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NNKY:n 
kalenteri
2012
Kalenteri tarkentuu vuoden aikana:
 
24.4. Maailman NNKY-päivä
10.5. NNKY:n työntekijäpäivä
26.–27.5. Maailma kylässä -festivaali, 
Helsinki; NNKY:n esittelypöytä järjestö-
jen teltassa sekä asiaohjelmassa vieraa-
na Alice Abok, Kenian NNKY:n pääsih-
teeri
14.–19.6.2012 NNKY:n jäsenviikko 
Tunturikeimiöllä
12.8. Kansainvälinen nuorison päivä
16.–19.8. Vardagsliv och tro – Pohjois-
mainen ekumeeninen naiskonferenssi 
(NEKK); Helsinki
28.-30.9. Taizén ekumeeninen 
suurtapahtuma, 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 
maailmanyhteyden 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 - Unelmanpäi-
vä paikallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen 
vapaaehtoistoiminannan päivä

Lisäksi vuonna 2012 järjestetään Euroo-
pan NNKY:iden edustajien tapaaminen 
(ERM) Euroopassa.

*

Tässä 
lehdessä:

*

Pääkirjoitus

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

Elämänkoulu 
Livets skola

Vaikka helmikuun lopulla satoi lunta riit-
tävästi peittämään kaiken mahdollisen, 
kuten kadun varsille vähän pitemmäksi 

ajaksi paikoitetut autot, sateesta ei ollut riittäväksi 
ilon tuojaksi. Kolmanteen lumitalveen ei oltu sitten-
kään varauduttu, kun tammikuun alkuun asti maa 
oli suurelta osin merellisen kostea ja vihreä. 

Saneeraukset, eurokriisi, velkojen loputtomat 
miljardit ja epävarmuus tuhansien työpaikkojen 
kohtalosta peittivät alleen arjen rutiinit, presidentin 
vaaleihin liittyneet sivistyneet keskustelut ja ilon pi-
tenevistä päivistä.

 
Missä näky sukupolvien yhteisestä hyvästä tu-

levaisuudesta? Aloitteita ja ideoita on ilmassa, niitä 
on pieninä tekoina ja hyvinä hankkeina, mutta niis-
tä ei kerrota paljonkaan päivän uutisissa, joissa vi-
hapuhe, kohtuuttomuus ja epätoivoiset teot saavat 
tilaa ja kovettavat sietokykyämme. 

Arvostan muun muassa aloitetta ottaa käyttöön 
myös nuorisotyön ammatillisuuden kehittämisessä 
monilla muilla aloilla käytetty mentorointi, jonka 
avulla voidaan antaa kokeneille nuorisotyönteki-
jöille mahdollisuus uudistaa näkemyksiään ja tes-
tata kokemustietoaan vuorovaikutuksessa alalla 
vasta vähän aikaa toimineen kanssa. Juuri nyt, elä-
köitymisen huippuvuonna on osattava johtaa hil-
jaista tietoa ja hyviksi koettuja menetelmiä uuden 
kasvun osaksi.

Uuden hallituksen vahvistama kehityspoliitti-
nen ohjelma on ottanut huomioon viime vuoden 
aikana tapahtuneet suuret muutokset. Arabikevät 
muuttaa myös Suomen kehityspolitiikan painotuk-
sia, ja siksi kehitysyhteistyövaroja voidaan kanavoi-
da myös ihmisoikeus- ja demokratiatukena nopeaa 
yhteiskunnallista muutosta läpikäyvissä maissa. 

Kotonani keittiön pöydällä on pitkään ollut syy-
rialainen, nunnilta lahjaksi saatu vaatimaton risti. 
Sytytän sen viereen kynttilän niin usein kuin mah-
dollista muistaakseni erityisesti niitä eri kirkkoihin 
kuuluvia kristittyjä, jotka kärsivät Syyriassa juuri 
nyt. Sain ristin lahjaksi muutama vuosi sitten vierail-

lessani siellä NNKY:n Maailmanliiton edustajana 
tapaamassa eri kirkkojen johtajia Global Christian 
Forumin lähettämässä ryhmässä. Tavoitteemme 
oli tutustua eri perinteisiin ja pohtia ekumeenista 
yhteistyötä, sen kehittämistä hengellisistä lähtö-
kohdista, yhteisestä rukouksesta ja Kristuksen seu-
raamisesta todistamisen näkökulmista. Istuimme, 
rukoilimme ja ruokailimme yhdessä mm. ortodok-
sisten, armenialaisten, kaldealaisten, katolisten, 
presbyteeristen ja evankelikaalisten kirkkojen 
edustajien kanssa. Yhteistyö muslimien kanssa oli 
arkipäiväistä ja eri perinteitä kunnioitettiin. Pysäh-
dyimme tapaamisiin myös Homsissa ja Hamassa. 
Hengellinen ohjaus, mentorointi ja verkostoyh-
teistyö toimivat. Mutta juuri nyt viha ja sota ovat 
ainoita uutisia ja pelko hallitsee arkea. Erilaisuus ei 
mahdu kuviin. 

Sekä kehityspoliittisessa ohjelmassa että Nuo-
risoyhteistyö Allianssin tavoitteissa kohti vuotta 
2021  nostetaan esiin samat, tulevaisuudelle tär-
keät teemat: sukupolvien välinen oikeudenmu-
kaisuus, syrjäytymisen ehkäisy ja demokratian 
tulevaisuus. Kaikki (hyvinvointi)yhteiskuntamme 
ajankohtaiset kysymykset edellyttävät ylisuku-
polvista tarkastelua: eläkeuudistukset, talouden 
tasapainottaminen, ilmastonmuutos. Erityistä 
huomiota on kiinnitettä-
vä nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyyn työllisyyden, 
koulutuksen ja yhteis-
kunnallisen osallisuu-
den kautta. Näin, jotta 
vihapuhe, epätoivoiset 
väkivallan teot ja toisten 
ihmisten hyväksikäyttö 
eivät voittaisi. Elämän-
koulussa menestyy se, 
joka ottaa toiset huomi-
oon ja on valmis kasva-
maan yhdessä erilaisten, 
samanarvoisiksi luotujen 
kanssa.

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

Elämänkoulussa
synkempien uutisten aikaan

YK:n Naistenasemakokouksen 
yhteydessä järjestettiin myös 
NNKY-liikkeen sisäisiä  tapaamis-
paikkoja: Pirjo-Liisa  Penttinen 
keskusteli Japanin, Korean ja 
Fidzin kokousedustajien kanssa 
palestiinalaisen päivällisen jälkeen. 
Kuvassa vasemmalta Mari Sasa-
be (Japani), Kyung Hee Ham 
(Korea), Tarusila Tamani (Fidzi), 
Pirjo-Liisa ja Yongmi Ho (Korea).

Sivu 3
NNKY:n suojassa
Riitta Hirvonen

Sivu 4
Pohjoismaiset 
NNKY:t ja NMKY:t  
kokoontuivat
Tuuli Raamat

Sivu 5
Taizén tapahtuma 
saapuu Suomeen

Sivu 5
Abina - vuosi 
viidakossa
Saana Torniainen

Sivut 6-7
Muistoja
lapsuudesta sodan 
jälkeen
Eila Otsamo

Sivu 8
Nepalissa 
NNKY on osa maan 
sosiaalitointa
Anne Lagerstedt

Sivu 9
NNKY:n arvot ovat 
kantaneet elämän-
koulussani 
Aila Niinikoski

Sivut 10-11
Reformaation naiset
Anne Lagerstedt

Sivut 12-13
Usko, toivo ja rakka-
us –  elämänkoulun 
aakkoset
Sirkka Vepsä

Sivu 14
Paikallisyhdistysten 
palsta 

Sivu 15
Nyt-uutiset

Sivu 16
Lahden NNKY
Mari Hyttinen

Pirjo-Liisa Penttinen

Kansikuva: 
Mahilako Swastha eli Naisten terve-
ys -tekstiilityö on tehty Itä-Nepalissa 
vuonna 2010 terveysvalistuksen lisää-
miseksi. Maaseudun naisten erityisinä 
haasteina alueella ovat raskas ruumiil-
linen työ ja alhainen avioitumisikä, 
joiden yhteisvaikutuksesta n. 600 000 
naista kärsii kivuliaasta kohdun las-
keumasta.   Työ oli esillä YK:n Naisten-
asemakomitean kokouksen yhteydes-
sä pidetyssä  näyttelyssä New Yorkissa  
27.2.-9.3.2012. Kannen kuvasi Pirjo-
Liisa Penttinen.                                                                                                                                      
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Tuttavuus päättyi nopeasti 
hyvästeihin

Koska NNKY on naisten ja tyttöjen 
järjestö, oli luontevaa, että kutsuim-
me toimintaamme mukaan perheen 
äidin lastensa kanssa. Kutsu kelpasi 
ja uusia tuttavuuksia päästiin solmi-
maan. Perheen lapsen syntymäpäivät 
oli mukava järjestää joukolla.

Pian oli kuitenkin edessä ero: per-
he sai viranomaisilta luvan vielä ker-
ran hakea turvapaikkaa Suomesta, ja 
he muuttivat vastaanottokeskukseen.

Ero ei ollut kuitenkaan lopullinen, 
vaan hieman eri joukoin olemme käy-
neet muutamia kertoja vierailemassa 
vastaanottokeskuksessa. Yhteydenpi-
to on jatkunut myös Facebookissa.

Paperittoman perheen tapaami-
nen ”kotiovella” herätti meidät Oulun 
nnky:läiset reaaliaikaan: Euroopassa 
ja yhä enenevässä määrin myös Suo-
messa asuu, työskentelee ja viettää 
perhe-elämää henkilöitä piilossa vi-
ranomaisilta. 

Paperittomia elää erityisesti pää-
kaupunkiseudulla, jossa heille ter-
veyspalveluja tarjoaa muun muassa 
Global Clinic. Ilman oleskelulupaa 
Suomeen jääneitä on myös täällä 
pohjoisessa. Kuinka paljon, sitä ei tai-
da osata kukaan sanoa.

Paperittomien asia esillä 
eduskunnassa

Helmikuun alussa olin yhtenä 
osallistujana mukana Miten auttaa 

NNKY:n suojassa
Viranomaisten mukaan 

Suomessa on 2 000–3 000 
niin sanottua paperitonta siirto-
laista eli ulkomaalaista henkilöä, 
joilla ei ole lupaa olla maassam-
me. Luku tullee kasvamaan tu-
levaisuudessa. Koskeeko heidän 
läsnäolonsa jollakin tavoin NNKY-
liikettä? Ajattelen, että kyllä, sillä 
paperittomien joukossa on myös 
naisia ja tyttöjä.

Neljä suojaa tarvitsevaa paperi-
tonta siirtolaista, isä, äiti ja kaksi las-
ta, asui viime syksynä hetken Oulun 
NNKY:n tiloissa. Tarjosimme perheelle 
asunnon – ja turvapaikan – noin kah-
den viikon ajaksi kuultuamme Oulun 
seurakuntayhtymän kansainvälisen 
työn pastorilta tilapäisasunnon tar-
peesta.

Kun perhe muutti hetkeksi ”kes-
kellemme”, olimme nopeasti monen 
uudenlaisen tilanteen edessä. Vierai-
demme oli muun muassa saatava sai-
raanhoitoa. Koska heillä ei silloin ollut 
oikeutta julkiseen terveydenhoitoon, 
kekseliäisyyttä tarvittiin erityisesti sii-
hen, mistä lääkäriavun voisi saada.

Kontaktien avulla kuulimme vin-
kin, että lähetystyössä ollut paikalli-
nen lääkäri saattaisi auttaa perhettä. 
Näin myös tapahtui.

Perheessä tarvittiin myös ham-
maslääkäriä ja jälleen kerran löytyi 
ihminen, joka oli valmis auttamaan 
ohi virallisen terveydenhoitojärjestel-
män.

paperitonta -työpajassa eduskuntata-
lossa.  Olimme saaneet tilaisuuteen 
kutsun kansanedustaja Anna Kontu-
lalta. Jälleen kerran ja tässäkin asiassa 
yhteyshenkilönä toimi Oulun seura-
kuntien kansainvälisen työn pastori.

Työpajassa käytettiin monta mie-
lenkiintoista puheenvuoroa: esimer-
kiksi Vapaa liikkuvuus -verkoston väki 
selvitti paperittomien tilannetta pää-
kaupunkiseudulla.

Ehkä itseäni henkilökohtaisesti 
NNKY-liikkeeseen kuuluvana kosketti 
eniten Suomen Mielenterveysseuran 
edustajan puheenvuoro. Hän kertoi 
Mielenterveysseuran pyrkimyksestä 
olla turvapaikanhakijoiden tukena, 
jotta ihmiset jaksaisivat ja kestäisivät 
koko pitkän, jopa useita vuosia kes-
tävän, oleskeluprosessin. Henkinen 
tukeminen on tärkeää, jotta ihmiset 
olisivat toimintakykyisiä, kun päätös 
joko lähteä Suomesta tai jäädä tänne 
vihdoin tulee.

Mielenterveysseuran edustaja 
oli työssään huomannut, että tukea 
ja kannustusta tarvitsevat erityisesti 

naiset, jotka tulevat yhteisöllisestä 
kulttuurista ja ovat Suomessa yksin 
tai lastensa kanssa. Mielenterveys-
seuran SOS-kriisikeskuksen palvelui-
hin saa tulla anonyymisti, mikä lienee 
tärkeää erityisesti silloin kun apua ha-
kee paperiton.

Tällaisessa mentaalisessa tukemi-
sessa näkisin myös NNKY:n paikan 
muiden toimijoiden rinnalla.

Verkostoituminen 
on käynnissä

NNKY:n ovet ovat luonnollisesti 
olleet jo pitkään auki maahanmuut-
tajille. Jotta myös paperittomat siir-
tolaiset löytäisivät tiensä liikkeen 
toimintoihin, on tärkeää verkostoitua 
kaikkien niiden kanssa, jotka kohtaa-
vat työssään erilaisilla statuksilla Suo-
messa olevia ulkomaalaisia.

Tällaista verkostoitumista olem-
me aloitelleet Oulussa ja olen siinä 
mukana vapaaehtoisena. Järjestöillä 
on halukkuutta kehittää palveluja pa-
perittomille siirtolaisille. Verkostossa 
on tällä hetkellä mukana myös Oulun 
diakonissalaitos ja seurakunnat.

Vielä kevään aikana linjaamme 
johtokunnassamme, onko Oulun 
NNKY tarvittaessa mukana paperit-
tomien auttamisessa, vaan tekevätkö 
sitä vapaaehtoiset omalla ajallaan il-
man järjestön osallistumista.

Riitta Hirvonen
Oulun NNKY:n vapaaehtoinen
Johtokunnan jäsen, puheenjohtaja  

Teesit 
paperittomien 
siirtolaisten 
tilanteen 
parantamiseksi

Teesit on kirjattu Lahden Kirk-
kopäivillä 2011 järjestetyn Kuka 
kuuntelee köyhää paperitonta siir-
tolaista? -seminaarin keskustelun 
pohjalta.

1. Levitä oikeaa tietoa

Paperittomilla siirtolaisilla vii-
tataan ihmisiin, joilla ei ole oles-
kelulupaa maahan, jossa he ovat. 
Paperittomia siirtolaisia on Euroo-
passa joitakin miljoonia. Suomes-
sa heitä arvioidaan olevan satoja. 
Suurin osa Suomen paperittomista 
on tullut maahan laillisia reittejä, 
mutta elämäntilanteen muutos tai 
kielteinen turvapaikkapäätös on 
johtanut oleskeluluvan päättymi-
seen. Usein kyse on järjestelmän 
joustamattomuudesta erilaisten 
elämäntilanteiden edessä.

2. Puhu ihmistä arvostaen

Puhe ”laittomista” siirtolaisista 
on ihmisarvoa alentavaa. Ihminen 
ei koskaan ole laiton. Suomalaisten 
ja muunmaalaisten etujen asetta-
minen vastakkain luo polarisoitu-
nutta keskustelua eikä tee oikeutta 
yhteiskunnan monimuotoisuudel-
le. Puutu ulos sulkevaan ja tarpeet-
tomia raja-aitoja ylläpitävään pu-
heeseen. Kiinnitä huomiota siihen, 
että itse puhut lähimmäistä arvos-
taen.

3. Tue ihmisoikeuksia edistä-
vää politiikkaa

Perusoikeuksien toteutumista 
on edistettävä kaikkien haavoit-
tuvien ryhmien kohdalla. Huono-
osaisuutta vastaan taisteleminen 
palvelee koko yhteiskuntaa. Pape-
rittomien siirtolaisten tilanne on 
erityisen vaikea, eikä yksinkertaisia 
ratkaisuja esimerkiksi koulutuk-
sen tai terveydenhuollon toteut-
tamiseen ole. Tue sellaisia toimia, 
jotka edistävät heikossa asemassa 
olevien oikeuksien toteutumista ja 
vähentävät yhteiskunnan eriarvoi-
suutta.

4. Auta hädässä olevaa

Ole avoin auttamaan hädässä 
olevaa lähimmäistä – riippumat-
ta kansallisuudesta tai oleskelu-
luvasta. Muista myös kunnioittaa 
itsemääräämisoikeutta: jokaisella 
on oikeus itse määritellä, millaista 
apua haluaa ottaa vastaan.

5. Luo verkostoja ja tue toisia

Koventuneessa yhteiskunnalli-
sessa ilmapiirissä monimuotoisuu-
den ja lähimmäisyyden puolesta 
puhuminen vaatii voimia. Kokoa 
foorumeja ja verkostoja, joissa tie-
toa ja kokemuksia voidaan jakaa. 
Huomaa toisten tekemä hyvä työ, 
tarjoa tukea ja kiitosta.

Ajankohtaista
Pirjo-Liisa Penttinen

NNKY muodostaa laajan ja suojaavan sisarpii-
rin ympäri maailman.

NNKY:issä mietitään miten tukea paperittomia siirtolaisia. Erityisesti tukea tarvitsevat yhteisöllisistä kulttuureista tulevat naiset, jotka ovat maassa yksin tai lastensa kanssa.

Mari Hyttinen
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Pääsiäiseen saakka jatkuva 
Ekopaasto-kampanja kannus-

taa tavallisia suomalaisia pohtimaan, 
miten omilla arjen valinnoillaan voi 
vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vä-
hentämiseen, ja mitä hiljentyminen ja 
kohtuullisuus omassa elämässä mer-
kitsevät. 

Arjen ilmastovaikutukset syntyvät 
asumisesta, liikkumisesta, ruuasta ja 
kulutuksesta. Keinoja kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämiseen on 
lukuisia, ja Ekopaasto-kampanjassa 
kehotetaankin löytämään oman 
elämäntilanteen kannalta mielekäs 

Ekopaasto 
yhdistää kristillisen paastoperinteen ja 
ympäristön hyvinvoinnin

Paasto on vanha kristillinen käy-
täntö, joka tunnetaan myös 

monissa muissa uskonnoissa. Kristil-
liset paastonajat edeltävät juhla-aiko-
ja, kuten pääsiäistä ja joulua. Paasto 
ei ole päämäärä sinänsä vaan apuvä-
line juhlaan valmistautumisessa. Sen 
avulla ihminen tavoittelee mielen-
muutosta ja keskittyy olennaiseen. 
Paastonaikana elämä yksinkertaistuu. 
Syödään eri lailla, hidastetaan vauhtia 
ja hiljennytään. Annetaan enemmän 
tilaa hengellisyydelle.

Luterilaisessa kirkossa on pe-
rinteisesti korostettu hengellistä 
paastoa, katumusta, itsetutkistelua ja 
hiljentymistä. Ortodoksisessa perin-

yhdistelmä. Yksi keino aloittaa eko-
remontti on lamppujen tai muiden 
elektronisten sähkösyöppöjen vaih-
taminen energiaa säästäviin vaihto-
ehtoihin.

Kampanjan suojelija, Helsingin 
piispa Irja Askola pyrkii ekopaaston 
aikana vahvistamaan omia perusva-
lintojaan: julkisten kulkuneuvojen 
suosimista ja kävelyn lisäämistä, kier-
rätystä ja reilun kaupan tuotteiden 
käyttöä.

”Paaston aikaan kuuluu myös 
omien valintojen kriittinen tarkastelu. 

Löydänkö itseni heidän joukostaan, 
jotka tukevat kestävää kehitystä ja 
varjelevat Jumalan luomaa? Keittiös-
sä, konttorissa, kaupassa ja kotipihal-
lakin voi tehdä paljon tulevaisuushy-
vää”, Askola sanoo.

Testaa millainen 
ekopaastoaja olet

Ekopaasto-kampanjan käynnis-
tivät Suomen evankelisluterilainen 
kirkko, Suomen ympäristökeskus ja 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto. 
Kampanjan verkkosivuilta voi lukea 
lisätietoa paastoperinteistä, paasto-
vinkeistä ja arjen ympäristövaikutuk-
sista. Testaa sivuilla myös omat eko-
paastoajan taitosi!

Verkkosivujen osoitteet:
ekopaasto.fi
http://www.facebook.com/ekopaasto 
ekopaasto.blogspot.com

teessä on keskitytty rukoukseen, kir-
kossakäyntiin ja katumuksen sakra-
menttiin.

Perinteinen paasto on ollut juu-
reksiin, viljatuotteisiin, muihin kasvik-
siin ja kalaan perustuvan ruokavalion 
noudattamista. Lihan ja maitotuottei-
den käyttöä on vähennetty, ja niistä 
on usein luovuttu.

 Ortodoksien paastosääntöjen 
mukaan paastonaikana ei syödä 
eläinkunnan tuotteita eikä käytetä 
nautintoaineita. Ankarimpina päivi-
nä ei valmisteta aterioita lainkaan ja 
vasta illalla syödään jotain kevyttä. 
Luterilaisessa kirkossa paastotaan ny-

kyisin myös jostakin itselle tärkeästä 
nautintoaineesta (kahvi, makeat her-
kut, alkoholi, tupakka) tai aineetto-
masta asiasta kuten television katse-
lusta tai sosiaalisesta mediasta.

Katolisille paasto tarkoittaa päi-
viä, jolloin uskovaisen on kirkon mu-
kaan vä-hennettävä päivittäinen syö-
misensä yhteen täyteen ateriaan ja 
kahteen pieneen ateriaan erotuksena 
abstinenssista, joka tarkoittaa lihasta 
kieltäytymistä perjantaisin erityisesti 
pääsiäisen edellä.  

Teksti: ekopaasto.fi

Paasto valmistaa juhlaan

Ekopaasto-kampanja kannustaa pohtimaan, miten omilla valinnoillaan voi vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja mitä hiljentyminen ja 
kohtuullisuus omassa elämässä merkitsevät. 

Pirjo-Liisa Penttinen

Pohjoismaisten NNKY:iden ja 
NMKY:iden pääsihteerit ja 

puheenjohtajat tapasivat  Uuma-
jassa, Ruotsissa 27.–29.1.2012 kyl-
missä ja karuissa olosuhteissa. Ko-
kouksessa olivat mukana Ruotsin, 
Tanskan, Islannin, Norjan ja Suo-
men NNKY:iden ja NMKY:iden edus-
tajat sekä  Euroopan NMKY:iden 
toimistolta Juan Simoes Iglesias ja 
NNKY:n Maailmaliiton  toimistolta 
Michelle Higelin. 

Pohjoismaisessa NNKY-NMKY-
tapaamisessa kuultiin raportit eri 
maiden toiminnoista ja suunniteltiin 
tulevia yhteisiä tapahtumia.

Islannissa talouskriisi on tuonut 
ihmiset tekemään ja päättämään asi-
oista yhdessä. Islantilaiset ovat muun 
muassa valinneet maalleen 10 tule-
vaisuuden suuntaviivaa, jotka myös 
NNKY ja NMKY on ottanut kehittämis-
tavoitteekseen. Nuorten vapaaehtois-
ten koulutusta ja kansainvälistä toi-
mintaa tuetaan siellä myös vahvasti. 

Ruotsin NNKY-NMKY:n tilanne on 
mielenkiintoinen. Suunnitelmana on 
yhdistää viisi nuorisojärjestöä (mm. 
NNKY, NMKY, partio sekä urheilujär-
jestöjä) yhdeksi suureksi järjestöksi. 
Nimi olisi KFUM – nuorten ihmisten 
kristillinen yhdistys. Samaa lyhen-
nettä käytetään Ruotsissa nytkin, 
lyhenne vain tulee Nuorten Miesten 
Kristillisen Yhdistyksen nimestä. Ni-
menmuutos olisi sikäli helppo, koska 
ruotsin kielessä sanat mies ja ihminen 
alkavat samalla alkukirjaimella,  eng-
lanninkieliseksi nimeksi kuitenkin jäi-
si YWCA-YMCA of Sweden. Lehdistös-
sä nimenvaihdos sai myös huomiota 
otsikolla: KFUM – miehistä on tullut-
kin nyt ihmisiä? 

Tanskassa Future Forum, tulevai-
suuden foorumi, pohtii liikkeen tule-

Pohjoismaiset 
NNKY:t ja NMKY:t  
kokoontuivat Uumajassa

vaisuutta, suuntaviivoja ja strategiaa. 
”Minkä tahansa suunnan liike ottaa, 
tärkeintä on miettiä miten olemme 
olemassa nuorille ja mitä toimintaa 
heille tarjoamme.” Norjassa Ten Sing 
-kuoro toimii vahvana ja tapaamises-
sa nähtiin video, jossa kuoro ottaa 
kantaa maailman tilanteeseen. 

Pohjoismaisen tapaamisen koko-
uspaikaksi oli valittu Uumaja, koska 
se on vuoden 2014 Euroopan kulttuu-
ripääkaupunki yhdessä Riian kanssa. 
Teemavuonna Ruotsin NNKY-NMKY 
järjestää kansainvälisen festivaalin 
otsikolla ”Body. Mind. Spirit.”, mikä on 
suurin kansainvälinen nuorisotapah-

tuma Uumajassa kautta aikojen. Mu-
kaan odotetaan 10 000 osallistujaa 
ympäri maailman. Tapahtuma tulee 
olemaan urheilupainotteinen ja an-
taa mahdollisuuden kokeilla kaikkia 
urheilulajeja maan ja taivaan väliltä. 
Joka toinen vuosi järjestettävä poh-
joismainen varhaisnuorisoleiri järjes-
tetään osana tätä festivaalia ja siten 
myös Suomesta on mahdollisuus 
osallistua Uumajan kansainväliseen 
festivaaliin. 

Tuuli Raamat
Suomen NNKY-liiton 
puheenjohtaja

NMKY:n hostelli Uumajassa.

Pohjoismaiset NNKY:t ja NMKY:t elävät muutoksen aikaa. Järjestöjen edustajat keskustelivat pitkän 
aikavälin strategioistaan tapaamisessaan Uumajassa tammikuussa. Kuvassa vasemmalla Suomen 
NMKY:n Liiton pääsihteeri Jaakko Koikkalainen.

Tuuli Raamat

Tuuli Raamat
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Lukion viimeistä vuotta voisi 
verrata tutkimusmatkaan, 
jonka joukko kokeneita 

seikkailijoita tekee juuri löydettyyn 
tiheään viidakkoon. Tutkimusjoukko 
on samonnut ennenkin kartoittamat-
tomia metsiä ja vaeltanut sanoinku-
vaamattoman kauniilla vuorilla, mut-
ta tässä viidakossa on jotain uutta. 
Juuri kun joukkio on löytänyt puun 
täynnä herkullisia hedelmiä ja on 
luullut saavansa hengähtää, pusikos-
ta hyppää esiin valtava peto. Turval-
lisen näköinen riippusilta sortuukin 
viimeisillä metreillä eikä muinaisesta 
temppelistä löydykään muuta kuin 
katinkultaa.

Abivuosi on nuoren rauhallisinta 
ja toisaalta uuvuttavinta aikaa. Toi-
saalta päivät ovat lyhyet, sillä lukiolai-
nen on ahkerasti suorittanut kursseja 
aikaisempien vuosien aikana. Toisaal-
ta taas aina lähestyvät ylioppilaskir-
joitukset ja kertauskurssien ylimää-
räiset tehtävät aiheuttavat stressiä ja 
puristavat nuoresta viimeisetkin me-
hut. Aiemmin itsevarmuutta uhkunut 

Abina 
– vuosi viidakossa

oppilas voi täysin murentua lukies-
saan vanhoja yo-tekstejä. Äidinkielen 
luokka täyttyy ”emmä ois tollasta kek-
siny” voihkaisuista ja matematiikan  
ongelmien ratkominen tuntuu mah-
dottomalta. Onneksi opettajien kehut 
saavat abin taas nostamaan päänsä 
ja uskomaan itseensä. Kurssien vä-
häisyys tarkoittaa myös läksyjen vä-
hentymistä, joten abilla on enemmän 
aikaa kuin koskaan aiemmin lukios-
sa. Mahdolliset ryhmätyöt valmistu-
vat käden käänteessä eivätkä tunnu 
enää ylitsepääsemättömiltä esteiltä. 
Lukujärjestyksen tekokin luonnistuu 
loistavasti ja mahdolliset hypärit eivät 
tunnu enää ajanhukalta, sillä abi osaa 
hyödyntää ne.

Siinä missä ykköset haparoivat vii-
dakkoveitsiensä kanssa, abit tarpovat 
eteenpäin kuin Indiana Jones. Kartat 
on nyt tehty ja viidakko tutkittu. Edes-
sä on enää viimeinen taidonnäyte: 
Laudatur-nimisen timantin nappaa-
minen.

Saana Torniainen

Taizén ekumeeninen yhteisö järjestää Helsingissä 28.–30.9.2012 suurtapahtuman. 
Sinne odotetaan saapuvan 1000–2000 nuorta. 

Taizé on Ranskan maaseudulla sijaitseva ekumeeninen luostariyhteisö, johon kuuluu yli sata ka-
tolilaista ja protestanttista veljeä eri maista. Toimintaa tukee myös useamman sääntökunnan sisaria. 
Taizé on perustettu 1949. Yhteisö on avoin vierailijoille, ja se on alusta asti edistänyt kristittyjen yh-
teyttä. Sen erityisenä tehtävänä on tarjota nuorille paikka hiljentymisen ja yhteyden kokemiseen. 
Joka vuosi Taizéssä vierailee tuhansia nuoria ympäri maailmaa, jotka osallistuvat yhteisön elämään 
rukoillen, keskustellen ja työskennellen. 

Taizé järjestää myös alueellisia tapahtumia Ranskan ulkopuolella. Esimerkiksi vuodenvaihteen 
suurkokoontuminen jossain Euroopan suurkaupungissa – viimeksi Berliinissä – kerää yhteen kym-
meniä tuhansia nuoria. Tapahtumissa eri kirkkokunnista ja maista tulevilla nuorilla on mahdollisuus 
tutustua toisiinsa, osallistua workshoppeihin, rukoilla yhdessä, laulaa Taizén lauluja ja hiljentyä. 

Suomessa järjestetään ensi syksynä ensimmäistä kertaa Taizén alueellinen tapahtuma. Kansain-
välistä ja ekumeenista tapahtumaa koordinoi vapaaehtoisista koostuva ekumeeninen työryhmä, 
ja päävastuullisena järjestäjänä on Helsingin tuomiokirkkoseurakunta. Viikonlopun mittaiseen ta-
pahtumaan odotetaan saapuvan noin 1000–2000 nuorta. Tapahtuma on suunnattu ennen kaikkea 
17–35-vuotiaille, mutta kaikki ovat tervetulleita. 

Miten mukaan?
– Tule osallistujaksi ja kutsu myös kaverisi!
– Tulisitko talkoolaiseksi? Vapaaehtoisia tarvitaan mm. musiikin, käytännön järjestelyjen, kirkkojen 
koristelun, äänentoiston ja ruoan jakelun toteuttamisessa.
– Voisitko majoittaa nuoren kotonasi? Tapahtumaan saapuville nuorille etsitään majoitusta pääkau-
punkiseudun kodeista. Yksinkertainen lattiamajoitus riittää. 

Lisätietoja tapahtuman koordinaattorilta: hanna.m.kuisma@gmail.com

Tapahtuman sivut ja blogi: http://taizehelsinki2012.wordpress.com/

Taizén yhteisön verkkosivut: http://www.taize.fr/

Ilo, yksinkertaisuus, armahtavaisuus!

Taizén 
alueellinen tapahtuma saapuu 

Suomeen

Ekumeeninen luostariyhteisö Taizé tarjoaa nuorille paikan hiljentymisen ja yhteyden kokemiseen. Taizén pitkäaikaisvapaaehtoiset Marysia ja Stina 
vierailivat Suomessa helmikuussa kertomassa ensi syksyn tapahtumasta.

**

Markku Valtanen

Saana Torniainen, tämän vuoden abiturientti, vertaa abivuottaan tutkimusmatkaan.

Abiturienttien helmikuiset penkinpainajaiset ovat yhtä juhlaa ja hauskanpitoa, jonka jälkeen 
alkaa niin kutsuttu lukuloma ja valmistautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin.

Saana Torniainen

Saana Torniainen
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Synnyin kolme viikkoa en-
nen talvisodan alkua, joten 
muistoni varsinaiselta sota-

ajalta ovat vähäiset. Vain joitain vä-
lähdyksenomaisia mieleen painumia 
pimennetystä pirtistä, pieni kynttilä 
pöydällä palamassa ja pommikone 
jyristen lentämässä talomme päällä 
etsien kohdettaan, ilmeisesti rautatie-
tä. Tai johonkin lähelle sijoitetun soti-
lassairaalan toipumassa oleva sotilas 
kyselemässä maitoa astia kädessään 
aidan takana, kun äidin kanssa kaive-
lin maasta uusia perunoita.

Rauhansopimuksen mukaan syk-
syllä 1944 maassamme olevat saksa-
laiset sotilaat piti ajaa pois. Lähties-
sään he aiheuttivat tuhoa tahallisesti, 
niin myös kotipaikkakunnallani Iissä, 
missä ainakin rautatiesilta oli koko-
naan miinoitettu. Huhuttiin, että silta 
räjähtäessään särkee myös ympäris-
tössään olevia taloja. Meille oli sillalta 
matkaa noin 4 kilometriä, mutta isä 
katsoi kuitenkin parhaaksi lähettää 
perheensä evakkoon äidin veljen luo 
Piippolaan. Pelkäsi kai, että saattaa 
tulla myös yhteenottoja suomalaisten 
ja saksalaisten sotilaiden välillä, niin 
kuin sitten tulikin Olhavan kylässä.

Pakkasimme siis arvokkaimmat 
tavarat mukaamme kuorma-autoon 
ja lähdimme ajaa köröttelemään koh-
ti Piippolaa. Isä jäi kotiin työnsä vuok-
si. Autossa oli tietenkin käyttövoi-
mana ”häkäpönttö”, joten nopeaa ei 
kulku ollut ja aika usein piti pysähtyä. 
Istuimme auton lavalla tavaroiden 
seassa, veljeni kannatellen selässään 
seinäkelloa. Kylmäkin oli ja väsytti. 
Vihdoin oltiin Pulkkilassa, jonne jäim-
me yöksi tutun opettajan luokse. Aa-
mulla sitten matkaa jatkettiin ja pääs-
tiin perille.

Enollani oli maalaistalo ja navetas-
sa paljon lehmiä ja vasikoitakin. Oli 
tietenkin sikoja, lampaita ja hevonen-

kin, mutta vasikat olivat minun ikäisel-
leni, kohta viisivuotiaalle pikkutytölle, 
jotain aivan ihanaa. Talon emäntä 
Mari-täti oli lempeä ja hyväntuulinen, 
vaikka ahdastakin oli, kun talossa en-
nestäänkin asui aika paljon väkeä ja 
me tulimme siihen vielä lisäksi.

Taloon sota-aikana työvoimaksi 
annettua sotavankia ei oltu vielä ko-
tiutettu ja hän teki töitä kuten ennen-
kin. Häntä kutsuttiin Iivoksi. Hän nau-
roi ja lauloi jotakin venäläistä laulua 
kiikuttaen minua jalkansa päällä. Hän 
oli hyväkuntoinen ja asui ja söi pir-
tissä aivan vapaasti muiden kanssa. 
Kyyneleet silmissä hän oli sitten läh-
dön koittaessa talonväen hyvästellyt. 
Naapurimaa ei kohdellut kotiin pa-
laavia sotavankeja kovin hyvin, miten 
mahtoi Iivon käydä. Muistan hänet 
aina, kun televisiossa näytetään kuvia 
Suomen sotavankileireiltä. Ainakin 
joillakin heistä on hyviä muistoja Suo-
mesta.

Evakosta palattiin sitten aikanaan. 
Emme varmaan siellä kovin kauan 
olleet, mutta pienestä tytöstä tuntui, 
että sinä aikana tapahtui vaikka mitä 
mukavaa. Vasikoiden hoitamisen 
ohella Mari-täti antoi kokeilla lypsä-
mistäkin ja kovasti minä yritin kiskoa 
utareita ja sainkin maitoa vähän tule-
maan. Hihaan se kyllä meni eikä asti-
aan. Syödä saimme kylläksemme, ko-
tona ruoka oli jo pitkään ollut vähissä. 
Kaupat olivat ihan tyhjät, olivat vielä 
aika kauan rauhan aikanakin.

Tavaroiden puuttuminen ei lasten 
leikkejä haitannut, sillä mielikuvitus 
kyllä loihtii vanhasta riepunukesta 
vaikka minkälaisen rinsessan. Eihän 
siihen tarvittu kuin jokunen kankaan-
pala ja yhteinen leikki naapurin tyt-
töjen kanssa. Meillä oli kaukainen su-
kulainen Amerikassa ja sodan jälkeen 
paketteja alkoi tulla sukulaisten hätää 
lievittämään. 

Muistoja
lapsuudesta sodan 
jälkeen

Oulun NNKY:n kirjapiiristä

Tavaroiden puuttuminen ei haitannut lasten leikkejä muistojen kirjoittajan, Eila Otsamon lapsuu-
dessa, sillä ”mielikuvitus loihti vanhasta riepunukesta vaikka minkälaisen rinsessan”. Rattaissa le-
päävät teddykarhu ja lappalaispukuun puettu nukke on kuvattu Helsingin taidemuseossa Tennis-
palatsissa Lelun lumo -näyttelyssä.

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

Marttanukke Pipsa on vauvan kokoinen ja sille voi pukea oikeita vauvanvaatteita. Marttanukkien valmistus alkoi Turussa 1908, kun paikallinen Mart-
ta-yhdistys ideoi kaupungissa asuville kotiäideille ansiotöitä. Vanhat nuket on tehty käsityönä, niiden päät ovat paperimassaa ja vartalot kangasta. 
Nukkien teollinen tuotanto loppui Turussa 1974, ja nykyisin nuken perintö elää harrastajien keskuudessa.
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Amerikansuomalaiset lähettivät 
silloin paljon paketteja Suomeen, 
lähinnä vaatteita ja joskus jotain ma-
keaakin suuhun pantavaksi. Niinpä 
meidänkin paketeissa oli yleensä 
vaatteita ja kenkiä, jotka vain harvoin 
sopivat kenenkään jalkaan, mutta oli-
vat meille pikkutytöille aivan ihania 
leikissä käytettäväksi. Vaatteet olivat 
myös usein aivan kummallisen suuri-
kuvioisia ja värikkäitä varsinkin sen-
aikaisten aikuisten makuun, mutta 
lapsille niistä saattoi tehdä mekkoja ja 
paitoja. Joku korea trikoomekko pää-
tyi meidän leikkeihin ja oli tosi hieno 
kantakenkien kanssa pidettäväksi. Ol-
tiin vuorotellen hienoja neitejä, hieno 
hattukin päässä. 

Jonkun kerran paketissa oli suuria 
punaisia möykkyjä, paperiin kääritty-
jä kuin karamellit. Emme oikein tien-
neet niiden tarkoitusta, mutta arvel-
tiin niiden kuitenkin olevan suuhun 
pantavia. Eivät ne kuitenkaan kara-
melleja olleet, eivät menneet millään 
rikki vaan pehmenivät vain eivätkä 
millään tahtoneet suuhun mahtua. 
Se oli ensimmäinen kosketus puruku-
miin, jota emme aikaisemmin olleet 
tienneet edes olevan olemassa.

Esimerkkinä kaiken puutteesta 
muistan, kuinka minut laitettiin osta-
maan kaupasta yksi omena (varmaan 
syksyllä -45). Omena piti jakaa sisarus-
ten kesken. Minulla oli sisar ja kaksi 
veljeä.

Aikana, jolloin kaikkeen tarvittiin 
ostokortti, omenoitakaan ei olut saa-
tavissa niin paljon kuin halusi. Minä 
ostin suuren punaisen omenan, jollai-
sen näin ensi kerran elämässäni. Pidin 
sitä kädessäni aikoen juosta viemään 
sen kotiin jaettavaksi, mutta kiusaus 
maistaa sitä vähän oli suuri ja niinpä 
haukkasin palan ja toisenkin ja niin 
meni koko omena. Arvata sopii, ettei 
vastaanotto kotona ollut kovin ystä-
vällinen. Paha omatunto vaivaa vie-
läkin.

Meitä lapsia oli naapurustossa aika 
paljon, niin että saimme esimerkiksi 
urheilukilpailut helposti aikaiseksi. 
Juostiin pikamatkaa, hypättiin aitoja 
ja seiväshyppyä. Välineet olivat tie-
tenkin itse tehtyjä, kuinkas muuten. 
Vanhin veljeni oli kätevä käsistään ja 
tarvittavat tekotarpeet löytyivät met-
sästä. Liikuntaa tuli kyllä tarpeeksi. 
Talvella hiihdettiin puusuksilla, jotka 
kyllä katkesivat hyvin helposti, ja las-
kettiin mäkeä kelkalla ja pahvin pääl-
lä. Mäenlaskussa villasukat ja monot 
kastuivat inhottavasti ja villahousujen 
ja sukkien välistä paleli. Äiti teki van-
hasta hameesta minulle pitkät hou-
sut, joista en olisi luopunut millään.

Aloitin koulun syksyllä 1946 ja se 
toi elämään paljon uusia asioita ja 
uusia kavereita. Elämä koheni vähitel-
len koko maassa, tuli tavaroita kaup-
poihin ja koteihin. Aikuisten huoli 
sotakorvauksista ja epävarmasta po-
liittisesta tilanteesta ei lapsen mieltä 
painanut. Tosin näin jälkeenpäin aja-
tellen aikuisten ahdingon jotenkin 
vaistosi.

Lapsuus jäi mieleen kangastele-
maan mieluisana, vaikka  se sattuikin 
aikaan, jolloin Suomella oli vaikeaa ja 
haasteet olivat tosi suuria.

Eila Otsamo

Kirjailija, toimittaja, kääntäjä, blogisti, Näkyvä Nainen ja NNKY-Näky -lehtien ko-
lumnisti Eila Jaatinen siirtyi ajan rajan taakse Peijaksen sairaalassa 26.2.2012. 

Häntä luonnehditaan kielen ja sanojen käytön mestariksi, ja ytimekkään ilmaisun opettajana 
hän toimi myös monille harrastajille, kuten NNKY:n jäsenlehden toimituskunnalle. Äitinsä suvun 
puolelta hän tunsi NNKY-liikkeen käytännön toiminnan ja merkityksen kohtaamis- ja keskustelu-
paikkana. Rohkeus, tinkimättömyys ja innostuminen uudesta sekä vahva sosiaalinen vastuuntunto 
kehittivät hänen tuotantoaan ja avasivat loppumattomia uusia näkökulmia. 

Kirjallisten töiden lisäksi ystävä- ja sukulaispiiri oppi tuntemaan hänen kätensä jäljen kynttilän-
tekijänä ja mm. idearikkaiden korttien askartelijana. Lisäksi hän harrasti musiikkia, lauloi suoma-
lais-saksalaisessa kuorossa ja osallistui kuoron lukuisille esiintymismatkoille.

Ystävyytemme ulottui neljälle vuosikymmenelle. Selatessani ja katsellessani Eilan tuotantoa ih-
mettelen kiitollisena, kuinka varhaisesta tuotannosta alkaen hän onnistuu vakuuttamaan lukijansa 
ja kuulijansa Luojamme rakkaudesta ja viisaudesta, vaikka inhimillisen matkan varrelle mahtui pal-
jon selittämätöntä surua ja menetyksiä. Viime joulun tienoilla ilo uudesta valaistusjärjestelmästä ja 
äänikirjojen helposta saatavuudesta kannusti häntä  jatkamaan kirjoittamista ja kirja-arvostelujen 
tuottamista. 

Nyt on uuden valon ja tuulen aika, Eila kirjoitti siitäkin jo kauan sitten: 

”... Minä kuljen kuin uudet silmät saaneena pitkin puutarhaa, lumen kattamia peltoja. Jotain hahmot-

tuu koko ajan sisälläni, saa uutta muotoa. En vielä tiedä, mitä elämästäni tulee... Mutta tunnen, kuinka 

rohkeuteni nousee, usko avaa hitaasti näköaloja eteenpäin.”
ja 

” Hän  on tuonut minut niiden pitkien käytävien kautta avarille pihoille, niitä  pimeitä teitä valoon 

ja tuuleen. Hän on laskenut tunnit, mitannut kärsimykseni, pitänyt mielessään ne itkuun tukehtuvat 

yöt. Mikään ei ole ollut Hänen silmiltään salassa, mikään ei unohtunut hänen armahtavan katseensa 

edessä. Hän näki miten paljon voin ottaa vastaan, missä kestokykyni rajat uupuvat.”  (Kirjasta Silmien 

takana tuuli. Kirjapaja1978.)

Pirjo-Liisa Penttinen

In Memoriam

Eila Jaatinen

Lelun 
lumo 

Lelun lumo -näyttely esit-
telee leikkikalujen historiaa 
ja muotoilua usean sadan 
vuoden ajalta. Näyttely on 
avoinna  25.5.2012 saakka 
Helsingin taidemuseo Ten-
nispalatsissa. 

Ohjelmassa myös työpa-
joja, satuopastus joka kuu-
kauden 2. sunnuntai klo 13, 
eläkeläisopastus joka kuu-
kauden 1. tiistai klo 11 sekä 
ilmaiset yleisöopastukset 
suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Tarkemmat tiedot: 
www.helsingintaidemuseo.fi.

Aukeaman lelut on ku-
vattu näyttelyssä. Kiitos ku-
vausluvasta museon henki-
lökunnalle!

”Jonkun kerran 
paketissa oli suuria 
punaisia möykkyjä, 
paperiin kääritty-
jä kuin karamel-
lit. Emme oikein 
tienneet niiden 
tarkoitusta, mut-
ta arveltiin niiden 
kuitenkin olevan 
suuhun pantavia.”

Mari Hyttinen

Eila Jaatinen (1952–2012)
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Arvatkaapa missä maassa 
NNKY ei voi käyttää k-kir-

jainta nimessään? 

Aivan, vastaus on Nepal, joka oli 
vuosina 1996–2006 sisällissodassa, 
jossa kuoli yli 13 000 ihmistä. Vasta-
puolina olivat maolaiset kommunistit 
ja Nepalin hallitus, joka oli julistanut 
kommunisteille sodan. Sisällissota 
päättyi kommunistien voittoon. Sen 
seurauksena maa luopui monarkiasta 
vuonna 2008. 

Sujana Lama on 25-vuotias nepa-
lilainen sairaanhoitaja ja NNKY-aktiivi. 
Hän asuu Nepalin pääkaupungissa 
Kathmandussa yrittäjävanhempiensa 
ja sisarustensa kanssa. – Olen vanhin 
tytär, minulla on kolme veljeä ja yksi 
nuorempi sisko. Harrastan kirjojen 
lukemista ja matkustamista, Sujana 
Lama kertoo.

Sujanalla ja hänen perheellään on 
myös yhteyksiä Suomeen, ajattelipa 
hän kerran tulla tänne opiskelemaan-
kin. Sujanan sisarella on suomalainen 
kummi, joka avustaa häntä opintojen 
läpiviemisessä.  Sairaanhoitajana ja 
NNKY:läisenä Sujana tutustui Suomen 
Lähetysseuran lähettiin ja terveyden-
hoitoalan konsulttiin Kirsti Kirjavai-
seen, joka on yksi Nepalin NNKY:n 
kunniajäsenistä. Diakonissa-kätilö 
Kirsti Kirjavainen päätyi nuorena nai-
sena Nepaliin vuonna 1977 ”sattu-
malta”, kun ei saanut viisumia Pakis-

taniin. Hän on perustanut Nepaliin 
avoterveydenhuollon järjestelmän. 

Kristityt edistävät kehitystä

Nepalissa lähetystyö on aina kes-
kittynyt kehitystyöhön, sillä lähetit 
eivät ole saaneet saarnata. Nepalin 
lähes 29 miljoonasta asukkaasta suu-
rin osa on hinduja. Väestöstä kristit-
tyjä on puoli prosenttia. Kristinuskon 
mukanaan ulkomailta tuoneet nepa-
lilaiset ovat perustaneet maan kirkot 
ja niitä myös johtavat nepalilaiset kir-
konjohtajat.  

Sujana Lama kuuluu evankeliseen 
kirkkoon, jonka kautta hän sai tietää 
NNKY:stä. – Halusin toimia nuorten 
naisten kanssa ja näin, että NNKY tar-
josi hyvät lähtökohdat palvella heitä. 
Liityin NNKY:hyn vuonna 2006 ja olin 
mukana monissa toiminnoissa. Vii-
me vuonna minut valittiin Nepalin 
NNKY:n hallitukseen, Sujana kertoo. 

Unelma lisäopinnoista

– Kymmenen kuukautta sitten 
aloin työskennellä yksityisessä sai-
raalassa täällä Katmandussa. Kristuk-
seen uskovana minä palvelen ihmi-
siä Jumalan rakkauden kautta. Kun 
aloitan työpäiväni, rukoilen Jumalaa 
antamaan minulle viisautta, voimaa 
ja halua palvella ihmisiä siten kuin 
he tarvitsevat. – Hoitotyön ammatti 
on kovaa työtä kotimaassani, jossa 

Nepalissa 
NNKY on osa maan sosiaalitointa

meidän täytyy palvella ihmisiä kär-
sivällisesti ja ystävällisesti. Nykyään 
nepalilaiset ovat paremmin tietoisia 
terveyteen liittyvissä kysymyksissä, 
joten jos tekee vähäisenkin virheen, 
se tuo ongelmia ihmisten elämään 
pysyvästi.  Yleisesti Nepalissa ihmiset 
odottavat hoitajiltaan hyvin tiivistä 
huolenpitoa, Sujana kertoo.

Sujana Lama on suorittanut hoi-
toalan kandintutkinnon, mutta haa-
veilee lisäpätevöitymisestä. 

– Unelmani on kasvattaa ammat-
titaitoani ja palvella ihmisiä, jotka 
ovat ruohonjuuritasolla, sairaalojen 
ulkopuolella. Haluan toteuttaa unel-
mani saavuttamalla hoitotieteen 
maisterin ja filosofian tohtorin tutkin-
not hyvässä yliopistossa, jotta voisin 
Jumalan rakkauden välityksellä us-
kollisesti palvella ihmisiä, yhteisöjä ja 
kansakuntaa.

NNKY sosiaalitoimen osana

Nepal Mahila Bishwasi Sangh eli 
Nepalin NNKY on ollut läheisessä 
yhteistyössä Nepalin hallituksen so-
siaalitoimen kanssa vuodesta 1995. 
NMBS eli Nepalin NNKY:llä on 200 
jäsentä. Yhdistyksessä toimii 30 va-
paaehtoista, viisi on palkattuja ja yksi 
on osa-aikainen kenttätyön koordi-
naattori. 

Nepalin NNKY:llä ei ole omaa 
rakennusta, vaan toimisto sijaitsee 

vuokratussa rakennuksessa. Nuorten 
Naisten keskuksessa on puolivälin-
koti ja kriisikeskus sekä majoitus- ja 
kokoontumistiloja, joissa tarjotaan 
kursseja ja neuvontaa mm. perhe- ja 
lakiasioissa. NNKY tarjoaa myös lu-
kutaito-, omistusoikeus- ja apuraha-
ohjelmia. Lisäksi tarjolla on tervey-
teen, johtajuuteen, ihmisoikeuksiin ja 
naisten voimauttamiseen tähtäävää 
koulutusta. Naisten taloudellista itse-
näistymistä yhdistys haluaa edistää 
taito- ja yrittäjäkoulutuksella, lainara-
haston ja oman myymälän avulla.

– Meillä on vain yksi kansallinen 
yhdistys ja yksi paikallinen yhteystoi-
misto. Jäseniä, jotka palvelevat eri ta-
voin paikallisissa yhteisöissä, on ym-
päri maata. Olemme verkostoituneet 
niin ruohonjuuri- kuin kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla.  Toimimme 
naisten, tyttöjen ja lasten ihmisoike-
uksien, terveyden, turvallisuuden, ih-
misarvon, vapauden ja oikeudenmu-
kaisuuden edistämiseksi. NNKY:ssä 
toimii myös Nuorten Naisten Kriisi-
keskus, joka on auki 24 tuntia vuoro-
kaudessa. Kriisikeskuksessa tarjotaan 
neuvontaa, oikeudellista neuvontaa 
ja väliaikaisia suojia niitä välittömästi 
tarvitseville, Sujana Lama kertoo.

– Meillä on myös oma hiv ja aids 
-ohjelma. Vuodesta 1999 olemme 
järjestäneet lukuisia hiv-tietoisuutta 
kasvattavia koulutuksia eri puolilla 
Nepalia. Ohjelmamme on ollut erit-

Kuulumisia maailmalta

Sujana Lama on ammatilleen 
ja Nepalin NNKY:lle omistau-
tunut sairaanhoitaja. Nepalin 
NNKY eli virallisesti Nepal 
Mahila Bishwasi Sangh on osa 
Nepalin yleistä sosiaalitointa. 

täin onnistunut, sillä tieto antaa kou-
lutetuille voimaa jakaa tietoa ja koke-
muksia muissakin yhteyksissä.

Hymyilevät kasvot palkintona

Nepalin NNKY:n haasteet ovat 
useimmille yhdistyksille tuttuja eli 
organisaation toimivuus ja jatkuvuus 
sekä syrjäseutujen naisten ja tyttöjen 
tavoittaminen. Lisäksi tarvetta kou-
luttamiselle ja stipendeille on enem-
män kuin resurssit sallivat, sillä apua 
tarvitsevia naisia etsiytyy yhä enem-
män NNKY:hyn.

– Haasteiden vastapainona on 
onnistumisen tunne, kun pystymme 
täyttämään tehtävämme ja visiom-
me. Olemme tyytyväisiä jos olemme 
voineet lisätä tietoisuutta koulutuk-
sen avulla niin, että naiset uskaltava 
korottaa ääntään epäoikeudenmu-
kaisuutta vastaan. Koulutuksen avulla 
naiset ja tytöt pystyvät rakentamaan 
luottamusta ja jakamaan oppimiaan 
asioita muiden kanssa. On myös an-
toisaa tutustua muiden yhteisön ih-
misiin ja ideoihin. Naiset ovat olleet 
erityisen tyytyväisiä taitokoulutuk-
seen, joiden avulla he pystyvät aut-
tamaan perheitään. Olemme ylpeitä 
kun voimme auttaa naisia, tyttöjä ja 
lapsia ja nähdä hymyt heidän kasvoil-
laan, Sujana toteaa.

Anne Lagerstedt

World YWCA

Anne Lagerstedt

Nepal Mahila Bishwasi 
Sangh eli Nepalin NNKY:llä 
on 200 jäsentä. Naisten kes-
kuksessa on puolivälinkoti 
ja kriisikeskus sekä majoi-
tus- ja kokoontumistiloja, 
joissa tarjotaan kursseja ja 
neuvontaa mm. perhe- ja 
lakiasioissa. 
Nepalin NNKY tarjoaa myös 
lukutaito-, omistusoikeus- 
ja apurahaohjelmia. Lisäksi 
tarjolla on terveyteen, joh-
tajuuteen, ihmisoikeuksiin 
ja naisten voimauttamiseen 
tähtäävää koulutusta. Nais-
ten taloudellista itsenäisty-
mistä yhdistys edistää tai-
to- ja yrittäjäkoulutuksella, 
lainarahaston ja oman myy-
mälän avulla.
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50 vuotta sitten vuonna 1962 liityin opiske-
lijatyttönä Tampereen NNKY:n jäseneksi. 

Sen jälkeen olen saanut kokea monta ikimuistoista 
NNKY-tapahtumaa ja tavannut toinen toistaan iha-
nampia ihmisiä eri puolilla maailmaa. NNKY:n arvot 
ovat syventyneet ja kantaneet elämänkoulussani. 
Myös tapaamani ihmiset ovat valtava elämän rikka-
us. Tässä yksi esimerkki.

Suomeen tuli vuonna 1989 Tšekkoslovakian eku-
meeniselta neuvostolta kutsu lähettää naisvaltuuskunta 
Tšekkoslovakiaan. Päätöstä käsittelivät lähinnä kirkkom-
me kansainvälisen  naistyön neuvottelukunta ja Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston naisjaosto. 

Lähtijöiksi valittiin ev.lut. kirkon kansainvälisen nais-
työn neuvottelukunnasta teol.tri Eija Köntti matkanjohta-
jaksi ja toiseksi jäseneksi tiedottaja Eeva-Liisa Tolvanen 
(Rovaniemen seurakunta). Suomen Ekumeenisen Neuvos-
ton naisjaostosta Iiris Rajamaa (Metodistinen kirkko) ja 
Merja Immonen (Katolinen kirkko) sekä silloisesta Lehto-
rien yhdistyksestä pastori Silja Forsberg ja NNKY:stä  Aila 
Niinikoski. Emäntänä Prahassa oli heidän Ekumeenisen 
Neuvoston pääsihteeri pastori Anezka Ebertova. Matkan 
ajankohta oli 21.–28.10.1989. 

Vierailumme alkupäivinä tapasimme monia eri kirk-
kojen, naisjärjestöjen ja rauhantoimikunnan edustajia. 
Itse olin jo aikaisempina vuosina oppinut tuntemaan 
Tšekkoslovakian ensimmäisen NNKY:n pääsihteerin Hana 
Frankovan ja pastori Jana Kalusovan. Pyynnöstäni he 
tulivat tapaamaan meitä ja kertomaan mitä vuodet 1968-
1989 olivat merkinneet heille, heidän perheilleen ja kan-
salleen. Saimme syvyyttä ymmärtää heidän elämäänsä. 

Vierailumme loppupäiviksi sattui sitten yllättäen hei-
dän niin kutsuttu samettivallankumous. Näimme tykit, 

sotilaat ja ”svobodaa” (vapaus) kaduilla huutavat ihmis-
massat. Oli pelkoa. Oli jännitystä. Oli todellista vapauden 
kaipuuta.  Tuo vierailu Prahassa oli meille valtava yhdis-
tävä tekijä!

Vierailun jälkeen olemme kokoontuneet toistemme 
kodeissa 4–5 kertaa vuodessa illastaen ja kuulumisia vaih-
taen. Kuulumisiin sisältyvät kaikki perhetapahtumat sekä 
ekumeeniset, kirkolliset, järjestölliset tapahtumat unoh-
tamatta Praha-tapahtumia. Alkuvuosina, kun Eeva-Liisa 
vielä asui Rovaniemellä, teimme Taiteiden Yön matkan 
sinen ja tutustuimme Lapin kulttuuriin. Sittemmin Eeva-
Liisa muutti Helsinkiin ja tapaamiset tulivat helpommiksi. 

Viime vuosina tapaamisissamme on myös ollut yh-
dessä etukäteen sovittu keskusteluteema, esimerkiksi 
oma lapsuus, perhe, arvostamani suomalainen nainen tai 
naiskirjailija, mikä vanhuudessa risoo yms. Ryhmämme 
on myös kasvanut vuosien myötä. Merjan kaksoissisar 
Tellervo on nyt mukana tapaamisissamme. 

Vuonna 1991 Tšekkoslovakiasta saapui neljän nai-
sen valtuuskunta vastavierailulle Suomeen. Järjestimme 
heidän vierailunsa Helsingissä. Myöhemmin olemme 
tehneet yksityisesti 10-vuotis- ja 20-vuotisjuhlamatkat 
Prahaan. Tapasimme vuoden 1999 matkalla Anezka Eber-
tovan ja Hana Frankovan sekä vuosina 1999 ja 2009 Jana 
Kalusovan, joka tuli Brnosta asti meitä katsomaan. Heille 
meidän tapaamisemme ja kuulla meidän kirkkomme ja 
järjestöjemme kuulumiset ovat merkinneet paljon.

Olen todella kiitollinen, että kerran tulin valituksi tä-
hän valtuuskuntaan ja että saan yhä nauttia sen anta-
masta henkisestä ja hengellisestä annista sekä upeista 
illallisista. Ryhmänä kannamme toinen toisiamme ja pi-
dämme toinen toisemme ekumeenisesti ajan tasalla. 

Aila Niinikoski

Aila Niinikoski:
NNKY:n arvot ovat kantaneet 
elämänkoulussani

Aila Niinikoski vieraili ekumeenisen naisvaltuuskunnan mukana  Tšekkoslovakiassa ensimmäisen kerran vuonna 1989. Sen jälkeen ryhmä on kokoon-
tunut säännöllisesti Suomessa ja käynyt omatoimisilla juhlamatkoilla Prahassa.  Prahan syksystä vuonna 2009 nauttivat Tellervo Immonen (pöydän 
ympärillä  vas.), Jana Kalusova, Eija Köntti, Aila Niinikoski (seisoo takana), Eeva-Liisa Tolvanen, Silja Forsberg ja Merja Immonen (edessä).

Tervetuloa mukaan naisten ja 
tyttöjen ekumeeniseen ja kan-
sainväliseen liikkeeseen! NNKY:n 
jäseneksi voi liittyä täyttämällä 
jäsenhakulomakkeen kotisivuilla 
www.ywca.fi. 

NNKY-paikallisyhdistysten jäsen-
maksujen suuruus vaihtelee yhdis-
tyksittäin ja on noin 6–30 €.

Suomen NNKY-liiton kannatus-
jäsenten jäsenmaksut löytyvät 
kotisivujen lomakkeesta. Liiton 
kannatusjäseniksi voivat liittyä oi-
keuskelpoiset yhteisöt sekä hen-
kilöt.

Lisätietoja antaa Suomen NNKY-
liiton toimistonhoitaja 
Leila Variola, p. (09) 4342 2911, 
leila.variola@ywca.fi.

Kutsu:
Tervetuloa NNKY:n

työntekijäpäivään 10.5. ja
järjestöpäiville 6.–7.10.

Suomen NNKY-liitto järjestää NNKY:n yhteistä koulutusta teemalla Naiset 
luovat turvallisen maailman. Toukokuussa NNKY-yhdistysten työntekijät 
kokoontuvat otsikolla  Turvallisuutta työhön – järkeä järjestöön. Loka-
kuun alussa NNKY:n vapaaehtoiset ja vastuunkantajat ovat tervetulleita 
järjestöpäiville Asikkalaan laadukkaaseen Lehmonkärki-keskukseen, jos-
sa päivien järjestelyissä mukana Vääksyn NNKY.

TYÖNTEKIJÄPÄIVÄ
 
Turvallisuutta työhön – järkeä järjes-
töön
 
NNKY-yhdistyksissä työtä tekevät ja 
palkkaa nauttivat, tervetuloa NNKY:n 
työntekijäpäivään torstaina 10.5.2012 
klo 10-17 Hotelli Helkan kokoustilaan, 
Pohjoinen Rautatiekatu 23, 00100 Hel-
sinki.
 
Ohjelma: 
Klo 10.00 Tervetulokahvit
10.30 Jäsenrekisterit ajan tasalle, kou-
luttajana Kehätieto Oy
13.00 Lounas Helkan Keittiössä
14.00 Miten rakennetaan turvallisuu-
den tunnetta järjestössä? Innovaatio-
päällikkö Anne Ilvonen OK-opinto-
keskuksesta, kommenttipuheenvuoro 
Tarja Juntunen Joensuun NNKY:stä
16.15 Tiedotustuokio
16.45 Yhteenveto ja rukoushetki
17.00 Näkemiin

Ilmoittautuminen 26.4. mennessä: 
leila.variola@ywca.fi, p. (09) 4342 2911.

JÄRJESTÖPÄIVÄT
 
6.–7.10.2012 Asikkalan Lehmonkär-
jessä, www.lehmonkarki.fi

Tervetuloa kaksi osallistujaa kustakin 
paikallisyhdistyksestä NNKY:n järjes-
töpäiville! Ohjelmassa luentoja, virkis-
tystä, elämyksiä, NNKY:n logon julkis-
taminen, rukousta sekä ajankohtaisia 
työpajoja. 

Alustava ilmoittautuminen 1.6. ja sito-
va ilmoittautuminen 14.9. mennessä 
leila.variola@ywca.fi tai (09) 4342 2911. 
Kerro myös mihin työpajaan osallistut, 
vaihtoehdot ovat: 
1) Kädentaidot
2) Runopaja
3) Draamapaja,  
4) Luontoretki
5) Rahoituksen hakeminen
6) Etsitään uusia jäseniä

Järjestämme bussikuljetuksen lauan-
taina Lahdesta Lehmonkärkeen ja sun-
nuntaina takaisin. Tarkempi ohjelma 
löytyy kotisivuilta: www.ywca.fi

NNKY:n jäseneksi?
NNKY:n jäsenedut

Suomen NNKY-liitto tarjoaa 
NNKY:n jäsenille seuraavat edut:

* Jäsenlehti Näkyvä Nainen kuu-
desti vuodessa
* Jäsenalennus Hotelli Helkassa 
Helsingissä
* 20 %:n alennus ravintola Helkan 
Keittiön á la carte -hinnoista (ei 
koske lounasta)
* 10 %:n alennus Tunturikeimiön 
palveluista.

Lisäksi paikallisyhdistykset antavat 
omille jäsenilleen alennusta mm. 
kurssien, retkien, leirien ja osallis-
tumismaksujen hinnoista.

Aila Niinikosken arkisto
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Lutherin, Calvinin ja Zwinglin 
sekä muiden tunnettujen refor-
maattoreiden eli uskonpuhdis-

tajien työ 1500-luvulla jätti varjoonsa 
naiset, jotka samalla tavalla henkensä 
ja asemansa vaarantaen omistautuivat 
rohkeasti ja älykkäästi uskonkysymys-
ten tutkimukseen ja opetukseen.  Uusi 
teologia tarjosi haasteen, johon niin 
naisten kuten miesten piti ottaa kan-
taa. Pitääkö pelastus ansaita, vai onko 
se sittenkin lahja?!

Teologisesti reformaatio vapautti ihmiset uskonnol-
lisista väärinkäytöksistä ja tarjosi pelastusvarmuuden 
luottamuksessa yksin Kristukseen. Mutta tasa-arvon nä-
kökulmasta vapautuksen sanoma ei ole vieläkään täysin 
toteutunut ja on jatkuvassa vaarassa joutua menetetyksi. 
Muutos oli kuitenkin naisten kannalta merkittävä aikai-
sempaan verrattuna. 

Reformaatio oli kuitenkin takaisku niille naisille, jotka 
menettivät yhteisön hyväksymän julkisen uskonnollisen 
roolin profeettoina ja mystikkoina. Luostarien lakkautta-
minen riisti naisilta naisjohtoisen, turvallisen yhteisön ja 
opiskelumahdollisuudet. Naimattomien nunnien uskot-
tiin kokevan naimattomuuslupauksesta vapautumisen 
ilosanomana, joka saisi heidät innostumaan uudesta 
uskosta. Mutta vain pieni osa nunnista hylkäsi luostarin. 
Muut halusivat pitää luostarilupauksensa, joka takasi 
heille henkisen vapauden ja turvan. 

Avioliiton kutsumus ja kahle

Moni nainen oli kuitenkin joutunut luostariin vas-
ten tahtoaan esimerkiksi perheen köyhtymisen vuoksi. 
Luostarin jättäneet naiset olivat hyvin erikoisen tilanteen 
edessä. Heitä ei juuri huolittu takaisin kotiin, vaan heidän 
oli löydettävä puoliso voidakseen selviytyä. Luther ke-
hotti pappeja avioitumaan. Entiset nunnat olivat haluttu-
ja pappien vaimoja, sillä heillä oli teologista koulutusta. 
Reformaatio tarjosikin naisille uuden aseman. Papin vai-
mona nainen saattoi vaikuttaa yhteiskunnassa evankeli-
sen uskon juurtumiseen ja leviämiseen.

Reformaation 
naiset  

– Jos miehet eivät hoida tehtäväänsä, 
on kutsuttava naiset asialle

Iiris Kallunki
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Katharina ”Käthe” von Bora on tunnetuin luostarista 

karannut nunna ja papin vaimon toimenkuvan luoja. Kät-
he Luther tunnetaan legendaarisena perheenemäntänä, 
joka piti ison talouden pysytyssä ja ruokki sekä majoitti 
jatkuvaa ihmisvirtaa, joka tuli pappilaan Lutheria kuun-
telemaan. Hän oli kuitenkin myös teologisesti merkittävä 
nainen, sillä Luther arvosti hänen mielipiteitään ja käy-
tännöllisyyttään myös uskonasioissa. Käthen työ oli evan-
keliumin elämistä käytännössä. Lutherin ja Katharinan 
rakkaustarina on siitä mielenkiintoinen, että kumpikaan 
ei saanut haluamaansa, mutta he saivat toisensa. Heidän 
avioliittonsa on mitä ilmeisimmin ollut onnellinen. 

Naisten teologiaa Raamatun arvovallalla

Reformaatio ei parantanut naisen sosiaalista asemaa, 
sillä se näki naisen paikaksi ainoastaan kodin. Reformaa-
tion edistymiselle ja juurtumiselle oli edullista säilyttää 
patriarkaaliset rakenteet. Sen sijaan Raamatun arvovallan 
palautus antoi eväät myös naisten harjoittamalle teologi-
alle. Naiskirjoittajien osoittama raamatuntuntemus kom-
pensoi korkeamman koulutuksen ja titteleiden puutetta. 

Tunnetuimmat reformaation naiset olivat enimmäk-
seen aatelisia ja kuninkaallisia, jotka saivat nauttia hyvää 
kotiopetusta. Heillä oli runsaasti suhteita vaikutusvaltai-
siin ja korkea-arvoisiin vallanpitäjiin sekä maallisissa että 
hengellisissä piireissä sekä myös uskonpuhdistajiin. Kor-
kea-arvoinen asema oli avuksi, mutta ei se täysin varjellut 
vaaroilta eikä vaikeilta ristiriidoilta. Silti nämä naiset pyr-
kivät rohkeasti sovittelemaan uskonnollisia riitoja ja sotia 
tarjoamalla ekumeenista ja sovinnollista henkeä sekä tur-
vapaikkoja vainotuille uskonsisarille ja -veljille.  

Englannin kuningatar Elisabeth I tuki liturgisen ja 
teologisen mallin luomista, jolla lopetettiin Englantia re-
pivät uskonsodat ja palattiin uskonnolliseen yhteyteen.  
Pamflettien kirjoittajana tunnettu Argula von Grumbach 
kutsuttiin Augsburgin valtiopäiville 1530. Kuningatar 
Jeanne d’Albret ja aatelisrouva Elisabeth Braunschweig 
osallistuivat lainlaatimiseen ja vaikuttivat Tunnustuskirjo-
jen muotoutumiseen ja reformaation juurtumiseen. Nai-
set kirjoittivat teologiaan ja kirkkojärjestykseen liittyviä 
kirjeitä, kirjoja ja pamfletteja, toiset kustansivat niitä. Uusi 
usko ei olisi levinnyt ja juurtunut ilman naisten merkittä-
vää panosta. Se olisi jäänyt vain akateemisten miesten ja 
pappien liikkeeksi. 

Entistä nunnaa ja pastorin vaimoa Marie Dentiéreä 
voisi kutsua ensimmäiseksi ”feministiksi”, sillä hän kir-
jeissään perusteli evankeliumin valossa naisen oikeutta 
palvella Jumalaa. Jos miehet eivät hoida hommaansa, on 
kutsuttava naiset asialle.

Kuningattaret suojelijoina

Sotien ja uskonvainojen repimässä Euroopassa hu-
genottien eli Ranskan uskonpuhdistuksen ”suojelijoita” 
olivat kuningatar Margareeta Navarralainen ja hänen 
tyttärensä Jeanne d’Albret, jotka myös olivat sveitsiläisen 
reformaattorin Jean Calvinin tärkeitä taustatukijoita.  Ku-
ningatar Jeanne d’Albret oli siitä harvinainen monarkki, 
että hän ei sallinut uskonnon puolesta tappamista. On 
huomattava, että muun muassa Margareeta Navarralai-
nen oli virallisesti katolilainen, vaikka oikeasti hän kannatti 
protestanttista oppia. 

Italiassa uskonpuhdistusta edistivät Ranskan kunin-
kaan Ludvig XII:n tytär, Renée Ranskalainen ja hänen 
lastensa kotiopettaja Olimpia Fulvia Morata.  Olimpia he-
rätti suurta huomiota älykkyydellään ja naiselle poikkeuk-
sellisella oppineisuudellaan.  Hänellä oli siitä harvinainen 
avioliitto, että hänen miehensä tuki häntä. Lapsettomuus 
puolestaan salli hänen omistaa aikansa tutkimukselle ja 
kirjoittamiselle.

On se vaan niin surullista, että miesten sitkeä patriar-
kaalisten etujensa puolustus on estänyt melkein koko-
naan parin viime vuosituhannen aikana naisten annin pe-
lastussanoman levittämiselle. Voi hyvin kuvitella kuka on 
asiantilaan hyvin tyytyväinen…

Anne Lagerstedt

Kirja: 
Reformaation naisia. Kirsi Stjerna. Kirjapaja.

Teologian tohtori Kirsi Stjerna on reformaation kirkkohistorian 
professori, joka johtaa Gettysburgin Luther-tutkimuksen instituuttia 
Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa. Stjerna tutkii kirjassaan Reformaati-
on naisia, mitä naiset ajattelivat 1500-luvulla reformaatiosta, millai-
nen rooli heillä oli tapahtumissa ja miten reformaatio vaikutti naisten 
elämään. Reformaation naisia on välillä dramaattista kerrontaa kärjis-
tyvistä perheristiriidoista, juonittelusta ja väkivallasta. Reformaatiota 
kannattavat naiset joutuivat usein aviomiestensä, lastensa ja valtaapi-
tävien intressien väliin. Toisaalla heitä hiostivat sekä katolinen kirkko 
että reformaattorit, joista Jean Calvin näyttää olleen hankalin tapaus. 

    Naisten oppineisuutta ja siveyttä pidettiin ennen vastakkaisina. Niinpä opinhaluiset nai-
set saattoivat löytää itselleen turvapaikan ainoastaan luostareista, joissa oppiminen ja teolo-
ginen pohdinta olivat naisille sallittuja.  Yhteiskuntaan syntyi kuitenkin uusi rooli naisille, kun 
reformaatiossa pappien selibaatista luovuttiin. Erityisesti reformaattoreiden vaimoilla, kuten 
Martti Lutherin vaimolla Katharina von Boralla, oli uranuurtajan tehtävä pappilan rouvana.  
Stjerna esittelee kirjassaan kymmenen naista, jotka vaikuttivat Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa ja 
Italiassa. Pohjoismaistakin löytyvät omat reformaatiota edistäneet naiset. Kirsi Stjerna houkut-
teleekin tutkimuksellaan muita naisteologeja tarttumaan aiheeseen, josta ei todellakaan ole 
sanottu vielä viimeistä sanaa.

Anne Lagerstedt

Kuningatar Margareeta 
Navarralaisella oli 

keskeinen rooli 
reformaation tukijana, 

monipuolisena 
kirjoittajana, 

humanistisena 
vaikuttajana ja 

protestanttisena 
mystikkona.

Argula von Grumbach oli maallikkokirjailija, joka ehti julkaista runsaasti tekstejään ennen kuin 
sensuuri tiukentui . Hänen ja Katharina Schütz Zellin teokset osoittavat, kuinka suuria sosiaali-
sia muutoksia reformaation teologian täydellisestä toteutumisesta olisi voinut seurata. Katharina 

”Käthe” voin Bora Luther on jäänyt historiaan tunnetuimpana luterilaisuuden äitinä, sillä hän 
mahdollisti Martti Lutherin teologisen menestyksen hoitamalla käytännöllisyydellään suurtalout-
ta. Lutherien vieraanvaraisuutta nauttineet opiskelijat ja teologit veivät uutta uskoa mennessään 

ympäri Keski-Eurooppaa.

Kuva: http://en.wikipedia.org
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Usko, toivo ja rakkaus
 –  elämänkoulun aakkoset

Vanhan sananlaskun mukaan ”puhuminen on kultaa, 
mutta vaikeneminen hopeaa”. Tämän ”etelän kuumaveri-
sempiä ja seurallisempia” kanssaeläjiämme kummastutta-
van seikan lisäksi maamme on ollut tunnettu maailmalla 
vanhastaan myös vihreän  kullan maana. Jossain siellä 
korpien kätköissä, kaukana asutuksesta ja ruuhkista, met-
sämaisemissa, suojaavien honkien välissä jo esivanhem-
pamme  osasivat  nauttia ympäröivästä luonnosta, sen kau-
neudesta, ja imivät metsämaiseman eheyttävää energiaa 
pystyttäen jopa asuinsijansa sinne korpien kätköihin. 

Yhä vieläkin – meillä nykyisilläkin sukupolvilla – on haa-
ve ja kaipuu mennä tiettömien taipaleiden taakse nautti-
maan vapaudesta ja vilvoittavista  kymmenistä tuhansista 
järvistä. Tätä kutsutaan epäoikeudenmukaisesti joskus 
myös ”Jumalan selän taakse menemiseksi”. Mitä ilmeisim-
min me täydellisesti uskomme ja toivomme, että juuri sel-
laisessa ympäristössä toisaalta olemme mahdollisimman 
kaukana muista, mutta toisaalta juuri näin voimme löytää 
miltei ”kadotetun itsemme”.  Jumalan selän takana olemi-
nen onkin myönteisyyttä elämässämme!

Juttu elämänkoulusta 

Harvaan asuttu maamme on todella metsäisää – len-
tokoneesta ja ilmasta se on helppo havaita. Me olemme 
kuitenkin kiistatta globaaleja urbanisteja, mehän olem-
me osa Eurooppaa, osa sen erityyppisten kansallisuuk-
sien ominaispiirteistään  maailmalla tunnettua kirjoa, 
vaikka tavoiltamme meidät luokitellaaankin aivan toi-
senlaisiksi kuin puheliaat, sosiaaliset ja iloiset ”euroop-
palaiset” naapurimme. Toisenlaisiksi, mutta sehän ei tar-
koita vähempiarvoisuutta!

”Metsäisen omintakeisen” kulttuurimme sanotaan 
olevan liian nuori verrattuna vanhoihin korkeakulttuuri-
siin alueisiin – Kreikkaan ja  kaikkiin  ns. Välimeren mai-
hin. Meillä on kuitenkin lukuisa määrä hyviä ja myöntei-
siä asioita ympärillämme, joista meidän olisi syytä olla 
kiitollisia ja iloita niistä vilpittömästi joka päivä. Oikeas-
taan meidän pitäisi osata myös rakastaa juuri näitä jo-
kapäiväisiä ja arkisen tuntuisia ja joskus alkukantaisena 
pidettyjä elämänasioitamme!

”Usko on 
heittäytymistä 
70 sylen 
syvyyteen. 
Vain se, joka 
uskaltaa hypätä 
näin syvälle, 
saa tuntea 
horjumattoman 
kallion 
jalkojensa 
alla”.

Sören Kierkegaard

Jokaisella meistä on omanlaisensa elämä 
elettävänään. Toisinaan haluaisimme kui-

tenkin elää mieluummin jonkun toisen elämää 
kuin omaamme. Oma arkipäiväisen tuntuinen 
elämämme ei aina tunnu houkuttelevalta, sen 
sijaan muiden elämä saattaa sivusta katsottuna 
sisältää kaikkia niitä aineksia, joita omasta elä-
mästämme puuttuu, näin ainakin saatamme hai-
rahtua uskomaan.

Sanotaan, että juuri me suomalaiset olemme eri-
tyisen hiljaisia ja puhumattomia. Verrattaessa moniin 
muihin kansallisuuksiin me emme ole useinkaan seu-
rallisia, vaan haluamme olla omissa oloissamme. Juuri 
me menemme linja-autossakin istumaan mahdollisim-
man kauas muista sille ainoalle vapaalle penkkiriville, 
joka on vielä jäljellä, ettei tarvitsisi sanoa vieruskave-
rille mitään.

Pirjo-Liisa Penttinen
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Kirjoja, 
   kirjoja

Pyhää arkea kertoo neljän 
suomalaisen nuoren, Jaakon 

(ort.), Lauran (kat.), Saaran (lut.) ja Hei-
kin (hell.) elämästä kristittyinä arjessa. 
Nuoret kertovat uskostaan, yhteisös-
tään ja unelmistaan omassa ympäris-
tössään ilman studiopönötystä.  Usko 
on useimmille heistä kodin perintöä 
Lauraa lukuun ottamatta, joka löysi 
tiensä kirkkoon ilman perheen vaiku-
tusta.

Dokumentti kurkistaa ensim-
mäistä kertaa suomalaisen nuoren 
pohdintoihin kristittynä elämisestä 
ekumeenisesta näkökulmasta. Kuva 
on rosoinen, arkinen, syvällinen ja 
vähän hapuilevakin. Elokuvan on oh-
jannut Heikki Repo ja se on tuotettu 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
nuorisojaoston ja Myrskykallio-Filmin 
yhteistyönä.

Elokuva nuorista, uskosta, elämästä

Toinen sukupuoli 2. Simone de 
Beauvoir. Tammi. Suom. Iina Kos-
kinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruo-
nakoski.

Lähes 700 sivua tiukkaa feminis-
miä voi näyttää pelottavalta urakalta, 
mutta kirjan lukeminen todella kan-
nattaa. Toisen sukupuolen ensimmäi-
sessä osassa Tosiasiat ja myytit Simo-
ne de Beauvoir selvitti, miten nainen 
on päätynyt alisteiseen asemaansa. 
Toisessa osassa Eletty kokemus hän 
tutkii, miten naisten omat kokemuk-
set ruumiista, seksuaalisuudesta, rak-
kaudesta, parisuhteesta ja vanhem-
muudesta rakentuvat historiassa ja 
1940-luvun Euroopassa. Beauvoirin 
teos on kerta kaikkiaan vangitseva 
lukukokemus. Hän ei pelkästään ku-
vaa naisen alisteista asemaa miesten 
maailmassa, vaan hän myös työntää 
naisia hyväksymään sen, että vapau-
tuminen vaatii paljon työtä ja oman 
narsisminsa unohtamista. Nainen, 
joka on löytänyt itsensä, ei ole enää 
neuroosiensa vanki, vaan uskalias ja 
valmis kilpailemaan täysillä kierrok-
silla asemastaan auringossa. Passii-
visuus ja itseluottamuksen puute, 
joihin nainen kasvatuksessa on pako-
tettu, ovat hänen suurimmat viholli-
sensa.

  Beauvoir tarkastelee uskontoa 
vain ihmisen luomana rakenteena, 
jossa kirkon on pakko pitää naiset ku-
rissa pysyäkseen pystyssä.  Jumalan 
lupaukset tulevasta tasa-arvosta ja 
vaivoista vapaasta ruumiista tulevas-
sa elämässä hän näkee vain jonkin-
laisena itsepetoksena ja korvikkeeksi 
tarkoitettuna lohtuna. Ristiriitaista 
kyllä, samalla hän kuitenkin toisaalla 
tunnustaa Avilan Teresan täytey-
denkokemuksen Jumalassa. Aikansa 

lapsena Beauvoir näkee sosialismissa 
naisen vapautumisen todellisena. Me 
jälkiviisaina voimme todeta, että näin 
ei käynyt.  

Pieni kirja pahuudesta. Ann He-
berlein. Atena. Suom. Ulla Lempi-
nen.

Ihmisen kekseliäisyys pahuudessa 
ei lakkaa hämmästyttämästä, mutta 
onko hämmästykseen todella aihet-
ta? Entä onko pahuus vain suhteellis-
ta, kulttuurin ja olosuhteiden aiheut-
tamaa? Ruotsalaisen teologin, etiikan 
tutkijan ja yhteiskuntakriitikon Ann 
Heberleinin teos Pieni kirja pahuudes-
ta etsii perinjuurisesti avainta pahuu-
den arvoitukseen sekä pahuudente-
oista että kulttuurista.  Voiko ihmistä 
yleensä sanoa pahaksi? Miksi olem-
me niin haluttomia käsittelemään 
pahuutta ympärillämme? Emmekö 
todellakaan voi pahuudelle mitään, 
tekijä haastaa.

    On vaarallista vaieta siitä, mik-
si tavallisista ihmisistä tulee julmia 
kiduttajia, koulusurmaajia tai Josef 
Fritzlin ja Wolfgang Priklopilin kaltai-
sia hirviöitä. Heberlein näkee pahuu-
den kasvavan ihmisten tuntemasta 
pelosta ja voimattomuudentunteesta 
vääryyksien ja epätasa-arvon hallitse-
massa maailmassa. Kuten luokkato-
verien välinpitämättömyys kiusaajan 
rääkätessä uhriaan myös kansan hil-
jaisuus jonkun ryhmän vainoissa vä-
littää hyväksyntää väärälle teolle. Syy 
on se, että se on helppoa ja mukavaa! 

   Ann Heberlein tarkastelee ai-
hetta historian, filosofian, teologian 
ja kulttuurin näkökulmasta. Hänen 
mielestään rikoskirjallisuuden suosi-
on salaisuus on se, että se auttaa ih-

misiä käsittelemään ahdistustaan pa-
han edessä. Teologian näkökulmasta 
tekijä pohtii myös Saatanan osuutta 
pahuuden selittäjänä. 

  
Heberleinilta on aiemmin ilmes-

tynyt syyllisyyttä käsittelevä teos ja 
paljon kiinnostusta herättänyt oma-
kohtainen kirja kaksisuuntaisesta 
mielialahäiriöstä nimellä En tahdo 
kuolla, en vain jaksa elää. 

Sisäinen linna. Avilan Teresa. 
Kirjapaja. Suom. Seppo A. Teinonen

Poikkeuksellisen lahjakas nais-
mystikko, Avilan Pyhä Teresa (1515–
1582) eli vastauskonpuhdistuksen 
ajan Espanjassa. Teresa Avilalainen 
oli aikansa merkittävimpiä kirkollisia 
uudistajia ja mystikkoja, joka on myös 
julistettu Katolisen kirkon kirkon-
opettajaksi. 

Uusintapainos kirjasta Sisäinen 
linna kertoo Jumalan vaikutuksesta 
ihmisen elämässä. Teresa ottaa lähtö-
kohdakseen Jeesuksen sanat: ”Minun 
isäni kodissa on monta asuinsijaa”. Te-
resa näkee kristallisen linnan, jossa oli 
seitsemän sisäkkäistä tilaa, kussakin 
näistä oli lukuisia asuntoja. Rukouk-
sessa ihminen vaeltaa linnan huo-
neissa kohta keskustaa, jossa odottaa 
Jumala. Teresa tekee yhä ajankohtai-
sia psykologisesti tarkkanäköisiä ha-
vaintoja hengellisestä kasvusta ja sen 
kompastuskivistä. Johdannon uudis-
tettuun teokseen on laatinut dosentti 
Maiju Lehmijoki-Gardner Helsingin 
yliopiston Kirkkohistorian laitokselta. 

 Anne Lagerstedt

Elokuva kestää puoli tuntia ja se 
sopii  esitettäväksi missä vain järjes-
töjen, uskonnonopetuksen ja seu-
rakuntien nuorisotyön virikkeeksi ja 
ekumeenisen keskustelun pohjustuk-
seksi. Elokuva tekstitetään englannik-
si ja julkaistaan DVD:nä kevään aikana 
ja sitä voi tilata Suomen ekumeeni-
sesta neuvostosta.

Anne Lagerstedt

Kirjoja, kirjoja
Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan?

Useissa yhteyksissä huomaamme, että peruspiirteel-
tään ihminen on muutunut niin kovin vähän sadoissakaan 
vuosissa. Nykyihmisinä meillä on puhdasta spesiaalista 
erityistietoa yhä enemmän yhä vähemmästä esivanhem-
piimme verrattuna. Tietomäärä on suuri, mutta keskimää-
rin kuitenkin hyvin kapea-alainen. Se, miten sivistyneetkin 
ihmiset toimivat isoissa ja tärkeissä asioissa,  kertoo paljon  
puolestaan, että koulutettuina aikuisina ja vastuunkan-
tajina emme osaa ”lukea” luontoa juuri paremmin kuin 
esikoululaisetkaan. Valmistamistamme tarpeelliseksi luu-
lemastamme esineistöstä useimmat kuuluvat turhuuk-
sien kirjoon, eivät niiden muutaman kymmenen harvan 
tarpeellisen ja välttämättömän käyttöesineistä koostuvan 
”huoltopakkimme” sisältöön.

Toimimme myös usein itsekkäästi korostaaksemme 
omaa tärkeyttämme. Yhteisen hyvän ajatteleminen ja vas-
tuuntuntomme lähimmäisistä eivät myöskään kerro kovin 
paljon korkeasta sivistyksestä eivätkä ole ensimmäisinä 
tukemassa Pisa-tutkimuksin todennettua erinomaista kou-
lutusjärjestelmäämme. Osamme lukea, mutta emme vält-
tämättä ymmärrä lukemaamme emmekä kuulemaamme. 
Paljon käytetty käsite yhteisöllisyys ja kaikki siihen kietou-
tuva moninainen rikkaus  eivät useinkaan merkitse meille 
egoismin syndroomaa oireileville ja enemmän tai vähem-
män  turhuuksiin hullaantuneille yhtään mitään.

Luottamus muihin ja jättäytyminen muiden varaan on 
se, mitä monet meistä vastustavat perin juurin. Vasta hen-
genhädässä on mahdollista sallia sekin, että voi pyytää 
apua muilta, suostua apuun  ja kyetä sekä antamaan että 
ottamaan tarvittavaa apua ja täten verkostoitumaan yh-
teisöllisesti. Tällöin voisimme kietoutua kuin pienen pieni 
”lapsi” ison hämähäkkiemon turvalliseen huolenpidon seit-
tiin.

Meillä on Taivaan Isä, Jumala, joka on rakkaus. Rakkau-
den lisäksi meillä on usko ja toivo, sillä Kristus itse on kuol-
lut ristillä. Kristus on puolestamme paitsi kuollut, myös kol-
mantena päivänä ylösnoussut, mennyt taivaaseen ja istuu 
nyt kaikkivaltiaan oikealla puolen. Kristus juuri on meidän 
voimamme ja rohkeutemme.

Hän on se kallio, joka ei horju. Meidän tulee kylläkin 
taistella itse omat taistelumme,  tiedostaa joka hetki omat 
velvollisuutemme ja vastuumme, jotta voisimme tahtoa, 
mitä Jumala tahtoo.

Heittäydymmekö uskon, 
toivon ja rakkauden varaan?

Tunnettu teologi ja filosofi Sören Kierkegaard on to-
dennut: ”Usko on heittäytymistä 70 sylen syvyyteen. Vain 
se, joka uskaltaa hypätä näin syvälle, saa tuntea horjumat-
toman kallion jalkojensa alla”.  Nykymittayksiköllä ilmaistu-
na 70 syltä on miltei 128 m (1 syli = 1,78 m). Tämä tuntuu 
hurjapäiden hommalta. Totta on kuitenkin se, että uskon 
maailma koetaan vain syvissä vesissä. Nimenomaan siellä 
voidaan kokea ikään kuin Jumalan lupausten kantovoi-
ma, se lujaakin lujempi kallio, jota mikään inhimillinen ei 
saa murentumaan. Kun syvässä vedessä kahlaaja löytää 
jalkojensa alle pitävän pohjan mutaisan ja liejuisan veden 
syövereistä,  on ilo sanoinkuvaamaton ja sydän pakahtua 
toivosta. Horjumaton pohja tietää takuuvarmasti pelastu-
mista. Toisaalta kyse on paitsi lujan kalliopohjan tuntemuk-
sesta myös juuri hämähäkin ohuesta seitistä, pehmeästä ja 
turvallisesta pelastusverkosta, joka meitä kannattelee. Mi-
kään ei voi riistää meitä Jumalan kädestä.

Elävä toivo on suuri rikkautemme. Miten pelottavaa 
kaikki olisikaan ilman toivoa! Elämän ja kuoleman voimat 
ovat kaikkialla ja joka hetki läsnä ja niiden välinen rajanve-
to hiuksenhieno. Usko, toivo ja rakkaus olkoot maamerk-
keinämme. Pysykäämme niiden avulla  lujassa ja tiukassa 
otteessa Jumalan kädestä!

Sirkka Vepsä
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Osana Lasten Joensuu -kulttuuritapahtumia järjestetään su 
22.4. klo 14  Immi Hellénin runoihin ja lauluihin perustuva 
tapahtuma. Lausuntataiteilija, FT Anna-Liisa Alanko johdat-
telee yleisön Hellénin runojen maailmaan ja kanttori Marita 
Penttinen laulaa ja laulattaa yleisöä.

Kaikki tapahtumat ovat Joensuun NNKY:n toimitilassa, os. 
Malmikatu 2. Tervetuloa uudet ja entiset toimijat!

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

Marianpäivänä su 25.3. klo 14 Marian tyttäret – keskuste-
lutilaisuus;  Rovasti Eevakaarina Launis. 
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS heti tilaisuuden 
jälkeen.
Su 22.4. klo 15 Kirjallisuusiltapäivän vieraana kirjailija 
Marja-Liisa Kuitunen kertoo kirjastaan Kirjavissa kengissä
Su 1.5. klo 15 Vappulounas ja laulajaiset, lisätietoa ja 
varaukset toiminnanohjaajalta.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti klo 9–11
aamiainen 5 euroa
27.3. Erämaakilvoittelija Maria Egyptiläinen, Riitta Räntilä
3.4.   Pääsiäisen sanoma lauluissa, Eija Rantatalo
10.4. Muistikuvia, Anita Särkkä
17.4. Hyvinvointi Suomessa, Liisa Peltokallio
24.4. Maailman NNKY-päivä, Tanja Nieminen
8.5.   Pienimmän lantin yhteisön lanttikirkko
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai klo 18, ohjaajina 
Anita Särkkä ja Mirja Knuuttila
27.3. Carol Shields: Ellei
24.4. Claes Andersson: Oton elämä
22.5. Rosa Liksom: Hytti nro 6 
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18, 
ohjaaja Pirjo-Liisa Sillgren, p. 0504994376
4.4. Chris Cleave: Little Been tarina
2.5. Eila Kostamo: Isän kuvat
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiistai klo 18, 17.4. ja 15.5. 
Ohjaaja Pirkko Sintonen
Tuunaus- ja taidetyöpaja. Tuunataan vanhasta uutta, 
taiteillaan, nykerretään ja askarrellaan. Noin joka toinen 
tiistai 17–20.  3.4., 17.4. ja 8.5. 
Lauluryhmä Jännät noin joka toinen viikko. Rento lau-
luporukka ilman esiintymistavoitteita. Laulamme kevyttä 
musiikkia laajalla skaalalla. Ei koelauluja, tule mukaan 
laulamaan kanssamme!
UUTTA: varttuneemman väen lauluryhmä on aloitta-
nut toimintansa 2.3. Kysy lisää toiminnanohjaajalta.
Hengelliset piirit:
Exodus-raamattupiiri noin kerran kuussa ke klo 17, 
Ohjaaja Heidi Watia. Tervetuloa myös uudet osallistujat!
Svenska bibelkretsen joka kuukauden 1. maanantai klo 
10, 2.4. ja 7.5.  Ohjaaja Pekka Paulasto 040 727 3658.

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 ryhmiin tai viettää 
aikaa tyttöjen kesken.

Keski-Uudenmaan NNKY
Lisätietoja: pj. Liisa Hynynen, p. 050 353 1225, 
nnkykeskiuusimaa@gmail.com

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
toimisto@knnky.fi, www.ywca.fi -> paikallisyhdistykset
Päivystys kansliassa ti ja to klo 9–11.
p. (017) 261 4500, 044 772 1928.
Lisätietoja:  pj. Saara Lehtimäki, saara.lehtimaki@knnky.fi 
tai siht. Hannele Eskel-Koistinen, hannaeskel@gmail.com

pe 13.4. klo 13–16  sielunhoitokoulutus ”Häpeä hen-
gellisyydessä”, prof. Paavo Kettunen. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Osanottomaksu 10 € , sis. kahvin. 

10 jumalanpalvelukseen Hailuodon kirkossa ja ruokailem-
me Luotsihotellissa. Paluu klo 15 lautalla takaisin Ouluun. 
Hinta 30 e (sis. bussikyyti ja ruokailu). Sitovat ilmoittautu-
miset viim. 7.5. nnky.oulu@co.inet.fi tai 040 7514480.
Seikkailujen saari -päiväleiri. Tervetuloa etsimään 
kesälomafiilistä Raatin nuorisotalolle ma-to 18.–21.6., 
päivittäin klo 9–15! Päiväleirille kutsutaan 8–11-v. tyttöjä 
ja poikia seikkailemaan, uimaan, liikkumaan ja kuvataitei-
lemaan. Järj. Oulun NMKY ja Oulun NNKY. Ilm. ja tied. Erja 
Paso-Hietala, p. (08) 815 5554  ark. klo 12–16. Sitova ilm. 
1.6. mennessä. Leirin hinta on 40 €, sis. lämpimän aterian. 
Naiset yhdessä! Vierailemme Oulun Ensi- ja turva-
kodin päiväryhmässä tekemässä käsitöitä ja askartelemas-
sa. Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää, p. 040 7514480
Pyydetään lankoja, sukkapuikkoja ja virkkuukouk-
kuja lahjoituksina. Ota yhteys p. 040 75 14480.
Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityökerhossa  äiti Teresan peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen kerhossa tehdään käsitöitä, 
jutellaan, kahvitellaan. Sisältö vaihtelee toiveiden ja ajan-
kohdan mukaan. 
Hiljaisuuden rukoushetkeä vietetään keskiviikkoisin 
klo 19 tuomiokirkon kryptassa (30.5. asti).  Teetä on tarjolla 
jo klo 18.30. Noin puoli tuntia kestävään hetkeen kuuluu 
rukousta, hiljaisuutta, raamatuntekstejä, rukouslauluja. 
Vapaaehtoisia kaivataan mm. teenkeittäjiksi ja tekstinluki-
joiksi. Järj. Sinapinsiemen, Oulun NNKY ja tuomiokirkkosrk.
To klo 15–17 monikulttuurisessa naisten kerhossa 
askarrellaan, jumpataan, jutellaan ja tehdään tutustumis-
retkiä. Kaikki naiset tervetuloa!  
Uusi nuorille tarkoitettu Kuvataiteilua! -ryhmä aloit-
taa maaliskuussa. Ryhmä on tarkoitettu sinulle, 11–14 -vuo-
tias, joka pidät piirtämisestä, maalaamisesta, muotoilusta, 
kädentaidoista. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 17.30–19 
NNKY:llä, Isokatu 15, klo 17.3.–31.5. Ohj. Anni Arffman. Ilm. 
ennakkoon nnky.oulu@co.inet.fi. Hinta 10 e.
Myytävänä kaksio Oulussa, Asemakatu 15:ssä, 54 
neliötä, 2 h + keittiö ja kylpyhuone. Myyntihinta 90 000 
euroa. Ota yhteyttä p. 0400n680 449. Huoneisto sopii myös 
toimistokäyttöön.
Kirpputori avoinna poikkeuksellisesti helmi-toukokuussa 
joka arkipäivä klo 14–18. Osoite on Asemakatu 15, käynti 
kellariin sisäpihan kautta.

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 ma klo 13 kirkon kerhotalossa. 

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
Ilmoittautumiset ja tied. p. (03) 254 4000, tnnky@tnnky.fi

Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat (Pamaus), Hilja-
huone, Siskolikka, Itu-toimisto ja NMKY:n sali Puisto-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

Lähetysilta, polttopisteessä Angola ke 28.3. klo 18 
Puistosali, mukana lähettejä, illan emäntänä Riitta Jaakkola. 
Kahvitarjoilu.
Rukouksen ja ylistyksen ilta to 29.3. klo 18, Siskolikan 
kahvila.
Naisen elämä – jaksamisen vaiheet, 2.osa ke 18.4.
klo 18, Puistosali, psykologi Satu Eerola. Yhteistyössä KRS:n 
ja Tampereen ev.lut.seurakuntien kanssa
NNKY-päivän Aamiainen kiertää maailmaa ti 24.4. 
klo 9-11 Sofiansali (Tuomiokirkonkatu 12), Kansainvälinen 
aamiaisbuffet, puhujavieraana Deborah Paul-Kabare, Em-
powerment of African Women -järjestö, tulkkaus suomeksi.
Tanssia, naurua ja laulua – Iloinen ja elämänmakui-
nen ilta hyvässä seurassa! Ke 25.4. klo 18 (kahvit alk. klo 
17.30) Puistosali, Asta Lehtimäki.
Sääntömääräinen kevätkokous to 26.4. klo 18, 
Puistosali.
Lähetysilta, polttopisteessä Taiwan ke 9.5. klo 18 Puis-
tosali, mukana lähettejä, illan emäntänä Riitta Jaakkola. 
Kahvitarjoilu.
TYTTÖRYHMÄT
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.-6.-luokkalaisille tytöille
pe klo 14-17, Siskolikan kahvila, Moona Ranta
MONIKULTTUURISET NAISTEN RYHMÄT
Kansainvälinen naisten olohuone, ke klo 10-12 Siskoli-
kan kahvilassa, Marjatta Muilu
LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sali, Heli Mäenpää
Naisten voimistelu to klo 11, NMKY:n sali, Tuula Kolo-
mainen

Tiedot Näkyvän Naisen NNKY-palstalle
Numeron 3/2012 aineistopäivä on 16.4. 
Lähetä paikallisyhdistyksesi tapahtumatiedot 
Näkyvän Naisen toimitukseen osoitteella: 
mari.hyttinen@ywca.fi, kiitos!

Etelä-Pohjanmaan NNKY
Pinolaaksonkatu 30, 60320 Seinäjoki
pj. Pirkko Raitila, praitila@hotmail.com
p. 040 726 4188 

Eetelä-Pohjanmaan NNKY:llä on yhteinen huone Seinäjoen 
Järjestötalossa Itu-työryhmän kanssa, Os. Kauppak. 1, 2. krs

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

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

Mennyttä aikaa etsimässä ke klo 18–19.30 toimitilassa,
kirjastonhoitaja Leena Laakso johdattelee seuraaviin 
aiheisiin:
28.3. Kolme sanaa sinulle – ole ystävä minulle, Kiiltokuvat ja 
muistovärssyt, mukaan omat muistokirjat!
25.4. Paperinuket,  tyttöjen leikkikaluista keräilykohteiksi
Illat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!
Ompelutupa to klo 17–20 toimitilassa.  Maksuton ja kaikil-
le avoin. Ohj. Marika Karttunen. Kevään teemat:
12.4. nappikoruja
3.5. nyyttärit
Tyttöjen Tupa
ma klo 14–16 (1.–5.-lk) Vuosaaressa HGC:ssa, Kahvikuja 3
ti 14–15.30 (1.–5.-lk) Meri-Rastilan tie 18 G, asukastila
ti 16–17.30 (6.-9.-lk)  Meri-Rastilan tie 18 G, asukastila
Kerhot ovat avoimia ja maksuttomia.
Lisätiedot tyttötyön koordinaattori Tuulia Pajunpää
tyttotyo@hnnky.fi, p. 045 8600 922.
Varhaisnuorten kerhot
Vapaita paikkoja seuraavissa kerhoissa:
- kädentaitokerho 10–13-vuotiaille tytöille, ti klo 18–19.30 
Gospelissa, Kahvikuja 3.
- kokkikerho 9–12-vuotiaille tytöille ja pojille, ke klo 17–19 
Merirasti-kappelissa, Jaluspolku 3. Kerhojen hinta 15 €/
kevätkausi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 044 5944 528 
tai www.hnnky.fi

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

Yhdistyksen kuukausitapaamiset Tieva-tunturi-
kerhon merkeissä jatkuvat kerran kuussa maanantaisin, 
seuraa Hämeen Sanomien Menokatu-palstaa.

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

Kantelekerho, raamattupiiri, naisten keskusteluker-
ho, maahanmuuttajatoimintaa mm. keskusteluker-
ho ja viikonloppuleirit

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

Uusi monikulttuurinen hanke ”Sapuskasiskot” aloit-
ti toimintansa.  Kysy lisää ja tule mukaan kehittelemään 
toimintaa!
Perjantaisin klo 16–19 ”Ripukasta rintasolki” -kes-
tävän kehityksen tuunauskerho. Ohjaajana nukketai-
teilija Marina Mustametsä.
Harrastekerho ja Raamattu- ja lähetyspiiri vuorovii-
koin tiistaisin klo 13–14.30.
Perjantaisin klo 9–12 MLL:n perhekahvila.
Lasten riemut – Immi Hellénin runoja ja lauluja

Su 15.4. vuosijuhla klo 14
Ti 1.5. vappulaulut  klo 14
Lähetys- ja raamattupiiri vuoroviikoin ke klo 13
Kuoroharjoitukset ke klo 15
Perhekahvila ma klo 9.30 – 12
ITU- ja naistenryhmistä sekä Gospel-lattareista 
ilmoitamme paikallislehdissä.
SRO:n raamattuluennot su 1.4. ja 29.4. klo 18,
past. Rauno Perälä

Lahden NNKY
Vapaudenkatu 8, 15110 LAHTI
p. (03) 734 9797, ywca@phnet.fi
Toimiston päivystysajat keskiviikkoisin klo 9– 14 ja torstai-
sin klo 9– 14. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla. 

4.4., 9.5. klo 18 NArU eli Naisen arjen unelmat
11.4., 16.5. Nuorten ”Chillaillaan” -ilta klo19
28.3. Logo-Art -kurssi klo18
26.3., 2.4., 16.4., 23.4., 7.5. Naisten voimavarakurssi klo18
4.4. Markkinakahvit
12.4. TariNainen-ilta Tähti Walle klo17,  Vuorikatu 5
30.4. Vappumyyjäiset
5.– 6.5. Etelä-Suomen NNKY-verkoston tapaaminen 
Iitissä

Lapin NNKY
pj. Meri Tirroniemi, Mäkitie 1 as. 1, 99130 SIRKKA  
p. 040 571 8410, meri.tirroniemi@evl.fi
siht. Taija Hemminki, taija.hemminki@gmail.com, 
p. 050 400 6456

Viikonloppupatikkaretki Pallas-Ketomella-Pallas 
15.-17.6., hinta jäsenet 30,- ja muut 60,- sis. majoitukset 
varaustuvissa kahdeksalle (Nammalakuru, Hannukuru), 
Hannukurun saunan, ruuat sekä kuljetuksen Ketomellasta 
Pallakselle. Päivämatkat n. 15 km, vauhti on verkkainen ja 
aikaa luonnosta nauttimiselle jää. Ilmoittautuminen Taijal-
le, p. 050 400 6456 tai taija.hemminki@gmail.com, muista 
kertoa ruokarajoitteistasi!
Lapin NNKY:n Facebook-ryhmä on perustettu naisten 
keskustelufoorumiksi. Ryhmä on salainen ja tarkoitettu 
vain Lapin NNKY:n jäsenille. Pyydä Taijaa ystäväksesi Face-
bookissa, jonka jälkeen hän kutsuu sinut ryhmän jäseneksi.

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

To 22.3. Ortodoksiset pääsiäisperinteet. Vieraamme 
pastori/rehtori Pekka Jyrkinen, musiikkia.  Srk-keskuksen 
yläsali klo 16.30 - 
To 19.4. Illassamme vieraana nuorisopoliisi Toni 
Reinikainen. Mukana pastori Mikko Miettinen ja nuoriso-
ryhmä. Srk-keskuksen yläsali klo 16.30 -
To 24.5. Seurat Kenkäverossa klo 18. Tuomiorovasti 
Juha Palm ja seurakunnan kanttori.
”Kulttuurikulkijana Ilomantsista Enonkosken 
luostariin” -jäsenmatka la–su 9.–10.6.2012 (muutama 
vapaa paikka vielä) ja ma–ti 18.–19.6.2012 (tähän vielä 
hyvin tilaa).  Kohteina Valamon luostari, Parppeinvaaran 
museot, Parppeinpirtti, illanvietto Iljalassa (ortodoksinen 
lähimmäispalvelukeskus), nukke- ja nallemuseo, Ilomantsin  
ortodoksinen ja luterilainen kirkko, Hermannin viinitila, 
Enonkosken luostariyhteisö, Hotelli Pääskynhovi. Tervetu-
loa mukaan iloiselle kesäiselle matkalle!
Lämpimästi tervetuloa mukaan tilaisuuksiimme!
Itu-neuvontapuhelin vastaa 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.

Marian ilmestyspäivän messu su 25.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa, pastori Anna-Leena Häkkinen.
”Marian joulut” ma 26.3. klo 18–19.30, Leena Maria Dick-
son kertoo omaelämäkerrallisesta kirjastaan.
Kevätseurat palmusunnuntaina 1.4. klo 14. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.
Asiakasilta Pohjan Somessa,  Pakkahuoneenkatu 10, 
ti 3.4. klo 18.30–20. Uutuuksia, tarjouksia, pientä purtavaa. 
Alennus normaalihintaisista tuotteista 20 %. Ilmoittaudu 
viim. 29.3. p. 040 751 4480 tai nnky.oulu@co.inet.fi.
Pidä huolta muististasi! Kaikille avoin ilta ke 11.4. klo 
18–19.30. Vieras Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä.
Käsityökahvila perjantaina 13.4. klo 13–14.30.  Ota oma 
käsityösi mukaan ja tule kahvittelemaan! 
Kirjallisuuspiiri  23.4. klo 18, Finlandia-voittaja Rosa 
Liksom, Hytti nro 6
Munkki- ja simamyyjäiset ma 30.4. klo 11–15. Tee 
varauksesi jo etukäteen: simavaraus 20.4. ja munkkivaraus 
27.4. mennessä, p. 040 751 4480 tai nnky.oulu@co.inet.fi. 
Varaukset voi noutaa ma 30.4. klo 11–15.
Kevätretki Hailuotoon helatorstaina 17.5. Lähdemme 
klo 7.45 Oulusta, kaupungintalon edestä, osallistumme klo 
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Vielä ennättää osallistua:
Suomen NNKY-liitto etsii tunnustuspalkintoehdokkaita. Vuonna 2012 palkinnon 
kohteena on naisiin kohdistuvan päihdetyön tukeminen. 

NNKY-TUNNUSTUSPALKINTO 2012
Suomen NNKY-liitto etsii vuoden 2012 tunnustuspalkintoehdokkaita. 4 000 euron suuruinen 
palkinto luovutetaan Maailman NNKY-päivänä Helsingissä 24.4.2012. 
Palkinnon kohteena on naisiin kohdistuvan päihdetyön tukeminen. 

Esityksiä tunnustuspalkinnon saajiksi otetaan vastaan 30.3.2012 klo 15.00 saakka. 
Palkintoa ei jaeta yksityishenkilöille eikä NNKY:n paikallisyhdistyksille. Palkinto voidaan jakaa 
myös usean ehdokkaan kesken.  

Kirjalliset, allekirjoitetut esitykset lähetetään postitse osoitteella: 
Suomen NNKY-liitto ry, Tunnustuspalkinto 2012, Pohjoinen Rautatiekatu 23 B, 00100 Helsinki. 
Tiedustelut:  tiedottaja Mari Hyttinen, puh. (09) 4342 2915, nnky@ywca.fi.

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry) on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainväli-
nen nuorten ja naisten liike. NNKY:n toiminnassa painotetaan kasvua erilaisuuden kohtaamiseen ja 
rohkaistaan eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä aktiivisesti osallistumaan yhteisönsä toimintaan ja päätök-
sentekoon niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. NNKY-paikallisyhdistyksissä eri puolilla 
Suomea kokoonnutaan monimuotoisen toiminnan kuten kerhojen, opintopiirien, vertaisryhmien, 
sosiaalisen työn, kädentaitojen, yhdessä opiskelun ja kohtaamisen merkeissä.

LOGOKILPAILU
Suomen NNKY-liiton logokilpailu käynnistyi 22.1.2012. Kilpailuaika päättyy 
31.3.2012, jolloin töiden tulee olla perillä Suomen NNKY-liitossa.

Kilpailun tavoitteena on löytää idea, jonka pohjalta voidaan luoda valtakunnalliselle 
NNKY-liikkeelle uusi graafinen tunnus. Kilpailutyön tulee sisältää graafisen tunnuksen, 
joka on merkin ja logon (eli visuaalinen kirjoitustapa) yhdistelmä. Visuaalisessa kirjoi-
tustavassa tulee esiintyä lyhenne NNKY.

Tunnuksen tulee soveltua käyttöön painetuissa ja sähköisissä viestimissä, pienessä ja 
suuressa koossa, värillisenä ja mustavalkoisena sekä painetuissa liikelahjoissa ja PR-
tuotteissa.

Kilpailu on kaikille avoin. Suomen NNKY-liiton hallituksen jäsenillä, henkilökunnalla ja 
voittajatyön valinnassa mukana olevilla työryhmän jäsenillä ei ole osallistumisoikeut-
ta kilpailuun.
Voittajatyö palkitaan 1000 euron palkinnolla. Palkinto on voittajalle verotettavaa 
tuloa.
Osallistumalla kilpailuun kilpailija sitoutuu noudattamaan logokilpailun sääntöjä ja 
hyväksyy niissä esitetyt tekijänoikeuksien luovutusta koskevat ehdot. Logokilpailun 
säännöt löytyvät osoitteesta: www.ywca.fi.

Tietoa logokilpailusta kannattaa nyt välittää kaikille kiinnostuneille!
Innostavia ideoita ja onnea kilpailuun!
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Gospel-liikunta, kausi 9.1.- 20.4. (pääsiäistauko to 5.- ke 11.4.)
Gospel-baletti ja kehonhuolto aikuisille 
tiistaisin klo 18, Kyttälänkatu 1, 3.krs., Päivi Salomaa
Tiistaisin Gospel-lattarit™ 
klo 18 (75 min.), Vatialan srk-koti, Holvastintie 6, Heidi Posti, 
Nina Nurmi
klo 18 (75 min.), Pispalan kirkko, Pispalan valtatie 16,
Asta Lehtimäki ja Nina Nurmi
Keskiviikkoisin Gospel-lattarit™
klo 18, (75 min), Aitolahden kirkko, Jensenink. 4, Kati Kujanpää
klo 18 Intro, Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 27, Ylöjärvi, Asta 
Lehtimäki
klo 19 tempo, Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 27, Ylöjärvi, 
Asta Lehtimäki
Perjantaisin kristilliset paritanssi-illat klo 18.30, päivät ja 
paikka ilmoitetaan erikseen; tanssinopetusta, hiljentymistä ja 
mukavaa yhdessäoloa, Tanja Ylikärppä
ITU - KRIISIRASKAUSKESKUS
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa ja raskauden keskey-
tyksen jälkikriiseissä oleville tytöille ja naisille.
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia raskaustestejä, 
avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeenpuisto 14 F, 3. 
krs, p. (03) 254 4055, itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Valtakunnallinen Itu-päivystyspuhelin 
ma–pe klo 9–21, p. 050 401 5567
Vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille Tampereen 
NNKY:llä alkaen 7.3. yhteensä 8 kertaa.
Journey-koulutus 13.–17.6. Kivirannassa
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Outi Papunen, p. 050 832 9001
ITU – ÄIDEILLE JA LAPSILLE, Siskolikan kahvilassa
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lasten kanssa 
oleville torstaisin klo 10–13. alk. 19.1. Tukea vanhemmuuteen 
ja voimavaroja omaan jaksamiseen. Lastenhoito järjestetty.
Äitien askarteluillat parittomien viikkojen ti klo 17–19, alk. 
17.1., Piia Kankaanpää
Masu-kahvila tiistaisin 12–14
Äiti-vauva-ryhmä ma klo 10–12 alk. 23.1., Piia Kankaanpää 
Tiedustelut: Outi Papunen, p. 050 832 9001
Itu-työn valokuvanäyttely “En odottanut turhaan”
Tampereen Seudun Osuuspankki 26.3.–5.4, 
Pirkanmaan hoitokoti 10.4.–29.4. 
Pitkäniemen sairaala 7.5.–20.5.
ÄIDIKEPALVELU – 40. Juhlavuosi
Kotivähennyskelpoista lastenhoitoapua tilapäiseen tarpeeseen 
Äidikevälitys ma–pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 040 586 5045
SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Satakunnankatu 31 C, 
3. krs. Kevään kurssi 9.1.–1.6., kesäkurssi 25.6.–3.8.
Puhelinaika ma–pe klo 9–15, p. (03) 254 4054 
Tiedustelut muina aikoina: sirkku.lukkarinen@tnnky.fi
PARTIOLIPPUKUNTA TAMPEREEN LOKIT RY – 85. Juhlavuosi
Pamaus, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs, p. (03) 212 3618 
Partiosihteeri Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041, 
marjatta.muilu@tnnky.fi, lippukunnanjohtaja Leena Valta, 
p. 041 544 8116, leenava@gmail.com
www.tampereenlokit.fi

Turun NNKY
Turun NNKY, Vähä-Hämeenkatu 12 a, 20500 Turku
Irene Limnell p. 0400 821 905, tnnky@saunalahti.fi
Kokoontumispaikka on yhdistyksen huoneisto ellei toisin mai-
nita. Tapahtumatiedot http://turun-nnky.nettisivut.fi sekä 
TS-liitteen Yhdistys-palstalla.

Keskustelupiiri kokoontuu ma 26.3., 2.4., 23.4. ja 7.5.  klo 14
Marian ilmestys päivän kahvitilaisuus ja valokuvaesi-
tys su 25.3. klo 15  
Myyjäiset ja keittolounas la 31.3. klo 11–13
Kevätretki Vivamoon la 5.5. 

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

Riitta Sinkkosen päiväraamattupiiri tiistaisin klo 14
27.3., 24.4. ja 8.5.
Ohjelmaillat parillisina tiistaina klo 18:
20.3. Viivi Helminen
3.4. Martta Paalasmaa
17.4. Mariapiiri/johtokunta
NNKY:n akatemia/Nuorten naisten koulutus  
23.–24.3., 27.–28.4. ja 4.–5.5.

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

Su 25.3. Pilkkikisat Päijänteellä alk. klo 10

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

Näkyvä Nainen®
nro  aineistopäivä    ilmestyy
3 / 2012  16.4.  11.5. 
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 toimituk-
sen kanssa jo ennen aineistopäivää. 

Iloiset
Uskalla unelmoida -tuotteet: 
● T-paita 18,- (Koot XL, XXL, XXXL; 

HUOM! Kapea ja tyköistuva malli)
● Kangaskassi 5,-
● Tiskiliina 2,-

Not for sale -kampanja päättyi mutta 
t-paitoja ja laukkukoukkuja saa vielä: 

● T-paita 20,- (Koot S, M, L) 
● Laukkukoukku 5,-

Adressi á 7,-  ja käsiristi á 8,-

Tiedustelut: 
Suomen NNKY-liitto, Leila Variola, 

p. (09) 434 2290, leila.variola@ywca.fi

Hyväntuulisia
NNKY:n tuotteita

kevääksi
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Lahden NNKY:ssä käynnistyi 
91. toimintavuosi. Yhdistyk-

sen toiminta alkoi jo vuonna 1911, 
mutta sota keskeytti työskentelyn 
ja virallisesti yhdistys on perustet-
tu 1920. Yhdistyksen ensimmäinen 
puheenjohtaja oli postivirkailija El-
len Eklund.

Lahden NNKY:n huoneisto, kaunis 
jugend-sali, sijaitsee aivan kaupungin 
keskustassa torin laidalla. Huoneiston 
Lahden NNKY osti vuonna 1928 Hollolan 
Säästöpankilta. Hinta oli tuolloin 110 000 
markkaa. Varoja huoneiston hankintaan 
yhdistys keräsi muun muassa myymällä 
jäsenilleen oman nimikkotuolin. Nyt salia 
vuokrataan juhlakäyttöön ja siellä järjes-
tetään Lahden NNKY:n omaa toimintaa.  

– Naisten ja nuorten naisten haasteet, 
toiveet ja tarpeet antavat nykyiselle toi-
minnallemme suuntaviivat. Viime vuosi-
na meillä on ollut laaja kirjo kiinnostavaa 
toimintaa: gospeltanssia, Raamatun ajan 
ruokakursseja, kirpparitoimintaa, avio-
liittokursseja, retkiä, luentoja eri aiheista, 
pohdiskeluja äiti-lapsisuhteesta, hem-
motteluhoitoja sekä taideterapiaa ja draa-
maa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja 
Krista Karjalainen. 

– Toiminnan kehittämisessä Lahden 
NNKY:ssä on parhaillaan menossa hieno-
vireinen noususuhdanne. Saamme uu-
sia jäseniä ja he tuovat mukanaan uusia 
ideoita, joita lähdemme toteuttamaan. 
Toivomme, että nuoret todella innostuvat 
toiminnastamme ja pysyvät mukana, ker-
too yhdistyksen varapuheenjohtaja Pia 
Kolehmainen. Lahden NNKY onkin ke-
hitellyt kokeilun, johon kannattaa tarttua: 
yhdistys tarjoaa nuorille ensimmäisen jä-
senyysvuoden  maksuttomana, jolloin toi-
mintaan voi  hyvin tutustua ja todeta mitä 
25 euron suuruisella jäsenmaksulla saa. 

NNKY on mahdollisuus
Pialle NNKY merkitsee paikkaa ystävi-

en tapaamiseen ja hauskojen ja hulvatto-
mienkin asioiden tekemiseen yhdessä. 

– Naisilla on tarve luoda ja NNKY:ssä 
on siihen erittäin hyvät mahdollisuudet. 
Nuorille haluamme madaltaa kynnystä 
tulla mukaan, meillä on iso syli ja meille 
mahtuvat kaikki. Tulevaisuuden visiossani 
Lahden NNKY täynnä innokkaita nuoria.  

– Nyt järjestämme nuorten 
”chillaillaan”-illat 11.4. ja 16.5. klo 19. 
Naisten arjen unelmat eli ”Naru” ovat 
kokoontumistemme aiheena 4.4. ja 9.5. 

klo 18. Toteutamme silloin lapsuuden 
leikkejä aivan käytännössä ja teemme 
mielikuvamatkoja. Toive leikeistä tuli ys-
täväillassa 60-vuotiaalta osanottajalta. 
Mielikuvamatkojen avulla taas pääsemme 
kaukaisiinkin maihin, joihin tutustumme 
osallistujien tuomien kuvien, käsitöiden, 
musiikin, ruoan ja tunnelmien välityksellä.  

Järjestötyö antaa paljon
Uuden toimintamuodon Lahden 

NNKY yrittää käynnistää silloinkin, vaikka 
mukana olisi vain pieni viiden ihmisen po-
rukka. Erilaisten toimintamuotojen myötä 
yhdistys on saanut uusia jäseniä ja lisää 
vastuunkantajia. 

Pitkään yhdistyksessä toimineelle 
Kristalle järjestötyö on rentoutumista. 

– Toki tämä vaatii oman päivätyön 
ohella työtä ja vastuu myös painaa. Erityi-
sesti viime vuosina kiinteistön saneerauk-

sista aiheutuneet kulut ovat aiheuttaneet 
taloushuolia. Toimitilamme on taloyhtiön 
järjestyssäännöissä liiketila ja maksamme 
kaikki remonttikulut sen mukaan. 1500 
euron suuruinen kuukausittainen yhtiö-
vastike oli meille liikaa ja myimme salin 
ohessa sijaitsevan toimistomme. Nyt sel-
viämme, mutta  entiseen toimistoomme 
muuttaneesta kynsistudiosta on aiheutu-
nut ylimääräisiä ilmastointikuluja. Haavei-
len myös uusista salin  huonekaluista.

Työllistämistuella palkattu toimis-
tonhoitaja Heli Suni on yhdistyksessä 
merkittävä apu. Hän hoitaa rutiiniasiat ja 
salin vuokraukset, vastaa yhteydenottoi-
hin toimiston päivystysaikana ja huolehtii 
jäsenkirjeistä. 

– Vakituinen työntekijä olisi yhdistyk-
sellemme todella tärkeä. Jos saisimme 
testamenttilahjoituksen, käyttäisin sen 
työntekijän palkkaamiseen. Edellisellä 
testamenttilahjoituksella entisöimme sa-
lin 1990-luvun lopussa, Krista muistuttaa.

Arjen unelmat haasteena

Suomen NNKY-liitolta saatua tukea 
on käytetty viime vuosina naisten voi-
mavaroja tukeviin hankkeisiin. Niistä 
TariNainen-hanke on esitellyt jäsenistön 
toivomia lahtelaisia naiskuuluisuuksia.
Tilaisuuksissa ovat vierailleet esimerkiksi 
Sari Niinistö, Leena Mantere, Merja-
Liisa Kerkkä, taiteilija Terhi Kaakinen, 
lääkäri Leena Kaartinen, Marjaana Tu-
runen ja hiihtäjä Siiri Rantanen.

TariNaisessa ideoitu keskeneräisten 
kädentöiden näyttely lahtelaisilta naisvai-
kuttajilta herätti suurta mielenkiintoa. 

Lahden NNKY:n tämän vuoden teema 
on naisten arjen unelmat. – Seuraavaan 
jäsenlehti Näkyvään Naiseen haastatel-
tavilta NNKY-paikallisyhdistyksen toimi-
joilta haluaisimme kuulla millaisia arjen 
unelmia heillä on. Sen lisäksi Krista haas-
taa kirjoittamaan jutun oheen runon! Toi-
vomme myös, että mahdollisimman moni 
ottaisi haasteen vastaan ja innostuisi läh-
temään Etelä-Suomen NNKY-verkoston 
kevätretkelle Iittiin. Tervetuloa iloiseen 
seuraan ja kokeilemaan rohkeasti kaikkea 
hullua mitä täällä Lahdessa teemme. Oh-
jelmassa on jalkapohjataidetta, hartiahie-
rontaa, sammalkattoinen värivalosauna, 
hengellistä karaokea, vanhoja riparilaulu-
ja yms., kuvailee Pia.  

– Ja kiva olisi saada lisää vinkkejä toi-
mintaan ja markkinointiin, ettei kaikkea 
tarvitse keksiä alusta alkaen itse. Laitetaan 
NNKY:issä hyvät ideat jakoon!

Mari Hyttinen

Lahden NNKY 
toteuttaa naisten arjen unelmia

NNKY-paikallisyhdistys

Lahden NNKY:n puheenjohtaja Krista Karjalainen ja varapuheenjohtaja Pia Kolehmainen pitävät 
yhdistyksen kynnystä matalana uusille jäsenille ja vapaaehtoisille. – Kehitämme toimintaamme 
toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Kutsu: 
Etelä-Suomen 
NNKY-verkoston 
kevätviikonloppu 
Iitissä 5.–6.5.2012

Tervetuloa viettämään 
eteläisten NNKY:iden ren-

touttavaa ja virkistävää kevätvii-
konloppua Yli-Kaitalan lomakes-
kukseen Iittiin!
  

 Ohjelmassa mm.
–  kehitämme Etelä-Suomen NNKY:iden 
yhteistoimintaa ja sisaruutta, nautim-
me luonnosta sekä mukavasta seurasta,
–  kylvemme unohtumattomassa sam-
malsaunassa, laulamme hengellistä 
karaokea ja kuuntelemme porekylvyssä 
lintujen laulua ja Kymijoen liplatusta,
–  pohdimme vuorovaikutusta, teemme 
yhdessä taidetta ja syötävää.

Mukaan mahtuu yöpymään 20 nopein-
ta, ja vain päiväksikin voi tulla. 
Hinnat:
– 65 € (la-su), sis. yöpymisen, saunan 
sekä ruoat
– 40 € (la-päivä), sis. saunan sekä ruoat
 
Ilmoittautuminen 30.3.2012 klo 15 
mennessä Lahden NNKY:n toimistoon, 
p. 050 54 53 038, ywca@phnet.fi.

Tarkemman ohjelman saat ilmoittau-
tumisen jälkeen. Etusijalla ovat eteläis-
ten NNKY:iden jäsenet. Jos tilaa riittää, 
myös muiden NNKY:iden jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan!
 
Lisätietoja Yli-Kaitalan lomakeskukses-
ta: www.yli-kaitala.com

LAHDEN NNKY
Vapaudenkatu 8

15110 Lahti
p. 050 54 53 038
ywca@phnet.fi

www.nnkylahti.fi
 

Toimistomme päivystysajat ovat 
keskiviikkoisin klo 9–14 ja 

torstaisin klo 9–14.

Lahden NNKY:n jugend-saliin on sisääkäynti 
suoraan torin laidalta. Markkinapäivien perin-
teisen kirpputorin tilalla yhdistys kokeilee nyt 
markkinakahvilaa, jonne voi edelleen poiketa 
kahville ja jutustelemaan leppoisassa seurassa. 
Viikonloppuisin jugend-salia vuokrataan juhla-
käyttöön.

Nyt naiset kokoontuu,
on pientä ja suurta,

on hiljaista ja hersyvää.
On ilo ja Siunaus meillä,
kun yhdessä jaamme riemut ja surut
sekä saamme onnenmurut.

Ei meitä pienet murheet kaada
vaik joskus taakka suuri on saada.
Toisiamme tukein
ja yhdessä iloiten
näin jatkamme toimintaa,
kuin vahvat naiset aikanaan.

Krista Karjalainen

Lahden NNKY:n haaste 
seuraavaksi haastateltavalle 
paikallisyhdistykselle:  
Runo

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen


