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NNKY:n 
kalenteri
2012
Kalenteri tarkentuu vuoden aikana.
 

26.–27.5. Maailma kylässä -festivaali, 
Helsinki; NNKY:n esittelypöytä järjestö-
jen teltassa sekä asiaohjelmassa Taiga-
lavalla vieraana Alice Abok, Kenian 
NNKY:n edellinen pääsihteeri.
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
1.–4.11. Euroopan NNKY:iden sääntö-
määräinen edustajakokous (ERM), 
Praha
12.–19.11. NNKY:n ja NMKY:n 
maailmanyhteyden rukousviikko
17.11. Liittokokous
25.11. Kansainvälinen naisiin 
kohdistuvan väkivallan vastainen päivä
Viikko 48: 
Väkivallaton viikko
1.12. Maailman aids-päivä
2.12. Uskalla unelmoida –
Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen 
vapaaehtoistoiminannan päivä

*

Tässä 
lehdessä:

*

Pääkirjoitus

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

Kuva 
Bilden

Mietimme parhaillaan Suomen NNKY-liitossa 
toimintamallejamme, periaatteitamme ja tulevai-
suuttamme. Monissa meillekin tutussa järjestössä 
on viime vuosina kirjoitettu uusiksi toimintastrate-
gia ja uudistettu myös visio ja tavoitteet. Julkisuus-
kuva ja tunnettavuus ovat avainsanoja. Sanotaan, 
että jos yhteisöäsi  ei tunneta, ei sitä ole olemassa!

Millainen on NNKY:n julkisuuskuva ja kuinka 
hyvin meidät tunnetaan Suomessa ja maailmalla? 
Varmasti olet kuullut jonkun sekoittavan meidät 
NMKY:hyn tai sinulta on kysytty mitä se NNKY oi-
kein tarkoittaa. Tästä ja monista muista syistä on 
meidänkin katsottava peiliin ja mietittävä, missä 
menemme ja millainen on NNKY:n, naisten ja tyttö-
jen liikkeen kuva Suomessa.

Pari vuotta sitten Suomen NNKY-liiton hallitus 
otti tehtäväkseen arvioida uudelleen toimintamme 
ja aloitti kehittämis- ja laatuhankkeen. Hankkeen 
päätavoitteena oli yhdessä tarkastella, mitä NNKY-
liitto on tänään ja mitä sen halutaan olevan tulevai-
suudessa. Kehittämis- ja laatuhankkeen tavoitteena 
oli kehittää uusi strategia, parantaa julkisuuskuvaa 
ja selkeyttää yhdistyksen toimintatapoja.

Paikallisyhdistyksille laaditun kyselyn avulla 
tarkastelimme mm. sitä, miten hyvin me tunnem-
me itsemme ja mitä paikallisyhdistykset odottavat 
ja toivovat järjestöltämme. Kaiken saamamme ar-
vokkaan tiedon myötä huomasimme, että vaikka 
NNKY-paikallisyhdistykset ovat keskenään niin eri-
kokoisia ja niiden toiminta voi olla hyvinkin erilais-
ta, me olemme kuitenkin yksi NNKY. Koska  olem-
me niin omanäköisiä juuri siellä missä toimimme, 
on NNKY:n julkisuuskuva valitettavasti sekava. Nyt 
olisikin aika koota kaikki upeat palat yhteen ja luo-
da Suomen NNKY:lle vahva julkisuuskuva, nostaa 
tunnettavuutta ja näyttää, että me olemme ole-
massa: olemme olleet jo yli 100 vuotta ja meillä on 
tarkoitus olla myös seuraavat 100 vuotta.  

Suomen NNKY:n kuva on kuva naisista, jotka us-
kaltavat auttaa ja tukea hädässä olevia, astua sor-

rettujen äänitorveksi, olla ekumenian kantaja ja 
ennen kaikkea olla nainen, äiti, sisar, ystävä.

Seuraava askel kohti tulevaisuutta on saada 
järjestöllemme UUSI ILME eli uusi ja yhteinen graa-
finen ilme. Aloitimme uuden ilmeen työstämisen 
jo vuonna 2011 ja ensimmäisenä vuorossa oli aja-
tus logon uudistamisesta. Tammikuussa käynnis-
tyi logokilpailu, joka toi meille reilut 120 erilaista 
ja mielenkiintoista vaihtoehtoa uudeksi logoksi, 
joista valitsemme nyt voittajaa. Uusi logo ja graa-
finen ilme ovat olennainen osa julkisuuskuvamme 
kehittämisessä ja tunnettavuuden lisäämisessä 
ja toivon, että jokainen ottaa sen omakseen. Pai-
kallisyhdistyksillä on mahdollisuus ottaa uusi, yh-
teinen ilme käyttöön vielä tämän vuoden aikana. 
Toivon, että jo vuonna 2013 kaikki meidän 26 pai-
kallisyhdistystä ovat saman logon alla, ja että kaik-
ki tunnistaisivat yhtenäisen NNKY:n. 

Olen itse aina miettinyt millaisen kuvan minä 
annan järjestöstämme, kun puhun siitä. Olenko 
iloisen innostunut tai passiivisen pessimistinen? 
Uskon, että se ilo mitä NNKY on minun elämääni 
tuonut, näkyy ja kuuluu minusta. Sillä juuri riemu 
yhdessä olemisesta ja yhdessä tekemisestä on voi-
maannuttavaa. NNKY on järjestö, josta huokuu pit-
käjänteisyyttä, pysyvyyttä ja rauhaa. NNKY on kuin 
vahva ja rikkoutumaton öljyvärimaalaus, jota kat-
sellessa ei koskaan tylsisty; maalaus, jossa on tark-
ka ja yksityiskohtainen jälki, mutta siinä on myös 
tarpeeksi väljyyttä, jossa voi miettiä ja analysoida 
omia ajatuksiaan.

Iloista ja valoisaa kevättä kaikille!

Sinäkin olet kuva kaikesta mitä teet ja mitä olet.

Rakkaudella teidän puheenjohtaja, 

Tuuli Raamat
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Mari Hyttinen

Tuuli Raamat
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arvokkaiksi, tasavertaisiksi.  Muistut-
tamalla Olen nainen, minulla on oikeus 
haluamme myös vastustaa naisten ja 
tyttöjen syrjintää ja sitä, että meitä ei 
huomioida tasavertaisina.  Naisten ja 
tyttöjen voimaannuttaminen, heidän 
ja meidän äänen ja asioiden esiintuo-
minen mahdollistaa rikkaamman ja 
täydemmän elämän kaikissa yhtei-
söissä: kotioloissa, töissä ja yhteisiä 
asioita hoidettaessa. 

Meillä jokaisella on nimi. Nimeen 
on oikeus.  Jos meitä ei kutsuta nimel-
lä (nimeä ei ole), silloin puuttuu yksi 
ihmisoikeuksista.  ”Naisten oikeudet 
ovat ihmisoikeuksia”, näin on sanottu 
mm. vuoden 1993 Ihmisoikeuskonfe-
renssissa.  Täällä Suomessa kohtaam-
me harvoin nimettömiä tai paperit-
tomia ihmisiä, mutta heitä on tällä 
maapallolla miljoonia. Voimme tukea 
heitä, jotta tämä ihmisoikeus toteu-
tuisi myös heidän kohdallaan.  

NNKY-liike, joka  toimii yli  120 
maassa, on  kaikenikäisten,  kaiken-
kokoisten, kaikennäköisten  naisten 
liike.  Toimimme yhteisten arvojen 
pohjalta myös siksi, että haluamme 
vahvistaa oikeuksiamme, emme vain  
oikeuksien kohteena,  vaan  oikeuksi-
en omaajina.  

Naiset ovat vastuunkantajia per-
heissään ja yhteisöissään.  Pyrimme 
tukemaan ja kannustamaan myös 
heitä, jotka eivät pysty kantamaan 

Maailman 
NNKY-päivä

Maailman NNKY-päivää viete-
tään 24. huhtikuuta. Omaa merk-
kipäiväänsä NNKY-liike on juhlis-
tanut jo vuodesta 1943 lähtien. 
Alkuun päivää vietettiin huhtikuun 
kolmantena torstaina.

Suomen NNKY-liiton pääsihteeri 
Pirjo-Liisa Penttinen iloitsi Maailman 
NNKY-päivästä puheessaan: 

”Tarvitsemme tätä päivää, koska 
haluamme iloita yhteen kokoontu-
misesta ja siitä, että  olemme osa glo-
baalia liikettä.

Tarvitsemme näitä kokoontumi-
sia ja tätä päivää, jotta voimme jakaa 
kokemuksiamme ja rohkaista toisi-
amme. Tarvitsemme aikaa yhteiselle 
pohdinnalle, haluamme yhdessä kat-
soa ympärillemme ja yhteisöihimme.  
Haluamme tavata ystäviämme. Ha-
luamme tavata ja tavoittaa naapu-
reitamme, yhteistyötovereitamme.  
Haluamme ja tarvitsemme yhteistyö-
tä, yhteisiä verkostoja ja yhteistä nä-
kemystä niistä haasteista, jotka koh-
taamme päivittäin.  

Tätä päivää varten valitaan usein 
myös teema, aihepiiri. Vuoden 2012 
teema Olen nainen, minulla on oike-
us yhdistää meitä ja auttaa vaikutta-
mistyössä ja -verkostoissa. Olemme 
syntyneet Jumalan kuviksi, yksilöinä 

vastuutaan tai ovat vaarassa syrjäytyä 
ja menettää elämänhallintansa.  NNKY 
ei  ole  avustus-  tai hyväntekeväisyys-
järjestö,  vaan  se on liike, joka tukee 
ja  rohkaisee omaehtoiseen vastuun-
kantajuuteen kotipiirissä, yhteisöissä  
ja  yhteiskunnassa. Liike, jonka voima 
koostuu sen jäsenten rohkeudesta, 
rakkaudesta ja toimintatarmosta.  
Meillä on yhteistä voimaa viedäksem-
me muutosta eteenpäin.  Meissä on 
voimaa ja meillä on täydet oikeudet 
viedä muutosta eteenpäin. Meissä on  
voimaa ihmisoikeuksien toteutumi-
sen edistämiseksi.”

Maailman NNKY-päivää vietettiin 
myös NNKY-paikallisyhdistyksissä. 
Tampereen NNKY:n aamiaistilaisuu-
teen otti osaa 60 naista. Tilaisuudessa 
kuultiin laulua ja runoja sekä aamun 
pääpuhujaa Deborah Paul-Kabaree-
ta, joka on Empowerment of African 
Woman järjestön perustaja ja johtaja. 
– Hän on kokenut kovia kotimaassaan 
Kongossa, jossa hän on ollut mm. 
sotilasleirillä vankina miesten hyväk-
sikäyttämänä. Nyt hän auttaa afrikka-
laisia naisia järjestönsä kautta, kertoi 
Tampereen NNKY:n toimitusjohtaja 
Piia Nurmela. 

NNKY palkitsi 
päihdeongelmais-
ten äitien ryhmä-
toimintaa sekä 
verkkoryhmän 
Päihdelinkissä

Suomen NNKY-liiton (Suo-
men Nuorten Naisten Kristillisten 
Yhdistysten Liitto ry) vuotuisen 
tunnustuspalkinnon saivat tänä 
vuonna Suomen Valkonauhalii-
ton Sylistä elämä alkaa -ryhmä-
toiminta sekä Ensi- ja turvako-
tien liiton ja A-klinikkasäätiön 
Päihdelinkin yhteistyönä toteu-
tettu Äitiryhmä-verkkoyhteisö. 
Molemmat tunnustuspalkinnot 
ovat arvoltaan 2 000 €. 

NNKY-tunnustuspalk innon 
kohteena on tänä vuonna naisiin 
kohdistuvan päihdetyön tukemi-
nen. Suomen NNKY-liitto haluaa 
tunnustuspalkinnolla nostaa esille 
erilaisia päihdetyön toimijoita ja 
välittää päihdeongelmaisille äi-
deille viestiä siitä, että apua on tar-
jolla ja että sitä kannattaa etsiä.

Suomen Valkonauhaliiton Sy-
listä elämä alkaa -ryhmätoiminnan 
tavoitteena on tukea raskaana ole-
via ja alle vuoden ikäisten vauvo-
jen päihdeongelmaisia äitejä löytä-
mään itsestään voimavaroja toimia 
riittävän hyvinä vanhempina. 

Toiminnalla pyritään negatii-
visten sukupolvien välisten ket-
jujen vaikutusten murtamiseen, 
vanhemmuuden toimintamallien 
löytämiseen sekä varhaisen vuo-
rovaikutuksen kehittämiseen. 
Ryhmätoimintaa on järjestetty 
Helsingissä ja Mikkelissä. Suomen 
Valkonauhaliitto on vuonna 1905 
perustettu naisten kristillinen rait-
tius- ja huoltojärjestö. 

Ensi- ja turvakotien liiton ja 
A-klinikkasäätiön yhteistyönä to-
teutettu Äitiryhmä-verkkoryhmä 
toimii Päihdelinkin keskustelualu-
eella. Kolme kuukautta kestävä, 
keväisin ja syksyisin järjestettävä 
Äitiryhmä on ammattilaisohjattu 
vertaistukiryhmä äideille ja raskaa-
na oleville naisille, joilla on ongel-
mia päihteiden käytön kanssa. 

Keskusteluryhmä on suljettu 
ja käydyt keskustelut ovat luotta-
muksellisia. Ryhmän tavoitteena 
on auttaa äitejä vähentämään tai 
lopettamaan päihteiden käyttö 
kokonaan ja vahvistaa vanhem-
muutta. Verkkoryhmästä saatava 
ammattilais- ja vertaistuki auttaa 
äitejä puhumaan päihteiden käy-
töstä avoimesti ja rohkaisee jatko-
avun hakemiseen. A-klinikkasäätiö 
vastaa teknisestä alustasta ja hal-
linnoinnista, ohjaajat ovat Ensi- ja 
turvakotien liiton yksiköistä eri 
puolilta Suomea. 

NNKY-tunnustuspalkinto jaet-
tiin kymmenennen kerran. Palkin-
to luovutettiin Maailman NNKY-
päivän brunssilla Helsingissä 24.4.

Ajankohtaista

Maailman NNKY-päivän brunssi kokosi yhteen NNKY:n ystäviä ja yhteistyökumppaneita.

Suomen NNKY-liiton vuoden 2012 tunnustuspalkinto luovutettiin 24.4. Maailman NNKY-päivän tilaisuudessa. Kuvassa vasemmalta Marjo-Riitta Rolland ja Heli Koivulehto Sylistä elämä 
alkaa -ryhmätoiminnasta, Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja Tuuli Raamat, Henna Vuorento A-klinikkasäätiöstä, Maarit Andersson Ensi- ja turvakotien liitosta sekä Suomen NNKY-liiton 
pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen.

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen
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Vantaalaisessa päiväkodis-
sa opettajat keksivät kes-

kustella lasten kanssa siitä, mitä on 
todellinen sankaruus. Sankareiden-
sa välityksellä lapset oppivat pa-
remmin käsittelemään tunteitaan 
ja ratkomaan ristiriitoja rakenta-
vammin. Siten myös kiusaaminen 
väheni oleellisesti. Näin kertoo Hel-
singin sanomat 19.3.2012.

Esikuvia on ihmisillä ollut aina, 
sekä sopivia että epäsopivia. Raamat-
tu- ja pyhimystarinat ovat tarjonneet 
paljon esikuvia, joita ihmiset ovat 
yrittäneet seurata. Sankari on kansan-
perinteessä ja kirjallisuudessa tavalli-
sesti tarinan päähahmo eli protago-
nisti, joka edustaa yleensä positiivisia 
arvoja ja tekee usein huomattavia 
urotöitä. Sankari eroaa tavallisesta 
hahmosta poikkeuksellisten kykyjen-
sä, onnensa tai rohkeutensa vuoksi, 
joiden avulla hän yltää sankarillisiin 
tekoihin. Sankariin eläytyminen on 
mieltä ylentävää, mutta sankarin 
kautta voidaan myös kokea tunteita, 
jotka itselle ovat jostain syystä ”kiel-
lettyjä” ja siten tukahdutettuja.

Sarjakuvia pidettiin viime vuo-
sisadalla vahingollisena lapsille. Ei 
tajuttu sitä, mistä sarjakuvista oli ky-
symys, vaan leimattiin koko media 
kelpaamattomaksi. Olin 80-luvulla 
aktiivisesti mukana oikomassa vääriä 
käsityksiä, ja nyt on mukava nähdä, 
miten arvostettua ja salonkikelpoista 
sarjakuvasta on tullut. Siitä on jopa 
tehty taidenäyttely Kiasmaan. Mitään 
tällaista ei olisi osannut eikä edes 
uskaltanut kuvitella vielä 30 vuotta 
sitten. Sarjakuva on nyt tunnustettu 
omaksi taiteenlajikseen.

Sarjakuvalukutaito

Itse innostuin sarjakuvista lapsena 
Disneyn Aku Ankan ja myöhemmin 
Hergén Tintin ansiosta ja sain siitä it-
selleni kelpo harrastuksen, joka on 
ollut osasyyllisenä ammattiini. Sekä 
innokkaana piirtäjänä että lukijana 
tunsin sarjakuvan taian. Opin varhain 
myös sen, että sarjakuva ei aukea kai-
kille automaattisesti. Eräs henkilö ker-
toi, että hän ei osannut yhdistää teks-
tiä ja kuvaa luontevasti, vaan seurasi 
vain toista kerrallaan. 

Sarjakuvaa on perinteisesti pi-
detty poikien juttuna, mutta ainakin 
Suomessa sarjakuvalla on voimakas 
naisedustus. Monet Suomen tunne-
tuimmista sarjakuvataiteilijoista ovat 
naisia, kuten Tove Jansson (Muumi), 
Sari Luhtanen ja Tiina Paju (Maisa 
ja Kaarina), Milla Paloniemi (Kiroileva 
Siili), Amanda Vähämäki, Katja Tuki-

Naisen kuva 
sarjakuvassa 

ainen, Kati Kovács ja monet muut.  
Maisa ja Kaarina -hahmot juhlistivat 
Naisjärjestöjen keskusliiton 100-vuo-
tisjuhlaa viime vuonna omalla pos-
timerkkisarjalla. Perheenäiti Kaarina 
ja iloista poikamiestyttöelämää elävä 
Maisa kommentoivat osuvasti naisen 
elämää. 

Pirttihirmuista 
supersankareihin

Millainen on sitten sarjakuvan nai-
nen? Pahimmassa tapauksessa hän 
on pelkkä seksiobjekti, aivoton ja avu-
ton tai väkivaltainen pirttihirmu ku-
ten McManusin Vihtorissa ja Klaaras-
sa. Parhaimmillaan hän on aktiivinen, 
rohkea ja älykäs toimija, johon lukijan 
on mukava samastua, tai lukijaa haas-
tava, räväkkä toisinajattelija. 

Sankari ja tämän tyttöystävä on 
perinteisin asetelma. Joskus naishah-
mo ”ottaa vallan”, kuten kävi Meziére-
sin sarjakuvassa Valerian ja Laureline, 
jossa sarjaan tullut terävä-älyinen 
naishahmo Laureline nopeasti ohitti 
sankarin suosiossaan. Tai Suomes-
sa (vielä) tuntematon hollantilaisen 
Henk Kujpersin yksityisetsivä Franka, 
jonka alussa piti olla sivuhahmo mies-
puolisen sankarin tarinassa. 

Sarjakuvan syntymämaana pide-
tään Yhdysvaltoja, jossa Outcaultin 
Keltainen kakara saavutti jymysuosi-
on New York World-sanomalehdessä 
vuodesta 1895 alkaen. Todellisuu-
dessa ensimmäinen lehtisarjakuva 
oli sveitsiläisen Rodolphe Töpfferin 
Herra Koipeliini jo vuonna 1830. Ame-
rikkalaiset supersankarit elivät sar-
jakuvissa kultakauttaan 1940-luvun 
molemmin puolin. Yli-inhimillisillä 
ominaisuuksilla varustetut sankarit 
olivat enimmäkseen miehiä, mutta 
muutama nainenkin sai supervoimia. 
Monet heistä olivat supersankarin 
naispuolisia vastineita (Terästyttö), 
pahiksia (Kissanainen) tai itsenäisiä, 
oman sarjansa tähdittäjiä kuten Ihme-
nainen ja Red Sonja. 

Huumorisarjakuvissa hahmon esi-
kuvallisuuskin voidaan turvallisesti 
haastaa. Esimerkiksi norjalaisen Lise 
Myhren hahmo Nemi on huonoja elin-
tapoja harjoittava ja täysin itsekeskei-
nen, mutta kuitenkin räväkkyydes-
sään valloittava nuori goottinainen, 

joka pohjimmiltaan pelkää aikuiseksi 
kasvamista ja pakenee mielellään fan-
tasiamaailmaan. 

Sarjakuva ei syrji ketään

Sarjakuvassa ei hahmojen ikäkään 
ole hidaste. Anni Nykäsen Mummo, 
Jorma Pitkäsen Lempi sekä amerikka-
laisen Bret Kothin Rauta Reetta ovat 
räväköitä ikäihmisiä. Heidän sarkas-
miaan ja rajatonta itseluottamustaan 
voi vain ihailla. Perhesarjoissa lapset 
ja murrosikäiset aiheuttavat harmaita 
hiuksia vanhemmilleen aivan kuten 
oikeassa elämässä. Bill Wattersonin 
vilkas ja mielikuvituksekas Lassi ja 
hänen lelutiikerinsä Leevi, Scottin ja 
Borgmanin murrosikäinen poikahah-
mo Jere ja Greg Evansin Teinileena 
ovat saaneet ylistystä osuvilla huomi-
oillaan lasten, nuorten ja vanhempien 
keskinäisistä suhteista. Amerikasta on 

myös suosittu Kirkmanin ja Scottin 
Baby Blues (julkaistu myös nimellä 
Ipanavalta ja Ipanat), jossa kuvaillaan 
lapsiperheen elämää erityisesti äidin 
näkökulmasta. 

Eläimet ovat Aisopoksen saduis-
ta alkaen olleet tarinankerronnan 
aatelia. Iines Ankka ja Minni Hiiri ovat 
tunnetuimmat Ankkalinnan naishah-
mot.  Tuuli Hypénin Nanna on kettu, 
joka vastaa teknologisoituvan nyky-
yhteiskunnan haasteisiin muuttumal-
la ihmiseksi ja muuttamalla maalta 
kaupunkiin. Nanna on impulsiivinen, 
lannistumaton ja sopivasti typerä.  
Kaisa Lekan hiirihahmo Kaisa, jolla 
on proteesijalat, on Lekan omakuva. 
Erilaiset jalat eivät ole mikään este ei-
vätkä edes hidaste. Kuva kertoo puo-
lesta enemmän kuin sanat.

Suomessa kauan vaikuttaneet ja 
edelleen suositut belgialaiset ja rans-
kalaiset sarjakuva-albumit ovat osal-
taan luoneet pohjan suomalaiselle 
sarjakuvaharrastukselle. Klassiset san-

”Ainoa mitä 
elämässäni kadun on se, 
etten ole koskaan 
piirtänyt sarjakuvia.” 

Pablo Picasso (France Soir 14.10.1966)

karittaret kuten Leloupin elektroniik-
kainsinööri Yoko Tsuno tai Walthéryn 
lentoemäntä Natacha tuskin kaipaa-
vat esittelyä.  Uudempi tulokas, po-
liisietsivä Rubiini (Mythic, Walthéry ja 
de Lazare) on sijoitettu Amerikkaan. 
Näiden sankaritarten taidot ja roh-
keus eivät jää kenenkään miespuoli-
sen sankarihahmon varjoon. Tytöille 
nämä sarjakuvat ovat itsetuntoa ko-
hottavia ja pojille sopivan asennekas-
vatuksellista. 

Ai mitä minun sarjakuvaharras-
tukselleni nykyisin kuuluu? Kiitos 
kysymästä. Monen vanhan rakkaan 
suosikkisarjakuvani taiteilijakaarti 
on siirtynyt tuonilmaisiin. Uusia lem-
mikkejä olen löytänyt silloin tällöin, 
mutta enemmän minusta on tullut 
sarjakuvatutkijan, aviomieheni Ilpon 
tukija. Me löysimme toisemme sarja-
kuvan ansiosta noin 30 vuotta sitten, 
ja se on ollut sarjakuvan paras lahja 
meille molemmille.

Anne Lagerstedt

Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingis-
sä on syyskuun 9. päivään saakka esillä 

Päin näköä! -sarjakuvanäyttely, jossa 14 
suomalaista sarjakuvantekijää tulkitsee 
omien sarjakuviensa maailmaa kolmiulot-
teisina teoksina.  

Suomalainen nykysarjakuva kiinnostaa 
maailmalla ja sarjakuvataidetta on kään-
netty useille kielille. – Sarjakuva on oma  
ja erityislaatuinen ilmaisumuotonsa, joka 
yhdistää lukemattomia erilaisia sanallisia 
ja kuvallisia kerrontakeinoja. Sarjakuva 
rönsyilee kohti kuvataidetta, kirjallisuutta, 
mimiikkaa ja elokuvakerrontaa, mutta sillä 
on aivan omat lainalaisuutensa ja se viestii 
monenlaisilla kielillä. Kuten nykytaide laa-
jemmin, sarjakuvan omaksuminen vaatii 
harjaantumista, jotta siitä saa enemmän 
irti, kirjoittaa Arja Miller Päin näköä! -näyt-
telykirjassa. 

Astu sisään sarjakuvaan

Kati Kovács: Silmä ulos: Veni, vidi, mansi 
(Tulin, näin, jäin), 2012. Teoksen silmä kätkee 
sisällensä nuken, joka muistuttaa Kovácsin 
sarjakuvien saparopäistä tyttöä, johon taiteilija 
samaistuu. Sarjakuva-albumissaan Silmä ulos 
taiteilija pohtii identiteettiään ja suhdettaan 
taiteeseen. 

Hanneriina Moisseinen: Liinatie, 2012. 
(kuva vas.) Karjalaisiin perinnetekstiileihin, 
käspaikkoihin, kiinnitetyt kirjomalla ja paina-
malla kuvioidut työt ovat originaaleja tulevaan 
sarjakuva-albumiin. Teoksen aiheena on 
lapsen kokemus isän katoamisesta. 

Katja Tukiainen: Paradis k, 2012. (kuva ylh.)
Installaatio  kuvaa tyttöjen maailmaa, jossa 
yhdistyvät viattomuus ja vahvuus. Saman tilan 
puoliksi korkeussuunnassa jakaa Matti Hagel-
bergin teos Köyhää kansaa, jonka kertomus 
perustuu Minna Canthin pienoisromaaniin. 

Kuvat: Mari Hyttinen
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Perinteisellä Allianssiristeilyl-
lä pysyttiin laivalla haistelemassa 
merituulien lisäksi ajan henkeä, 
jossa ainoa pysyvä asia on muutos. 
Lapset ja nuoret ovat luonnostaan 
edelläkävijöitä ja kapinakenraalei-
ta, mutta he myös kärsivät eniten, 
kun yhteiskunnan muutos vie heiltä 
vanhempien ajan, voimat ja huo-
mion. 

Politiikassa on vihdoin nähty suo-
malaisnuorten hätä, joka näkyy 40 
000 alle 30-vuotiaan syrjäytymisenä. 
Sen hinnaksi yhteiskunnalle on las-
kettu 300 miljoonaa euroa vuodessa. 

Nuorisotoimijat mm. etsivät nuo-
ria koloistaan, tarjoavat väyliä löytää 
oma oksa koulutuksessa ja työelä-
mässä ja kannustavat yhteiskuntaa 
laskemaan äänioikeusalaikärajaa 16 
vuoteen. Myös työttömiä tuetaan. 
Suomen 4H-järjestöllä on vaikuttava 
nuorten työllistämisprojekti, jolla on 
jo muutettu 8000 nuoren elämä. 

Tietenkin puhuttiin myös päih-
teistä. Suomalaisessa kulttuurissa 
alkoholi nautitaan kahteen kertaan: 
ensin juomalla ja sitten puhumalla 
juomisesta. Juomisesta puhuminen 
on ehkäisevässä päihdetyössä tärkeä 
keino vaikuttaa juomistilanteisiin, 
koska itse tilanteisiin on vaikea pääs-
tä. Musiikki on hyvä väylä välittää 
sanomaa. Esimerkiksi Music Against 
Drugs ry toteuttaa valtakunnallisesti 
kuuden kuukauden mittaisia ehkäi-
sevän päihdetyön kokonaisuuksia 
lapsille ja nuorille. Työkäyttöön on 
tuotettu myös uutta tukimateriaalia 
ja tutkimusta, mm. Preventiimiver-
koston ammattilaisten artikkeleina 
nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön 

Allianssiristeilyllä
puhutti yhteisöllinen pahoinvointi

kehittymisestä viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Mielenterveyttä 
voidaan tukea vahvistamalla nuoren 
itsetuntemusta, herättämällä keskus-
telua arvoista ja asenteista, lisäämällä 
kestävyyttä sietää arjen pettymyksiä 
ja vastoinkäymisiä sekä tarvittaessa 
tukemalla nuorta avun piiriin.

Medialukutaitoa ja 
taideterapiaa

Myrsky-hankkeessa tuetaan nuor-
ten hyvinvointia taiteen tekemisen 
kautta. Samalla siinä kehitetään nuor-
ten itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja 
ja yleistä hyvinvointia taiteen avulla. 
Myrskystä voi hakea tukea paikallisiin 
nuorille tarkoitettuihin taidehank-
keisiin, joiden päätavoitteena on 
nuorten osallisuuden parantaminen. 
– Teimme muutaman käytännön har-
joituksen draaman avulla käsiteltävis-
tä asioista. Toivon että jossakin vai-
heessa yhdistyksemme voisi harkita 
myös tällaisen avustuksen hakemista 
ja kulttuurin lisäämistä toimintoihin, 
innostui Tuulia Pajunpää Helsingin 
NNKY:stä.

Media hallitsee nykyään lähes 
kaikkea. Medialukutaito tukee nuo-

Allianssi-risteilyn avajaisseminaarissa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen luovuttivat 
vuoden 2012 nuorisotyön tunnustuspalkinnon Oranssi ry:lle. 

ren kasvua kriittiseksi, eettisesti toimi-
vaksi ja muut huomioivaksi kansalai-
seksi. Mediakasvatuksen keskeisimpiä 
tavoitteita on tarjota nuorille työka-
luja median kohtaamiseen, arvioin-
tiin ja analysointiin. Tapoja toteuttaa 
mediakasvatusta on yhtä monta kuin 
kasvattajiakin ja materiaalia media-
kasvatukseen on tarjolla runsaasti. 
Medioiden maailma muuttuu jatku-
vasti ja omia tietoja täytyy päivittää 
usein. Tässä työssä tukena on Me-
diakasvatusseuran mediakasvatus.fi 
-verkkopalvelu.

Yhdessä eteenpäin kohti 
pettymyksiä

Lapsista kannetaan enemmän 
vastuuta kuin koskaan aikaisemmin, 
mutta myös huoli ja huostaanottojen 
määrä ovat huipussaan. Perhesuun-
nittelu mahdollistaa sen, että lähes 
jokainen lapsi on toivottu tai ainakin 
tietoisen valinnan tulos. Samaan ai-
kaan mainostetaan hotelleja, joihin 
lapset eivät ole tervetulleita. Lapset ja 
nuoret koetaan pelottavina, sillä heis-
sä on vallankumouksellista voimaa. 
Nuorten kapina, ns. isänmurha, on 
länsimaisen kulttuurin menestyksen 
avain. Nuoret eivät kuitenkaan ole 

yhtään vaarallisempia tai enemmän 
vaarassa kuin ennenkään. Nuorten 
rikostilastot ovat samat nyt kuin 200 
vuotta sitten. – Vanhempien niskaan 
syydetään liikaa vastuuta ja syyllistä-
mistä. Ei ymmärretä, että lapsen väärä 
toiminta voi yhtä hyvin olla hänen yk-
silöllisen taipumuksensa tulos. Lapset 
eivät ole muovailuvahaa, josta voi-
daan manipuloimalla tehdä mieleisiä, 
totesi Jukka Laajarinne.

Lasten ja nuorten hyvinvointi 
Suomessa 

Hallitusneuvos Esa Iivonen 
STM:stä tarkasteli lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin trendejä Suomessa. 
Kaiken yhteiskunnallisen muutoksen 
keskellä muuttuu myös lasten sosiali-
saatio eli yksilön prosessimainen kas-
vatus. Vanhemmuudelta vaaditaan 
yhä enemmän. Ongelmat yleensä 
alkavat kasautua, kun arjen hallinta 
murenee pala palalta. Peruspalveluil-
la on vaikeus vastata tarpeisiin, koska 
tarpeet keskittyvät yhä enemmän 
erityispalveluiden tarpeisiin, joiden 
tarjonta maassamme ei ole tasai-
nen.  Kokonaiskuva ei kuitenkaan ole 
synkkä. Lapset ja nuoret ovat pää-
sääntöisesti terveitä ja hyvinvoivia. 
2000-luvulla nuorten tupakointi ja 
humalahakuisuus ovat vähentyneet 
ja liikuntaharrastuneisuus kasvanut. 
Toisaalla lapsiperheiden köyhyys on 
lisääntynyt hälytyttävästi. Oppimis-
vaikeudet, masentuneisuus, ylipaino 
ja puutteellinen hammashygienia vä-
hentävät lasten hyvinvointia. Kodin-
hoitoapu perheille on romahtanut ja 
erityistukea tarvitsevien lasten määrä 
kasvanut. Päivähoidoissa ongelmalli-
sia ovat liian isot ryhmäkoot.

Lasten ja nuorten 
turvaverkostot 

Lasten ja nuorten kokeman tur-
vallisuuden edellytys on, että he saa-
vat ympäröiviltä aikuisilta apua vai-
keissa tilanteissa. Lasten ja nuorten 
on eri syistä usein vaikea kertoa aikui-
selle itseensä kohdistuneista oikeu-
denloukkauksista. Taustalla on pelko, 
että asiat menevät vain huonompaan 
suuntaan, jos niistä kertoo. Tämä on 
erityisen vaikeaa haavoittuvissa olois-
sa elävillä lapsilla, esimerkiksi kun 
oma vanhempi on kaltoinkohtelijana. 
Oikeusturva-asioita hoitavien viran-
omaisten kenttä on aikuisellekin mo-
nimutkainen – saati sitten lapselle ja 
nuorelle.  Lisäksi lastensuojelusta on 
tullut byrokraattinen hirviö, jota pelä-
tään. Euroopan neuvosto on koonnut 
avuksi eväitä ihmisoikeuskasvatuk-
seen kirjalla Compasito, lasten ihmis-
oikeuskasvatuksen käsikirja, joka on 
löydettävissä myös netistä (www.lap-
siasia.fi).

Anne Lagerstedt

Pääsihteerin 
kommentti

Kuka omistaa nuorison, nuori-
sopolitiikan vai omistaako kukaan? 
Tämä kysymys puhutteli istunnos-
sa Mihin menet, Allianssi. Eletäänkö 
ajassa, elettiinkö oikeassa ajassa vai 
toimittiinko liian myöhään? Mitä 
kaikkea muistamme suomalaisesta 
nuorisotoiminnan arjesta 1990-luvun 
alussa, ajasta ennen suurta lamaa 
ja laman aikana. Oli mukava tavata 
kanssarakentajia ja kollegoita tuolta 
ajalta sekä nähdä ja kuulla, että järjes-
töstä on tullut arvostettu, kuunneltu 
ja tehokas toimija. Mutta ei niin, ettei-
kö jatkuvasti kannattaisi kuulostella, 
missä ympäristössä ja maastossa nyt 
liikutaan.  

Nuorisotoimiala on pieni, mut-
ta hereillä. Keskusjärjestöä tarvitaan 
sekä äänitorvena että etujärjestönä, 
mutta onko se tasapuolisesti sekä 
järjestöjen, vapaaehtoistoiminnan 
ja ammatillisen, kunnallisen ja seu-
rakunnallisen nuorisotyön puolesta-
puhuja? Vai onko se valtion (isäntä)
renki?  Sen erityistä rikkautta ja osaa-
mista on tutkimuksen ja kulttuurisen 
nuorisotyön yhdistäminen nuoriso-
toimialan kokonaisuudessa. 

 
Risteilyllä on aina ollut mukana 

keskustelu valtakunnallisten nuori-
sojärjestöjen ja nuorisotyön palvelu-
järjestöjen valtionavustuksista. Niin 
nytkin. Nuorisojärjestöjen arviointi- ja 
avustustoimikunta on käynnistänyt 
työnsä kaudelle 2012–2015 ja koko-
si täyden seminaarisalin kuulemaan 
ja keskustelemaan. Intohimoja tämä 
avustusjako herättää aina – tänä ke-
väänä erityisesti poliittisten nuoriso-
järjestöjen piirissä. Samalla keskustel-
tiin ns. sitoutumattomien järjestöjen 
ja poliittisten järjestöjen suhteesta. 
Rahoitus tulee Veikkauksen tuotosta 
ja siitä on pidettävä kiinni. Suomen 
NNKY-liitto ei kuulu varsinaisiin nuo-
risojärjestöihin, mutta on oikeutettu 
nuorisolain mukaisiin avustuksiin. 

Pirjo-Liisa Penttinen

Pirjo-Liisa Penttinen on toiminut Al-
lianssin hallituksen jäsenenä 1993–96, 
varapuheenjohtajana 1996 sekä mm. 
nuorisovaihdon jaoston ja vaalitoimi-
kunnan puheenjohtajana eri vuosina. 

Suomen Nuorisoyh-
teistyö - Allianssi ry on 
valtakunnallinen nuorisotyön 
palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se 
on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton edunvalvoja, jonka 
jäseninä on 112 valtakunnallista 
nuoriso- tai kasvatusalan järjes-
töä.  Allianssin tarkoituksena on 
edistää nuorten kasvua yhteis-
kunnan vastuullisiksi jäseniksi, 
osallistumista päätöksentekoon 
ja kansainväliseen toimintaan 
sekä edistää hyvinvointia. Alli-
anssin palvelee nuorisojärjestöjä 
ja nuorisotyötä. 

Timo Wright

Näkymän Allianssiristeilyn alukselta Tallinnan vanhaan kaupunkiin  kuvasi Anne Lagerstedt.
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Olemme osa Jumalan luoma-
kuntaa;  itse asiassa olemme Ju-
malan työtovereita. Meidän työso-
pimuksemme erikoisuus on meille 
annettu vapaa tahto: voimme vali-
ta, valitsemmeko toimissamme hy-
vän vai pahan. 

Elämämme pituinen työsopi-
mus kutsuu paitsi työtoveruuteen 
myös olemaan Jumalan kuvia, kun-
kin meistä omalla tavallamme. Tässä 
”työsopimuksessa” pitkän tähtäimen 
tavoitteeksi ja ihanteeksi on asetettu 
jumaloituminen. Jumalan työtoverei-
na meille on uskottu mittava salai-
suus.

Tunnistammeko Jumalan kuvan?

Kreikankielinen sana ”eikon” on 
tullut viime aikoina tutuksi tietotek-
nisissä  kuvaa merkitsevissä yhteyk-
sissä, mutta menneessä historiassa se 

tunnetaan  nimenomaan idän kirkon 
kirkkotaiteeseen liittyvänä käsitteenä  
kulttiesineessä ikoni eli pyhä kuva. 
Ikonien käyttöpaikka on sekä yleinen 
että yksityinen, siis sekä kirkko että 
koti. Ikoneissa kuvataan pyhiä hen-
kilöitä tai tapahtumia, joita ikoneissa 
ei kuvata ”reaaliajassa” vaan kirkastu-
neina; ikonitaide tuo tätä ulottuvuut-
ta esiin mm. käänteisen perspektiivin 
avulla. Signeerattomat pyhät kuvat 
eli ikonit ovat olleet rukouksen vä-
likappaleita ja samalla alun alkaen 
myös tärkeässä tehtävässään kristin-
uskon opettajina lukutaidottomille. 
Kirkkorakennuksissa ja kotien seinillä 
ikonit kertovat meille väreihin pu-
keutuneina edelleenkin sanattomasti 
kristinuskon sanomaa.

Ikoneita kunnioitetaan syvästi, 
kunnioitus kohdistuu nimenomaan 
siihen tapahtumaan tai henkilöön, 
jota ikonissa on kuvattu. Osoitukse-
na tästä ikoneita voidaan suudella ja 
niiden eteen voidaan sytyttää kynt-
tilä. Ikoni, joka saa määreen ”ihmeitä 

tekevä”, on sellainen,  jonka kautta 
Jumalan näkymättömän armovoi-
man koetaan vaikuttavan näkyvällä 
tavalla.

Jumalan kuva särkyi

Raamatun luomiskertomus il-
moittaa meille ”Ja Jumala loi ihmisen 
omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi 
hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi 
hän loi heidät” (1. Moos. 1:27). Lähte-
käämme liikkeelle siitä, että ihmisil-
le on suotu ainutlaatuinen  rikkaus: 
jokainen ihminen on luotu Jumalan 
kuvaksi. 

Tapahtumaketjussa seuraava mer-
kittävä etappi on tapahtumasarja pa-
ratiisissa, jonne Jumala asetti ihmisen 
asumaan. Jumalan kuvan mukaisesti 
luodulle ihmiselle annettiin vapaa 
tahto, muutoin kyseessä olisi ollut 
ihmisrobotti, joka tekisi kaiken, mitä 
käsketään. Vapaa tahto antoi paratii-
sin ihmiselle vallan tehdä valintojaan 

hyvän ja pahan väliltä. Kuten tiedäm-
me,  tämä vapaa tahto koitui ihmisel-
le myös ansaksi, jonka seurauksena 
ihmiskunta joutui synnin tahraamana 
alennustilaan. Kaikkia meitä jälkipol-
via yhdistää nyt syntiinlankeemuk-
sen tila. Vaikka ihmisen ainoa oikea 
paikka oli alun pitäen Jumalan yhte-
ydessä, missä olisikin ollut kaikkein 
parhain mahdollisuus kasvaa kaikissa 
hyveissä, syntiinlankeemuksessa ih-
minen alennettiin ikään kuin aliluon-
nolliseen tilaan.

Kuitenkin sanomme edelleen, 
että ihminen on Jumalan työtoveri ja 
samalla Jumalan kuva. Sanaan kuva 
nykyaikaiseen mieleen liittyy helposti 
ulkoinen näky - kuten peilistä nähtä-
vässä kuvassa - mutta tässä yhteydes-
sä ei ole kyse ulkonäköön tai ulkoi-
seen olemukseen liittyvistä asioista. 
Koska Jumalalla ei ole ruumista, vaan 
hän on Henki, hän täyttää koko maail-
mankaikkeuden, sen paremmin mies 
kuin nainenkaan eivät koskaan voi ul-
koisesti olla kuvia Jumalasta.

Paratiisissa ihminen oli luonnolli-
sesti synnitön, hänellä oli täydellinen 
yhteys Jumalansa kanssa, ihminen 
paitsi keskusteli myös  eli Jumalansa 
kanssa. Miten se käytännössä tapah-
tui, se jää ikuiseksi salaisuudeksi. Vuo-
rovaikutus on saattanut olla saman-
laista kuin kahden ihmisenkin välillä. 
Syntiinlankeemus muutti kaiken. Ih-
minen alkoi pelätä Jumalaa samalla 
häveten Jumalan luomaa Pyhän Hen-
gen temppeliä. Ihminen tunsi häpe-
ää luonnollisesta alastomuudestaan: 
mies miehisyydestään, nainen nai-
seudestaan. Käytännössä tämä mer-
kitsi koko ihmiskunnalle karkotusta 
paratiisista - maallisen elämän aikana 
sinne paluuta ei yhdelläkään ihmisel-
lä enää olisi.

Mutta meille ihmisille jäi edel-
leenkin vapaa tahto, mahdollisuus 
elämässämme valita hyvän ja pahan 
väliltä. ”Sillä Herra on Henki, ja mis-
sä Herran Henki on, siinä on vapaus.  
Mutta me kaikki, jotka peittämättö-
min kasvoin katselemme Herran kirk-
kautta kuin kuvastimesta muutumme 
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta 
kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, 
joka on Henki” (2. Kor. 3:17-18).

Voiko särkynyt Jumalan kuva 
eheytyä?

Alkuperäinen Jumalan kuva on 
särkynyt. Maan päällä kulkeva ihmi-

Jumalan 
kuva
- särkyneenäkin sanomattoman 
kunnian julistaja

Mari Hyttinen
nen on nyt ”särkynyt Jumalan kuva”. 
Se on luonnollisesti erilainen kuin pa-
ratiisin ihmisen kuva. Ainoastaan Jee-
sus jumalihmisenä on täydellinen ja 
ehjä Jumalan kuva. Kaikkien muiden 
ihmisten kuva on  rikkoutunut, epä-
täydellinen ja eheytymistä odottava.

Missä asuukaan Jumala paratiisin 
lankeemuksemme jälkeen? ”Mutta 
asuuko todella Jumala maan päällä? 
Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin 
sinä et mahdu; kuinka sitten tähän 
temppeliin, jonka minä olen rakenta-
nut” (1. Kun. 8:27).

Valtava Jumalan kuva -mosaiikki

”Olen sanomattoman kunniasi 
kuva, vaikka kannankin synninteko-
jen haavoja”, todetaan ortodoksisessa 
hautaushymnissä. Ortodoksisessa pe-
rinteessä kirkkoisät korostavat, että 
ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja 
hänen kaltaisuuttaan varten eli ”kas-
vamaan kaltaisekseen”. Jumalan kal-
taisuus on päämäärä, jota kohti me 
maallisessa elämässämme  pyrimme 
kasvamaan. Tätä kohti meidän tulisi 
edetä koko maallisen elämämme ajan 
henkisesti, hengellisesti  ja siveellises-
ti.

Uudessa testamentissa sanotaan, 
että näkymätön tulee näkyväksi, ku-
vaamaton kuvattavaksi: ”Sana tuli li-
haksi ja asui meidän keskellämme”(Jh. 
1:14). Kirkkoisät  toteavatkin ”Juma-
lan tulleen ihmiseksi, jotta ihminen 
voisi tulla Jumalan kaltaiseksi”. Kun 
me ajattelemme tänä päivänä koko 
ihmiskuntaa, havaitsemme sen muo-
dostavan viehättävän mosaiikin,  joka 
kauempaa katsottuna näyttää yh-
tenäiseltä, mutta läheltä katsottuna 
muodostuukin  yksittäisistä särky-
neistä Jumalan kuvista, kymmenistä 
ja miljoonista toinen toisiinsa nähden 
hyvin erilaisista kuvista. 

Kristittyjen yhteisenä nimittäjänä 
on tavoite kasvaa kohti Jumalan kal-
taisuutta. Jokaisen kristityn tavoittee-
na on siten tulla ”valkeuden lapseksi”, 
kasvaa hengellisesti kohti eheyttä. 
Vain näin meidän kertaalleen  jo pa-
hoin rikkimennyt Jumalan kuvamme 
saa jälleen mahdollisuuden eheytyä.

Sirkka Vepsä

Pirjo-Liisa Penttinen

Kuvassa yksityiskohta Elisabethin tsasounasta, joka on Kirkkonummella sijaitsevan ortodoksisen veljesyhteisö Pokrovan pihapiirin hylättyyn graniit-
tilouhokseen pystytetty katakombi-rukoushuone. Teoksen on toteuttanut Irina Zatulovskaya.
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– They say, this is the ma-
gic touch, sanoo Ivanka 

Kortzanova kädessään pieni sivellin. 
Sivellin alkaa maalata kuvan kasvoja 
vaaleammaksi. Kortzanovan käsi on 
vakaa, kun hän lisää vaaleaa väriä 
ikoniin. Paikalla on kolme opiskelijaa 
ja Kortzanova itse. Viime kerralla osa 
kurssilaisista sai jo ikoninsa valmiik-
si, joten he eivät ole tänään paikal-
la. Pöydät ovat täynnä eri kokoisia 
siveltimiä, värituubeja ja pipettejä. 
Jokaisella kurssilaisella on edessään 
oma ikoni, joka alkaa jo näyttää val-
miilta. Ikonia on tehty jo muutama 
kuukausi ja loppusuora häämöt-
tää.  

– Tähän jää koukkuun, sanoo Tat-
jana Tsempoi. Tsempoi esittelee jo 
valmista ikoniaan, joka makaa sivu-
pöydällä kuvapuoli pöytää vasten. 
Hänen mukaan parasta on se, että 
kurssilla saa vapaat kädet kokeilla, 
eikä pelkoa epäonnistumisesta ole. 

– Kyllä hän sitten korjaa, sanoo 
Tsempoi viitaten Kortzanovaan. 
Kortzanova on vetänyt ikonin-
maalauskursseja kolme vuotta ja 
työskennellyt 16 vuotta ikoneiden 
parissa. Hän on opiskellut ikonogra-
fiaa ja restaurointia, mutta ehtinyt 
välissä hankkia myös kaupallisen 
koulutuksen. Kortzanovalla on siis 
kokemusta. – Kaikki eivät tunne 
ikoninmaalausta omakseen, mutta 
toiset jatkavat ehkä jopa kymmenen 
vuotta, hän sanoo. Kuten Tsempoi-
kin mainitsi, ikoninmaalaukseen voi 
jäädä koukkuun.  

Ikoni saa alkunsa tummasta taus-
tasta, johon piirretään ensiksi ikonin 
ääriviivat. Sitten lisätään väriä. Väriä 
ikoniin tulee useita kerroksia, näin 
siitä saadaan moniulotteinen. Ker-
rokset ikään kuin elävät ikonissa. Ja 
totta tämä onkin. Jotain tarunhoh-
toista ikoneiden värikylläisyydessä 
on. Ne näyttävät elävän. Ikonimaa-
laustekniikan hallinnan oppiminen 
vie vuosia. Suomalaisille ikonimaa-
lauksesta innostuneille voi tuoda 
lisähaasteen tekniikasta kirjoitettu 
kirjallisuus. Kirjallisuutta ikonimaa-
lauksesta on runsaasti, mutta se on 
usein venäjänkielistä. – Se ei hyödy-
tä meitä venäjää taitamattomia, to-
teaa Nitta Gillberg.

Ikoni on omanlaisensa 
taideteos

Kortzanova sanoo, että ikonin kas-
vojen on puhuttava. Tärkeintä ovat 
ikonin kasvot ja ilme. Lisäksi jokainen 
kuva on erilainen.  Hän naurahtaa, 
että aloittelevat ikoninmaalarit usein 
piirtävät ikonille sormet, jotka muis-
tuttavat nakkeja. Mutta tekemällä 
oppii. Hän toteaa myös, että kasvojen 
ja koko ikonin on myös oltava harmo-
niassa niin, että siinä yhdistyy taide ja 
hengellisyys.

Ikonit eivät ole perinteisiä kuvia, 
vaan ortodoksisen kristillisyyden pii-
rissä käytettäviä uskonnollisia esinei-
tä. Ikonin hengellinen ulottuvuus on 
siis aina myös läsnä. Kortzanova sa-
nookin, että hän haluaa kunnioittaa 
toisen ihmisen uskonnollista vakau-
musta. Luterilainen tekee hänen kurs-
sillaan kaunista taidetta ja näkökulma 
ikonimaalauksessa on silloin tekni-
nen. Ensi viikolla ikonit siunataan kir-
kossa, jonka jälkeen niiden uskotaan 
voivan voimaannuttaa.

Ikonimaalausta ja ystävien 
kanssa jutustelua

Huoneessa vaihtelee vuorotellen 
hersyvä nauru, joka sekoittuu tark-

kaan ja keskittyneeseen työhön. 
Kortzanova kiertelee huoneessa 
ja menee vuorotellen kurssilaisten 
luokse auttamaan heitä ikoninmaa-
lauksen haasteellisissa kohdissa. 
Ilmari Paavolan ikonia hallitsee pu-
nainen väri. Pienellä siveltimellä on 
tehtävä tarkkaa jälkeä. Kortzanova 
auttaa Paavolaa maalaamaan pieniä 
yksityiskohtia ikoniinsa. Käden on 
edelleen oltava vakaa, kun pienet 
yksityiskohdat alkavat saada muo-
toaan. Tämä ei kuitenkaan ole edes 
vaikea kohta. Kasvot ovat Kortzano-
van mukaan kaikista vaikeimmat. 

Ikonikurssilaiset jatkavat viimeis-
ten silausten tekemistä ikoneihin. 
Paikkana oleva Helsingin NNKY:n 
toimitila vanhassa töölöläisessä ta-
lossa on mitä parhain ikoneiden 
maalaamiseen. Tunnelmaan pääsee 
jo vanhan talon rappukäytävässä, 
jota koristavat seinämaalaukset ja 
kierteiset portaat. 

Ikonikurssi järjestetään taas ensi 
syksynä ja näin muillekin tarjoutuu 
mahdollisuus kurkata ikivanhaan ja 
omanlaiseensa taiteen tekemisen 
tapaan. Ennakkoilmoittautuminen 
kurssille on alkanut. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset www.hnnky.fi tai 
p. 044 5944 528.

Katri Jussila

Ikonimaalauksen 
lumoissa Helsingissä

Pyhä kuva syntyy monen maalikerroksen kautta.  Suojelevan enkelin maalasi Marika Karttunen.

Etelä-Savon poliisilaitoksel-
ta nuorisopoliisi, vanhempi 

konstaapeli Toni Reinikainen vierai-
li Mikkelin NNKY:n jäsenillassa huh-
tikuussa.

”Konstaapeli Reinikainen” kertoi 
jäsenillassamme erittäin mukaansa-
tempaavasti monista arjen turvalli-
suuteen liittyvistä asioista kodissa, 
kaupungilla ja liikenteessä. Työnsä 
ohessa hän vierailee myös paljon esi-
merkiksi kouluissa. –  Lapsille ja nuo-
rille tulee jo pienestä pitäen antaa 
myönteistä tietoa poliisin työstä, Rei-
nikainen totesi. 

Me saimme häneltä käytännön 
neuvoja esimerkiksi näin:

–  Koti on meidän kaikkien py-
hin paikka. Sinne ei saa päästää sisälle 
tuntemattomia ja poliisin tuntee aina 
virallisesta tunnisteesta.

–  Hätänumeroon 112 (polii-
si- ja hätäkeskus) ei saa olla liian kor-
keaa kynnystä soittaa, on aihe sitten 
kotona tai ympäristössä tapahtuva. 
Päivystyksessä erotetaan kyllä häiri-
ösoittajat ja vaikka tilanne ei aiheut-
taisikaan toimenpiteitä, rekisteröityy 
asia ja sekin voi joskus olla tarpeen.

–  Kesämökeille ja vastaaville 
tulisi merkitä osoitteet selvästi, jotta 
apu tarvitessa löytää perille. Numero-

lappu tiehaaraan ja osoite kannattaa 
opetella hyvin, sillä hätätilanteessa 
voi helposti häkeltyä. 

–  Liikenteessä, kävellen tai au-
tossa pitää noudattaa ”maalaisjärjen” 
tarkkaavaisuutta. Jos omistaa ajokor-
tin, kannattaa pitää ajotaito yllä, sillä 
sitä saattaa joskus todella tarvita.

Voimme kuitenkin luottaa siihen, 
että arjessa on ihan turvallista!

Leena Parkkonen

Arjen turvallisuutta 
Mikkelissä

Kesälomakauden lähestyessä on syytä merkitä 
kesämökeille ja vastaaville osoitteet selvästi, 
jotta apu löytää perille, muistutti vanhempi 
konstaapeli Toni Reinikainen.

Leena Parkkonen

Saana Torniainen

Keski-Uudenmaan NNKY:n Jo-
kos-ryhmä lopetti toimintansa 

joulukuussa. Huhtikuussa jokoslaiset 
kokoontuivat vielä yhteen. Silloin ko-
koontumisen aihe oli kiitos ja koolle-
kutsujana toimi Paula Halmisto.

Jokos-ryhmän jäsenet ovat men-
neiden vuosikymmenten aikana saa-
neet paljon aikaan yhdessä. Heidän 
aloitteestaan Keravalla pääsee seura-
kunnan järjestämällä kyydillä kerran 
kuukaudessa hautausmaalle. Kuljetus 
on tarpeellinen, koska hautausmaalle 
on pitkä matka eikä sinne mene suo-
raa bussiyhteyttä. 

Kiitos Jokos!
Jokos on järjestänyt tapahtumia 

ja kursseja, retkeillyt Tunturikeimiöllä 
ja osallistunut Keravalla joka joulu yh-
distysten myyjäistapahtumaan, jossa 
on kerätty varoja hyväntekeväisyy-
teen yhdessä nuorten kanssa. Rahaa 
on kerätty myös omalle nimikkolä-
hetille, Armi Syrjäselle, joka toimi 
Pakistanissa. Pienellä Jokos-ryhmällä 
olikin suuri vastuu. – Sitouduimme 
vuosittain keräämään 10 000 mark-
kaa, ja joka vuosi tilitimme enemmän 
kuin mihin sitouduimme, kertoo Pau-
la Halmisto.  

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

Jokos ryhmäkuvassa. Paula Halmisto kuvassa vasemmalla ja hänen vieressään Keski-Uudenmaan NNKY:n sih-
teeri Tarja Seppänen. Kuvassa oikealla puheenjohtaja Liisa Hynynen, Pienimmän Lantin Yhteisön yhteyshenkilö 
Outi Piiroinen-Backman ja hänen vieressään Suomen NNKY-liiton toimistohoitaja Leila Variola.

Katri Jussila
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Tampereen NNKY:n Itu-toimin-
nassa mukana olevat äidit lapsineen 
osallistuivat  terapeuttisen valoku-
vauksen projektiin. Valokuvien ja 
omien elämätarinoiden avulla heil-
lä oli mahdollisuus tulla nähdyksi 
ja huomioiduksi kauniina ja ehyinä 
naisina elämää kohdanneista vas-
toinkäymisistä ja pettymyksistä huo-
limatta.

Sairaalapastori, psykoterapeut-
tiopiskelija Leena Leppälä sai noin 
vuosi sitten kokea, että joskus elämäs-
sä käy kuin elokuvissa. Hän oli aloit-
tanut vapaaehtoistyön Tampereen 
NNKY:n Itu-toiminnassa, ja mielessä 
kehittyi ajatus huomioida, rohkaista 
ja kannustaa äiti-lapsi-työssä ja yk-
sinhuoltajakahvilassa mukana olevia 
äitejä valokuvan keinoin. Itu-työstä 
vastaava Outi Papunen oli samoihin 
aikoihin haaveillut vastaavasta hank-
keesta, ja niin valokuvausprojekti sai 
alkunsa. 

Valokuvan ihmeellinen 
voima

–  Emme tule monesti ajatelleeksi 
itseämme kauniina ja ihanina naisina. 
Tässä hankkeessa tapaaminen toi-
sensa jälkeen naiset kuvaannollisesti 
nousivat siivilleen. Valokuvan voima 
on ihmeellinen. Kuva vangitsee kat-
sojansa ja pysäyttää. Kuva kertoo ta-
rinan, sanoo Leena Leppälä. 

–  Valokuvaprojekteissa on taka-
na monia kymmeniä tunteja työtä 
ja yhteen hiileen puhaltamista,  iloa, 
onnistumisia, kyyneleitä – sisaruutta 
parhaimmillaan. Olimme valtavan in-
nostuneita ja saimme monenmoista 

vapaaehtois- ja ammattilaisapua. Ra-
hoitusta meillä ei ollut, mutta uskoim-
me sen järjestyvän. Tampereen Seu-
dun Osuuspankki antoi meille 5000 
euron Hyvä työ -lahjoituksen, jonka 
avulla saimme katettua seinäkalente-
rin painokustannukset. Seinäkalente-
ri on jo myyty loppuun. 

Valokuvaajana toimi Leena Lep-
pälän jo pitkään valokuvausta intohi-
moisesti harrastanut esikoistytär Iina 
Leppälä. –  Äidit saivat itse suunnitella 
kuviaan ja yhdessä mietimme, miten 
toteuttaisimme suunnitelmat. Otok-
sia otettiin paljon, satoja, että saatiin 
juuri se yksi onnistunut. Äidit näytti-
vät kuvissa upeilta, kiitos kaikille heil-
le, että he jaksoivat olla mukana pit-
kissä kuvauksissa. Uhmaikäiset lapset 
toivat kuvauksiin oman haasteensa, 
muistaa Iina Leppälä. 

Vaikeuksista ei tarvitse 
selvitä yksin

Valokuvaprojekti myötä Leppälät 
haluavat sanoa kaikille pienten lasten 
äideille, että vaikeuksista ei tarvitse 
selvitä yksin, aina on toivoa. Valoku-
vaprojektiin olennaisesti liittyvissä 
terapeuttisissa haastatteluissa tavoit-
teena oli löytää asioita, joissa naiset 
kokivat onnistuneensa sekä asioita, 
joista he unelmoivat. Valokuva toimi 
peilinä ja toi esille tärkeitä ja mieluisia 
asioita, jotka kuvasivat juuri heitä ja 
heidän lapsiaan.

Myös Leppälöiden perheessä va-
lokuvaprojektin hyvää tekevä voima 
näkyi. Projekti yhdisti äidin ja tyttä-

ren myös työkavereiksi, tiimiksi. –  On 
harvinaista, että perheestä löytyy 
tällainen tiimi, iloitsee Tampereen 
NNKY:n toimitusjohtaja Piia Nurmela. 
Hän kiittää erityisesti valokuvapro-
jektiin osallistuneita äitejä, jotka ovat 
rohkeasti tulleet näkyväksi suurelle 
yleisölle. – Toivotan äideille unelmien 
täyttymystä. Kun ensin tunnistamme 
ja tiedostamme unelmamme, voim-
me lähteä niitä kohti.         

Valokuvaprojekti jatkuu
Valokuvanäyttely En odottanut tur-

haan oli nähtävänä Tampereella Kir-
jastotalo Metsossa. Näyttely kiertää 
kevään aikana Tampereen Seudun 
Osuuspankissa, Pirkanmaan hoito-
kodissa sekä Pitkäniemen sairaalas-
sa. Jatkoa projektille on luvassa, sillä 
alustavasti on sovittu Itu-toiminnassa 
mukana olevien odottavien äitien ku-
vauksista. 

    
Itu-työ tukee erityisesti niitä äite-

jä, joiden omat tukiverkot ovat hei-
kot, jotka odottavat vauvaa yksin tai 
ovat kokonaan tai paljon yksin pie-
nen vauvan tai lapsen kanssa.  Myös 
nuorille äideille Itu tarjoaa paikan, 
jossa he voivat jakaa kokemuksiaan. 
Tampereen NNKY:n äiti-lapsi-työn yk-
sihuoltajakahvila käynnistyi vuonna 
2005 Tammerkosken Soroptimistien 
aloitteesta. Aloitteen tehneet Itu-
aktiivit ovat yhä toiminnassa mukana 
vapaaehtoisina.  

Mari Hyttinen

Tampereen NNKY:n Itu-työ toteutti terapeuttisen valokuvauksen projektin

Äidit ja lapset valokuvassa

Itu-toiminta
– Tukee yllättäen raskaaksi tulleita tyt-
töjä ja naisia. 
– Tarjoaa vertaistoimintaa ja keskus-
teluapua raskauden keskeytyksen lä-
pikäyneille naisille ja miehille.
– Valtakunnallinen puhelinpäivystys 
050 4015567 ma– pe klo 9– 21. Neu-
vontapalvelut Tampereella, Helsingis-
sä, Kuopiossa ja Seinäjoella.
– Neuvontapisteet tarjoavat ilmaisia 
raskaustestejä, keskusteluapua, ver-
taistukea, tietoa ratkaisuvaihtoeh-
doista ja yhteiskunnan palveluista.
– Itu-toiminta alkoi Tampereen 
NNKY:ssä vuonna 2004. Nykyisin toi-
mintaa pyöritetään pitkälti lahjoitus-
varoin. Vuosina 2006-2009 projekti sai 
Raha-automaattiyhdistyksen avus-
tuksen. Itu-työn vastaavana toimii 
Outi Papunen. 
– Itua voi tukea soittamalla kanna-
tuspuhelimeen  0600 987987 (10.03 
€) tai lähettämällä tekstiviestin itu10 
numeroon 16160.

Äidin tarina
Fiametta Cuéllar osallistui 

tyttärensä Anabellan kanssa Itu-
työn valokuvaprojektiin. 

”Muutama vuosi sitten todelli-
suus iski vasten kasvoja, kun sain 
tietää,  että minusta oli tulossa 
vanhempi ja olin jakamassa tämän 
vastuun itseni kanssa. Kyseessä oli 
iso uutinen, mutta  ei ole minun ta-
paistani juosta vastuuta karkuun, 
päätös oli siis tehty: lapsi on tulos-
sa. 

Lähdin etsimään vertaistu-
kea ja löysin netistä Tampereen 
NNKY:n Itu-työn. Ryhmän antama 
tuki oli minulle korvaamaton koko 
raskauden ajan, jaoimme ryhmäs-
sä ilot ja surut!

Vihdoin koitti se päivä jolloin odo-
tus päättyi. Kuulin kun kätilö laski tu-
lokkaan sormia ja varpaita. Kampesin 
sängyltä istumaan ja eteeni nostettiin 
kaunein näkemäni tyttö. Minä itkin 
onnesta, mutta tyttö katsoi minua 
tyynesti ruskeilla silmillään. Sillä het-
kellä minusta oli todellisuudessa tul-
lut Äiti. 

Kesä tuli ja meni huomaamatta...
Osasin odottaa, että lapsen kasvat-
tamisessa on myös vaativuutensa, 
tämän asian todistivat jo ensimmäi-
set kuukaudet. Yksin vastasyntyneen 
kanssa, ilman tukiverkostoa on todel-
la huono yhdistelmä. Joinakin päivinä 
saatoin unohtaa syödä ja toisinaan 
kuppi kahvia tai kuuma suihku ilman 
keskeytyksiä olisi ollut mahtavaa. 
Mutta sitä oppi selviämään ja rutiini 

arjen pyörittämiseen ilman tuki-
verkkoa syntyi vähitellen.

Valokuvaprojektia  oli mukava 
suunnitella, ja minä sain siitä pal-
jon. Valokuva on hämmästyttävän 
ja käsin kosketeltavan kaunis, juuri 
sellainen mitä olin mielikuvissani 
ajatellut. Valokuva on erittäin tärkeä 
meille, koska tätä ennen minä olen 
aina ollut kameran takana. 

Haluaisin vielä sanoa terveiset 
kaikille aborttia pohtiville, yksin las-
ta odottaville, äideille tai muuten 
kohtalotovereita kaipaaville, etsikää 
rohkeasti vertaistukea, ei kannata 
jäädä yksin vaikeiden asioiden kans-
sa!

Fiametta Cuéllar

Outi Papunen (kuvassa vas.) on työskennellyt 
Itu-projektissa vuodesta 2004.  Outin työhön 
sisältyvät mm. kriisiraskausneuvonta yllätys-
raskaustilanteessa olevien kanssa, vertaistuki- 
ja toipumisryhmät abortin läpikäyneille sekä 
Itun ja Tampereen NNKY:n äiti-lapsi-työ. Mar-
jatta Muilu (oik.) on Tampereen NNKY:n järjes-
tö- ja partiosihteeri. 

Tampereen NNKY:n äiti-lapsi-työn yksihuoltajakahvila käynnistyi vuonna 2005 Tammerkosken So-
roptimistien aloitteesta. Aloitteen tehneet Itu-aktiivit ovat yhä toiminnassa mukana.

Tampereen NNKY:n Itu-työ tarjoaa myös nuorille äideille paikan, jossa he voivat jakaa kokemuk-
siaan. Itu tukee erityisesti niitä äitejä, joiden omat tukiverkot ovat heikot, jotka odottavat vauvaa 
yksin tai jotka ovat paljon yksin pienen vauvan tai lapsen kanssa.
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Tervetuloa Tunturikeimiölle!
Tunturikeimiöllä on mutkaton tunnelma, 

josta huolehtii talon vastaava hoitaja Kristian 
Pieviläinen. Talo on avoinna kesäkuusta loka-
kuun puoleen väliin.

 Varaukset ja tiedustelut:
Tunturikeimiön vastaava hoitaja 
Kristian Pieviläinen
puh. 0500 209 630
myynti@tunturikeimio.fi
www.tunturikeimio.fi

Varaukset voi tehdä myös 
Suomen NNKY-liittoon:
Leila Variola, puh. (09) 43422911, 
faksi (09) 4342 2920

Matkailua

LEIRILLE LAPPIIN!

Nyt on aika varata vuoden 2013 parhaat leiriajankohdat!

Kymmenen hyvää syytä pitää leirit Tunturikeimiöllä Muoniossa:
1. Yksi ryhmä kerrallaan, tilaa n. 40 henkilölle - kodikkaat tilat ja majoitus kahden hen-
gen huoneissa. 
2. Viihtyisä opetustila nykyaikaisilla av–välineillä.
3. Ryhmätyötiloja sekä kota. 
4. Rantasauna ja uinti, talvella avantouinti.
5. Maistuvaa itse tehtyä kotiruokaa ja leivonnaisia.
6. Neljä laskettelukeskusta (Pallas, Olos, Levi, Ylläs) alle tunnin ajomatkan päässä ja hiih-
toladut (250 km) sekä patikointireitit suoraan pihasta. Päivämatkan päässä paljon näh-
tävää: kansallispuiston opastuskeskukset, Jäämeri, saamelaiskulttuuri, poronhoito jne.
7. Hyväntuulinen, huolta pitävä henkilökunta. 
8. Tunturi-Lapin puhdas luonto ja rauha. 
9. Leirit 52 €/hlö/vrk (minimi 20 henkilöä/7 vrk) täysihoidolla.
10. Palvelun tarjoaja Suomen NNKY-liitto.

Tunturikeimiö kutsuu niin 
luonnossa liikkujat kuin as-

faltin tallaajat huikeisiin tunturi-
maisemiin Lappiin, Muonioon!

Tunturikeimiö tarjoaa majoitusta 
ja kotitekoista ruokaa kotoisassa, rau-
hallisessa ympäristössä, josta pääsee 
helposti myös säpinän keskelle. 

 
Tunturikeimiöllä Kiepissä saunat 

ovat aina lämpiminä ja rakennukses-
sa on myös viihtyisä ja ajanmukaises-
ti varusteltu kokoustila. 

Rantasaunalta voi käydä virkis-
tymässä kirkasvetisessä Naistenlam-
messa.

Kaisa Rossi Taija HemminkiTaija Hemminki

Taija Hemminki

Mari Hyttinen
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NNKY 
palsta

keskiviikkona 30.5. klo 17 Männikköniemen kesäkodilla. 
Tule mukaan saunomaan ja kokkailemaan monikulttuurista 
kesäruokaa! Kuljetus tarvittaessa.
Kevätkauden päättäjäiset ”Sapuskasiskojen” yhteydessä 
Männikköniemessä 30.5.
Perjantaisin klo 16-19 ”Ripukasta rintasolki” -kestä-
vän kehityksen tuunauskerho. Ohjaajana nukketaiteili-
ja Marina Mustametsä. Viimeisen kerran 1.6.
Harrastekerho ja raamattu- ja lähetyspiiri jatkavat 
taas syksyllä vuoroviikoin tiistaisin.
MLL:n perhekahvila viimeisen kerran kevätkaudella 
18.5. klo 9–12.
Tervetuloa mukaan 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

Ti 15.5. Latinanpiiri klo 18, Ohjaaja Pirkko Sintonen
Ti 22.5. Kirjapiiri I, ohj. Anita Särkkä ja Mirja Knuuttila
Rosa Liksom: Hytti nro 6 
4.–8.6. klo 10-14 Varjoteatterileiri 7–12-vuotiaille
Leirillä lähdetään seikkailulle varjonukketeatterin maail-
maan. Tutuksi tulevat varjohahmojen ja laatikkoteatterin 
rakentaminen, nukkien liikuttaminen, valo- ja äänimaisemi-
en rakentaminen sekä pienten omien esitysten luominen.
Leirin vastuuopettajana toimii kuvataiteilija Kaisu Hiltunen.
25 e (sis. materiaalit ja vakuutuksen), sisarusalennus 5 e. 
Omat eväät, NNKY tarjoaa mehua ja hedelmiä.
Ilmoittautum. 30.5. mennessä: 040 740 4472/Tanja Niemi-
nen, NNKY. Tied. ohjelmasta: 041 458 4535/ Kaisu Hiltunen
13.–31.8.  Elokirppis NNKY:n kellarissa, ma-pe 9–14
Otamme vastaan hyväkuntoista tavaraa (astiat, koriste-
esineet, liinavaatteet, kirjat jne. Ei kuitenkaan vaatteita.)

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

Perinteinen lanttilenkki toteutetaan ma 14.5. klo 18 
alkaen Keinukallion maastossa Keravalla. Tule mukaan 
ulkoilemaan keväisessä luonnossa ja hyvässä seurassa. 
Tarvittaessa kysy tarkempia tietoja Liisa Hynyseltä. 
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

Piirit jatkuvat toukokuussa. 
Ke 16.5. lähetyspiirin lopettajaiset klo 13.
Kevätjuhla ”Mä oksalla ylimmällä” 27.5. klo 14, teema-
na Sakari Topelius.
3.6. klo 14 vierailevana puhujana everstiluutnantti evp. 
Niilo Hakala. NNKY:n kuoro ja muuta keväistä ohjelmaa. 
Kahvi. Järj. Pohjois-Savon Uusheräys ja KNNKY.
Kesän retkistä ilm. paikallislehdissä ja  NNKY-liiton netti-
sivuilla. Virkistävää kesää teille kaikille!

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

9.5. Naisen Arjen Unelmat NArU klo 18
16.5. Nuorten Chillaus-ilta klo 19–21
25.5. Jazz-tori, Gospel-kuoro, NArU
5.6. Nuorten kokkausilta. Kevyttä kesäruokaa.
6.6. Markkinakahvit
29.6. Yrttiretki luontoon klo 10–13 Tapinalan maastoon.

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@kivi-
ranta.eu, www.kiviranta.eu

Tanssia, naurua ja laulua – vol. 2. Iloinen ja elämän-
makuinen ilta hyvässä seurassa, tanssielämysten ja -esi-
tysten parissa pe 1.6. klo 18–20 Seurakuntien talon Näsin 
salissa (Näsilinnankatu 26) Tule ja liikutu!
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille
pe klo 14–17, Siskolikan kahvila, Moona Ranta
Kansainvälinen naisten olohuone, ke klo 10–12 Sisko-
likan kahvilassa, Marjatta Muilu
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sali, Heli Mäenpää
Naisten voimistelu to klo 11, NMKY:n sali, Tuula Kolo-
mainen
ITU - KRIISIRASKAUSKESKUS
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa ja raskauden 
keskeytyksen jälkikriiseissä oleville tytöille ja naisille
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia raskaustes-
tejä, ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeenpuisto 14 F, 3. 
krs, p. (03) 254 4055, itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Valtakunnallinen Itu-päivystyspuhelin ma-pe klo 
9–21, p. 050 401 5567
Journey-koulutus 13.–17.6. Kivirannassa
Tied. 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 van-
hemmuuteen, lastenhoito järjestetty.
Äitien askarteluillat parittomien viikkojen ti klo 17–19, 
alk. 17.1., Piia Kankaanpää
Äiti-vauva-ryhmä ma klo 10–12 alk. 23.1., Piia Kankaan-
pää. Tiedustelut: Outi Papunen, p. 050 832 9001
ÄIDIKEPALVELU – 40. Juhlavuosi
Kotivähennyskelpoista lastenhoitoapua tilap. tarpeeseen 
Äidikevälitys ma-pe klo 8–11, 
p. (03) 254 4045, 040 586 5045
SOFIAN PYSÄKKI
Suomen kielen ja kulttuurin opetusryhmät:
Ma-pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Satakunnankatu 
31 C, 3. krs
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 
www.tampereenlokit.fi. Partiosiht. Marjatta Muilu, 
p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@tnnky.fi. Lippukunnanjoh-
taja Leena Valta, p. 041 544 8116, leenava@gmail.com

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 
mainita. Tietoa toiminnasta TS-liitteen Yhdistys-palstalla 
sekä http://turun-nnky.nettisivut.fi 

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

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.

Tiedot Näkyvän Naisen NNKY-palstalle:
Numeron 4/2012 aineistopäivä on 20.8. 
Lähetä paikallisyhdistyksesi tapahtumatiedot 
Näkyvän Naisen toimitukseen osoitteella: 
mari.hyttinen@ywca.fi, kiitos!

Etelä-Pohjanmaan NNKY
pj. Pirkko Raitila, Kaartotie 53 A1, 60100 Seinäjoki 
praitila@hotmail.com, p. 040 726 4188 
ep.nnky@gmail.com

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

Kevätkauden päätös ti 22.5. klo 17. Kokoontuminen 
Mechelinink. 15 A. Hietaniemen kivet kertovat -kävely, 
jonka jälkeen omakust. ruokailu Helkan Keittiössä. 
Maailma kylässä -festarit 26.-27.5. Kaisaniemessä. 
HNNKY mukana Suomen NNKY-liiton pisteellä. 
Monikulttuurinen messu su 3.6. klo Alppilan kirkossa. 
Mukana suomalainen, virolainen, unkarilainen, kiinalainen 
ja Kimbangun srk. Yhteistyössä Helsingin seurakuntien 
vironkielinen työ.
Ompelutupa, ikoninmaalauskurssi, Raamattua löyhäpipoi-
sesti ja Mennyttä aikaa etsimässä -sarja jatkuvat syksyllä.
Varhaisnuorten kerhot ja Tyttöjen Tupa
Kerhot ovat päättyneet kevään osalta. Syksyn kerhot alka-
vat elo-syyskuun vaihteessa viikolla 35. Ti 15.5. klo 17-19 
Kerhojen yhteinen kevätjuhla Meriharjun luontotalossa, 
Uutelantie 32, Vuosaari.
Kesäkerhot
Vuosaaren kesäkerhot HGC1 (4.-8.6.) ja HGC2 (11.-15.6.) 
8-11-vuotiaille tytöille ja pojille. Tiedossa askartelua, ulkoi-
lua, pelejä, leikkejä ja kaikkea muuta mukavaa ohjelmaa. 
Kerhossa tarjotaan lounas ja välipala. Kerhoaika: 9-15
Kerhopaikka: Hard Gospel Cafe, Kahvikuja 3, 1. krs.
Hinta: 60 € lapsi/viikko tai 100 € lapsi/molemmat viikot.
Ilmoittautumiset: www.hnnky.fi. Lisätiedot HNNKY:n toi-
mistolta. Yhteistyössä Vuosaaren seurakunnan kanssa.
Kerhonohjaajaksi?
Syksyksi etsitään kerhonohjaajia harrastekerhoihin ja 
avoimiin kerhoihin. Kokkausta, kädentaitoja, liikuntaa... Vai 
onko sinulla jokin muu taito? Ohjauksesta voidaan maksaa 
pieni palkkio. Ota yhteyttä p. 044 5944 528.
Vapaaehtoiseksi? 
Tyttöjen Tupa -toimintaan etsitään aikuisia ja vanhempia 
nuoria avoimiin tyttökerhoihin juttelemaan, pelailemaan, 
viettämään aikaa tyttöjen kanssa. Ota yhteyttä tyttötyön 
koordinaattori Tuulia Pajunpäähän p. 045 8600 922.

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 kerran kuussa maanantaisin, seuraa 
Hämeen Sanomien Menokatu-palstaa.

Imatran NNKY
Lappeentie 29 C 21, 55100 Imatra
pj. Henna Laitinen, littlemargareth@hotmail.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” 
on aloittanut toimintansa. Seuraava kokoontuminen 

4.7. Markkinakahvit
1.8. Markkinakahvit
12.8. Kansainvälinen nuorisopäivä
5.9. Markkinakahvit

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

Naisten saunaillat 23.5.,18.6.,11.7.,8.8.,5.9. Tuntu-
rikeimiön rantasaunalla (Jerisjärventie 320) klo 18. Aluksi 
kävelylenkki. Tarjolla myös pientä iltapalaa.
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 avattu Lapin 
NNKY:n jäsenille. 

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

To 24.5. jäsenilta srk-keskuksen yläsalissa klo 16.30. 
Vieraanamme tuomiorovasti Juha Palm.
”Kulttuurikulkijana Ilomantsista Enonkosken luos-
tariin” -jäsenmatka ma-ti 18.–19.6. Kohteina Valamon 
luostari, Parppeinvaaran museot, Parppeinpirtti, illanvietto 
Iljalassa (ortodoksinen lähimmäispalvelukeskus), Nukke- ja 
Nallemuseo, Ilomantsin ortodoksinen ja luterilainen kirkko, 
Hermannin viinitila, Enonkosken luostariyhteisö, hotelli 
Pääskynhovissa. Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittau-
tum. puheenjohtajalle.
Syksyn ensimmäinen jäsenilta to 20.9. Tolvasen 
pajutilalla. Lähtö srk-keskuksen parkkipaikalta klo 16.30. 
Ilmoittautumiset Tuula Randelin gsm 040 821 4821.

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.

Retki Hailuotoon to 17.5. Tervetuloa mukaan keväiselle 
kirkkoretkelle Hailuotoon! Lähdemme klo 7.45 Oulusta, 
kaupungintalon edestä, osallistumme klo 10 jumalanpal-
velukseen Hailuodon kirkossa ja ruokailemme Luotsiho-
tellissa. Paluu klo 15 lautalla takaisin Ouluun. Retken hinta 
30 euroa (sis. bussikyyti ja ruokailu). Sitovat ilmoittautum. 
viim. 11.5. nnky.oulu@co.inet.fi tai 040 7514480
Seikkailujen saari -päiväleiri. Tervetuloa etsimään 
kesälomafiilistä Raatin nuorisotalolle ma-to 18.-21.6.! 
Päiväleirille kutsutaan 8-11-vuotiaita tyttöjä ja poikia 
urheilemaan, uimaan, kuvataiteilemaan ja seikkailemaan. 
Järjestäjinä ovat Oulun NMKY ja Oulun NNKY. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut Erja Paso-Hietala, puh. (08) 815 5554 
ark. klo 12-16. Sitova ilmoittautum. 1.6. mennessä, leirille 
mahtuu 30 lasta. Leirin hinta on 40 €.
Hiljaisuuden rukoushetki tuomiokirkon kryptassa ke 
klo 19, 30.5. asti.
Monikulttuurinen naisten kerho torstaisin klo 15–17, 
14.6. asti.
Kuvataiteilua! -ryhmä nuorille kokoontuu torstaisin klo 
17.30, 31.5. asti.
Käsityöpiiri ja kädentaitojen ryhmä ovat jääneet kesä-
tauolle. Syksyllä jatketaan viikolla 36.
Uusi Kamalat äidit -vertaisryhmä aloittaa syksyllä. Jos 
olet kiinnostunut, ota yhteyttä: nnky.oulu@co.inet.fi
Syksyn ensimmäinen käsityökahvila 14.9. klo 13-
14.30. Ota oma käsityösi mukaan.
Piirustus- ja akvarellikurssi kokoontuu syksyn aikana 
10 kertaa. Tiedustelut: nnky.oulu@co.inet.fi
Kirpputori jää kesälomalle 15.6. 
Toimisto kiinni 25.6.–19.8.2012. Virkistävää kesää!

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

Lähetyspiiri parillisten viikkojen maanantaina klo 13 
Pirkkalan kirkon kerhotalossa. Tutustutaan raamatunkään-
nöstyöhön suomensukuisten kansojen parissa. 
Kevätkauden päättäjäiset vohvelikestien merkeissä 
Talikaisen pihamaalla ti 12.6. klo 13. Puheenjohtaja Tuula 
Talikainen, sihteeri Sirpa Hämäläinen. 

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
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sen kanssa jo ennen aineistopäivää. 

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) 

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

kesäksi

Kutsu: 
Tervetuloa NNKY:n järjestöpäiville 

6.–7.10.2012
Suomen NNKY-liitto järjestää NNKY:n yhteistä koulutusta teemalla Naiset luovat turvalli-
sen maailman. NNKY:n vapaaehtoiset ja vastuunkantajat ovat tervetulleita järjestöpäiville 
6.–7.10.2012 Asikkalaan, laadukkaaseen Lehmonkärki-keskukseen, jossa päivien järjeste-
lyissä on mukana Vääksyn NNKY.

NNKY:n järjestöpäivien ohjelmassa on luentoja, virkistystä, elämyksiä, NNKY:n logon julkistaminen, 
rukousta sekä ajankohtaisia työpajoja. Nyt kannattaa tulla mukaan!

Alustava ilmoittautuminen 1.6. ja sitova ilmoittautuminen 14.9. mennessä leila.variola@ywca.
fi tai (09) 4342 2911. Jokaiselle paikallisyhdistykselle on varattu kaksi osanottajapaikkaa. Lisäksi jär-
jestöpäiville osallistuvat liiton hallituksen ja työryhmien edustajat, joiden kuluista liitto vastaa. Liitto 
tarjoaa paikallisyhdistysten osanottajille (2 per yhdistys) päivien ohjelman, täysihoidon ja bussikul-
jetuksen Lahti – Lehmonkärki – Lahti. Muihin osanottajien matkakuluihin liitto ei osallistu. Mikäli 
paikkoja jää, kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan omalla kustannuksella (bussikuljetuksen 
Lahti – Lehmonkärki – Lahti kustantaa liitto).

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme valitsemaan jokaiselle osanottajalle yhden työpajan: 
1) Kädentaidot, 2) Runopaja, 3) Draamapaja,  4) Luontoretki, 5) Rahoituksen hakeminen ja 6) Etsitään 
uusia jäseniä.

Ohjelma löytyy kotisivuilta: www.ywca.fi. Lisätietoja Lehmonkärjestä: www.lehmonkarki.fi.

Tarkkailijaksi ERM:iin?
Euroopan NNKY:iden sääntömääräinen edustajakokous eli  ERM järjestetään Prahassa 1.-4.11.2012. 
Suomen NNKY-liiton hallitus nimeää viralliset kokousedustajat, mutta kokoukseen on mahdollista 
osallistua myös tarkkailijana. 
Osallistumismaksu  on 270 € ja se sisältää majoituksen ja ateriat, lisäksi tulevat matkakulut.  Osittaista 
avustusta voi  hakea NNKY-liiton hallitukselta.
Koska Euroopan NNKY:iden komitea ei ole vielä vahvistanut tarkkailijoiden määrää, toivomme, että 
kiinnostuneet ottavat yhteyttä pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttiseen 15.6. mennessä.  
Lisätiedot: pirjo-liisa.penttinen@ywca.fi 

NNKY:n jäsenviikko Tunturikeimiöllä 14.–19.6.2012
Miltä kuulostaa yöttömän yön vaellus, nuotiolla keitetty kahvi, itse paistettu tikkupulla, talkootyöt ja 
sauna, patikointi ja hyvä ruoka, mukava porukka ja hyvä henki…
Vielä ennätät ilmoittautua NNKY:n jäsenille tarkoitettuun ohjelmalliseen viikkoon. Hinta 170€ / jäsen 
(270€ / ei-jäsen) sisältää ohjelman, ruokailut ja majoituksen omilla lakanoilla. Sitovat ilmoittautu-
miset 25.5.2012 mennessä leila.variola@ywca.fi tai (09) 4342 2911. 
Tunturikeimio  on avoinna ajalla toukokuu-syyskuu. Poikkea vaikkapa lomareissulla tutustu-
massa. Lisäksi ryhmäperuutuksien vuoksi Tunturikeimiöllä on vapaata parhaaseen ruska-ai-
kaan syyskuussa viikoilla 36 ja 39. www.tunturikeimio.fi

Alice Abok 
Maailma kylässä 
-festivaaleilla ja 
Suomen NNKY-liiton 
vieraana

Koulutus on avain, jolla muutetaan naisten 
ja tyttöjen elämää, uskoo Alice Abok, Kenian 
NNKY:n edellinen pääsihteeri. ”Anna naiselle kala 
ja hän ruokkii perheensä. Opeta nainen kalasta-
maan, niin hän ruokkii perheensä, kunnes häneltä 
poistetaan kalastusoikeudet tai järvet saastuvat. 
Kun annat naisille rauhan yhteiskunnassa, oikeudet 
omistaa ja koota varoja, he ostavat järven, ruokkivat 
perheensä, pitävät ympäristön ja järven puhtaana 
ja siirtävät kokoamiaan varoja tuleville sukupolville.”

Afrikkalaisten naisten talouspoliittisen verkos-
ton, AWEPON:n Kenian osastossa toimiva Alice 
Abok saapuu Maailma kylässä -festivaalille kerto-
maan työstään kenialaisten naisten aseman pa-
rantamiseksi. Alice Abok on tehnyt mittavan uran 
NNKY-liikkeessä ja hän toiminut myös muissa 
merkittävissä luottamustehtävissä. Työstään hän 
on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja.

Alice Abokin haastattelua voi tulla kuuntele-
maan Maailma kylässä -festivaalille lauantaina 
26.5.2012  klo 12.35–12.55. Kaisaniemen puistos-
sa Taiga-lavalla häntä haastattelee Suomen NNKY-
liiton varapuheenjohtaja Ulrika Holmlund. Esityk-
sen kieli on englanti. Suomen vierailunsa aikana 
Alice matkustaa myös Joensuuhun ja Tampereelle 
tutustumaan NNKY:n paikallisyhdistysten toimin-
taan. Suomesta hän jatkaa New Yorkiin Maailman 
rukouspäivän kansainväliseen tapaamiseen. 

Mari Hyttinen

Alice Abok

Naisten Linja
Valtakunnallinen, maksuton neuvonta- ja tukipuhelin 
väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille 
sekä heidän läheisilleen. Puhelut ovat luottamukselli-
sia. Voit soittaa nimettömästi. 

Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400
suomeksi ma–pe klo 16–20
ruotsiksi ke klo 16–20
englanniksi pe klo 16–20 
 
VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS ALKAA SYKSYLLÄ
Naisten Linja on saanut RAY:lta korotuksen toiminta-
avustukseensa, jonka turvin päivystysnumeron pal-
velut laajenevat ja viikonloppupäivystyksen aloitta-
minen on mahdollista. – Viikonloppupäivystyksen 
aloittaminen vaatii vielä lisäjärjestelyjä. Tärkeää on, 
että viikonloppupäivystyksen käytännöt sujuvat ja 
apua tarvitsevat löytävät palvelun mahdollisimman 
hyvin, kerrotaan Naisten Linjan jäsenkirjeessä.

Imatran NNKY:n kesäinen matka 
Kesäisellä matkallamme 2.-3.7. vieraillemme aamu-
kahvilla Porvoon vanhassa kaupungissa, Porkkalassa, 
Westerbyn tilalla Inkoossa, Suomen eteläisimmässä kau-
pungissa Hangossa ja Lohjalla Vivamossa. Matkan koho-
kohta lienee kuitenkin upea historiallinen Bengtskärin 
majakka, keskellä avomerta! Matkan hinta 260 €/hlö 
sis. bussimatkat, hotellin, kahvit Porvoossa, Porkkalan 
kierros, lounas Westerby Gårdissa, Bengtskärin matka, 
opastus majakalla ja lounas laivalla, Vivamon esittely ja 
päivällinen, matkanjohtajan palvelut. Ilmoittautum. pian 
Aulille 050 411 8177 tai Anna-Liisalle 040 845 9076.

Pirjo-Liisa Penttinen
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Oulun NNKY:n naiset  ovat 
vauvan ihastelijoita ja 

käsityöperinteen välittäjiä. Oulun 
ensi- ja turvakodin Päiväryhmä Se-
raffiinassa on aikaa olla, pysähtyä 
ja kuunnella.

Oulun NNKY:n ja Seraffiinan ys-
tävyyttä ja yhteistyötä on jatkunut 
vuoden. Tapaamisia on kertynyt jo 
kymmenkunta. Vuosi sitten Vapaaeh-
toistoiminnan ja vertaistuen resurssi-
keskus -hanke VARES järjesti vapaa-
ehtoistoiminnan peruskurssin, johon 
osallistui myös Oulun ensi- ja turva-
kodin Päiväryhmä Seraffiinan ohjaaja 
Raija Nisula. 

Kurssin tutustumiskohteena oli 
Oulun NNKY. Tapaamisesta virisivät 
vauvojen, äitien ja naisten säännölli-
set kohtaamiset. 

– Oulun NNKY haluaa olla ystäväl-
linen ja vieraanvarainen paikka, jossa 
jokainen nainen ja tyttö voi tulla näh-
dyksi omana itsenään. Yhteistyö ensi- 
ja turvakodin kanssa yhdistää eri-
ikäiset naiset ja äidit, Oulun NNKY:n 
toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi 
sanoo.

Yhteistyötä yhdistysten välillä on 
ollut aiemminkin, sillä esimerkiksi 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta ker-
tova Ruusukuja-näyttelyn rakentami-
nen oli yhteinen hanke.

Mutkatonta yhteistyötä
– Kartoitimme erilaisia yhteistyön 

mahdollisuuksia, mutta hyvin pian 
huomasimme, että vapaamuotoiset 
päiväkahvitapaamiset askartelun ja 
käsityön merkeissä toimivat, Nisula 
toteaa.

Yhdistysten ystävyys on ollut hy-
vin mutkatonta. Vierailupäivät sovi-
taan toimintakausien alussa syksyllä 
ja vuoden alussa. Naiset tulevat ajal-
laan ja talo elää tavallaan. 

– Seraffiinassa eletään vauvaper-
heen arkea, mutta vierailujen aikana 
vauvoilla on enemmän sylejä ja rakas-
tavaa hoitoa ja äidit saavat tekemistä, 
Nisula sanoo.

Hän muistuttaa, että kaikilla äi-
deillä ei ole omaa äitiä tai mummia 
tai he asuvat kaukana; siksikin mam-

mojen ja mummojen yhteinen hetki 
on monelle arvokas. NNKY:n naiset 
eivät kaikki ole enää ihan nuoria ja 
kokemusta on kertynyt niin vauvois-
ta kuin elämästäkin. Nuorten äitien ja 
vauvojen kohtaamista NNKY:n vapaa-
ehtoiset ovat kuvanneet voimaan-
nuttavana ja virkistystä tarjoavana 
uudenlaisena toimintana. 

– On ihanaa leipoa vauvapikkulei-
piä vielä tällä iällä, leipomispuuhiin 
Seraffiinan vierailulla päässyt Auli 
Piira naurahtaa. Leipomista on seu-
raamassa Tessa Tuhkanen  vauva 
sylissään. 

– Olen saanut itse vertaistukea ja 
apua ja siksi haluan panna hyvän kier-
tämään, hän sanoo.

Yhteiset vapaaehtoiset
NNKY:n naiset tuovat mukanaan 

askartelu- tai käsityöidean, jonka Se-
raffiinan äidit voivat toteuttaa vierai-
lun aikana. NNKY:n naisia on yleensä 
mukana 4–6, joista osa ohjaa  käden 

taitoja, osa keskittyy vauvoihin. Äidit 
ovat saaneet tutustua niin sukan ku-
tomiseen, isoäidinneliön virkkaami-
seen kuin korujen tekemiseenkin. 

Kokoontumisia on 3 - 4 syksyn ja 
kevään toimintakaudella. Seraffiinan 
äidit pakkaavat tämän tästä vank-
kurinsa ja matkaavat päiväkahville 
NNKY:lle kaupungille. Kahvinjuon-
nin lomassa on hoidettu käsiä, teh-
ty hemmotteluhoitoja tai vierailtu 
NNKY:n kirpputorilla.

– Vapaaehtoistoiminta on hyvä 
keino saada elämään sisältöä ja ko-
kea yhteisöllisyyttä, Maarit Peltonie-
mi muistuttaa. Seraffiinan ja NNKY:n 
ystävyydessä toteutuu myös idea 
yhdistysten yhteisistä vapaaehtois-
toimijoista.

– Toimintaan hakeutuvat usein 
ihmiset, jotka ovat saaneet itse ver-
taisen apua tai huomannet omasta 
kokemuksestaan, että sellaiseen on 
tarvetta. 

Hilkka Lahti

Yhdistysten 
      ystävyyttä
   Aikaa olla, pysähtyä ja kuunnella

NNKY-paikallisyhdistys

Raija Nisula (vas.) Seraffiinasta sekä Tessa Tuhkanen ja Riitta Heikkinen Oulun NNKY:stä kokeilevat, miten Seraffiinan maailmanpeitto toimii.

Auli Piira leipoo vauvapikkuleipiä. 

NNKY-naiset 
ilmastokysymysten 
parissa

– Eniten ilmastonmuutos on vai-
kuttanut nuoriin maalaisnaisiin, joi-
den elämää vaikeuttavat kuivuus, tul-
vat, maaperän eroosio, juomaveden 
puute ja terveysongelmat, joita pat-
riarkaalinen yhteiskunta pahentaa. 
Naisten ääntä ei kuulla päätöksente-
kopöydissä. Lisäksi naisten jättämi-
nen tiedonjakamisen ulkopuolelle 
heikentää heidän mahdollisuuksiaan 
vaikuttaa elinoloihinsa. Näin tote-
si Ruotsin NNKY/NMKY:n edustaja 
Caroline Daly YK:n Naisten aseman 
komission (CWS) vuosittaisessa ko-
kouksessa New Yorkissa maaliskuun 
alussa.

YK:n kestävän kehityksen kokous 
Rio+2 pidetään Rio de Janeirossa 
tämän vuoden kesäkuussa. Caroli-
ne Daly ehdotti kokoukselle nais-
kiintiöitä kansallisiin edustustoihin 
Rio+20:ssa ja tietenkin kansallisissa 
neuvotteluissa. – Naisilla on oltava 
mahdollisuus osallistua kansallisiin 
ponnistuksiin kestävän kehityksen 
hyväksi. Nais- ja nuorisojärjestöt ku-
ten NNKY ovat merkittäviä koulu-
tuksen, oikeudenmukaisuuden sekä 
ihmisoikeuksien toteutumisen edis-
täjiä, Daly muistutti.

Anne Lagerstedt 

Tukka 
putkella

Riitta Turja Etelä-Pohjanmaan 
NNKY:stä kertoo teoksestaan Tukka 
Putkella:  

”Kun lähdin tekemään työtä nais-
henkilöstä, ensimmäisenä tuli mielee-
ni jalat. Nainen on tarponut raskaan 
ja vaikeakulkuisen tien menneinä-
vuosina tai vuosikymmeninä, jotta 
on saavuttanut sen mihin kerran lähti 
tähtäämään.

Vartalon tyttömäisyys kuvastaa 
vuosien aikana ollutta valmiutta tart-
tua ja muuttua elämän olosuhteiden 
mukaan.

Käsien pituus ja hentous kuvas-
tavat heikkoutta ja voimattomuutta, 
mutta kuitenkin uskallusta yrittää ja 
tarttua kerta toisensa jälkeen vastaan 
tuleviin haasteisiin.

Hartiat kertovat vastuullisuudesta 
ja halusta kantaa, mitä kulloinkin on 
kantaa pitänyt.

Pää ja katse eivät enää osoita suo-
raan eteenpäin, vaikka vielä pitääkin 
mennä – tukka putkella.”

 
Riitta Turja

Oulun NNKY:ssä kesällä mm. Seikkailu-
jen saari -päiväleiri 18.–21.6. Päiväleirille 
kutsutaan 8–11-vuotiaita tyttöjä ja poikia 
urheilemaan, uimaan, kuvataiteilemaan ja 
seikkailemaan. Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut Erja Paso-Hietala, p. (08) 815 5554 
ark. klo 12–16. Sitova ilmoittautum. 1.6. 
mennessä. Leirin järjestävät Oulun NMKY 
ja Oulun NNKY. Leirin hinta on 40 €.

Hilkka Lahti

Hilkka Lahti

Riitta Turja


