NDEAFIHH
Merkitse lisätietokenttään Ja-
pani, mikäli haluat kohdistaa 
lahjoituksesi.
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NNKY:n 
Maailmanliiton 
toimiston 
uudelleen-
organisointi

Lokakuussa Suomessa vierail-
lessaan NNKY:n Maailmanliiton 
pääsihteeri  Nyaradzayi Gumbonz-
vanda (kotimaa Zimbabwe) jo  en-
nakoi, että  taloudellisen tilanteen 
heiketessä  Maailmanliiton  toimis-
tolla tarvitaan uusia järjestelyjä. 
Nyt suunnitelma on saatu valmiiksi, 
uudelleen järjestelty organisaatio 
aloitti helmikuun alussa.  Päätoimi-
sia työntekijöitä on 18 ja he edus-
tavat 14:ää eri kansallisuutta. 

Maailmanliiton toimistolla on 
nyt neljä toiminnallista osastoa ja 
painopistealuetta: 

– Pääsihteerin toimisto, joka 
vastaa hallinnosta, kumppanuuk-
sista ja ohjelmasisällöistä.  Tähän 
yksikköön kuuluvat myös tiedotus- 
ja talousosasto.  Apulaispääsihtee-
rinä on aloittanut Michelle Higilin 
Beg (Australia), talouspäällikkönä 
jatkaa Jane Bennett (Irlanti) ja tie-
dotuspäällikkö on Sylvie Jacquat 
(Sveitsi). Yksikkö toimii myös pää-
sihteerin neuvonantajana ja sihtee-
ristönä. 

– Ohjelmapalveluyksikkö, jonka 
päätehtävä on tukea kansallisia jä-
senjärjestöjä teematyöskentelyssä. 
Yksikössä toimii kolme päällikköä, 
joiden vastuualueet ovat johtaja- ja 
ohjaajakoulutus (Leadership and 
Management; paikka täytettävä-
nä); seksuaaliterveys, hiv ja näihin 
kysymyksiin liittyvät oikeudet (So-
phie Dilmitis, Zimbabwe; naisiin 
kohdistuva väkivalta (VAW; paikka 
täytettävänä). Yksikössä  toimivien 
avustavien  työntekijöiden tehtävät 
liittyvät nuorten  naisten koulutuk-
seen,  käytännön jäsenneuvontaan 
ja avustusten jakoon.

– Alueellinen yhteistyö, jon-
ka työntekijät hoitavat yhteyksiä 
eri mantereille.  Maantieteelliset 
alueet ovat nyt: a) Eurooppa ja 
Lähi-itä (vastuuhenkilö apulaispää-
sihteeri), b) Aasia ja Tyynenmeren 
alue (Juli Dugdale, Australia), c) 
Pohjois-Amerikka ja Karibian alue 
(Marie-Claude Julsaint, Haiti), d) 
Latinalainen Amerikka (Caterina 
Lemp, Chile), e) Afrikka (Hendrica 
Okondo, Kenia).  Tämä uusi jako ei 
ainakaan vielä vaikuta Maailman-
neuvostossa käytäviin vaaleihin, eri 
mantereille on omat kiintiöt halli-
tuspaikoista. 

– Harjoittelijat ja vapaaehtoiset 
-yksikkö koordinoi vapaaehtoisten 
ja harjoittelijoiden rekrytoinnin. 
Toimistolla tämän vuoden harjoit-
telijoina ovat aloittaneet Jenta Tau 
Salomonsaarilta ja Alemtsehay 
Zergaw Etiopiasta.  Lyhyen jakson 
harjoittelijana toimi 17.2–5.3. Nina 
Österholm Suomesta, Helsingfors 
KFUK:sta, hän osallistui YK:n Nais-
tenasemakokoukseen New Yorkis-
sa. Seuraava harjoittelijahaku on 
kesällä 2011. Ninan kirjoittama jut-
tu julkaistaan tämän numeron taka-
kannessa.

Pirjo-Liisa Penttinen

Lisää tietoa Maailmanliitosta:
www.worldywca.org

NNKY:n 
työntekijä-
tapaaminen
pe 27.5.2011 klo 10–17

Helsingissä 
Hotelli Helkan kokoustilassa, 
Pohjoinen Rautatiekatu 23, 
00100 Helsinki

Kutsutut
NNKY-yhdistysten palkkaa saavat 
työntekijät

Teema
HENGELLINEN VÄKIVALTA

Ohjelma
10 Tervetulokahvit ja rukoushetki

10.40 Lähtö Sederholmin talolle

11 Naisten huoneet, Naisjärjestö-
jen Keskusliiton 100-vuotisjuhla-
näyttely Sederholmin talossa

13 Lounas Ravintola Helkan Keitti-
össä

14 Hengellinen väkivalta. Kätilö, 
terveydenhoitaja Rauni Kortesalmi
Mitä on väkivalta?
Miten sen tunnistaa?
Hengellinen väkivalta ihmissuhteis-
sa, työpaikalla, kotona…

16.30 Viestintävartti

16.45 Yhteenveto ja rukoushetki 

n. 17 Näkemiin

Sitova ilmoittautuminen viimeis-
tään perjantaina 6.5. Leila Variolal-
le, leila.variola@ywca.fi tai p. (09) 
4342 2911.

NNKY-liitto tarjoaa työntekijäpäi-
vän ohjelman, ohjelmaan sisältyvät 
ateriat sekä tarvittaessa majoituk-
sen. Matkakuluista vastaa paikallis-
yhdistys.

Tervetuloa!

Kutsut

Suomi valmistautuu esit-
tämään kuudennen ra-

porttinsa YK:n naisten oikeuksi-
en yleissopimuksen CEDAW:in 
täytäntöönpanosta Suomessa 
lokakuun 2011 loppuun mennes-
sä. Muodollisesta tasa-arvosta on 
Suomessa puhuttu 50 vuotta, mut-
ta mitä on tehty? 

– Olisi otettava takaisin termi 
naisten oikeudet. Tasa-arvo ja nais-
ten oikeudet kun eivät ole sama 
asia, painottaa oikeushistorian 
dosentti Anu Pylkkänen. ”Tasa-
arvo on taistelukenttä, jolla kaikki 
ryntäilevät selittämässä kuinka syr-
jittyjä he ovat.  Historiallisesti tasa-
arvoa ei ole saavutettu eikä sitä voi 
saavuttaa! On vaarallinen ansa lu-
kea kaikki mahdollinen tasa-arvon 
piiriin. Tasa-arvo on aikaan ja asia-
yhteyteen liittyvä asia.”

Kehen me vertaamme?

– Kun haluamme kaikille samat 
oikeudet, on mietittävä kuka on 
se, jolla oikeasti ovat kaikki nämä 
halutut oikeudet. Näkymättömiin 
jäävät ne, jotka eivät näy ja kuu-
lu. Meille ei ole rakennettu hyviä 
mekanismeja arvioida sitä, kuka jäi 
marginaaliin. Kristillisyys korostaa, 
että armo kuuluu kaikille, mutta 
kun keskitytään perusoikeuksiin, 
tehdään aina valintoja. Ne pärjää-
vät, jotka osaavat vaatia tai voivat 
maksaa paremmista palveluista.

Vallalla on edelleen epätäydel-
linen sukupuolisopimus. Hyödyn 
maksimointi otetaan irti naisten 
työvoimasta. Yksinhuoltajien köy-
hyysloukku on erityisesti naisten 
ongelma tänään. Perille ei mene 
sekään, ettei raskaana olevia naisia 
saa syrjiä!

 – Tasa-arvokysymykset ovat 
siirtyneet vahvasti politiikasta la-
kikysymyksiksi. Ongelma on sii-
nä, että laki ei ole neutraali, vaan 
siellä vaikuttavat vanhat asenteet. 
Tuomareiden sovellukset suosivat 
esim. miehiä tai yrityksiä, Anu Pylk-
känen toteaa.

Tiedostamaton syrjintä
– Kirkolliskokouksen naisedus-

tajat puhuivat naisen asemasta ja 
miten se on muuttunut erottamat-
tomasti kirkossa ja yhteiskunnassa. 
Itseäni kiinnosti muuttumattomien 
rakenteiden ongelma, joka sisältää 
näkymättömät historian ja kulttuu-
rien perimät itsestäänselvyyksi-
nä, kertoo teologian tohtori Seija 
Molina, joka väitteli viime kesänä 
aiheesta Naiset ja naisten puheet 
kirkolliskokouksen naispappeuskes-
kustelussa vv. 1974–87.

– Sukupuolten väliset suhteet ja 
arvostukset ovat syvään rakennet-
tuja ja niitä on vaikea saada esille.  
Naispappeuden hyväksyminen ei 
muuttanut mitään sukupuolisissa 
rakenteissa. Edelleen nainen jää 
miehen jälkeen kakkoseksi. Mies 
on oikea pappi, nainen on naispap-
pi. Naiset niputetaan yhteen biolo-
gian perusteella. Ponsikeskuste-
lussa näkyi pyrkimys tehdä muutos 
niin, ettei mikään muuttuisi. Hyväk-
syttiin 20 vuodeksi mahdollisuus 
miehille syrjiä pappisvirassa olevia 
naisia. Vain paljastamalla tiedos-
tamattomat alistussuhteet niiden 
voima voidaan hävittää. Tärkeintä 
on kiinnittää huomiota taustalla 
oleviin ajatusmalleihin, TT Molina 
rohkaisee.

CEDAW:in täytäntöönpanosta 
Suomessa

Suomessa suurin huolenaihe on 
turvakotiverkoston laajenemisen 
jääminen ikuiseen paitsioon. Suo-
messa nimittäin on Euroopan huo-
noin turvakotiverkosto. Muita suu-
ria ongelmia ovat sovittelun käyttö 
perheväkivallassa, naiskauppa, 
prostituutio, tyttöjen sukuelinten 
silpominen ja pakkoavioliittojen 
purkumahdollisuuden puuttumi-
nen muun kuin avioeron kautta. 

 EU ei ota YK:ta ja sen sopimuk-
sia puheeksi eikä noudatettavaksi, 
vaikka se itse on ollut niitä hyväksy-
mässä. Suomi voisi olla aina muis-
tuttamassa EU:ssa YK-sopimuksis-
ta ja noudattaa niitä itsekin. 

Anne Lagerstedt

Naisten oikeudet
Suomalaisen sukupuolihistorian koukerot

World YWCA

NNKY:n 
JÄRJESTÖ-
PÄIVÄT
26.–27.8.2011 
Helsingissä

Teema

NAISTEN KEKSELIÄISYYS

Pe 26.8.
klo 18 Saapuminen, 
rukoushetki (lut.)
18.30–20 Maan makuja – yhtei-
nen ilta on koottu suussa sulavista 
ja maittavista ruoista pitkin poikin 
Suomea; tarjolla snägäreitä, vat-
ruskoita, leipäjuustoa, perunamak-
karoita, pannukakkuja, räätileipiä, 
mansikkamaitoa, kalakukkoa ym. 
Taiteiden yö Helsingissä

La 27.8. 
klo 9.00 Rukoushetki (ort.)
9.30–11 Aamiaisbrunssi ja NNKY:n 
tunnustuspalkinnon jakaminen
11–12 NNKY:n kyselyn tulokset,
viestintävartti
12–13 Lounas
13–15 Naisten muotitrendit ja kek-
seliäisyys, trendianalyytikko Kati 
Hienonen, Perhosvaikutus Oy 
Kahvit
15.30 Lähtö Sederholmin talolle 
Naisten huoneet, Naisjärjestöjen 
Keskusliiton juhlanäyttely  
17 Näkemiin

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Su 28.8.
klo 10 Jumalanpalvelukset 
12–15 NNKY-liiton työryhmien yh-
teinen tapaaminen ja lounas

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Järjestöpäiville ovat lämpimästi 
tervetulleita NNKY-yhdistysten jä-
senet, vapaaehtoiset ja työntekijät. 

Alustava ilmoittautuminen 1.6. 
mennessä ja sitova ilmoittautumi-
nen viimeistään 12.8. mennessä 
Leila Variolalle, leila.variola@ywca.
fi tai p. (09) 4342 2911. NNKY-liitto 
tarjoaa järjestöpäivien ohjelman, 
ohjelmaan sisältyvät ateriat sekä 
tarvittaessa majoituksen. Matkaku-
luista vastaa paikallisyhdistys.

Tyylitelty pitsikuvio toistuu Naisjärjestöjen Keskusliiton Naisten huoneet – 100 vuotta 
elämää ja tekoja -juhlanäyttelyn ilmeessä. Pitsi ilmentää loistavasti naisten verkostoja ja 
yhteistyön tärkeyttä naisten oikeuksien ajamisessa. Näyttelyn käsikirjoituksesta vastaa 
Maritta Pohls, suunnittelusta Tarja Kunttunen ja graafisesta suunnittelusta Natalia Mar-
tamo. Näytelystä lisää tässä lehdessä sivulla 3.

Mari Hyttinen
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Perhosen keveää. 
Sanoja ilosta. Pia 
Perkiö, Minna L. 
Immonen. Kirjapa-
ja.

Käsissäni on kir-
ja, joka tuo kesän tuoksun, värit, 
äänet ja lämmön alkukevään pak-
sujen hankien ja loskan keskelle. 
Minna L. Immosen kuvat hengittä-
vät ja puhuttelevat sydäntä. Näit-
ten kuvien ja Pia Perkiön runojen 
kanssa kirjan sivuilta hiipii mieleen 
jotain sellaista käsinkoskettelema-
tonta kohtaamista, jonka vuoksi 
me suomalaiset tunnumme jaksa-
van talvi talvelta. Muistissamme 
kevään tulo, kesän suloisuus. On 
kyse myös ihmisten kohtaamises-
ta syvässä ystävyydessä ja rinnalla 
elämisessä. 

Kuin perhosen lento ja kukka-
sen keinahtelu tuulessa, kaikki on 
läsnä, ja lipuu eteenpäin. Luotta-
mus elämän luonnolliseen kierto-
kulkuun ja hyvään ihmissuhteeseen 
kantaa, tällaisen kirjan tavoin. Aina 
voin ihastella luonnon kauneutta, 
hengitellä elämää kaikessa rauhas-
sa yksikseni, osana luontoa. Ja hy-
vinkin mahdollisesti nauttia ystävän 
tai rakastetun koskettavasta läsnä-
olosta. Kiitos tästä ihanasta muis-
tutuksesta kirjan tekijöille. 

Leena Parviainen

Luostarin varjot. C. 
J. Sansom. Otava. 
Todistajan kuole-
ma. P.D. James. 
Otava.

 
Lakimies Matt-

hew Shardlake 
ratkoo uudessa 

alkavassa jännityssarjassa suljetun 
luostarin murhamysteeriä 1500-lu-
vun Britanniassa. Kuningas Henrik 
VIII on irrottanut Englannin kirkon 
katolisen kirkon vallasta saadak-
seen avioeron. Kuninkaan edusta-
jien tehtävänä on selvittää, miten 
luostarilaitos saataisiin lakkautet-
tua. Shardlake saapuu apurinsa 
kanssa Scarnsean luostariin tutki-
maan edeltäjänsä murhaa. Miehet 
huomaavat munkkien elävän as-
keesin sijaan ylellisyydessä ja tur-
meluksessa. Sitten tapahtuu uusia 
kuolemia, ja juonien vyyhti vain 
paisuu. Shardlake on vakaumuksel-
linen reformaattori, mutta hänen 
vakaumuksensa joutuu koetuksel-
le, kun ikäviä yllätyksiä paljastuu 
koko ajan jopa hänen ihailemas-
taan esimiehestä Lordi Cromwel-
lista.  

Kirjailija C. J. Sansom on suorit-
tanut tohtorintutkinnon historiasta 
ja hankkinut asianajajan pätevyy-
den. Tietoaan hän on hyödyntänyt 
taitavasti luomalla uskottavan mil-
jöön ja tapahtumaketjun uskonky-
symyksiä myöten. Aikakausikuva-
uksen verisyydestä huolimatta koin 
nautinnollisen jännittäviä lukuhet-
kiä.

P. D. James kuuluu niihin rikos-
kirjailijoihin, joiden ansiosta dek-
kareiden arvostus on noussut niin 
lukijoiden kuin kriitikoiden ja tut-
kijoidenkin silmissä. P. D. Jamesin 
kuudes Dalgliesh-dekkari Todista-
jan kuolema vuodelta 1977 ilmestyi 

suomeksi lokakuussa 2010. Suo-
mentamatta on edelleenkin kaksi 
alkupään Dalgliesh-kirjaa A Mind to 
Murder (1963) ja Shroufor a Nightin-
gale (1971), joiden suomennoksia 
meillä ilmeisesti on lupa odottaa…

P.D. James yhdistää mielen-
kiintoisella tavalla uskonnon ja ri-
koksen. Hänen hahmonsa käyvät 
jatkuvaa sisäistä kamppailua uskon 
ja epäuskon välillä. Epäuskoaan he 
vakuuttelevat itselleen, mutta eivät 
kuitenkaan saa siitä rauhaa. Lukijan 
mielenkiintoiseksi tehtäväksi jää 
pohtia uskon kysymyksiä, olkoon-
kin, että kirjailijan suhde uskoon 
tuntuu olevan nuiva. Vai näyttääkö 
se vain siltä?

Anne Lagerstedt 

Sosiaalisuus ja 
sosiaaliset taidot. 
Liisa Keltikangas-
Järvinen. WSOY.

Ihastuttavat, vihas-
tuttavat tunteet. 
Opi tunteiden sää-
telyn taito. Marja 
Kokkonen. Ps-kus-
tannus.

Professori Liisa 
Keltikangas-Jär-
vinen kamppailee 
jälleen yleisiä har-
hakäsityksiä vas-
taan. Suomeen 
Amerikasta levin-

nyt sosiaalisen temperamentin yle-
tön ihannointi on johtanut siihen, 
että muunlaisia ihmisiä ei enää ar-
vostetakaan. Sosiaalisuus ja sosiaa-
liset taidot -kirjan keskiössä on lap-
sen kasvatus kotona, päiväkodissa 
ja koulussa. Yleinen harhakuvitel-
ma lapsen itsenäisestä, varhaisesta 
sosiaalistumisesta suurissa lapsi-
ryhmissä saa professorilta huutia. 
Lapset vain stressaantuvat ja tule-
vat aggressiivisiksi kun lapsia on 
enemmän kuin kaksi. Vain aikuisen 
ohjauksessa lapsi oppii aidot sosi-
aaliset taidot. Kirjassa kerrotaan ne 
moninaiset tavat, joilla lasta voi oh-
jata toivottuun käytökseen ja sam-
muttaa epätoivottava toiminta. 

   Psykologian tohtori Marja 
Kokkonen on tutkinut lasten, nuor-
ten ja aikuisten tunteiden säätelyä 
15 vuotta. Hän on etsinyt viisasten-
kiveä miten pystymme vaikutta-
maan omiin tunteisiimme tukehtu-
matta niihin. Jokaisena ikäkautena 
voi oppia säätelemään tunteitaan 
ja opettaa jälkikasvunsa siihen 
myös. Ihastuttavat, vihastuttavat 
tunteet -kirja on käyttökelpoinen 
tietopaketti kasvattajalle ja yleensä 
tunneasioista kiinnostuneelle ihmi-
selle. AL

Vahvaksi rakaste-
tut lapset. Mervi 
Juusola. Otava.

Toimittaja Mer-
vi Juusolan uusi 
kirja Vahvaksi ra-
kastetut lapset 
sopisi hyvin luet-

tavaksi yhdessä Liisa Keltikangas-
Järvisen kirjojen kanssa ainakin, 
kun haluaa käytännön neuvoa 
miten jälkikasvun kanssa on toi-

Kirjoja, kirjoja
mittava kotona tai lasten kanssa 
työskennellessä. Vahvaksi rakas-
tetut lapset -kirja kuvailee lapsen 
sosiaalisten taitojen kehityksen ja 
tarjoaa uusinta konkreettista tut-
kimustietoa lasten kasvatukseen 
ja itsetunnon vahvistamiseen. Kun-
nioitus on sosiaalisen kasvatuksen 
perusta. Jos aikuinen ei kunnioita 
lasta, ei lapsikaan kunnioita takai-
sin. Loukkaavalta aikuiselta on vai-
kea ottaa kasvatusta vastaan. Kun 
lapsi vaistoaa kunnioittavan asen-
teen, hän kuuntelee. Tämä on yksi 
kirjan monista viisauksista. Mukana 
on myös haastavien lasten ja teini-
ikäisten ”käyttöohjeet”. AL

Masennus. 
Psyyken kipu. Jor-
ma Myllärniemi. 
Kirjapaja.

Masennuksesta 
on kirjoitettu mon-
ta asiallista kirjaa, 
mutta psykologi 
Jorma Myllärnie-
men kirja Masen-

nus. Psyyken kipu tekee tämän 
sairauden ymmärtämisestä hel-
pompaa. Masennus ei suinkaan ole 
selvitetty vaiva. Sen aiheuttaman 
inhimillisen kärsimyksen ja kansan-
talouden rasituksen taakka on mel-
koinen.  Vuonna 2005 todettiin, 
että mielenterveyssyistä alkaneissa 
eläkkeissä masennus on kaikkein 
yleisin diagnoosi. 

  ”Masentuneen mieli on kuin 
arvopaperi, joka on pörssiromah-
duksessa menettänyt arvonsa”, ku-
vailee Myllärniemi. Masennuksen 
lähteenä on usein tiedostamatto-
maksi jäänyt lapsuuden menetys. 
Esimerkiksi vauvaa ”koneellisesti” 
hoitavan äidin masennus on välit-
tänyt vauvalle viestiä, että hän ei 
ole äidilleen tärkeä. Tämän vauva 
ottaa itseensä ja kokee hirveää 
häpeää ja raivoa itseään kohtaan. 
Raivo voi puhjeta myöhemmin elä-
mässä jonkin itselle tärkeän asian 
menetyksen tapahtuessa. Tiedos-
tamaton raivo kohdistuu itseen, 
ja oma elämä ja itse muuttuvat 
merkityksettömiksi. Tämä lamaan-
nuttaa mielen ja voi myös ilmetä 
ruumiissa epämääräisinä fyysisinä 
kipuina. Mutta masennuksesta voi 
parantua. Mitä enemmän opitaan 
tietämään masennuksesta, sen pa-
remmin löytyvät myös hoitokeinot. 
AL

Sukellus kuumaan 
aaltoon. Naisen 
vaihdevuodet, ter-
veys ja hormonit. 
Maija Kajan. 
Minerva.

Naisen vaih-
devuodet eivät 
koske vain yksilöä 

itseään, vaan myös lähiympäristöä. 
Rajut mielialan muutokset voivat 
olla koettelevia, puhumattakaan 
fyysisistä oireista. Eniten estrogee-
nin hiipuminen haittaa kuitenkin 
naisen yleistä hyvinvointia ja terve-
ydentilaa. Univaikeudet, mielialan 
lasku, väsymys, päänsäryt ja rajut 
ruumiin lämmönsäätelyn vaihte-
lut (hikoaminen, palelu) muiden 

muassa ovat erittäin ikäviä sinän-
sä. Lähes 30 vuotta gynekologina 
toiminut Maija Kajan käsittelee 
kirjassaan Sukellus kuumaan aal-
toon. Naisen vaihdevuodet, terveys 
ja hormonit hormonilääkkeiden käy-
tön vaikutuksia hyvässä ja pahassa. 
Pidän kirjaa arvokkaana tietoläh-
teenä, jonka avulla yli 40-vuotias 
nainen on vähän viisaampi, kun 
menee lääkärin vastaanotolle. AL

Oma 
keittiöpuutarha. 
Lena Israelsson. 
Otava 2011.

Kevätvalo tuo 
mukanaan oudon 
tunteen, aivan 
kuin olisi kaivet-

tava multasäkki ja siemenet esille 
varastojen kätköistä ja aloitettava 
taimien kasvatus. Ruotsalainen toi-
mittaja Lena Israelsson on intohi-
moinen viljelijä, jonka uusin kirja 
Oma keittiöpuutarha suorastaan 
villitsee luomukasvatuksen ja lähi-
ruoan pariin. Kirja lähtee liikkeelle 
vihannesten kasvatuksen kolmesta 
perusasiasta, jotka ovat aurinko ja 
valo, ojitus ja ei puita eli viljelmän 
tulee olla vähintään metri puun lat-
vuksen säteen ulkopuolella. Myös  
parvekkeella ruukuissa ja laatikois-
sa viljely onnistuu. Riittävä turvaväli 
vilkkaasti liikennöidylle kadulle on 
20 metriä, koska bensiineissä ei ole 
nykyisin lyijyä tai raskasmetalleja. 
Mari Hyttinen

Tervetuloa 
Tunturikeimiölle:
12.3.–1.5. KEVÄTVIIKOT 
Majoitus ja täysihoito alk. 374,-/hlö/
vko, NNKY:n jäsenalennus 10 %.

17.–23.6. ja 5.–11.8. ja 19.–25.8. 
ELÄMÄNI POLKU -pyhiinvaellus
Olostunturilta  Äkäslompolon Pyhän 
Laurin kappelin kautta Levin Marian 
kappeliin, enint. 8 hlöä. 691,-/hlö, 
NNKY:n jäsenalennus 57,-. 
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä.

27.6.–1.7. YÖTTÖMÄN YÖN 
NNKY:n OMA JÄSENVIIKKO 
retkiä luonnossa ja yhdessäoloa. 
Mukana NNKY:n järjestösihteeri Riitta 
Räntilä ja Tunturikeimiön 
yhteyssihteeri Taija Hemminki. 
170,-/hlö. Ilm. 31.5. mennessä.

13.–20.8. KEIMIÖ, KEIMIÖ KUTSUU 
Ohjelmallinen leiriviikko: mm. pa-
tikointiretkiä tunturissa, retki  Kilpis-
järvelle alk. 487,-/hlö + kuljetukset 
n. 70 ,-/hlö. NNKY:n jäsenalennus 
40,-. Vähint. 16 hlöä. Vetäjinä Paula 
Halmisto ja Taija Hemminki. 
Ilmoittautuminen 1.7. mennessä.

Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
myynti@tunturikeimio.fi
puh. 016 538 515, 0500 209 630;
puh. 09 4342 290 (NNKY-liitto, 
Pohj. Rautatiekatu 23 B, 00100 HELSINKI)

www.tunturikeimio.fi

Helsingin 
NNKY 
Reaktorissa

Suomen suurin nuorisotalo ja 
hiihtolomatapahtuma Reaktori jär-
jestettiin taas onnistuneesti 22.–
26.2. Helsingin Kaapelitehtaalla. 
Myös Helsingin NNKY oli tänäkin 
vuonna mukana rakentamassa ta-
pahtumasta hyvää kokemusta lap-
sille, nuorille ja perheille.  

Järjestömaailma veti tapah-
tumassa kiitettävästi väkeä koko 
viikon, vaikka lähistöllä oli tarjolla 
muun muassa parkouria, seinäkii-
peilyä ja ”pelitaivas”.  Helsingin 
NNKY:llä oli tarjota päivittäin vaih-
tuvaa käsityö- ja askartelupuuhas-
telua. Iskunauhat ja paperihelmet 
tekivät tapahtumavieraille kaup-
pansa. 

Päällimmäisenä tarkoituksena 
oli kuitenkin ideoida uutta, Itä-Hel-
sinkiin kehitteillä olevaa Tyttöjen 
Tupaa nuorten tyttöjen toiveiden 
mukaiseksi. Tytöt saivat kirjoittaa, 
piirtää ja liimata kuvia Tupaan, jon-
ka pohjalta suunnitelaan tulevai-
suudessa Tyttöjen Tuvan ohjelmaa. 
Mielikuvitus laukkasi ja ideoita tuli 
runsaasti. Tuntui, että Reaktoriin 
osallistuminen oli menestys tai ai-
nakin elämys – sekä järjestöllemme 
että tapahtumaan osallistuville.

Riikka Malvaranta
työharjoittelija

Tyttökerhon ystävänpäivä
Helsingin NNKY:n Meri-Rastilan lii-
kuntakerhossa vietettiin ystävänpäi-
vää liikkumalla ja kertomalla mukavia 
asioita ystävistä. Liikkuminen aloitet-
tiin pelaamalla kerholaisten suosikki-
lajia, polttopalloa. Aktiiviset ja innok-
kaat tytöt ideoivat myös itse uusia 
variaatioita tutuista leikeistä. Niin 
myös tällä kerralla: tytöt pelasivat 
mm. polttopalloa, jossa sovellettiin 
haarahipan sääntöjä.
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Taideillat: 4.4. ja 2.5. klo 18.30  
Venyttely: joka ma eri teemoilta klo 17.30–18.30 
Elokuvaillat: 7.4. ja 5.5. klo 18.00 Kino Iiris ilm. Eijalle 
toimistoon.
Kiinnostavia naisia, kirjallisuuspiiri 10.4. klo 16
Vappumyyjäiset 30.4. simaa ja munkkeja

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

Mikkelin NNKY 
Lisätietoja: Leena Parkkonen, Keijunpolku 2 B 9, 
50970 MIKKELI, p.(015) 336 308, 050 526 8536
leena.parkkonen@luukku.com
www.ywca.fi->paikallisyhdistykset

Jäsenillat Mikkelin tksrk:n seurakuntakeskuksen 
yläsalissa klo 16.30 alkaen:
to  14.4. Piispa Voitto Huotari ja pääsiäisen sanoma
Kesäkuussa matka Lapinlahdelle - tutustutaan 
Halosen taiteilijasuvun vaiheisiin, kirjailija Juhani Ahon 
kotitaloon, Väärnin pappilaan ja vieraillaan Mekaanisen 
musiikin museossa. Lisätietoja jäsenilloissa.
Tulossa matka 2-3 pv:n matka Utön majakalle! 
Lisätietoja myöhemmin. Tervetuloa mukaan!
ITU-työ: 
Puhelinpäivystys  p. 044 576 6670 ma-pe klo 17-21. 
Abortin läpikäyneiden vertaisryhmät,  tied. Itu-nume-
rosta 044 576 6670/Kaarina.
Yksinhuoltajien kohtaamispaikka Sylkky on avoinna 
torstaisin klo 9.30–11.30 Kotilossa, Maaherrankatu 30. 

Mäntyharjun NNKY
Lisätietoja: pj. Auli Jokinen, p. 040 513 9857.
Säännöllisesti kokoontuvat: jäsenkokoontumiset joka 
kk:n ensimmäinen perjantai 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
Tilaisuudet Isokatu 15:ssä, ellei toisin mainita.

Käsityökahvila pe 15.4. klo 13-14.30. Ota käsityösi 
mukaan ja tule kahvittelemaan! Kahvi/tee ja pulla 1 €
”Raamatun naisia” ke 6.4. klo 18-19.30 Oulun 
NNKY:llä. Vieraana pastori  Minna Salmi. Tervetuloa!
Kuule hiljainen rukoukseni – Jaana Erkkilä kertoo 
kveekareiden rukousperinteestä Oulun NNKY:llä su 
17.4. klo 15. 
Munkkimyyjäiset perjantaina 30.4. (huom. aika!) klo 
10-14. Myytävänä munkkeja ja simaa. Tee varauksesi 
jo etukäteen, p. 040 751 4480 tai nnky.oulu@co.inet.fi
Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiirissä äiti-Teresan peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, 
jutellaan, kahvitellaan. Sisältö vaihtelee toiveiden muk. 
Ke klo 19 Hiljaisuuden rukoushetki tuomiokirkon 
kryptassa. Teetä tarjolla jo klo 18.30.
To klo 15-17 monikulttuurisessa naisten kerhossa 
askarrellaan, jumpataan, jutellaan ja tehdään tutustu-
misretkiä. Kaikki naiset tervetuloa!  
Piirustus- ja akvarellikurssi tiistaisin klo 18. Ohj. Päivi 
Pussila. Hinta 25 euroa. Kysy vapautuneita paikkoja!
Kirjallisuuspiiri 19.4. ja 3.5. klo 18. Tutustutaan poh-
joissuomalaisiin kirjailijoihin.
Lukupiiri  5.4. ja 26.4. klo 10-11 Caritas-Kodin 7. krs. 
Tervetuloa kokemaan lukuelämyksiä kirjojen parissa!  
Lukupiiri on kaikille avoin! 
Uusi Kamalat äidit -ryhmä aloittaa huhtikuussa. Ver-
taisryhmä on tarkoitettu murrosikäisten lasten äideille. 
Ryhmä kokoontuu n. joka toinen viikko, alk. 4.4. klo 18 
Oulun NNKY:llä (Isokatu 15), yht. kymmenen kertaa ke-
vään ja ensi syksyn aikana. Vetäjinä Maarit Peltoniemi 
ja  Tessa Tuhkanen. Ennakkoilm. p. 040 7514480 tai 
nnky.oulu@co.inet.fi. Osallistumismaksu 5 euroa.

Pirkkalan NNKY
Lisätietoja: pj. Tuula Talikainen p. (03) 368 0601 tai 
siht. Sirpa Hämäläinen p. 050 380 7967
Lähetyspiiri parittomien viikkojen maanantaina klo 13 
Pirkkalan kirkon kerhotalossa. 
Kesäretki Jyväskylään 20.8.2011, tied. siht. Sirpa 
Hämäläinen, p. 050 380 7967.

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

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

Sunnuntai-iltapäivisin silloin tällöin
 mm. Mailis Janatuisen Ilosanomapiiri
4.3. rukousilta Sysmän srk-sali Nuotassa 
1.5. Nuotassa NNKY:n vappubrunssi jumalanpalve-
luksen jälkeen

Paikallisyhdistysten tapahtumatiedot 
voi lähettää Näkyvän Naisen toimitukseen 
osoitteella: mari.hyttinen@ywca.fi
Seuraavan numeron aineistopäivä on 14.4.

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

Just nu kan man bekanta sig med utställningen “Kvin-
norum – 100 år liv och gärningar” i Sederholmska 
huset, Alexandersgatan 18. Kvinnoorganisationernas 
Centralförbund firar 100-års jubileum med denna 
utställning som handlar om utvecklingen av kvinnornas 
jämställdhet i Finland. 

Helsingin NNKY
Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki, www.hnnky.fi 
Nuorisotoiminta: toiminnallinen sihteeri Katri Mäki, 
p. 0400 582 437, katri.maki@hnnky.fi
Muu säännöllinen toiminta sekä ilm. toimisto: 
p. 044 5944 528, hnnky@hnnky.fi.
Aikuistoiminnan koordinaattori Laura Togneri 
p. 050 3683 738, laura.togneri@gmail.com
Puheenjohtaja Maiju Roininen, puheenjohtaja@hnnky.fi
     
La 9.4. klo 19 Kristuksen Morsian, Kansallisteatteri, 
yhteyshenkilö Laura Togneri 050 3683738
6.5.–7.5. Tyttöjen  Yö -tapahtuma Pakilassa, Palo-
suontie 4. Ilm. toimistoon 3.5. mennessä.
La 14.5. Kevätretki Lahden kirkkopäiville: 
www.kirkkopaivat.fi. Yhteislähtö klo 9:41 Z-juna Rauta-
tientorilta, paluu klo 17:17 Z-juna. Varaa mukaan rahaa 
junalippuun ja lounaaseen. Ilm. 6.5. menn: puheenjoh-
taja@hnnky.fi tai toimistoon.
27.–29.5. Tyttöleiri Meriharjussa. Lisätietoa Katrilta. 
28.–29.5. Maailma kylässä -festarit
9.3.–28.8. Naisten huoneet -näyttely, Sederholmin talo
Ruusukuja 76 -näyttely tulossa Vuosaareen syksyllä. 
Vapaaehtoisia avustajia otetaan mukaan.
24.9. Etelä-Suomen NNKY:iden yhteistapaaminen 
Helsingissä. Lisätietoa puheenjohtajalta.
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Ompelutupa torstaisin klo 17–20 HNNKY:n toimitilas-
sa. Ohjaajana Marika Karttunen. Maksuton ja avoin. 
7.4. Pääsiäismunia, 5.5. Kukkakulho kankaasta
Jos olet kiinnostunut ikonikurssista tai muista kurs-
seista syksyllä 2011, ota yhteys toimistoon.
Ilm. syksyn 2011 muskaritoimintaan alkaa toukok. 
NUORISOTOIMINTA
Kevään kerhokausi päättyy 13.5. Toukok. yhteisestä 
retkestä lisätietoa ohjaajilta. Ilm. syksyn kerhotoimin-
taan alkaa ma 15.8. Syyskausi alkaa viikolla 36. 
Tyttöjen Tupa -hankkeesta saat lisätietoa Katrilta.
Kesäkerhot Vuosaaressa: 
8–11-vuotiaille HGC 1 6.–10.6. ja HGC 2 13.–17.6. 
Nuorisotila Hard Gospel Cafessa, Kahvikuja 3. 
Lisäksi 7–8-vuotiaille kerhot Vuosaaren kirkolla 
6.–10.6. ja 13.–17.6. Hinnat: 60e/ 1viikko ja 100e/ 2viik-
koa. Ilm. HGC 1 ja 2: www.hnnky.fi/ilmoittautumiset tai 
toimistoon. 
Kirkon kerhot: p. 050 534 5735. Järj. HNNKY ry ja 
Vuosaaren srk.
Kevään loput Helmi-tyttöjen päivät
1. 10–13-vuotiaille la 16.4 Töölön srk-koti, Runeber-
gink. 39. 5e/kerta. Ilm. ja lisätietoa: Sanna Yli-Koski, 
Taivallahden srk, p.09 2340 5905 / 050 408 1985.
2. 10–14-vuotiaille Laajasalossa su 17.4. ja 22.5. klo 
10–16, Laajarannan huvilalla, Humalniementie 15. 
Huom! Muutokset mahdollisia. 10€/kerta. Sis. ruoan, 
materiaalit ja tapaturmavak. Ilm. ja lisätietoa
www.hnnky.fi/ilmoittautumiset, toimistosta tai Katrilta.

VAPAAEHTOISEKSI? 
30.9.–2.10. Vapaaehtoisten Isosiskojen ja Mummien 
koulutus Vuorilahden kurssikeskuksessa. 

Helsingin NNKY:ssä on mahdollisuus monipuo-
liseen vapaaehtoistyöhön omien vahvuuksien ja 
kiinnostuksen mukaan. Vapaaehtoiset voivat toimia 
HNNKY:n työryhmissä, kuten talous-, tiedotus- tai 
aikuis- ja perhetoiminnan suunnittelu, osallistua retkien, 
tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien suunnitteluun 
ja järjestämiseen, auttaa talkoohommissa postitus-, 
kahvitus- tai muissa tehtävissä. Voit myös itse ehdottaa 
itsellesi sopivaa muotoa. Ota yhteys Maijuun, Lauraan 
tai Katriin, jos innostuit!

Isosiskoksi tai Mummiksi Avoimeen Tyttökerhoon?
Haemme erityisesti avoimeen tyttökerhoon aikuisia va-

paaehtoisia Isosiskoiksi ja Mummeiksi. Vapaaehtoiset 
ohjaajat voivat omien taitojensa ja tilanteensa mukaan 
osallistua kerran suunnitteluun ja sisällön toteutukseen 
tai olla vain tärkeällä paikalla läsnä olevana aikuisena. 
Lisätietoa Katrilta.

Kerhonohjaajaksi? 
Etsimme uusia innokkaita kerhonohjaajia kauteen 
2011–2012 sekä sijaisia ohjaajille. Ohjaajana voi toimia 
yli 17-vuotias nuori tai aikuinen. Tehtävä sopii hyvin 
mm. opiskelijalle, kotiäidille tai eläkeläiselle. Ohjaajat 
toimivat pääsääntöisesti pareittain. Otamme myös 
ideoita uusiin kerhoihin omien vahvuuksiesi pohjalta. 
Ota yhteys Katriin, jos innostuit.

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

19.5. Tutustumismatka NNKY:n toimistoon Helsinkiin. 
Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliiton 100-vuotisjuhla-
näyttely. Ilm. Ulla Pullolalle, p. 0500 87 5624 tai ulla.
pullola@armas.fi. 12.5. menn. Omakustanteinen.
Tyttökerho torstaisin 
7-11-v. tyttöjen kerho toimistossa torstaisin klo 17.30–
18.30, viimeinen kerta 26.5. Kerhossa askarrellaan, 
opiskellaan, retkeillään ja vietetään mukavaa aikaa 
yhdessä. Ohj. Linda Purhonen. Hinta 10 € koko kevään 
ajalta. Ilm. Leena Murtoselle, p. 050 524 0492.
Yhdistyksen kuukausitapaamiset Tieva-tunturiker-
hon merkeissä jatkuvat kerran kuussa maanantaisin, 
seuraa Hämeen Sanomien Menokatu-palstaa.

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

Kantelekerho, raamattupiiri, naisten keskusteluker-
ho, keskustelukerho maahanmuuttajille

Joensuun NNKY
Malmikatu 2, 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 voimaan-
nuttavana toimintana” -hanke: Skräppäys eli leikekir-
jojen valmistusta keskiviikkoisin klo 17-20.
Jonna-nukenvalmistuskerho perjantaisin klo 16-19.
Ryhmien ohj. nukketaiteilija Marina Mustametsä.
Raamattupiiri klo 13-15 joka toinen tiistai.
Harrastekerho klo 12-15 joka toinen tiistai. Tarkemmat 
tiedot toimistolta.
MLL:n perhekahvila tiloissamme pe klo 9-12.
Uudet osallistujat ovat tervetulleita mukaan kaikkiin 
toimintoihin!
NNKY-liiton järjestämä ”Yöttömän yön jäsenviikko” 
27.6.-1.7.2011 Tunturikeimiöllä (Muonio, Jerisjärvi). 
Joensuulaisille varattu 10 paikkaa. Lisätietoja siht. ja 
Näkyvä Nainen no 6/2010 sivu 9.
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.
 
Su 17.4. klo 15 kirjallisuusiltapäivän vieraana
esikoiskirjailija Eeva Rohas.
Su 1.5. klo 15 Vappulaulajaiset, Eija Rantatalo.
La 14.5. kevätretki Kallioplanetaarioon. Lisätietoa 
toiminnanohj. Ilm. 1.5. mennessä.
Gospel-lattarit Jyväskylässä keskusseurakuntatalon 
liikuntasalissa 2.4., 16.4. ja 30.4.  Maksu 6 e/kerta. 
Ohj. Elina Paananen ja Tiina Immonen
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti klo 9-11
aamiainen 5 euroa
5.4. Katso lasta, Mirjami Asikainen kertoo katulapsi-
työstä
12.4. Työskentelystä Kibbutsissa, Maija Kinnunen
19.4. Kaikki me kuolemme, Eevakaarina Launis
26.4.”Taivaassa, kerran taivaassa”, Eevakaarina Launis
3.5. Pienimmän lantin yhteisön lanttikirkko
10.5. aihe varmistuu myöhemmin
Harrastuspiirit
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai klo 18, ohj. Anita 
Särkkä ja Mirja Knuuttila
26.4. Elina Hirvonen: Kauimpana kuolemasta
24.5. Alexandra Salmela: 27 eli kuolema tekee taitei-
lijan
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren, p. 050 499 4376
6.4. Barbara Kingsolver: Myrkkypuun siemen
4.5. Anja Snellman: Parvekejumalat
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiistai klo 18 (19.4. ja 
17.5.) Ohj. Pirkko Sintonen
Tuunaus- ja taidetyöpaja. Tuunataan vanhasta uutta, 

taiteillaan, nykerretään ja askarrellaan. Joka toinen 
tiistai 17-20. (5.4. 19.4. 3.5. ja 17.5.)
Hengelliset piirit:
Exodus-raamattupiiri noin joka toinen keskiviikko klo 
17 (20.4. ja 11.5.) Ohj. Heidi Watia. Raamatun naisia 
-teema, tervetuloa myös uudet osallistujat!
Svenska bibelkretsen joka kuukauden 1. maanantai 
klo 10 (4.4. ja 2.5.) Ohj. Pekka Paulasto 040 727 3658
Jyväskylän srk:n varttuneiden piiri keskiviikkoisin klo 
13 Puistotori 4:ssä
Lapset ja Nuoret:
Lasten musiikkileikkikoulut keskiviikkoisin, 
ohj. Hannele Wilkman. 
Nuorten pianotunnit maanantai- ja tiistai-iltapäivisin, 
ohj. Hanna Marttala-Salomaa.
MONIMESSI - monikulttuurinen perhekahvila 
Puistotorilla joka perjantai klo 9.30-12. Järj. Jyväsky-
län NNKY, Monikulttuurikeskus Gloria ja Jyväskylän 
kaupungin maahanmuuttajapalvelut.
 

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 Isonniiitynk. 3 D, 00610 HKI, 
Sofianlehto. Ti klo 12-18, pe klo 12-16 (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

Jäsen- ja ystävätapaaminen su 10.4. klo 14.
Raamattuluento su 17.4. klo 18, Pekka Heiskanen. 
Järj. Raamattuopisto ja NNKY.
Raamattupiiri parittomien ja lähetyspiiri parillisten 
viikkojen ke klo 13, vetäjänä Saara.
Naisten hyvinvointipiiri joka ke klo 17.30–19.Varpu ja 
terveysalan opiskelijoita.
Naisten saunailta Poukamassa pe 8.4. klo 18. Vetäji-
nä Heli ja Marja-Leena. Ilm. p.040 484 810. 
Lauluryhmä ke klo 15. Hannele ja Minna.
Perhekahvila ma klo 9.30–12. Anna-Liisa ja yhteistyö-
kumpp.
ITU-koulutus: 1.) pe-su 15–17.4., 2.) pe-su 13.–15.5. 
Tied. Riitta Mäntylä p. 044 321 2725.
Tulossa vappuna laulut tai retki, jos lumi sulaa..
Kevätjuhla su 22.5. klo 14.
Itu-työ Kuopiossa
Itu-puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaus-
tilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17–21, p. 044 5766670
Abortin läpikäyneiden vertaisryhmiin ilmoittautumi-
nen Itu-numeroon 044 576 6670 ma–pe klo 17–21. 
Itu-ryhmä Armahdettu ja vapautettu
Itu-ryhmä Armahdettu ja vapautettu on tarkoitettu niille 
henkilöille, jotka haluavat tukea aborttikokemuksen 
työstämiseen kristillisellä pohjalla. Ryhmässä käytetään 
apuna Raamattuun pohjautuvaa työkirjaa Armahdettu 
ja vapautettu ym. Ryhmään voi tulla vaikka abortistasi 
olisi kulunut kymmeniä vuosia. Ryhmään otetaan kuusi 
henkilöä. Ryhmä kokoontuu yhdeksän kertaa Kuopion 
NNKY:n tiloissa, Myllykatu 5. Kysy seuraavasta ryh-
mästä suoraan ohjaajalta Riitta Mäntylältä.
Ilm. ja lisätietoja Riitta Mäntylä, vertaistukiryhmänoh-
jaaja, p. 044 3212725 tai Kuopion alueen ITU-päivys-
tyspuhelin 044 576 6670 ma-pe 17–21.

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 8–13 
TariNainen-illat: Jokaisen naisen takana on tarina.
1 x kk, klo 18, teetarjoilu ja pikkusuolainen. 
Seuraavista illoista saa lisätietoja toimistolta. 

	 Paikallis-
yhdistysten	
	 			palsta
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Turun Naislaulajien kuoro maanantaisin klo 18–20
Englanninkeskustelu ryhmä tiistaisin klo 16.30–18/
Timo Majuri

Vaasan NNKY
Kirkkopuistikko 30, 65100 Vaasa, 
Lisätietoja: pj. Arja Sillanpää, p. 040 516 1888

2.4. klo 14 Kevätmatinea
5.4. klo 18 Ohjelmailta. Ryhmä 3, Ritva Saraste 
Vieraana NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
12.4. klo 14. Päiväraamattupiiri 
19.4. Ohjelmailta. Ryhmä 4, Tuula Virkkunen
1.5. Vappumyyjäiset
 

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 
keskustelu -ja kahvipiiri kerran kuukaudessa 
Äiti-ja lapsiryhmä sekä äidiksi tulevien piiri
Vertaisohjaajakoulutus. Yhdistyksemme kautta voi 
hakea vapaaehtoistyöhön Lontoon merimieskirkkoon.

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

To 14.4. jäsenilta Leena Koivistolla, Tynnyritie 8, 
aiheena pyhät naiset.
13.–15.5. Lahden kirkkopäivät, talkoolaisia Rakkaus 
Kahvilaan toivotaan mukaan.
7.6. jäsenilta Eija Huovisella, Haukikujalla kesän tun-
nelmissa, kirkkopäiviä muistellessa.

Åbo KFUK
Information om verksamheten ger ordförande 
Leila Storgård, tel. (02) 233 5258.
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(111. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK (årg. 111)
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) 434 2290
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-
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Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F, 33210 Tampere
p. (03) 254 4000, f. (03) 254 4044
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi
Ilm. ja tied.: 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,
 Satakunnankatu 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

Voimaa itsetunnosta -viikonloppu, Puistosali, tera-
peutti Päivi Niemi, 35e/hlö sis. ohjelman pe-la ja lou-
naan la: 1.4. klo 18-21 Naisen arvo ja haasteet median 
ääressä, hemmotteluilta ja jättinyyttärit; 2.4. klo 10-16 
Eroon syyllisyydestä, Nainen ja tärkeät tunteet, Minä 
olen ihme. Suljetut itsetuntoryhmät ma 4.4., 11.4. ja 
18.4. klo 18, Puistosali, 150,-/hlö. Tied. ja ilm. viikonlop-
puun ja ryhmiin: paivi.niemi@sana.fi, p. 0400 946 285
Sääntömääräinen kevätkokous to 28.4. klo 18, 
Puistosali.
Naisten saunailta pe 13.5. klo 18, Kivirannassa. Latta-
ritanssia, iltahartaus, saunomista ja iltapala
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Rukoustunti ma ja to klo 8.30, ti ja ke klo 13, Itu-tsto.
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.–6.-lk. tytöille pe klo 13–16
Helmi-tyttöjenillat 15–20-vuotiaille parill. viikkojen to 
klo 18, mm. kauneus, terveys, identiteetti ja itsetunto
Kansainvälinen naisten olohuone ke klo 10–12, 
Siskolikka, Marjatta Muilu, Minna Pali-Kujansuu
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-lattarit
- ma klo 18, Kyttälänkatu 1, 3. krs, Nina Nurmi
- ti klo 18, Aitolahden kirkko, Kati Kujanpää
- ti klo 18 Tempo ja klo 19 Intro, Pispalan kirkko, Pispa-
lan valtatie 16, Asta Lehtimäki
- ke klo 18 (75min.), Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 
27, Ylöjärvi, Asta Lehtimäki
- pe klo 18 (75 min.), Kuljun srk-talo Majakka, Tampe-
reentie 262, ohj. Asta Lehtimäki, Kati Kujanpää, Senni 
Rönkkö ja Heli Orre
Gospel-spice ti klo 18 (75 min.), Vatialan srk-koti, 
Holvastintie 6, Heidi Posti
Äiti-lapsi-lattarit ti klo 17, Aitolahden kirkko, Jensenin-
katu 4, Kati Kujanpää. Asta Lehtimäki & co, 
gospelliikunta@gmail.com, p. 040 577 1846
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:
- Vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille
- Kutsuttu välittämään -koulutuspäivä
- Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lasten 
kanssa oleville to klo 10–13, tukea vanhemmuuteen ja 
voimavaroja omaan jaksamiseen, lastenhoito järj.
- Masukahvila odottaville äideille ma klo 12-14
- Äiti-vauva-ryhmä parittomien viikkojen ma klo 10–12 
Tied.: Outi Papunen, p. 050 401 5567, Annemari Mäki-
niemi, p. 050 680 76
ÄIDIKEPALVELU
Kotitalousvähennyskelpoista lastenhoitoapua tilap. 
tarp. Äidikepäivystys ma–pe klo 8–11, 
p. (03) 254 4045, 040 586 5045
Äidikekurssi, tied. ja ilm: p. (03) 254 4045, 
040 586 5045, aidikepalvelu@tnnky.fi
SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN KURSSIT
Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Satakunnan-
katu 31 C, 3. krs. Puhelinaika ma–pe klo 9–15: p. (03) 
254 4054, tied. muina aikoina: heini.kuitunen@tnnky.fi

Turun NNKY
Turun NNKY, Vähä-Hämeenkatu 12 a, 20500 Turku
Irene Limnell p. 0400 821 905, tnnky@saunalahti.fi.
Kerhojen ja tilaisuuksien kokoontumispaikka on yhdis-
tyksen huoneisto ellei toisin mainita. Tapahtumat myös  
TS-liitteen Yhdistys-palstalla tai 
http://turun-nnky.nettisivut.fi

Kirjallisuuspiiri kokoontuu ma 4.4. klo 14 (Riikka Pulk-
kinen- Totta)
Carina Räihä luennoi aiheesta: Uskalla unelmoida 
5.4.klo 18 Liput Maarit Korhonen 040 547 0843
Kasvisruokailta ke 6.4. klo 18 
Myyjäiset ja keittolounas la 9.4. klo 11–13
Keskustelu- ja raamattupiiri ma 11.4. klo 14
Äitienpäivä Turun tuomiokirkossa 8.5. klo /Pohjolan 
Lions klo 15
Kevätretki Iniön kirkkoon ja Kustaviin ja 25.5. Ilmoit-
tautumiset toimistolle
TimeLessBody maanantaisin klo 17.15–18 Luostari-
vuorenkoululla/ Tiina Holopainen p. 050 554 1661

Maailman NNKY-päivä
Maailman NNKY-päivää 24.4. juhlistetaan perinteisesti ”Aamiainen kiertää maailmaa” 

-tapahtumin. Niin tänäkin vuonna, yli 22 000 paikallisyhdistystä ympäri maailmaa kutsutaan 
mukaan tähän ketjuun kattamaan pöytiä ja kutsumaan jäseniä, ystäviä, työn tukijoita ja uusia 
tuttavia yhteisen pöydän ääreen.  Silloin myös NNKY:n Maailmanliiton nettisivujen kautta 
(www.worldywca.org) voi seurata tapahtuman etenemistä ympäri maailman.  Tänä vuonna 
juhlapäivä osuu pääsiäissunnuntaille.  Siksi Suomessa ei järjestetä valtakunnallista tapahtu-
maa, mutta se ei estä paikallisyhdistyksiä järjestämästä aamiaistapahtumia ja kertomasta 
toiminnastaan.  Näin voi tehdä muulloinkin kuin juuri 24.4., siis vaikka vappuna. Jokainen 
päivä voi olla NNKY-päivä! 

NNKY-tunnustuspalkinto jaetaan tänä vuonna elokuun lopussa, NNKY:n järjestöpäivien 
yhteydessä lauantaina 27.8., järjestöpäivien kutsu on tästä lehdessä sivulla 8.

NNKY-liitto etsii tunnustuspalkintoehdokkaita. Tänä vuonna 
palkinto osoitetaan inhimillistä ja arvokasta vanhuutta tukevalle 
toiminnalle.

NNKY-TUNNUSTUSPALKINTO 2011
NNKY-liitto etsii vuoden 2011 tunnustuspalkintoehdokkaita. 3 000 eu-
ron suuruinen palkinto luovutetaan NNKY:n järjestöpäivien yhteydessä 

27.8.2011 Helsingissä. Palkinto osoitetaan inhimillistä ja arvokasta vanhuutta tukevalle toi-
minnalle. Esityksiä tunnustuspalkinnon saajiksi otetaan vastaan 15.5.2011 saakka. Palkintoa 
ei jaeta yksityishenkilöille eikä NNKY:n paikallisyhdistyksille. Palkinto voidaan jakaa myös 
usean ehdokkaan kesken.  Kirjalliset, allekirjoitetut esitykset lähetetään postitse osoitteella 
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Jag har alltid varit lika mycket 
värd som pojkarna på klas-

sen, killarna i studiecirkeln och 
männen på jobbet. Visst känner 
jag till glastak och orättvisor men 
jag har aldrig personligen känt mig 
särskilt förfördelad eller åsidosatt 
för att jag är kvinna. Naiv, blåögd 
eller bara lycklig lottad? Nu är jag 
arg. Inte för min egen skull men för 
mina systrars.

Att få medverka vid att FN:s 
kommission om kvinnors rättighe-
ter (Commission on Status of Wo-
men CSW) har varit en omtumlan-
de upplevelse på många plan. Här 
möts kvinnor från jordens alla hörn, 
både regeringstjänstemän, före-
trädare för FN och medlemmar av 
den privata sektorn och det civila 
samhället, för att diskutera kvin-
nors rättigheter. Under två veckor 
debatteras vad medlemsländerna 
kan tänka sig att göra för att för-
bättra jämlikheten mellan könen 
och kvinnornas situation i världen. 
Arbetet utmynnar i ett dokument 
kring mänskliga rättigheter – kvin-
nors rättigheter.

Världsförbundet KFUK sände 
en knappa trettio personer stark 
delegation för att följa med för-
handlingarna, lobba bland be-
slutsfattarna, knyta kontakter och 
samla information om flickors och 
kvinnors situation i världen. Min 
uppgift i helheten, som praktikant 
eller “intern” för Världsförbundet 

KFUK, var att sköta kommunika-
tionen inom delegationen och rap-
porteringen utåt. Som magister 
i kommunikation trodde jag mig 
vara relativt väl utrustad för ett två-
veckors uppdrag av rapportering 
kring kvinnofrågor. Sanningen är 
att man inte kan förbereda sig på 
en konferens, upplevelse och ut-
maning av den här storleken - det 
gäller bara att följa med strömmen 
och försöka hållas flytande i en 
ström av fackspråk och förkort-
ningar, feminism, frustration – och 
fiilis. 

Vår globala röst

Dagarna började vanligen med 
en timmes lång genomgång och 
rapportering, start 06:30. I det di-
gra konferensprogrammet gällde 
det att sålla fram det relevanta för 
just vår delegation. Vi fördelade 
evenemangen mellan oss för att 
vara på plats på möjligast många 
ställen samtidigt. 

Ett särskilt “förhandlingsteam” 
följde med de politiska diskussio-
nerna och koncentrerade sig på 
själva texten i slutdokumentet. 
Nyckelfrågor som KFUK betonar 
är bland annat behovet av att in-
vestera mera i utbildning för kvin-
nor och flickor samt att försäkra 
att även sexualundervisning ingår 
i utbildningen. Också kvinnors och 
flickors rätt till anställning och in-
formell undervisning ifall de inte 
har möjlighet till annan form av 
skola hör till de områden KFUK 
betonar.

– CSW är ett utmärkt tillfälle 
för KFUK att föra fram de teman vi 
anser är viktiga, säger Jessica Not-
well, viceordförande för Världsför-
bundet KFUK. På det här visit höjer 
vi vår röst i globala förhandlings-
rum.

Också på nationell nivå är fo-
rum som CSW betydelsefulla för 
KFUK.

– Det är en möjlighet att stärka 
KFUK:s profil som påverkare i kvin-
nofrågor gentemot våra egna be-
slutsfattare, säger Rebecca Vassa-
rotti, generalsekreterare för KFUK 
Australien.

Helvi Sipilä

Vid sidan av förhandlingarna ar-
rangerades också hundratals paral-
lellprogram, paneldiskussioner och 
workshops kring kvinnor och flick-
ors situation. 

KFUK stod värd för några pro-
gram och medverkade i ett flertal 
paneldiskussioner, däribland en 
dialog kring utbildning som ar-
rangerades av finska konsulatet i 
New York. 

Hendrica Okondo som arbetar 
med bland annat HIV-frågor vid 
Världsförbundet KFUK samtalade 
med minister Stefan Wallin från 
Finland. Panelen diskuterade kring 
temat utbildning och om hur vik-
tigt det är att utbilda även kvinnor 
i vetenskapliga ämnen samt kring 
föräldrarnas roll som utbildare, hur 
redan mycket små barn är frågvisa 
och intresserade av vetenskap – 
oberoende av kön.

Wallin talade också om vikten 
av informell utbildning, hur kurs- 
och klubbverksamhet ger sociala 
färdigheter och bidrar till integra-
tion.

– Sportklubbar har enorm effekt 
på många män, de lär sig ledarskap 
och att fatta beslut, konstaterade 
Wallin som också har idrottsfrågor 
på sitt bord som minister.

Han konstaterade också att 
flickor vanligen strävar efter per-
fekta resultat medan pojkar vanli-
gen nöjer sig med lagom.

– Å andra sedan verkar lagom 
goda resultat fungera bättre i ar-
betslivet, sade Wallin på seminari-
et som går under namnet Helvi Si-
pilä efter den finländska ministern 
och första kvinnliga under-general-
sekreteraren inom FN.

UN Women

För den som orkade dra på 
sig klackskorna efter en hel dags 
förhandlingar fanns det gott om 
mottagningar och mer informella 
bjudningar under kvällarna. Ett 
särskilt festligt tillfälle var lanse-
ringen av UN Women, FN:s nya 
enhet för jämställdhet och stär-
kandet av kvinnors rättigheter. UN 
Women bildades efter flera år av 
förhandlingar och en intensiv jakt 
på resurser. Den nya institutionen 
innebär en sammanslagning av 
fyra tidigare separata kvinnoorgan, 
däribland FN:s kvinnofond, Uni-
fem. I sin beskrivning av det arbete 
som nu väntar betonade Michelle 
Bachelet, den första under-gene-
ralsekreterare och verkställande 
direktören för FN:s kvinnokonven-
tion, de frågor som UN Women 
kommer att lägga särskilt stor vikt 
vid – däribland att bekämpa våldet 
mot kvinnor, att stärka kvinnors 
ställning politiskt och ekonomiskt, 
samt att arbeta för att jämställd-
het blir en prioriterad fråga i såväl 
internationella som nationella bud-
getplaneringar. 

– Det är inte acceptabelt att 75 
procent av kvinnorna utsätts för 
sexuella övergrepp under sin lev-
nadstid, eller att endast 19 av FN:s 

FN:s kommission om 
kvinnors rättigheter - CSW55
Fackspråk, feminism och och fiilis i New York

– De stora besluten, politiska förhandlingarna och panelerna arrangerades alla i FN:s huvudbyggnad. För att vi som orga-
nisation skulle kunna närvara vid dessa krävdes förutom passerkort till själva byggnaden även särskilda biljetter och ibland 
även en registrering via e-post. Öppenheten till förhandlingarna var således rätt begränsad, säger Nina Österholm.

Fakta:
–  FN:s Kvinnokommission 

(Commission on the Status of 
Women, CSW) träffas två veckor 
varje år i FN

–  Består av 45 av FN:s totalt 
191 medlemsstater 

–  Rapporterar till FNs eko-
nomiska och sociala råd (ECO-
SOC), som i sin tur rapporterar 
till FN:s generalförsamling

KFUK delegationen bestod av medlem-
mar från Afrika, Asien, Australien, Europa 
och Nordamerika. Generalsekreterare 
Nyaradzayi Gumbonzvanda närvarade 
också vid forumet.

Varje morgon samlades de delegater 
som ingår i nätverket Ekumeniska kvin-
nor vid FN till en gemensam morgon-
andakt. KFUK:s andakt fick många tack, 
särskilt för de internationella inslagen 
med läsningar och sånger på flera språk 
däribland japanska och arabiska.

192 medlemsstater har kvinnliga 
statschefer, sade Bachelet. 

Engagemang för livet

Den två veckor långa konferen-
sen är nu förbi. I skrivande stund 
har inget slutgiltigt beslut gäl-
lande själva texten, dokumentet 
medlemsländerna förhandlat om, 
nåtts. En extra session kommer 
att sammankallas inom kort för att 
förhoppningsvis leda fram till kon-
sensus. 

För mig som KFUK:are men 
också som kvinna har möjligheten 
att följa med CSW varit en omväl-
vande resa. Med bakgrund i en li-
ten lokalförening är det fantastiskt 
att få öppna ett fönster mot den 
världsvida rörelsen KFUK, som ser 
olika ut i varje land men ändå strä-
var efter liknande mål, och se vilket 
enormt nätverk vi är delaktiga i.

 
Att brutalt ställas inför flickors 

och kvinnors situation i världen var 
kanske ändå den största erfaren-
heten. Jag må vara lycklig lottad 
som med relativt grundmurat själv-
förtroende och starka kvinnliga 
förebilder kan gå fram genom en 
vanligen synnerligen trygg vardag. 
Men för de allra flesta kvinnor ser 
livet helt annorlunda ut. Trots att 
kvinnorna odlar 70 procent av värl-
dens mat och utför 60 procent av 
allt arbete så är kvinnor mottagare 
av endast 10 procent av världens 
inkomster globalt sett. Orsaken till 
att kvinnor och flickor lever i fattig-
dom är oftast den, att deras grund-
läggande rättigheter inte uppfylls. 
De upplever diskriminering inom 
utbildning och hälsovård, i arbets-
livet samt i rätten att förvalta egen-
dom. 

– Jag tror att man behöver ha 
ett personligt engagemang, något 
man brinner och kämpar för med 
hela sitt hjärta, för ett riktigt me-
ningsfullt liv, sade KFUK-veteranen 
Mildred Persinger när jag besökte 
henne utanför New York i samband 
med CSW.

Jag tror att alla KFUK:are är 
beredda att ge henne rätt och det 
ger oss kraft att kämpa vidare för 
våra systrar.

Nina Österholm
Helsingfors KFUK


