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Nyttan   med
återanvändning

Pia Öhman

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

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

13.-17.11. 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 
Budapestissa 25.–31.7.2011, Euroopan NNKY:t järjestää

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. 
• Riitta Virkkunen 80 

vuotta
• Nyttan med 
     återanvändning
• Tavaran paljous 
     ahdistaa
• Maailman rauhan-

sunnuntai 22.5.
• Sysmän NNKY:n 

vapputapahtuma
• Uusateismissa ei ole 

mitään uutta
• Vapaaehtoisena 
     vaikutat
• Mikä on NNKY:n 

Maailmanneuvosto
• Kirjoja, kirjoja
• Hienoja käsitöitä 

edullisista kierrätys-
materiaaleista

• NNKY-paikallisyh-
distysten toiminta-
tiedot

• Kutsut Kahvila Rak-
kauteen Lahteen ja 
Järjestöpäiville 

     Helsinkiin

*

Tässä 
lehdessä:

Kierrätys
Återvinning

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.

*

Jag tycker att de flesta tidningar 
man öppnar just nu på ett eller 
annat sätt tangerar återanvändning. 
De påminner oss om vikten av att 
återanvända sådant vi inte längre 
behöver och återvinna sådant skräp 
som går att använda på nytt som 
råvara. Och det här är en trend jag 
gillar.  Det känns meningsfullt att se 
till att det som redan producerats 
en gång och de resurser som redan 
finns, kan rotera och cirkulera (där är 
det finska ordet ”kierrätys” lite bättre!) 
till förmån för en bättre värld.

Men ändå finns det de som tycker 
att återvinning är besvärligt. Att det 
inte går att sortera sopor hemma 
i sin lilla stadslägenhet och att det 
känns alldeles för jobbigt att föra sina 
kasserade kläder till lopptorget eller 
en insamlingslåda två kvarter bort. 
Det handlar väl som så mycket annat, 
om oförmågan att blicka lite längre 
framåt. För inte handlar det ju bara 
om här och nu. Eller om dej och mej. 
Som jag ser det handlar en hållbarare 
livsstil om vilka möjligheter vi vill ge 
till kommande generationer. Och hur 
vi förvaltar den jord vi fått ärva.

Och det är kanske egoismen som 
känns mest främmande för mej själv. 
Jag känner att jag har ett klart ansvar 
för de kommande generationerna, 
inte bara på grund av eller tack vare 
egna barn.Men visst finns det ju ett 
ansvar och en tacksamhet för alla 
dem som förvaltade arvet före oss 
också. Både naturresurser, men också 
samhälleliga system - som föreningar 
som funnits länge och bidragit till det 
gemensamma goda.

Och också inom föreningsvärden 
ser man trenden av att återanvända. 
Många organisationer och föreningar 
har dammat av verksamhet som 
var aktuell för femtio år sedan och 
presenterar det som nya, fräscha 
idéer. Och det traditionella känns rätt 
i tiden just nu, som det visst brukar 
vara vid ekonomiskt sämre tider 
och en viss samhällelig turbulens 
- en längtan till det trygga och 
traditionella vaknar.

Det svåra blir balansen. Hur ska vi lyckas 
återanvända alla de bästa idéerna och 
traditionerna men samtidigt se till att 
vi lever här och nu? En förening kan 
inte rulla på i exakt samma hjulspår 
i tiotals eller rentav hundratals år, 
oavsett hur fantastisk verksamheten 
eller programmet är. Också de mest 
traditionella återanvänder och 
uppdaterar. 

Men hur ska man veta vad som ska 
bort och vad som ska till istället, det 
är den svåra frågan. Vilka tankar eller 
prylar är det helt enkelt dags att ge 
vidare, för att det just nu inte finns 
utrymme för dem i verksamheten 
eller i hemmet? Ibland är det lätt 
att se vad det är dags att ge vidare, 
ibland krävs en längre process. Men 
oavsett processen så tror jag att det 
är resultatet och återanvändningen 
i sej som är målet – att inse att man 
måste avstå från något för att kunna 
få något nytt och via det kunna 
utvecklas och komma vidare. Det 
är betydligt lättare att skriva än att 
förverkliga.

Pia Öhman
ordförande, Förbundet KFUK rf

Pääkirjoitus
Kuva: Mari Hyttinen
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Riitta Virkkunen asuu Helsingissä näyt-
tävällä paikalla Kruununhaassa Sota-
museon vieressä. Näköala ikkunoista 
avautuu merelle Sompasaaren entiseen 
satamaan (jonka valoja Riitalla on ikä-
vä) ja Katajannokalle. Talo on puolus-
tuslaitoksen Arava-talo, upseeri isän 
perintöä.  ”Olen asunut kasarmeissa 
Helsinkiin tulooni asti, joten viereinen 
sotamuseona toimiva entinen kasarmi 
on hyvin kotoisa”, Riitta nauraa.

Riitta Virkkusen äiti oli NNKY:läinen, 
mutta Riitan oma NNKY-ura alkoi, kun 
hänet valittiin puheenjohtajaksi 1972 
ensimmäisenä NNKY-liikkeen teologisen 
tutkinnon suorittaneena naisena. Tehtä-
vässä hän jatkoi vuoteen 1978 saakka.

”Oli eduksi etten ollut jäsen, sillä aloit-
taessani NNKY-liike oli kriisitilanteessa. 
Se oli jakautumassa kahtia mm. alkoho-
likysymyksen (Hotelli Helkan anniskelu-
oikeudet) takia. Muutamat yhdistykset 
erosivat tuolloin liitosta. Silloin haluttiin 
puheenjohtajaksi joku, joka tuli liikkeen 
ulkopuolelta.”

Täysin ”pystymetsästä” Riitta Virkkunen 
ei ole kuitenkaan NNKY:hyn tullut. 
”Kirkkohallituksessa Kirkon naistyön 
sihteerinä olin suunnittelemassa kou-
lutuksia ja seminaareja, ja tein NNKY: 
silloisen pääsihteeri Benita Johansonin 
kanssa tiivistä yhteistyötä. 

Lisäksi Riitta oli Naisteologiyhdistyksen 
sihteeri ja Suomen Ekumeenisen Neuvos-
ton naisjaostossa. ”Olimme Benitan kans-
sa naisjaostossa vuorottain sihteerinä ja 
puheenjohtajana. Pyrkimyksenämme oli 
vahvistaa NNKY:n yhteyksiä kirkkoon.”
 
Jäsenaktiivisuus 
teki vaikutuksen
NNKY merkitsi Riitalle uudenlaista 
kristillisen työn mallia. ”Ihailin yhdis-
tyksessä sitä, että kaikki tekivät vapaa-
ehtoistyötä, kun taas seurakunnissa 
tehdään kaikki työntekijäjohtoisesti. 
Kun NNKY:ssä joku keksii idean, hän al-
kaa toteuttaa sitä ja kaikki ovat mukana 
tekemässä. Samoin minuun teki vaiku-
tuksen NNKY:n kansainväliset yhteydet. 
Mielenkiintoisimpia ovat suuret kan-
sainväliset kokoukset.”

”Muistan, kun järjestimme Tampereel-
la kansainvälisen Itä–länsi -seminaarin 
1974. Osallistumaan oli kutsuttu Rauta-
esiripun takaa itäeurooppalaisia naisia, 
jotka eivät ennen olleet päässeet koko-
uksiin. Muutamaa päivää ennen semi-
naaria Finnair ja Posti- ja telelaitos ryh-
tyivät lakkoon. Itäeurooppalaisilla, joilla 
ei ollut rahaa eikä matkustuskokemusta, 
joutuivat peloissaan istumaan Euroo-
pan lentokentillä. He eivät saaneet mi-
tään yhteyttä meihin, emmekä me hei-
hin. Meillä oli jatkuvasti lentokentillä ja 
rautatieasemilla joku tulijoita vastassa. 
Lopulta kaikki pääsivät perille, mutta 
shokissa. Se oli merkillisin kokous, jota 
olen joutunut järjestämään, mutta kaik-
ki meni lopulta hyvin.” 

Kirkko ja yhteiskunta
Riitta Virkkusella ei ole omaa perhettä, 
joten työ on ollut hänelle aina hyvin tär-
keä. ”Olen saanut tehdä tärkeiltä asioita 
ja edistää naisasiaa, ekumeniaa sekä 
kirkon ja yhteiskunnan välisiä suhtei-
ta.  Tärkeä käännekohta elämässäni oli 

vuonna 1960, jolloin kävin kirkon teol-
lisuusseminaarin. Teollisuustyö (sittem-
min Kirkko ja yhteiskunta) oli uusi osa 
kirkollista toimintaa. 

Riitta on toiminut myös Kotimaa-lehden 
toimittajana, Luterilaisen Maailmanlii-
ton (LML) kasvatusasiainsihteerinä Ge-
nevessä sekä Tansanian kaksivuotisessa 
opiskelijavaihto-ohjelmassa.

Kristillisyyden kohtalo
Kirkollinen maailma on muuttunut hui-
masti vuosien varrella. Mikä mahtaa olla 
sen tulevaisuus?

”Kristinusko hajaantuu koko ajan enem-
män, uusia ryhmiä irtautuu, moninai-
suus lisääntyy, ekumeniaa ja uskontojen 

välistä dialogia tarvitaan enemmän. 
Sekä uskonnonvastaisuus että maallis-
tuminen ja materialismi jatkuvasti kas-
vavat”, Riita Virkkunen arvioi.

”Kristillistä identiteettiä pitäisi vahvis-
taa, pitää tietää mikä tekee meidät kris-
tityiksi. Ei tarvitse olla fundamentalisti, 
jotta voisi löytää kristillisyyden ytimen.”

Naisille pappisvihkimys
Riitta Virkkunen sai pappisvihkimyksen 
1988. Hän oli silloin Helsingin Diako-
niaopiston opettaja ja lähellä eläkeikää. 
”Mietin onko tässä järkeä, mutta muu-
toin olisin saanut selittää, miksi en ole 
hankkinut vihkimystä vaikka olen sitä 
asiaa ajanut. Joitain kirkollisia toimituk-
sia olen tehnyt, mutta pappisidentiteet-

ti ei ole minussa vahva. Olen aina ollut 
mieluiten opettaja.”

”Olin paljon mukana naispappeuskes-
kustelussa 1970–80-luvulla. Loppujen 
lopuksi kirkko hyväksyi naisten pap-
peuden, koska naislehtoreiden uskol-
linen ja paneutunut työ seurakunnissa 
teki ihmisiin suuren vaikutuksen. Tu-
levaisuudessakin hyvin tehty työ on 
ainoa, millä naisten pappeutta voi vah-
vistaa, ei kiistelemällä.  En usko kuiten-
kaan, että vastakkainasettelu häviää 
pitkiin aikoihin mihinkään. 
  
NNKY-toiminnan 
edistämisestä
”Käsitykseni NNKY:n toiminnasta tällä 
hetkellä perustuu Helsingin NNKY:n toi-

mintaan ja erinomaisesta lehdestämme 
lukemaani. Meillä Helsingin NNKY:ssä ei 
ole löydetty sitä ominta tehtävää, joka 
saisi ihmiset innostumaan. ”

”NNKY:n historia on mahtava! Miten val-
tavasti naiset uskalsivat ja saivat aikaan. 
Helsingissä on panostettu tyttötyöhön, 
vanhempi polvi jäänyt jo pelistä pois. 
Meillä ei koskaan ole ollut aikuistoimin-
taa työikäisille. Kunpa olisi joku idea; 
yhdistys voi kyllä antaa puitteet ja työ-
kalut. Jotkut yhdistykset ovat löytäneet 
maahanmuuttajanaisten auttamisen. 
Oululaisten Kamalat äidit on myös upea 
idea. Joku erityinen tehtävä olisi hyvä 
olla olemassa, ei vain yhdessäoloa ja 
viihtymistä.”

Mökkeilevät sisarukset
Riitalle mökkeily on tärkeä harrastus. 
Jämsässä on mökkipalsta, jolle on vähi-
tellen rakennettu lisää kolmen sisaruk-
sen tarpeisiin. Mökki sijaitsee  puolessa 
välissä Tamperetta ja Jyväskylää, joissa 
Riitan sisarukset perheineen asuvat.   

Lapin taika ei haihdu
Myös Jersti-tupa ja Tunturikeimiö ovat 
Riitalle rakkaita. ”Olen ollut alusta asti 
Jersti-porukassa, kun saatiin idea Jers-
tin rakentamisesta. Nyt vanhempana 
olen käynyt Tunturikeimiössä Keimiö 
kutsuu-viikoilla. Kerran sain houkuteltua 
sisareni mukaan, ja hän viihtyi erinomai-
sesti. Äitimme liittyi NNKY:hyn leskeksi 
jäätyään. Houkuttelin hänet mukaan 
toimintaan mm. osallistumaan NNKY:n 
järjestämille matkoille mm. Turkkiin, 
Keimiölle, Riutulaan ja Luhankaan.   
Nuorin sisareni on Jyväskylän NNKY:n 
varapuheenjohtaja. 

”Mökkeilyn lisäksi tykkään kaunokirjal-
lisuuden lukemisesta. Työelämässä ehti 
lukea vain tietokirjallisuutta, mutta nyt 
eläkkeellä saa lukea kirjallisuutta mielin 
määrin. Lisäksi olen vetänyt Krista-koti 
nimisessä vanhustentalossa 10 vuotta 
raamattupiiriä ja olen mukana myös 
heidän kirjallisuuspiirissä. Käyn myös 
Tuomiokirkossa kirjallisuusilloissa ja 
Laajasalo-opistolla kirjallisuusseminaa-
rissa. Ostin juuri nykyisen paavi Bene-
diktuksen kirjan Jeesus, jota on kovin 
kehuttu.”

Liiat tavarat kierrätykseen
”Minulla oli vastikään remontti, ja iso 
kaappi täynnä tavaraa. Vein osan kier-
rätyskeskukseen. Jätteet kierrätän aina. 
Harmi vain, ettei täällä ole energiajaeas-
tiaa. Mökkipaikkakunnalla sen sijaan on. 
Vaatteet vien Fidan laatikkoon. En osaa 
ostaa kirpputoreilta paitsi NNKY:n kirp-
parilta, josta nykyinen mikroaaltouuni 
on kotoisin.”

”Mieluummin pyrin tavarasta eroon. 
Olen joutunut selvittämään äitini ja tä-
tini jäämistön. Sellaisten tavaramäärien 
läpikäymisen jälkeen on tullut selväksi, 
että mitä vähemmän tavaraa, sen pa-
rempi. Mutta yksi asia mistä en haluisi 
luopua, on kotini.”  

Anne Lagerstedt

 

Ihailen NNKY-naisten rohkeutta

”Minusta NNKY:ssä aina ollut hienoa naisten rohkeus. Rohkeutta elämään toivon kaikille”, 80 vuotta täyttävä Riitta Virkkunen  sanoo. 
Riitta on toiminut NNKY-liiton puheenjohtajana 1972–1978. Yhteys NNKY-liikkeeseen säilyi puheenjohtajakauden jälkeenkin kiinteä-
nä. Hän on muun muassa ollut Helsingin NNKY:n puheenjohtajana ja kääntänyt sekä toimittanut NNKY-liitolle rukousviikkojen tekstejä 
ja muuta materiaalia. Hänen puoleensa on käännytty myös silloin kun on tarvittu työnohjausta tai ekumeenista ja teo logista osaamista. 

K
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Riitta Virkkunen –       80 vuotta
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Rauhan Jumala, 
mahdollisuuk-
sien antaja, lu-
nastaja ja pyhit-
täjä.
Me lähestym-
me Sinua; anna 
meille armosi, 
anteeksianta-
muksesi ja uusi 
alku kaikelle.
Haluaisimme antaa rauhalle mahdollisuuden.
Menetimme jo niin monta tilaisuutta, tuhosim-
me hyviä rauhanpyrkimyksiä.
Emme voittaneet pahaa hyvällä. Seisoimme pai-
koillamme kun hyvä muserrettiin.
Herra, armahda meitä.
Dona nobis pacem: Anna meille Sinun rauhasi.
Samalla kun tartumme anteeksiantoosi, tartum-
me tähän hetkeen rauhan nimessä.
Otamme uudelleen vastaan tehtävämme rau-
han ja oikeudenmukaisuuden toteuttajina.
Me kiitämme Kirkot rauhan ja sovinnon puolesta 
(2001-2010) -vuosikymmenestä.
Olemme nyt tietoisia tehtävästämme ja kai-
paamme rauhaa.

Herra, tiedämme, että meiltä odotetaan enem-
män, jotta rauha toteutuisi.
Dona nobis pacem: Anna meille Sinun rauhasi.
Herra, me pyydämme Sinun henkesi kosketusta. 
Auta meitä sydämissämme ja
ajatuksissamme sitoutumaan rauhaan. Auta 
meitä olemaan aloitteellisia ja omistamaan
elämämme rauhantyölle. Olkoon tämä se hetki.
Auta meitä tekemään työtä kanssasi. Haluamme 
avullasi luoda maailman, jossa rauha
on olemassaolomme tarkoitus ja tavoite.
Anna meille rauhasi. Anna meille rohkeutta ja vii-
sautta tarttua toimeen. Viisautta nähdä
rauhaatekeviä asioita ja rohkeutta olla uskolli-
nen ja kuuliainen sinulle.
Dona nobis pacem: Anna meille Sinun rauhasi.
Rauhan ja uusien mahdollisuuksien Jumala; tee 
meistä rauhasi välikappaleita. Auta
meitä täyttämään tahtosi. Meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen, Pelastajamme ja
Rauhanruhtinaan nimessä. Aamen.

Karibialainen rukous Kirkkojen maailmanneuvoston 
Kansainväliseen ekumeeniseen rauhan
kokoukseeen Kingstonissa Jamaikalla Ekumeenisena 
rauhan sunnuntaina 22 toukokuuta 2011

Kannan turhan tavaran taakkaa, liian tavaran taakkaa. 

Kaapit täynnä kippoja, astioita, kulhoja, vispilöitä. 
Vaatehuoneessa kuusi pitämätöntä paitaa, joista kolme 
ei ole mahtunut päälle ainakaan kahteen vuoteen. 
Hyllyt ovat täynnä lukemattomia kirjoja ja korit vanhoja 
lehtiä. Työhuoneessa odottaa kasa korjaamattomia 
tavaroita: housuista nappi puuttuu, tyynynpäällisestä 
sauma ratkennut, kengästä kanta irronnut, tietokoneessa 
vanha ohjelma, kännykässä näyttö rikki, silitysraudasta 
virtajohto poikk   i.

Kuka haluaisi tämän tavaran, jota kukaan ei tarvitse? 
Kuka haluaisi tämän tavaran, jota ei kannata korjata, kun 
uuden saa halvemmalla?

Kun isä oli nuori, aika ja tavara oli toinen. Hankinnat 
piti suunnitella ennakkoon. Jos isäntä tarvitsi uudet 
hevoskärryt, puut piti hakata metsästä talvella, kuivata 
kesän, sahata syksyllä ja rakentaa kärryt talvella. 
Vuodenkierto tarvittiin uusiin kärryihin. Kun pyörä meni 
rikki, se paikattiin, kun aisa katkesi, se korjattiin.

Kun isän flanellialushousujen polvet kuluivat puhki, vielä 
oli jäljellä tivistä kangasta sen verran, että saatiin pojalle 
kalsarit. Kun äidin talvitakki kulahti mökinakallekin 
sopimattomaksi, kangas käännettiin ja tytär sai 
kankaasta takin.

Kevättalvella saapui naapurikylän ompelija taloon ja 
surrasi singerillään talon väelle kesävaatteet. Samalla 
sai ompelijan perhe leipää. Kotona makasi mies, jolla oli 
molemmat jalat poikki, jäi junan alle.

Jos kaupassa tavaraa sattui olemaan, ei aina ollut 
rahaa ostaa, isä sanoi, eikä kuulostanut murheelliselta. 
”Ihminen tulee toimeen vähällä”, tuumi. Vieläkään ei 
ole talossa turhaa tavaraa, eikä vaatekaappi pursua 
pitämättömiä vaatteita. Vielä löytyy kotoa työkalut 
korjata. Ja taito.

Runoilija Eeva Heilala, emäntä Ruukista, kirjoittaa 
runossaan Hellyys ei ole hukassa,  miten tarpeettomasta 
pääsee eroon. Mutta elämäänsä ei voi vaihtaa, eikä 
myydä. 
 
Hilkka Lahti
Tuula Virsiheimo

Tavara-a��hdistus

Maailman rauhansunnuntaita vietetään 22.5.2011. Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
hallitus suosittelee sen viettämistä kaikissa maamme kristillisissä seurakunnissa. Kirkko-
jen kansainvälinen vuosikymmen väkivaltaa vastaan huipentuu Jamaikalla pidettävään 
rauhankokoukseen, johon osallistuu myös suomalaisia kirkkojen ja järjestöjen edusta-
jia. Jamaikalaisten nuorten rauhanrukous on käännetty monelle kielelle, myös suomek-
si ja ruotsiksi.
  
Kansainvälisten ekumeenisten kokousten tapaan sunnuntai vietetään paikallisten 
seurakuntien kanssa. Jumalanpalvelusten lisäksi Karibian ja Jamaikan kirkkojen 
neuvostot valmistelevat rauhanohjelmaa Kingstonin kaupunkiin. 

Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Olav Fykse Tveit ehdottaa, että kristityt 
kaikkialla maailmassa yhtyisivät rauhankokoontumisen sunnuntaihin. Näin touko-
kuun 22. päivästä tulisi Maailman rauhansunnuntai.

 Kirkkojen kansainvälinen vuosikymmen Väkivallasta sovintoon, Decade to overcome vi-
olence 2001–2010, huipentuu Kansainväliseen ekumeeniseen rauhankokoontumiseen Ja-
maikalla 17.–25.5. Teema on Glory to God and Peace on Earth, suomeksi Kunnia Jumalalle ja 
maassa rauha. Kokoukseen odotetaan tuhatta osanottajaa kirkoista ja järjestöistä kaikkialta 
maailmasta. 

 Rauhansunnuntaita varten on laadittu englanninkielisestä jumalanpalvelus- ja 
rukousaineistoa sekä meditaatio efesolaiskirjeen 2. luvusta Kristus on meidän rau-
hamme (Ef.2:14). KMN:n pääsihteeri Olev Fykse Tveit korostaa erityisesti Jamaikan 
nuorten kirjoittamaa rauhanrukousta: 

– Jos me kaikki, Jamaikalla ja seurakunnissa kaikkialla maailmassa, lausumme tä-
män rukouksen, tulemme yhdeksi Hengessä. 

Maailman rauhansunnuntai 22.5.2011

Kuva: Anne Lagerstedt

Rauhanrukous 
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Gud, du som är fredens och möjligheternas Gud,
vår skapare och förlossare:
Vi kommer till dig för att be om din barmhärtighet,
förlåtelse och en ny start.
Vi ber om hjälp att ge freden en ny chans i vår värld.
Vi vill ge freden en chans,
trots att vi redan har förspillt många tillfällen
och bromsat många initiativ.
Istället för att övervinna det onda med det goda
har vi tittat på medan godheten har kränkts.
Förlåt oss, Herre.
Dona nobis pacem: Vi ber, ge oss fred.
När vi tar emot förlåtelsen
bekräftar vi samtidigt vårt ansvar som fredsskapare,
och som förkämpar för rättfärdighet på jorden.
Vi är tacksamma för Ickevåldsårtiondet och för att 
det har gjort oss uppmärksamma på
och gett oss en djupare längtan efter fred.
Men vi erkänner också att mycket blivit ogjort
och att mycket ännu krävs för att freden 
ska få en ärlig chans.
Dona nobis pacem: Vi ber, ge oss fred.
Vi ber att din heliga Ande
ska knyta våra hjärtan och sinnen till freden
så att våra liv kan bli en utgångspunkt för fred.
Låt freden bli vårt uppdrag och vårt mål.

Hjälp oss att samarbeta om fred i världen
och ge oss vishet och mod att handla;
vishet att avgöra vad som tjänar fredens sak
och mod att tjäna dig i lydnad och trohet.
Dona nobis pacem: Vi ber, ge oss fred.
Fredens och möjligheternas Gud,
gör oss till redskap för din fred
på den ekumeniska fredskonferensen och 
överallt i världen, så att vi kan göra din vilja 
och skapa en framtid för freden.
I Jesu K    risti namn, vår Herre, frälsare och fredsfurste.
Amen.

   En bön från Karibien

Tänä vuonna pääsiäinen esti perin-
teisen NNKY-aamiaisen. Joku hoksasi: 
”Pidetään vappu-bileet!” Idea alkoi 
kehittyä.

Jesaja 41:6,7 sanoo: He auttoivat toi-
nen toistaan ja sanoivat toisillensa: 
”Ole luja!” Valaja rohkaisee kultasep-
pää, levyn vasaroitsija alasimen is-
kijää; hän sanoo juotoksesta: ”Se on 
hyvä”, ja vahvistaa sen nauloilla, niin 
ettei se horju.

Vanhan käännöksen mukaan tämä 
on kuvaus hyvästä ja kannustavasta 
yhteistyöstä. Juuri sellaista on bruns-
sin valmistelumme ollut. Yksi keksi 
yhden idean, toinen toisen. Itse kek-
sin myös pari huonoa ideaa, jotka 
sitten erittäin ystävällisesti hyvässä 
yhteisymmärryksessä hylättiin. 

Teemaksi muotoutui lopulta puheen-
johtajamme Virva Hokkasen löytä-
mä avustuskohde Liberian naisten 
tukemiseksi. Alkuhartauden yhtey-
dessä hän kertoi Liberian ja erityisesti 
sen naisten tilanteesta. 

Afrikka sävytti koristelua ja ruokalis-
taa. Pöydillä oli afrikkalaisia esineitä, 
juomana oli inkivääriolutta ja aitoa 
sitruunateetä, ruokana mm kuskus-
salaattia. Eksotiikan vastapainona oli 
supisuomalaisia lihapullia ja graham-
sämpylöitä. Raili Laineen kultainen 
juustokakku hiveli sekä silmiä että 
makua.

Jokainen toi jotakin, jokainen teki jo-
takin;  kukkia, ilmapalloja, salaatteja, 

ohjelmaa. Yhteistyö toimi. Kannatti 
nähdä vaivaa. Kaunis seurakuntasa-
limme, Nuotta nimeltään, sai iloisen 
ja tyylikkään vappuilmeen. Tärkeim-
män tuomisen järjesti yleisö, eli toi 
itsensä. Meitä oli koolla 39 henkeä.

Seurakunnan sijaiskanttori Anne 
Käki-Kuorikoski tuli vapaaehtoisena 
soittamaan ja vetämään useita keväi-
siä  yhteislauluja.

Anneli Ukkonen oli muokkaillut 
tuttua tarinaa myrskystä ja päivänsä-
teestä.  Päivänsäde Tuija Niittynen: 
”Minä haastan sinut vapun kunniaksi 
kilpailuun. Näetkö tuon vanhan nai-
sen?”

Myrsky: ”Ai tuon NNKY:läisen, tuon 
satavuotiaan, jolla on turkki yllään?” 
Jatko on tuttua historiaa. ”Näetkös, 
myrskyseni, hyvyydellä ja lämmöllä 
saa enemmän aikaan kuin kovuudel-
la ja kylmyydellä.”

Tätä samaa teemaa noudatti myös 
lukemani Internet-stoori kehitysvam-
maisesta Kallesta, joka vastapuolen 
joukkueen avulla selvitti pesäpallo-
pelin ajolähdön.       

Vappu-brunssista tuli saman tien pe-
rinnevelvoite, kun eräs osallistuja sa-
noi: ”Tänne me tullaan ensi vuonnakin.” 
Olemme tosi kiitollisia Jeesukselle, 
joka ilmiselvästi voi hoitaa asiat myös 
vappujuhlissa, aivan kuten hän teki Kaa-
naan häissä.  

Ulla Virkkunen
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Vappubrunssi 
Sysmässä  

”Yöttömän yön” - jäsenviikko 27.6.-1.7.
on kaikkien NNKYläisten oma leiri maanantai iltapäivästä perjantai aamuun 
Tunturikeimiöllä. 
Leppoisan ohjelman lomassa pohditaan, jaetaan kokemuksia, suunnitellaan, 
kasvetaan, innostutaan, hiljennytään, eletään yhdessä toisillemme tilaa 
ja tukea antaen. Parina päivänä ja yhtenä yöttömänä yönä tehdään kevyt 
patikointiretki lähimaastoon. Päivät alkavat rentoutusterapian venyttelyillä ja 
päättyvät yhteisiin illanviettoihin.  Päivittäin kokoonnutaan tietysti useamman 
kerran myös ruokapöytään ja rantasauna on lämpimänä.
Hinta: NNKY:n jäsenille 170,-/hlö omin liinavaattein (muille perheenjäsenille 
270,-/hlö)
Vetäjinä NNKY -liiton järjestösihteeri Riitta Räntilä ja Taija Hemminki. Ilmoit-
tautuminen 31.5. mennessä.

Keimiö, Keimiö kutsuu 13.-20.8.
on perinteinen leiriviikko kaikenikäisille ja -kuntoisille. Päivittäin teemme pa-
tikointiretkiä lähimaastoon: laaksolaiset lähemmäs ja huiputtajat kauemmas! 
Päivät aloitamme rentoutusharjoituksilla ja päätämme yhteisiin illanviettoihin. 
Maanantaista tiistaihin olemme Kilpisjärven retkellä, keskiviikon vietämme 
päiväretriittiä ja torstaina vierailemme Äkäslompolossa.

Hinta: majoitus Majassa 487,-/hlö ja majoitus Kiepissä 517,-/hlö + kuljetukset 
n. 70,-/hlö. NNKYn jäsenalennus 40,-. 

Vetäjinä Paula Halmisto ja Taija Hemminki. Ilmoittautuminen 1.7. mennessä.

Hyväntuulista huolenpitoa
majoitusta ja ruokaa

Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
 myynti@tunturikeimio.fi, www.tunturikeimio.fi, 
puh 016 538 515, gsm 0500 209 630,

Hyvää ja siunattua kevään jatkoa 
Teille kaikille!  

Yhdistyksemme juhlavuosi on käyn-
nistynyt jälleen vilkkaalla toiminnal-
la. Mukavia jäseniltoja, kirkkomatka 
Helsinkiin Marian päivän jumalanpal-
veluksen TV-nauhoitukseen ja upea 
teatterielämys on koettu. 

Tästä on hyvä jatkaa. Toivon lämpi-
mästi, että myös tulevista yhteisistä 
kokoontumisista ja tapahtumistam-
me löydätte sopivia, kiinnostavia ja 
mieluisia ja innostutte mukaan.   

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtois-
toiminnan vuosi. Tätä NNKY-liike 
Suomessa myös haluaa juhlistaa ja 
huomioida.   Vuoden tavoitteena on 
tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan 
merkitystä, lisätä vapaaehtoistoi-
minnan arvostusta sekä saada uusia 
vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 
Lisäksi teemavuonna halutaan kiittää 
vapaaehtoisia heidän tekemästään 
työstä. 

NNKY:n kuluvan vuoden tunnus on 
Ps 119:114. ”Sinä olet minun suojani 
ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen 
toivoni.”

Itä-Suomen yhdistysten (Mikkeli, 
Kuopio, Joensuu, Savonlinna, Imatra, 
Mäntyharju ja Kitee) verkostoyhteis-
työtä jatketaan NNKY-liitolta saadun 
hankeavustuksen turvin.  Hankkeella 
tuetaan naisten ja tyttöjen ongelmal-
lisesta päihteidenkäytöstä irroittau-
tumista.  

Suunnitteilla on Mikkelin NNKY ry:n 
omat kotisivut. Jos tiedossasi on 
nuori nainen, joka osaa tehdä kotisi-
vut, pyydäthän ottamaan yhteyden 
puheenjohtajaan.   
  
Perulaisen kummityttömme Marian 
kanssa kirjeenvaihdossa oleva yh-
teyshenkilömme Pirkko toivoo, että 
muistamme tyttöä kuukausittaisella 
avustussummalla.

Hyvät ystävät! 
Näkyvä kristillinen sisaruus on yksi 
koko maailman kattavan NNKY-
liikkeen visioista. Kannustakoon se 
meitä kaikkia hyvään ja henkistä 
voimaa antavaan, toinen toisemme 
kohtaamiseen myös omassa yhdis-
tyksessämme!

Leena Parkkonen, 
p     uheenjohtaja

MIKKELIN NNKY:n  jäsentervehdys

Bön för freden – söndagen den 22 maj 2011
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Tuntuu kohtuuttomalta, että ateis-
tiset teemat hallitsevat aikana, jona 
kristityt ovat ahtaamalla sitten kirkon 
alkuaikojen. Kirkkojen vastuuviikon 
(23.–30.10.2011) teema tänä vuonna 
on uskonnonvapaus. Roomalais-
katolisen avustusjärjestö Aid to the 
Church in Needin mukaan kristittyjä 
vainotaan 22 maassa. Yli 75 prosenttia 
uskonvainoista kohdistuu kristittyi-
hin. Kristityille pahimpia paikkoja 
ovat Irak, Egypti, Libanon, Pakistan 
ja Nigeria. Järjestön tietojen mukaan 
vaino on pahentunut viimeisen kah-
den vuoden aikana. Vainotut kristi-
tyt pyytävätkin meitä rukoilemaan 
heidän puolestaan. Siten kuulemma 
autamme heitä parhaiten.

Jopa kristinuskon luvatussa maassa 
Yhdysvalloissa silmukka kiristyy kris-
tittyjen ympärillä. Tiedeyhteisöistä 

erotetaan Jumalan luomistyöhön us-
kovia tiedemiehiä. Jeesuksen nimeen 
rukoileminen on yhä lisääntyvissä 
määrin kiellettyä tai ainakin ankarasti 
paheksuttua. 

Euroopassakaan asiat eivät ole juuri 
paremmin. Helmikuun 21. päivänä pi-
detyssä EU:n ulkoministerikokoukses-
sa ilmaistiin “vakava huolestuminen 
lisääntyneistä uskonnollisen suvait-
semattomuuden ja diskriminaation 
ilmentymistä, joita esiintyy useissa 
maissa kristittyjä ja heidän pyhiä 
paikkojaan, muslimipyhiinvaeltajia 
sekä muita uskonnollisia yhteisöjä 
vastaan”. Lisäksi Euroopan kirkot 
huolestuivat, kun EU julkaisi kouluihin 
jaettavan esitteen uskonnollisista juh-
lista, josta olivat jääneet kristinuskon 
juhlat kokonaan pois. Esitteen painos 
on yli kolme miljoonaa kappaletta. 

EU vakuuttaa, että kysymyksessä on 
vahinko, mutta silti tuntuu pahalta.

Nolot tempaukset
Uusateistit ovat kohauttaneet tem-
pauksilla, joita jopa ateistit häpeävät. 
Muistamme bussien kylkiin liimatut 
teipit, joissa julistettiin, että Jumalaa 
ei ole olemassa. Kohua herätti myös 
raamattujen ja koraanien vaihtami-
nen pornoon keskellä Helsinkiä.

Kirjailija Antti Nylén on määritellyt 
uusateismin Kristofobiaksi, josta kär-
sivä kuvittelee, että kristinusko on 
pohjimmiltaan väärin, että se kieltää 
iloitsemasta elämästä ja väittää satuja 
tosiksi. ”Uusateisteilla on käsitys, että 
usko vie muka vapauden ja estää 
järjenkäytön. He pelkäävät, että jo-
tain pahaa tapahtuu, jos he joutuvat 
uskonnollisen seremonia keskelle.” 

Siksi krusifiksit, suvivirret ja joulukuva-
elmat on kiellettävä. Niinpä me täällä 
saamme hävetä silmät päästämme, 
kun suomalainen äiti Italiassa vetää 
koulujen krusifiksit Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimeen. 

Lieneekö kristillisten symbolien kam-
mossa kysymys kuolemanpelosta? 
Ateisti uskoo, että kuolema merkitsee 
vain ruumiin hajoamista ja tajunnan 
lopullista sammumista. Ajatus Suu-
ren Tuomarin eteen joutumisesta 
torjutaan kieltämällä Jumala. Mutta 
Tuomari odottaa, uskoo häneen tai 
ei. Kristityn ja ateistin ero onkin siinä, 
että Jeesuksen lunastustyön varaan 
heittäytyneellä kristityllä on maail-
man pätevin asianajaja turvanaan, 
koska omilla teoillaan ei kukaan voi 
pelastua.

Ateismin ja uusateismin synty
Ateismi on uskonto itsessään eli uskoa 
siihen, että Jumalaa ei ole. Ateismi 
valtasi alaa Ranskan suuren vallanku-
mouksen (1789–1815) hyökyaalloissa 
ja voimistui maailmansotien kurimuk-
sessa. Kommunistit kumosivat vallan 
Venäjällä ja natsit Saksassa.  Winston 
Churchill sanoi v. 1943, että tulevai-
suuden valtakunnat rakentaa ihmis-
mieli. Hän näki, että kansallisvaltiot 
eivät enää hallitsisi imperiumeja vaan 
aatteet. Suurin ”nykyajan ihmismielen 
imperiumi” on ehkä ateismi. Vuonna 
1960 arvioitiin, että puolet maailman 
väestöstä olisi ollut enemmän tai 
vähemmän ateistista.  

Uusi ateismin aalto alkoi syyskuun 
11. päivä vuonna 2001, jolloin New 
Yorkin kaksoistornien romahtamisen 
syylliseksi keksittiin uskonto. Jostain 
syystä kristinusko joutui erityiseksi 
silmätikuksi, vaikka kaksoistorneihin 
iski al-Qaida, islamistinen terroristi-
ryhmittymä.   

Uusateismin lyömätön 
kriitikko
Ero uusateismin ja perinteisen ateis-
min välillä on se, että perinteinen 
ateismi ei pidä kristinuskoa järjettö-
mänä – he vain eivät usko siihen. 

Molekylaarisen biofysiikan tohtori ja 
teologian professori Alister McGrath 
kuului aikanaan vihaisiin nuoriin 
ateisteihin. Hän eli lapsuutensa Bel-
fastissa, Pohjois-Irlannissa, jossa kato-
liset tasavaltalaiset ja protestanttiset 
unionistit harjoittivat kilpaa terroria. 
McGrath syytti väkivallasta uskontoa 

ja kiivaili sitä vastaan. Hän opiskeli 
luonnontieteitä 1960-luvulla, jolloin 
tiedemiehet julistivat, että Jumalaa 
ei ole. Mitä enemmän hän oppi tie-
teellisen ajattelun perusteista, sitä hu-
terammalta ateismin pohja hänestä 
tuntui. Perusteellinen tutustuminen 
kristinuskoon vakuutti lopulta hänet 
siitä, että kristinuskossa on enemmän 
järkeä kuin ateismissa. Jumala tuli 
hänelle eläväksi. 

Alister McGrath opettaa nyt teologiaa 
uskonnon ja kulttuurin professorina 
Lontoon King’s Collegessa. Häntä ei 
huolestuta uusateismin uskontokri-
tiikki, sillä se on hataralla pohjalla. 
He etsivät uskonnoista niiden type-
rimmät ideat ja pahimmat teot ja 
yleistävät ne karkeasti iskulauseiksi, 
jotka menevät mediaan ja yleisöön 
kuin häkä.  He avoimesti halveksivat 
uskovia ihmisiä. Samalla he sujuvasti 
unohtavat kaiken sen pahan, mitä 
ateismi on tehnyt.  Katsotaanpa vain 
kommunismin ja natsismin aikaan-
saannoksia sekä Kiinan ihmisoike-
ustilannetta. Raamattu ei myöskään 
opeta rotuoppeja, vaan ne löytyvät 
Darwinin tuotannosta. Jos ihminen 
ei ole muuta kuin sattumalta esiin 
putkahtanut solukimppu, ei hänen 
elämällään ole itseisarvoa. Ihmisen 
luominen Jumalan kuvaksi merkitsee 
paitsi luovuttamatonta ihmisarvoa, 
myös vastuuta teoistaan. Tätä juma-
laton ihminen kammoksuu.  

Usko ja tiede sopivat yhteen
McGrath on kuitenkin huolissaan 
enemmän kristinuskon suhteellista-
misesta kuin uusateismista. McGrath 
ei luovuta pois Jeesuksen asemaa 
ainoana tienä Jumalan luo. On oikein 
kunnioittaa ihmisiä, joilla on eri us-
konto, mutta kristinuskoon kuuluma-
tonta ainesta niistä ei pidä omaksua.  
”Kristinuskolla on selvästi erityinen 
tapa suhtautua pelastukseen, ihmi-
seen, Jumalaan ja luontoon”, hän 
sanoo. 

Ovatko sitten tiede ja uskonto toisil-
leen vastakkaisia?  McGrathin mieles-
tä ei! Tiede sinänsä ei johda ateismiin, 
sillä tiede on luonteeltaan tilapäistä. 
Uusia teorioita tulee ja menee. Kiistel-
lyssä evoluutio-opissakin on edelleen 
kysymys teoriasta, ei aukottomasta  ja 
todistetusta tiedosta. 

Ateismin heikko puolustus
Ateismi on usein henkilön yksilöllistä 
kapinaa. Joku on kokenut hengellistä 

Uusateismin     uskontokritiikki 
     ei horjuta      kristinuskoa

Uskontoa pidetään virheellisesti perimmäisenä syynä ongelmiin, joiden pohja on poliittinen. Pohjois-Irlanti on se osa Irlannin saaresta, joka kuuluu 
valtiollisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Pohjoisirlantilaiset ovat perinteisesti jakautuneet unionisteihin eli lojalisteihin (pääosin protestantteja), 
jotka kannattavat unionia Britannian kanssa, ja nationalisteihin eli tasavaltalaisiin (katolisia), jotka kannattavat itsenäisyyttä tai liittymistä Irlantiin. 
Belfastissa protestanttien kaupunginosassa asuintalojen seiniä hallitsevat sotaisat maalaukset. Kuvassa rauhanomaisempi, Britannian kuningataräidin 
muistoa kunnioittava maalaus. 

Kuva: Anne Lagerstedt
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Uusateismin     uskontokritiikki 
     ei horjuta      kristinuskoa

Den största vetenskapslögnen

Barbiefamiljen har utökats 
med en ny medlem. Skrid-
sko-, prinsess- och kosme-
tologdockorna har äntligen 
fått sällskap av en ingenjör, 
Barbies 126:e karriär har 
börjat. Matematik är inte 
längre svårt – så som vår 
amerikanska dockfröken ti-
digare uttryckte det – i skrift 
på förpackningen.

Med eller utan ingenjörsdockor är barn, också flickor, vetenskapsintresse-
rade. Varför flyger ballongen iväg när jag släpper snöret? Varför är frysen 
kall och spisen varm? Varför blir det mörkt om natten? Vetenskapsfostran 
kräver inga skolbänkar och är inte beroende av kön.

Vår nordiska kollega Danmark har insett detta och nyligen brandat om 
de vetenskapliga utbildningarna till högskolor och universitet – inte för 
att främja flickors rätt till just den utbildningen utan för att bryta vanefö-
reställningen om att tekniska ämnen endast är för manliga studerande. 
Genom att framhäva teknikens mänskliga ansikte, vilka konkreta redskap 
det ger den vanliga människan, och vilka karriärmöjligheter utbildning 
i teknologi ger, har man fått mera kvinnor in till utbildningen.

Tillgång till teknik och kunskap att använda den kan förändra liv. Text-
meddelanden, film och Facebook är nya kanaler som sprider kunskap 
där annan form av kommunikation är förbjuden. Mänskliga rättigheter 
– så som jämlikhet mellan könen – men också helt grundläggande häl-
sokunskap stöter ofta på motstånd. En varelse utan kunskap är lättare 
att kontrollera. Väldigt synd bara att Nataschas mamma på grund av det 
tabu som råder kring kroppslighet i Kirgisistan inte kunnat sprida lite 
kunskap om puberteten till sin dotter. Förskräckt över sin första blödning 
tog Natascha sitt liv eftersom hon trodde det betydde att hon var gravid 
vilket förstås hade varit en enorm skam, ogift som hon var vid 13 års ålder.

Hälsokunskap via textmeddelanden kommer att revolutionera särskilt 
fattiga kvinnors liv, sade Dr. Kaosar Afsana from Bangladesh när hon 
uppmärksammades för sitt arbete med mobilteknologi vid FN:s årliga 
kvinnoforum CSW i New York i februari. Hundratals kvinnor från jordens 
alla hörn samlades där för att dryfta hur teknik och vetenskap kan 
främja jämlikhet mellan könen. Att teknik och särskilt sociala medier 
kan användas för revolutionära förändringar har vi färska exempel 
på från Egypten. Att informationsteknik också kan vara redskapet för 
utvecklingsvärldens kvinnor att få sin röst hörd är inte lika uppmärk-
sammat. I länder där kvinnor har begränsad tillgång till information 
öppnar webben en kanal till de förbjudna, till information om vad som 
händer I ditt land, om dina rättigheter och möjligheter att skydda dig 
från exempelvis HIV.

Nya medier kan vara förvånansvärt diskret när de tyst smyger in också 
i annars slutna rum. Också som bortgift till en annan del av landet kan 
Maria hålla kontakt med sina systrar – om hennes man låter henne an-
vända datorn eller telefonen vill säga … Att inte tillåta, uppmuntra och 
lära flickor använda teknik på samma sätt som pojkar är ett bra sätt att 
kontrollera tillgången till information och möjligheterna att påverka – 
både sitt eget och andras liv.

Ur vår västerländska reklamfyllda nätmobbnings- och exponeringssyn-
vinkel känns medier ofta som ett nödvändigt ont. Riskerna är uppenbara 
och särskilt kvinnor är åter utsatta för bland annat missbruk av bilder. I 
sig själv är informationstekniken, webben, textmeddelandet och Skype, 
ändå bara redskap, tomma kanaler utan åsikt eller budskap. "Men kvin-
norna är så rädda för datorer, de vågar knappt titta på skärmen", klagar en 
lärare från Sri Lanka. Hur ska jag kunna lära kvinnorna använda Internet 
om de inte vågar trycka ner en knapp?

Om du är rädd för något – lär dig mera om det, lyder ett av de bästa 
råden för att skrämma alla sorters spöken på dörren. Mor-dotter 2.0 
heter en workshop där döttrarna lär sina mammor använda teknik och 
media. Nej, man behöver kanske inte kunna använda alla spelkonsoler 
som fyller sonsonens bokhylla men hellre ge tekniken en chans än tro 
på lögnen om att vetenskap, matematik och teknik bara är för pojkar.

Flickor behöver jämlika möjligheter att använda informationsteknik 
som pojkar. De behöver uppmuntras i sin nyfikenhet på vetenskapen på 
samma grunder som pojkar och stödjas på lika villkor i undervisningen 
av vetenskapliga ämnen. Flickor och kvinnor är inte bara användare eller 
konsumenter. De är också skapare och producenter. Genom en jämlik 
tillgång till teknik och kommunikation kan kvinnorna över hela världen 
få sina röster hörda och ta sin plats i samhället på alla dess nivåer.

Nina Österholm
Helsingfors KFUK

väkivaltaa, pakottamista, seksuaalista 
ahdistelua tai muuten joutunut rii-
toihin arvovallan tai aatteen tasolla. 
Historialliset kiistat tieteen ja kirkon 
edustajien kanssa ovat olleet pikem-
min paikallisia kuin yleisiä. Kristinus-
kon historiallisissa tulkinnoissa vai-
kuttaa lisäksi edelleen vahvasti vanha 
kreikkalainen filosofia. Sen pohjalta 
tulleita vieraita painotuksia olisikin 
syytä nykytietämyksen valossa tarkis-
taa. Esimerkiksi Raamattu kyllä kuvaa 
maata palloksi, mutta joissain historian 
vaiheessa käsitys siitä litistyi ”pannuka-
kuksi”, josta vieläkin jaksetaan syyttää 
kristinuskoa.

McGrathin ateistiset vastustajat pel-
käävät väitellä hänen kanssaan, sillä 
hän osaa vastata kaikenlaisiin väit-
teisiin asiantuntemuksella eikä hän 
provosoidu millään. Biologina hän 
tuntee perinpohjaisesti vastapuolen 
ajatukset ja niiden puutteet. Hän on 
akateeminen asiantuntija kummas-
sakin leirissä. McGrathia harmittaa se, 
että vastapuoli ei löydä tarpeeksi hyviä 
vastaväitteitä tai mitään uutta väiteltä-
vää. Uusateismi on vanhan kierrätystä 
ja pinnallistamista.

Yli-ihmisyys inhimillisyyden 
vihollisena
Ihmisessä on fyysinen, henkinen ja 
hengellinen ulottuvuus, mutta nykyai-
kana tahdotaan unohtaa hengellinen 
osa ja korvata se henkisellä. ”Käsitys, 
että ihmisen henkiset saavutukset kor-
vaavat hengellisen ulottuvuuden, on 
suuri virhe. Kysymys on silloin siitä, että 
ihminen nostaa itsensä yli-ihmiseksi ja 
’jumalaksi jumalan paikalle’”, kirjoittaa 
kolumnissaan Risto Kuisma (Sana 

7.4.2011), itsekin entinen ateisti. Hän 
jatkaa muistuttamalla, että ”yli-ihmisiä” 
on nykyään maailma täynnä ja siksi 
maailmamme on kova ja säälimätön. 

Suomalaiset ja länsimaiset arvot ovat 
kristinuskon tulosta. Pohjoismainen 
hyvinvointivaltio ei ole sosiaalidemo-
kraattien keksintöä, vaan ajatus on 
paljon vanhempi.  Uskonpuhdistaja 
Martti Luther hylkäsi katolisen hyviin 
tekoihin perustuvan pelastusopin. 
Kun köyhiä ei enää tarvinnut auttaa 
sielun autuuden takia, köyhien hoita-
misesta tuli yhteiskunnan asia. Roma-
nikerjäläisten kohtalon seuraaminen 
onkin vahvistanut monen motivaa-
tiota säilyttää hyvinvointiyhteiskunta.

Vuonna 2004 McGrath arveli, että 
ateismin aurinko on jo laskemassa, 
ja muuta on tulossa tilalle. Ehkäpä 
nykyhetken tietämyksen valossa 
uudeksi suurimmaksi ihmismielen 
imperiumiksi pyrkii uudestaan islam. 
Islam ei ole puhtaasti uskonto, vaan 
totalitaarinen yhteiskuntamalli, jota 
johdetaan ankaralla sharialailla. Iranin 
presidentti Ahmadinejad ja maata 
johtava shiamuslimipapisto uskovat, 
että islamin 12. imaami Mahdi  eli 
messias on jo nyt tulossa näkyvästi 
maan päälle ja valmis veriseen maail-
manvalloitukseen.  Jos radikaali islam 
onnistuu tehtävässään, on olemassa 
vain yksi valinta: kääntyminen isla-
miin tai kuolema. 

Voiko tieteestä tietää?
Agnostikko sanoo, että Jumalasta ei 
voi tietää, ei ainakaan tieteellisellä 
tasolla. Yleensä agnostikko epäuskos-
saan kuitenkin kunnioittaa niitä, jotka 

uskovat. Sen sijaan ateisti vetää suo-
rasukaisia päätelmiä logiikan avulla, 
joka voi näyttää vaikuttavalta, mutta ei 
johda aukottomaan ja kestävään joh-
topäätökseen. Esimerkiksi yhdysval-
talainen paleontologi ja evoluutiobio-
logi sekä tieteenhistorioitsija Stephen 
Jay Gould toteaa, että darvinismista ei 
voi vetää mitään pitäviä johtopäätök-
siä Jumalan olemassaolosta. ”Tämä vie 
tieteelliseltä maaperältä filosofiseen 
hetteikköön. On myös naiivia kuvitel-
la, että luonnontieteet perustuisivat 
yksinomaan todisteisiin ja että niiden 
piirissä johtopäätöksiä voitiin tehdä 
ainoastaan vetoamalla tuohon todis-
tusaineistoon”, Gould toteaa. 

Tiedekään ei ole lahjomatonta, vaan 
raha ja valta ratkaisevat. Vahvaan 
asemaan päätynyt tiedemies voi pi-
tää hännystelijöidensä avulla loitolla 
kaikki ne tutkijat, jotka horjuttavat 
hänen tutkimustuloksiaan. Rahoitusta 
saavat parhaiten ne tutkimuslinjat, 
jotka hyödyttävät ison rahan ja vallan 
piirejä. Kriittiset ajattelijat vaiennetaan 
apurahojen ja virkojen kieltämisellä 
sekä kieltäytymällä ottamasta vastaan 
väitöskirjoja arvioitaviksi. 

Tästä ei pidä kuitenkaan vetää joh-
topäätöstä, että kaikki tiede on epä-
luotettavaa sen enempää kuin että 
kaikki, jotka uskovat Jumalaan, ovat 
älyllisesti vajaita. Vihamielinen kiistely 
on tehnyt hallaa molemmille tieteen-
aloille (kyllä, teologia on tiedettä!), kris-
tillisestä rakkaudesta puhumattakaan. 

Anne Lagerstedt

Darvinismista ei voi vetää mitään pitäviä 
johtopäätöksiä Jumalan olemassaolosta. On 
yhtä mahdotonta todistaa materian alkusyntyä 
kuin Jumalan alkuperää. Se, joka tietää, 
kuinka hiuksenhienoista säädöistä maapallon 
magnetismin, läheisyyden auringosta ja muiden 
tekijöiden summasta elämän mahdollistamisessa 
on kysymys, ei voi uskoa kaiken olevan sattumaa.

K
uva: A

nne Lag
ersted

t

Lähteet: 
Dawkinsin Jumala. Alister McGrath, 
Kirjapaja 2006
Ateismin lyhyt historia. Alister McGrath, 
Kirjapaja 2004
Kristofoobikot kuriin. Janne Villa, Sana 
Plus helmikuu 2011.
Video: The coming is upon us   http://
atimetobetray.com/blog/iran-leaders-
the-coming-is-upon-us-–-israel-shall-be-
destroyed-watch-the-video/ 

Foto: Mao Lindholm
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Kutsut

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.

Ministeri Helvi Sipilä sai partiossa 
ensimmäiset kokemuksensa yhteis-
kunnallisista ja kansainvälisistä luot-
tamustehtävistä. Helvi  ’Heli’ Sipilä 
liittyi 12-vuotiaana Lahden Tähtityt-
töihin, toimi Suomen Partiotyttöjär-
jestön ja Partiotyttöjen maailman-
liiton WAGGGS:n puheenjohtajana, 
hoiti omaa lakiasiantoimistoa, toimi 
YK:n erityistehtävissä ja pitkään myös 
YK:n apulaispääsihteerinä. Hänelle on 
myönnetty ministerin arvonimi ja Suo-
men Partiolaiset on nimittänyt hänet 
kunniapartiolaiseksi. Myös NNKY:llä 
on historiallisesti tiivis side partioon. 
Tällä hetkellä on vielä toiminnassa 
muutama NNKY:hyn liittyvää paikallis-
ta partiokuntaa mm. Tampereella.

Suomen Partiolaiset aloitti tänä vuon-
na Helvi Sipilä -seminaarien pidon 
Sipilän kunniaksi ja nuoriin vaikutta-
miseksi. Vuosi 2011 on EU:n vapaa-
ehtoistoiminnan teemavuosi, jota 
toteutetaan kaikissa EU-jäsenmaissa. 
Vuoden tavoitteena on tuoda esiin 
vapaaehtoistoiminnan merkitystä, li-
sätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta 
sekä saada uusia vapaaehtoisia mu-
kaan toimintaan. 

Lyhytaikaisen sitoutumisen 
ongelma
Oikeusministeri Tuija Brax tulee par-
tioperheestä. Hänelle Helvi Sipilä on 
naisjuristien esikuva. Partio on monen 
johtajan koulu ja luotettava paikka tuo-
da esille nuorille tärkeitä kysymyksiä. 
Keskimäärin jokainen suomalainen on 
kolmen järjestön jäsen.  Muiden muas-
sa liikuntajärjestöissä on huomattu, että 
sitoutuminen on kuitenkin lyhytaikaista.

”Äänestysaktiivisuus nuorten ja vanho-
jen välillä on Suomessa Euroopan suu-
rin. Laajin äänestäjäkunta on eläkeläiset. 
Nuorten ääni ei kuulu riittävästi oman 
passiivisuuden takia. Äänestämättö-
myys jää yleensä pysyväksi yhdenkin 
väliin jätetyn kerran jälkeen. Samalla jää 
väliin vaikutusmahdollistus!”, Brax muis-
tuttaa.

 

Usko ”yhden äänen” merkitykseen on 
nuorilla pieni.  ”Nuoria voidaan akti-
voida vain arvostamalla nuorten omia 
tapoja vaikuttaa.  Yhdistysmaailma ei 
vielä ole valmis siihen, että jokainen 
voisi osallistua päätöksentekoon In-
ternetissä. Fyysistä kokoontumista pi-
detään ehdottoman tärkeänä. Mutta 
nettiyhteisöt ovat kuitenkin tärkeitä 

nuorille. Sosiaaliset mediat ovat tul-
leet jäädäkseen, sitä on kunnioitetta-
va. Tuoreeltaan nähdään netin voima 
Pohjois-Afrikassa”, Brax toteaa.
Ja lopuksi vinkki oikeusministeriltä: 
Verottaja ei aina kunnioita järjestöla-
kia, joten kannattaa aina tehdä valitus 
epäedullisissa verotuspäätöksissä.

Muiden auttaminen pienentää 
omaa taakkaa
Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri 
Kristiina Kumpula iloitsee vapaaeh-
toisuuden kasvamisesta: ”Kuuluminen 
itseään suurempaan tekee meistä sil-
lanrakentajia ja viestinviejiä. Vapaaeh-
toistyö voi olla yksi tapa selvitä omista 
kriiseistä ja traumoista. Talkoo- ja va-
paaehtoistoiminta synnyttää ja vah-
vistaa omaa ja muiden hyvinvointia. 
Järjestöjä valitaan oman elämäntilan-
teen sallimaan rakoon lyhyeksi aikaa. 
Joustavuus voi antaa mahdollisuuden 
saada ihmisen sitoutumaan pitkäai-
kaisesti.”

”Kolmas sektori on vahva Suomessa, 
mutta vain puolella järjestöistä on 
konkreettista kosketuspintaa mo-
nikulttuuriseen nuorisotoimintaan”, 
valittaa vähemmistövaltuutettu Eva 
Biaudet.  Urheilutoiminta ja opiskeli-
jajärjestöt ovat suosituimmat. ”Koulu 
ei tarjoa nuorille yhteisöllisyyden tun-
netta. Syrjintäkokemukset ovat lasten 
ja nuorten arjessa yleisiä, ja ikävät 
kokemukset vaikuttavat voimakkaas-
ti.  Aikuisilla ei näytä olevan keinoja 
lopettaa syrjintää. Järjestötoiminta 
voi tarjota kokemuksen kuulua yhteis-
kuntaan, edistää yhteenkuulumisen 
tunnetta, omaa identiteettiä ja tarjota 
sosiaalista pääomaa ja verkostoa”, Bi-
audet rohkaisee.

Anne Lagerstedt

Helvi Sipilän esimerkki nuorille innostaa:

Vapaaehtoisena vaikutat

NNKY:n Maailmanneuvosto (World 
YWCA Council) kokoontuu joka neljäs 
vuosi, nyt 10.–16.7.2011 Zürichissä,  
Sveitsissä.  Tämä kokous on vuonna 
1855 alkunsa saaneen kansainvälisen 
NNKY-liikkeen ylin päättävä elin ja 
siihen voivat osallistua kaikki kansal-
liset NNKY:t. NNKY-liikkeeseen ja sitä 
kautta Maailmanliittoon kuuluu nyt 100 
varsinaista kansallista jäsenyhdistystä. 
Liike toimii 120 maassa noin 23000 
paikallisyhdistyksen voimin ja sen 
vaikutuspiiriin kuuluu noin 25 miljoonaa 
ihmistä. NNKY-liiton hallitus on päättä-
nyt lähettää Maailmanneuvoston kok-
oukseen 6 virallista kokousedustajaa ja 
7 tarkkailijaa. Osa tarkkailijoista toimii 

kokouksen ajaksi pystytettävän Ruusu-
kuja 76 -näyttelyn vastaavina hoitajina 
yhdessä Saksan NNKY:n edustajien 
kanssa. 

Kansainvälisellä NNKY:llä on mm. YK:n 
ECOSOC-yhteistyöstatus, yhteistyö-
sopimus UNICEFin, UN Women:in ja 
UNAIDSin kanssa. Liikettä voidaan 
monella tavoin pitää kansalaisjärjestö-
toiminnan uranuurtajana ja naisten 
aseman parantamiseen liittyvänä as-
iantuntijatoimijana monissa maissa. Eri 
puolilla maailmaa NNKY:itä arvostetaan 
erityisesti johtajuus- ja vapaaehtois-
toiminnan koulutuksen kehittäjänä ja 
järjestäjänä sekä tyttöjen ja naisten 

asemaan liittyvän lainsäädännön ja 
koulutus- ja toimintamahdollisuuksien 
edistäjinä. 
 
Tämän Maailmanneuvoston kokouksen 
osana järjestetään naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa käsittelevä erillinen konfe-
renssi sekä seminaaripäivät nuorille 
naisille ja yhdistyksen johtamisesta 
kiinnostuneille. Kokoukseen kuuluvissa 
lukuisissa työpajoissa ja kuulemisti-
laisuuksissa saadaan monin eri tavoin 
tietoa siitä, miten NNKY kannustaa 
naisia aktiiviseen kansalaisuuteen 
katastrofienkin keskellä. 

Lisätietoja: www.worldywca.org

Partio oli vahvasti osa NNKY:n nuoriso-
työtä 1950–1960 -luvuilla. Suomen Siniset 
Partiotytöt (kuvassa Lahden Sinisten 
Partiotyttöjen ryhmä) alkoivat pohtia 
oman erillisen järjestön lopettamista ja 
sulautumista valtakunnalliseen Suomen 
Partiotyttöjärjestöön. Viime aikoina on 
tehty yhteistyötä mm. Turun, Tampereen 
ja Joensuun  NNKY:n sekä Helsingfors 
KFUK:n kanssa. 

Mikä on NNKY:n Maailmanneuvosto?
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Kirjoja

Kirjoja

Kirjoja,
Kahvila 
Rakkaus

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

Lahden NNKY, 
Vääksyn NNKY ja 

NNKY-liitto 
järjestävät 13.–15.5.2011 

Lahden kirkkopäivillä:

Mitä rakkaus on? 
Kahvila Rakkaus tarjoaa lyhyitä 

alustuksia ja keskustelunavauksia 
rakkaudesta. Meillä voit nauttia 
kahvilan suolaisia ja makeita anti-
mia, kuunnella musiikkia ja katsoa 
performanssiesityksiä tai levähtää 
rentoutusterapiassa. Kaiken tä-
män kokoamme tietenkin – rak-
kaudesta. Tervetuloa!

NNKY | KFUK | YWCA on 
kansainvälinen ja ekumeeninen 
naisten ja tyttöjen liike. Osallistu 
omalla tavallasi monipuoliseen 
toimintaan. www.ywca.fi

Peippo vei. Heli Laaksonen. Otava.

Tunnustan ett-
en ole runoih-
misiä, mutta 
H e l i  L a a k -
sosen usein 
humoristiset, 
yllättäviä rin-
nastuksia sisäl-
tävät ja herkät 
runot puhut-

televat minua. Ehkä minussa on vielä 
toivoa tai sitten olen löytänyt oman ru-
noratsuni. Lounaissuomalaisena minua 
innostaa runoilijan Uudenkaupungin 
murre, vaikka en osaakaan kyseistä mur-
retta joitain fraaseja lukuun ottamatta. 
Ensikosketukseni Laaksosen runoihin oli 
traagisen hauska masentuneen sängyn 
tarina runossa “Sänkyn kans” kokoel-
masta Pulu uis (2000). Heli Laaksosen 
uusi runokokoelma Peippo vei sisältää 
tällä kertaa mm. kaksisuuntaiseen mie-
lialahäiriöön sairastuneen karhun, vuo-
siloman vieton siirtolohkareen kanssa 
ja muita ihania rinnastuksia elämästä ja 
rakkaudesta.
Anne Lagerstedt

Köyhien Raamattu. Kari Latvus, Sakari 
Häkkinen, Hanne von Weissenberg. 
Kirjapaja.

Viime vuosisa-
danlopun uus-
l iberalistisen 
kovat asenteet, 
joissa työttö-
myys ja köyhyys 
nähdään yksi-
lön omana vika-
na ja osoitukse-
na moraalisesta 
huonommuu-
desta, pitävät 

pintansa Yhdysvalloissa ja horjuttavat 
pahasti myös suomalaisen hyvinvointi-
valtion perustaa. 
   Köyhien Raamattu on kolmen teolo-
gin Kari Latvuksen, Sakari Häkkisen 
ja Hanne von Weissenbergin vahva 
puheenvuoro köyhien puolesta ja perus-
teellinen eksegeesi Raamatun opetuksis-
ta köyhyydestä ja rikkaudesta. Mukana 
on yllättäviä uusia oivalluksia, joista moni 
on tuotu ”kenttägallupina” Afrikasta, 
jonka köyhien asemaa voi hyvin verrata 
raamatunajan köyhien asemaan. Esimer-
kiksi Lesken ropo -kertomusta on pidetty 
malliesimerkkinä anteliaisuudesta, mut-
ta ehkä sittenkin kyse oli riistosta. Lesken 
oli pakko maksaa temppelivero vaikka 
viimeisellä kolikollaan. Jeesus teki omalla 
uhrillaan tarpeettomaksi kaikenlaiset 
uhrit ja ansiot. 
  Kirjassa on mukana myös paljon kyseen-
alaisia ajatuksia, kuten väite siitä, että 
Jeesus mahdollisesti ei osannut lukea. 
Jossain kohdin jopa kyseenalaistetaan 
pelastus yksin armosta! Kirjoituksissa 
on myös naiivia suhtautumista Israelin 
ongelmiin väittämällä, että intifada 
(Israelin arabien kansannousu) olisi väki-
vallatonta vastarintaa. Kun muistamme, 
miten väkivaltainen esimerkiksi toinen 
intifada oli, ei voi muuta kuin ihmetellä 
moista ajatusta. Nyt on pelättävissä 
kolmannen intifadan syttyminen, kun  
Itamarin pikkukylässä murhattiin raa’asti 
yöllä nukkuva viisihenkisen juutalaisper-
he. Hamas ylistää kolmen arabinuoren 
tekoa sankarillisena.  Uhkaukset ovat  

yhä voimistuneet, joten pidän tärkeänä, 
että asioista puhutaan niiden oikeilla 
nimillään.  
AL

Hoivakodin kissa Oskar. David Dosa. 
Otava. Käännös Pekka Tuomisto.

Tutustuin saat-
tokodin kuole-
via potilaita loh-
duttavaan kis-
saan jo pienessä 
lehtiju-tussa 
noin vuosi sitten. 
Nyt kissan – ja 
sen potilaiden 
– tarina on jul-
kaistu Suomes-
sakin kirjana. 
Yhdysvaltalai-

nen hoito- ja kuntoutuskeskus Steere 
House oli kissatalo jo uudisrakennuksen 
rakentamisesta lähtien. Kulkukissa Henry  
pysytteli sitkeästi rakennustöiden aikana 
tontilla ja varasteli välillä rakennusmies-
ten eväitäkin. Kun talo valmistui, kissa 
livahti pysyvästi talon asukkaaksi. Kar-
kotusyritykset olivat täysin turhia. Siitä 
lähtien potilaiden ja henkilökunnan ilona 
on ollut pysyvästi useita kissoja. 

Taloon saapui myös Oscar-kissa, joka 
pian herätti henkilökunnan huomion. 
Muutoin hieman epäseurallinen mirri 
valitsee erehtymättä seuraavan tuonil-
maisiin lähtövuorossa olevan potilaan 
ja kierähtää kuolevan viereen pysyen 
tämän rinnalla loppuun asti. Näin se loh-
duttaa sekä kuolevaa että saattamassa 
olevia omaisia. Lääkäri David Dosa voitti 
ennakkoluulonsa ja alkoi haastatella 
sekä  Oskarin edesmenneiden potilaiden 
omaisia että hoitokodin henkilökuntaa. 
Kirjasta kiertyy esiin kaunis kertomus 
ihmisistä ja eläimistä, joiden keskinäinen 
rakkaus koskettaa sydäntä.   AL

Mieli maasta – Masentuneen nuoren 
kohtaaminen ja tukeminen. Toim. 
Anna-Liisa Lämsä. PS-kustannus.

Joka päivä viisi 
alle 30-vuoti-
asta nuorta tai 
nuorta aikuista 
siir tyy työky-
vyttömyyseläk-
keelle mielen-
terveyssyiden 
takia. Masen-
nus, kuten myös 
m o n e t  m u u t 
mielentervey-

den häiriöt, alkaa usein nuoruusiässä. 
Masennusriski kasvaa huomattavasti 
murrosiän alkamisen jälkeen ja uusien 
masennusjaksojen riski on suurimmil-
laan 15–18-vuotiailla. 

Nuoruusikä on luonnostaan täynnä muu-
toksien ja pettymysten sietämisen opet-
telua. Masennusriskiä voidaan pienentää 
tukemalla jo lapsuusiässä tervettä kasvua ja 
kehitystä. Ennalta ehkäisevän tuen avulla on 
mahdollista saada masentuneiden nuorten 
määrä laskemaan. Nuoria kohtaavat aikuiset 
tarvitsevat keinoja torjua masennusta ja 
puuttua huomaamaansa huolestuttavaan 
tilanteeseen esimerkiksi tunnistamalla 
oppimisvaikeudet varhaisessa vaiheessa. 
Lisäksi tunne-elämän työstämisessä apuna 
toimivia taide- ja liikunta-aineita tulisi lisätä 
opetussuunnitelmaan. 

Teoksessa Mieli maasta – Masentuneen 
nuoren kohtaaminen ja tukeminen kerro-
taan keinoista, joiden avulla aikuiset voivat 
ottaa nuoren masennuksen puheeksi ja 
auttaa nuorta löytämään itselleen omi-
naisia tapoja käsitellä stressiä ja ristiriitaisia 
tunteita selviytyäkseen myös aikuistumisen 
haasteista.

Kuplivaista – hur-
maavia ja vas-
tustamattomia 
ajatuksia naisen 
elämästä. Toim. 
Tiina Laaninen. 
Kirjapaja.

M u m m o l o -
g i a a .  M a i j a 
Paavilainen. 
Kirjapaja.

”Mummologi-
asta voi väitellä 
mutta ei suo-

rittaa loppututkintoa” -ajatelma kuvaa 
parhaiten Maija Paavilaisen uusinta 
piirrosmietekirjaa Mummologia. Paavi-
lainen näkee suhteen lastenlapsiin sekä 
mummoa itseään ravitsevana että lasten 
turvaverkkona toimimisena. Ja hyvä 
muistutus meille kaikille aikuisille on se, 
että maailma muuttuu jos mummo ei 
siirrä ennakkoluulojaan lastenlapsilleen.
  Tiina Laanisen toimittama ja Sanna 
Pelliccionin kuvittama mietekirja Kupli-
vaista – hurmaavia ja vastustamattomia 
ajatuksia naisen elämästä sisältää aja-
tuksia herättäviä, humoristisia ja mieltä 
rohkaisevia lauselmia. ”Rakkauden teot 
ovat aina rauhan tekoja.”
AL

Myötätunto. Ole läsnä, elä mukana. 
Margit Sjöroos. Minerva. 

”Myötätunto on so-
siaalisten taitojen 
kuninkuuslaji, haas-
tavin ja palkitsevin 
vuorovaikutuksen 
muoto”, määrittelee 
Margit Sjöroos kir-
jassaan Myötätunto. 
Ole läsnä, elä muka-
na. Yhteiskunta on 
narsistinen ja sen 

ihmiskuva rakkaudeton ja rujo. Narsisti-
sen yhteiskunnan tuottama puuttumat-
tomuus, vähättely ja välinpitämättömyys 
lähestyvät väkivallan muotoja, ja media 
”kasvattaa” yhteisöä häpäisemällä yksi-
löitä ja yhteisöjä. Sjöroos etsii syitä myö-
tätunnon vähäisyyteen ja etsii ratkaisuja 
myötätuntoisuuden kasvattamiseen 
sekä yksilö- että yhteisötasolla. Ajankoh-
tainen kirja!
AL

Perhe paineessa? Manifesti riittävän 
vanhemmuuden puolesta. Carl Ho-
noreé. Suom. Tiina Sjelvgen. Bazar.

Luin tätä kirjoittaessani lehdestä (TM 
6/11), että Suomessa jo alle 10-vuotiaat 
lapset ylittävät pysyvästi verenpaineen 
ihannetason (100/60–70), joka Etelä-
Amerikan intiaaneilla pysyy samana 
läpi koko elämän. Suorituskeskeisyyden 

tunkeutuminen 
lasten elämään 
h u o l e s t u t t a a 
myös toimit-
taja Carl Ho-
noréta. Hänen 
kirjansa Perhe 
paineessa? Ma-
nifesti riittävän 
vanhemmuuden 
puolesta ei ole 
kasvatusopas 

vaan haaste kaikille aikuisille katsoa, 
mihin kilpailuyhteiskunta on meitä 
johtamassa. Lapsiin suhtaudutaan suun-
nitelmallisesti ja tavoitehakuisesti. 
Lapsia yritetään viritellä jo kohdussa 
sivistymään ja kehittämään aivojaan. 
Vähemmän ymmärretään sitä, että pieni 
ihmistaimi kehittyy parhaiten rakkau-
dessa, hyväksynnässä ja läheisyydessä. 
Ja entä ne verenpaineet…
AL

Virtaus ja vastarinta. Nainen matkalla 
minuuteen. Carita Hellsten, Kirjapaja.
Vanhemmuus. Vastuullista vallan-
käyttöä. Tommy Hellsten. Kirjapaja.

Naisten vastuuta omasta elämästä ja 
vanhempien vastuuta lapsista perään-
kuuluttaa tunnettu terapeuttipari Tom-
my ja Carita Hellsten. Tommyn kirja 
Vanhemmuus – Vastuullista vallankäyttöä 
on uudistettu neljäs painos (ei tosin suu-
rin muutoksin) ja Caritan kirja Virtaus ja 
vastarinta. Nainen matkalla minuuteen 
on osoitettu naisille oppaaksi omaan 
minuuteen. Siinä missä Tommy moittii fe-
minismiä ja naisia äitiyden hylkäämisestä 
sekä miehiä vastuun karttelusta, Carita 
etsii ulostietä äitiyden loukusta. Häpeän 
voittaminen, oman tahdon löytäminen, 
oman tilan ottaminen ja seksuaalisten 
haavojen parantaminen ovat teemoina 
tärkeitä. Itse asiassa ne ansaitsisivat pal-
jon laajemman käsittelyn kuin saavat! 
Carita Hellsten tutkii haavojaan ja etsii 
parannusta. ”On äärettömän tärkeää, 
että kuulemme sisäistä lastamme”, hän 
toteaa.   AL

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

www.helka. 
reservations@helka. 
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klo 10–16, Laajarannan huvilalla, Humalniementie 15. 
Huom! Muutokset mahdollisia.
    
3. Pe–la 6–7.5 klo 17 alkaen Tyttöjen Yö -tapahtuma 
kaikille 10-15-vuotiaille Pakilan NMKY-talolla, Palo-
suontie 4. Ilmoittautumiset toimistoon 3.5. mennessä.

Hinta: 10€/kerta. Sisältää ruoan, materiaalit ja tapatur-
mavakuutuksen. Ilmoittautumiset ja lisätietoa Laajasa-
lon ja Pakilan Helmistä: www.hnnky.fi/ilmoittautumiset, 
toimistosta tai Katrilta.

          VAPAAEHTOISEKSI? 

Helsingin NNKY:ssä on mahdollisuus monipuoliseen 
vapaaehtoistyöhön omien vahvuuksien ja kiinnostuk-
sen mukaan. Vapaaehtoiset voivat toimia HNNKY:n 

työryhmissä, kuten talous-, tiedotus- tai aikuis- ja 
perhetoiminnan suunnittelu, osallistua retkien, ta-
pahtumien 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.
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-vuotisjuh-
lanäyttely. 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 askar-
rellaan, 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

25.5. klo 17.00 kevään toiminnan päättäjäiset ja lappi-
ilta Männikköniemen kesäkodilla. Tarjolla saunomista, 
makkaran paistoa ja yhdessäoloa. TERVETULOA !

Järjestösihteeri Riitta Räntilä NNKY-liitosta tulee ker-
tomaan Tunturikeimiön Yöttömän yön viikosta 27.6.–
1.7.2011. (ks. Näkyvä Nainen no 6/2010 s. 9).

Toimintaryhmät jäävät kesätauolle. Syksyllä toiminnot 
jatkuvat ohjaajien ilmoittamana ajankohtana.  Hyvää 
kesää!

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi->paikallisyhdistykset
Lisätietoja toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 
päivystys ma ja to klo 9-12 NNKY:n toimistossa 
p. (014) 213 037, muina aikoina p. 040 740 4472.
Tilaisuudet osoitteessa Puistotori 4 ellei toisin mainita.
 
Tiistaina 17.5. klo 17 kaikille avoin tuunaus- ja taide-
työpaja
Tiistaina 17.5. klo 18 Latinanpiiri
Tiistaina 24.5. klo 18 Kirjapiiri I Alexandra Salmela: 27 
eli kuolema tekee taiteilijan
 
MONIMESSI - monikulttuurinen perhekahvila Puisto-
torilla toukokuun loppuun asti perjantaisin  klo 9.30-
12.00 Järj. Jyväskylän NNKY, Monikulttuurikeskus Glo-
ria ja Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut. 
 
Ilmoittautuminen syksyn muskariryhmiin alkanut. 

Vertaisryhmä raskaudenkeskeytyksen kokeneille
ASKELEET abortista toipumiseen on pienryhmä, 
jossa voi turvallisessa ilmapiirissä puhua omista 
tunteistaan niiden kanssa, joilla on ollut samankaltai-
nen kokemus. Kysy lisää numerosta 044 576 6670 
ma–pe klo 17–21.00. 

Auttava puhelin
ITU -puhelimeen voit soittaa, kun haluat keskustella 
raskaudenkeskeytyksen mahdollisuudesta ja muista 
vaihtoehdoista kuten adoptiosta tai lapsen pitämi-
sestä. Saat rauhassa miettiä, mikä on sinun oma 
ratkaisusi tässä kysymyksessä. Voit soittaa myös 
silloin, kun olet käynyt läpi raskaudenkeskeytyksen ja 
kaipaat kuuntelijaa. Mikkelin numero 0440 226 226 
vastaa arkisin klo 17–21.00.

Kutsuttu välittämään 
Mikkelissä järjestetään kriisiraskaustyöstä kiin-
nostuneille koulutusta syksyllä 2011. Kurssi antaa 
valmiuksia kohdata vaikeassa elämäntilanteessa 
olevia tyttöjä ja naisia. Kurssi on Laajalammen seura-
kuntakodilla 22.–25.9. Voit kysyä lisätietoja auttavan 
puhelimen kautta ja projektivastaava Outi Papuselta 
numerosta 050 401 5567.

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.

Mitä haluat tietää hiv/aidsista? Yleisötilaisuus ti 
17.5. klo 18 kaupunginkirjaston Pakkalan salissa. 
Kirjaston aulassa esillä tietoa hiv/aidsista sekä toimi-
joiden esittelyä klo 16 lähtien. Tervetuloa etsimään ja 
löytämään tietoa! Järjestäjinä hiv-tukikeskus, OYSn 
infektiopoliklinikka ja Oulun NNKY.

Seikkailujen saari –päiväleiri. Tervetuloa etsimään 
kesälomafiilistä Raatin nuorisotalolle ma-to 20.–23.6.! 
Päiväleirille kutsutaan 8–1-vuotiaita tyttöjä ja poikia 
urheilemaan, uimaan, kuvataiteilemaan ja seikkaile-
maan. Järjestäjinä ovat Oulun NMKY ja Oulun NNKY. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Erja Paso-Hietala, puh. 
08-815 5554 arkisin klo 12–16. Sitovat ilmoittautumi-
set 27.5. mennessä, leirille mahtuu 30 lasta. Leirin 
hinta on 40 €.

Kansanlaulumessu Pyhän Luukkaan kappelissa 
juhannuspäivänä 25.6. klo 10. Toimittaa Lauri Kujala, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallunki, avustaa Pertti Haipo-
la. Juhannusta kaupungissa viettävä, olet sydämelli-
sesti tervetullut!

Syksyn ensimmäinen käsityökahvila 16.9. klo 
13–14.30. Ota oma käsityösi mukaan ja tule tapaa-
maan muita samanhenkisiä!
Kamalat äidit -vertaisryhmä jatkaa kokoontumisia 
syksyllä. Jos olet kiinnostunut vertaisryhmästä, ota 
yhteyttä: nnky.oulu@co.inet.fi

Viikoittain kokoontuvat

Toimintaryhmän ovat jääneet kesätauolle, syksyllä 
jatketaan viikolla 37, ellei toisin mainita.

Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan äiti-Teresan 
peittoja.
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, 
jutellaan, kahvitellaan. Sisältö vaihtelee toiveiden ja 
ajankohdan mukaan.
Ke klo 19 Hiljaisuuden rukoushetki tuomiokirkon 
kryptassa. Teetä tarjolla jo klo 18.30 (alk.7.9.)
To klo 15-17 monikulttuurisessa naisten kerhossa 
askarrellaan, jumpataan, jutellaan, tehdään tutustu-
misretkiä. 
Piirustus- ja akvarellikurssi kokoontuu syksyn 
aikana 10 kertaa, alkaen 13.9. klo 18. Ohjaajana Anni 
Arffman. Osallistumismaksu 30 euroa. Voit ilmoittau-
tua jo syksyn ryhmään, puh. 040 751 4480!

Kirpputori jää kesälomalle 16.6. Toimisto kiinni 20.6. 
– 7.8.2010. Virkistävää kesää!

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 Pykä-
läinen, p. 0440 520 524, marra@suursaimaa.com

Sysmän NNKY

Paikallisyhdistysten tapahtumatiedot 
voi lähettää Näkyvän Naisen toimitukseen 
osoitteella: mari.hyttinen@ywca.fi
Seuraavan numeron aineistopäivä on 
15.8.

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

Just nu kan man bekanta sig med utställningen 
“Kvinnorum – 100 år liv och gärningar” i Seder-
holmska huset, Alexandersgatan 18. Kvinnoorganisa-
tionernas 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 
puh. 044 5944 528 hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi

Nuorisotoiminta: toiminnallinen sihteeri Katri Mäki, p. 
0400 582 437, katri.maki@hnnky.fi
Muu säännöllinen toiminta sekä ilmoittautumiset 
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
     

27.–29.5. Tyttöleiri Meriharjussa. Lisätietoa Katrilta. 
28.–29.5. Maailma Kylässä -festarit

9.3.–28.8.2011 Naisten Huoneet-elämää ja tekoja 
-näyttely, Sederholmin talo, Helsinki

Ruusukuja 76 -näyttely Vuosaareen syksyllä 2011. 
Vapaaehtoisia avustajia otetaan mukaan.

24.9. Etelä-Suomen NNKY:iden yhteistapaaminen 
Helsingissä. Lisätietoa puheenjohtajalta.

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Ompelutupa torstaisin klo 17–20 HNNKY:n toimiti-
lassa. Ohjaajana Marika Karttunen. Toiminta on mak-
sutonta ja kaikille avointa. Kevätkausi 13.1.–5.5.2011.

Jos olet kiinnostunut Ikonikurssista tai muusta aikui-
sille suunnatusta kurssitoiminnasta syksyyn 2011, ota 
yhteys toimistoon.

Ilmoittautuminen syksyn 2011 muskaritoimintaan 
alkaa toukokuussa. Järjestäjät Helsingin NNKY ry ja 
Agricolan kirkko.
 
NUORISOTOIMINTA
Kevään kerhokausi päättyy 13.5. Kerhojen yhteinen 
retki toukokuussa. Lisätietoa ohjaajilta.

Ilmoittautuminen syksyn kerhotoimintaan alkaa ma 
15.8. Kerhokausi alkaa viikolla 36. Lisätietoa netti-
sivuilta tai toimistosta.

Helsingin NNKY:n uudesta Tyttöjen Tupa -hankkees-
ta Itä-Helsinkiin saat lisätietoa Katrilta.

Ilmoittautuminen kesäkerhoihin on alkanut! Kesäker-
hot 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 Vuosaaren kirkolla 6.–10.6. ja 
13.–17.6. 
Hinnat: 60e/ 1viikko ja 100e/ 2viikkoa. Ilmoittautu-
miset: HGC 1 ja 2 www.hnnky.fi/ilmoittautumiset tai 
HNNKY:n toimistoon. 
Kirkon kerhot: 050-5345735. Järj. HNNKY ry ja 
Vuosaaren seurakunta.

Kevään loput Helmi-tyttöjen päivät

1. 10–13-vuotiaille Töölössä la 16.4 Töölön seurakun-
takoti, Runeberginkatu 39. 
Hinta 5e/kerta. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Sanna 
Yli-Koski, vs. nuorisotyönohjaaja, Taivallahden seura-
kunta, p.09 23405905 / 050-4081985.

2. 10–14-vuotiaille Laajasalossa su 17.4. ja 22.5. 

Lisätietoa nettisivuilta!
 

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

Lanttilenkki perinteiseen tapaan Keinukallion maas-
tossa ke 11.5. alkaen klo 18. Tervetuloa liikkumaan hy-
vässä seurassa! Samalla voit tuoda keräämiäsi lantteja 
Pienimmän lantin yhteisön työhön.

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

Pe–su 13.–15.5. ITU-koulutus II osa; Kutsuttu välittä-
mään.

Su  22.5. kevätjuhla  klo 14, lauluryhmän järjestämä.
Toukokuun lopulla retki Rautavaaralle, ilm. Savon 
Sanomissa myöh.
Kesä-, heinä-, elokuun mahdollisista retkistä ilm. 
paikallisesti.

SYYSKAUSI  alkaa  ystävätapaamisella su 11.9. klo 
14.
Virkistävää kevättä ja kesää kaikille!

Lahden NNKY
Lahden NNKY ry
Vapaudenkatu 8, 15110 LAHTI
p. (03) 734 9797
ywca@phnet.fi
Eija Lahti p. 050 545 3038
Toimiston päivystysajat: 
ke 9.00–14.00 ja pe 11.00–14.00

Markkinakahvila ja Kirppis markkinapäivinä klo 
8.00–13.00 

TariNainen-illat: Jokaisen naisen takana on tarina.
1 x kk, klo 18.00, teetarjoilu ja pikkusuolainen. 
Seuraavista illoista saa lisätietoja toimistolta. 

Elokuvaillat kuukauden ensimmäinen torstai Kino Iiris 
ilm. Eijalle toimistoon.

Kahvila Rakkaus Kirkkopäivillä 13.–15.5. NNKY:n 
salissa pe klo 18.00–22.00,la klo 13.00–22.00, su klo 
12.00–16.00

Retket: Muhuun 15.–19.6. Soile Siltasen Tönise Maja-
taloon. H:gin Helkaan ja Suomenlinnaan. 

Nukkenäyttely heinäkuussa NNKY:n salissa. 

Pick-nick-retki elokuussa Mukkulaan saunomaan.
Tarkemmat tiedot retkien ajankohdasta saa toimistolta 
lähempänä tapahtumia.

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

Yksinhuoltajien kohtaamispaikka

SYLKKY muuttaa remontin tieltä Kotikulmaan, joka 
sijaitsee Porrassalmenkatu 59:ssa.
Siellä kokoonnutaan ainakin toukokuun ajan torstaisin 
klo 9.30–12.00. Tervetuloa lasten kanssa tai yksin 
löytämään vertaistukea yksinhuoltajan arkeen!

	 Paikallis-
yhdistysten	
	 			palsta
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Mm. Uskalla unelmoida: 
T-paita 18,-
Kangaskassi 5,-
Tiskiliina 2,-

Not for sale - vastusta ihmiskauppaa: 
T-paita 20,- UUSINTAPAINOS!

Tied. NNKY-liitto, p. (09) 434 2290,
leila.variola@ywca.fi

Ekumeeninen Naisjaosto

Heikki Huttunen uudelleen Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston pääsihteeriksi

  Suomen Ekumeeninen Neuvosto valitsi kevätkokouksessaan 28. 
huhtikuuta 2011 isä Heikki Huttusen (ort.) neuvoston pääsihtee-
riksi kaudelle 1.8.2011–31.7.2016. Huttunen on toiminut tehtävässä 
vuodesta 2006 lähtien.
  Heikki Huttunen valittiin tehtävään kansainvälisen kokemuksensa, 
ekumenian tuntemuksensa ja kielitaitonsa perusteella. Valintaan 
vaikutti lisäksi se, että on menestyksekkäästi hoitanut pääsihteerin 
tehtävää viisi vuotta. Valinta oli yksimielinen.

 Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on ollut päätoiminen pääsihteeri vuodes-
ta 1971 alkaen. Tehtävässä ovat aiemmin toimineet Risto Cantell, Inga-Brita 
Castrén, Jaakko Rusama ja Jan Edström.

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

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.

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton jäsenlehti 
(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.
Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Mari Hyttinen 
p. (09) 4342 2915, 050 588 6845, mari.hyttinen@ywca.fi
Tämän numeron toimitus ja taitto Anne Lagerstedt ja 
Nina Österholm.

uutiset
nyt

®

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

Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F, 33210 Tampere
p. (03) 254 4000, f. (03) 254 4044
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: p. (03) 254 4000, 
tnnky@tnnky.fi
Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat (Pamaus), 
Hilja-huone, Siskolikka, Itu-toimisto ja NMKY:n sali 
Puisto-Emmauksessa, Hämeenpuisto 14
Siskolikan olohuone ja Siskolikan koulutustilat, Sata-
kunnankatu 31 B-C, 3.krs
Hostel Sofia ja Sofiansali, Tuomiokirkonkatu 12, 
p. (03) 254 4020, f. (03) 254 4022, hostelsofia@
hostelsofia.fi, www.hostelsofia.fi
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie 5, 
33960 Pirkkala, 
p. (03) 254 4090, f. (03) 254 4099, kiviranta@kiviran-
ta.eu, www.kiviranta.eu

TILAISUUDET
Naisten saunailta pe 13.5. klo 18, Kivirannan ko-
kous- ja juhlakeskus
Lattaritanssia, iltahartaus, saunomista ja iltapala

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Rukoustunti ma ja to klo 8.30, ti ja ke klo 13, Itu-
toimisto
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille 
pe klo 13–16
Helmi-tyttöjenillat 15–20 -vuotiaille parillisten 
viikkojen to klo 18, aiheina 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
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, 
Pispalan valtatie 16, Asta Lehtimäki
- ke klo 18 (75min.), Vuorentaustan srk-koti, Maston-
tie 27, Ylöjärvi, Asta Lehtimäki
- pe klo 18 (75 min.), Kuljun seurakuntatalo Majakka, 
Tampereentie 262, ohjaajat Asta Lehtimäki, Kati 
Kujanpää, Senni Rönkkö ja Heli Orre
Gospel-spice ti klo 18 (75min.), Vatialan srk-koti, 
Holvastintie 6, Heidi Posti
Äiti–lapsi -lattarit ti klo 17, Aitolahden kirkko, Jense-
ninkatu 4, Kati Kujanpää
Lattari-tanssileiri, pe–su 19.–21.8., Sampola
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 alkaa helmi-
kuussa
- Kutsuttu välittämään -koulutuspäivä

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

Kevätretki Iniön kirkkoon ja Kustaviin ke 25.5. 
Lähtö Turun NNKY:n edestä klo 8.30.  
0400-821905 tai tnnky@saunalahti.fi)

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

Kevätretki Bragen museoon kesäkuun alussa, tark-
kaile seuratoimtapalstaa!

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 

NNKY-tuotteita 

Näkyvä Nainen® 2011
NRO  AINEISTOPV    LUKIJALLA

4 / 2011 15.8.   9.9.
NNKY / KFUK
5 / 2011 19.9.  14.10.
Kaamos / Mörketid
6 / 2011 7.11.  2.12.
Juhla / Fest
 
Jutut NNKY-paikallisyhdistyksistä ovat 
hyvin tervetulleita! Toimituksen yhteystie-
dot: 
mari.hyttinen@ywca.fi, 
puh. (09) 4342 2915. Naisten matka Tallinnaan 9.-10.9.2011 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaosto järjestää kirkollis-kulttuurisen tutus-
tumismatkan Tallinnaan 9.-10.9. Ryhmään otetaan 30 henkilöä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Majoittuminen on Birgittalaisluostarissa. Kaikenkattava hinta on noin 
€ 120,-. Lisätietoja antavat ja ilmoittautumisia vastaanottavat puheenjohtaja Outi 
Piiroinen-Backman, outi.piiroinen-backman@kolumbus.fi ja sihteeri Katri Tenhu-
nen, katri.tenhunen@helsinki.fi. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle ekumeeni-
selle matkalle!   

Uskalla unelmoida ja luoda uutta! 
NNKY:n tavoitteena on rakentaa tytöille ja naisille turvallinen 
elinympäristö, vahvistaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutu-
mista sekä rohkaista heitä osallistumaan yhteisönsä päätöksen-
tekoon. 

Lahjoituskohteet

Tyttöjen omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen (TyttiTalo /
vertaistuki)

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen uusin tavoin (Ruusukuja 76)

Eri-ikäisten naisten turvallisuuden parantaminen hauraissa maissa (Liberia)

Meidän lupanumeromme on 2020/2010/4505  ja keräystili (800013-704005) 
FI3980001300704005 
Voimassaolo aika 1.4.2011 – 10.2.2013 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta

Lasten viisautta

Aamulla mumma herätteli kohta 
neljä vuotta täyttävää Maijaa. Kun 
Maija uskaltautui peiton lämpimästä 
suojasta hereille, hän avasi silmänsä ja 
sanoi:

- Tiedätkö mitä unta minä näin?
- No, en tiedä.
- Näin unta, että mumma on 

suloinen.

Taitto/Layout Mari Hyttinen
Toimituskunta/Redaktionsråd Hilkka Lahti (Oulun NNKY), Leena Parviai-
nen (Joensuun NNKY), Monika Pensar-Granroth (Helsingfors KFUK), Anita 
Särkkä (Jyväskylän NNKY)
Tilaukset ja osoitteenmuutokset/ 
Prenumerationer och adressförändringar 
Leila Variola p. (09) 4342 2911, leila.variola@ywca.fi
Tili/Giro 800017-55602
Painos/Upplaga 3 300
Painopaikka/Tryck Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere 2011
ISSN 1797-8149
Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja Pohjoismaihin 
25 e, muualle 30 e. Vuosikerta sisältää kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlandet och de nordiska 
länderna 25 e, andra delar av världen 30 e. Årgång innehåller sex nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti/
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund
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Karitsan pää valuu valtoimenaan verta. 
Tarkemmin katsoessaan huomaa, että 
pää on huovutettua neuletta ja verivirrat 
punaisista T-paidoista leikattuja kangas-
suikaleita. Vaikuttava näky on kiinnitetty 
punaiseksi värjätylle virkatulle pitsiliinal-
le.

Teos on osa Helsingin Tuomiokirkkoseu-
rakunnan nuorisotyön kirkkotekstiilisar-
jaa. Kun seurakunta etsi kipeästi kaiva-
tuille tekstiileille tekijää, löytyi kuvatai-
teilija Goa von Zweygbergk. 

Valkaistut vaatteet
”Jokaisella tekstiilillä on omat raama-
tunkohtansa”, von Zweygbergk kertoo. 
Karitsa-tekstiiliin liittyy Johanneksen il-
mestyksen teksti: ”He ovat pesseet vaat-
teensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” 

”Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että 
tekstit tulivat vasta, kun kuvat olivat jo 
valmiita”, von Zweygbergk tosin tunnus-
taa.

Von Zweygbergkin liturgiset tekstiilit 
poikkeavat kaltaisistaan paitsi väreis-
sään, myös materiaaleissaan – ne on 
tehty muiden hylkäämästä kierrätysma-
teriaalista.

Vanhalle uutta käyttöä
Kierrätys on keskeinen akseli Goa von 
Zweygbergkin elämässä. Hän on toimi-
nut jo pitkään Emmaus-järjestössä, joka 
pitää kirpputoreja ja tukee tuotoilla sosi-
aalisia projekteja ulkomailla ja Suomessa.

”Emmauksella on valtavasti jätemateri-
aalia. Se on yhtä hyvää kuin myytäväkin 
tavara mutta sitä ei vain saada myydyksi. 
Sille haluttiin keksiä uutta käyttöä.” 

Niin syntyivät ompeluseurat. Idea van-
han ompeluseuraidean päivittämisestä 
2000-luvulle syntyi nopeasti. Yhtä nope-
asti idea muuttui käytännöksi. Vuonna 
2006 Goa von Zweygbergk toi kollegan-
sa kanssa Kiasmaan ensimmäiset Em-
mauksen ompeluseurat. Kuka tahansa 
saattoi istua kangasvuorten keskelle ja 
ruveta toteuttamaan visioitaan.

”Saimme aivan järjettömän hyvää palau-
tetta. On mahtavaa ommella yhdessä ja 
kokea yhteisöllisyys”, von Zweygbergk 
hehkuttaa. 

Muillekin kuin mummoille
Aiemmin mummojen hommaksi lei-
mautuneet ompeluseurat keräävät nyt 
ompelukoneiden ja saumureiden ääreen 
niin tuunauksen taitajia kuin käsityötrau-
moista kärsiviäkin. 

”Suurin saavutukseni on, kun sain kasi-
luokkalaiset pojat ompelemaan. He tu-
livat keskisormi pystyssä mutta lähtivät 
nopeasti mukaan.”
Goa von Zweygbergk on ompeluseu-
roissa ohjaajan ominaisuudessa. Silti hän 
vakuuttaa: ”Tärkeintä on unohtaa kaikki, 
mitä itse osaan.” 

Ohjaajan paikka on olla sekä tukena että 

inspiroivana esimerkkinä. Sellaisena von 
Zweygbergk on toiminut laajemminkin, 
sillä tuunauspiirejä surisee pitkin Suo-
mea. Von Zweygbergkin mielestä suo-
sion syy on yksinkertainen: ”Yhdessä in-
nostuminen on niin mahtavaa.”

Jätevaatteessa on jo kaikki
Goa von Zweygbergk työskenteli pit-
kään kuvataiteilijana. Sitten hän paloi 
loppuun. ”En enää voinut altistaa itseäni 
sille raadolliselle maailmalle, oman edun 
tavoittelulle”, von Zweygbergk kuvaa. 

Tässäkin Emmaus tarjosi von Zweygberg-
kille uuden tien. Hän alkoi tehdä katu-us-
kottavia design-luomuksia Emmauksen 
ylijäämävaatteista vuonna 2006. Vuonna 
2008 hän perusti oman Defender-yrityk-
sensä. ”Saan itse osallistua vaatteiden va-
lintaprosessiin”, von Zweygbergk kertoo. 

”Etsin aina tietynlaisia vaatteita: miesten 
kauluspaitoja, pukuja ja puuvillatrikoota.”

Ne muuttuvat von Zweygbergkin työ-
pöydällä muun muassa uniikeiksi Robin 
Hood -takeiksi tai Extended-T-paidoiksi. 
 
Usein kierrätysdesign keskittyy pelkkään 
kankaaseen ja hyödyntää vain kuosia. 
Goa von Zweygbergk näkee vaatteet toi-
sin, kuvanveistäjän silmin: ”Katson vaat-
teita kolmiulotteisena kappaleena, jossa 
on paljon hyödynnettävää. Jätevaatteis-
sa on koko pääoma olemassa: napit, om-
pelu, kaikki.” 

Arvoton nousee framille
Von Zweygbergkin vaatteet leikittelevät 
usein sukupuolella. Monet vaatteista on 
tarkoitettu niin naisten kuin miestenkin 
käytettäviksi. ”Esimerkiksi nyt päälläni on 

miesten kauluspaita, johon on lisätty fe-
miniininen elementti”, von Zweygbergk 
selittää ja heilauttaa röyhelökaulusta. 

Sukupuolten sekoittelussa von Zweyg-
bergk ei näe leikkiä suurempaa sisältöä. 
Sen sijaan kierrätykseen hän suhtautuu 
vakavasti: ”En halua tehdä lisää uutta 
materiaalia. Uuden materiaalin tuotta-
miseen liittyy niin paljon riistoa ja epä-
oikeudenmukaisuutta, että pidän sitä 
todella kyseenalaisena.”

Kierrätys on von Zweygbergkin mielestä 
jatkoa sille, mitä Jeesus teki. ”Jeesus nosti 
framille sen, mikä oli muille arvotonta”, 
hän sanoo painokkaasti. ”Olen varma, 
että tänä päivänä hän tarjoaisi meille 
dyykattua ruokaa.” 

Kuulumisen tarve
Toisessa Goa von Zweygbergkin suun-

nittelemassa kirkkotekstiilissä pienet 
huovutetut lampaat ovat hajallaan pitkin 
läpikuultavaa valkoista kangasta. Seka-
sortoisesta säntäilystä huolimatta lam-
paita ohjaa hyvä paimen. 

Eräänlaiseksi kadonneeksi ja jälleen löy-
tyneeksi von Zweygbergk lukee myös 
itsensä: ”En saanut kristillistä kasvatusta. 
Kun erosin kirkosta, en tehnyt sitä ateis-
min puuskassa. Ajattelin, että on tekopy-
hää kuulua yhteisöön, jolla ei ole minulle 
mitään merkitystä.” 

Goa von Zweygbergk vietti luterilaisen 
kirkkonsa ulkopuolella parikymmentä 
vuotta. Sinä aikana hän harjoitti rukous-
elämää ja piti yllä jumalasuhdettaan. ”En 
tiennyt, onko Jumala olemassa vai onko 
se vain minun projektioni.” 

Lopulta von Zweygbergk kulki sen tien 
loppuun. Oli todettava, että tietoa ja 
varmuutta ei tule ja että koko elämä on 
ihmeen edessä olemista.

Goa von Zweygbergk palasi luterilaiseen 
kirkkoon vuonna 2005. ”Monet ystäväni 
sanoivat, etteivät voi kuulua kirkkoon, 
jossa on homoja sortavia ihmisiä”, von 
Zweygbergk muistelee. Hänen ratkaisun-
sa oli toinen: ”Päätin, ettei minun tarvitse 
antaa kirkon kuulua vain heille. Kirkkoon 
kuulumisen tarve tuli suuremmaksi.”

Rippiä tarvittaisiin edelleen
Jos Goa von Zweygbergk kirkkoonsa jo-
tain kaipaa, se on rippi. ”Ripin ja sielun-
hoidon välinen maasto on epäselvää ja 
rippiopetus on köyhää”, hän lataa. ”Nyt 
tärkeä hengellinen työkalu jää aivan va-
jaakäytölle.” Von Zweygbergk muistuttaa 
myös, että Luther ei poistanut rippiä. 
Toimituksen kaava on jopa virsikirjan 
viimeisillä lehdillä, mutta sitä käytetään 
vain harvoin. 

Von Zweygbergk muuttaisi tilannetta ti-
lallisten ratkaisujen kautta: ”Rippituoliin 
ei tarvitsisi mennä, mutta tarvitaan joku 
rajattu tila, joka ohjaa Jumalan suuntaan.” 

Oman rippipappinsa kanssa Goa von 
Zweygbergk hakeutuu Helsingin tuo-
miokirkon syrjäiseen kulmaan vierek-
käisille tuoleille. Synnintunnustuksen 
hetkellä he istuvat kasvot alttariin päin, 
Kristukseen katsoen. 

”Ripissä pappi ja ripittäytyjä kääntyvät 
Jumalan puoleen”, von Zweygbergk sa-
noittaa kokemustaan. Rippi hoitaa haa-
voja ja johtaa kohti katumusta. 

Katumus taas johtaa hiljaiseen nöyryy-
teen ja pienen osan valitsemiseen – siis 
juuri sinne, mistä nousee myös Goa von 
Zweygbergkin kierrätysvaatteiden idea. 
Ei ihme, että von Zweygbergkin suun-
nitteleman kirkkotekstiilisarjan nimi on 
”Hän teki halvasta kalliin”. 

Teksti Saila Koskiaho
Kuvat    Laura Paananen

Halvasta kallis
Goa von Zweygbergk tekee vaatteita muiden hylkäämästä materiaalista ja 
toivoo luterilaiseen kirkkoon avointa keskustelua ripistä. 

Lähde ompeluseuroihin!

Jyväskylän NNKY 17.5. klo 17.  
Puistotori 4, Jyväskylä.
Emmaus 26.5. klo 16-20. 
Mäkelänkatu 54, Helsinki.
Kierrätystehdas 7.-8.5. 
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, 
Helsinki. 
Suomen Lähetysseura 7.5. klo 
11-17, 18.5. klo 18-20 ja 21.5. klo 
11-17. Tähtitorninkatu 18, Helsinki. 
Martinseurakunta, parillisina 
tiistaina klo 18-19.30. 
Temppelikatu 1, Turku. 

Von Zweygbergkin kierrätyskirkkotekstiileissä hyvä paimen ohjaa hajaantuneita lampaita.

"Jeesus nosti framille sen, mikä oli muille 
arvotonta", Goa von Zweygbergk toteaa. 


