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Heinäkuisessa NNKY:n Maail-
manneuvoston värikylläises-

sä kokouksessa kirjattiin yksimielises-
ti tavoitteeksi, että NNKY-toiminnan 
kautta kaikki naiset, nuoret naiset ja 
tytöt vaikuttavat menestyksellisesti 
omien yhteisöjensä ja oman  elämän-
sä kehittämiseen vastuunkantajina, 
päätöksentekijöinä ja muutoksen 
tuojina.

● Naiset, nuoret naiset ja tytöt 
kantavat vastuuta omasta elämäs-
tään ja yhteisöistään, koska tuntevat 
oikeutensa.

● Naisten sosiaalisia, taloudelli-
sia, kulttuurisia ja poliittisia oikeuksia 
edistetään ja varjellaan palveluiden, 
ohjelmien ja vaikuttamistyön kautta.

● Maailmanlaaja NNKY-liike to-
teuttaa tarkoitustaan tukea naisia ja 
tyttöjä toimimalla hyvän hallinnon pe-
riaatteiden mukaisesti.

Tavoitteeseemme sisältyy haastei-
ta, mutta myös monia mahdollisuuk-
sia. 

Rakennamme naisille turvallisem-
paa maailmaa koko maailmanlaajan 
NNKY-liikkeen voimin, kristinuskon 
innoittamana, sukupolvien ketjussa 
ja sukupolvien välisessä vuorovaiku-
tuksessa.  

Tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen kannusti keväällä vähiten ke-
hittyneiden maiden konferenssissa 
samaan suuntaan:  

”Naisten voimaannuttaminen on 
myös äärimmäisen tärkeää raken-
nettaessa kestävää kehitystä. Naiset 
muodostavat puolet maailman väes-

töstä. Heidän voimavarojaan käyte-
tään usein kuitenkin väärin tai niitä ei 
hyödynnetä. Kansainvälinen yhteisö 
ei voi saavuttaa kestävän kehityksen 
tavoitetta ilman, että kaikki inhimilli-
set resurssit ovat käytettävissä. Kas-
vun on oltava vihreää, oikeudenmu-
kaista ja kattavaa. Sen on edistettävä 
mahdollisuuksia säälliseen työhön ja 
parempaan elämään jokaiselle. De-
mokratia, ihmisoikeudet  ja hyvä hal-
linto ovat ratkaisevan tärkeitä. Naisiin 
ja nuoriin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. -- Konfliktien taustalla on 
usein köyhyyttä, työttömyyttä, eriar-
voisuutta sekä ihmisoikeus- ja demo-
kratiavajetta. ” 

Rohkaisemme yhdistyksiämme 
kutsumaan mukaan ja ottamaan vas-
taan nuoret naiset ja kuulemme hei-
dän asiantuntemustaan omasta elä-
mäntilanteestaan. 

Opettelemme hyvää hallintota-
paa, uudistamme sääntöjämme ja ke-
hitymme varainhankinnassa.  Kaikkea 
tätä teemme niin, että jokainen jäsen 
ja toimija saa olla mukana omana it-
senään, oman kirkkonsa jäsenenä ja 
omat lahjansa käyttöön antaen. 

Kristilliset arvot ovat kantaneet 
meitä tähän asti.  Siksi olemme avoin, 
vieraanvarainen ja ulospäin suuntau-
tunut liike. K-kirjaimen eli Kristuksen 
mukanaolo NNKY-liikeessä on oleel-
lista. 

NNKY ei ole kirkko tai uskonnol-
linen yhdyskunta, vaan liike, joka on 
syntynyt ja kasvanut kristillisten arvo-
jen varassa. 

Kolminaisuusoppi, kuten teologia 
yleensäkin, on aikaansa sidottua ja 

Markku Penttinen

ilmaisut ja sanamuodot vaihtuvat eri 
raamatunkäännösten mukana.  

Voimme antaa Jumalalle erilai-
sia nimiä, mutta Jumalan olemus ei 
muutu antamiemme nimien mukaan.  
Raamatussakin Jumalasta käytetään 
hyvin erilaisia nimiä ja ilmaisuja, 
mutta koko ajan on kyse yhdestä ja 
samasta kolmiyhteisestä Jumalasta, 
joka on antanut ihmisille kehittävän 
tehtävän hoitaa ja varjella koko luo-
makuntaa.

Käynnissä  olevaa valtion budjet-
tivalmistelua  seuratessa on noussut 
huoli  leikkauksista, jotka  kohdistuisi-
vat nuorisotyöhön ja -toimintaan. 

Nuorisotyö ja nuorisojärjestöt, 
myös NNKY:t, rakentavat yhteisölli-
syyttä tuomalla yhteen eritaustaisia 
nuoria.  Nuorisotyö tukee nuorten yh-
denvertaisuutta. 

Nuorisotyöllä voidaan ehkäistä vi-
hapuhetta ja sen syitä: Aikuiset nuori-
sotyöntekijät puuttuvat nuorten väli-
seen rasismiin ja syrjintään ja tukevat 
nuoria löytämään kestäviä perustelu-
ja rasismin- ja syrjinnänvastaisille ar-
voille ja elämänvalinnoille. 

 
Sekin on kestävää kehitystä. 

Pirjo-Liisa Penttinen 
pääsihteeri

Pirjo-Liisa Penttisen kuva on otet-
tu kulttuuripääkaupunki Turun Co-
lourscape-valohoidossa.

Kestävästi  
kehittyvä 
NNKY

Pääkirjoitus

NNKY:n maailmanneu-
vosto Sveitsissä 
10.–16.7.2011:

• Maailma naisen 

silmin

• ”Minä olen minä itse, 

sillä kaikki muut ovat 

varattuja”

• Arabialainen kevät
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rentouttavan mielikuvamatkan sijaan 
joutua kohtaamaan epäoikeuden-
mukaisuutta, olemattomia ihmisoi-
keuksia, lapsiavioliittoja, raiskauksia, 
hyväksikäyttöä, jatkuvaa seksuaalista 
häirintää, nöyryyttämistä, tarttuvia 
tauteja, väkivaltaa. Muun muassa 
näistä aiheista kuultiin puheenvuo-
roja NNKY:n maailmanneuvoston 
kokouksen yhteydessä järjestetyssä 
kansainvälisessä konferenssissa.

Naisten voimaannuttaminen 
on koko yhteisön etu

Chilen entinen presidentti, nyt-
temmin YK:n tasa-arvojärjestö UN 
Womenin johtaja Michelle Bachelet 
oli yksi konferenssin pääpuhujista: 

–  Naisten voimaannuttaminen ei 
ole vain yksilön oikeus, vaan koko yh-
teisön etu. On viisautta investoida tyt-
töjen ja naisten johtajuuteen. Ilman 
nuorten naisten ja tyttöjen suoraa 
osallistumista kaikki ponnistelut tule-
vat olemaan vähemmän vaikuttavia. 
Naiset ja tytöt ovat avain ratkaisuun 
niin monissa maailman ongelmista 
– kun jätämme hyödyntämättä mah-
dollisuudet ja kyvyt puolelta väestös-
tä, tuhlaamme samalla myös mahdol-
lisuuden vähentää köyhyyttä, nälkää, 
tauteja, ympäristön pilaantumista ja 
väkivaltaa. 

NNKY:n maailmanneuvosto Zürichissä, Sveitsissä 10.–16.7.2011: ”Naiset luovat turvallisen maailman”

Maailma 
naisen silmin

♥ Naiset ovat taitavia ja kekse-
liäitä. Naiset osaavat rakentaa ja 
uudistaa, luoda ja vaalia, kysyä ja 
selviytyä. 

♥ Heinäkuussa Sveitsissä 
NNKY:n maailmanneuvostossa ja 
sen yhteydessä järjestetyssä kan-
sainvälisessä konferenssissa naiset 
olivat myös mukaansatempaavia 
ja hauskoja. Kun jokin tekninen on-
gelma sekoitti ohjelman, löytyi aina 
joku, joka sai toiset viihtymään, 
tanssimaan ja laulamaan.

♥ Millainen maailma olisikaan, 
jos nämä naiset saisivat päättää?

NNKY:n maailmanneuvostoon 
kokoontuneet naiset antoivat äänen 
kaikille maailman naisille ja tytöille. 
Jos Zürichissä kerrotut tarinat ja pu-
heenvuorot todella kuultaisiin, ja jos 
naiset voisivat kaikkialla toimia tasa-
arvoisina poikien ja miesten rinnalla, 
turvallisemman maailman rakentami-
nen harppoisi suurin askelin eteen-
päin. 

Kun maailmaa tarkastelee eri 
maanosien naisten näkökulmasta, voi 

Roolimallien tärkeydestä Bachelet 
kertoi esimerkin kuinka Chilessä las-
ten haaveena oli tulla hänen tavoin 
ensin lääkäriksi ja sitten presidentik-
si. Toisen, valtavat suosionosoitukset 
saaneen esimerkin hän lainasi tasa-
vallan presidentti Tarja Haloselta, 
joka oli päiväkotikäynnillään kysellyt 
lapsilta mitä heistä tulee isona. Lap-
set halusivat sairaanhoitajiksi, kam-
paajiksi, palomiehiksi, poliiseiksi jne. 
Kun Halonen kysyi pieneltä pojalta 
eikö tämä haluaisi presidentiksi, poi-
ka vastasi, ettei tässä maassa miehistä 
voi tulla presidenttejä. 

Lapsi ei ole valmis äidiksi

Maailmanlaajalla NNKY-liikkeellä 
on ratkaiseva rooli naisiin ja lapsiin 
kohdistuvien epäkohtien esille nos-
tamisessa. Lapsiavioliitot ovat per-
heväkivallan ohella yksi kauhistut-
tavimmista esimerkeistä. Miljoonat 
tytöt naitetaan keskimäärin 12 vuo-
den ikäisinä ilman käsitystä omasta 
seksuaalisuudestaan tai avioelämäs-
tä. Tyttöjen on jätettävä koulu kesken, 
heidät raiskataan ja ensimmäisen 
lapsensa he saavat hyvin nuorina. Äi-
tiyskuolleisuus on heillä todella kor-

kea, koska lapsen elimistö ei ole vielä 
valmis äitiyteen.  Tapaa naittaa tytöt 
lapsina ei kyseenalaisteta, koska köy-
hissä oloissa vanhemmat eivät halua 
elättää tyttäriään, asiasta ei puhuta 
eikä  tyttöjä kuunnella. 

Kohtaamisia ja verkostojen 
luomista

NNKY:n Maailmanliitossa on 109 
jäsenmaata, joista maailmanneuvos-
ton kokouksessa oli edustettuina 87. 
Suomesta Sveitsiin matkasi 12 henki-
lön delegaatio, jonka johtajana toimi 
NNKY-liiton varapuheenjohtaja Tuuli 
Raamat: 

– Erinomaisesta delegaatiostam-
me huokui valtava innostus ja työ-
motivaatio. Jaoimme päivittäin oh-
jelmasta vastuualueet ryhmämme 
jäsenten  kesken.  Työpajoista saimme 
hyviä materiaaleja, joita voi pyytää 
meiltä. Esimerkiksi minulla on aineis-
toa työpajasta, jossa mietimme miten 
päivittäiset rutiinit kuten vaikkapa 
aamukahvi aina samaan aikaan, ilta-
rukous ja iltasatu lapsille kantaa mei-
tä ja tekee arjesta siedettävämmän, 
kun ne samalla tuovat elämäämme 
myös turvallisuutta ja iloa. Toises-
sa luovassa työpajassa rakensimme 
lego-palikoista  turvallisia tiloja – kun 
askartelimme ajatuksemme todeksi, 
ne kirkastuivat entisestään. 

Mari Hyttinen

Japanin NNKY sanoo ei ydinvoimalle. 
Energia ei lopu ydinvoimaan, sillä jo nyt 
70 % Japanissa käytetystä energiasta saa-
daan muualta kuten maa-, vesi- ja tuuli-
voimasta ja vain 30 % ydinvoimasta, jon-
ka perustamiskustannukset ovat valtavat 
puhumattakaan vahinkojen korjaamises-
ta,  terveyteen vaikuttavista tuhoista sekä 
ydinjätteen käsittelystä. Japanin NNKY:n 
alulle laittama ydinvoiman vastainen jul-
kilausuma on nyt myös osa NNKY:n Maa-
ilmanliiton toimintastrategiaa.

UN Womenin johtaja Michelle Bachelet kertoi turvakaupunki-aloitteesta, jossa pojat oppivat 
olemaan ahdistelematta tyttöjä. Pojat tulisi jo pienestä pitäen kasvattaa kunnioittamaan tyttöjä. 

Mari Hyttinen Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

World YWCA
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● Maailmanneuvoston nuorten 
naisten johtajuusdialogi pidettiin 
ensimmäisenä päivänä. Aamun aa-
muhartausteksti ja erityisesti laulu 
Du bist du (Sinä olet sinä) vakuutti, 
että kukaan meistä ei ole olemassa 
sattumanvaraisesti, vaan jokainen 
on Jumalan itsensä luoma ja halu-
ama. – Emme vedä henkäystäkään 
omassa varassamme.

180 nuorta oli tullut paikalle eri 
puolilta maailmaa. Kaipasimme kui-
tenkin niitä nuoria naisia Afrikasta, 
jotka eivät saaneet viisumia, koska 
heillä ei ollut osoittaa mitään varalli-
suutta.

Maailmanliiton edellinen pu-
heenjohtaja Susan Brennan innos-
tui  nuorena NNKY:stä, koska se oli 
ainoa hänen ulottuvillaan olevista 
australialaisista järjestöistä, joka ajoi 
naisten oikeuksia. Hän kertoi olleen-
sa 23-vuotiaana vastavalmistuneena 
lakimiehenä pää haaveita täynnä. Vir-
ka jäykässä ihmisoikeuskoneistossa 
tuotti kuitenkin pettymyksen. Osal-
listuminen YK:n naisten oikeuksien 

yleiskokoukseen Pekingissä sinetöi 
Susanin päätöksen jatkaa NNKY:ssä. 
Hänestä tuli Maailmanliiton puheen-
johtaja Nairobin Maailmanneuvostos-
sa 2007.

Susan Brennan rohkaisi nuorta 
yleisöään pyrkimään korkealle ker-
tomalla esimerkkitapauksia nuorista 
naisista, kuten Anna-Kaisastamme 
[Ikonen], joka on tiimityöskentelijä 
ja on päätynyt Tampereen kaupun-
gin apulaiskaupunginjohtajaksi. Vielä 
siinä vaiheessa ei ollut tiedossa Anna-
Kaisan uusimmat haasteet valtiova-
rainministeriössä Henna Virkkusen 
poliittisena valtiosihteerinä.  

Lopuksi Susan kehotti rohkeuteen 
puhua epäsuosituistakin aiheista 
sekä kannusti positiivisuuteen ja ha-
luun ottaa oppia virheistään. 

– Minä olen minä itse, sillä kaikki 
muut ovat varattuja, hän totesi.

Oikeuksia ei anneta, 
ne otetaan

– Oikeudet on otettava, niitä ei an-

neta, muistutti NNKY:n Maailmanlii-
ton pääsihteeri Nyarazai Gumbonz-
wanda. Hänen äitinsä opetti, että niin 
köyhä ei voi olla, ettei arvokkuus voisi 
säilyä. 

– Tämä on sitoutumista toimin-
taan, sillä ilman ilman nuorten johta-
juutta liikkeellä ei voi olla jatkuvuut-
ta. Johtajuutta on valita uusi elämä 
itselle ja toisille. NNKY on turvallinen 
paikka puhua elämästä ja sen arvok-
kuudessa.

Naisen koko ihmisyyden 
kyseenlaistaminen

Naisten seksuaalisuutta ja hiv-ky-
symystä pohtivassa työryhmässä to-
dettiin, että useimmissa kulttuureissa 
seksi, varsinkin naisten seksuaalisuus, 
on suuri tabu ja häpeä. Monet eivät 
uskalla kirjaimellisesti selvin päin 
mennä puhumaan intiimiasioista ter-
veydenhoitajalle.

Valtava osa ihmisyyttä, seksuaa-
lisuus, on naisilla salvattu esteiden 
taakse. On mahdotonta hyväksyä sitä, 
että niin suuri osa naiseutta olisi sul-

jettava pois elämästä teeskennellen 
että sitä ei muka olisi olemassa. On 
kysymys ihmisoikeudesta, oikeudesta 
omaan ehjään identiteettiin, osalli-
suuteen, turvallisuuteen, yksityisyy-
teen, itsehallintaan myös lain edessä, 
terveyteen, koulutukseen ja tietoon 
sekä valintoihin mennäkö naimisiin ja 
synnyttääkö lapsia.

Tyttöjen on usein vaikea puhua 
asioista vanhempiensa kanssa. Lisänä 
tulee uskonnollisen yhteisön paine. 
Afrikassa monet naiset kysyvät kir-
konmiehiltä, ovatko nämä tietoisia 
perheväkivallasta. He vastaavat ole-
vansa tietoisia. Kun heiltä kysytään, 
puhuvatko he asiasta, niin vastaus 
siihen on ei. 

Moni seksuaalista väkivaltaa koke-
nut nainen suree, ettei ajoissa saanut 
asiasta keskustella ja vastaanottaa 
tietoa. Niin olisi jäänyt koulun tai työn 
keskeyttäminen tekemättä.

Kanadan NNKY kertoi, että heillä 
on paikka, jossa tytöt voivat turvalli-
sesti puhua myös hivistä. 

– Seksi ei ole vaihtotavaraa, sitä ei 
pidä joutua käyttämään elinkeinona 
tai keinona sitoa poikaystävä itseen. 

Miehet ja terveydenhoitohenki-
lökunta on koulutettava kunnioit-
tamaan naisen tahtoa jo kouluissa. 
NNKY:n  on opetettava naiset tietä-
mään oikeutensa ja vaatimaan syrjin-
nän lopettamista hiv:n takia. Naisten 
on myös saatava valita mies- tai nais-
lääkäri.

Taitopankkeja ja työkalulaa-
tikoita johtajuuteen

Johtajuuskeskustelu keskit-
tyi siihen, miten nuoret otettaisiin 
NNKY:ssä vakavammin. Nuoret ker-
toivat kokevansa, että heitä syrjitään 
NNKY-johtokunnissa, koska he eivät 
tuo mukanaan rahaa ja suhteita. Sa-
malla nuoria syytetään epäkypsyy-
destä.

Nuorten arvo tulisi nähdä siinä, 
että heillä on ideoita, kykyä tutkia asi-
oita ja he hallitsevat sosiaalisen me-
dian. Nuoret ovat sijoitus tulevaan. 
Heistä tulee ajallaan maksajia ja he 
ovat jatkuvuuden tae tulevaisuudes-
sa. 

”Minä olen minä itse, sillä kaikki muut 

NNKY:n maailmanneuvosto kokoontui Zürichissä, Sveitsissä 10.–16.7.2011 teemalla ”Naiset luovat turvallisen maailman”. Nuorille naisille oli järjestetty myös omaa ohjelmaa. Viikon aikana tutustuttiin niin uusiin ihmisiin kuin uusiin kulttuureihin, eri mai-

Kuvat: Mari Hyttinen lukuunottamatta erikseen nimettyjä kuviaPirjo-Liisa Penttinen

Pirjo-Liisa Penttinen
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● Välimeren alueen arabimai-
den vallankumouskevät on vai-
kuttanut myös alueen NNKY:iden 
toimintaan.  Egyptin, Libanonin, 
Palestiinan ja Jordanian NNKY:t  
järjestivät NNKY:n Maailmanneu-
voston kokouksessa yhteisen  semi-
naarin, jossa kerrottiin  eri  maiden 
tilanteesta.  

Eniten tilanne on vaikeutunut 
Egyptissä, jossa NNKY:llä on mm. toi-
mitila ja hotelli Kairon keskustassa, 
muutaman sadan metrin päässä mie-
lenosoitusten keskeisestä pitopai-
kasta, Tahir-aukioista. Egyptin nais-
ten ongelmiin kuuluu myös jatkuva 
varuillaanolo: liikkuminen paikasta 
toiseen joutumatta seksuaalisen ah-
distelun kohteeksi on vaikeaa. Uskon-
nollisten puolueiden ja ryhmittymien, 
kuten Muslimiveljeskunnan, ajamasta 
kehityssuunnasta ei ole myöskään 
tarpeeksi tietoa.

Egyptin NNKY:n toimistot ja toimi-
tilat ovat olleet suljettuina ja toimin-
ta pysähdyksissä keväästä lähtien. 
Työntekijät eivät saa enää palkkaa. 
Turvallisuustilanne on niin hauras, 
että naiset eivät uskalla vapaasti liik-
kua ulkona. Perinteiset lasten ja nuor-
ten kesäleirit Aleksandrian alueella ja 
muissa paikallisyhdistyksissä on jou-
duttu sulkemaan.  Nuorten ohjaajien 
turvallisuutta ei voida taata. Näin ei 
myöskään työllistetä nuoria.  Egyptin 
NNKY:n nuori edustaja Hoda el Man-
kabady valittiin Maailmanliiton halli-
tukseen, mikä toivottavasti vahvistaa 

Arabialainen kevät

yhteistyötä ja tukee aikanaan NNKY:n 
toiminnan uudelleen avautumista.

Libanonissa NNKY on mukana 
edistämässä valtion jälleenrakennus-
ta, sekä henkistä että rakenteellista. 
Työ on haasteellista ja hidasta, maa-
han on vaikea saada pysyvää ja toi-
mintakykyistä hallitusta. Konkreettis-
ta uudisrakentamista haittaa se, että 
maastosta löytyy räjähtämättömiä 
pommeja. NNKY:llä on hyvä toimitila 
Beirutin keskustassa ja siellä järjes-
tetään mm. ammatillista koulutusta, 
johon eri uskontoihin kuuluvat naiset 
voivat osallistua.    

Palestiinan NNKY:n puheenvuoro 
herätti kuulijoissa tunteita.  Lähi-idän 
rauhanprosessi ei ole edennyt toivo-
tulla tavalla, ja alue on poliittisesti 
epävakaa. Järjestöt kuitenkin toimi-
vat ja pyrkivät antamaan virikkeitä 
arjen elämän helpottamiseksi. Naiset 
järjestävät alueita jakavan muurin 
lähellä rauhallisia mielenosoituksia, 
joihin osallistuu myös israelilaisia. 
Köyhyys, joka koettelee koko palestii-
nalaisaluetta, iskee erityisesti naisiin. 

Jordanian NNKY:n edustaja Reem 
Najjar puhui uusimmasta pakolaison-
gelmasta, joka on räjähtänyt käsiin: 
3 miljoonaa pakolaista on muutta-
nut Syyriasta Jordaniaan. Kristittyjä 
maassa on vain 3% . Rahapula vaivaa 
kaikkea toimintaa, mutta haasteena 
on myös se, että maassa toimii 2000 
kolmannen sektorin järjestöä, joten 
kilpailu rahoituksestakin on kovaa.

Pirjo-Liisa Penttinen ja 
Hanne Uljonen

– Emme kaipaa kiintiöajattelua 
vaan asennemuutosta. Nuorten työn 
todellinen arvo on yhtä hyvin lasket-
tavissa rahassa kuin naisten tekemän 
kotityön arvo, totesi eräs osanottaja 
puheenvuorossaan.  Kirsty Kelly 
kehotti nuoria naisia välttämään vaa-
timattomuutta ja asettamaan tavoit-
teet korkealle.

Nuoret kertoivat myös haluavansa 
suoraa kommunikaatiota NNKY:iden 
kanssa, tiedon avointa laskeutumista 
ylhäältä alas ja myös heiltä tulevan tie-
don kulkemista esteettä. Eniten nuo-
ret tarvitsevat itseluottamusta pyrkiä 
johtotehtäviin. Esimerkiksi Tanskassa 
nuoret tapaavat hieman ennen oman 
maana NNKY:n liittokokousta teemal-
la ”Käytä ääntäsi”.

Nuorten johtajuuden tukemiseen 
voitaisiin kehittää ns. työkalupakki. 
Mukana olisi työkalut arvioida johta-
juutta, luoda taitopankki, jossa nuo-
ret voisivat tarjota kykyjään vaihtoon. 
Erityisen tärkeänä pidettiin tietojen 
saatavuutta ja hyviä resursseja. Nuo-
ret ovat resurssi, eivät rasite!

Apua oppimisvaikeuksiin
Nuorten kokous järjestettiin Zü-

richin NNKY/NMKY:n eli Cevin talos-
sa, jonka nimi on Glockenhof. Cevin 
pääasiallista toimintaa ovat Ten-Sing-
lauluryhmät (jotka myös esiintyivät 
kokouksessa) ja partio. 

Mutta minun erityisen huomioni 
herätti oppimisvaikeuksista kärsiville 
lapsille ja nuorille annettava neuvon-
ta ja ohjaustoiminta. Meillä Suomessa 
koulusta putoaa moni nuori juuri op-
pimisvaikeuksien takia. Lukihäiriöstä 
puhutaan pääasiallisena ongelmana, 
joka vaikeuttaa pääosin poikien op-
pimista, mutta dyskalkulia eli vaikeus 
oppia matematiikkaa on unohdettu 
täysin. 

Olisiko niin monen tytön ma-
tematiikkainhon takana eriasteista 
dyskalkuliaa? Tässä voisi minun mie-
lestäni olla saumaa tutkimiselle, tie-
dottamiselle ja uusille toimintamuo-
doille meillä Suomessa.

Anne Lagerstedt

Anna-Kaisa Ikonen NNKY:n 
Maailmanliiton hallitukseen

Yhteiskuntatieteiden tohtori Anna-Kaisa Ikonen (34) valittiin Nuorten Nais-
ten Kristillisten Yhdistysten (NNKY) Maailmanliiton hallitukseen toiselle kau-
delle.  Ensimmäisen kautensa hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana 
Ikonen aloitti NNKY:n maailmanneuvostossa Nairobissa, Keniassa, 2007. Iko-
nen mainitaan taitavana hallintoihmisenä ja tiimityöskentelijänä. Suomessa 
hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on kutsunut Anna-Kaisa Ikosen 
poliittiseksi valtiosihteerikseen valtiovarainministeriöön 16.8.2011 alkaen. 
Anna-Kaisa Ikonen siirtyy tehtävään Tampereen apulaispormestarin paikalta, 
jossa hänen vastuualueenaan olivat kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut.  

Puheenjohtaja 
Deborah Thomas-Austin
(Trinidad & Tobago)
 
Talousvastaava 
Carolyn Flowers, (USA) 
Varapuheenjohtajat
Susan Brennan, (Australia) 
Tricia Gideon, (Belize) 
Ida Ituze, (Ruanda) 
Kirsty Kelly, (Iso-Britannia) 
Jessica Notwell, (Kanada) 
Andrea Nunez Argote, (Meksico) 

Hallituksen jäsenet
Silvanna Ayaipoma (Peru) 
Haifa Baramki (Palestiina) 
Belinda Bennet (Intia) 
Valerie Felicia Ho (Taiwan) 
Anna-Kaisa Ikonen (Suomi) 
Alice Iwebu-Kale (Salomon-saaret) 
Hoda Kamal El Mankabady (Egypti) 
Hong Kee Lee (USA) 
Rabecca Phwitiko (Malawi) 
Monika Simeon (Namibia) 
Young Hee Won (Korea) 
Geeske Zanen (Alankomaat)

NNKY:n Maailmanliiton 
hallitus 17.7.2011 - 2015

ovat varattuja”

den naisten iloihin ja suruihin sekä NNKY:iden ja eri yhteistyökumppaneiden toimintamuotoihin.

Pirjo-Liisa Penttinen
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● Hämmästys oli kova, kun liha-
pullia ei uitettukaan öljyssä.

● Imatran NNKY:n tiloissa pidet-
ty ruokakerho hohkasi iloista tun-
nelmaa ja hyvää mieltä.

Joutsenon vastaanotto-keskuk-
sessa asuvien maahanmuuttajien 
päivä huhtikuussa oli tavallisuudesta 
poikkeava, sillä he pääsivät tekemään 
ruokaa Imatralle. 

Neljä maahanmuuttajaa hääräsi 
ohjaajien kanssa Imatran NNKY:n ti-
loissa paistamassa lihapullia. Lounas-
kokonaisuuteen kuuluivat lihapullat, 
perunamuusi, vihersalaatti ja jälkiruo-
kasalaatti. 

– Meillä on ollut NNKY:n kanssa 
yhteistyötä. On ollut leirejä, askarte-
lua ja nyt kokeiluna tämä ruokakurssi, 
jossa ryhmä naisia kerrallaan pääsee 
valmistamaan ruokaa, Pia Turkia 
Joutsenon vastaanottokeskuksesta 
kertoo. 

– Ruokakurssi on nyt kolmas. Po-
sitiivistahan tässä on myös se, että 
nämä naiset pääsevät vaihteeksi pois 
vastaanottokeskuksen kiinteistöstä, 
hän jatkaa. 

Yksi etiopialainen, yksi somalia-
lainen ja kaksi Sri Lankasta tullutta 
pakolaista eivät puhuneet yhteistä 
kieltä, mutta ruoanlaitossa se ei niin 
haittaa, koska katsomalla mallia pys-
tyy tekemään myös itse. Muutamat 
heistä osaavat jonkun verran suomea 
ja englantia. 

– Viimeksi teimme karjalanpiira-
koita ja kanakeittoa. Näytin kerran 
miten karjalanpiirakka tehdään ja he 
tekivät heti mallin mukaan perästä ja 
siivosivat kaikki jäljet omatoimisesti, 
emäntänä toiminut Pirjo Kaartinen 
kertoo. 

Hänen ia Pia Turkian lisäksi ruo-
kakurssilla olivat mukana Imatran 
NNKY:n puheenjohtaja Auli Piipari-
nen sekä toiminnassa aktiivisesti mu-
kana oleva Nadja Rinkinen. 

Yksi maahanmuuttajista on pie-
nen vauvan äiti, joten hän sai luvan 
ottaa vauvansa mukaan. Pikkuinen 
nukkui ja jokelteli iloisesti sitterissä, 
kun äiti valmisti maittavaa ateriaa 
keittiössä. 

Maahanmuuttajanaiset olivat ko-
timaassaan tottuneet siihen, että li-
hapullat paistetaan öljyssä. Nyt heille 
näytettiin terveellisempi vaihtoehto. 

Ensimmäinen satsi lihapullia laitetaan 
uuniin ja toinen satsi paistetaan pan-
nulla.

 – Oil? No oil?, somalialainen Ami-
na hämmästelee. 

Ohjaajat hymyilevät, että ei, ei nii-
tä paisteta öljyssä.

Pia Turkia kertoo, että vastaanot-
tokodissa on myös oma keittiö, mutta 
maisemanvaihdos tekee hyvää. 

Syksyllä ruokakerho järjestetään 
jälleen uudelle porukalle. 

Anniina Meuronen

Juttu on julkaistu Imatralla il-
mestyvässä Uutisvuoksi-lehdessä 
4.5.2011. Näkyvä Nainen kiittää jutun 
julkaisuluvasta!

Imatran NNKY tekee yhteistyötä maa-
hanmuuttajien kanssa. Keväisen ja 
syksyisen ruokakurssin lisäksi järjeste-
tään viikonloppuleirejä. Imatran NNKY 
haluaa parantaa naisten ja tyttöjen ase-
maa ja siksi yhdistyksellä on kummityt-
tö, joka on tullut Imatralle pakolaisena 
perheensä kanssa. Yhdistys tukee ta-
loudellisesti hänen musiikkiopintojaan 
ja seuraa hänen kehitystään.

Maahanmuuttajanaisten 
ruokakerhossa 
lihapullat kypsyivät suomalaiseen tapaan

Maahanmuuttajanaiset kokkasivat yhdessä Imatran NNKY:llä. 

Yhdistyksen jäsenet kutoivat tal-
ven aikana villalangasta sadoittain  
tilkkuja, jotka toimitettiin Tampereel-
le Mummonkammariin. Siellä tilkut 
ommellaan yhteen peitteiksi.  Rak-
kauden lähetyssisaret  toimittavat 
peitot edelleen Intian katulapsille.

TyttiTalo on yhdistyksen perusta-
ma 12–25-vuotiaille tytöille ja nuorille 
naisille tarkoitettu nuorisotalo Kiteel-
lä. Siellä on mahdollisuus osallistua 
erilaisiin ryhmiin tai viettää muuten 
vain aikaa tyttöjen kesken. Avoimet 
ovet ovat kolmena iltana viikossa. 
Siellä kokoontuu myös ohjattuja tai-
de- ja käsityöryhmiä. Taiteilija Anneli 
Timonen Kiteen seudun mielenter-
veysseurasta piti TyttiTalolla unelma-

Keski-Karjalan 
NNKY

Keski-Karjalan NNKY:n jäsenet kutoivat peittoja Intian katulapsille. Viimeiset tilkut valmistuivat 
junassa matkalla Tampereelle. Sihteeri Sirkka Uuksulainen kutoo vieressään varapuheenjoh-
taja Leila Uuksulainen.

Hanketyöntekijä Johanna Kuutti esittelee Arppen koulun oppilaskunnan antamalla lahjoituksella 
hankittua ompelukonetta.

galleriaa, jossa maalaten ja askarrel-
len siirrettiin omia unelmia paperille. 
Kollaasit olivat esillä kauppakeskuk-
sessa Kiteellä.

Yhdistyksen uusi hanketyöntekijä 
Johanna Kuutti aloitti työt TyttiTa-
lossa 1.8.2011. Hän on valmistunut 
yhteisöpedagogiksi joulukuussa 
2010. Hänen vastuullaan on jatkaa 
syksyllä 2010 käynnistettyjä  tyttöjen 
ryhmiä sekä nuorten äitien ryhmää.  
Kesäkauden päättäjäisiksi tytöt teki-
vät ohjaajan kanssa retken Pyhäjär-
ven rannalle uimaan ja saunomaan.  

Kirsti Rautiainen

Tuuli Parikka

Kirsti Rautiainen

Kirsti Rautiainen
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Vaasan NNKY
● Vaasan NNKY:llä on meneillään 113. toimintavuosi. Pääsihteeri Pirjo-

Liisa Penttisen vierailu huhtikuussa yhdistyksessämme herätti keskuste-
lun paikallisyhdistysten tulevaisuudesta. 

Osa jäsenistämme on ollut mukana jo 1950-luvulta lähtien. NNKY:n tyt-
tökerhossa ovat jo sitä ennen olleet mm. pitkäaikainen puheenjohtajamme 
Anna-Liisa Tuomi ja 
Viivi Helminen. Hele-
na Sainio muisteli mi-
ten hän nuorena opet-
taja tutustui koulunsa 
opettajiin, jotka olivat 
NNKY:n jäseniä. Heitä 
oli toistakymmentä. He 
olivat hyvin aktiivisia ja 
kertoivat NNKY:stä ja 
pyysivät Helenaa mu-
kaan toimintaa. Helena 
kertoi, että ajan myötä 
työtoveruus ja yhtei-
nen toiminta NNKY:ssä 
muuttui elinikäiseksi ystävyydeksi. 

Tuolloin hyvin suosittuja olivat 13–14-vuotiaille tytöille järjestetyt ”kauniin 
käytöksen” illat. Järjestettiin myös kutsutilaisuuksia eri-ikäisille tytöille ja naisil-
le, toiminta oli hyvin innostavaa ja vireää. Näitä kannattaa varmasti miettiä ja 
päivittää tähän aikaan 
sopivaksi. Yhdistyk-
semme vanhin jäsen 
Aune Valkeala on lah-
jakas runoilija. Olemme 
saaneet kuulla hänen 
runojaan eri tilaisuuk-
sissamme ja olen esittä-
nyt toivomuksen, että 
saisimme näitä runoja  
NNKY:lle.

Olimme aktiivisia 
viime talvena ja teim-
me tunnetuksi NNKY:tä 
ja sen toimintaa. Uusia 
jäseniä saimme 35. Toimintamme painottuu ohjelmailtoihin, joissa jäsenistös-
tä muodostetut ryhmät vastaavat ohjelmasta. Toimintamuoto syntyi vuonna 
1948 ja jatkuu edelleen. Uutena jäsenenä Riitta Aikkola piti ”Good Move” -lu-
entosarjan, jossa kartoitettiin ihmisen elämänvalintoja kokonaisvaltaisesti ja 
huomioitiin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi. 

Uusi jäsenemme 
Seija Annola on tuot-
tanut CD- ja DVD-ka-
raokelevyt ”Kuninkaan 
lapset”, ne saivat hy-
vän vastaanoton, ja nyt 
julkaistaan seuraava, 
”Laula kanssamme”. Se 
sisältää kaikenikäisille 
sopivia lauluja. Kohde-
ryhminä ovat niin lasten 
päiväkodit kuin van-
hainkodit. Suosittelen 
tutustumaan. 

Mieleeni on jäänyt ohjelmailta, jossa vierailevana puhujana meillä oli Spor-
tin toimitusjohtaja Juhani ”Tami” Tam-
minen. Olin valmistanut aforismikortteja, 
joita jokainen sai nostaa vuoronperään. 
Tamille sattui seuraavanlainen: ”Tie voit-
toihin käy tappioiden kautta”. Sport oli hä-
vinnyt 5 ottelua, hän luki korttiaan ja kat-
soi suureen tauluumme, jossa on NNKY:n 
tunnus ”Ei väellä eikä voimalla, vaan mi-
nun hengelläni sanoo Herra Sebaot”. Seu-
raavan ottelun Sport voitti!

Arja Sillanpää
Vaasan NNKY:n puheenjohtaja

Kuvat: Pirjo-Liisa Penttinen

● Sain olla järjestämässä Tam-
pereen NNKY:n tyttöleiriä, joka pi-
dettiin Pirkkalan Kivirannassa 6.-
8.5. Leirin aiheena oli ”Free to live”, 
eli vapaus elää – täyttä elämää tyt-
tönä ja naisena!

Leirin järjestäminen oli osa op-
pisopimuskoulutustani Tampereen 
NNKY:ssä ja teinkin kaksi näyttötut-
kintoa leiriltä. Mukaan vetäjätiimiin 
saimme Come Home Teamin nais-
joukon, jossa itsekin olen toiminut 
vapaaehtoisena useamman vuoden 
ajan. Leiri keräsi majoituspaikat täy-
teen ja vietimme viikonlopun 50 
hengen porukalla. Odotuksemme ja 
toiveemme olivat, että jokainen tyttö 
saisi leirin aikana kokea olevansa ar-
vokas ja hyväksytty, sekä muiden lei-
riläisten että Jumalan silmissä.

Monet tunteet pääsivät valloil-
leen viikonlopun aikana, yöllisistä 
kikatuksista liikutuksen tunteisiin. 
Käsittelimme kipeitäkin asioita, liit-
tyen mm. perhesuhteisiin. Saimme 
vieraaksemme sielunhoitaja, opettaja 
Kyllikki Koskelan, joka piti opetuk-
sia lauantai-päivän. Yksi koskettavista 
hetkistä oli opetuksen jälkeen, kun 
rukoilimme anteeksiantoa liittyen 

omiin perhesuhteisiin. Rukoushetken 
herkkyys oli käsin kosketeltava, mo-
net saivat itkeä kauan lukossa olleita 
kipeitä tunteita. Opetuksien jälkeen 
teimme tunnemaalaus -harjoituksen, 
jossa maalasimme päivän aikana ko-
kemiamme tunteita paperille. Teok-
sista tuli upeita, ja todella kuvaavia! 

Iltahetkiin sisältyi musiikkia, ryh-
mäkeskusteluja ja monia rohkaisevia 
puheenvuoroja vetäjien ja leiriläisten 
elämästä. Sunnuntaipäivän vietimme 
kanavissa, jotka ryhmänvetäjät olivat 
suunnitelleet; vaihtoehtoina olivat 
kasvohoito, jalkahoito, venyttely ja 
ruokavalio sekä tanssi.

Kaiken kaikkiaan tunnelma viikon-
lopun aikana oli herkkä ja hyväksyvä. 
Saimme olla rauhassa ihan vaan tyttö-
jen kesken, järven rannalla, auringon 
paisteessa, omina aitoina itsenämme, 
ilman turhia paineita ja naamareita. 
Uskon, että se itsessään jo virkisti!

Jumalalla on niin paljon varattu-
na tytöille ja naisille, paljon suoraan 
Häneltä ja paljon toistemme kautta. 
Oma haaveeni onkin, että voisimme 
tyttöinä ja naisina löytää yhteyttä yli 
ikärajojen ja muiden turhien estei-
den, rohkaista ja arvostaa toista–siinä 
yhteydessä todella on voimaa!

Free to live – tunnelmia 
Tampereen NNKY:n 
tyttöleiriltä

Kahden vuoden oppisopimuskou-
lutukseni päättyy syyskuun alussa ja 
aloitan uudet opiskelut Helsingissä. 
Tyttöryhmien vetämistä jatkaa Moo-
na Ranta, jolla on paljon vapaaeh-
toistyökokemusta lasten ja nuorten 
parissa. Olen todella kiitollinen ajasta 
Tampereen NNKY:ssä ja saan jatkaa 
eteenpäin monta haastetta, koke-
musta ja tuttavuutta rikkaampana.

Elina Kujala

Tampereen NNKY:n tyttöleirin tavoitteena oli, että jokainen tyttö saisi leirin aikana kokea olevansa arvokas ja hyväksytty, sekä muiden leiriläisten että 
Jumalan silmissä.

Haluaisitko 
tulla mukaan 
NNKY:n 
toimintaan?

Lisätietoja lähimmästä NNKY-
paikallisyhdistyksestäsi saat tä-
män lehden sivulta 14 tai netistä 
www.ywca.fi. Yhdistykset ottavat 
mielellään vastaan myös uusia 
toimintaideoita sekä uusia jäse-
niä. Useimpiin toimintoihin osal-
listuakseen ei kuitenkaan tarvit-
se olla jäsen, vaan osallistumisen 
ilo riittää!
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● Oulun NNKY:n kirjallisuuspiiri 
kokosi joukon eri-ikäisiä naisia uu-
tuuskirjojen ja jo liki klassikon ase-
man saavuttaneiden teosten pariin. 
Lukuelämys moninkertaistui, kun 
sen jakoi toisten kanssa. 

Kirjallisuuspiiri on Oulun NNKY:ssä 
uutta toimintaa, mutta se keräsi heti 
ensimmäiseen kokoontumiseen jou-
kon innokkaita lukijoita. Huomasim-
me, miten kirjallisuutta voi käyttää 
elämän tulkkina. Siitä voi saada myös 
keskustelukumppanin, jonka avulla 
voi käydä läpi myös omaa elämäänsä. 
Kirjallisuuspiirissä kirjan tulkinta lave-
nee, kun osallistujat jakavat ajatuksia 
ja mielipiteitä. 

Pohjoinen kirjallisuus
Toimintavuoden teemaksi sovim-

me pohjoissuomalaiset kirjailijat. 
Aloitimme Timo K. Mukan Kyyhky 

ja unikko -teoksella, joka herättikin 
keskustelua Mukan ajan Pohjois-Suo-
mesta ja silloisesta uskonnollisesta 
ilmapiiristä. Kirja avautui myös histo-
riallisesta perspektiivistä, koska jou-
kossa oli osallistujia, jotka muistivat 
Mukan kirjoihin ja elämään liittyneen 
kohun. 

Syyskauden päätteeksi teatteri-
taiteen kandidaatti Lotta Vaattovaa-
ra esitti Rosa Liksomin ja Vilja-Tuulia 
Huotarisen teksteihin perustuvat esi-
tyksen Naisen paikka. 

Naisen paikka -esitys on syntynyt 
näyttelijä- ja dramaturgiopiskelijoi-
den yhteistyönä Teatterikorkeakou-
lun yleisökontaktikurssilla. Kurssin 
tarkoituksena on viedä teatteriesityk-
siä laitoksiin, vanhainkoteihin ja van-
kiloihin. Hyvin se sopi myös NNKY:n 
kokoontumistilaan Oulussa. Esityksen 

jälkeen niin yleisö kuin näyttelijäkin 
istuivat yhteisen pöydän ääreen pu-
humaan esityksestä.

Totta kiinnosti
Uusinta uutta kirjallisuutta edusti 

Riikka Pulkkisen Totta. Kirja kiinnosti, 
ja kirjallisuuspiiriin osallistui ennätys-
määrä naisia.

Joni Skiftesvikin lyhytproosaa 
edustavan Tuulen poika -kirjan tarinat 
sijoittuvat suurimmaksi osaksi Hauki-
putaan Martinniemeen. Kirja viritti 
muistelua vanhasta Martinniemestä, 
joka oli aikoinaan satamineen kan-
sainvälisempi paikka kuin parinkym-
menen kilometrin päässä sijainnut 
Oulu.

Kirjallisuuspiirissä ei unohdettu 
myöskään pohjoista runoa. Ruukki-
laisen runoilijan Eeva Heilalan tuo-
tannosta kukin osallistuja sai vali-
ta mieleisensä runon. Illan aikana 
osallistujien ja runojen välillä syntyi 
aitoa vuoropuhelua. Runoista sai 
enemmän irti, kun kuuli toisen ihmi-
sen tunnot ja kokemukset tekstistä. 
Ruukkilaisen jo yli 70-vuotiaan en-
tisen maatalon emännän ajatukset 
katoavasta maaseudusta toi mieleen 
muistoja ja tunteita.

Myös omia tekstejä
Kevään viimeinen kerta pyhitet-

tiin kirjallisuuspiiriläisten omille teks-
teille. Osa oli kirjoittanut valmiiksi 
muisteluksia lapsuuden leikeistä ja 
asuinpaikasta. Kokoontumisen lopuk-
si kukin kirjoitti runon aiheesta Kevät. 

Siinä vaiheessa, kun piirin vetäjät 
olivat vielä sotkeutuneet assosiaatio-
harjoituksen sanoihin, osallistujat oli-
vat tehneet runonsa. 

Kirjallisuuspiirissä 
kirja alkaa elää

Vaikka onkin syksy, lukekaa Kevät-
runot. Voitte elää kevään uudelleen.

Kevään ääniä korvissa,
peipposen viserrys kohisevan 
veden ääressä.
Paljaassa, roskaisessa maassa
kevään ensimmäiset 
krookukset.
Onni on tässä.
Eila

Elämän voimaa pulputtaa
maa, ilma puu.
Tittiritii, lintu innostuu.
Taivaallista olla täällä
maan päällä.
Meren yllä airut kokoontuu.
Orvokki

Muuttolinnun aherrus
kevään valloittavassa valossa.
Siitepölyn tahmea kosketus
luonnon keskellä.
Veden runsaus maan uomenissa
puhkeaa kevään keskellä
synnyttäen ensikukat.
Laura

Västäräkki nyökyttelee ruuan 
haussa.
Valo paljastaa lian ja pölyn
- houkuttelee ulos.
Vesi puroina juoksee,
antaa kosteuden kasveille.

Maija-Liisa

Hilkka Lahti
Tuula Virsiheimo

Muoniossa sijaitsevan Tunturikeimiön 
tienoot täyttyivät kesäkuussa NNKY:n 
jäsenistä. Ikiomalla jäsenten viikolla 
oli ohjelmassa mm. vaellusta päi-
vänvalossa ja yöttömässä yössä (alin 
kuva), iltatuokioita kodassa letun-
paiston kera ja siivoustalkoita. Uusim-
man majoitus- ja kokoustila Kiepin 
jatkuvalämmitteiset saunat ja puu-
lämmitteinen rantasauna olivat ahke-
rassa käytössä etenkin helteisenä tal-
koopäivänä. Ensimmäisenä päivänä 
vaelluksen kohteena oli Särkitunturi, 
jonka laelta tähyttiin Tunturikeimiölle 
päin (ylin kuva).  Kuvat: Riitta Räntilä

*

Tunturikeimiö on suljettuna 1.10. lähtien 
tammikuuhun 2012 saakka.

NNKY:n jäsenviikko 
Tunturikeimiöllä 

Mari Hyttinen
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Kun pohdimme NNKY-liikkeen 
tulevia linjauksia ja suunnitelmia, voi-
simme palauttaa mieliimme muuta-
man vuoden takaisen vuositeemam-
me: ”Löydä lähimmäisesi”.

Kuinka siis etenemme tästä eteen-
päin? Olemme kuulleet 2000 vuotta 
sanomaa: rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi, mutta onko mikään käy-
töksessämme muuttunut? Onko tämä 
yksinkertainen ja hyvä ohje juurtunut 
sydämiimme?

Vaikka hyvä sana voimaannut-
taminen onkin kärsinyt pienoisen 
inflaation, toisiko se kuitenkin jotain 
uutta ja uusia näkökulmia lähimmäi-
senrakkauden yhteyteen. Kun tie-
toisesti kohtaisimme jokaisen koh-
taamamme ihmisen siten, että hän 
lähtisi luotamme täynnä iloa ja luot-
tamusta, elämään uskoen, silloin kai 
voitaisiin puhua voimaannuttavasta 
lähimmäisyydestä.

Kunpa voisimme kristillisissä yh-
distyksissämme, seurakunnissamme 
ja uskonyhteisöissämme vaikkapa 
vuoden ajan keskittyä rakastavaan 
lähimmäisyyteen, paremmuus- ja 
oikeassaolemiskilpailun sijasta, maa-
ilmassa olisi varmasti enemmän läm-
pöä ja myötätuntoa. Näin toimien 
olisimme uskollisia Jeesuksen sano-
malle: Uuden käskyn minä annan teil-
le, rakastakaa toisianne.

Keskustelun avaukseksi

Pirjo-Liisa Sillgren
Jyväskylän NNKY:n 
puheenjohtaja

Keskustelun avauksia
Voimaannuttava 

lähimmäisyys

Jalat maassa, 
pää kylmänä ja 
sydän 
lämpimänä

Helsingin emeritus-piispa Eero 
Huovinen on useissa yhteyksissä 
tviisaasti todennut, kun häneltä on 
kysytty, miten kristityn tulisi elää tä-
män päivän maailmassa, kun markki-
nat vellovat, pörssiluvut romahtavat, 
sijoitukset keikahtavat päälaelleen, 
tekniikka uusiutuu huimaavaa nope-
utta, päivittäisruuat kallistuvat, vuok-
rat nousevat, leipäjonot kasvavat, 
samoinkuin johtajien palkat ja optiot, 
terroristit uhkaavat ja tappajabaktee-
rit ovat pian uhkana kaikkialla ja mitä 
ihmiset oppivat kaikesta tästä: eivät 
mitään. 

Piispa Huovisen lohdullinen vas-
taus on kutakuinkin seuraava: ”On pi-
dettävä jalat maassa, pää kylmänä ja 
sydän lämpimänä”.

 Meidän on siis seisottava kahdel-
la jalalla maassa tässä maailmassa. Jos 
me näemme ikuisuuteen joka hetki, 
ymmärrämme myös sen, että emme 
voi tässä maailmassa elää siten, että 
toinen jalka on maassa ja toinen jo 
taivaassa.

Usein kuulemme sanottavan van-
hoista ihmisistä, että he elävät toi-
nen jalka haudassa. Mainoskielessä 
voidaan tuotteen myyntiä tehostaa 
lisäksi sanomalla toisen jalan olevan 
jo tulevaisuudessa. Mutta iänkaikki-
suuteen ovi on meille jokaiselle avoin 
vain kuoleman kautta, Kristuksen tai-
vaaseenastuminen aukaisi meille tien 
taivasten valtakuntaan. 

Kukaan ei pääse kuitenkaan suo-
raan tästä maailmasta taivaan kirk-
kauteen. Joka hetki meidän olisi 
katseltava kohti taivasta, pidettävä 
mielemme taivaaseen kohdennettu-
na.

Kesäisin voi jokainen rennosti 
maassa nurmikolla lojuen katsella tai-
vasta ja ainakin aurinkoisella säällä on 
virkistävää seurata upeina lipuvia val-
koisia kesäpilvenhattaroita taivaalla. 
Näin voimme kerätä vahvaa energiaa 
talvea varten.

Meidän on pidettävä myös pää 
kylmänä. Mitä tämä tarkoittaa. Jee-
sus sanoo; ”Taivasten valtakunta on 
lasten kaltainen”. Tämä ei tarkoita 
suinkaan lapsellisuutta eikä naiviutta. 
Lapsen kaltaisuus tarkoittaa luotta-
musta ja tukeutumista. 

Samalla tavoin kuin lapsi tukeutuu 
vanhempiinsa, tulisi meidänkin tu-
keutua Jumalaan. Jumalan toive on, 
että me käytämme järkeämme.

Järki ei suinkaan ole uskon vasta-
kohta, vaikka monta kertaa tämmöi-
seksikin sitä luonnehditaan.

 Ennen muuta meidän on pidet-
tävä huoli, että sydämemme kaikista 
kolhuista ja mutkittelevista poluista 
huolimatta pysyy lämpimänä, vain 
sydämen rakkauden voima kestää ja 
kantaa. Se on itse asiassa voimaltaan 
vahvempi kuin timantti, vahvempi 
kuin kallio ja väkevämpi kuin mikään 
muu ympärillämme oleva asia.

Pitäkäämme huoli sekä omista 
että lähimpiemme jaloista, päästä ja 
sydämestä.

Sirkka Vepsä
Joensuun NNKY:n 
hallituksen jäsen

Savonlinnan NNKY vietti satavuotis-
juhlaansa 15.5.2011 omistamansa 
kiinteistön juhlasalissa. Juhlavieraat 
ja puheenjohtaja Ulla Juuti (kuva 
oikealla) nauttivat ohjelmasta. Ark-
kitehti Wivi Lönn on suunnitellut 
Savonlinnan NNKY:n talon, jossa ny-
kyisin toimii perhehotelli Hospitz. Ku-
vat otti juhlassa puhunut NNKY-liiton 
pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen. 

Savonlinnan 
NNKY
täytti 
100 vuotta

NNKY-liiton vuotuisen tunnus-
tuspalkinnon saivat tänä vuonna Jal-
marin kammari sekä Jalmarin Kodon 
työ omaishoitajien tukemiseksi (1500 
€) ja Myyrinkodin Ystävien toiminta-
muodot (1500 €). 

NNKY-tunnustuspalkinto osoitet-
tiin inhimillistä ja arvokasta vanhuut-
ta tukevalle toiminnalle. NNKY-liitto 
haluaa tunnustuspalkinnolla palkita 
vapaaehtoisuutta, omaehtoisuutta ja 
yhteisöllisyyttä. 

Jalmarin kammari 
ennaltaehkäisee ikäihmisten 
yksinäisyyttä

Kangasalalla toimiva Jalmarin 
kammari ennaltaehkäisee ikäihmis-
ten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. 
Pienen paikkakunnan yhteisöllisyys ja 
omaishoitajien tukeminen haja-asu-
tusalueella edesauttaa inhimillisen ja 
arvokkaan vanhuuden toteutumista. 

Vapaaehtoistyötä urbaanissa 
yhteisössä

Myyrinkodin Ystävien toiminta 
Myyrmäessä, Länsi-Vantaalla on lois-
tava esimerkki urbaanin yhteisön 
mielekkäästä vapaaehtoistyöstä, joka 
kannustaa ikääntyviä toimimaan yh-
dessä ja huolehtimaan ja kantamaan 
vastuuta oman asuinalueensa ihmi-
sistä. Myyrinkodin ystäväpiirin vapaa-
ehtoistoiminta tukee ja helpottaa niin 

vanhusten ja omaishoitajien elämää 
kuin hoitotyötä tekevien työpäivää. 
Ystäväpiirissä on mukana yli 150 va-
paaehtoista. 

NNKY-tunnustuspalkinto jaettiin 
yhdeksännen kerran. Palkinto luovu-
tettiin NNKY:n järjestöpäivillä Helsin-
gissä 27.8.2011.

Jalmarin kammari on kotoinen 
kohtaamispaikka Jalmarin kodolla, 
joka on Kangasalan palvelutalosääti-
ön ylläpitämä palvelutalo. Palvelutalo 
tarjoaa asumis- ja tukipalveluita kan-
gasalalaisille eläkeläisille, vammaisille 
ja heitä hoitaville omaisille. Omaishoi-
tajien tärkeää työtä Jalmarin Kodolla 
tuetaan järjestämällä päiväkuntou-
tuksia, vertaistukitoimintaa ja jaka-
malla tietoa omaishoidosta. Raha-
automaattiyhdistys on tukenut talon 
rakentamista sekä toimintaa. 

Myyrinkodin ystäväpiirin vapaa-
ehtoistyön toimintamuodot rikastut-
tavat vanhusten arkipäivää Länsi-Van-
taalla. Vapaaehtoiset lukupiiriläiset 
lukevat Myyrinkodin asukkaille osas-
toilla ja huoneissa, laulajilla on yhteis-
lauluhetkiä, Paletti-ryhmä työsken-
telee kuvataiteen keinoin ja Krataarit 
huolehtivat asukkaiden vaatteiden 
kunnostuksesta ja erilaisista ompelu-
töistä. Huilipiste tukee omaishoitajia 
tarjoamalla turvallisen tilan tuoda lä-
heisensä vapaaehtoisten luo neljäksi 
tunniksi kerrallaan.  

Mari Hyttinen 

Inhimillistä ja 
arvokasta vanhuutta 
tukeva toiminta 
sai NNKY-tunnustuspalkinnon

Mari Hyttinen

NNKY-tunnustuspalkinnon luovuttivat NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen (kuvassa vas.) 
ja varapuheenjohtaja Tuuli Raamat (oik.). Palkinnon vastaanottivat Myyrinkodin Ystävien sekä Jal-
marin kodon edustajat. 
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● Pienimmän Lantin Yhteisö on 
pieni polku NNKY:n kansainvälisen 
toiminnan kentällä.

● Outi Piiroinen-Backman on 
kiertänyt pitkin eteläistä ja keskistä 
Suomea vuodesta 2007 kertomassa 
Pienimmän Lantin Yhteisöstä (PLY) 
ja sen perustana olevasta maail-
manlaajuisesta naisten ekumeeni-
sesta rukousliikkeestä. 

Vuosiin on mahtunut monenlaisia 
kokemuksia. Olen nauranut paljon, 
mutta myös vuodattanut muutamia 
kyyneleitä. Olen tavannut NNKY:ssä 
toimivia ryhmiä, ortodoksisen kirkon 
naisten ryhmiä ja seurakuntalaisia eri-
laisissa tilaisuuksissa. Olen järjestänyt 
yhteistyössä moninaisten ryhmien tai 
ihmisten kanssa tiedotustilaisuuksia 
ja lanttien siunaustilaisuuksia. 

Aina ennen kohtaamisia olen jän-
nittynyt, mutta luottavainen ja tilai-
suuksien jälkeen kiitollinen, iloinen ja 
toivorikas tulevaisuuden suhteen. Mi-
ten monia kertoja olenkaan ajaessani 
autolla yksin joskus satojakin kilomet-
rejä sovittuihin tilaisuuksiin miettinyt, 
mitä ihmettä olen tekemässä? Olenko 
kovin viisas vai varsin tyhmä, kun näin 
kuljeskelen kertomassa Pienimmän 
Lantin Yhteisöstä? 

Pienimmän lantin pistos
”Pienimmät lantit tulevat eri puolil-

ta maailmaa rukousten saattamana, 
hiljaa ja vähitellen, kunkin vuoden so-
vittuja tarkoituksia varten. Hyväntah-
toinen, rakastava ja myötätuntoinen 
Jumalamme ei koskaan jätä meitä. 
Hän tekee suuria tekoja nöyrien, 
pienimpien, sorrettujen ja köyhien 
avulla. Tämä on Pienimmän Lantin 
Yhteisöä kannatteleva vahvuus, lu-
paus, kauneus ja yllätys.” Olen kauan 
sitten saanut ”pienimmän lantin pis-
toksen” sydämeeni. Yritän selventää 
sekä itselleni että toisille tuota edellä 
ilmaistua yhteisön perusajatusta: pie-
ni lantti saa suuren voiman siunaavan 
rukouksen rakkaudesta. 

Minun rukoukseni yhtyy yli 80 
maassa rukoilevien naisten rukouk-
seen siitä, että rakastava Jumala pitäi-
si meistä ihmisistä ja maailmastamme 
huolta. Se yhtyy rukoukseen siitä, että 
oppisimme pyytämään ja antamaan 
anteeksi, tekemään sovintoa ja raken-
tamaan rauhaa, mikä on koko yhtei-
sön olemassaolon perusta. Voisinko 
olla välinpitämätön, kun koko maail-
ma kärsii ja me ihmiset sen mukana? 
Voisinko löytää parempaa tapaa kuin 
rukoilla yhdessä hänen kanssaan, kur-
kottaa maailman toisella laidalla asu-

van sisareni puoleen, tarttua hänen 
käteensä ja koskettaa hänen sydän-
tään? Tämän rukouksen sillan voin 
rakentaa omassa yksinäisyydessäni 
tai yhdessä PLY:n ajatuksen ja näyn 
omakseen ottaneen ryhmän kanssa. 

Pienin lantti muuttuu 
rukoukseksi

Olin pari vuotta sitten Jyväskylän 
NNKY:ssä pitämässä lanttien siuna-
ushartautta, jota myös lanttikirkoksi 
kutsutaan. Keskustelimme Pienim-
män Lantin Yhteisöstä ja sen antamis-
ta erilaisista kokemuksista. Eräs rouva 
kertoi, että hänelle kukkarossa oleva 
viisisenttinen ei enää ole rahakolikko, 
vaan rukous! 

– Se loistaakin muiden kolikoiden 
joukossa erivärisenä ja tahtoo tulla 
erilleen muista, hän sanoi. Olin hänen 
sanomastaan erittäin iloinen, sillä hän 
antoi yhden hyvän vastauksen sille, 
miksi minä kierrän ympäri maata: ru-
kouksella siunattu lantti tekee Juma-
lan armosta ihmeitä. 

Vaikka sanomme, että laitamme 
pienimmän lantin syrjään rukouksen 
konkreettisena merkkinä, on ihanaa, 
jos symbolimerkki muuttuu omaksi 
itsekseen, siis rukoukseksi. Viisisent-
tinen itsessään kirvoittaa rukoukseen 
ja on välitön silta suhteessa Jumalaan 
ja lähimmäiseen. Me tarvitsemme 
tänä päivänä näitä merkkejä, jotka 
havahduttavat meidät pois muka-
vuusalueeltamme ja johdattavat 
ajattelemaan elämäämme suhteessa 
muihin ihmisiin ja maailmaamme. 

Pienin lantti on todellakin mität-
tömän pieni merkki, mutta se voi an-
taa itse kullekin meistä suuria asioita, 
jopa auttaa ymmärtämään mahdol-
lisuuksiamme sovinnon tekijöinä ja 
rauhan rakentajina. Vähän niin kuin 
toimisimme Jumalan työtovereina 
tässä kärsivässä maailmassa, rukouk-
sen ja rakkauden lävistäminä, omalla 
paikallamme! 

Lisätietoja Pienimmän Lantin Yh-
teisöstä saat nettiosoitteista www.flc.
net.ph ja www.ywca.fi. Syksyn ja toi-
mintavuoden 2011–2012 suunnitel-
mia tehdessänne muistakaa NNKY:n 
suojeluksessa toimiva Pienimmän 
Lantin Yhteisö. Tulen mielelläni ker-
tomaan yhteisöstä ja toimittamaan 
lanttihartauksia. Yhteystietoni ovat: 
outi.piiroinen-backman@kolumbus.fi 
tai puh. 050 358 1298. 

Siunattua toimintavuotta kaikille 
nykyisille ja tuleville Pienimmän Lan-
tin Yhteisön ystäville!

Outi Piiroinen-Backman
PLY:n yhdyshenkilö Suomessa

● Liberian NNKY on perustettu 
1941 ja se toimii eri puolilla maata 
kahdeksalla paikkakunnalla kou-
luttaen, valistaen ja tukien paikal-
lisia naisia ja tyttöjä parempaan 
arkeen. 

● Sielläkin uskalletaan unelmoi-
da ja tehdä haaveista totta. 

Keskustoimiston talossa Monro-
viassa toimii päiväkoti ja alakoulu ja 
tiloja on myös vuokrattu muille jär-
jestöille, kuten partiotytöille. Sinne 
peruskorjataan nyt tiloja uudelleen 
avattavalle hostellillle, koska kaupun-
gissa on puute naisille turvallisista 
asuin- ja kokoontumispaikoista, joissa 
ei tarvitsisi jatkuvasti pelätä ryöste-
tyksi tai raiskatuksi joutumista. 

Yhden lapsen koulunkäynti mak-
saa n. 150 € /vuosi.  Tuon summan voi 
jakaa myös osiin:

- Koulumaksu, joista kerätään 
myös opettajien palkat 90 €

- Kirjat ja muut materiaalit, ku-
ten kynät ja vihkot, 30 €

- Koulubussi 15 € 
- Koulupuku 20€ (sis. kaksi 

vaatekertaa)

Saneerattavan hostellin yhden 
kerrossängyn rakentaminen ja siihen 
sopivat vuodevaatteet maksavat yh-
teensä 45 €.  Yhden henkilön ruokai-
luastiat ja -välineet maksavat 3 €/setti. 

Liberian NNKY hankkii raken-
nus-, hygienia-  ja koulutarvikkeita 
isommissa erissä ja tilaa koulubussit 
luotettavilta yhtiöiltä koko vuodeksi. 
Lisäksi yläkoulun päättäville tytöil-

Pst...
Nuoret haluaisivat viettää enemmän 

aikaa aikuisten kanssa.
Nuorista 70 prosenttia ei mielestään saa viettää riittävästi aikaa aikuisten kanssa, kävi ilmi syksyllä 2010 tehdystä 

Anna mulle aikaa! -viestintäkampanjan kyselystä. Kyselyyn vastasi 500 seitsemäsluokkalaista eri puolilta Suomea.

Suurin osa vastanneista nuorista haluaisi viettää enemmän aikaa jonkun lähipiirinsä aikuisen kanssa. Eniten 
nuoret kaipaavat lisää aikaa omilta vanhemmiltaan, erityisesti isältä. Esille nousivat myös tädit ja sedät sekä isovan-
hemmat. Nuoret toivovat aikuisilta tavallisia asioita kuten juttelemista, ruuanlaittoa ja leffassa käymistä.

Anna mulle aikaa -kampanjan toteuttavat Nuorten Akatemia, Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt 
sekä Demi-lehti. Kampanja huipentuu vuosittain Anna mulle aikaa! -päivään 15.9., jolloin mahdollisimman monen 
aikuisen toivotaan antavan pari tuntia ajastaan nuorelle.

Lue lisää kampanjan sivuilta www.annamulleaikaa.fi ja Facebookista www.facebook.com/annamulleaikaa. 

Auta Liberian NNKY:tä tekemään 
naisten ja tyttöjen unelmista totta 

***

le jaetaan hygieniapaketti, jossa on 
mm. saippuaa, shampoota, hammas-
tahnaa, kuukautissuojia, pyyheliina, 
pyykinpesuainetta eli perusannos 
kaikkea oman talouden hygienian yl-
läpitämiseen tarvittavaa. 

 
Jos haluat olla mukana tukemas-

sa hauraan maan NNKY:tä toteutta-
maan naisten ja tyttöjen unelmia tai 
huolehtia siitä, että tytöt voivat käydä 
koulua, voit lähettää tukea Liberian 
NNKY:lle NNKY-liiton kautta.  

Keräystili: (800013-704005) 
FI3980001300704005.  

Keräyslupa: Poliisihallitus 
2020/2010/4505 päätös 1.4.2011. 
Lupa on voimassa 1.4.2011–10.2.2013 
koko Suomen alueella Ahvenanmaa-
ta lukuun ottamatta.

Kiitos tuestasi! 

Pirjo-Liisa Penttinen

NNKY-liitto kerää varoja kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin. Suomessa tukea tarvitsevat tyttöjen vertaisryhmät (TyttiTalo) sekä Ruusukuja 76 -hanke, 
jolla ennaltaehkäistään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa näyttelyn ja tiedonjakamisen keinoin. Eri-ikäisten naisten turvallisuuden parantaminen hau-
raissa maissa kohdistuu Liberia NNKY:hyn. Liberiassa kaivataan turvallisia naisten asuin- ja kokoontumispaikkoja sekä tukea lasten koulunkäyntiin.

Pieni lantti 
voi olla alku jollekin suurelle
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● ESG-jamboree on NMKY:n 
partiolaisten järjestämä leiri, joka 
pidetään neljän vuoden välein. Kol-
mas ESG-jamboree kokoontui tänä 
vuonna Saksan Loreleyssa, Reinin 
varrella. 

● Leirille osallistui noin 300 par-
tiolaista viidestä maasta ympäri 
Eurooppaa: Suomesta, Norjasta, 
Unkarista, Sveitsistä ja tietenkin 
isäntämaasta Saksasta. Suomes-
ta leirille osallistui 50 partiolaista  
Tampereelta, Oulusta ja Helsingis-
tä.

Meille kolmelle ESG-jamboree oli 
ensimmäinen partioleiri ulkomailla.
Saavuimme Saksaan päivää ennen 
varsinaisen leirin alkua, joten meillä 
hyvin aikaa tutustua leirialueeseen 
ja sen ympäristöön. Maisemat olivat 
henkeäsalpaavan kauniit ja todella 
erilaiset kuin Suomessa. Leirissä vesi-
vessat, lämpimät suihkut, hyvä ruoka 
ja tiskikone yllättivät positiivisesti, 
vaikka ne eivät olleet kovin partiolei-
rimäisiä mukavuuksia. 

Aamu alkoi joka päivä hartaudella, 
jossa lauloimme uskonnollisia lauluja 
ja kuuntelimme tarinoita. Vaihtoehto-
na aamuhartaudelle oli suomalaisten 
oma aamuhetki, joissa käsittelimme 
mm. partioihanteita. Illalla oli vielä 
iltahartaus, joissa rauhoituimme kai-
kista päivän tapahtumista.  Useina 
päivinä ohjelmassa oli kunkin maan 
omaa ohjelmaa, joissa leikittiin ja pe-
lattiin sekä työpajoja. Jokainen sai il-
moittautua kahteen eri työpajaan. Me 

kävimme tekemässä hiekkamaalauk-
sia, vohveleita ja ystävyysrannekkeita. 

Leiriin kuului myös haikki eli 15 
hengen ryhmissä tehty vaellus. Mei-
dän ryhmässä oli lisäksemme norja-
laisia ja yksi sveitsiläinen. Matka oli 
kokonaisuudessaan 35 kilometriä ja 
se sisälsi maaston takia useita mäkiä. 
Matka taittui mukavasti hyvässä seu-
rassa, vaikka jälkeenpäin olo olikin to-
della väsynyt. Haikkimme määränpää 
oli paikallinen leirintäalue, jossa oli 
uima-altaat. Pitkän kävelyn jälkeen oli 
mukavaa päästä uimaan viileään ve-
teen. Leirintäalueella nukuimme tai-
vasalla ja oli piristävää herätä aamulla 
pieneen vesisateeseen. 

Yhtenä päivänä ohjelmassa oli 
veneretki läheiseen kaupunkiin Kob-
lenziin. Koblenz sijaitsee Reinin ja Mo-
selin yhtymäkohdassa. Kaupungissa 
meillä oli kaupunkipeli, jossa kiersim-
me eri rasteilla. Saimme myös vapaa-
aikaa kierrellä kaupungissa. 

Leiri oli mahtava kokemus ja oli 
kiva päästä ulkomaille näkemään 
muiden maiden partiotoimintaa 
sekä partiolaisia eri maista. Suoma-
laiseen partiotoimintaan verrattuna 
leiri oli erilainen. Ohjattua ohjelmaa 
oli vähemmän kuin leireillä, joissa 
olemme aiemmin olleet, ja myös us-
konnollinen puoli oli huomattavasti 
enemmän esillä. Tämän leirin jälkeen 
lähdemme mielellämme uudestaan 
ulkomaille partioleirille.

Minna Rajala
Annu Kämäräinen 
Hanna Poutanen 

Tampereen Lokit

ESG-jamboree 2011:

NNKY:n ja NMKY:n 
partiolaiset 
kokoontuivat 
Saksassa

Så lägligt i Kyrkodagarnas 2011 
stora torghörn snett över ga-

tan, är dörrarna öppna till Cafe´Kärlek. 
Dörren är tung och huset klassiskt, 
men redan utanför känner jag mig 
välkomnad som jag är. Ute på trot-
toaren, står ett bord placerat och en 
stol, för den som vill ha indisk hårbot-
tenmassage. Under bordet sover en 
hundvalp. På Nnky/Kfuk programmet 
för helgen i Lahtis, finns kärlek, kärlek 
och åter kärlek - till mig själv, till barn-
barn, till partner, till kroppen, till Gud, 
till naturen, mormorskärlek, gammal 
kärlek som aldrig rostar, annorlunda 
kärlek - ett koncept som säkert kan 
återanvändas.

Jag bygger mitt altare av den 
djupröda stora duken, mörker-
hetsmull och nedsänkt i gömman 
däri, symbolen som varit min arbets-
kompanjon sedan vi fann varandra i 
havet för över ett decennium sedan, 
en desperat sommar då livet hängde 
på ett halmstrå. Men den här dagen 
får jag hålla mitt upplevelseprogram 
om kärleken till den kvinna själv är 
och annorlunda kärlek.

...tror egentligen inte på ordets 
makt, om inte ord sammarbetar med 
kärleksgärningar.

Vilken ära det är och sådan öd-
mjukhet jag upplever, att två gånger 
30 minuter få ge något mer än ord av 

det som känns viktigt. Jag känner mig 
liten. Men också att symbolerna är 
starka och stora, i all sin alldaglighet. 
Min trumma av renskinn är spänd och 
förväntansfull och pulsen ekar kraftig 
i rummet där det är högt till tak, kvin-
nor pilar mellan kök och serverings-
bord och dörren går i ett, människor 
kommer för att slå sig ner. Mitt serve-
ringsbord är också färdigt. Jag rullar 
fram det och går in i prövningen att 
lita på symbolernas djupa betydelse, 
det ordlösa, trummans puls och varje 
kvinna och man och barn närvarande; 
deras egna inre rum och liv.

Livsträdet

Det här är inte en välförberedd sön-
dagsseremoni, men ett dukat bord 
där var och en i sitt inre har kryddorna, 
associationerna, sin egen brygd av 
liv. Med fötterna stadigt förankrade 
genom golvet, i tanken djupt nere i 
jordens kraft och andningen lugn och 
närvarande... får vi lyssna på rytmen av 
världens äldsta instrument, återvända 
till kroppslig närvaro och se jorden 
smekas undan av Eija Huovinen från 
Vääksy och barnet, livet förlösas - den 
perfekt ovala passligt tunga rödmå-
lade stenen lyftas upp och gå från 
hand till hand. Värmas. Vakna.

Kärleken till mitt sanna jag, ömhe-
ten för det sårbara och barnasinnade

- det som kan glädjas men behö-

ver beskydd, det som är intuitivt och 
vist och söker närhet till alltet, var är 
hon, var är han?

En av de svårare livsuppdragen 
vi kan stå inför är att hitta tillbaka till 
sårbarheten, våga den i en värld där 
effektivitet och yttre fördelar är de 
vinnande ingredienserna. När får jag 
vara den jag är, då jag bara är? När får 
jag vara i det rum, där Gud bara är is-
tället för att prestera tro?

I Den Heliga Andens rum, i krop-
pens helgedom, är dörrar och fönster 
öppna och Guds Vind blåser därige-
nom. Då vilar kroppen i kärlek utan 
fruktan. Och jag kan gå in i kropps-
bön, säga med rörelser långsamma 
och eftertänksamma - Moder Vår, 
Fader Vår, som är i Himmelen här och 
nu, helgat vare Ditt namn, tillkomme 
Ditt rike. På Café Kärlek, några minu-
ter i en hänsynslös värld, tar jag mig 
friheten att förmedla de bönerörel-
ser från ett gudstjänstkoncept som 
nu är inne på sitt femte år, nämligen 
finlandssvensk Regnbågsmässa. I den 
jugendinredda salen är det tyst och 
jag hoppas att varje person vågar 
lyssna med just sin kropp, på det som 
Bibeln också lovar. ”I Kärleken finns 
ingen rädsla”.

Monika E Pensar

Cafe´Kärlek 
- när närheten är allt

Bön och närhet, med Livsträdets kropp, rötter och lövverk

Fredrika Biström

Minna, Annu ja Hanna osallistuivat kesällä partiolaisten leirille Saksassa. Heidän partioyhdistyk-
sensä  Tampereen Lokit toimii Tampereen NNKY:ssä.
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Abortteja on tehty kautta ai-
kojen, milloin laillisesti, mil-

loin laittomasti. Suomessa tehdään 
vuosittain n. 10 000 aborttia, joten 
abortti koskettaa tälläkin hetkellä 
satojatuhansia naisia - ja miehiä. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok-
sen (THL) alustavien ennakkotietojen 
mukaan Suomessa tehtiin 10 345 
aborttia vuonna 2009, mikä on noin 
prosentin verran vähemmän kuin 
edeltävänä vuonna. Vuonna 2008 
tehtiin 10 423 raskaudenkeskeytystä. 

Aborttien määrä on ollut pienes-
sä laskussa vuodesta 2005 lähtien. 
Yksi syy tähän voi olla se, että terve-
ystiedon opetus on tullut kouluissa 
pakolliseksi. Etenkin teinien raskau-
denkeskeytykset ovat vähentyneet. 
Sen sijaan kolmenkympin kieppeillä 
olevien naisten aborttimäärissä ei ole 
ollut muutosta. Eniten abortteja teh-
dään yleensä 20–24 -vuotiaiden ikä-
ryhmässä. Raskauden keskeyttämi-
sistä on kerätty tietoja vuodesta 1950 
lähtien. (30.3.2010 YLE Uutiset)

Vaikea ratkaisu naiselle
Aborttipäätöksen tekemiseen 

liittyy aina ahdistavia tunteita. Muu-
tokset naisen hormonitoiminnassa 
käynnistyvät hedelmöityshetkestä ja 
ne vaikuttavat naisen tunne-elämään 
herkistävästi. Lisäksi nainen joutuu 
tekemään suuren päätöksen sisäisen 
paineen alla. 

Osalla naisista suhde sikiöön on 
vahva jo alkuvaiheessa. Tunteen ja 
järjen ristiriita on suuri. Keskeytyk-
sessä nainen käy läpi pienen kuole-
mankokemuksen, herää kysymyksiä 
elämästä ja kuolemasta ja siitä milloin 
elämä alkaa.  Surussa on samoja piir-
teitä kuin keskenmenon kokeneilla. 
Molemmissa tilanteissa ensimmäis-
ten raskausviikkojen aikana äidin ja 
sikiön välille syntynyt side katkeaa 
äkillisesti. Aborttiin liittyy kuitenkin 
vastuu päätöksen tekemisestä, mikä 
monimutkaistaa asian käsittelyä.

Abortissa syyllisyyskysymystä on 
vaikea käsitellä. Tunteet voivat tulla 
yllättäen ja yllättää myös voimak-
kuudellaan. Harvalle naiselle pää-
tös raskauden keskeyttämisestä on 
selvä alusta lähtien. Tilanne altistaa 
psyykkisille häiriöille erityisesti hyvin 
nuoret tai masennuksesta kärsineet 
naiset. Aikaisempi hedelmättömyys-
hoito, keskeytyksen myöhäinen ajan-
kohta ja lääketieteellisestä syystä teh-
tävä keskeytys ovat naiselle vaikeita 
asioita. Naiset, joiden taloudellinen 
tilanne on hankala, joilla on huonot 
asunto-olot tai joiden kumppani pai-
nostaa aborttiin, tarvitsevat tukea 
muita enemmän. 

Käsittelemättömänä abortti voi 
sitoa naisen jopa vuosikymmenik-
si ja kapeuttaa hänen elämäänsä. 
Naiset yrittävät selvitä itse, he eivät 
uskalla hakea apua, vaan ajattelevat 
enemminkin, että eivät halua puhua 
abortista, vaan yrittävät unohtaa sen. 

Abortilla, olipa se sitten kuinka oma 
päätös tahansa, on yleensä suuret vai-
kutukset naisen elämään. Pelkästään 
päätöksenteko voi olla musertava ko-
kemus naisen elämässä.

Abortti ahdistaa
Abortti on sana, joka herättää 

monenlaisia tunteita. Netin keskus-
telupalstoilla ja muilla foorumeilla 
käydään kiivaita keskusteluja abor-
tista puolesta ja vastaan. Raskau-
denkeskeytykseen päätyneet naiset 
tuomitaan usein hyvin jyrkin sanoin. 
Ei ole lainkaan ihme, että keskeytyk-
sen läpikäyneet naiset pysyvät hiljaa. 
Kärsivät, salaavat ja yrittävät unohtaa. 
Kukaan nainen ei voi tulla raskaaksi 
ilman miestä, mutta miehen osuu-
desta raskaudenkeskeytykseen pu-
hutaan harvoin. Ehkä miehen on hel-
pompi käsitellä aborttia kuin naisen, 
koska lapsi, jota nainen odottaa, on 
niin näkymättömissä. 

Suurin ja pienin 
solu

Munasolu on ihmi-
sen suurin solu. Siit-
tiö on ihmisen pienin 
ja erikoistunein solu. 
Ylen ihmeellisesti al-
kaa lapsen taival äidin 
kohdussa, kun suurin ja 
pienin solu kohtaavat. 
Hedelmöittyneessä mu-
nasolussa on ihmisen 
täydelliset perintöteki-
jät ja hedelmöittyneen 
munasolun matka koh-
tuun kestää 3-4 vrk:ta. 
Milloin sitten voidaan 
puhua ”vauvasta”, elä-
västä olennosta. Onko 
se hedelmöittymisen 
hetki? Onko se hetki, 
kun munasolu kiinnit-
tyy kohdun limakalvol-
le? Vain onko se silloin, 
kun äiti kokee vauvan 

ensimmäiset liikkeet? Vai onko sikiö 
vauva ja ihminen vasta silloin kun hän 
parkaisee ensimmäisen kerran äidin 
kohdun ulkopuolella?

Vertaistukiryhmät 
Tampereen NNKYllä Itu-projekti 

alkoi vuonna 2004. Nyt Itu-työ on le-
vinnyt muuallekin Suomeen ja mm. 
Helsingissä, Sastamalassa, Mikkelissä, 
Iisalmessa, Seinäjoella ja Kuopios-
sa tehdään tai aloitellaan itu-työtä. 
Itu-projektin kautta tuetaan yllätys-
raskaustilanteessa olevia ja abortin 
läpikäyneitä tyttöjä ja naisia. Itu-pro-
jektin kautta koulutetaan henkilöitä 
niin kriisiraskaustyöhön kuin myös 
vertaistukiryhmienohjaajiksi. Työ 
on yhteiskristillistä. Outi Papunen, 
Itu-projektivastaava Tampereen NN-
KYstä, on ollut työssä mukana alusta 
lähtien. Abortin läpikäyneille järjes-
tetään yksilötukea ja Armahdettu ja 
vapautettu -vertaistukiviikonloppuja 
ja vertaisryhmiä. 

Lupaus anteeksiannosta
Raamatun näkökanta voidaan tul-

kita niin, että jo sikiö on ihminen. Psal-
missa 139:16 sanotaan: ”Sinun silmäsi 
näkivät minut jo idullani, sinun kir-
jaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin 
olin elänyt päivääkään, olivat kaikki 
päiväni jo luodut”. Jumala on laittanut 
ihmisen sydämeen omantunnon ja 
niinpä ihminen kokee yleensä itsen-
sä syylliseksi Jumalan edessä abortin 
teon jälkeen, jopa ennen varsinaista 
toimenpidettä. Tekoaan katuvalla ja 
Jumalaan uskovalla on lupaus anteek-
siannosta ja hänellä on toivo, että hän 
näkee kerran lapsensa Jumalan luo-
na taivaassa. Jesajan kirjassa Jumala 
lupaa antaa anteeksi kaikki synnit, 
olipa rikkomus minkälainen tahansa, 
olkoonpa asia ihmisten silmissä kuin-
ka tuomittava tahansa. ”Vaikka teidän 
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne 
lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppu-
ranpunaiset, tulevat ne villanvalkoi-
siksi.” Jesaja 1:18.

Itu-työtä Kuopiossa
Olen tullut mukaan Itu-työhön 

syksyllä 2010, jolloin ohjasin ensim-
mäisen vertaistukiryhmän abortinlä-
pikäyneille naisille Kuopion NNKY:llä. 
Ryhmässä oli viisi naista joiden abor-
tista oli kulunut 2-30 vuotta. Iältään 
naiset olivat n. 35–60 -vuotiaita. 
Ryhmässä käytimme apuna työkirjaa 
Armahdettu ja vapautettu, jossa käsi-
tellään aborttiin liittyviä tunteita mm. 
vihaa, syyllisyyttä, masennusta, surua, 
anteeksiantamista, hyväksymistä ja 
irtipäästämistä. Työkirjassa on myös 
lukuisia Raamatunkohtia ja tehtäviä, 
joita ryhmäläinen voi tehdä kotona 
kokoontumisten väillä. Ryhmä ko-
koontui yhdeksän kertaa, kaksi tuntia 
kerrallaan.

Keväällä 2011 ohjasin vertais-
tukiryhmää Askeleet -materiaalin 
mukaan. Tässäkin materiaalissa on 
erilaisia tehtäviä eri tapaamiskerroil-
le, joiden avulla eri tunteisiin on hel-
pompi päästä käsiksi. 

Abortti on aina 
arka asia 

Kuopion seudun Itu-työnvastaava Riitta Mäntylä tutkii vertais-
tukiryhmissä käytettävää  materiaalia.

Abortti on sana, joka herättää monenlaisia tunteita. Netin keskustelupalstoilla ja muilla foorumeilla käydään kiivaita keskusteluja abortista puolesta 
ja vastaan. Raskaudenkeskeytykseen päätyneet naiset tuomitaan usein hyvin jyrkin sanoin. Ei ole lainkaan ihme, että keskeytyksen läpikäyneet naiset 
pysyvät hiljaa.

Mari Hyttinen

Jorma Mäntylä
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Askeleet -materiaalissa on vain vä-
hän Raamatunkohtia ja se painottuu 
enemmän sisäiseen parantumiseen, 
niin silti ryhmätapaamisten alussa 
ja lopussa rukoilimme ja soitin usein 
aloituksessa hengellistä musiikkia, 
koska ryhmäläiset kokivat sen hyvänä 
ja turvallisena. Ryhmässä oli kaksi alle 
nelikymppistä naista, joista toinen 
kertoi olevansa tunnustava kristitty 
ja toinen sanoi, että ei oikein tiedä 
Jumalasta mitään. Koska ryhmä oli 
pieni, aikaa jäi runsaasti syvällisiin 
keskusteluihin myös hengellisellä 
puolella. 

Kokemukseni mukaan ryhmissä 
olleet naiset pääsivät hyvin käsitte-
lemään häpeää, syyllisyyttä, vihaa, 
masennusta ja muita aborttiin liitty-
viä tunteita ja he aivan silmin nähden 
vaikuttivat vapautuneimmilta ryh-
män päätyttyä kuin sinne tullessaan, 
vaikka ensimmäiset tapaamiskerrat 
olivatkin aika tuskallisia. Vapauteen 
Kristus on meidät vapauttanut ja 
armo kuuluu kaikille, myös raskauden 
keskeytyksen läpi käyneille naisille.

Minun näkyni on, että niin tun-
nustavat kristityt kuin Jumalaa vä-
hemmän tuntevat voisivat kokoontua 
samaan ryhmään. On luonnollista, 
että voisimme tässä kristityssä maas-
sa pitää esillä hengellisiä arvoja myös 
Itu-ryhmissä.

Olen käynyt Kutsuttu välittämään 
-koulutuksen, joka on tarkoitettu krii-
siraskaustilanteessa olevien naisten 
kohtaamiseen ja Journey-koulutuk-
sen joka on tarkoitettu abortin läpi-
käyneiden vertaistukiryhmien ohjaa-
jiksi aikoville. Molemmat koulutukset 
ovat todella antoisia ja toivoisin, että 
sielunhoitajat, seurakuntien työnteki-
jät ja kaikki asiasta kiinnostunut voi-
sivat tulla mukaan koulutuksiin. Ehkä 
koulutuksen aikana käy niin, että sy-
dän lämpenee Itu-työlle ja saamme 
lisää työmiehiä ja -naisia tähän itu-
työhön.

Vertaistukea 
Mikkelissä järjestetään Kutsuttu 

välittämään -koulutus 22.–25.9.2011, 
johon kaikki asiasta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita.

Syyskuussa aloitan yhdeksän ker-
taa kokoontuvan vertaistukiryhmän 
abortin läpi käyneille naisille Kuopi-
on NNKY:llä. Toivon ja rukoilen, että 
abortin läpikäyneillä naisilla on roh-
keutta hakeutua ryhmiin ja vapautua 
abortin aiheuttamista siteistä, sillä kä-
sittelemätön abortti vie todella paljon 
voimavaroja. 

Riitta Mäntylä
vertaistukiryhmänohjaaja
Kuopion seudun 
Itu-työnvastaava

Lisätietoja: www.ituprojekti.net

● NNKY osallistui Kirkkojen 
maailmanneuvoston Väkivallatto-
man vuosikymmenen (2001–2010) 
päätösjuhlaan toukokuussa Ruu-
sukuja 76 -näyttelyllä. Tapahtuma 
järjestettiin Jamaikan pääkaupun-
gissa Kingstonissa ja siihen saapui 
noin 1000 osanottajaa eri kirkoista 
ja kristillisistä järjestöistä ympäri 
maailman. 

Toukokuussa Kingstonissa juhlit-
tiin Väkivallattoman vuosikymmenen 
saavutuksia ja katsottiin tulevaisuu-
teen. Tapahtuman aikana lähestyttiin 
rauhan käsitettä neljästä eri näkökul-
masta: rauha yhteisöissä, rauha maan 
kanssa, rauha markkinapaikoilla ja 
rauha ihmisten kesken. Keskiössä oli-
vat sodat ja konfliktit, Lähi-idän nykyi-
nen tilanne, taloudellinen  epätasa-ar-
vo maailman markkinoilla, ydinaseet, 
pienaseet ja ilmastonmuutos. Näitä 
teemoja käsiteltiin seminaareissa ja 
raamattupiireissä. Aiheista käytiin 
myös teologista keskustelua ja työ-
pajoissa tuotiin esille eri kirkkojen ja 
järjestöjen jo tähän mennessä tehtyä 
työtä.

Kuinka rakennetaan väkivalla-
tonta tulevaisuutta?

Viikko oli antoisa. Opin paljon ja 
ymmärrykseni kasvoi sodan ja rauhan 
teemoista. Kuulin viikon aikana lu-
kuisia mielenkiintoisia ja ajatuksiahe-
rättäviä puheenvuoroja. Ruusukujan 
projektisihteerinä varmasti mieleen-
painuvin oli erään palestiinalaisen 
naisen kuvaus oman kansansa naisten 

kokemasta niin kutsutusta kaksinker-
taisesta väkivallasta, jota hän kokee 
niin kotona kuin kodinulkopuolella. – 
Kuinka tällaisissa olosuhteissa raken-
netaan tulevaisuutta ja kuinka nykyi-
sissä olosuhteissa tulevia sukupolvia 
kasvatetaan väkivallattomuuteen ja 
rauhaan, hän pohti.

Naisten asema sodissa ja konflik-
teissa tuli esille myös joissakin muissa 
puheenvuoroissa viikon aikana. Nai-
set eivät näyttäytyneet vain uhreina 
vaan myös väkivallasta selviytyjinä, 
aktiivisina toimijoina rauhan saavut-
tamiseksi ja turvallisen yhteiskunnan 
rakentajina. Sen tähden olinkin pet-
tynyt tapahtuman viimeisenä päivä-
nä tehtyyn päätösviestiin maailmalle 
siltä osin, jossa naiset edelleen lasten 
ohella nähtiin ainoastaan uhreina. 

Väkivallaton Suomi?

Suomessa ei eletä aseellisten kon-
fliktien keskellä tai kanneta huolta 
siitä, että maamme vajoaa meren alle 
kuten Tuvalussa ilmastonmuutoksen 
myötä, mutta meillä vihapuhe erilai-
sia vähemmistöryhmiä kohtaan on 
nousussa ja viimeaikaiset tapahtumat 
Norjassa heikensivät myös pohjois-
maisen hyvinvointivaltion ihanneku-
vaa. Meillä naiset joutuvat edelleen 
kantamaan huolta ruumiillisen koske-
mattomuuden puolesta ja lasten fyy-
sinen kurittaminen on tilastojen mu-
kaan edelleen aktiivisessa käytössä, 
vaikka se on ollut rikos jo pidemmän 
aikaa. Kasvaako meillä Suomessa 
kuilu köyhien ja rikkaiden välillä? Tie-
dämmekö mitä vaikutuksia on omilla 
ostopäätöksillämme kehittyvien mai-

Elonkorjuujuhlassa Jamaikalla

den ihmisille? Tukeeko Suomen valtio 
sotia muissa maissa?

Väkivalta on rikos, se on ihmis-
oikeusloukkaus, se vaarantaa ja va-
hingoittaa uhrin fyysisen ja henkisen 
terveyden. Uskon, että se ajaa meidät 
myös kauemmaksi Jumalasta. Kristit-
tynä tiedän, että toinen ihminen on 
Jumalan kuva ja luomakunta on mei-
dän ihmisten varjelemisen kohde. Vä-
kivallattomuus on valinta ja yhteisöjä, 
joissa elämme ja toimimme, raken-
netaan ottamalla vastuu omasta toi-
minnasta. Kun rauha lähtee ihmisestä 
itsestään, silloin meissä tulee toteen 
Jumalan käsky rakasta lähimmäistä 
niin kuin itseäsi. 

Väkivallaton viikko siirtyy 
marraskuulle

Väkivallatonta vuosikymmentä 
koordinoi Suomessa kirkkohallitus 
yhteistyössä NNKY-liiton kanssa. Vuo-
tuiset Väkivallattomat viikot ja Ruusu-
kuja 76 -näyttelyt olivat näkyvä osa 
vuosikymmenen viettoa. Vaikka itse 
vuosikymmen on tullut päätökseen, 
NNKY-liitto jatkaa edelleen Väkival-
lattoman viikon viettoa, joka siirtyy 
ensi vuonna lokakuusta marraskuulle 
pois syyslomien tieltä. 25.11 viete-
tään YK:n naisiin kohdistuvan väkival-
lan vastaista päivää ja 1.12 maailman 
aids-päivää. Tärkeitä teemoja kum-
matkin, joita voimme jatkossa nostaa 
esille muiden turvallisuutta ja rauhaa 
rakentavien aiheiden lisäksi.

Heidi Kusmin-Bergenstad 
projektisihteeri
Ruusukuja 76 -näyttelyhanke

Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisessä ja ekumeenisessa rauhankokouksessa Jamaikalla rauhan teemoja käsiteltiin seminaareissa ja raamat-
tupiireissä. Samalla juhlittiin Väkivallattoman vuosikymmenen saavutuksia ja katsottiin tulevaisuuteen. Suomessa vuotuiset Väkivallattomat viikot ja 
Ruusukuja 76 -näyttelyt olivat näkyvä osa vuosikymmenen viettoa.

Peter Williams/WCC

Kutsuttu välittämään 
-koulutus kriisiraskaustilan-
teessa olevan tytön 
kohtaamiseen 
22.9. klo 18 alkaen–25.9.2011 
Mikkelissä, Laajalammen 
seurakuntakodilla, 
Kaitueentie 27

Koulutus antaa valmiudet kriisi-
raskaustyössä toimimiseen kristilli-
sestä viitekehyksestä käsin.

Kouluttajina Outi Papunen,  Jen-
ny Baines Care Confidential -järjes-
töstä Englannista sekä lääketieteen 
asiantuntijoita. Hinta 70 e, johon sisäl-
tyy kurssimateriaali, kahvit ja lounaat. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Outi 
Papunen, p. 050 401 5567 tai itu@tnn-
ky.fi. Lisätietoa: www.ituprojekti.net

Koulutus sisältää käytännön har-
joituksia ja kotitehtäviä. Koulutuksen 
laajuus on n. 50 tuntia, ja sen läpikäy-
misestä saa todistuksen. Englannin-
kieliset osuudet tulkataan suomeksi.

Järjestäjät: Tampereen NNKY ja 
Mikkelin NNKY

Naisten iltapäivä 
Temppeliaukion 
kirkolla 
la 1.10. klo 14–17
Lutherinkatu 3, Helsinki 

Ohjelma alkaa klo 14 
Marttojen valmistamalla lounaalla. 
Lounaan hinta 7 e.
Lounaan jälkeen klo 14.45–16
ohjelmaa ja musiikkia kirkossa:
– ”Millaisia tarinoita naisista kerro-
taan elokuvan keinoin?” Töölöläi-
nen elokuvantekijä ja ohjaaja Taru 
Mäkelä kertoo. Keskustelua. Musii-
kista vastaa Leena Tiitu. 
(Taru Mäkelän elokuvia ovat mm. 
Lotat, Tuntematon emäntä)
–  Kahvi klo 16
–  Ehtoollishetki kirkossa 
klo 16.30–17

Järj. Etu-Töölön Martat, 
NNKY-liitto/MRP ja 
Töölön seurakunta

Mari Hyttinen
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vaksi naiseksi. Rovasti Eevakaarina Launis (esitelmä), 
näyttelijä Minna Aro (Minna Canthin kirjeitä), lapsikuoro 
NollaKakkoset johtajanaan Ágnes Lak Losonc.
16.10. klo 15 Lähetyksen iltapäiväkahvit, esittelyssä 
Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki - toiminta. Dia-
konissa Eevi-Riitta Kukkonen.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti klo 9-11, 5 €:
6.9. NNKY:n maailmanneuvoston kuulumisia, Tanja 
Nieminen
13.9. Rukouksesta elämänvoimaa, Eevakaarina Launis
20.9. Miten lukea raamattua, Eevakaarina Launis 
27.9. Työni lastenpsykiatrisen hoidon parissa, Eeva 
Vähäkangas
4.10. Kirjakaraoke, Anita Särkkä
11.10. Laulun iloa, Eija Rantatalo
18.10. Mistä suomalaiset tulevat, Anita Särkkä
Harrastuspiirit:
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai klo 18, 
ohjaajina Anita Särkkä ja Mirja Knuuttila
27.9. Kesälukemisia
25.10. Torgny Lindgren: Akvaviitti
22.11. Alice Munroe: Liian paljon onnea
13.12. Anja Snellman: Parvekejumalat ja Sarita Skan-
nes: Vain tytär
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18, 
ohjaaja Pirjo-Liisa Sillgren, p. 050 499 4376
7.9. Jonathan Falla: Siniset unikot
5.10. Kader Abdolah: Talo moskeijan vieressä
2.11. Linda Olsson: Sonaattti Miriamille
7.12. Elif Shafak: Rakkauden aikakirja
Hengellinen matka maalaten -kurssi - maalaamme 
Kristus-ikonin. Keltinmäen kirkolla. Mukaan mahtuu 8 
henkilöä. Työskentely ei edellytä piirustus- tai maalaa-
mistaitoja. Kurssi-illat ovat 24.10, 31.10, 21.11, 28.11, 
12.12, 19.12, 9.1.12 ja 23.1.12. klo 18–20. Sitoutumi-
nen jokaiseen kertaan toivottavaa. 15 €. 
Ilm 7.10.11 mennessä Aikku Lehto, p. 050 340 9899 
ma-pe 9-15 tai www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu 
Järj. Keltinmäen aluesrk ja NNKY. Ohj. aluekappalai-
nen Eivor Pitkänen ja ikonimaalari Vuokko Virtanen. 
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiistai (20.9., 18.10., 
15.11. ja 20.12.) klo 18, Ohjaaja Pirkko Sintonen
Tuunaus- ja taidetyöpaja joka toinen tiistai (parilliset 
viikot) klo 17–20. Syksyn kokoontumiskerrat: 6.9., 
20.9., 4.10., 18.10, 1.11.,15.11., 29.11. ja 13.12. 
Hengelliset piirit:
Exodus-raamattupiiri noin joka toinen keskiviikko 
klo 17, alkaa 21.9. Ohj. Heidi Watia. Raamatun naisia 
-teema, tervetuloa myös uudet osallistujat!
Svenska bibelkretsen joka kuukauden 1. maanantai 
(5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.) klo 10, Ohjaaja Pekka Pau-
lasto 040 727 3658
Jyväskylän seurakunnan Varttuneiden piiri 
keskiviikkoisin klo 13 Puistotori 4:ssä alkaen 14.9.
Lapset ja Nuoret:
Lasten musiikkileikkikoulut keskiviikkoisin, ohjaaja 
Hannele Wilkman. Nuorten pianotunnit maanantai- ja 
tiistai-iltapäivisin. ohjaaja Enni Pitkänen.
MONIMESSI - monikulttuurinen perhekahvila 
kokoontuu Puistotorilla joka pe klo 9.30–12.00 Järj. 
yhteistyössä: Jyväskylän NNKY, Monikulttuurikeskus 
Gloria ja JKL:n kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Keski-Karjalan NNKY
Lisätietoja: pj. Merja Kostamo, 
p. 040 7355 010, merjatk@suomi24.fi

TyttiTalo, Keisarinkuja 9, 82500 Kitee, 
p. 044 334 4780, tyttitalo@gmail.com 
http://tytti-talo.blogspot.com
Avoinna ma, ke klo 15-19 ja to klo 17-19. Ti ja to lisäksi 
erilaista ryhmätoimintaa. 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

Jokos-piiri, naisten iltoja, lähetyslenkkejä, 
Pienimmän lantin yhteisön toimintaa
Keravan päivystävä kriisiraskauspuhelin, 
p. 040 518 8783 ma-pe kello 16–21. Itu-neuvontapis-
te Helsingissä, lisätietoja www.ituprojekti.net

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. Hannele Karppinen, hannele.karppinen@kuh.fi

Ystävätapaaminen ja jäseniltapäivä su 11.9 klo 14. 
Aiheena syksyn sadonkorjuu, vieraana Martat.
Perhekahvila maanantaisin alk. 5.9. klo 9.30–12.  
Raamattu- ja lähetyspiiri ke klo 13 vuoroviikoin, alkaa 
14.9. raamattupiirillä.  
Naisten hyvinvointipiiri joka toinen keskiviikko. 

Pirkkalan NNKY
Lisätietoja: pj. Tuula Talikainen p. (03) 368 0601 tai 
siht. Sirpa Hämäläinen p. 050 380 7967, 
sirpa.hamalainen@evl.fi

Lähetyspiiri joka toinen maanantai klo 13 kirkon ker-
hotalossa alkaen 12.9. 
Syksyn aikana järjestämme jäsenten ”lounaskutsuja”, 
kukin omaan tapaansa.

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. 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
Tied. ja ilm: 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@hostel-
sofia.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

Naistenillat Puistosalissa klo 18–20.30. Alustuksen jäl-
keen työpajat, jossa kuultu voidaan laittaa käytäntöön:
pe 30.9. Häpeästä itsensä rakastamiseen, Paula Tähti-
nen; työpajat: omakuva maalaten, keskustelu / rukous
pe 2.12 Unelmat ja tosielämä, Maija Nyman; työpajat: 
taide, gospel-lattarit, käden taidot
VOIMAA ITSETUNNOSTA -ryhmä maanantaisin klo 
18–20.30 Siskolikan olohuoneessa: 5.9. Itsetunto, 12.9. 
Identiteetti, 19.9. Tunteet, 26.9. Eheytymisen askeleita
Päivi Niemi
VAPAAKSI VALLAN ALTA -terapeuttinen ryhmä vä-
kivaltaa kokeneille tiistaisin klo 18–20.30 Puistosalissa
4.10. Henkinen väkivalta, 11.10. Hengellinen väkivalta, 
18.10. Fyysinen väkivalta. Vetäjänä sielunhoitotera-
peutti, kouluttaja, Psyk EAT Päivi Niemi. Ilmoittautumi-
set: Päivi Niemi, p. 0400 946 285, paivi.niemi@sana.fi
Hinta 150 € /hlö sis. henkilökohtaisen terapiakäynnin. 
Kokoaikainen osallistuminen on välttämätöntä.
Vapaaehtoisena vaikutat -toritapahtuma keskustorilla 
ma 5.9. klo 10–18. Tampereen NNKY:llä oma osasto.
Onko kristinusko uhattuna? 
– Uskon ja puolustan -teemaseminaari ma 3.10. klo 
13–16.30: Esseisti, kääntäjä Antti Nylén, FT Kielo 
Brewis, piispa Matti Repo,
Tampereen Helluntaiseurakunta, Aleksanterinkatu 18
– Paikallisekumeeninen foorumi ma 3.10 klo 9–12,
Yliopiston Kampuskappeli Taivaankansi, Pinni B-talon 
5 krs. Ilm 16.9. mennessä: sirpa-maija.vuorinen@
ekumenia.fi. Järj: Suomen ekumeeninen neuvosto ja 
Tampereen ekumeeninen työryhmä
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.-6.-luokkalaisille tytöille
pe klo 13–16, Siskolikan kahvila, Moona Ranta
Kansainvälinen naisten olohuone, ke klo 10-12 Sis-
kolikan kahvilassa, Marjatta Muilu,Minna Pali-Kujansuu
Afgaaniäidit ja lapset, Siskolikan kahvilassa, Marika 
Mäkinen Ulkom.tsto
LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 10, NMKY:n sali, Heli Mäenpää
Naisten voimistelu to klo 11, NMKY:n sali, Tuula 
Kolomainen
Gospel-liikunta, kausi 5.9.–25.11. (ei taukoja)
Maanantaisin Gospel-lattarit klo 18 (75min.), Kyttälän-
katu 1, 3.krs, Nina Nurmi
Tiistaisin  Gospel-afrojumppa klo 18, Vatialan srk-koti, 
Holvastintie 6, Heidi Posti
Gospel-lattarit klo 18 (75min.), Pispalan kirkko, Pispa-
lan valtatie 16, Asta Lehtimäki ja Nina Nurmi
Keskiviikkoisin Gospel-lattarit klo 18 alkeet ja klo 19 
tempo, Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 27, Ylöjärvi, 
Asta Lehtimäki; klo 18, Aitolahden kirkko (75 min.), 
Jenseninkatu 4, Kati Kujanpää
Torstaisin Gospel-lastentanssi, klo 17(45 min.), 
Kyttälänkatu1, 3.krs., Päivi Salomaa; Gospel-baletti 
ja kehonhuolto, klo 18, Kyttälänkatu 1, 3.krs., Päivi 
Salomaa
Perjantaisin Rock and Swing -paritanssi-illat klo 
18.30, erikseen ilmoitettavina päivinä, Seurakuntien 
talo, Näsinsali, Näsilinnankatu 26, Tanja Ylikärppä
Sunnuntaisin Lattaritunti, monikulttuurinen ryhmä 
klo 14, parittomat viikot, alk. 4.9. (vko 35), Pelipuiston 
srk-koti, Teekkarinkatu 17, Heidi Posti
ITU-KRIISIRASKAUSKESKUS 
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa ja ras-
kauden keskeytyksen jälkikriiseissä oleville tytöille ja 
naisille
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia ras-
kaustestejä, ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeen-
puisto 14 F, 3. krs, p. (03) 254 4055, itu@tnnky.fi, 
www.ituprojekti.net
Puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567

Paikallisyhdistysten tapahtumatiedot 
voi lähettää Näkyvän Naisen toimitukseen osoitteel-
la: mari.hyttinen@ywca.fi
Seuraavan numeron aineistopäivä on 
19.9.2011.

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

Helsingin NNKY
Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki 
puh. 044 5944 528, hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi

Hietaniemen hautausmaan Kivet kertovat -retki lau-
antaina 10.9. klo 12. Syyskauden avauksessa oppaana 
varapj. Liisa Siikanen. Tapaamispaikka HNNKY:n 
toimiston edessä, Mechelininkatu 15 A.
Ompelutuvan syyskausi 1.9.–1.12.2011 torstaisin klo 
17–20 toimitilassa, Mechelininkatu 15 A 8 (soita sum-
meria alaovella). Ompele, tuunaa, korjaa tai tule vaikka 
vain hakemaan ideoita. Ohj. Marika Karttunen. Teemat: 
syyskuussa kangaskorut, lokakuussa kangaskassi, 
marraskuussa nahkakorut ja joulukuussa joulupallot.
Etelä-Suomen NNKY:den tapaaminen la 24.9.
Osallistumismaksu 15 €. Ilmoittautumiset 9.9.2011 
mennessä: puheenjohtaja@hnnky.fi
Sääntömääräinen syyskokous ti 25.10. klo 17.30 
(Mechelininkatu 15 A 8). Kokouksessa valitaan yhdis-
tykselle uusi puheenjohtaja ja paikkoja johtokunnassa 
on myös auki. Tarkoituksena on pohtia yhdistyksen 
nuorisotyön tulevaisuutta samalla kun hyväksymme 
toimintasuunnitelman vuodelle 2012. 
Ruusukuja 75 -näyttely viikolla 47 Vuosaaressa, Pal-
velukeskus Albatrossissa. Alustavasti päivystäjäksi ja 
järjestelyjen avustajaksi voi ilmoittautua Taija Elsteelle: 
taija.elste@evl.fi

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

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, maahanmuuttajatoimintaa mm. keskusteluker-
ho ja viikonloppuleirit

Joensuun NNKY
Malmikatu 2, 80100 Joensuu
nnky.joensuu@kolumbus.fi
www.ywca.fi→paikallisyhdistykset
Toimisto- ja tilavastaava Tarja Juntunen
p. 050 387 8950
Toimiston aukioloajat ma-pe klo 9-13

Skräppäyskerho keskiviikkoisin klo 17–20.
UUTTA TOIMINTAA: Seimikerho perjantaisin klo 
16–19 nukketaiteilija Marina Mustametsän johdolla: 
valmistamme ”Ja tapahtui niinä päivinä”- hankkeen 
toiminnallisena osuutena tänä syksynä näyttävän joulu-
seimiasetelman syntymäluolineen ja hahmoineen. Tule 
mukaan rakentamaan joulua! 
MLL:n perhekahvila perjantaisin klo 9-12.
Raamattu- ja lähetyspiirin sekä harrastekerhon 
kokoontumisista ilmoitetaan Kirkkotie-lehdessä myö-
hemmin.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi->paikallisyhdistykset
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. 
Olemme myös Facebookissa → Jyväskylän NNKY
11.9. klo 15 Minna Canth - pienestä tytöstä kantaaotta-

Lauluryhmän harjoitukset ke klo 15.
Lisää paikallisissa lehdissä ja kirjeissä. 

Lahden NNKY
Vapaudenkatu 8, 15110 LAHTI
p. (03) 734 9797, ywca@phnet.fi
Toimiston päivystysajat toistaiseksi ke ja pe klo 13–14. 
Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla. 

30.8. Nuorten ja naisten syysmeikkitrendit by Pia 
Maria, klo 17–18, ilmoittautuminen p. 040 511 8054
6.9. Nardus-ilta kehon huollon tiimoilla klo 18
7.9. Markkinakirpputori klo 8- 13
13.9. Nuorten ja naisten syysmeikkitrendit klo 17
20.9. Kum ney -venyttely klo 18 Jaana Saviojan 
johdolla, jonka jälkeen taideilta
24.9. Helsingissä Etelä-Suomen NNKY:den tapaami-
nen, ilmoittaudu meille niin tiedetään kyydeistä!
27.9. Nuorten ja naisten syysmeikkitrendit klo 17, 
viimeisen kerran
27.10. TariNainen klo 18 Maisa Sipin johdolla 
4.10. Nardus-ilta klo 18 
5.10. Markkinakirpputori klo 8 -13 
11.10. Taideilta klo 18 
18.10. Kum ney -venyttely klo 18 Jaanan johdolla 
29.10. TariNainen klo 18 Maisan johdolla
Väkivallattomalla viikolla järjestetään salissamme 
näyttely, johon toivomme saavamme kirjoituksia! 

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

To 22.9.2011 Jäsenilta ja tutustuminen helluntai-
seurakuntaan (Porrassalmenk. 57, Mikkeli) klo 16.30. 
To 20.10.2011 Mikkelin NNKY ry:n 110-vuotisjuh-
lailta seurakuntakeskuksen Ristimäkisalissa. Ohjel-
massa mm. pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttisen juhlapuhe, 
musiikkia Mikkelin mieslaulajat ja Pohjoiset revontulet, 
vuoden 2011 pakolaisnainen Saido Mohamed. Ilmoit-
tautumiset erillisen kutsun mukaisesti!
Rukouspiiri maanantaisin klo 16.30–19.30 (alk. 5.9.)
yhdessä Mikkelin tuomiokirkkosrk:n kanssa Lähemäen 
srk-talolla 
Kutsuttu välittämään -koulutus kriisiraskausti-
lanteessa olevan tytön kohtaamiseen 22.9.klo 18 
alkaen - 25.9.2011 Mikkelissä, Laajalammen seura-
kuntakodilla, Kaitueentie 27. Koulutus antaa valmiudet 
kriisiraskaustyössä toimimiseen kristillisestä viiteke-
hyksestä käsin. Kouluttajina Outi Papunen, Jenny 
Baines Care Confidential -järjestöstä Englannista sekä 
lääketieteen asiantuntijoita. Hinta 70 € sis. kurssimate-
riaalin, kahvit ja lounaat. Tied.  ja ilm: Outi Papunen, p. 
050 401 5567 tai itu@tnnky.fi. www.ituprojekti.net
Auttava ITU-puhelin: ITU-puhelimeen voit soittaa, kun 
haluat keskustella raskaudenkeskeytyksen mahdol-
lisuudesta ja muista vaihtoehdoista kuten adoptiosta 
tai lapsen pitämisestä. Saat rauhassa miettiä, mikä on 
sinun oma ratkaisusi tässä kysymyksessä. Voit soittaa 
myös silloin, kun olet käynyt läpi raskaudenkeskeytyk-
sen ja kaipaat kuuntelijaa. Mikkelin numero 0440 226 
226 vastaa ark. klo 17–21.

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.

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 toimintaryhmät jatkuvat 
viikolla 37, ellei toisin mainita.
Ma klo 13 käsityöpiirissä äiti-Teresan peitot
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 tutustumis-
retkiä. 
Piirustus- ja akvarellikurssi kokoontuu syksyn aikana 
10 kertaa, alkaen 13.9. klo 18. Ohjaajana Anni Arffman. 
Osallistumismaksu 30 euroa. Voit ilmoittautua jo syk-
syn ryhmään, puh. 040 751 4480!

NNKY 
palsta
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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) 4342 290 

Telefax (09) 4342 2920

Internet  www.ywca.fi

Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Mari Hyttinen 

p. (09) 4342 2915, 050 588 6845, mari.hyttinen@ywca.fi

Taitto/Layout Mari Hyttinen

Nyt
uutiset

®

Vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille alk. to 29.9. klo 18
Avoin ryhmä vertaistukiryhmissä olleille ke 14.9. ja 14.12.
Itu-vapaaehtoisten valtakunnallinen tapaaminen la 3.12. 
Äiti-vauva-ryhmä parittomien viikkojen ma klo 10–12 
Tied. ja ilm: Outi Papunen, p. 050 401 5567
RYHMIÄ ÄIDEILLE JA LAPSILLE
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lasten 
kanssa oleville torstaisin klo 10–13. Tukea ja voimavaroja 
vanhemmuuteen, lastenhoito järjestetty.
Äitien askarteluillat parillisten viikkojen ti klo 17–19
Yhteistyössä toimintakeskus Messin kanssa:
Masukahvila odottaville äideille ma klo 12–14 alk. 1.10.
Äiti-vauva-ryhmä parittomien viikkojen ma klo 10-12, 
alkaen 12.9. Tied: Outi Papunen, p. 050 401 5567, Anne-
Mari Mäkiniemi, p. 050 680 76
ÄIDIKEPALVELU Kotivähennyskelpoista lastenhoitoapua 
tilapäiseen tarpeeseen 
Äidikevälitys ma–pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 040 586 
5045
Äidikekurssi tuleville lastenhoitajille, tied. ja ilm: p. (03) 
254 4045, 040 586 5045 tai aidikepalvelu@tnnky.fi
SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN 
RYHMÄT Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Sata-
kunnankatu 31 C, 3. krs. Syksyn kurssit 15.8.-21.12.
Puhelinaika ma–pe klo 9–15: p. (03) 254 4054 
Tiedustelut muina aikoina: heini.kuitunen@tnnky.fi
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

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

Kerhojen ja tilaisuuksien kokoontumispaikka on yhdistyk-
sen huoneisto ellei toisin mainita. 
Tapahtumatietoja myös  TS-liitteen Yhdistys-palstalla tai 
http://turun-nnky.nettisivut.fi

TimeLessBody maanantaisin alk. 5.9. klo 19.30–21 Puo-
lalan koulun alasali, Tiina Holopainen p. 050 554 1661 
Raamattu- ja keskustelupiiri joka toinen ma 
alk. 12.9. klo 14 / Säde Loimaranta 
Engl.keskustelukerho tiistaisin alk. 13.9. klo 18–19.30
Zumba 10 kerran kurssi tiistaisin alk. 13.9. klo 17.30–
18.30 Puolalan koulun yläsali. Jäsenille ilmainen, muille 35 
euroa. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta, 
jäsenillä etuoikeus.
Itu-projekti, abortin läpikäyneiden vertaisryhmä keskiviik-
koisin alk.19.10. klo 18 / Minna Suikkanen 
Syysretki Loimaalle Sarka-museoon ke 21.9. klo 9-17
Kirjallisuuspiiri ma 17.10. klo 14 (Hannu Mäkelä – Kivi)

Vaasan NNKY
Kirkkopuistikko 30, 65100 Vaasa, 
Lisätietoja: pj. Arja Sillanpää, p. 040 516 1888, 
arja.sillanpaa@gmail.com

ti 6.9. klo 18 Ohjelmailta, johtokunta
ti 20.9. klo 18 Ryhmä Anna-Liisa Tuomi
ti 4.10. klo 18 Ryhmä Marjatta Levón
ti 18.10 klo 18 Ryhmä Tuula Virkkunen
ti 1.11. klo 18 Ryhmä Martta Paalasmaa
ti 15.11. klo 18 Johtokunta
ti 29.11. klo 18 Ryhmä Arja Sillanpää
ti 13.12. klo 18 Joulujuhla
pe 16.12. klo 18 Myyjäisten valmistelu
la 17.12. klo 18 Myyjäiset
Riitta Sinkkosen päiväraamattupiirit klo 14:
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
Vuokraamme tiloja muisto-, rippi-, kaste- ja syntymäpäi-
väjuhliin.

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 ha-
kea vapaaehtoistyöhön Lontoon merimieskirkkoon.

Vääksyn NNKY
Lisätietoja: pj. Eija Huovinen, 
p. (03) 766 0178, eija.huovinen@asikkala.fi tai 
siht. Riitta Pehkonen, p. 040 848 7656
www.ywca.fi->paikallisyhdistykset

Vääksyn NNKY:n 20-vuotisjuhlat su 16.10. Asikkalan 
seurakuntakeskus.
Pe 21.10.–su 24.10. vietämme virkistysviikonloppua 
juhlavissa tiloissa Lehmonkärjen Villa Aureassa. Tarkoitus 
on muistella yhteisiä vuosia ja katsoa myös tulevaisuu-
teen. Lähde mukaan! Jäsenen hinta perjantaista sunnun-
taihin 50 € ja pe-la tai la-su 30 €. Hinta sis. koko paketin 
ruokineen, juomineen, saunoineen ja paljuineen.Ilmoittau-
tumiset Pirjo Ala-Hemmilälle viim. 14.10. p. 050 401 0393 
tai pirjo.ala-hemmila@asikkala.fi

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

Uskalla unelmoida: 
T-paita 18,- (koot XL, XXL, XXXL)
Kangaskassi 5,-
Tiskiliina 2,-

Not for sale – vastusta ihmiskauppaa: 
T-paita 20,- (koot S, M, L) 

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

NNKY-tuotteita 

Aineistopäivät
5 / 2011 Kaamos / Mörketid: aineisto 19.9., lehti lukijalla 14.10.
6 / 2011 Juhla / Fest: aineisto 7.11., lehti lukijalla 2.12.

NNKY:n liittokokouspäivä 19.11 Helsingissä 
– NNKY:ssä on vaalivuosi, nyt on aika etsiä sopivia ehdokkaita!

Liittokokouspäivässä käsitellään NNKY-liiton sääntömuutosesitys ja valitaan hallituksen jä-
senet ja puheenjohtaja. Vaalitoimikunta pyytää ehdokkaiden nimeämistä lokakuun puoliväliin 
mennessä, joten nyt on aika etsiä sopivia ehdokkaita (erillinen kirje postitetaan pian yhdistyk-
siin). Sääntöesitys lähetetään syyskuun alussa kaikkiin paikallisyhdistyksiin. NNKY-liiton sään-
nöissä määritellään 25 %:n kiintiö alle 30-vuotiaille. 

Perjantaina 18.11. on yhdistysten puheenjohtajien oma tapaaminen Hotelli Helkan Saarni-
salissa. Sunnuntaina 20.11. klo 10 on Helsingin Tuomiokirkossa Naisjärjestöjen keskusliiton juh-
lajumalanpalvelus, jossa saarnaa piispa Irja Askola. Tervetuloa!

KETKO - Koulutusta 18–30-vuotiaille
Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma KetkoTM al-

kaa 7.10.2011. Se on Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston jär-
jestämää, rekisteröityä koulutusta. Ketko koostuu neljästä viikonvaihteesta 
Helsingissä, koulutuksia on järjestetty myös Joensuussa. Koulutus on mak-
suton. Matkakuluihin voi hakea avustusta SEN:n nuorisojaostolta. Rajoitettu 
osanottajamäärä. Ilmoittautumiset: laura.tiitu@helsinki.fi, p. 040 912 5773 
tai matleena.ikola@helsinki.fi, p. 050 517 7545.

Naisjärjestöjen Keskusliiton juhlavuosi jatkuu
Yhtenä maamme vanhimmista naisjärjestöistä NNKY-liitto haluaa juhlia tätä yhteistyö-

tä ja siksi liitto tarjoaa jokaiselle NNKY-paikallisyhdistykselle kaksi paikkaa Finlandia-talossa 
29.10.2011 klo 13.30–17 järjestettävään pääjuhlaan. Yhdistysten ilmoittautumiset ruoka-aine-
allergioineen NNKY-liiton toimistoon Leila Variolalle 28.9. mennessä os. leila.variola@ywca.fi, p. 
(09) 4342 2911. Mikäli yhdistyksesi haluaa tulla mukaan juhlaan isommalla joukolla, lippuja voi 
ostaa Naisjärjestöjen keskusliiton toimistosta, toimisto@naisjarjestot.fi, p.  09 494 217. Yksittäi-
nen lippu maksaa 15 e, ryhmille 10 e / henkilö; kaikki liput varataan ja laskutetaan etukäteen, 
joten ovilta niitä ei voi ostaa. 

Rahankeräysluvat
Rahankeräysluvat ovat yhdistyskohtaisia eli NNKY-liiton keräysluvat kattavat vain liiton omat 

keräykset. NNKY-paikallisyhdistykset hakevat omaa aluettaan koskevat keräyslupansa oman 
alueensa poliisilaitoksesta. Koko maata koskevaa keräystä varten lupa haetaan poliisihallinnos-
ta. Rahankeräysluvat myönnetään suunnitelmalliseen toimintaan. Poliisihallinnon sivuilta saa 
lisätietoa: www.poliisihallitus.fi. Huomaa, että luvan saanti voi kestää jopa neljä kuukautta.

Haluatko sinä osallistua?
NNKY-liitto kerää varoja seuraaviin tarkoituksiin:

● Tyttöjen omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen (TyttiTalo / vertaistuki)
● Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen uusin tavoin (Ruusukuja 76)
● Eri-ikäisten naisten turvallisuuden parantaminen hauraissa maissa (Liberian NNKY)
Varat on tarkoitus käyttää 10.2.2013 mennessä

Rahankeräyslupa ajalle 1.4.2011–10.2.2013 toimeenpanoalueena koko Suomi 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Poliisihallitus 2020/2010/4505 päätös 1.4.2011.
NNKY-liiton keräystili (800013-704005) FI3980001300704005 

Kuopion NNKY 
muistaa 
kiitollisuudella

Kuopion NNKY on menettänyt kuluvan vuoden 
aikana useita jäseniä. Kesäkuun 6. päivä nukkui pois 
yhdistyksemme entinen sihteeri Mervi Åman. 
Olemme kiitollisia Mervistä, joka vaikeista sairauksis-
taan huolimatta aina iloisena teki töitään yhdistykses-
sämme ja viime vuosina hoiteli viittä lastenlastaan. 
Samana päivänä pääsi kotiin myös yksi vanhimmista 
jäsenistämme, uskollinen NNKY:läinen Aini Hy-
vönen 96-vuotiaana. Aikaisemmin tammikuussa 
saattelimme yhdistyksemme vanhimman jäsenen, 
uskollisen toimijan, sihteerin, lähetyspiirin vetäjän 
Irja Helmisen taivasmatkalle. Hän oli 98-vuotias 
kuollessaan ja oli ollut 83 vuotta NNKY:n jäsen! Vielä 
pääsivät kotiin keväällä Inkeri Pasanen ja Terttu 
Ruuskanen. Muistamme heitä kiitollisuudella. 

Saara Lehtimäki
Kuopion NNKY:n puheenjohtaja

Toimituskunta/Redaktionsråd Hilkka Lahti (Oulun NNKY), 

Monika E Pensar (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 3 400
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

Oikaisu
Näkyvän Naisen numerossa 3/2011 mainittu 

Riitta Virkkusen sisar on Jyväskylän NNKY:n vara-
puheenjohtaja. Jyväskylän NNKY:n puheenjohtaja 
on Pirjo-Liisa Sillgrén. Pahoittelemme sekaan-
nusta.

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

www.helka. 
reservations@helka. 
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● ”Niin Kuningas vastaa ja sa-
noo heille: ’Totisesti minä sanon 
teille: kaikki, mitä olette tehneet 
yhdelle näistä minun vähimmistä 
veljistäni [sisaristani], sen te olette 
tehneet minulle’.”    Mat 25:40

Istuimme nihkeän kuumassa juhlasa-
lissa suurten tuulettimien suristessa ka-
tossa. Olimme Intian Punessa juhlallisessa 
valmistujaistilaisuudessa, missä nuoret 
naiset saivat todistuksensa ammattiopin-
tojensa päätteeksi.

Naiset nousivat lavalle yksitellen hoh-
tavan valkoisiin sareihinsa pukeutuneina 
ja ottivat vastaan todistuksensa apuhoi-
tajakurssin suorittamisesta suurella ylpey-
dellä. Ammatillinen todistus slummitaus-
tasta tuleville tytöille merkitsi hyvin paljon 
muutakin kuin pelkkä todistus käydystä 
kurssista. Tämän tunnustuksen mukana 
melkein poikkeuksetta nuorelle ihmiselle 
avautui uusi parempi elämä.  Hänellä oli 
nyt ammatti, mahdollisuus ansiotyöhön 
ja sen myötä aivan erilainen arvostus ja 
status yhteisössä. Hän ei ollutkaan enää 
jotain näkymätöntä ja äänetöntä, vaan 
varteenotettava, oman arvonsa tiedosta-
va ja oman panoksensa yhteisössä kanta-
va nainen.  

Koulutus teki 
naisesta näkyvän

Yksi lavalle nousseista naisista, tai oi-
keastaan hänhän oli vain tyttönen, erottui 
muista: hän oli langan laiha, ja todistus-
taan vastaanottaessaan hän itki vuolaasti. 
Kurssitoverit, opettajat ja me kaikki muut-
kin yleisössä istuvat nousimme seiso-
maan ja taputimme ja hurrasimme hänel-
le. Tyttö oli suorittanut apuhoitajakurssin 
siitäkin huolimatta, että hänen miehensä 
oli ankarasti kieltänyt kurssille osallistumi-
sen ja sen jatkamisen. 

Tyttö oli kuitenkin livahtanut tunnille  
miehen lähdettyä aamulla töihin ja palasi 
kotiin aina ennen miehen paluuta. Siitäkin 
huolimatta mies sai selville, että tyttö oli 
käynyt kurssilla. Tyttö palasi tunneille ker-
ta toisensa jälkeen naama mustelmilla ja 
itkien. Hän jatkoi kurssia sitkeästi siitäkin 
huolimatta, että kotona odotti melkein 
joka ilta hakkaaminen. Tämä nuori nainen 
taisteli enemmän kuin kukaan muu kurs-
silaisista saadakseen tämän ammattitut-
kinnon. Ja hän sen lopulta saikin.

Kurssilta valmistuneet saivat 
työpaikan

Ompelija- ja apuhoitajakurssit kesti-
vät kuusi kuukautta. Sinä aikana kaikille 
osallistujille löydettiin työpaikat ja val-
mistumisen jälkeen tytöt menivat heti 
työelämään. Jokainen kurssilainen joutui 
maksamaan 100 rupiaa osallistumismak-
suna. Tämä takasi sen, että opiskelija oli 
varmasti tosissaan eikä sitten keskeyt-
tänyt. Vaikka tuo raha meikäläisittäin on 
vain kahvikupillisen hinta (100 rupiaa oli 
silloin n. kaksi euroa) oli se monelle slum-
mitaustasta lähtöisin olevalle nuorelle 
naiselle haaste ja vei aikansa, että se saa-
tiin kasaan. Opiskelijat olivat 16-20-vuo-
tiaita,  naimisissa olevia, usein jos siinä 
iässä äitejä ja pääasiassa hindutaustaisia. 
Suurin osa oli lukutaidottomia, koska sii-
nä yhteiskuntaluokassa tyttöä ei laitettu 
kouluun, sinne laitettiin ainoastaan per-
heen pojat.

NNKY sai aikaan pysyviä 
muutoksia ruohonjuuritasolla

Olimme rehevän puutarhan ympä-
röimässä vanhassa, suuressa, matalassa 
huvilassa, joka toimi paikallisen NNKY:n 
tiloina. Vuosi oli 2002 ja olin tullut Inti-
aan vapaaehtoistyöhön. Meitä oli kaksi 
suomalaista ja paikalla oli vapaaehtoisia 
muistakin maista. Jokainen oli tullut kuka 
mitäkin kautta ja eri pituisille työjaksoille. 

Rakennuksessa oli useita luokkahuo-
neita, keittiö- ja ruokasalitilat ja yhdessä 
siivessä toimi muutaman pienen huo-

neen suojakoti perheväkivallan vuoksi 
kotoaan pakenemaan joutuneille äideille 
ja lapsille. Nuo pikkuruiset huoneet olivat 
jatkuvasti täydet. Kysyntä oli niin kovaa, 
että huoneissa oleskeluun oli asetettu 
muutaman päivän yläraja. Sen jälkeen oli 
muutettava pois. Monella ei ollut paluuta 
entiseen, niinpä järjestelyjä oli tehty eri 
järjestöjen kanssa niin, että kaikki asukit 
saivat sijoituspaikan jossakin muualla hä-
täoleskelun jälkeen.

NNKKY:n monipuolinen toiminta on 
hyvä esimerkki Jeesuksen ilosanoman 
eteenpäin viemisestä käytännön keinoin, 
siitä miten kristinusko voi toimia kanta-
vana voimana ja saada aikaan pysyvää 
muutosta ruohonjuuritasolla. Tuona In-
tian kautenani opin sen, että muutosta 
voidaan saada aikaan hyvinkin pienin 
askelin. On ällistyttävää miten vähäisin 
varoin ja vain muutaman hengen voimin 
voidaan kouluttaa näitä nuoria, joilla ei 
muutoin olisi mitään mahdollisuutta am-
mattiin ja asialliseen ansiotyöhön.

Vapaaehtoistyötä yhdessä, 
taustaan katsomatta

Tämä toiminta veti puoleensa ihmisiä 
kaikenlaisista taustoista. Jokaista vapaa-
ehtoista tai lahjoittajaa arvostettiin yhtä 
lailla taustaan tai panoksen suuruuteen 
tai pienuuteen katsomatta. Yhteistyö-
kumppaneita oli sekä paikallisia että kan-
sainvälisiä. Ei ollut mikään salaisuus, että 
tukijoista huolimatta toiminta kamppaili 
ainaisessa varojen puutteessa. Toimitilat 
olivat kipeästi remontin tarpeessa, täysi-

aikaisesti töissä olevat saivat aivan liian 
pientä palkkaa ja suojahuoneita olisi pitä-
nyt saada lisää varastohuoneita kunnosta-
malla... Nämä kamppailut ovat kuulemma 
jatkuneet senkin jälkeen kun sieltä lähdin. 
Eivät ne ole kuitenkaan pystyneet pysäyt-
tämään tätä sisukkaitten ja rautaisten 
naisten joukkoa. Aina joitain varoja on tul-
lut tarpeeseen ja ne tuntuvat tulevan aina 
juuri oikealla hetkellä.

Työ, johon osallistuin oli monipuolis-
ta ja kiinnostavaa. Joskus olimme slum-
missa talkoissa roskia keräämässä ja sei-
niä maalaamassa, joskus siellä jaettiin 
hyttyskiekkoja joka talouteen malarian 
ehkäisemiseksi. Toisinaan taas istuimme 
palavereissa ja teimme suunnitelmia, toi-
sinaan olimme tarvikkeita ostamassa ja 
tinkaamassa parhaita hintoja. Suomalai-
set ystävät ja tukijat olivat lahjoittaneet 

varat kahta omplukonetta varten. Niiden 
avulla ja pari opettajaa palkkaamalla 
saatiin ompelijakurssi käytiin. Autoimme 
myöskin ilmaisten näöntarkastusten jär-
jestämisessä. Niihin jonotettiin jopa koko 
päivä. Yli sata ihmistä, joilla sellaiseen ei 
ollut itsellä varaa, sai tämän tempauksen 
seurauksena ilmaisen kaihileikkauksen. 
Muistan elävästi myös sen innon, jolla 
kerättiin allekirjoituksia kaikilta kynnel-
le kykeneviltä, jotta saataisiin vetoomus 
maan hallitukselle lakimuutoksesta, niin 
ettei Intiassa nainen olisi enää miehensä 
omaisuutta. 

Monien muistojen Intia

Mieleenpainuvia muistoja Intian 
jaksoltani ovat lukemattomat iloiset, 
koskettavat tai liikuttavat tapahtumat 
ja aktiviteetit. Uutena vuotena juhlittiin 
opiskelijoiden, suojakodissa asuvien ja 
monien järjestön jäsenten ja ystävien 
kanssa. Seuraleikkeihin osallistuttiin po-
rukalla ja kilpailuissa voittaneet saivat 
suklaata palkinnoiksi. Ruokaa ja välipaloja 
oli runsaasti. Myöhään illalla kokoonnut-
tiin ulos suuren kokon äärelle. Intialaiset 
kanssasisaret värjöttelivät tuona talvi-
iltana toppatakeissaan vaikka meistä eu-
rooppalaisista n. 23:n asteen lämpötila 
tuntuikin lähinnä elokuiselta illalta. 

Erityisen jännittävää oli saada kutsu 
muutaman kanssatyöntekijän kotiin ja 
tutustua paikallisten ihmisten elämään 
sellaisena kuin se oli kaikessa korutto-
muudessaan. Ihmiset olivat tavattoman 
sydämellisiä ja aitoja. On ollut ilo jatkaa 

ystävyyttä kaikki nämä vuodet.

Vaikka olinkin mukana 
NNKY:n toiminnassa vain va-
jaan vuoden, enkä sitäkään 
kokopäiväisesti, on tuo jakso 
jäänyt mieleeni yhtenä elämäni 
kaikkein arvokkaimpana ajan-
jaksona. Mielessä on ollut pit-
kään haave sinne palaamisesta.  
Ehkä vielä jonain päivänä...

PS. Tuo langanlaiha nuori nainen, joka 
on jäänyt erityisesti mieleeni, sai apuhoi-
tajan paikan heti valmistuttuaan yhdestä 
Punen parhaista sairaaloista. Kuulemani 
mukaan heti kun hän alkoi tuoda palkka-
tuloja kotiin, tuo raivoava aviomies aset-
tui. Samainen nainen olikin nyt arvokas 
jäsen siinä perheessä. 

Päivi Eshelman

Vapaaehtoistyössä Intiassa 
– muistoja ja ajatuksia vuosien takaa 

Apuhoitajakurssilaiset ja opettajia Punen 
NNKY:n toimitilojen sisäänkäynnin edessä. 
Opettajia takarivissä ja kaikkein ylimpänä ta-
karivissä projektipäällikkö. Ainoana ulkomaa-
laisena Päivi Eshelman. Nykyisin hän on töissä 
lähetysyhdistys Kylväjän toimistossa Vantaalla.

Kuvat yllä: Vastavalmistunut apuhoitaja näytti 
ylpenä kurssitodistustaan. Paikkana on Punen 
NNKY:n juhlasali. Suomalaisten lahjoittajien va-
roin kurssille hankittiin kaksi vanhanajan vank-
karakenteista Singer-konetta. 

Intian NNKY:t tarjoavat slummitaustaisille naisille ammattikoulutusta, jonka avulla heillä on mahdollisuus ansiotyöhön ja sen myötä aivan erilainen arvostus ja status yhteisössään. Delhin NNKY:ssä koulutustarjontaan kuuluvat mm. sihteeri- ja johta-
miskurssit, kielikoulutusta ja vapaa-ajan harrastuksia sekä majoitustoimintaa. Kuvat: Päivi Eshelman ja Pirjo-Liisa Penttinen.


