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Juhla syntyy pyhän ja arjen vuorottelusta
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Mikkelin NNKY 110 vuotta
Vääksyn NNKY 20 vuotta

Rukouksen juhlaa
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NNKY:n 
kalenteri
2012
27.2.–9.3. YK:n Naistenasemakokous, 
New York
2.3. Maailman rukouspäivä 
8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
21.3. Rasismin vastainen päivä
24.4. Maailman NNKY-päivä 
26.–27.5. Maailma kylässä -festivaali, 
Helsinki
12.8. Kansainvälinen nuorison päivä
16.–19.8. Vardagsliv och tro – Pohjois-
mainen ekumeeninen naiskonferenssi 
(NEKK); Helsinki
28.–29.9.  Taizén ekumeenisen yhteisön 
alueellinen tapaaminen, Helsinki
1.10. Kansainvälinen vanhusten päivä
6.–7.10. Järjestöpäivät, Vääksy
21.–28.10. Kirkkojen kansainvälinen 
vastuuviikko
12.–19.11. NNKY:n ja NMKY:n  maailman-
yhteyden rukousviikko
17.11. Liittokokous
Väkivallaton viikko marras-joulukuun 
vaihteessa
25.11. Kansainvälinen naisiin kohdistu-
van väkivallan vastainen päivä
1.12. Maailman aids-päivä
2.12. Uskalla unelmoida - Unelmanpäivä 
paikallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen vapaaehtoistoimi-
nannan päivä

Lisäksi vuonna 2012 järjestetään 
Euroopan NNKY:iden edustajien tapaa-
minen (ERM) Euroopassa.

Ruusukuja 76 
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa havainnol-
listavan näyttelyn voi tilata eri puolille 
Suomea. Lisätietoja: www.ywca.fi

• Ruusukuja 76 -näyttely Maarianha-
minassa maaliskuussa

Näkyvä Nainen®
NRO AINEISTOPV    ILMESTYY
1 / 2012  9.1. 3.2. 
Teema: IKÄ
2 / 2012  27.2. 23.3. 
Teema: ELÄMÄNKOULU
3 / 2012  16.4. 1 1 . 5 .  
Teema: KUVA 
4 / 2012  20.8.  7.9. 
Teema: MUUTOS
5 / 2012  24.9. 19.10. 
Teema: NNKY
6 / 2012  5.11. 30.11.
Teema: LÄHIMMÄISYYS

TOIMITUS: Toimitussihteeri, tiedottaja 
Mari Hyttinen, mari.hyttinen@ywca.fi, 
p. (09) 4342 2915, 050 588 6845.
Toimituksen postiosoite: 
Näkyvä Nainen, Pohj. Rautatiekatu 23 B, 
00100 Helsinki.
Otamme mielellämme vastaan juttuja 
NNKY-paikallisyhdistyksistä. Sovi jutuista 
toimituksen kanssa jo ennen aineistopäi-
vää. *

Tässä 
lehdessä:
Juhla
Fest

*

Tänä syksynä on ehditty juh-
lia niin eri paikallisten NNKY-

yhdistysten tasakymmenvuosia, 
UN Womenin vuosikymmeniä kuin 
Naisjärjestöjen Keskusliiton 100:aa 
toiminnan vuottakin.  Kaikissa niissä 
juhlissa, joihin olen saanut osallistua, 
on katsottu toiveikkaina eteenpäin 
tuleviin vuosiin, vaikka haasteiden 
harmaat pilvet ja talouden taantuvat 
luvut ovat leijuneet ilmassa.  

Tänä vuonna NNKY-liike tuli toi-
mineeksi Suomessa 115 vuoden ajan. 
Toiminta ja liikkeen matka jatkuu 
eteenpäin toimintasuunnitelman 
saattelemana: Vuoden 2012 NNKY-
toiminta tukee ja innostaa naisia 
toimimaan omissa yhteisöissään pai-
kallisesti, kansallisesti ja kansainvä-
lisesti. Teema Naiset luovat turvallisen 
maailman muuttuu toiminnaksi niin 
sosiaalisen median kuin kasvokkain 
tapahtuvien kohtaamisten kautta. 
Toivottavasti teema innostaa lisää 
nuoria naisia mukaan toimintaan, 
edistää suvaitsevaisuutta ja ekumee-
nista yhteistyötä sekä nostaa niin 
liikkeen sisäiseen kuin yhteiskunnalli-
seenkin keskusteluun turvallisuuteen 
liittyviä teemoja ja antaa virikkeitä 
luoda kaikille naisille avoimia konk-
reettisia turvallisia tiloja.

Pitemmän aikavälin (2012–2015) 
strategian avainsanoja ovat rohkeus, 
luottamus, kohtuullisuus ja osalli-

suus.  Sen keskeiset tavoitteet nouse-
vat NNKY:n Maailmanneuvoston hy-
väksymistä linjauksista ja ne otetaan 
huomioon toiminnan eri tasoilla:

 
* 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 kan-
tavat vastuuta omasta elämästään ja 
yhteisöistään, koska tuntevat oikeu-
tensa.

* Naisten sosiaalisia, taloudellisia, 
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 
periaatteiden mukaisesti. 

1300-luvulla vaikuttanut, vuonna 
2000 Euroopan suojelupyhimyksek-
si nimetty ruotsalainen Pyhä Birgitta 
sopii matkaa jatkavien naisten rin-
nalla kulkijaksi ja innostajaksi. Hänen 
laatimansa, tässä Pekka Kivekkään 
suomennoksena oleva rukous oh-
jaa myös meitä kiireisiä ja rauhatto-
mia nykyajan ihmisiä kuuliaisuuden, 
kuuntelemisen, Kristuksen seuraami-
sen, ykseyden ja rauhan tielle.  Kohti 
turvallista tilaa, rohkeina turvallisessa 
seurassa. 

Rohkeus, luottamus, 
kohtuullisuus ja osallisuus

Pääkirjoitus

• NNKY-liitto on nyt 
Suomen NNKY-liitto

• Tuuli Raamat valittiin 
puheenjohtajaksi

• KUTSU: Maailman    
rukouspäivää viete-
tään 2.3.2012

• Vääksyn NNKY 20 v.
• Mikkelin NNKY 110 v.
• Naiset matkalla – eku-

meeninen kulttuuri-
katsaus Tallinnaan

• Rukouksen juhlaa
• Hotelli Helka on 

designpääkaupunki 
Helsingin nimikko-
hotelli

• Elämä – yhtä juhlaa
• Naisjärjestöjen Kes-

kusliiton 100-vuo-
tisjuhlat Finlandia-
talossa

• Jouluinen tuunaus-
vinkki Jyväskylän 
NNKY:stä

• Kolme ja puoli vuotta 
Ruusukujalla

• Taija ja Matti Hem-
minki: Hei hei!

• Kotka – höstmål för 
distriktsdagen

• Arabian kevät – 
naiset mukaan                     
rauhantyöhön

• Kirjoja, kirjoja
• Häpeä hengellisen 

väkivallan välineenä
• NNKY-paikallis-          

yhdistysten palsta
• NYT-uutiset
• Juhla syntyy pyhän ja 

arjen vuorottelusta 

 Kiiruhda, Herra, valoksi yöhön.
 Kuolevan lailla ikävöin sinua.        
 
Sano sielulleni, ettei sinun sallimatta-

si tapahdu mitään
 ja ettei mikään sinun sallimasi ole 

lohdutonta.
 
Oi Jeesus Kristus, Jumalan Poika,
 joka vaikenit tuomitsijoittesi edessä,
 hillitse kieltäni, kunnes olen oivalta-

nut, mitä ja kuinka minun kuuluu puhua.
 
Osoita minulle tie ja tee minut haluk-

kaaksi sitä vaeltamaan.
 
On onnetonta vitkastella, on vaaral-

lista jatkaa matkaa;
 vastaa siis kaipaukseeni ja osoita tie.
 
Tulen luoksesi kuin sairas tulee lääkä-

rin luo.
 Oi Herra, anna sydämelleni rauha.  

Aamen.  

Hyvää adventin aikaa, tämän vuo-
den yhteisestä ja rakentavasta toi-
minnasta kiittäen

Pirjo-Liisa Penttinen
NNKY-liiton pääsihteeri

Mari Hyttinen

Naisjärjestöjen Keskusliitto vietti satavuotisjuhliaan lauantaina 29. lokakuuta 2011 Finlandia-talossa. Suomen NNKY-liitto kutsui juhlaan mukaan 
osanottajat jokaisesta paikallisyhdistyksestään. Upeasta ohjelmasta nautti myös pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen (edessä oikealla).
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NNKY:n liittokokouspäivää vie-
tettiin 19.11.2011. Edeltävänä iltana 
yhdistysten puheenjohtajat kokoon-
tuivat pääsihteeri Pirjo-Liisa Pentti-
sen, puheenjohtaja Pia Öhmanin ja 
varapuheenjohtaja Tuuli Raamatin 
kanssa keskustelemaan sääntöuudis-
tuksesta, NNKY-kyselyn tuloksista ja 
ekumeenisesta yhteistyöstä. 

– Suomessa yhdistyslaki on muut-
tunut ja myös NNKY:n Maailmanliiton 
säännöt ovat ennättäneet muuttua. 
Säännöt rakentuvat Maailmanliiton 
sääntöjen mukaisesti. Käytämme jat-
kossakin nimeä NNKY, jossa jokaisella 
kirjaimella on paikkansa. Emme ole 
hengellinen yhteisö, vaan NNKY on 
rekisteröitynyt yhdistys, selvensi Pir-
jo-Liisa Penttinen sääntömuutoksen 
tarvetta. 

Se, että yksi kokousedustaja ei 
olisi uusien sääntöjen myötä voinut 
käyttää yhdistyksen koko äänimää-
rää, herätti vastustusta erityisesti ta-
louden ja kasvavien matkakulujen 
näkökulmasta. Huoli oli siten ymmär-
rettävä ja ylimääräinen liittokokous 
hyväksyikin sääntömuutosehdotuk-
sen Tampereen ehdotuksen mukai-
sesti niin, että ”Yhteisöjäsenet voivat 
valtuuttaa enimmäisedustajamää-

NNKY-liitto on nyt Suomen NNKY-liitto

Nykyisen sekä uuden, tammikussa 2012 aloittavan hallituksen jäsenet kukitettiin puheenjohtajan ja hallituksen vaalin tulosten selvittyä. Puheenjohtaja Pia Öhmanin vetämä hallitus sai kaudestaan 
kiitokseksi Naisjärjestöjen Keskusliiton 100-vuotisjuhlavuoden korun, Köyliön kukkariipuksen. 

räänsä pienemmän määrän edustajia 
edustamaan koko äänimääräänsä.” 
Sääntömuutoksen myötä NNKY-liiton 
nimi kansallistui ja on nyt Suomen 
NNKY-liitto, virallisesti Suomen Nuor-
ten Naisten Kristillisten Yhdistysten 
Liitto ry, Förbundet Kristliga Förenin-
gar av Unga Kvinnor i Finland rf.

Toimintasuunnitelma 2012

Varsinainen liittokokous hyväksyi 
vuoden 2012 toimintasuunnitelman 
lisäämällä suunnitelmaan Vääksyn 
NNKY:n esiin nostaman Rakkaus Kah-
vilan suunnittelun Kuopiossa 17.–
19.5.2013 järjestettäviä ev.lut. kirkko-
päiviä varten.  Vuoden 2012 teema on 
Naiset luovat turvallisen maailman. Syk-
syllä 2010 aloitettu kehittämis- ja laa-
tuprojekti jatkuu sääntömuutoksen 
läpiviennillä, vastaamalla jäsenistön 
toiveisiin sekä logon ja graafisen il-
meen uudistamisella, uudella ilmeel-
lä.  Pitemmän aikavälin (2012–2015) 
strategian avainsanoja ovat rohkeus, 
luottamus, kohtuullisuus ja osallisuus. 

Liiton sääntömääräinen kokous 
vuonna 2012 pidetään 17. päivänä 
marraskuuta. 

Mari Hyttinen

NNKY-liiton kokous 
hyväksyi uudet säännöt

Tuuli Raamat 
valittiin 
puheenjohta-
jaksi

 Teologi, Helsingin seurakun-
tien vironkielisen työn paimen 
Tuuli Raamat (35) valittiin Suomen 
NNKY-liiton puheenjohtajaksi kau-
delle 2012–2013 liiton kokoukses-
sa Helsingissä 19.11.2011. 

Raamat toimii kuluvalla kau-
della Suomen NNKY-liiton vara-
puheenjohtajana ja on aktiivisesti 
osallistunut liiton käynnissä ole-
vaan strategiatyöhön. Nykyisessä 
työssään Helsingin seurakuntien 
vironkielisen työn paimenena hän 
toimii myös kulttuuriperimän yllä-
pitäjä ja tekee läheistä yhteistyötä 
kulttuurialan ja sosiaalitoimen ver-
kostojen kanssa. 

Hallitukseen valittiin ehdolla 
olleista 9 ehdokkaasta 6. Hallituk-
sen jäsenet kaudella 2012–2013 
ovat Ulrika Holmlund (Helsingfors 
KFUK), Anita Kantoluoto (Vääk-
syn NNKY), Oluwakemi Oguntuyi 
(Helsingin NNKY), Arja Sillanpää 
(Vaasan NNKY), Arja Tiepuoli (Ou-
lun NNKY) ja Hanne Uljonen (Joen-
suun NNKY). 

Hallituksen jäsenistössä on 
NNKY:n Maailmanliiton ohjeis-
tuksen mukaisesti huomioitu alle 
30-vuotiaiden jäsenten osuus.  
Myös monikulttuurinen osaami-
nen hallituksessa vahvistuu.

Hotelli Helkan Saarni-salissa kokoon-
tui vaikuttava joukko paikallisyhdis-

tysten edustajia. Mukana oli yhteensä 56 
osanottajaa, joista valtuutettuja kokous-
edustajia 33. Myös pienet päivänsäteet 
virkistivät kokouspäivää. 

Kutsuttuina olivat Säde Heikinheimo, joka 
valittiin kokousten puheenjohtajaksi, ja 
Hotelliyhtymä Oy:n hallituksesta Petra 
Saarenmaa ja Timo Moilanen sekä toi-
mitusjohtaja Henry Laine. 

– Hotelli Helka on selvinnyt edellises-
tä taantumasta vahvasti yhteen hiileen 
puhaltamalla. Kaikki näyttää toistaiseksi 
hyvältä, mutta valitettavasti talousennus-
teet synkentävät näkymiä. Helka on va-
littu ensi vuoden muotoilupääkaupunki 
Helsingin yhdeksi nimikkohotelleista. Sitä 
kautta meillä on etulyöntiasema yhteis-
työhön ja -markkinointiin ja siten odotuk-
semme ovat korkealla, kertoi Henry Laine.

Mari Hyttinen Mari Hyttinen

Kuvat: Mari Hyttinen
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Juhlapäivämme alkoi juma-
lanpalveluksella Vääksyn seu-

rakuntakeskuksessa, jossa saarnasi 
NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa 
Penttinen. Hän korosti, että ei ole 
helppoa yhdistää erilaisia perinteitä 
ja traditioita: ”Kulutuskulttuurista ei 
vain ole koko elämän sisällöksi, kuten 
ei myöskään pelkästään kieltäytymi-
sestä tai paastoamisesta.” 

Jumalanpalvelukseen tervehdyk-
sen  toi yhdistyksemme miesjaosto. 
Kaarlo Huovinen soitti trumpetilla 
Soi kunniaksi Luojan. Ehtoollista olivat 
jakamassa pastori Anja Saraja, NNKY-
liitosta Pirjo-Liisa Penttinen ja Vääk-
syn NNKY:n edustajat Merja Karjalai-
nen ja Eija Huovinen.

Jumalanpalveluksessa oli mukana 
paljon nuoria, yhteensä juhlaväkeä oli 
90. He saivat myös tietoiskun Vääksyn 
NNKY:n toiminnasta diaesityksenä 
sekä seurakuntakeskuksessa olleen 
näyttelyn avulla. Lohikeitto maistui 
seurakuntaväelle.

Onnellisuus ei vaadi 
täydellistä elämää

Juhlamme jatkui Danielson Kal-
marin huvilalla. Siellä juhlapuhees-
saan onnellisuuden vastausta muo-
toillessaan tasa-arvokonsultti Sinikka 
Mustakallio korosti, että ihmiselä-
mään kuuluu myös ponnistelua, on-
gelmia, ahdistusta, surua, menetyksiä 
ja pettymyksiä. Onnellisuudelle on 
vaikeaa tehdä mittareita ulkoisten 
asioiden mukaan. – Onnellisuuteen 
ei vaadita täydellistä elämää. Tyttöjen 
on tärkeää tuntea aikuisia, jotka näyt-
tävät, että aivan tavallinen nainen 
voi olla onnellinen, eikä hänen tar-
vitse olla täydellinen, eikä myöskään 

Vääksyn NNKY 20 vuotta  
Onnellinen, tasa-arvoinen nainen

mitään ihmeellistä ja erikoista. Näin 
Mustakallio WoM:ista, joka tekee tasa-
arvosuunnitelmia valtiolle, kunnille ja 
yrityksille.

Juhlaamme toi musiikkiterveh-
dyksen vääksyläiset Jasmiina ja Juha 
Saarinen. Tunteikkaat rakkausrunot 
ja sävähdyttävä Brahmsin musiikki 
kruunasivat onnellisten ja tasa-arvois-
ten naisten teemalla vietetyn juhlan. 
Kaarlo Huovinen soitti Rakkausruno-
sikermään liittyen Edelweiss-laulun.

Puheenjohtajana toivotin juhla-
väen tervetulleeksi sanoilla: ”Kristus, 
niin kuin sinä otat vastaan jokaisen 
meistä syli avoinna, auta meitäkin 
kohtelemaan lähimmäisiämme avoi-
min ja hyväksyvin mielin”, ja jatkoin 
kertomalla Vääksyn NNKY:n historias-
ta ja toiminnasta.

Näkyviä naisia vaikuttajina

Vääksyn NNKY sai perustamis-
vaiheessa kannustusta Tampereen 
NNKY:stä. NNKY on löytänyt oman 
paikkansa täällä Etelä-Päijänteen 
ja Vesijärven välisellä kannaksella, 
meitä on nyt jo 56 jäsentä. Olemme 
”maalaisyhdistyksenä” olleet vaikutta-
massa valtakunnallisesti NNKY-liiton 
hallituksessa yhteensä kymmenen 
vuotta ja vuosia eri tiimien jäseninä 
sekä Suomen Ekumeenisen Neuvos-
ton paikallisen yhteyden jaostossa. 
Yhdessä olemme saaneet monenlais-
ta aikaan! Keimiö, Saarenmaa, etelä-
Päijänne, Turun saaristo, Lehmonkär-
ki Asikkalassa voivat kertoa monta 
NNKY-tarinaa.

Toiminnassamme on alusta al-
kaen ollut perheemme mukana. Tai-
damme olla ainoa NNKY-yhdistys, 

jossa on miesjaosto. Ilman heidän 
tukeaan emme olisi voineet osallistua 
yhteiseen naisten tekemiseen olles-
samme pienten lasten äitejä. Nautim-
me jokavuotisesta pilkkikisasta, jonka 
miesjaosto järjestää.

Miksi Saara nauroi -kirjasen avul-
la nauraen, välillä kyyneltenkin läpi, 
olemme jakaneet kristityn naisen 
arkea ja kasvukipuja. Olemme pur-
jehtineet lähivesillä ja viimeksi Tu-
run saaristossa oivallisten kipparien 
turvallisessa luotsauksessa. Nämä 
elämykset ovat jääneet varmasti jo-
kaiselle mieleen, kuten myös kera-
miikkakurssi, lasityöt, Helmi-tyttö-
työkurssi, kirjailijavierailut kirjastossa, 
kenkien liukuesteet, tilkkupeitto, 
manikyyrit, värianalyysit, teatterit ja 
viime kevään Kirkkopäivien Rakkaus-
kahvila Lahdessa yhdessä Lahden 
NNKY:n kanssa.

Kunnassamme toteutui tasa-arvo-
suunnitelma ripeästi NNKY:n vauhdit-
tamana ja juhlapuhujamme Sinikka 
Mustakallion kannustamana. Siitä 
voitiin lukea valtakunnallisissa lehdis-
säkin.

Sisaruutta kansainvälisesti

Yhdessä olemme voineet olla aut-
tamassa ja kannustamassa Virossa 
Saarenmaalla Orissaaren koulukodin 
kunnostusta ja toiminnan käynnis-

Pirjo-Liisa Penttinen

tämistä. Tässä projektissa on ollut 
suurenmoisena yhdyshenkilönä kun-
niajäsenemme Sirkka Niemelä yh-
dessä Endel ja Helena Loon kanssa. 
Keräsimme varoja koulukotiin vuosit-
tain matinean avulla. Matinean esiin-
tyjät lähettivät terveisensä äitinsä 
kautta juhlaamme: Kalle Kuusava on 
nykyisin Oslon kaupungin orkesteri 
kapellimestari! Nepalissa Amp Pipalin 
vuoristosairaalakin on saanut tarvik-
keita Vääksyn NNKY:n toimesta. Nyt 
jatkamme kansainvälisiä yhteyksiä 
Afrikan Tansanian Moshin kaupungin 
peruskoulun kanssa. Oppilaat ovat 
kirjeenvaihdossa Vääksyn koulun 
englannin kielen ryhmän kanssa.

Ruusukuja 76 – piikkejä perheon-
nessa -näyttely lähti Suomessa liik-
keelle Vääksystä. Rakensimme näyt-
telyn yhdessä tukioppilaiden kanssa 
Vääksyn Yhteiskoulun kirjastoon ja 
pidimme näyttelyviikolla vanhempai-
nillan yhdessä monialaisen työryh-
män kanssa. Se oli menestys!

Uskalla unelmoida 
– Tervetuloa Vääksyyn 
NNKY:n järjestöpäiville 2012

Lyhtyvaellus lähellä NNKY:n Unel-
manpäivää 1. adventtina on perinne, 
jota on mukava jatkaa yhdessä Asik-
kalan seurakunnan ja Tallukkajalkojen 
kanssa. Itse tehdyt lyhdyt ja kynttilät 
valaisevat polkuamme eteenpäin. 
Lahden NNKY on tulossa tänä vuonna 
mukaan vaellukselle.

Tapaamisiin järjestöpäivillä syksyl-
lä 2012 Lehmonkärjessä Asikkalassa.

Uskalletaan unelmoida!

Eija Huovinen

KUTSU 
Maailman rukouspäivää 
vietetään 2.3.2012 
tunnuksella:

”Vallitkoon oikeudenmukaisuus!”

Hyvä lukija,
tervetuloa mukaan maailmanlaajaan ru-
kousliikkeeseen!  

Kutsumme Sinut järjestämään paikkakun-
nallesi Maailman rukouspäivän ekumee-
nisen tilaisuuden. Maailman rukouspäi-
vää voi viettää niin oman yhteisön kesken 
kuin yhdessä muiden kristittyjen kanssa. 
Jos perjantai 2.3.2012 ei tule kyseeseen, 
Maailman rukouspäivää voi viettää myös 
muuna päivänä samalla viikolla.

Vuoden 2012 Maailman rukouspäivän 
ohjelman ovat laatineet Malesian nai-
set. Aineistoa voi kopioida sivuilta www.
ywca.fi tarpeen mukaan ja käyttää sovel-
tuvin osin. Aineisto kuvineen on tarkoitet-
tu käytettäväksi vain Maailman rukous-
päivän toteutuksessa, joten ethän käytä 
tai muokkaa sitä muihin tarkoituksiin.

Ennakkoinfo
Toivomme, että lähetät ennakkotietoa 
paikkakuntasi Maailman rukouspäivän 
tilaisuudesta mielellään 10.2. mennessä 
NNKY-liittoon, anne.lagerstedt@ywca.fi.  

Kolehtikohde
Suomessa järjestettävissä tilaisuuksissa 
kolehtikohteena vuonna 2012 on Suo-
men Nuorten Naisten Kristillisten Yh-
distysten Liiton (Suomen NNKY-liitto ry) 
kohde Liberian NNKY, joka kouluttaa, 
valistaa ja tukee paikallisia naisia ja tyt-
töjä parempaan arkeen. Kokonaistuotos-
ta menee 5 % kansainvälisen Maailman 
rukouspäivätoiminnan keskustoimiston 
kulujen kattamiseen.

Kolehdin tilitys
Pyydämme, että Maailman rukouspäi-
vän tilaisuuksien kolehdit tilitetään Suo-
men NNKY-liiton keräystilille Sampo 
FI3980001300704005 (tiedonanto: 
Maailman rukouspäivä 2012). Keräys-
lupa on Poliisihallitus 2020/2010/4505 
päätös 1.4.2011. Lupa on voimassa 
1.4.2011–10.2.2013 koko Suomen alu-
eella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ole hyvä ja tilitä kolehti ja lähetä palaute-
lomake täytettynä Suomen NNKY-liittoon 
1.4.2012 mennessä osoitteella Suomen 
NNKY-liitto ry, Pohjoinen Rautatiekatu 
23 B, 00100 Helsinki.

Helsingissä 21.10.2011

SUOMEN KANSALLINEN MAAILMAN 
RUKOUSPÄIVÄN TOIMIKUNTA

Vääksyn NNKY:n 20-vuotisjuhlassa naiset saivat ruusut miesjaoston edustajilta, kuvassa keskellä Eija ja Kaarlo Huovinen. Jumalanpalveluksessa ehtoollista olivat mukana jakamassa NNKY-liitosta Pirjo-
Liisa Penttinen ja Vääksyn NNKY:n edustajat Eija Huovinen ja Merja Karjalainen. Musiikkitervehdyksen juhlaan toivat Jasmiina ja Juha Saarinen.

Katriina Nikula
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Monikulttuurisuus oli juhlassa näyttävästi esillä. Pohjoiset Revontulet musiikkiesityksessään.

Mikkelissä NNKY:n työllä on 
pitkät ja toimeliaat perin-

teet.  Tänä vuonna tuli kuluneeksi 
110 vuotta siitä, kun topakka ja 
määrätietoinen nainen, opettaja-
tar, neiti Bertha Hermansson mat-
kusti junalla Mikkeliin perustamaan 
Mikkelin Nuorten Naisten Kristillistä 
Yhdistystä. 

– Työ vuosien saatossa on muut-
tunut, mutta jotain pysyvää on 
säilynyt. Ne ovat arvot. Kristillisyys, 
ekumeenisuus, naisten ja tyttö-
jen hyväksi tehtävä työ eri tavoin, 
kiteytti yhdistyksen puheenjoh-
taja Leena Parkkonen Mikkelin 
NNKY:n 110-vuotisjuhlassa.

Mikkelin NNKY on kaupungin 
vanhin yhtäjaksoisesti toiminut 
naisyhdistys. Aktiivinen jäsenistö, yh-
teistyötahot ja ystävät kokoontuivat 
lokakuussa juhlistamaan ansiokkaita 
tasavuosia. Tuomiokirkkoseurakun-

nan salissa kuultiin juhlapuheita sekä 
valloittavia musiikkiesityksiä. Opis-
kelija Kia Toivonen avasi juhlan pia-
nokonsertilla, Pohjoiset Revontulet 
esittivät venäläistä kansanmusiikkia 
upeissa, värikkäissä puvuissaan ja 
Mikkelin Mieslaulajat ottivat yleisön-
sä vakuuttavasti taidolla ja tunteella. 

Vuoden pakolaisnainen, erikois-
sairaanhoitaja Saido Mohamed kertoi 
juhlassa kokemuksistaan maahan-
muuttajana Suomessa. Hänelle Mik-
keli on läheinen opiskelupaikkakunta, 
sillä hän valmistui Mikkelin ammatti-
korkeakoulussa vuonna 2001.

Mikkelin NNKY:n erityispiirre on 
suositut, kuukausittaiset jäsenillat, 
joissa käy joka kerta viitisenkymmen-
tä osanottajaa. Ajankohtaiset teemat  
sekä läheltä ja kaukaa tulevat vierai-
lijat kiinnostavat jäsenistöä. Yhdistyk-
sen toimintaa ovat myös käsityöpiirit, 
kummityttötoiminta, lähetystyö, kirk-
kopäivystykset, jumalanpalveluksen 
palveluryhmät sekä Itu-työ. Merkittä-
vä työmuoto on ollut lähes koko ajan 
matkailu. 

– Vieraaksi ei ole jäänyt Lovii-
san atomivoimala, Bengtskärin ja 
Utön majakkasaret, Hanko, Pyhän 
Birgitan luostari eikä karhunkierros 
Kuusamossa. Hiihto- ja ruskaretkiä 
NNKY-liiton Tunturikeimölle on tehty 
vuosikymmenien ajan, kertoi Mirja 
Tarssanen Mikkelin NNKY:n historiaa 
käsittelevässä esityksessään. – Uuden 
vuosikymmenen alkaessa tiedämme, 
että nykypäivä kantaa historiaa mu-
kanaan. Uutta voi suunnitella vain 
vanhan pohjalle. Mutta on uskallet-
tava kyseenalaistaa myös totuttuja 
tapoja. Kysyy erityistä taitoa muuttaa 
moninaisuus tuloksia tuottavaksi yh-
tenäisyydeksi. Yhdistyksemme riveis-
tä on kuitenkin aina löytynyt näkijöi-
tä, tekijöitä ja uskaltajia.

Tytöille ja naisille oma 
kohtaamispaikka Mikkeliin

Mikkelin NNKY on aloittanut 
monta vakiintunutta toimintaa mm. 
partion, pyhäkouluja ja raamattupii-
rejä, joita nykyisin paikkakunnalla 
toteuttaa seurakunta. – Ruusukuja 76 
-näyttelyn toteutimme Mikkelin toril-
la yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Näyttely oli menestys. Meillä on myös 
kummityttö Perussa, 7-vuotias Maria. 
Käynnistimme viime vuonna yksin-
huoltajaäitien Sylkky-kahvilan.  Nyt 
toiveissamme on löytää tytöille oma 
talo. Mallinamme on Keski-Karjalan 
NNKY:n TyttiTalo Kiteellä, jossa muka-
na yhteistyössä on mm. koulutervey-
denhuolto, kertoo Leena Parkkonen. 

Ihmisoikeusliitossa työskentelevä 
Saido Mohamed on tehnyt Helsingis-
sä myös tyttötyötä. – Nuori maahan-
muuttaja tarvitsee aikuisen henkistä 
tukea. Nuoret kysyvät minulta esi-
merkiksi sitä, kuinka itse olen selvin-

Mikkelin NNKY 110 vuotta
Etsimme tytöille omaa taloa

nyt. Tytöt kysyvät usein myös terveys-
kasvatuksesta ja omiin oikeuksiinsa 
liittyvistä asioista. Luottamuksen 
syntyminen on tärkeää. Ihanteellisin-
ta olisi, jos maahanmuuttajatyttöjen 
parissa työskentelevässä työpariss a 
toinen olisi taustaltaan itsekin maa-
hanmuuttaja. Tytöt jäävät kotiin poi-
kia useammin, siksi heille tarvitaan 
roolimalleja, kertoi Saido Mohamed 
haastattelussa.

Rasismi piilottelee 
maahanmuuttokriittisyydessä

Maahanmuuttokriittisyys on ol-
lut vahvasti esillä keskusteluissa ja 
julkisuudessa. Leena Parkkonen on 
huomannut, että Mikkelissäkin on 
esiintynyt rajuja ennakkoluuloja. Sai-
do Mohamedin mielestä vihapuhe 
on todella huolestuttavaa. – Jos pu-
hutaan vain negatiivisista asioista, 
kriittisyys kasvaa. Kadullakin huomaa, 
että ihonvärin perusteella haukutaan. 
Edellisellä viikolla tavaratalon hississä 

”Nuoret 
naiset 
tarvitsevat 
roolimalleja”

Mirja Tarssanen Leena Parkkonen Saido Mohamed

Helena Pöyry ja Ilse Tefke vastaanottivat 130 juhlavierasta.

Kuvat: Mari Hyttinen

fiksunoloinen rouva puuskahti mi-
nut nähdessään, että herranen aika, 
meidän verorahoillako noin hienosti 
pukeudutaan. En voinut olla vastaa-
matta, että kyllä minun verorahoillani 
asuu työtön suomalainen.

NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa 
Penttinen kutsuikin juhlapuheessaan 
kaikenikäiset naiset kantamaan yh-
dessä vastuuta: – NNKY-liikkeessä on 
tavoitteena, että kaikki naiset, niin 
nuoret naiset ja tytöt kuin sopivasti 
ikääntyneet, keski-ikäiset ja isoäidit 
vaikuttavat menestyksellisesti omien 
yhteisöjensä ja oman elämänsä kehit-
tämiseen vastuunkantajina, päätök-
sentekijöinä ja muutoksen tuojina. 
NNKY-toiminnan avainsanoja ovat 
rohkeus. luottamus, kohtuullisuus ja 
osallisuus. – Meitä edeltäneet viisaat 
ja tarmokkaat naiset kantavat meitä 
hartioillaan eteenpäin. Nämä naiset 
ovat uskaltaneet uskoa näkyynsä. 
Näitä naisia olemme me tänään.

Mari Hyttinen

Ompeluseura silloin ennen
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Tallinnassa usein käyneenä 
sitä luulee, ettei kaupun-

gista löydy enää mitään uutta. 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
Naisjaoston ekumeenisella kulttuu-
rikatsauksella sai tutustua Suomen 
Tallinnan-suurlähetystöön, päätyä 
melkein kuuroksi ison kirkonkellon 
sisällä ja yöpyä nunnaluostarissa. 

Viro on yksi Euroopan ateistisim-
mista maista. – Väkivallalla tuotu kris-
tinusko ei kunnolla juurtunut maa-
han, ja neuvosmiehityksen aikana 
uskominen oli vaarallista. Nykyään 
materialistinen kunnianhimo on Vi-
rossa suuremmassa arvossa kuin us-
konto, toteaa Pyhän Hengen ev.lut. 
seurakunnan pastori Gustav Piir.  
Vanhassa, 1300-luvulla rakennetussa 
kirkossa toimii luterilaisen seurakun-
nan lisäksi monia muita kristillisiä 
yhteisöjä, myös eri kielillä. Kirkossa 
on upeita taideaarteita, kuten keski-
aikainen puualttaritriptyykki ja saar-
natuoli.

– Virossa ihmiset päättävät itse 
mihin seurakuntaan haluavat kuulua. 
Nuoria kiinnostaa erityisesti Tuomas-
messu. Joka pitkäperjantai kaikki 
Tallinnan kirkot järjestävät yhdessä 
ristinsaaton. Diakoniatyötä tehdään 
yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja 
sosiaalityöntekijöiden kanssa, Piir 
kertoo.

Kalkkikalliolle rakennettu 

Suurlähettiläs Aleksi Härkönen 
esitteli Suomen Tallinnan-suurlä-

hetystön, jonka muodostaa viiden 
rakennuksen kokonaisuus. Vanhim-
man rakennuksen historia ulottuu 
1770-luvulle saakka. Kokonaisuuden 
rakennutti 1850-luvulla saksalainen 
aatelismies Otto Jakob von Uexküll. 
Myöhemmin Viron itsenäistymisen 
(1918) jälkeen Suomi osti rakennuk-
sen, mutta joutui luopumaan siitä 
neuvostoaikana. Kun Viro itsenäistyi 
jälleen 1991, Suomen valtiolle tuli 
tilaisuus jälleen ottaa rakennuskoko-
naisuus huostaansa ja sijoittaa sinne 
Tallinnan-suurlähetystönsä entisöin-
nin jälkeen 1996. 

– Tanskalaiset valloittivat Viron 
1200-luvulla, sen jälkeen saksalaiset, 
jotka toivat lukutaidon, kristinuskon 
ja maaorjuuden tullessaan. Venäläi-
nen valloittaja (ennen Neuvosliittoa) 
oli virolaisille saksalaisia mieluisampi, 
mikä ilmeni halukkuutena liittyä orto-
doksiseen kirkkoon. 1918 Viro sai itse-
näisyyden takaisin kapinoituaan sak-
salaisia kartanonomistajia vastaan, 
Härkönen kertoo.

Nykyisin Suomen ja Viron välillä 
on 700 miljoonaa kulkua meren yli 
vuosittain. – Tärkein Suomen ja Viron 
välillä tapahtuva matkailu liittyy kult-
tuuriin. Suomalaiset arvostavat Viron 
kulttuuritarjontaa.

Turva elämässä ja kuolemassa

Viron Pelastusarmeijalla, joka kuu-
luu Suomen kanssa samaan territori-
oon, on kaksi toimipistettä, Tallinna 
ja Narva. Pelastusarmeijan Koplin 
osaston kapteeni Anna Henderson 
syntyi Leningradissa ja herätyksen 
koettuaan hänestä tuli vuonna 1992 

Pelastusarmeijan sotilas. – Siinä mis-
sä monet ystäväni halusivat päästä 
Venäjältä pois, minä halusin pysyä. 
Mutta Jumala päätti toisin. Vuonna 
1998 tapasin tulevan mieheni, joka 
oli saapunut USA:sta. Meidät yhdisti 
tragedia, sillä häneltä oli juuri kuol-
lut vaimo ja minulta isä. Äitini olin 
menettänyt jo paljon aikaisemmin. 
Opimme kumpikin, että elämää ei voi 
pitää itsestään selvänä.

Hendersonien perhe siirrettiin Vi-
roon – aluksi Narvaan ja myöhemmin 
Tallinnaan. Kun Narvassa vielä yhden 
läheisen ihmisen kuolema kosketti 

Naiset matkalla 
– ekumeeninen kulttuurikatsaus Tallinnaan 

Kristittyjen ykseyden 
ekumeeninen 
rukousviikko 
18.–25. tammikuuta

Rukous on ekumeenisen toiminnan 
peruselementti. Ekumeeninen rukous-
viikko on yksi syvimmistä ja laajimmalle 
levinneistä hengellisistä liikkeistä, jonka 
juuret ovat viime vuosisadan alkupuo-
lella. Viikko on maailmanlaajuinen ilmiö, 
joka sitoo maamme kristittyjä globaaliin 
hengellisyyteen.

Rukousviikolla järjestetään useilla 
paikkakunnilla ekumeenisia rukousta-
pahtumia, kirkkovaelluksia, ristisaattoja, 
luentoja, konsertteja. Viikon vietto vaih-
telee paikkakunnittain. Joillakin alueilla 
kohdataan joka päivä, toisilla kerran tai 
kaksi kahdeksan päivän (rukousoktaavin) 
aikana. Ekumeenista rukousviikkoa on 
vietetty jo yli sadan vuoden ajan. Suo-
messa viikko on järjestetty säännöllisesti 
1960-luvulta alkaen.

Suomessa ekumeenisen rukousviikon 
avajaisiksi kirkoissa luetaan tasavallan 
presidentti Tarja Halosen 28.10.2011 al-
lekirjoittama vuoden 2012 rukouspäiväju-
listus. Se nostaa erityisesti esille Raamatun 
ja sen merkityksen kielelle, kulttuurille, 
demokratialle ja tietysti kristilliselle uskol-
le. Lisätietoja Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
kotisivuilta www.ekumenia.fi.

Kolmen uskonnon 
edustajat muistuttavat 
uskonnonvapauden 
merkityksestä

Kristinuskon, juutalaisuuden ja is-
lamin uskontojohtajat laativat Usko va-
paasti -lausunnon uskonnonvapauden 
puolesta. Lausunnon ovat allekirjoitta-
neet arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko, arkkipiispa 
Leo, Suomen ortodoksinen kirkko, piispa 
Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomes-
sa, puheenjohtaja Gideon Bolotowsky, 
Juutalaisten seurakuntien keskusneuvos-
to, puheenjohtaja Okan Daher, Suomen 
Islam-seurakunta (tataariyhteisö), pu-
heenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse, 
Suomen Islamilainen Neuvosto ja pää-
sihteeri Heikki Huttunen, Suomen Eku-
meeninen Neuvosto.

”Uskonnonvapaus on universaali peri-
aate ja yksilöllinen ihmisoikeus. Tämä oi-
keus on kirjattu niin YK:n ihmisoikeuksien 
julistukseen kuin Suomen perustuslakiinkin. 
Uskonnonvapaus takaa jokaiselle oikeuden 
harjoittaa uskontoaan yksityisesti ja julki-
sesti; vapauden uskoa, rukoilla, osallistua 
jumalanpalveluksiin, viettää uskonnollisia 
pyhäpäiviä sekä julistaa. Se antaa lapsille 
ja vanhemmille oikeuden oman uskonnon 
mukaiseen kasvatukseen. Samanaikaisesti 
uskonnonvapaus takaa kaikille oikeuden 
olla uskomatta tai olla harjoittamatta us-
kontoa.” Lue koko lausunto Suomen Ekumee-
nisen Neuvoston kotisivuilta: www.ekumenia.fi.

Aleksanteri Nevskin katedraali on Tallinnan 
suurin kupolikirkko. Mahtava ja runsaasti 
koristeltu, historiallista sekatyyliä edustava 
ortodoksikirkko valmistui Toompealle 
vuonna 1900, jolloin Viro kuului Venäjään. 
Kirkon ikonostaasi ja mosaiikit ovat upeita, 
samoin Tallinnan suurin kello, joka painaa 
15 tonnia. Seisoimme kellon sisällä tornis-
sa, kun oppaamme isä Juvenali Kaarma 
kumautti kelloa. Värisimme ääniaallon pai-
neessa ja rukoilimme varmaan itse kukin, 
ettei kovin moni kuulosolu olisi kuollut…

Annaa, hän parahti Jumalalle tutun 
kysymyksen, ’Miksi?’ – Jumala vastasi 
minulle ja sanoi, että lähetän sinut, 
koska joka päivä joku kuolee tunte-
matta Herraa. Tehtävämme on varoit-
taa ja lohduttaa. Tapaamme tavallisia 
ihmisiä ja kutsumme heitä elämään, 
kapteeni Henderson kuvailee.

Anne Lagerstedt

Kuvat: Anne Lagerstedt

Virossa ihmiset päättävät itse mihin seurakuntaan haluavat kuulua. 

Pyhän Hengen ev.-lut. seurakunnan 1300-luvulla rakennetussa kirkossa toimii luterilaisen seurakunnan lisäksi monia muita kristillisiä yhteisöjä, myös 
eri kielillä. Kirkossa on upeita taideaarteita, kuten keskiaikainen puualttaritriptyykki ja saarnatuoli.
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Ekumeenisen liikkeen lähtökoh-
ta on usko Herraan Jeesukseen Kris-
tukseen Jumalana ja Vapahtajana 
Raamatun mukaan ja halu toimia 
Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen kunniaksi. Tämä usko yh-
distää kristittyjä ja haastaa heitä 
työskentelemään Kirkon näkyvän 
ykseyden puolesta. Tähän uskoon 
ja kutsumukseen perustuu yhteinen 
rukous. Kohtaaminen rukouksessa 
avaa näyn, että toiseen kirkkoon ja 
erilaiseen hengelliseen perintöön 
kuuluva sisar tai veli on saman Kris-
tuksen seuraaja.

Ekumenian periaate on, että se 
mitä kirkkojen kesken voidaan tehdä 
yhdessä, tulisi myös toteuttaa yhdes-
sä. Ekumeenisen jumalanpalveluk-
sen tavoitteena on ilmaista sitä, mikä 
yhdistää kristittyjä ja iloita siitä. Eku-
meeninen jumalanpalvelus kutsuu 
osallistumaan toisen kirkon hengel-
lisiin aarteisiin, joiden kallisarvoisin 
ydin on yhteinen evankeliumi.  Juma-
lanpalvelus on yhteisen rukouksen 
etuoikeutettu paikka.

Suomalaisen ekumenian vahvuus 
on paikallisten seurakuntien välinen 
yhteys. Se on käytännön yhteistyötä 
diakoniassa tai kirkkotilojen lainaami-
sessa, ja se on myös yhteistä rukous-
ta.  On kahdenlaisia ekumeenisia ju-
malanpalveluksia: Tunnustuksellinen 
ekumeeninen jumalanpalvelus nou-
dattaa emännöivän seurakunnan jär-
jestystä ja järjestetään niin, että muut 
kristityt voivat mahdollisimman täy-
desti osallistua siihen. Tunnustusten 
välinen ekumeeninen jumalanpalve-
lus muodostetaan eri perinteitten ai-
doista elementeistä. 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
hallitus hyväksyi 8.6.2011 suositukset 
ja periaatteet yhteisten jumalanpal-
velusten toteuttamiseen.  Ne löytyvät 
yksityiskohtaisina osoitteessa www.
ekumenia.fi. Tässä niistä poimintoja: 

● Ekumeeninen jumalanpalvelus 
suunnitellaan yhdessä ja mukana tu-
lee olla mahdollisimman kattavasti 
eri tunnustuskuntien edustajia. Suun-
nittelu on vähintään yhtä tärkeä kuin 
toteuttaminen, koska siinä opitaan 
tuntemaan muita kristillisiä traditioita 
sekä niiden tapaa rukoilla ja viettää 
jumalanpalvelusta. 

 
● Jumalanpalvelus tai  rukousti-

laisuus ilmoitetaan kaikkien osallis-
tuvien tahojen tiedotuskanavilla ja 
paikallislehdessä, niin että jokainen 
yhteisö tuntee olevansa järjestäjän 
ominaisuudessa.

● Jumalanpalveluksella pitää olla 
tietty selkeä tapahtumaympäristö, 
esimerkiksi paikallinen seurakunta tai 
ekumeeninen organisaatio tai yhtei-
sö. 

● On hyvä kantaa kolehti yhdessä 
päätettyyn konkreettiseen kotimai-
seen tai kansainväliseen kohteeseen.

 
● On hyvä järjestää keskustelu 

jumalanpalveluksen jälkeen, jossa 
suunnittelijat ja toimittajat voivat 
yhdessä arvioida tilaisuutta. Siten 
luodaan hyviä edellytyksiä tulevalle 
yhteistyölle. 

 
● Musiikki on osa suunnittelua 

alusta lähtien, jotta laulut ja muu mu-
siikki muodostaisivat eheän kokonai-
suuden. Yhteinen teema on hyvä läh-
tökohta suunnitteluun. Musiikillinen 
moninaisuus on tosiasia, mutta tyyli-
en sekamelskaa olisi vältettävä. 

Rukouksen juhlaa
● Ekumeenista jumalanpalvelusta 

toimittavat mukana olevien seurakun-
tien edustajat yhdessä ja ekumeeni-
suus näkyy tehtävien jaossa. Sitä voi 
johtaa minkä tahansa mukana olevan 
seurakunnan edustaja: mies tai nai-
nen, papistoon kuuluva tai maallikko 
ja eri kristillisten tunnustuskuntien 
jäsenet ovat samanveroisia toimijoita. 
Pappeudesta on kirkoilla eri kantoja, 
ja siksi on vältettävä ottamasta kan-
taa asiaan niin, että esitettäisiin yksi 
näkemys ainoana mahdollisena. 

● Jumalanpalvelusjärjestys pe-
rustuu olemassa olevien kristillisten 
jumalanpalvelusjärjestysten pohjal-
le. Ekumeeninen jumalanpalvelus ei 
lähtökohtaisesti ole ehtoollisjumalan-
palvelus/messu/liturgia. Se voi muo-
dostua eri kirkkokuntien osuuksista 
(johdanto, sana, rukous ja päätös) 
tai lähtökohdaksi otetaan kokoon-
tumistilan seurakunnan jumalanpal-
velusjärjestys. Kolmas vaihtoehto on 
yhden perinteen mukainen palvelus, 
johon toivotetaan tervetulleiksi mui-
den kirkkojen jäseniä. 

● Milloin noudatetaan perinteitä, 
jotka ovat osalle osanottajista outoja, 
ne on selitettävä.  Jokaisessa seura-
kunnassa on sen kirkolliseen perin-
teeseen ja paikallisiin tapoihin liitty-
vää omaleimaisuutta.  Käsiohjelmassa 
voidaan opastaa istumista, seisomista 
sekä  tapoja ja eleitä. Esimerkiksi va-
paa rukous tai ristinmerkki voidaan 
selittää ohjelmassa, mutta niiden 
noudattamisessa vallitkoon vapaus. 

● Katumus kristittyjen hajaan-
nuksesta, yhteiskunnan ja ihmiskun-
nan yhteisestä synnistä sopii hyvin 
ekumeeniseen jumalanpalvelukseen. 
Katumusosio ekumeenisessa juma-
lanpalveluksessa ei johda sakramen-
taaliseen absoluutioon. Hyvä ratkaisu 

Kuvat: Pirjo-Liisa Penttinen

on käyttää Jumalan armon vakuutuk-
sena esimerkiksi evankeliumisitaattia.

 
● Uskontunnustuksen, uskon 

ytimen, ilmaiseminen raamatulli-
sen tunnustuksen (Mk 8:9; Mt 28:19; 
Rm 10:9; 1 Kor 8:6) sanoin tarjoaa 
mahdollisuuden, johon eri kirkkojen 
jäsenet voivat yhtyä.  Kaikkien kris-
tittyjen yhteistä ekumeenista uskon-
tunnustustekstiä ei ole.

 
● Eri kirkoilla on eri lähestymis-

tavat ehtoollispöydän avoimuuteen. 
Olennaista on kunnioittaa kirkkojen 
omia lähtökohtia ja käytäntöjä sen 
suhteen kenelle ehtoollinen voidaan 
antaa ja mitä kukin kirkko siunaa jäse-
nilleen. Milloin toisen kirkon jäseniä 
on läsnä ehtoollisjumalanpalveluk-
sessa ilman mahdollisuutta osallis-
tua sakramenttiin, heidän on hyvä 
muistaa, että läsnäolo ja rukous ovat 
myös osallisuutta.  Luterilaisessa ja 
katolisessa messussa on mahdollis-
ta mennä ehtoollispöytään siunat-
tavaksi. Tällöin asetetaan oikea käsi 
vasemmalle olkapäälle katumuksen 
merkiksi. Vapaissa kirkkokunnissa 
korostetaan ehtoollisen osallistuvan 
henkilökohtaista uskoa. Ortodok-
sisessa liturgiassa mahdollisuus on 
ristin suuteleminen palveluksen lo-
pussa. Vieraana toisen kirkon juma-
lanpalveluksessa on hyvä varmistaa 

etukäteen, mikä on hyvä tapa toisen 
kirkon jäsenen ilmaista rukousyhteyt-
tä ja saada siunaus.  

 
● Ekumeenisissa jumalanpalve-

luksissa käytetään suomen kielellä 
Isä meidän -rukouksen ekumeenista 
sanamuotoa.

● Mahdollisina elementteinä 
mukana olevat vesi ja ruoka antavat 
mahdollisuuden konkreettiseen ja-
kamiseen ja ilmaisevat kristittyjen 
välistä yhteyttä. On tehtävä selväksi, 
ettei kyseessä ole ehtoollinen ja et-
tei siunattu vesi tai hedelmä korvaa 
puuttuvaa ehtoollista.

 
Rukous luo perustan kaikelle eku-

meeniselle yhteistyölle ja antaa sille 
sen ainutlaatuisen luonteen. Samalla 
se haastaa etsimään teologian ja te-
kojen ykseyttä yhtenä kokonaisuu-
tena. Rukous on aina avoin prosessi, 
koska se suuntautuu oman kokemuk-
sen ja ymmärryksen tuolle puolelle, 
kohti Jumalaa. Tämän vuoksi yhtei-
nen rukous on mahdollista jo nyt, 
vaikka kaikkia uskoon, teologiaan ja 
kirkon elämään liittyviä eroavaisuuk-
sia ei olekaan ratkaistu. 

Kokosi 
Pirjo-Liisa Penttinen

Yhteen ääneen sanottu ”aamen”, spontaanisti lisätty ”halleluja” ja ylistykseen kohotetut kädet ja yhteinen liike kuvasivat ja 
vahvistivat kiittämistä ja kunnioittamista ekumeenisissa rukoushetkissä Indonesian Manadossa, kun 

Global Christian Forumin lähes 300 osallistujaa 81 eri maasta kokoontuivat päivittäisiin hartaushetkiin. 
NNKY:n Maailmanliittoa  Global  Forumin komiteassa lokakuussa edusti NNKY-liiton 

pääsihteeri  Pirjo-Liisa Penttinen, joka alareunan kuvassa on päivällisellä 
Indonesian luterilaisen kirkonjohtajan ja Kirkkojen 

Maailmanneuvoston puheenjohtajan Walter Altmanin kanssa.
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Rohkea visio. Uskottava tausta. 
Suuri murros. Hotelli, jolla on ai-
nutlaatuinen historia. Hotelli, jossa 
design on osa identiteettiä. Hotelli 
Helka – Maailman designpääkau-
punki Helsingin nimikkohotelli 
vuonna 2012. 

Ensi vuonna Helsinki on yhdessä 
Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lah-
den kanssa maailman designpääkau-
punki, World Design Capital, lyhyesti 
WDC Helsinki 2012. Vuoden aikana 
etsitään ratkaisuja tarpeisiimme eri-
tyisesti uutta luovan ja käyttäjälähtöi-
sen suunnittelun kautta. Se yhdistää 
inhimilliset tarpeet, esteettisen nä-
kemyksen, toimivuuden ja kestävän 
kehityksen. Se tekee meistä hieman 
onnellisempia.

Vuosi 2012 on alku uudelle. Meille 
Hotelli Helkassa WDC Helsinki 2012 
on mahdollisuus saada aikaan entistä 
parempi palvelukokemus – designin 
avulla. Tahdomme kiinnittää ihmisten 
huomion tuotteiden ja palveluiden 
designiin ja sen merkitykseen elä-
mässä ja yhteiskunnassa. Rohkaisem-
me henkilökuntaamme ja asiakkai-
tamme ideoimaan ja toteuttamaan 
parempaa palvelukokemusta kehittä-
mällä kanssamme tuotteita, palvelui-
ta, prosesseja ja toimintaympäristöjä. 
Tarjoamme kokemuksia ja kohtaami-

World Design Capital Helsinki Signature Hotel Helka 2012

Hotelli Helka 
on designpääkaupunki 
Helsingin 
nimikkohotelli

sia designin kanssa hotellissamme. 
Luomme mahdollisuuksia uudelle 
liiketoiminnalle ja innovaatioille. Ta-
voitteenamme on pysyvä muutos. 

Parempi paikka elää
Designpääkaupungin tavoittee-

na on yksinkertaisesti se, että teem-
me kaupungistamme yhdessä pa-
remman paikan elää. Vuosi innostaa 
meitä havainnoimaan ja keksimään 
tapoja, joilla arkeamme, elinympäris-
töämme ja jopa liiketoimintaa voisi 
parantaa. Design ympäröi meitä kaik-
kialla, ja se, että esineet, asiat ja pal-
velut suunnitellaan hyvin, parantaa 
elämänlaatuamme. 

World Design Capital on meille 
tunnustus. Se on myös väline, jolla 
kaupungistamme tehdään parempi: 
teemme Hotelli Helkasta avoimem-
man, toimivamman, yhteisöllisem-
män ja onnellisemman. Samalla ke-
hitämme palvelujamme, edistämme 
liiketoimintaa ja näytämme esimerkil-
lämme, että designilla saadaan aikaan 
muutoksia. Me yhtenä designpääkau-
pungin yritysyhteistyökumppaneis-
ta luomme kertomusta siitä, miten 
monella tavalla design voi hyödyttää 
liiketoimintaa, ja sitä kautta koko yh-
teiskunnan hyvinvointia. Tuloksena 
on entistä parempi Hotelli Helka – pa-
rempi paikka elää. 

Pieniä tekoja ja suuria spek-
taakkeleita

Mitä designpääkaupunkivuosi 
käytännössä tarkoittaa? Suunnitte-
lupöydällä on pieniä tekoja ja suu-
ria spektaakkeleita – aina ravintolan 
teema-annoksista nykyaikana muo-
dikkaisiin puhelinsovelluksiin sekä 
naapurustomme iloksi järjestettyihin 
suuren mittaluokan valo- ja ääniesi-
tyksiin grillijuhlien yhteydessä. Me 
kaikki täällä Helkassakin jännitäm-
me kuulaasta talvesta raikkaaseen 
syksyyn mitä vuosi oikein tuo tulles-
saan, suunnitelmat kun elävät ja ke-
hittyvät koko ensi vuoden ajan. Siitä 
olemme varmoja, että tuleva vuosi 
tulee jäämään lämpöisenä meidän 
kaikkien mieleen, ja uskomme saman 
kokemuksen myös välittyvän kaikille 
Helkan vieraille ja kaupunkilaisille. 
Meille Maailman Designpääkaupunki 
-yhteistyö ei ole vain yksittäisiä tapah-
tumia, vaan se on elämäntapa joka 
välittyy päivästä päivään vaikutuspii-
rissämme. Tervetuloa kokemaan se 
kanssamme!

Hotelli Helka
Pohjoinen Rautatiekatu 23
00100 Helsinki
puh (09) 613 580
reservations@helka.fi
www.helka.fi
www.facebook.com/hotelhelka

C I T I E S  O F  H E L S I N K I ,  E S P O O
V A N TA A ,  K A U N I A I N E N  A N D  L A H T I
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Maailman designpääkaupunki 
Helsingin 
ensi vuoden ohjelmaan 
kuuluu noin 250 projektia.

Niistä puolet on kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on tehdä kaupun-
gista muotoilun avulla pysyvästi parempi paikka. Kohteita ovat muun muassa 
työpaikat kuten virastot ja työmaat, koulut, terveydenhuolto, yhteiset rannat 
ja asuinalueet sekä julkinen liikenne.

Vuoden aikana järjestetään lisäksi yli sata näyttelyä ja yleisötapahtumaa. 
Yksi vetonauloista on toukokuussa Helsingin keskustaan nouseva Paviljonki, 
josta toivotaan muotoiluväen ja muotoilusta kiinnostuneiden kansalaisten 
kohtauspaikkaa. 

World Design Capital Helsinki 2012 on yhtä kuin viisi kaupunkia: Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti.

Mari Hyttinen
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Arjen harmaus ahdistaa, 
olisiko nyt juhlien aika? 

Kokemuksesta tiedämme, että 
juhlat tuovat vaihtelua elämään: 
me saamme niistä potkua elä-
mään ja voimaannumme jo pie-
nistäkin juhlahetkistä.

 
Tiedustelin yhdistyksemme 

Kohtaamispaikalla kävijöiltä, mitä 
juhlat merkitsevät heidän elämäs-
sään ja mitkä ovat olleet mieleen-
painuvimmat juhlat. Vastaajilla on 
takanaan elettyä  elämää ja myös 
juhlia siinä määrin, että heidän 
näkemyksiinsä kannattaa pysähtyä.

 Joulu ehkä ajankohdankin 
vuoksi nousi ykkösjuhlaksi. Yllättä-
vän paljon tuottivat  mielihyvää jo 
juhlavalmistelut: lahjat, koristeet, 
jouluruuat kaikkine erikoisherkkui-
neen. Koti  jouluasussaan, lähimmät 
ihmiset  joulupöydän antimia naut-
timassa ja lapset tai lastenlapset 
kuusen ympärillä lahjojaan availe-
massa. Siinä joulun huippuhetket. 
Vaikka  jouluvalmistelut  vievät  
voimia, niiden tuoma  ilo säteilee 

kauan. Arki on voitettu, sillä juhla elää 
sydämissämme.

Joulun lisäksi vastaajat muisteli-
vat muitakin usein lähisuvun kanssa 
vietettyjä juhlia: omat syntymäpäivät, 
etenkin pyöreät vuodet joko matkoilla 
tai kotikonnuilla. Eräs vastaaja kuvaili 
90-vuotisjuhliaan ja arveli: – Jokainen 
tarvitsee ainakin yhdet isot juhlat, 
jolloin saa olla keskipiste, kiitosten ja 
ylistyksen kohteena.

Sekä omat että lasten häät jättävät 
unohtumattomia muistoja, joiden pa-
riin on mukava palata myöhemminkin. 
– Eivät vain kesähäät ole ylitse muiden, 
vaan jopa valkoinen lumisade saa 
valkoisiin pukeutuneen morsiamen 
näyttämään todelliselta lumikuningat-
tarelta, muisteli yksi vastaajista.  Aika 
kuluu ja jos  yhteiselo sujuu, vietetään  
hopea-, kulta- ja jopa  timanttihäitä 
usein lähipiirin seurassa.

Konfirmaatio- ja ylioppilasjuhlat 
ovat nykyisin kasvaneet yhä näyt-
tävämmiksi, niissä suku ja ystävät 
tapaavat ja nuoruuden toiveikkuus ja 
elämänusko tavoittaa vanhemmankin 
juhlijan. 

Elämä – yhtä juhlaa

Jouluinen tuunausvinkki 
Jyväskylän NNKY:stä

Vain muutama vastaaja kuvaili 
esimerkiksi järjestöjen juhlia miten-
kään merkittäviksi henkilökohtai-
sesti, vaikka puitteet saattavat olla 
näyttävät ja ohjelma tasokasta. Niis-
tä ehkä puuttuu  juhlivien voimakas 
yhteenkuuluvuus, minkä  suku- ja 
ystävyyssuhteet tuovat mukanaan.

Kaikki eivät ole ns. juhlaihmisiä, 
vaan jotkut viihtyvät parhaiten 
arjessa. Yksi vastaajista tunnustikin 
olevansa  huono  suunnittelemaan 
ja toteuttamaan  minkäänlaisia 
juhlia, puhumattakaan, että olisi itse 
juhlakaluna. Jokaisen tuttavapiirissä  
on luultavasti joku tällainen ”huono 
juhlija”.  Miksi me häntä pakottaisim-
me juhlimaan?

Yllätyin tiedoista, että jopa hau-
tajaiset voivat antaa hyvää mieltä ja 
lohtua. Ainakin hautajaisten kaune-
us  liikuttaa monia. Kaikista juhlista 
saamme hyviä muistoja, jotka kanta-
vat harmaidenkin päivien yli.

Anita Särkkä

Joulu tulee ja moni tekee itse ai-
nakin osan lahjoista. Tosituu-

naaja tekee itse myös lahjapaketit ja 
kääreet. Tässä pari vinkkiä kestävään 
paketointiin. 

Älä osta turhaan lahjapaperia. Kauniita 
kuvia löytyy monelta kaapin kätköistä. 
Kääreenä voi toimia juliste, aikakausi- tai 
sanomalehden sivu, nuottipaperi tai vaik-
ka printtimuovikassi. Myös kangaspalasta 
saa uudelleenkäytettävän lahjakääreen. 
Kankaaseen käärit paketin samoin kuin 
lahjapaperiin, mutta teipin sijasta voit 
käyttää metallisia nuppineuloja (joita tu-
lee esim. miesten kauluspaitojen muka-
na) pitämään taitokset paikallaan. Myös 
osa itse lahjaa voi toimia kääreenä, esi-
merkiksi silkkihuivi tai kylpypyyhe.

Kannattaa säilyttää laatikot, joissa on 
pohja ja kansi. Esimerkiksi palapelilaati-
kosta saa kauniin lahjarasian, kun kan-
nen, ja tarvittaessa pohjan, päällystää 
lahjapaperilla tai muulla kauniilla kuosilla. 
Lahjarasian voi käyttää aina uudestaan. 

Pienikokoiset lahjat, kuten korut voi antaa 
itse taitellussa rasiassa. Kartonki tai muu 
vähän paksumpi materiaali (esim. tapetti) 
on paras pikkurasian tekoon. Tällaisen ori-
gamirasian tekoon löytyy useita ohjevide-
oita esimerkiksi Youtubesta.

Myös muilta saadut lahjat kannattaa avata 
varovasti paketeistaan ja kauniit lahjapa-
perit ottaa talteen. Kertaalleen käytetyllä 
lahjapaperilla voi päällystää laatikon, tai 
siitä voi leikata kuvioita vaikka seuraavan 
vuoden joulukortteihin. 

Saman tien voit tehdä itse paketin koris-
teetkin. Aikakauslehden kuvasivun tai 
muun kuvan voi leikata suikaleiksi ja ra-
kentaa suikaleista ruusukkeen.

1.  Ruusuketta varten leikkaat paperista 
9 kahden sentin levyistä suikaletta. Sui-
kaleen pituus n. 30 cm (lehden sivun kor-
keus).  Jätä 3 suikaletta täyspitkiksi, kol-
mesta leikkaat 2,5 senttiä pois, kahdesta 
5 senttiä pois ja viimeisen suikaleen leik-
kaat 9 sentin pituiseksi.

2. Muodosta suikaleista kahdeksikon 
muotoiset lenkit, lyhyimmästä pätkästä 
teet renkaan. Käytä liimaa tai kaksipuo-
leista teippiä lenkkien sulkemiseksi.

3.  Yhdistä 3 suurinta kahdeksikkoa kes-
kenään keskeltä liimalla tai teipillä, tee sa-
moin lyhyempien 3 ja 2 lenkin sarjalle, lai-
ta lenkkiryppäät sisäkkäin ja niittaa koko 
komeus keskeltä yhteen. Niitin päälle kiin-
nität vielä pienimmän renkaan liimalla tai 
kaksipuoleisella teipillä. Kaksipuoleisella 
teipillä saat vielä kätevästi ruusukkeen 
kiinni lahjapaketin päälle. 
 
Iloa ja oivalluksia joululahjoihin!

PS. Jyväskylän NNKY:n tuunaus- ja taide-
työpajalla on Facebookissa omat sivut, 
jossa kuka tahansa voi jakaa omia käsityö-
ideoitaan ja kuvia luomuksista. Laittakaa-
han kuvia joulupaketeistanne tulemaan! 
www.facebook.com/tuunauskerho

Tanja Nieminen

Jouluista tunnelmaa lisäävät kauniit, itse tehdyt lahjapaketit ja kääreet. Koristeellisen ruusukkeen voit valmistaa helposti kierrätysmateriaalista.

Kuvat: Tanja Nieminen

Jatta Bucht

Naisjärjestöjen Keskusliitto vietti satavuotisjuhliaan lauantaina 29. lokakuuta 2011 Finlan-
dia-talossa upealla ohjelmalla. Suomen NNKY-liitto kutsui juhlaan mukaan osanottajat jokai-
sesta paikallisyhdistyksestään. Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja Liettuan presidentti 
Dalia Grybauskaite osallistuivat juhlaan. Juhlavuoden korun heille ojensivat Naisjärjestö-
jen Keskusliiton varapuheenjohtaja Tuula Ahola ja puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila.– 
Tuskin koskaan minkään naisjärjestön juhlassa on ollut läsnä yhtä aikaa kaksi istuvaa nais-
presidenttiä. Me Suomen naiset olemme sen ansainneet, onhan meillä hallussamme kaksi 
maailmanennätystä naisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Suomalaiset naiskan-
sanedustajat olivat maailman ensimmäiset vaaleilla valitut, täydet poliittiset oikeudet omaa-
vat naiskansanedustajat. Lisäksi pääministeri Matti Vanhasen toisessa hallituksessa meillä 
oli naisenemmistö (12-8), mikä on edelleen maailmanennätys, kirjoitti Sirkka-Liisa Anttila 
yhdistyksen jäsenkirjeessä. 
Naisjärjestöjen Keskusliiton satavuotisjuhlavuoden syyskokous kiirehtii valtioneuvostoa ja 
työmarkkinajärjestöjä toteuttamaan samapalkkaisuusohjelmaa. Tasa-arvon toteutumisen 
ehto on, että naisen euro on euro eikä 82 senttiä, mitä se edelleen on. Juuri valmistuneen 
selvityksen mukaan naisten palkanmaksu päättyikin 26.10.2011. Loppuvuoden naiset te-
kevät työtä ilman palkkaa verrattuna miesten vuosiansioon. Työelämän ja perhe-elämän 
parempi yhteensovittaminen joustavine työaikoineen sekä perhevapaakustannusten tasaa-
minen parantavat naisten työmarkkina-asemaa. Myös miehet ja koko yhteiskunta voittavat, 
kun työelämää muokataan perheiden tarpeiden mukaisesti.

Naisjärjestöjen Keskusliiton 
100-vuotisjuhlat Finlandia-talossa
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Kolme ja puoli vuotta 
Ruusukujalla

Aloitin työt NNKY-liitossa 
1.8.2008. Minulla oli edessäni 

englannin- ja saksankieliset materiaalit 
perheväkivallasta kertovaan näyttelyyn 
ja infokortit, joissa kerrottiin väkival-
lasta kodin seinien sisäpuolella ja sen 
vaikutuksista. Olin innoissani ja samal-
la kauhuissani. Koin, että Ruusukuja 
76 -näyttelyn aihe on tärkeä ja samalla 
vahvoja tunteita herättävä, jopa ahdis-
tava. Kuinka saan tämän toimimaan?

Kolmen ja puolen vuoden aikana 
näyttelyitä on toteutettu kaiken kaik-
kiaan 32. Niissä kävi yksin tai ryhmissä 
arviolta 3 500 henkilöä. Moni näytte-
lyistä toteutettiin paikallisessa NNKY-
yhdistyksessä, mutta lukuisia myös ul-
kopuolisten kumppaneiden tilaamina. 
Ruusukuja 76 tunnetaan suomalaisella 
väkivaltakentällä varsin hyvin. Suuri osa 
näyttelytilaajista oli ollut Ensi- ja tur-
vakotien liiton jäsenyhdistyksiä. Muita 
yhteistyökumppaneita ovat olleet Ri-
kosuhripäivystys ja muut kolmannen 
sektorin ja kunnallisten sosiaali-, lasten-
suojelu- ja terveysalojen toimijat. 

Näyttely on otettu hyvin vastaan 
usealla paikkakunnalla. Sen aihe on 
koettu tärkeäksi: ”Onpa hienoa, että 
teillä on tämä näyttely! Tästä aiheesta 
ei koskaan puhuta tarpeeksi.” Näyttelyn 
aineistoa ja infokortteja pidetään katta-
va tietopakettina lähisuhdeväkivallasta. 

Näiden kolmen ja puolen vuoden 
aikana minulle on kertynyt paljon tietoa 
suomalaisesta auttamisjärjestelmäs-
tä ja lähisuhdeväkivallasta. Se ei lähde 
minusta helpolla pois. Olen kuunnellut 
kertomuksia väkivaltaisesta suhteesta 
selviämisestä ja ohjannut ihmisiä hake-
maan apua. Ruusukuja 76 -näyttely on 
avannut joillekin tien pois väkivallasta 
ja joillekin mahdollisuuden käsitellä 
mennyttä ja nimetä omat ikävät koke-
mukset. Lisäksi näyttelyyn on tutustu-
nut lukuisia opiskelijaryhmiä erityisesti 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksista. 
Näyttely on koettu opettajien taholta 
tärkeäksi, sillä opintosuunnitelmissa ja 
opetusmateriaalissa lähisuhdeväkival-
taa käsitellään varsin vähän.

 
Projektikauden aikana alkuperäi-

nen saksalainen malli kehittyi NNKY:n 
omaksi Ruusukuja 76 -näyttelymalliksi. 

Sen infokortteja päivitettiin ja näytte-
lyidea kehittyi eteenpäin. Muun muassa 
yhteistyö oppilaitosten kanssa, ryhmä-
opastukset sekä hengellisen pari- ja lä-
hisuhdeväkivallan esiintuominen ovat 
näyttelyideassa uutta. 

Ruusukuja 76 -näyttelyn voi toteut-
taa jatkossakin, vaikka projekti on nyt 
tullut tiensä päähän. Kirjoittamani ra-
portti ja näyttelyn infokortit ja ohjeet 
palvelevat näyttelyn toteuttajia. Työ-
suhteeni NNKY-liitossa päättyy ja olen 
haikein mielin mutta samalla innoissa-
ni tulevista haasteistani. Minusta tulee 
teologian maisteri ja osana tätä tutkin-
toa pääsen keväällä harjoittelemaan 
Ortodoksiseen Lähetykseen. Lisäksi toi-
min nykyään myös seurakuntani kate-
kumeenikerhon opettajana eli opastan 
niitä, jotka aikuisiällä haluavat liittyä 
ortodoksisen kirkon jäseniksi. 

Mitä haluan kertoa teille vielä väki-
vallasta? Mistä ei puhuta edelleenkään 
tarpeeksi? Ei riitä sanoja. Voin kuitenkin 
jakaa teille näiden vuosien aikana jo 
tutuksi tulleet sanat Ruusukujaa esitel-
lessäni: 

Lähisuhdeväkivalta koskettaa meitä 
jokaista. Meidän ei tarvitse itse olla sen 
kokijoita tai tekijöitä, mutta saatamme 
tuntea jonkun, joka kärsii siitä. Väkival-
ta ei ole väkivallan uhrin häpeä ja tekijä 
tulee vastuuttaa. Väkivalta voi olla myös 
henkistä, hengellistä, kontrollia (muka 
mustasukkaisuutta) ja seksuaalista. Sitä 
ei tapahdu vain päihteiden takia ja sitä 
ilmenee kaikenlaisissa perheissä talou-
dellisesta tilanteesta riippumatta. Se ei 
aina liity vain perheisiin, vaan sitä ilme-
nee myös lapsettomissa parisuhteissa 
ja seurustelusuhteissa. Väkivaltaa koke-
va voi olla myös vanhus tai vammainen. 
Viimeisenä viestinä haluan sanoa, että 
väkivallasta voi puhua – siitä tulee pu-
hua. 

Kiitos kaikille yhteisestä työstä lä-
hisuhdeväkivallan esillä pitämiseksi ja 
tunnistamiseksi. Olemme tehneet upe-
aa työtä! 

Voit lukea lisää Ruusukuja 76 -näyt-
telystä Suomen NNKY-liiton kotisivuilta 
www.ywca.fi.

Heidi Kusmin-Bergenstad

Taija ja Matti Hemminki: 

Hei hei!

Kohti uusia haasteita

Työmme Tunturikeimiöllä on 
päättynyt. Olemme siirtyneet 

uusiin tehtäviin: Matti kokiksi Ravintola 
Kammariin Olokselle ja minä perhe-
työntekijäksi Muonion kuntaan.

Työskentelimme Keimiöllä lähes 
kaksikymmentä vuotta. Se on pitkä 
aika, jos ajattelee vaikka sitä, että 
samaan aikaan poikamme Ville ja 
Kalle ovat kasvaneet vauvasta isoiksi 
miehiksi. Toisaalta tuntuu, että sehän 
oli ihan vasta kun ekaa kertaa hiihdet-
tiin Keimiöjärvelle kelkanjälkeä – se 
oli silloin loppiaisen aikaan vuonna 
1992, kun Matti oli ensimmäistä kertaa 
tutustumassa uuteen työpaikkaansa.

Työskentely Keimiöllä ei ole ollut 
vain työtä, vaan saimme siitä myös elä-
mäntavan. Se elämäntapa oli vaihtele-
vaa ja rikasta. Työnkuvat olivat laajat ja 
haastavat. Kahta samanlaista päivää 
ei ollut koskaan. Samana päivänä 
Matti sai olla aamiaiskokkina, kiukaan 
korjaajana, esimiehenä, suksien voite-
lukonsulttina ja korvana, joka kuunteli 
asiakkaan ilot ja surut. Viime vuosina 
Matti vastasi myös lumikenkäreitin 
linjaamisesta Keimiötunturiin. 

Parhaimpina päivinä minä puin 
päälleni viisi uniformua: rentoutuste-

rapia-asun, keittiövaatteet, ”papinpu-
vun” Tunturimessun aamuhartauteen, 
vaellusvaatteet ja lettukestipuvun. 
Kaiken tämän lisäksi sain vielä reis-
sata ympäri maata markkinoimassa 
ja tekemässä NNKY-työtä tunnetuksi 
erilaisissa paikallisissa ja valtakunnal-
lisissa tapahtumissa. 

Työn sesonkiluonteisuudesta joh-
tuen saimme viettää myös pitkiä 
loma-aikoja ja tehdä pitkiä pätkiä 
työtä vähän vähemmällä vapaa-ajalla. 
Lomat olivat yleensä touko- ja marras-
joulukuussa. Se sopi meille loistavasti. 
Tosin siitä johtuen lapsemme tuntevat 
Euroopan nähtävyydet paremmin kuin 
nähtävyydet kotimaassa. Toisaalta 
ilman marras-joulukuun kesälomaa 
emme olisi ikinä oppineet talvikalas-
tusta.

Samat asiat, jotka tekivät työstä 
rikkaan, tekivät työstä myös raskaan. 
Koska työtehtävät olivat niin moni-
puoliset, on sanomattakin selvää, 
että joutui tekemään myös työtä, jota 
ei osannut tai josta ei yhtään pitänyt. 

Työssä vapaus ja vastuu kulkivat 
tiukassa käsikynkässä. Väsyttävintä 
vastuussa oli tavoitettavissa oleminen 
ympäri vuorokauden ja vuoden. Ja 

vaikka Keimiön kiinteistöä on pidetty 
hyvässä kunnossa, huoli kiinteistöstä 
painoi myös mieltä – viimeisimmäksi 
sai aamulla töihin kävellessä murehtia 
jäätyvää viemäriä.

On hienoa lähteä uusiin haasteisiin. 
Mielessä on toki myös paljon haikeut-
ta. Eniten jäämme tietysti kaipaamaan 
ihmisiä. Suurin osa Tunturikeimiön 
asiakkaista palaa vuosi vuoden jälkeen 
uudestaan ja asiakkuuksista muodos-
tuu ystävyyksiä. Toivomme tämän 
ystävyyden myös jatkuvan. 

Tapaamme varmaan laduilla ja 
poluilla jatkossakin ja kuten tiedätte, 
kotimme ei ole kaukana Tunturikei-
miöltä – keittyy ne kahvit meidänkin 
pirtissä.  Ikävä tulee toki myös työkave-
reita ja koko suurta NNKY:n sisarpiiriä. 
Itse ratkaisin asian niin, että liityin 
Lapin NNKY:n jäseneksi, joten ehkä 
jatkossa olenkin entistä tiiviimmin 
unelmoimassa kanssanne. 

Sydämellinen kiitos!

Taija Hemminki
p.  050 400 6456
Matti hemminki
p. 050 577 6004

Lämmin kiitos hyväntuulisille Hemmingeille,Taijalle ja Matille, Tun-
turikeimiön ohjelmapalveluista, hyvästä ruoasta ja kotoisan ilmapiirin 
luomisesta. 

Kiitos myös Heidi Kusmin-Bergenstadille, joka suurella sydämellä on 
hoitanut Ruusukuja 76 -projektia ja tuonut konkretiaa väkivaltatyöhömme.

Suomen NNKY-liiton hallitus ja henkilökunta

Heidi Kusmin-Bergenstad
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Äntligen fick vi se Kotka igen. 
När vi för några år sen var där, 

var det de stora parkerna som stan-
nade i vårt minne. De vida vyerna och 
intressanta planteringarna i Katarina-
parken och inne i stan den otroligt 
vackra Sapokka-parken. Men nu hann 
vi se Sjöfartsmuseet Vellamo inifrån 
med guidad vandring. Där kunde 
man ha tillbringat hela dagen utan 
att ha sett allt. Jag riktigt längtade att 
få komma ner till signalflaggorna för 
att få veta varför tre flaggor var his-
sade. Men det hann vi inte med den 
här gången.

Vi blev bjudna på mat på ett 
mångkulturellt centrum men ita-
liensk kock och en fantastisk pryl bod 
med de finaste och roligaste saker 
som invandrare i Kotka gjort. Köp 
glädjen var påtaglig.

Vi hann dessutom ta en gruppbild 
när vi väntade på prästen som skulle 

berätta om den ortodoxa kyrkan för 
oss. Vi fick se kyrkan, den helige Niko-
laus kyrkan och höra kyrkans historia. 
Kyrkan byggdes under åren 1799–
1801 enligt arkitekt Jakov Perrinis rit-
ningar. Perrini tillhörde amiraliteten i 
S:t Petersburg. Kyrkan, i nyklassisk stil, 
har en mäktig fasad med tre ingångar, 
klocktorn och kupol. Vi tittade på iko-
nerna och särskilt på den ikon som 
föreställer den helige Nikolaus avbil-
dad på Kotkansaari med striden vid 
Svensksund som bakgrund.

Historien om Maria Purpur som 
räddade kyrkan från att under Krim-
kriget brännas ner får man tro på el-
ler inte. Men hennes skulptur i brons 
finns att titta på utanför kyrkan.

Vi fick ännu kaffe med munkar på 
samma Mylly-restaurang där vi just 
ätit lunch. Höstens färger slog emot 
oss i all sin kraft när vi åkte hem.

Rea Anner

Kotka 
– höstmål för distriktsdagen Pohjois-Afrikan kansannou-

sujen on toivottu olevan 
tilaisuus kyseisten maiden demo-
kratisoitumiselle ja naisten vapau-
tukselle. Mutta muslimimaissa nai-
set eivät voi hyödyntää hallituksen 
toimenpiteitä ilman perheidensä 
miesväen lupaa. Lukutaidottomuus 
ja ammattikoulutuksen puute, nais-
ten syrjintä ja kulttuuriset rajoituk-
set estävät naisia hakeutumasta 
yrittäjiksi ja johtajiksi.

Suomen toimikunta Euroopan 
turvallisuuden edistämiseksi (STETE), 
Suomen 1325-verkosto ja NYTKIS 
ry järjestivät Helsingissä konferens-
sin Pohjoisesta pohjoiseen – naiset 
muutoksentekijöinä.  Tilaisuudessa 
käsiteltiin naisten yhteiskunnallista 
osallistumista Pohjoismaissa ja Poh-
jois-Afrikassa ottaen huomioon eten-
kin viimeaikaiset kansannousut. 

– Taloudellisesti, ympäristöllisesti 
ja sosiaalisesti kestävä kehitys ei ole 
mahdollista ilman sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten voimaannuttamista, 
totesi tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen avajaispuheessa. 

Naisten rooli keskustelun 
valtavirtaan

Presidentti Halonen toi konfe-
renssiin tuoreet terveiset YK:n yleis-
kokousviikolta. Hän kertoi huoman-
neensa että naisten rooli on tullut 
osaksi julkisen keskustelun valtavir-
taa. – UN Women [entinen UNIFEM] 
on tärkeä toimija ja antaa naisille 
ja tytöille vahvemman sekä yhte-
näisemmän äänen. Se on jo tehnyt 
erinomaista työtä. Yhdistyneet kan-
sakunnat on kaiken kaikkiaan ollut 
edelläkävijä naisten voimaannutta-
misen edistämisessä.

Arabian kevät 
– naiset mukaan rauhantyöhön

Tri Pirjo Jukarainen Tampereen 
tutkimuslaitokselta kysyy, paljonko 
YK:n rauhanturvaajat ymmärtävät 
paikallisia olosuhteita ja kriisejä. YK:n 
päätöslauselma 1325 sisältää kou-
lutusta naisten oikeuksista. Naisten 
ottaminen mukaan rauhanneuvotte-
lupöytiin ja merkitys rauhanvälittäji-
nä yhteiskunnassa ja aseistariisumis-
tehtävissä on ehdottoman tärkeää. 
Naisten mukana oleminen merkitsisi 
parempaa siviilien suojeluohjelmaa 
taistelujen jälkeen. Yksi nainen mies-
ten ryhmässä ei saa tukea, siksi on 
tärkeää, että naisten osuus ryhmässä 
olisi vähintään 20–30 %.

Arabinaiset etsivät turvaa

Arabian keväässä naisille tärkeitä 
asioita ovat tasa-arvoinen perustusla-
ki, naiskiintiöt vaaleissa, turvallisuus, 
naisten perimysoikeus- ja avioliitto-
lait, naisiin kohdistuvan väkivallan 
kieltäminen sekä kotiapulaisten oi-
keudet. 

– Sotilaiden ja YK:n rauhanturvaa-
jien leireillä esiintyy runsaasti sek-
suaalista hyväksikäyttöä. Konfliktien 
jälkeen maat usein päätyvät seksi-
turismikohteiksi. Seurauksena on ih-
miskauppaa ja ”sotalapsia” sekä  sek-
suaalisen väkivallan traumatisoimat 
molemmat osapuolet. Kuka nämä 
rikokset tutkii ja asettaa syytteeseen?, 
Jukarainen kysyy.

– Naisten osuus konfliktien väli-
tyksessä on tärkeää, koska sota muut-
taa ja tiukentaa sukupuolirooleja. Vä-
litys avaa mahdollisuudet erityisesti 
nuorille naisille saada tarvittavaa 
koulutusta, luoda uutta kansalaisyh-
teiskuntaa ja käsitellä asioita, joista 
ennen on vaiettu.

Muutos alkaa koulutuksesta

Juliette Touma raportoi Libyan ja 
Irakin tilanteesta. Hän oli Tripolissa 

kun kapinalliset tulivat. – Libyan lähi-
historia on sata vuotta huonoa tuuria: 
sotia, kolonialisointia ja diktatuuria. 
Ihmisoikeustilanne on hieman pa-
rantunut, mutta ei ole tietoa paljonko 
on nais- ja lapsipakolaisia. Samoin on 
vaikea kerätä luotettavia todisteita 
väitetyistä naisten joukkoraiskauksis-
ta. Yksikään raportoijista ja tutkijoista 
ei ole nainen.

Syyrialainen aktivisti rouva Man-
sour pohti mahtaako olla työpaikka 
tallella, kun hän palaa Helsingistä 
kotiin. – Ulkomailla tiedetään hyvin 
vähän siitä mitä Syyriassa tapahtuu. 
Pahin pelkomme on, että ulkomaat 
sekaantuvat joko aseellisesti tai ta-
louspakottein Syyrian levottomuuk-
siin. Tällaiset väliintulot yleensä va-
hingoittavat kansaa, ei eliittiä. 

Maassa vallitsee kaaos ja siellä 
esiintyy paljon raiskauksia ja muuta 
väkivaltaa.

– Vuonna 2003 Marokossa 76 % yli 
15-vuotiaista naisista oli passiivisia, 
mutta jo 2008 naisten yhteiskunnalli-
nen aktiivisuus nousi 26,6 prosenttiin. 
Silti naisia ei nähdä yliopistojen opet-
tajina, kauppakamarin jäseninä tai 
johtajina. Marokon hallitus on aloitta-
nut parannusohjelman, joka tarjoaa 
mahdollisuuden naisten aseman pa-
ranemiseen, marokkolainen Fatima 
Roumate kertoo.

– Naiset eivät voi kuitenkaan 
hyödyntää hallituksen toimenpitei-
tä ilman perheidensä miesten lupaa.  
Lukutaidottomuus ja ammattikou-
lutuksen puute, naisten syrjintä ja 
kulttuuriset rajoitukset estävät naisia 
hakeutumasta yrittäjiksi ja johtajiksi. 
Naisten taito johtaa kotitaloutta voisi 
rohkaista heitä muutokseen. Koulu-
tus on avain naisten aseman paran-
tamiselle.

Anne Lagerstedt

Lukutaidottomuus ja ammattikoulutuksen puute, naisten syrjintä ja kulttuuriset rajoitukset estävät naisia hakeutumasta yrittäjiksi ja johtajiksi. Poh-
jois-Afrikan viimeaikaisissa kansannousuissa naisille tärkeitä aiheita ovat tasa-arvoinen perustuslaki, naiskiintiöt vaaleissa, turvallisuus, naisten 
perimysoikeus- ja avioliittolait, naisiin kohdistuvan väkivallan kieltäminen sekä kotiapulaisten oikeudet. Kuva on Suomen NNKY-liiton arkistosta.

Prylbodens finaste flugsvampar.

Gäster, värdar och prästguiden utanför den helige Nikolaus kyrka.
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Onko elämällä 
väliä? Puhutaan 
elämän tarkoituk-
sista. Eva Kaner-
va. PS-kustannus.

Sininauhaliiton 
kanssa yhteistyös-
sä tehty, Eva Ka-
nervan kirjoittama 

kirja Onko elämällä väliä? Puhutaan 
elämän tarkoituksista pohtii kärsimystä 
ja kuolemaa, vastuuta ja syyllisyyttä. 
Teos rakentuu päihdetyöntekijöiden 
kokemuksiin päihdeasiakkaiden pa-
rissa. Kirjassa esitellään erilaisia tapo-
ja miten otetaan esille elämän syviä 
kysymyksiä kuten uskoa, elämän tar-
koitusta ja kärsimyksen ongelmaa. 
Avaimiksi saattavat osoittautua lähei-
set ihmiset, arjen pienet ilot tai usko.  
”Kristinusko edustaa eräänlaista rat-
kaisukeskeisyyttä, jossa synnit on 
mahdollista saada anteeksi ja käänty-
misen kautta kokea täysi vapautumi-
nen ja uuden suunnan valitseminen. 
Kyse ei kuitenkaan ole menneisyyden 
unohtamisesta vaan sen katsomises-
ta, siitä tietoiseksi tulemisesta ja ym-
märtämisestä, siis itseensä menemi-
sestä.”  AL

Joulun viettoon 
Kirjapajan kautta

Kirjapajalta on 
tänä syksynä tullut 
valloittavia kirja-
uutuuksia, jotka 

sopivat vaikkapa joulupukinkonttiin 
tai viemisiksi kyläreissuilla. Anna-Mari 
Kaskiselta on julkaistu useita teok-
sia, joista Aavistus aamusta sisältää 
runoja rohkaisuksi arkeen ja elämän 
taitekohtiin. Anna-Maija Paavilaisen 
rakastettu Mummin kulta on lukijoi-
den toivomuksesta jälleen saatavana 
uudistettuna versiona. Klaus Puth 
taivuttaa joogalehmät tutkimaan 
elämänhallintaa kirjassaan Onnenapi-
la, Elämäntaitoa joogalehmien tyyliin. 
Fiona Goblen kirja Jouluseimi sisältää 
joulun tarinan ohella neulontaohjeet 
seimen hahmoihin. Mukana on myös 
tausta, jolle seimen voi koota. Kirjan 
mukaan ohjeet soveltuvat kaiken-
tasoisille neulojille, mutta uskoisin 
kirjan ilahduttavan erityisesti käteviä 
käsityön ystäviä. MH

käsittelee rakkauden lisäksi monia 
muita asioita ja vertaa niitä Saksaan. 
Emme näytä olevan vertailussa mi-
tenkään häviöllä, vaikka ilmastomme 
onkin kamala. 

   Suomalaisessa mobiiliyritykses-
sä työskentelevä amerikkalainen Phil 
Schwarzmann on Schatzin tapaan 
päätynyt Suomeen rakkauden voi-
masta eli avioitunut suomalaisnaisen 
kanssa. Hän lähestyy kirjallaan How 
to Marry a Finnish Girl – Everything You 
Want to Know about Finland That Finns 
Won’t Tell You lähestyy suomalaisuut-
ta naisten kautta. Schatzin tapaan 
hän käsittelee asiaa huumorin avulla. 
Hänkin inhoaa ilmastoamme, mut-
ta löytää paljon hyvää maastamme, 
jonka kansalaisuuden hän toivoo 
saavuttavansa. Samalla saamme ver-
tailupohjan Amerikkaan, johon hän 
luonnollisesti Suomea vertaa. Huonot 
Kristusta sivuavat ”vitsit” Schwarz-
mann olisi voinut jättää pois. AL

Nykykeittiön nik-
sit. Irmeli Castren. 
Gummerus.

Irmeli Castre-
nin Nykykeittiön nik-
sit on hänen kolmas 
kukkaroa, aikaa 
ja luontoa säästä-
mään pyrkivä nik-

sikirjansa. – Kaikissa kirjoissani on 
ekologinen lähestymistapa. Ruokaa 
heitetään roskiin 50–65 kg taloutta 
kohti vuodessa ja eniten ruokaa pois 
heittävät nuoret naiset. Tärkeä keino 
vähentää ruuan hävikkiä on opetella 
säilyttämän ja ostamaan ruokaa oi-
kein, Irmeli Castrén kertoo. Uusavut-
tomuudesta hän ei silti nuoria halua 
syyttää, sillä ”mistä he oppinsa ottai-
sivat, jos kotona ei ehditä eikä opas-
teta.” Kirja onkin näppärä tietopankki 
arkeen aivan kaikille. Ruuan valmista-
miseen liittyvien vinkkien ohella kirja 
sisältää niksejä kodin ja keittiökonei-
den hoitoon. Esimerkiksi kaakelien 
saumat puhdistuvat ekologisesti sive-
lemällä niihin piimää, jonka annetaan 
kuivua täysin. Massa harjataan pois ja 
kaakelit huuhdotaan. Keittiö voi het-
ken haista navetalta, mutta konsti toi-
mii ja on turvallinen. Mikron käyttöä 
Castrén suosittelee, sillä se säästää 
sähköä ja on terveellistä, koska rasvaa 
ei tarvitse käyttää. Kuka vielä pelkää 
mikroa? Mari Hyttinen

kirjoja, kirjoja

kirjoja
Kirjoja,

Vinoon varttu-
nut tyttö. Karin 
Ehrnrooth. Gum-
merus. Suom.  
Riie Heikkilä.

Edesmenneen 
kenraali Adolf 
Ehrnroothin tyt-
tären Karin Ehrn-
roothin oma-

elämänkerrallinen romaani Vinoon 
varttunut tyttö on seikkaperäinen ja 
herkkä kertomus lapsen oman itsen 
katoamisesta lapsuudenkokemus-
ten kautta. Vanhemmat, varsinkin 
Adolf-isä, rakastavat tytärtään, mutta 
samalla asettavat hänelle ylivoimai-
sia vaatimuksia, varsinkin suhteessa 
nuorempiin sisaruksiin ja äitiinsä. Hän 
ei saa olla oikea lapsi eikä hänelle an-
neta sitä myönteistä huomiota, jota 
hän kipeästi tarvitsisi. Hänen tulee 
aina itsestään tietää mikä on oikein 
ja toimia sen mukaan. Samalla hänen 
pitää varoa loukkaamasta herkkää 
äitiään, kreivitärtä, joka suree mene-
tettyä maailmaansa Tanskan hovissa. 
Tanskassa sijaitsevan linnan perimys-
huolet (vain miespuoliset saavat pe-
riä suvun omien sääntöjen mukaan) 
heijastuvat Karinin perheeseen voi-
makkaasti. Karin saa kokea jatkuvas-
ti, että hän ei ole oikeanlainen. Tämä 
kaikki johtaa hengenvaaralliseen ka-
pinaan murrosiässä, jolloin Karin sai-
rastuu anoreksiaan. Tie toipumiseen 
kuitenkin aukeaa. Nykyään hän työs-
kentelee taiteilijana Hampurissa ja 
on 10-vuotiaan pojan äiti. Vaikuttava 
lukukokemus, joka jätti vahvat jäljet 
sydämeen. Anne Lagerstedt

Kätketty ja 
vaiettu. Suoma-
lainen hengel-
linen häpeä. 
Paavo Kettunen, 
Kirjapaja.
Häpeä! Nöy-
ryyttämisen ja 
häpeämisen 
jäljillä, Satu 

Lidman, Atena.
Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuk-
sia häpeästä. Toim. Siru Kainulai-
nen ja Viola Parente-Čapkován, 
UTU.

Kulunut vuosi on ollut häpeää kä-
sittelevän korkeatasoisen kirjallisuu-
den vuosi. Paavo Kettusen kirja Kät-
ketty ja vaiettu. Suomalainen hengellinen 
häpeä on todella ansiokas katsaus hä-
peän ja uskonnollisen vallankäytön 
suhteeseen sekä yksityiskohtainen 
selvitys häpeän syntymiseen ja ilme-
nemiseen eriasteisena narsismina. 
Kirjassa Häpeä! Nöyryyttämisen ja hä-
peämisen jäljillä Satu Lidman tarkas-
telee nöyryyttämistä kulttuurisena ja 
historiallisena ilmiönä. Häpäisemistä 
on runsaasti käytetty kontrollointi-
menetelmänä. Historia on täynnä 
synkkiä kertomuksia häpeän tuotta-
misesta ja sen raaoista muodoista. 
Kirja on mielenkiintoinen, selkeä, 
kuvitettu ja koristeltu.  Vaikeampi ja 
akateemisempi on Siru Kainulaisen ja 
Viola Parente-Čapkován toimittama 

artikkelikokoelma Häpeä vähän! Kriit-
tisiä tutkimuksia häpeästä. Tutkimuk-
sen kohteena ovat kaunokirjallisuus, 
porno, kansanrunous, haastattelut, 
historialliset aineistot ja omaelämä-
kerralliset tekstit. Monitieteellisyy-
den pohjalta häpeän moninaisuus 
aukenee niin sosiologisesti kuin teo-
logisestikin. Tutkijat kuitenkin muis-
tuttavat, että häpeä ei ole pelkästään 
huono asia. Häpeä suojelee meitä 
paljastamasta liikaa itsestämme ja 
kannustaa hyvään käytökseen  AL

Olenko kirottu? Nainen, sharia ja 
Koraani. Lubna Ahmad al-Hussein. 
Minerva. Suom.  Tommy Granholm.

Lubna Ahmad 
al-Husseinin kir-
jaa 40 raipaniskua 
on seurannut uusi 
kirja Olenko kirottu? 
Nainen, sharia ja Ko-
raani. Tässä hän as-
tuu uhkarohkeasti 
islamintulkinnan 
liikavarpaille. Islam 

on Lubnan mukaan luopunut Koraa-
nin opetuksesta ja siirtynyt vallan-
haluiseen ja fasistiseen islamismiin, 
joka valtapyrkimyksissään kohtelee 
julmasti naisia ja muiden uskontojen 
harjoittajia. Muslimimiehet ovat teh-
tailleet vuosisatojen ajan haditheja, 
jotka ovat osittaisessa tai täydessä ris-
tiriidassa Koraanin kanssa. Sharia-laki 
on julmin laki maailmassa, varsinkin 
naisille. Koska naiset eivät yleensä 
osaa muslimimaissa lukea, ”he tunte-
vat uskontonsa vain sen perusteella 
mitä heille ovat kertoneet vähä-älyi-
simmät ja populistisimmat teologit”. 
Lubna kertoo vertahyytäviä tapauksia 
naisten elämästä, jossa pelkkä mie-
hen epäilys riittää tuomioiksi, joissa 
oikeustajusta ei ole merkkiäkään. Vä-
kivaltaa naisia kohtaan suositellaan 
eikä rangaistuksia heru miehille edes 
naisen murhaamisesta. Lubna Ahmad 
al-Hussein peräänkuuluttaa puhtaa-
seen Koraanin oppiin palaamista ja 
varoittaa länsimaita uskomasta mi-
hinkään ”maltilliseen” islamismiin. Ru-
koilkaamme  tämän rohkean naisen 
puolesta!  AL

Miksi muisti pätkii? Pekka Kuikka, 
Ritva Akila, Veijo Pulliainen, Juha-
ni Salo. Työterveyslaitos.

Työelämässä li-
sääntyvä ongelma 
on muistin toimin-
tahäiriöt. Tehtävissä 
tarvittavia asioita 
unohtuu ja töihin 
keskittyminen tun-
tuu vaikealta. Työ-

terveyslaitoksen julkaiseman kirjan 
Miksi muisti pätkii? asiantuntijakirjoit-
tajat lohduttavat faktoilla muistinsa 
menettämistä pelkääviä. Muisti pät-
kii, koska työmuisti kärsii liiasta rasi-
tuksesta. Meille on luotu aivot, jotka 
on suunniteltu käsittelemään yhtä 
asiaa kerrallaan. Tietoyhteiskunnassa 
aivomme joutuvat valtavaan painee-
seen: asiat, nimet, numerot ja monet 

Kirjoja, kirjoja
tututkin asiat katoavat päästä tai se-
koittuvat. Kiire, työn jatkuvat keskey-
tykset ja alati kasvava informaation 
määrä lisäävät stressiä ja univaike-
uksia. Pitkään jatkuva stressi murtaa 
terveyden. Ihmisen kapasiteetti ei 
yksinkertaisesti veny loputtomiin! 
Joten unohdetaan työurien pidentä-
minen, jos henkiselle rasitukselle ei 
tule lainsäädännöllisiä rajoja. Kirja on 
helppolukuinen ja erittäin informatii-
vinen. Myös kirjan keskeiset käsitteet 
on selitetty. AL

Kuninkaan puhe. 
Mark Logue, 
Peter Conradi. 
Otava. Suom. Eija 
Tervonen.

Kuninkaan puhe 
– Tarina miehestä, 
joka pelasti kunin-
gashuoneen perus-
tuu Lionel Loguen 

päiväkirjoihin. Mark Logue on kirjoit-
tanut isoisänsä Lionelin ja Englannin 
kuninkaan Yrjö V:n elämäntarinat 
yhteen. Vuoden alussa Suomessakin 
nähtiin samanniminen elokuva, jota 
tähdittivät Colin Firth, Helena Bon-
ham-Carter ja Geoffrey Rush Lionel 
Loguena. Hieno näyttelijätyö ja inten-
siivinen Tom Hooperin ohjaus teki-
vät elokuvasta nautinnollisen. Oli siis 
houkuttelevaa tarttua kirjaan, jossa 
henkilöistä ja tapahtumista kerrotaan 
tarkemmin. Prinssi Albert, josta myö-
hemmin tuli kuningas Yrjö V, kunin-
gatar Elizabethin isä, kärsi ankarasta 
änkytyksestä. Vieläkään ei tiedetä tar-
kalleen mistä änkytys johtuu ja miten 
se parannetaan, mutta australialainen 
draamakouluttaja Lionel Loguella oli 
uskomaton taito parantaa tai aina-
kin lievittää änkytystä omintakeisilla 
menetelmillään. Hän ymmärsi pu-
heentuoton kompastuskivet ja auttoi 
voittamaan ne. Hän myös editoi ku-
ninkaalle kirjoitettuja puheita vaih-
tamalla vaikeasti lausuttavia sanoja 
paremmin toimiviin synonyymeihin. 
Kuningas oli hyvin kiitollinen Loguen 
avusta ja pysyi hänen ystävänään elä-
mänsä loppuun asti.  AL

Saksalainen rakastaja. Roman 
Schatz, Arktinen 
Banaani.
How to Marry a 
Finnish Girl, Phil 
Schwarzmann. 
Gummerus.

Siinä missä vit-
sin mukaan muut 
k a n s a l l i s u u d e t 
miettivät mitä teh-
dä elefantilla, suo-

malaisia huolettaa mitä se meistä ajat-
telee. Suomalaisten “kotielefantit” eli 
Suomea ja suomalaisuutta Suomesta 
käsin kommentoivat ulkomaalaissyn-
tyiset kirjailijat ovat varmaan iskeneet 
henkilökohtaiseen kultasuoneen 
kirjoittamalla kirjat kokemuksistaan 
ja mietteistään. Saksalaissyntyinen 
Roman Schatz on jo monelle tuttu 
mediasta. Hänen kirjansa Saksalainen 
rakastaja on koottu Me Naiset -lehden 
ja Iltalehden kolumneista.  Schatz 

Vaikuttava Pyhän miehen uhri
Näkyvän Naisen toimituskunta toivottaa hyvää adventin aikaa ja leppoisia lukuhetkiä jäsenleh-
den parissa! Toimituskunta kävi katsomassa marraskuussa Q-teatterissa vierailunäytöksen Pyhän 
miehen uhri, jossa pääosan rehellistä mutta epäuskon riivaamaa pappia näyttelee Hannu Kivioja. 
Näytelmä pohjautuu Miguel de Unamunon pienoisromaaniin ja sen maahantuojana 80-luvulla 
on toiminut kirkkoherra Martti Hirvonen. Esitys oli todella vaikuttava! Sen myötä myös kiitimme 
pitkäaikaista jäsentämme, upeaa kirjoittajaa Anita Särkkää (kuvassa 2. oik.) antoisista yhteisis-
tä vuosista. Työryhmässä jatkavat Hilkka Lahti (kuvassa vas.), Monika E Pensar, toimitussihteeri 
Mari Hyttinen  ja uusin, ”oikeasti nuori” jäsen Saana Torniainen. Kuvasta puuttuvat päätoimittaja 
Pirjo-Liisa Penttinen ja Sirkka Vepsä sekä kovasti odottamamme tulevat jäsenet. MH 
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”Herra katsoo.” Näin nimesi Ab-
raham paikan, jossa Jumala enke-
lin välityksellä vapautti hänet vaa-
timuksesta uhrata poikansa Iisakin 
tarjoamalla oinaan tilalle. Ihmiselle 
on tärkeää tulla nähdyksi. Toisen 
taholta myönteisellä tavalla näh-
dyksi tuleminen merkitsee itsetun-
non kasvamista ja häpeän poistu-
mista.

Häpeän ja syyllisyyden ero on sii-
nä, että syyllisyys ilmenee huonona 
omatuntona jostain teosta tai teke-
mättä jättämisestä kun taas häpeän 
tehtävä on estää ja hillitä epäsosiaa-
lista käytöstä. 

Hengellisesti katsottuna syylli-
syys voi ajaa Jeesuksen rakastavaan 
syliin. Sen sijaan häpeäidentiteetistä 
kärsivä ajaa itsensä yksinäisyyteen. 
Tutkija Helen Block Lewis on sanonut, 
että häpeä keskittyy enemmän kehit-
tyvään itseen ja syyllisyys on merkki 
kehittyneestä itsestä.

Lapsi tarvitsee huomiota

Vanhemmat ovat lapsen ensim-
mäinen jumala ja siksi vanhempien 
käytös lapsen tarvitsevuuden ja huo-
mionkaipuun edessä voi helpottaa 
tai vaikeuttaa lapsen myöhempää 
suhdetta itseen, toisiin ihmisiin ja Ju-
malaan. 

Ihmisen itsetunto muodostuu 
hänen varhaisissa vuorovaikutussuh-
teissaan. Jo pieni vauva etsii katseel-
laan yhteyttä muihin. Jos hän pettyy 
odotuksessaan eikä häneen reagoida, 
hän tuntee syvää häpeää.  Jos lap-
seen suhtaudutaan liian usein ja voi-
makkaasti hankalana, vaivalloisena ja 
uuvuttavana kiusankappaleena, lapsi 
oppii ensipäivistään alkaen usko-
maan olevansa kelpaamaton. 

Toistuva rakkauden turha etsintä 
hoitavan aikuisen kasvoilta aiheut-
taa vauvalle häpeäntunteen. Vauva 
kokee olevansa ei-toivottu ja alkaa 
lopulta pelätä henkiinjäämisensä 
puolesta. Hän alkaa suorittaa kelpaa-
vuutta hylkäämällä itsensä ja mu-
kautumalla vanhempien toiveisiin. 
Vanhemmille se on mukavaa, mutta 
lapselle tuhoisaa. 

Häpeä 
hengellisen väkivallan välineenä

”Ohukaiset ja paksukaiset”

Häpeän jatkuva kokemus riistää 
ihmiseltä omanarvontunteen. Selvi-
täkseen ihminen tarttuu narsismiin, 
joka voi olla paksunahkaista tai ohut-
nahkaista.  Paksunahkaisuus ilmenee 
mm. röyhkeytenä, korostuneena oi-
keassa olemisen tarpeena ja häpeä-
mättömyytenä. 

Ohutnahkainen narsisti hylkää 
itsensä ja keskittyy äärimmäiseen 
miellyttämiseen, koska kiltteydellä ja 
vaivattomuudella on saatu ainoa hy-
väksyntä. Ohutnahkaiset ovat yliherk-
kiä ja haavoittuvia, paksunahkaiset 
”tunteettomia” ja toisista piittaamat-
tomia. Sama ihminen voi olla myös 
molempia. Hänessä on paksunahkai-
suutta, joka on ”ansaittu” suorituksilla 
ja ohutnahkaisuutta, kun hän tuntee 
epäonnistuneensa tavoitteessaan. 

Kun nämä lapsuuden kelpaamisen 
ja kelpaamattomuuden kokemukset 
siirtyvät seurakuntaan, erityisesti la-
kihenkisiin piireihin, joissa hallitaan 
pelolla ja hylkäämisen uhalla, ei ole 
ihme, jos kuva kristillisyydestä ja Ju-
malasta häiriintyy. Seurakunnan nor-
mit samaistetaan Jumalan tahtoon. 
Luottamus Jeesukseen syntivelan 
maksajana jää varjoon, kun omilla 
suorituksilla yritetään ansaita paikkaa 
taivaassa. Pelastuksen ansainta on 
kuitenkin Raamatun mukaan mah-
dotonta. Hengellinen kasvu vääristyy 
ympäristön lakihenkisyyden asteesta 
riippuen farisealaisuudeksi tai hä-
peäidentiteetiksi. 

Paksunahkainen narsisti ei kyke-
ne häpeään eikä syyllisyyteen. Hän ei 
huomaa eikä piittaa milloin on syvästi 
loukannut toisen hengellisiä tunteita. 
Hän ei kykene myöskään terveeseen 
suhteeseen Jumalan kanssa, koska 
aito synnintunto puuttuu. Ohutnah-
kainen puolestaan on vaarassa jät-
täytyä ulos armon ulottuvilta, koska 
ei häpeältään uskalla tulla Jeesuksen 
luo.  

Tahto toisten taskussa

Lapsen tahdon nujertaminen on 
ollut kasvatuksessa tärkeä tavoite. 
Siihen on käytetty usein Jumalaa 
apuvälineenä. On nähty, että lapsen 
tahto on Jumalan tahdon vastainen, 

koska tahtova lapsi asettaa oman, 
perisyntiseksi katsotun tahtonsa van-
hempien pyhää tahtoa vastaan. Lap-
selta kielletään normaaliin kasvuun 
ja kehitykseen kuuluva oman tahdon 
kehittäminen ja siten omaksi itseksi 
kasvaminen.

Alistamisen ja kuuliaisuuden vaa-
timus voi johtua vanhempien omasta 
neuvottomuudesta ja avuttomuudes-
ta. Alistaminen voi olla myös piilevän 
aggression kanava. Toinen syy voi olla 
vanhempien lapseen heijastama toi-
minta, jonka avulla yritetään kestää 
omia häpeäntuntoja.  

Teologisessa tutkimuksessa on 
huomattu, että lasta alistavat kasva-
tuskäytännöt nousevat pietistisestä 
perinteestä. Tällainen kasvatus aihe-
uttaa häpeäpainotteisen ja masentu-
neen itsen syntymiseen. Ei ole vaikea 
huomata tässä yhteyttä myös naisten 
alistamisen ihanteeseen.

Kyttäävä Jumala?

Vanhempien rajattomuus suh-
teessa lapsiin on myös häpeään al-
tistava tekijä. Vanhemmat katsovat 
oikeudekseen puutua, kontrolloida ja 
arvostella kaikkea mitä lapsen päässä 
liikkuu, jopa hänen geneettistä ulko-
näköään. Lapselle ei myönnetä oike-
utta omiin tunteisiin, vaan niitä pi-
detään väärinä. Lisäksi on luotu kuva 
kyttäävästä ja vartioivasta Jumalasta. 
Tällainen kuva Jumalasta ei herätä 
lapsessa luottamusta ja voi estää ter-
veen jumalasuhteen kehityksen. Näin 
lapsi varjelee itseään suuremmalta 
haavoittumiselta. Sen sijaan myöntei-

nen jumalakuva voi parantaa lapsuu-
den häpeäidentiteetin. 

Moralismi ja armo 
viihtyvät huonosti yhdessä 

Monet ihmiset tulevat yhteisöön 
vapautuakseen häpeän taakasta, 
mutta jos he eivät täytä yhteisön 
normeja, he ovat vaarassa joutua 
syntipukeiksi. Uskonnollinen yhteisö 
saattaa panna omat tarpeensa, nor-
minsa ja vaatimuksensa yksilön kan-
nettavaksi. Jeesus moitti fariseuksia 
juuri tästä. Itseänsä idealisoiva yhtei-
sö näkee puutteiden ja rajoitteiden 
olevan itsensä ulkopuolella. Näin se ei 
pysty tekemään eroa itsensä ja Juma-
lan välille. Seurakuntaa arvostelevat 
nähdään pahoina ja ulkopuolisina. 
Ihanteet nousevat armahtavaisuuden 
edelle. 

Ongelmallista kristillisessä yhtei-
sössä voi olla myös karismaattisuu-
den vaatimus. Jos seurakuntalainen ei 
ole saanut kielilläpuhumisen tai muu-
ta hengellistä armolahjaa, hän voi pi-
tää itseään huonompana kuin muut 
ja tuntea häpeää. Vielä pahempaa on, 
jos yhteisö painostaa armolahjojen 
saamiseen ainoana merkkinä todelli-
sesta uskosta. 

Pettikö Jumala Sinut?

Jumala on täydellinen rakkaus, 
mutta hän ei aina toimi toiveidemme 
mukaan. Pettymys Jumalaan kohdis-
tuviin odotuksiin voi johtaa uskosta 
vieraantumiseen. Ei ole hyväksytty, 
että elämä ei ole reilua eikä maailmas-
sa ole täydellisiä ihmisiä ja tilanteita. 
Raamattu opettaa, että maailmaa hal-
litsee synti siihen saakka kun Jeesus 
tulee ja voittaa pahan lopullisesti ai-
kojen lopussa. Terve usko luottaa Ju-
malaan vaikka kaikki ympärillä näyt-
tää romahtavan. 

Hengellisen yhteisön torjunta tai 
välinpitämättömyys voi tyrkätä ihmi-
sen pois uskosta kokonaan. Merkittä-
vä osa ateisteista onkin näitä seura-
kuntaan pettyneitä ihmisiä. 

Raamatussa kehotetaan toistu-
vasti todistamaan uskostaan, mutta 
todistamiseen pakottaminen ei ole 
viisasta. Häpeäidentiteetistä kärsivä 
ihminen pelkää kuollakseen nolatuksi 
tulemista. Erityisesti nuorten kohdal-
la tarvitaan hienotunteisuutta. Todis-
tamisen vaatiminen voi psyykkisesti 
altistaa ihmisen kieltämään uskonsa 
kokonaan ja ajautumaan ulos. 

Hengellinen muutos ei ole mei-
dän ponnistustemme varassa, vaan 
Jeesus tekee kaiken työn. Jokainen 
edistyy hengellisellä tasolla omaa 
tahtiaan. On tärkeämpää vaalia ihmi-
sen uskoa kuin valaa häntä uskovai-
sen muottiin. 

Anne Lagerstedt

Lähteet:  Paavo Kettunen: Kätketty ja 
vaiettu. Suomalainen hengellinen häpeä. 
Kirjapaja. Theologia Practica 2011.

Satu Lidman: Häpeä! Nöyryyttämisen 
ja häpeämisen jäljillä. Atena 2011

Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia 
häpeästä. Toim. Siru Kainulainen ja Viola 
Parente-Čapková, UTU 2011

Naistapahtuma 
Helsingin Kallvikissa, 
Kulttuurikeskus Sofiassa 
pe-la 20.–21.1.2011

Tapahtuma on taidepainotteinen, ja sen 
teemana ovat karjalaiset naiset ja suoma-
lainen kansanperinne. Tapahtuma järjes-
tetään yhteistyössä Ortodoksisen kirkon 
naistyötoimikunnan ja NNKY:n kanssa ja 
se on tarkoitettu kaikille ekumeenisessa 
hengessä.

OHJELMA
Pe 20.1.
17.00 Ehtoopalvelus
17.30 Valamon kansanopistossa maalat-
tujen ikonien näyttelyn esittely 
18.00 Tapahtuman avaus, metropoliitta 
Ambrosius 
18.30 Kalevan nainen esitys, Helena Nuu-
tinen 
20.00 Iltapala 
21.00 Jeesuksen rukouspalvelus
La 21.1.
7.30–10.00 Aamiainen
8.30 Aamupalvelus
10.00 Luento
12.00 Lounas
13.30 Naisen elämänkaari taideterapeut-
tisin keinoin 
15.30 Iltapäiväkahvi 
17.00 Ehtoopalvelus 
17.30 Itkuvirsistä ilotuksiin, naisen elämä 
karjalaisessa perinteessä. Laulua, kerron-
taa, kanteleensoittoa. Sari Kaasinen 
19.00 Iltapala 
20.00 Jeesuksen rukouspalvelus

Osallistumismaksu:
105,- sis. ohjelman mukaiset ruokailut ja 
yöpymisen 1 hengen huoneessa 
70,- sis. ohjelman mukaiset ruokailut, il-
man yöpymistä
Mahdollisuus varata lisäyö la-su hintaan 
45,-
Ilmoittautumiset: 
reception@kulttuurikeskussofia.fi tai 
p. 010 277 900

Pirjo-Liisa Penttinen

Piirrokset: Tilda-Ruth Hyttinen
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Mustametsä. Ohjaus tarvittaessa myös englannin ja venä-
jän kielellä.
MLL:n perhekahvila perjantaisin klo 9-12.
Raamattupiiri ja harrastekerho kokoontuvat vuoro-
viikoin tiistaisin klo 13–14.30. Tarkemmat päivämäärät 
ilmoitetaan Kirkkotie -lehdessä.

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

Pe 2.12. klo 11–14 Unelmanpäivän joulumyyjäiset
Su 11.12. klo 15 Wanhan ajan joulujuhla
Su 15.1. klo 15.00 Asiaa Aasiasta, Margit Väisänen-Vänskä 
Ekumeenisella rukousviikolla 18.–25.1 järjestämme ma 
23.1. klo 18 Taize-hartaustilaisuuden.
10.–12.2. Kaupunkiretriitti yhteistyössä Keltinmäen alue-
seurakunnan kanssa, lisätietoja lähempänä. 
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen tiistaisin 9-12
13.12. Joulun sana ja joulupuuro
10.1. Joka kolkan kulkija-kirja, Pirjo-Liisa Sillgren
17.1. Joululukemisia, Anita Särkkä 
24.1. Libya muutoksessa, Margit Väisänen-Vänskä 
31.1. Viiden valtion visiitti, Kaisa Rossi 
7.2. Juhani Ahon 150-vuotispäivän merkeissä, Anita Särkkä
14.2. Levyraati, Pirjo-Liisa Sillgren 
Harrastuspiirit
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai klo 18, 
ohjaajina Anita Särkkä ja Mirja Knuuttila
13.12. Anja Snellman: Parvekejumalat ja Sarita Skannes: 
Vain tytär
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18, 
ohjaaja Pirjo-Liisa Sillgren, p. 050 499 4376
7.12. Elif Shafak: Rakkauden aikakirja
4.1. Susan Abulhawa: Jeninin aamut
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiistai klo 18, 20.12., 17.1., 
21.2., 20.3., 17.4. ja 15.5. Ohjaaja Pirkko Sintonen
Tuunaus- ja taidetyöpaja. Tuunataan vanhasta uutta, 
taiteillaan, nykerretään ja askarrellaan. Joka toinen tiistai 
(parilliset viikot) 17–20. 13.12., 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 
20.3., 3.4., 17.4., ja 8.5.  
Lauluryhmä Jännät 
noin joka toinen maanantai klo 18, syyskauden seuraava 
kerta 5.12. Ei koelauluja, laulamme populaarimusiikkia, 
kysy lisätietoja toiminnanohjaajalta.
Hengelliset piirit
Svenska bibelkretsen
joka kuukauden 1. maanantai klo 10, 5.12., 9.1., 6.2., 5.3., 
4.2. ja 7.5. Ohjaaja Pekka Paulasto 040 727 3658
Exodus-raamattupiiri
noin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17, 14.12. Käsittelys-
sä Sananlaskut ja Psalmit. Ohjaaja Heidi Watia. 
Monikulttuurinen perhekahvila MONIMESSI pe 9.30–12. 
Suljettu joulukuun, tammikuu NNKY:llä. HUOM! Helmikuus-
ta lähtien Glorian uusissa tiloissa Tourulassa.

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 ja to klo 15-19. Ti ja to erilaista ryhmätoi-
mintaa. 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-neuvontapiste 
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

7.12 klo 13 raamattupiiri, klo 15 kuoro ja klo 17 hyvin-
vointipiiri
Yhdistyksen perinteikäs JOULUJUHLA su 11.12. klo 14.
Joulun aikana ei ole tilaisuuksia.
Siunattua ja rauhallista joulua kaikille!
Uusi vuosi:
Su 1.1. Uudenvuodenjuhla lähetystyön merkeissä

Savonlinnan   NNKY
Lisätietoja: pj. Ulla Juuti, p. 044 322 9371, 
ulla.juuti@suursaimaa.com, siht. Marja-Leena Pykäläinen, 
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-Emma-
uksessa, Hämeenpuisto 14
Siskolikan olohuone ja Siskolikan koulutustilat, Satakun-
nankatu 31 B-C, 3.krs
Hostel Sofia ja Sofiansali, Tuomiokirkonkatu 12, 
p. (03) 254 4020, f. (03) 254 4022, hostelsofia@hostelsofia.fi, 
www.hostelsofia.fi
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie 5, 
33960 Pirkkala, p. (03) 254 4090, f. (03) 254 4099, 
kiviranta@kiviranta.eu, www.kiviranta.eu

Naistenilta Puistosalissa pe 2.12 klo 18–20.30 Unelmat ja 
tosielämä, Maija Nyman. Työpajat alustuksen jälkeen: taide, 
gospel-lattarit, käden taidot
NNKY-väen joulujuhla – ohjelmaa koko perheelle 
ke 7.12. NMKY:n salissa: klo 17.30 kahvi ja puuro, klo 18 
ohjelmaosuus.
Avoimet ovet NNKY:n toimistolla pe 9.12. klo 12-16; 
glögitarjoilu, myyntituotteita Itu-työn hyväksi, makuja ja 
musiikkia maailmalta Sofian Pysäkillä sekä joulumusiikkia 
kerhotiloissa klo 13.

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.-6.-luokkalaisille tytöille
pe klo 13–16, Siskolikan kahvila, Moona Ranta
Kansainvälinen naisten olohuone, ke klo 10-12 Siskoli-
kan 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
Maanantaisin Gospel-lattarit klo 18 (75min.), Kyttälänkatu 
1, 3.krs, Nina Nurmi
Tiistaisin  Gospel-afrojumppa klo 18, Vatialan srk-koti, 
Holvastintie 6, Heidi Posti
Gospel-lattarit klo 18 (75min.), Pispalan kirkko, Pispalan 
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.), Kyttälän-
katu1, 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, Näsinsa-
li, 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 raskauden 
keskeytyksen jälkikriiseissä oleville tytöille ja naisille
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia raskaustes-
tejä, ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeenpuisto 14 F, 3. 
krs, p. (03) 254 4055, itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567
Avoin ryhmä vertaistukiryhmissä olleille ke 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 RYH-
MÄT Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Satakun-
nankatu 31 C, 3. krs. Syksyn kurssit 15.8.-21.12. Puhelinaika 
ma–pe klo 9–15 p. (03) 254 4054. Tied.  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

Tiedot Näkyvän Naisen NNKY-palstalle
Vuoden 2012 ensimmäisen numeron aineistopäivä 
on 9.1. Lähetä paikallisyhdistyksesi tapahtumatie-
dot Näkyvän Naisen toimitukseen osoitteella: 
mari.hyttinen@ywca.fi, kiitos!

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

Styrelsen önskar föreningens medlemmar en välsignad 
adventstid och en riktigt god jul. Vi ses igen år 2012!

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

Jouluglögit la 10.12. kello 14 toimitilassa. Lämpimästi 
tervetuloa!
Haluamme toivottaa kaikille jäsenillemme rauhallista 
joulua ja hyvää uutta vuotta 2012!
Yhdistyksemme joulutervehdyksenä muistamme tänä 
vuonna lahjoituksella Liberian NNKY:tä.
Ikonikurssi ti klo 17–20 alk. 10.1.2012 Ivanka Kortzanovan
johdolla. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Hinnat:
HNNKY:n jäsenet 100 €, muut 120 € + ikonipohja
(n. 40–50 €); sis. ohjauksen, maalit ja siveltimet.
Ilmoittautumiset toimistoon.
Ompelutupa to 12.1. alkaen klo 17–20 toimitilassa.
Maksuton ja kaikille avoin. Ohj. Marika Karttunen.
Lisätietoa toiminnastamme nettisivuillamme www.hnnky.fi
KERHOTOIMINTA
Kerholaisten yhteinen joulujuhla pe 9.12. kello 15.30–
17.30 Vuosaaren Hard Gospel Cafessa, Kahvikuja 3. 
Seuraavissa kerhoissa on vapaita paikkoja kevätkaudelle:
Kädentaitokerho ti klo 18–19.30 10–13-vuotiaille tytöille
Hard Gospel Cafessa, Kahvikuja 3. Kausi 10.1.–8.5.2012.
Merirasti-kappelin kokkikerho ke klo 17–19
9–12-v. tytöille ja pojille, Jaluspolku 3. Kausi 11.1.–8.5.2012.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Haemme erityisesti avoimeen tyttökerhoomme mu-
kaan vapaaehtoisia aikuisia Isosiskoiksi ja Mummeiksi.
Vapaaehtoiset ohjaajat voivat omien kykyjensä mukaan
osallistua suunnitteluun ja sisällön toteutukseen tai olla
paikalla läsnä olevana aikuisena. Jokaisella kerhokerralla
on mukana HNNKY:n työntekijä. Jos kiinnostuit,
ota yhteyttä Tuulia Pajunpäähän p. 045 8600 92.

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-tunturikerhon 
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 keskustelukerho, 
maahanmuuttajatoimintaa mm. keskustelukerho 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

Lauantaina 3.12. kirppismyyjäiset klo 10–14
Yhteinen joulujuhla perjantaina 16.12. klo 18. 
Kokoonnutaan jouluseimen äärelle kuuntelemaan joulun 
sanomaa. Tervetuloa uudet ja entiset kävijät, jäsenet ja ystä-
vät mukaan toimintaan!
Skräppäystä eli leikekirjojen valmistamista ja muuta 
paperiaskartelua keskiviikkoisin klo 17–20.
”Ja tapahtui niinä päivinä” -jouluseimen valmistamista 
perjantaisin klo 16-19. Rakennetaan yhdessä näyttävä 
jouluseimi hahmoineen ja maisemineen.
Molemmissa kerhoissa ohjaajana nukketaiteilija, FM Marina 

Su 8.1. jäsen- ja ystäväkokoontuminen klo 14.
Su 29.1.  Suomen Raamattuopiston ja NNKY:n yhteinen 
ilta; Pekka Heiskanen.
Toimintapiirit alkavat ke 4.1., jolloin raamattupiiri klo 13, 
vuoroviikoin lähetyspiiri. Kuoro harjoittelee ke klo 15.
ITU- ja väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmät ilmoite-
taan erikseen. Yhteiskristillinen raamattu- ja rukousilta 
tiistaisin klo 18.

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. 

Joulumyyjäiset 17.12 klo 10-13, jonka jälkeen 
joulupuurotilaisuus klo 13.
Kirpputorit joulukuun ja tammikuun 1. keskiviikko
Nardusilta tammikuun toinen viikonloppu

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

Joulujuhla to 15.12. klo 16.30. Jouluhartaus pastori Mari 
Parkkinen, musiikkia Asantelauluryhmä kanttori Suvi Tirk-
kosen johdolla. Joulupuuro ja torttukahvit. Ilm. siht. Helena 
Ursin 040 526 5413/helena.ursin(at)kenkavero.fi 
Mikkelin tuomiokirkon uudenvuodenaattohartaus 
31.12. Olemme mukana palveluryhmässä. Toivomme, että 
voit osallistua palveluun, p. 050 368 3875 Pirkko Pomell. 
to 19.1.2012 virolaisen naisen elämää ja kulttuuria, 
vieraana NNKY-liiton puheenjohtaja, pastori Tuuli Raamat
to 23.2.2012 vuosikokous, mukana NNKY-liitosta järjestö-
sihteeri Riitta Räntilä. Jäsenillat seurakuntatalon yläsalissa 
klo 16.30 alkaen. Ilmoitamme Länsi-Savon järjestöpalstalla 
tilaisuuksistamme.
ITU-neuvontapuhelin ma–pe klo 17–21 
p. 044 576 6670. http://www.ituprojekti.net/

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.

Maailman aids-päivä 1.12. klo 17 hiv-tietoisku Rotuaarilla 
yhteistyössä SPR:n Oulun osaston, Ilon ääni -yhdistyksen ja 
hiv-tukikeskuksen kanssa. 
NNKY-aamiainen la 3.12. klo 10–12. Tytti Isohookana-
Asunmaa: ”Tunteella ja tahdolla, opetusneuvos Kerttu 
Saalasti”. Aamiainen 5 euroa.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 7.12. klo 19 tuomiokirkon 
kryptassa, ehtoollinen. Rukoushetket jatkuvat tammikuus-
sa 2012.
Christmas Carols pe 9.12. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Tarjolla glögiä ja pipareita.
Joulumyyjäiset la 17.12. klo 10–13. Leivonnaisia ja käsi-
töitä. Tee viime hetken jouluhankinnat! Myös lahjoituksia 
otetaan vastaan. Ilmoittaudu talkoolaiseksi! 
Naisten jouluglögit ma 19.12. klo 18. Tervetuloa kaikki 
toiminnassa mukana olevat! 
Muistathan palauttaa kuntokorttisi 19.12. mennessä! Kaikki 
täytetyt ja palautetut kortit osallistuvat arvontaan.
Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan Äiti Teresan peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, jutel-
laan, kahvitellaan. Sisältö vaihtelee toiveiden ja ajankoh-
dan mukaan. 
To klo 15–17 monikulttuurisessa naisten kerhossa askar-
rellaan, jumpataan, jutellaan, tehdään tutustumisretkiä.   
Piirustus- ja akvarellikurssi sekä kirjallisuuspiiri jatkavat 
kokoontumisiaan kevätkaudella 2012. 
Kirpputori avoinna torstaisin klo 16–18 Asemakatu 15:ssä, 
käynti sisäpihalta kellariin.
Oulun NNKY ottaa mielellään lahjoituksina vastaan lankoja, 
neulepuikkoja ja virkkuukoukkuja. Kiitos avustasi! Tänä syk-
synä teemme mm. lasten sukkia ja peittoja yhdessä Ensi- ja 
turvakodin äitien kanssa. 
Myytävänä kaksio: Oulussa, Asemakatu 15:ssä on 
myytävänä kaksio, 54 neliötä, 2 h + keittiö ja kylpyhuone. 
Myyntihinta 100 000 euroa. Ota yhteyttä p. 040 751 4480. 
Huoneisto sopii myös toimistokäyttöön.

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 kerhota-
lossa alkaen 12.9. 

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

Myyjäiset ja keittolounas la 10.12. klo 11–13. Mukana mm. 
Turun Uuden Karjalaseuran naiset, Ekan eläkeläiset ja Pelastus-
armeija.
Joulukahvi 13.12. klo 18

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

Tilaisuuksiimme ovat kaikki naiset tervetulleita. 
Joulujuhla 13.12 klo 18 – tervetuloa ystävän kanssa
Voit tuoda myyjäisiimme arpapalkintoja.
16.12. myyjäisten valmistelu, seuraa toimintapalstaa
17.12. perinteiset myyjäiset klo 10–14
Vuokraamme tiloja muisto-, rippi-, kaste- ja syntymäpäivä-
juhliin.
Toivotamme Siunattua Joulua!

Valkeakosken seudun NNKY
Lisätietoja: pj. Jaana Holm, p. 050 386 3372
jaana.holm@ehtookoto.fi; siht. Tiina Holm, 
tiina.holm@tamperelainen.org, p. 040 579 2138

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

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

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

Maailman Aids-päivä vuosittain 1. joulukuuta 
NNKY-liike mukana hiv/aids -työssä

Hiv/aids -kysymys on NNKY:n Maailmanliiton tärkeimpiä toiminta-aloja. Maissa, joissa nais-
ten asema on huono, naisten on vaikeaa suojautua hiv-tartunnalta. Suomessa hiv leviää salaka-
valasti, koska tartunnan saamisen varominen on miltei unohtunut. Siksi myös Suomen NNKY-
liike haluaa pitää asiaa esillä.

Oulussa järjestettiin keväällä 2011 kaikille avoin yleisötilaisuus, jonka teemana oli ”Mitä 
haluat tietää hivistä ja aidsista!”. Tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa koollekutsujana 
oli Oulun NNKY ja yhteistyökumppaneina mm. Hiv-tukikeskus ja Oulun yliopistollisen sairaalan 
infektiopoliklinikka. Tilaisuudessa suurimpana hiv/aids -työn haasteena nähtiin vaikuttaminen 
ihmisten asenteisiin, tiedon jakaminen ja asian esillä pitäminen.

NNKY:n paikallisyhdistykset voivat vapaasti hyödyntää Oulun NNKY:n tekemää toiminta-
mallia vastaavan tilaisuuden järjestämiseksi. Aineisto on postitettu kaikkiin yhdistyksiin ja se 
löytyy myös NNKY-liiton kotisivuilta www.ywca.fi. 
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● Tiskiliina 2,-

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

Adressi á 7,-  ja käsiristi á 8,-

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

NNKY-tuotteita
- tilaa iloksi itselle ja 

lahjaksi ystävälle

Tukesi  Liberian  NNKY:lle 
auttaa naisia ja  tyttöjä 
turvattuun tulevaisuuteen

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

www.helka. 
reservations@helka. 

Jos haluat olla mukana tukemassa hauraan maan 
NNKY:tä toteuttamaan naisten ja tyttöjen unelmia 
tai huolehtia siitä, että tytöt voivat käydä koulua, 
voit lähettää tukesi 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 Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Pirjo-Liisa Penttinen

Suomen NNKY-liitto toivottaa 
jäsenilleen ja 

yhteistyökumppaneilleen 
rauhallista joulua ja 

siunausta vuodelle 2012!

*
Förbundet KFUK i Finland önskar 

sina medlemmar och 
samarbetspartners 
en fridfull jul och 

ett välsignat år 2012! 
********************************

********************************

Hyvää 
Unelmanpäivää!

NNKY-paikallisyhdistykset tekevät Unelman-
päivänä 2.12. työtään tunnetuksi NNKY:lle sopi-
valla, naisnäkökulmasta toteutetulla ohjelmalla. 

Unelmanpäivän juuret ovat Vääksyn NNKY:ssä, 
jossa toteutetaan jo perinteeksi muodostunut 
koko perheen lyhtyvaellus Aurinkovuoren laavul-
le. 

Tänä vuonna Tampereen NNKY järjestää 
naistenillan Unelmat ja tosielämä Puistosalissa 
(Hämeenpuisto 14) Unelmanpäivänä perjantai-
na 2.12 klo 18–20.30. Maija Nymanin alustusten 
jälkeen ohjelmassa on työpajatyöskentelyä tee-
moista taide, gospel-lattarit ja kädentaidot. 

Jyväskylän NNKY:ssä (Puistotori 4) on Unel-
manpäivän joulumyyjäiset pe 2.12. klo 11–14. 

Jos Unelmanpäivän tilaisuutta ei järjestetä 
omalla paikkakunnallasi tai tämän Näkyvän Nai-
sen tiedot saavuttivat sinut vasta kyseisen tilai-
suuden mentyä, voit viettää Unelmanpäivää vaik-
kapa virtuaalisesti liittymällä Suomen NNKY-liiton 
sivun tykkääjäksi Facebookissa, osoitteessa www.
facebook.com/SuomenNNKY. Sivulla välitämme 
tietoa NNKY:stä, yhteistyökumppaneistamme, 
ajankohtaisista teemoista ja erilaisista kiinnosta-
vista aiheista. Tervetuloa mukaan keskusteluun!

NNKY kasvaa! Etelä-Pohjanmaan NNKY perustettiin 14.11. 2011.
Lisätietoja järjestösihteeri Riitta Räntilältä: riitta.rantila@ywca.fi

Suomen NNKY-liiton toimisto on joululomalla 22.12.2011–2.1.2012. 



16

Arvostettu aivotutkija Matti 

Bergström on todennut monissa 
puheenvuoroissaan, että aivojem-
me kapasiteetti sisältää ja sietää 
sekä tietoa että uskoa. Aivoihimme 
mahtuu määrätön määrä arvoma-
teriaalia, vaikka siellä olisi tietoa 
kuinka paljon tahansa.

Pyhiinvaellusmatka Heinävedelle 
Uuden Valamon luostariin on monil-
le arkista elämää ravitseva mahdolli-
suus sekä tiedon että tunteen tasolla. 
Luostarin keskus on  Kristuksen kir-
kastumiselle pyhitetty kaunis kirkko. 

Kirkastustapahtuma muistuttaa 
meitä  Jeesuksen opetuslasten koke-
muksesta korkealla vuorella. Pietarin, 
Jaakobin ja Johanneksen mieliin jäi 
totisesti päivä, jolloin Jeesus johdat-
ti heidät vuorelle, jossa tapahtui ih-
meellisiä asioita. Ensinnäkin opetus-
lapset saivat kokea taivaallisen näyn 
ja kuulla, kuinka Jumala puhui heille. 
Se hetki oli suuri tunteiden hetki. 
Ihmeellinen, selittämätön kokemus 
vuorella oli niin ravitseva ja ravista-
va, että syntyi halu “rakentaa pysyviä 
majoja oleskelua varten”. Opetuslap-
set saivat kokea todellisen juhlan ja  
ihastuivat tuohon täyttymyksen tun-
teeseen. Pietari halusi aidosti raken-
taa paikalle jopa majan Jeesukselle 
sekä vuorella vierailleille Eliakselle ja 
Moosekselle, koska halusi onnellisen 
tilanteen jatkuvan.

Miksi? Mitä tuolla vuorella oikeas-
taan tapahtui? Kaikki, mitä vuorella 
tapahtui, oli poikkeuksellisella  taval-
la merkityksellistä. Pietari kertoo sii-
tä kirjeessään tahtoessaan vahvistaa 
seurakuntalaisiaan. Samainen kirje on 
myös meille vahvistuksena ja rohkai-
suna. Taivaasta tulevat sanat ”Tämä 
on minun rakas poikani, johon minä 
olen mieltynyt” hätkähdyttävät meitä 
vieläkin.

Jeesus jäi kirkastusvuorelle, mutta 
Mooses ja Elia lähtivät pois. Se riitti 
silloin. Se riittää meillekin, sillä me 
kaikki olemme armosta pelastetut. 
Moni meistä on omakohtaisesti saa-

nut elämässään kokea jotain Pietarin 
kirkastusvuorikokemuksen kanssa 
samankaltaista, samaa selittämätöntä 
paloa, lujaa  uskoa, hyvää oloa, täy-
dellistä turvallisuutta ja luottamusta  
- tarvetta jakaa osallisuus tästä koke-
muksesta muiden kanssa. 

Monilla on muistissaan omia kir-
kastusvuorikokemuksia eli tilanteita, 
joissa on läsnä vahva tunne ja koke-
mus Jumalan pyhyydestä ja rakkau-
desta. Uskon, että tämä selittämätön 
pyhän ja pyhyyden läsnäolon tun-
ne voi olla erittäin ravitsevaa,  ilman 
omaa ansiotamme elämämäämme 
eheyttävä voimaa, uutta toivoa anta-
vaa -  täydellisen juhlan kokemisen 
tuntua.

Pietarin tavoin mieltämme kohot-
tavana voimana koetut tuntemukset 
ovat kuitenkin ohikiitäviä ja ohime-
neviä. Vuorelta on todellakin tultava 
aina alas ja alhaalla odottavat arki-
päiväiset huolet ja koetukset,  tunne 
omasta avuttomuudesta ja tietoisuus 
heikkoudesta, mutta toivottavasti 
yhtä vahvana myös tietoisuus Ju-
malan läsnäolosta ja huolenpidosta.  
Juhlan jälkeen koittaa aina arki.

Elämme langenneessa 
maailmassa

Syntiinlankeemuksen myötä mei-
dän näkyväisessä maailmassamme 
kaikki on langennutta, vaikkakin luo-
tu hyväksi. Langennut maailma on 
Kristuksessa potentiaalisesti lunas-
tettu. Pyhittämällä eli siunaamalla 
kaikesta ympärillämme olevasta on 
mahdollista tehdä taas luonnollis-
ta. Ortodoksisen kirkon erityisessä 
vedenpyhitys-toimituksessa  käytetty 
vesi edustaa elementtinä aina koko 
luomakuntaa. Vedenpyhityksellä 
voidaan kaikki ympärillämme oleva  
”osana langennutta  maailmaa” ko-
hottaa aina Jumalalle. 

Tiedämme, että vesi on meitä kaik-
kia voimakkaasti puhutteleva - olipa 
kyseessä myrskyävänä pauhaava meri 
tai peilityynenä piirtyvä järven pinta. 
Ymmärrämme, että näkökulma on siis 
täysin toinen kuin meitä joka puolella 
ympäröivissä mainoksissa ja medi-
assa, joiden  teeman yleistäen voisi 
tiivistää vaikkapa lauseeksi: “ Sinä 
itse olet kaikki, sinä et tarvitse mitään 
etkä ketään”.

Itse kullekin menneisyydestä 
kumpuavat yhteiset kulttuuriset, tii-
viisti uskonnolliseen perintöömme 
sidotut kokemukset ovat antaneet 
perspektiiviä ja tietoisuutta ennen 
muuta yhteisöllisyyden voimasta, 
siitä, mikä meitä ihmisinä yhdistää. 
Samat elmentit ovat siis myös osa tu-
levaisuutemme  näkyä. Nykyisin edes  
koti ei välttämättä  perheellekään 
merkitse yhteisöllisyyttä - koti saattaa 
olla ainoastaan synonyymi  käsitteel-
le nukkumatila. Aivan kuten Jeesuk-
sen opetuslapsille kirkastusvuorella 
elämän totuus ilmentyy parhaiten 
yhteisöllisyydessä,  yhteisissä koke-
muksissa.

Pyhän ja arjen vuorottelua

Teollisen vallankumouksen jäl-
keen emme enää elä luonnon kierto-
kulun mukaista kalenteria. Työmark-
kinakalenterissamme pyhäpäivät 
merkitään kylläkin punaisella värillä, 
mutta ne eivät tarkoita monellekaan 
”pyhää” eli pyhitettävää aikaa - vasta-
kohtaa arjelle. Monille työaika merkit-
see nykyään työn jakautumista kaikil-
le seitsemälle viikonpäivälle, jolloin 

myös käsitteet pyhä ja arki helposti 
sekoittuvat - pyhä on suurimman 
inflaation kärsijä. Bysantin kirkko-
vuoden tapaan ortodoksisessa kirk-
kokalenterissa uusi vuosi alkaa 1. päi-
vänä syyskuuta, josta alkaa paasto- ja 
paastottoman ajan 12 kuukauden 
vuoropuhelu. Tässä vuodenkierrossa 
paastoaika on aina juhla-aikaan val-
mistavaa, hyvin tärkeää aikaa. Mitä pi-
tempi on paasto, sitä suurempi juhla 
on odotettavissa: 12 suuren juhlan li-
säksi vuodenkierto sisältää  myös pie-
niä ja keskisuuria juhlia. Jokainen uusi 
kirkkovuosi tarjoaa siis monipuolisen 
kattauksen sekä juhlaa, pyhyyden ko-
kemista että siihen valmistautumista 
eli paastoa ja juhlan jälkijuhlaa. Ku-
kaan ei jää tämän kokemuksen ulko-
puolelle.

Hengellinen huoltoasema ja 
määräaikaishuolto

Monet huoltavat  erinomaisen 
säännöllisesti ja rahaa säästämättä 
omaa autoaan, mutta itsestä huo-
lehtimiselle tai huoltamiselle ei jää 
niinkään paljon aikaa tai ajatusta.  Ny-
kyisin autoon täytyy hankkia hyvä ja 
tehokas navigaattori, josta saa pulit-
taa useita satoja euroja. 

Paljon  nykyisiä paremmaksi na-
vigaattoriksi voisimme kuitenkin 
kohottaa jo yli 2000 vuotta sitten 
lausutut sanat: ”Minä olen tie, totuus 
ja elämä”. Vaikka viimeisintä kehitys-
tä edustavat värikosketusnäytöt ja 
GPS-sisäänrakennetut vastaanotti-
met  hienoissa navigaattoreissa ovat-
kin todella pitkän kehittelyn tuloksia 
ja huippulaatua,  luultavasti  monin 
verroin  helpompi päivittää ja käyttää 
on tuo vuosituhansia kestänyt koko 
kosmoksen käsittävä versio. Otta-
kaamme tämä huippunavigaattori 
käyttöömme ja siirtäkäämme tiedon-
hankintaa toisaalle antamalla armon 
voiman tuntemisen vaikuttaa.

Alussa mainitsemani Valamon 
Kristuksen kirkastumiselle pyhitetyn 
kirkon pihapiirissä, jylhien kuusien 
suojassa on kaikille avoin ”huoltoase-
ma”, joka  tarjoaa  mahdollisuuden 
huoltoon sekä tiedon että tunteen  
osalta. Kiitollisena totean, että sain 
25 vuotta sitten panna omat pienet 
ja vaatimattomat aivonystyräni koe-
tukselle, jotta tuolloin perustettuun 
Valamon kansanopiston lyhyeen info-
tekstiin kykenimme muovaamaan  ja 
nivomaamaan sen toiminnan ydin-
ajatuksen: Silta pyhyyden ja arjen 
välillä. ”Tuolla huoltoasemalla” usein 
luennoineen aivotutkija Matti Berg-
strömin sanoihin viitaten voimme to-
della ladata puhtaan informatiivisen 
tiedon lisäksi mittaamattomasti ar-
vomateriaalia aivoihimme, koska ne 
säilövät sekä uskoa että tietoa vaikka 
kuinka paljon. Yliannostuksen vaaraa 
ei ole.

Olkoon ilman ansiotamme lankea-
va armo niin arkena kuin pyhänä, niin 
arkena kuin juhlassa meille kaikille 
ikäänkuin läpinäkyvä, mutta voimaa 
antava luja, ympärivuotinen purje, 
joka sekä vesillä että ilmassa liikkuvaa 
puolueettomasti kuljettaen vie mei-
täkin kohti päämääräämme! 

Sirkka Vepsä

Juhla 
syntyy pyhän ja arjen vuorottelusta

Kuvat: Mari Hyttinen

Mari Hyttinen


