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naisten kasvuryhmä Kuopion NNKY:ssä 



2

NNKY:n 
kalenteri
2012
Kalenteri tarkentuu vuoden aikana.
 

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. Liiton kokous, Helsinki
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 havain-
nollistavan näyttelyn voi tilata eri 
puolille Suomea. 

Lisätietoja: 
www.ywca.fi

Varaa 
Ruusukuja 76 -näyttely
Väkivallattomalle 
viikolle (vko 48)!

NNKY | KFUK

Sivu 3
NNKY:n uusi logo
Kati Hienonen
Mari Hyttinen

Sivu 4
Väkivallaton viikko

Sivu 5
Pirkko Lehtiö 80 vuotta
Anne Lagerstedt

Sivu 5
Unelmanpäivä
Mari Hyttinen

Sivu 6
NNKY:n ja NMKY:n 
rukouksen ja maailman-
yhteyden viikko
Käännös 
Anne Lagerstedt

Sivu 7
Keskiafrikkalaiset 
naiset iloitsevat 
lukutaidostaan
Matleena Järviö

Sivu 8-9
Kuin särkynyt 
saviruukku
Eila Huttunen
Riitta Mäntylä
Sivu 9
Minun tarinani 

Sivu 10
Exlibris, 
kiehtova harrastus
Tauno Piiroinen

Sivu 11
Kirjoja, kirjoja

Sivu 11
Träff i Helsingfors 
Rea Anner

Sivu 12
Uskon voima
koetellaan arjessa
Anne Lagerstedt

Sivu 13
Leila Variola – täydet 40 
vuotta talossa
Mari Hyttinen

Sivu 14
NNKY-yhdistysten palsta

Sivu 15
Nyt-uutiset

Sivu 16
Immi Héllen -iltapäivä
Sirkka Vepsä

Sivu 16
Lastenrattaat ja 
rollaattorit
Maarit Peltoniemi

Kansikuva: 
NNKY:n järjestöpäivillä Asikkalassa 
ihailtiin maisemia ”puksuretkellä”. Piia 
Nurmela vilkuttaa kuvaajalle, Vuokko 
Vuolle-Apiala (kuvassa vas.) ja Krista 
Karjalainen katsovat menosuuntaan.
Kuva: Anne Lagerstedt.                                                                                                                                      

Jo yli 100 vuotta sitten naiset Suomessa kään-
sivät katseensa tulevaisuuteen ja näkivät 

uuden, mahdollisuuksien aikakauden. Niin myös 
tänään Suomen NNKY katsoo vahvasti ja rohkeasti 
tulevaisuuteen toimimalla ja vaikuttamalla globaa-
listi, yhteiskunnallisesti sekä ruohonjuuritasolla. 

Kysymykseen mitä meille kuuluu tänään ja 
millaisena näemme tulevaisuuden, vastaamme 
rohkeasti. Olemme uudistaneet NNKY:n graafisen 
ilmeen, kirjoittaneet strategian, selkeyttäneet toi-
mintaamme eli nyt olemme valmiita uudistuneesti 
ja yhteisellä tunnuksella astumaan toiminnalliseen 
tulevaisuuteen. 

Suomen NNKY-liiton uuden strategian ja toi-
mintasuunnitelmaluonnoksen teema on rohkeus, 
se kantakoon meitä naisina tässä ja nyt.

Rohkeus tuo mieleen erilaisia asioita. NNKY:ssä 
meillä on rohkeus toteuttaa NNKY:n visiota, missio-
ta ja rakkautta tätä liikettä kohtaan. NNKY-liikkees-
sä, kuten kaikkien naisten elämässä, on aina tilaa 
ja tilausta rohkeudelle; rohkeutta katsoa itseään, 
analysoida nykytilanne ja sen kautta astua tulevai-
suuteen. Rohkeutta olla nainen, Jumalan luomana 

ja toisistaan huolta pitävänä. Roh-
keutta puuttua asioihin ja rohkeus 
kieltäytyä asioista. Rohkeutta olla 
itsensä kokoinen ja näköinen.

Rohkeus järjestötoiminnassa 
tarkoittaa rohkeutta olla oman-
laisensa liike, juuri sellainen kuin 
me olemme. Kaikki yhdessä muo-
dostamme suuren sisarpiirin, jossa 
jokainen nainen on oma persoo-
nansa, kuitenkin päämäärämme ja 
visiomme ovat yhtäläiset. Sinäkin 
olet juuri omana itsenäsi osa tätä 
suurta, yhteistä naisenergiaa kanta-
vaa sisarpiiriä.

Tänään tarvitsemme rohkeutta 
tässä maassa, ja koko maailmassa, 
vaikuttaa asioihin ja olla heikompi-

en äänenkantajana; olla niin rohkeita, että uskal-
lamme ylpeänä sanoa NNKY:n olevan naisten ja 
tyttöjen ekumeeninen, monikulttuurinen ja kan-
sainvälinen liike. Painotan sanaa ekumeeninen, 
koska juuri nyt me tarvitsemme rohkeutta toteut-
taa ekumeniaa. Kristilliset perusarvot ja luotta-
mus Jumalaan uhkaavat jäädä monien ihmisten 
elämässä taka-alalle ja vastaavasti kaikki epämää-
räinen on työntymässä arvoasteikossa ylimmäksi. 
Liikkeemme rikkaus piilee juuri perusasioissa – 
arjen ekumeniassa, kristillisessä lähimmäisenrak-
kaudessa ja halussa tehdä tästä maailmasta pik-
kuisen parempi paikka elää meille kaikille.

Kaiken taustalla on kuitenkin NNKY:n arvo-
pohja. On rohkeutta olla osa omia periaatteitaan 
kunnioittavaa liikettä, joka tuntee arvonsa ja elää 
ne todeksi. Se tarkoittaa myös paljon työtä ja vah-
vaa tahtotilaa ottaa haaste vastaan. Haaste on olla 
rohkea nainen niin omassa lähiympäristössä kuin 
kansallisella ja kansainvälisellä  tasolla ja rakentaa 
turvallista maailma itsellemme ja kaikille naisille. 
Meidän silmiemme edessä olkoon kristallinkirk-
kaana perustehtävämme, Naiset luovat turvallisen 
maailman, nyt ja aina.

Siunausta ja rohkeutta,
teidän puheenjohtajanne
Tuuli Raamat

NNKY

Tuuli Raamat

Tervetuloa mukaan naisten ja tyttöjen ekumeeni-
seen ja kansainväliseen liikkeeseen! Jäsenhakulo-
makkeen voi täyttää kotisivuilla www.ywca.fi. 

Suomen NNKY-liiton kannatusjäsenten jäsenmak-
sut löytyvät kotisivujen lomakkeesta. Liiton kanna-
tusjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt 
sekä henkilöt.

NNKY-paikallisyhdistysten jäsenmaksujen suu-
ruus vaihtelee yhdistyksittäin ja on noin 6–30 €.

Lisätietoja: 
Suomen NNKY-liitto
toimistonhoitaja Leila Variola
p. (09) 4342 2911
leila.variola@ywca.fi

NNKY:n jäseneksi?
NNKY:n jäsenedut
Suomen NNKY-liitto tarjoaa NNKY:n jäsenille 
seuraavat edut:

* Jäsenlehti Näkyvä Nainen kuudesti 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 jäse-
nilleen alennusta mm. kurssien, retkien, leirien ja 
osallistumismaksujen hinnoista.

Mari Hyttinen
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NNKY:n 
uusi logo

Suomen NNKY-liitto (Suomen 
Nuorten Naisten Kristillisten 

Yhdistysten Liitto ry) uudisti logon 
ja visuaalisen ilmeen. NNKY:n lo-
gon ja visuaalisen ilmeen toteutti 
graafikko Tuija Sorsa. Visuaalisen 
ilmeen tunnuslauseena on Naiset 
luovat turvallisen maailman.

– Logon suunnittelu lähti liikkeelle 
pyhän kolminaisuuden ja maailman 
ihmisten/naisten yhteistyön ajatuk-
sesta. Toisiinsa yhteen liittyneet kä-
det luovat turvallisen, yhteisen piirin. 
NNKY:n perinteiset logon elementit, 
ympyrä ja kolmio, eivät ole logos-
sa varsinaisessa pääosassa, vaan ne 
muodostuvat toisistaan kiinni pitävis-
tä naisista mekoissaan. Dynaamisen 
liikkeen tuntua logoon tuovat värit, 
jotka vaihtuvat ympyrän kolmessa eri 
osassa. Logo ikään kuin pyörii ympäri. 
Väreistä vihreä kuvaa elämää ja kas-
vua, turkoosi raikkautta, puhtautta 
ja luovuutta, violetti viisautta ja hen-
kisyyttä. Sininen on merten, taivaan, 
rauhan, yhtenäisyyden, harmonian ja 
rauhallisuuden väri, kertoo graafikko 
Tuija Sorsa.

Suomen NNKY-liitto suosittelee 
NNKY-paikallisyhdistyksille yhteisen 
uuden ilmeen käyttöä, jotta NNKY-
liike tulisi valtakunnallisesti nykyistä 
tunnetummaksi Suomessa.  – Käyt-
töönotosta on hyvä sopia johtokun-
nan tai hallituksen kokouksessa ja 
merkitä päätös pöytäkirjaan, muistut-
taa pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen. 

Paikallisyhdistyksille on tarjolla 
koulutusta logon käyttöön Helsingis-
sä Hotelli Helkassa lauantaina 17.11. 
aamupäivällä, joka jälkeen pidetään 
sääntömääräinen liiton kokous.

Logouudistuksen taustaa
Suomen NNKY-liitto käynnisti 

keväällä 2012 kaikille avoimen logo-
kilpailun. Tavoitteena oli löytää idea, 
jonka pohjalta valtakunnalliselle NN-
KY-liikkeelle voidaan luoda uusi graa-
finen tunnus. Kiinnostus Suomen NN-
KY-liiton logokilpailua kohtaan yllätti, 
sillä kilpailuun saapui määräaikaan 
mennessä yli 120 työtä. Logokilpailun 
voitti Tuija Sorsa ja hänet palkittiin 
1000 euron palkinnolla. Logokilpai-
lun voittajatyö toimi kokonaan uuden 
NNKY:n logon suunnittelun lähtökoh-
tana. 

Mari Hyttinen

Tutkija, trendianalyytikko Kati 
Hienonen puhui NNKY:n leh-

distötilaisuudessa 5.10. kestävästä 
logouudistuksesta. Alustuksessaan 
hän pohti, miten NNKY:n perintei-
sille logon elementeille, ympyrälle 
ja kolmiolle, logouudistuksessa käy, 
ja miten uudessa logossa näkyy 
NNKY:n historia ja tulevaisuus.

Logo
Logo määritellään Wikipediassa 

kirjainryhmäksi. Sana logo tulee sa-
nasta logotyyppi eli kirjasintyyppi. 
Kirjasinmalleja muutellaan eri aika-
kausina ja niihin vaikuttavat vallit-
sevat tyylisuunnat. Yleensä logona 
käytetään pelkkää kirjainryhmää tai 
liikemerkin ja kirjainryhmän yhdis-
telmää. Kirjainryhmä on liikemerkkiä 
informatiivisempi ja siksi sitä voidaan 
paremmin käyttää yksinään. Pelkän 
liikemerkin käyttäminen yrityksen 
logona edellyttää, että liikemerkki on 
tarpeeksi laajasti tunnettu, jotta vas-
taanottaja tunnistaa ja osaa yhdistää 
sen oikeaan tahoon. Esimerkiksi App-
len omena-liikemerkin useimmat tun-
nistavat ilman kirjainryhmää. Pienyri-
tyksen logona toimii usein pelkkä 
kirjasintyyppi.

Tunnus
Tunnuksilla ja niiden välittämillä 

sanomilla oli entisaikana ihmisten 
elämässä tärkeä osuutensa. Varsinkin 
keskiaikana, kirjoitustaidon ollessa 
harvinaista, pyrittiin asioita ja ilmiöitä 
ilmaisemaan tunnuskuvioilla. Silloi-
sessa yhteiskunnassa tunnusten sym-
boliikka kukoisti rikkaana. Yksilöillä, 
suvuilla ja yhteisöillä oli vaakunansa, 
lippunsa, sinettinsä, puumerkkinsä ja 
muut vastaavat tunnuksensa. Tämän 
lisäksi myös monilla käsitteillä sekä 
ilmiöillä oli omat visuaaliset, pelkis-

tetyt graafiset tunnuksensa. On siis 
otettava huomioon, että näillä yksin-
kertaisilla merkkikuvioilla saattoi olla 
useita eri merkityksiä. Yllättäen on siis 
mahdollista nähdä jokin tuntemansa 
tunnus kokonaan toisenlaisessa asia-
yhteydessä.

Entisaikana uskottiin kaiken ole-
vaisen koostuvan neljästä elemen-
tistä (alkuaineesta): tuli, vesi, ilma ja 
maa. Näitä elementtejä ilmaistiin tun-
nuksin. Ne perustuivat joko kolmioon 
tai ympyrään ja niillä ilmaistiin esi-
merkiksi ihmisten luonteenpiirteitä 
tai ominaisuuksia. Esimerkiksi kolmi-
on kärki ylöspäin on ilmentänyt tulta: 
kiivautta. Kolmion kärki alaspäin on 
ilmentänyt vettä: tyyntä ja viileyttä. 
Tulen symboliikka on merkinnyt elä-
män alkua.

Symboli
Vertauskuva, tunnusmerkki

Monet käytössä olevat symbo-
lit ovat peräisin kaukaisilta ajoilta ja 
niiden alkuperä on häipynyt esihis-
toriaan. Semantiikassa symboli liit-
tää yhteen kaksi tai useampaa asiaa. 
Symboli ei tässä täsmennetyssä mer-
kityksessä siis ole merkki. Symbolien 
lukutaito on tärkeää, jotta ympäris-
tössä olevat viestit tulisivat ymmärre-
tyiksi. Etenkin kristillinen symboliikka 
on hyvin rikasta ja moniulotteista. 
Sen juuret ovat juutalaisuudessa ja 
antiikin ajan mytologiassa. Pakanalli-
setkin symbolit saivat usein uudessa 
tilanteessa kristillisen merkityksen.

1. NNKY:n logon elementit 
ja symboliikka
Tasasivuinen kolmio symboliikassa

Pythagoras oli 500-luvulla eKr. 
matkoillaan tutustunut egyptiläisten 
matemaattisiin pohdintoihin. Pytha-
goras väitti ensimmäisenä, että kaiken 
alku löytyy luvuista. Pythagoralaiset 

etsivät luvuista eräänlaista sääntöä, 
jonka avulla todellisuutta voisi rajata, 
järjestää ja ymmärtää. Matemaattisia 
kuvioita tarkastellessaan he tutkivat 
tasasivuista kolmiota, tetraktystä ja 
sen jakautumista 9 pienempään tasa-
sivuiseen kolmioon. Tetraktys oli pyt-
hagoralaisten pyhänä pitämä kolmio, 
joka sisälsi kaikki maailman kuvaami-
seen tarvittavat luvut yhdestä kym-
meneen. Siinä oli ensimmäisellä rivillä 
yksi piste, toisella kaksi, kolmannella 
kolme ja neljännellä neljä pistettä, eli 
1 + 2 + 3 + 4 = 10. Tetraktysin kolmio 
edusti pythagoralaisille täydellistä 
tasasuhtaisuutta. Kristillisessä symbo-
liikassa tasasivuinen kolmio symboloi 
Pyhää Kolminaisuutta. Yhtäkään osaa 
ei voi ottaa pois kuviosta rikkomatta 
kokonaisuutta – kaikki ovat tasaver-
taisia.

Ympyrä symboliikassa
Amerikan intiaanit keksivät ympy-

rän symboliikan ollessaan luontoon 
läheisessä suhteessa. Intiaaneille 
kaikki maailman voimat yhdistyivät 
ympyrässä. Ympyrä symboloi heidän 
mielestään sekä fyysistä ympäristöä 
että kuolemattomuutta. Useassa kult-
tuurissa ympyrä on symboloinut yli-
päätään yhtenäisyyttä, äärettömyyttä 
ja jatkumoa. Kristillisessä symboliikas-
sa ympyrä kuvastaa taivaallista iloa.

NNKY:n logon värit symboliikassa
Värien historia on hyvin moni-

muotoista. Vihreä on ollut lähes kai-
kissa kulttuureissa elämän ja hedel-
mällisyyden väri. Varhaiskeskiajalla 
vihreä symboloi orastavaa rakkautta. 
Vihreää on kutsuttu keskiajan väriksi.

Varhaisina vuosisatoina sinistä 
ja vihreää arvostettiin vain vähän. 
Luultavasti siksi, että aluksi ei pys-
tytty tuottamaan eloisia ja kirkkaita 
sinisiä sävyjä, ja siksi siniset vaatteet 
näyttivät varsin haaleilta ja mitään-
sanomattomilta. 1100-luvulta lähtien 
sininen on muuttunut arvostetuksi 
väriksi, ajatelkaapa vaikka katedraa-
lien sinisiä kuvioituja lasi-ikkunoita! 
Keskiajalta renessanssiin tultaessa 
eurooppalaisessa maalaustaiteessa 
atsuriitti oli tärkein sininen pigmentti, 
vaikka harvinainen ultramariini olikin 
arvostetumpaa. Samalla aikakaudella 
elänyt Hugo Victorialainen piti vihre-
ää väriä kaikkein kauneimpana. Se oli 
kevään ja uudelleen syntymisen väri.

Nykyisin sininen mielletään viile-
äksi ja etäiseksi sekä myös rauhoit-

tavaksi ja luottamusta herättäväksi 
väriksi. Turkoosi tuo mieleen meren 
ja raikkauden. Vihreä kuuluu klassi-
siin heraldisiin väreihin. Se on isla-
min symboli ja useiden islamilaisten 
maiden lipussa. Siihen liitetään usein 
myönteisiä ajatuksia, saa mennä 
-mielleyhtymiä. Violetti kuvaa viisaut-
ta ja henkisyyttä.

Vihreä kristillisessä 
symboliikassa

Vihreä on toivon ja iankaikkisen 
elämän väri. Se on kuitenkin myös 
kasvun, elämän ja arjen väri.

Viloetti, sininen/turkoosi, violetti 
kristillisessä symboliikassa

Violetti on katumuksen, paran-
nuksen ja odotuksen väri. Katolisessa 
kirkossa sininen on Neitsyt Marian 
väri.

2. NNKY:n logouudistus
Merkin on kestettävä aikaa ja silti 

uudistuttava. Varsinkin NNKY:n mer-
kin tulisi elää historiallista jatkumoa, 
tarinaa. On lukuisia esimerkkejä sii-
tä, kuinka hyvät merkit elävät suku-
polvelta toiselle. Ajatelkaapa Shellin 
logoa, Coca Colaa, Fordin logoa tai 
vaikkapa jonkin vanhan suvun he-
raldista merkkiä. Pohdimme työryh-
mässä logon elementtien tunnistet-
tavuutta. Oltaisiinko esim. kolmiota 
voitu vääristellä? Uudistusprosessissa 
käsitimme, että kolmion on avaudut-
tava kolmiona ja ympyrän ympyränä. 
Seuraavien sukupolvien uudistaessa 
logoa ikiaikaisten symboleiden on 
oltava tunnistettavia. Silloin logon 
muita elementtejä voidaan tulkita 
aikakauden hengessä ja antaa niissä 
luovuuden kukoistaa. Merkin histori-
allinen jatkumo säilyy näin sukupol-
velta toiselle!

Hyvä logo on selkeä ja yksinker-
tainen. Se toimii pienessä sekä isossa 
koossa ja ilmentää yrityksen toiminta-
ajatusta. Logo ja liikemerkki kiteyttä-
vät yrityksen toiminta-ajatuksen sekä 
määrittelevät yrityksen muun viestin-
nän tyylin. 

Uudesta logosta välittyy NNKY:n 
perinne ja silti se on hyvä irtiotto 
edellisestä ja onnistunut uudella ta-
valla välittämään NNKY:n arvoja:

– Rohkeutta, joka ilmenee naisten 
johtajuutena, sukupolvien välisenä 
vastuunkantona ja vuorovaikutukse-
na.

– Luottamusta, tasa-arvoa ja nais-
ten oikeuksia.

– Kohtuullisuutta ja osallisuutta.

Uusi logo vie NNKY:n vahvasti tu-
levaisuuteen. Logon leikkisä iloisuus 
kertoo yhdessä tekemisestä, positii-
visesta ilmapiiristä ja kansainvälisyy-
destä. Työn värit viestivät tuoreutta ja 
eloisuutta. 

Tämä logo säilyy äideiltä tyttärille!

Kati Hienonen

Kati Hienonen NNKY:n lehdistötilaisuudessa 5.10.2012:

Kestävä logouudistus

NNKY:n uusi logo kiinnosti NNKY:n yhteis-
työkumppaneita ja lehdistöä. Logon esitteli 
graafikko Tuija Sorsa.

– Hyvä logo on selkeä ja yksinkertainen. Se toimii pienessä sekä isossa koossa ja ilmentää 
yrityksen toiminta-ajatusta, Kati Hienonen kertoi NNKY:n uuden logon julkaisutilaisuudessa.

Anne Lagerstedt

Mari Hyttinen
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LaKe PeMa SuToTi

LaKe PeMa SuToTi

LaKe PeMa SuToTi

LaKe PeMa SuToTi

LaKe PeMa SuToTi

vi ikko.

Väkivallaton viikko on Pohjois-Amerikassa toimivista NNKY:istä liikkeelle lähtenyt kansain-

välinen teemaviikko, jota aikaisempina vuosina on vietetty aina lokakuussa. Suomessa viikkoa 

vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Tänä vuonna Väkivallattoman viikon ajankohta 

vaihtuu lokakuusta marras-joulukuun vaihteeseen viikolle 48. Saman viikon loppuun ajoittuvat 

myös Maailman Aids-päivä 1.12. ja NNKY:n Unelmanpäivä 2.12.  Varaslähdön Väkivallattomaan 

viikkoon voi ottaa 25.11., jolloin vietetään Kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista 

päivää.  www.ywca.fi 

26.11.–2.12.2012
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Teologian tohtori, kirjailija 

Pirkko Lehtiö tunnetaan kir-

kollisissa piireissä hyvin muutoksen 

läpiviejänä monella taholla. NNKY 

on ollut hyvä ponnahduslauta nai-

selle, joka on mullistanut pätevyy-

dellään ja rohkeudellaan koko Suo-

men luterilaisen kirkon. 

Pirkko Lehtiön äiti Hilma toi 
NNKY:n kotiinsa. Myös NNKY:n silloi-
nen leirikeskus Törmä oli polkupyö-
rämatkan päässä kotoa.  – NNKY piti 
paljon sisarkokouksia, ja meillä koto-
na pidettiin johtokunnan kokouksia, 
koska äiti oli aktiivijäsen ja toimi myös 
sihteerinä.  Pieksämäen NNKY:ssä oli 
aktiivisena myös pari opettajaani, jot-
ka järjestivät kokoontumisia, joissa 
olen ollut mukana, ehkä laulamassa. 

  – Silloin kirkossa ei ollut naisille 
paljon aktiviteetteja. NNKY on tarjon-
nut maallikkonaisille toimintamah-
dollisuuksia. Äidin esimerkki on ollut 
minulle yksi kimmoke ruveta teolo-
giksi. Hän oli aina ollut halukas opis-
kelemaan, mutta varojen puute esti 
jatkamasta yhtä vuotta kauemmin 
yhteiskoulussa. Siksi minulle tuli poh-
jaton opinhalu. 

NNKY maallikkonaisten 
työkenttänä

Opinnot teologisessa tiedekun-
nassa toivat Pirkko Lehtiön Helsinkiin. 
– Suoritin opintoihin sisältyvän teolo-
giharjoitteluni NNKY-liitossa Siiri Rii-
hon sijaisena 1954. Työni oli toteut-
taa tyttö- ja rippikoululeirejä. Tuona 
kesänä kävin ensimmäisen kerran 
Keimiöllä. Toinen leirini Törmässä oli 

juuri loppumaisillaan, kun äitini kuo-
li. Olin juuri palannut sairaalasta äitiä 
katsomasta, kun sain sanan, että hän 
on kuollut. Minun leirini loppui siihen 
ja Aino Korhonen hoiti sen osaltani 
loppuun.

Seuraavana vuonna, 1955, osal-
listuin NNKY:n Maailmanliiton sa-
tavuotisleirille Sveitsissä. Se oli en-
simmäinen pitkä ulkomaanmatkani. 
Valmistuin saman vuoden lopussa 
ja hain työtä. Silloin Helsingin NNKY 
haki työntekijää, ja äidin perintönä 
ajattelin hakea paikkaa. Tuolloinen 
puheenjohtaja Aino Jauhiainen sa-
noi, että en voi palkata sinua, sillä 
emme pysty maksamaan sellaista 
palkkaa joka sinulle kuuluisi. Sen kuu-
leminen oli helpotus, koska olin juuri 
saanut sijaisuuden seurakunnassa.  

– Minulle oli tärkeää, että NNKY 
säilytti maallikkoluonteensa. Oli to-

Pirkko Lehtiö 80 vuotta

Rukous ja 
Raamattu 
kulkevat käsi kädessä

Pirkko Lehtiö juhli elokuussa 80-vuotispäiväänsä.  NNKY:n kristillisen luonteen säilyttäminen on hänelle tärkeää. Suurin muutos NNKY:n kristillisyy-
dessä on ollut siirtyminen herätyskristillisestä ja jäsenistöä jaottelevasta liikkeestä avoimuuteen. 

dennäköistä, että paikkakunnalla 
jonne menisin työhön, olisin pian jou-
tunut paikallisen NNKY:n puheenjoh-
tajaksi. Päätin olla vain seurakuntaa 
varten, mutta kävin NNKY:n tilaisuuk-
sissa kun pyydettiin. 

Lehtiön ura teologina on moni-
puolinen ja uraauurtava. Hän oli mu-
kana kirkon teollisuustyössä, jonka 
tavoite oli tavoittaa teollisuuden pa-
rissa työskenteleviä hengellisesti. Ky-
min seurakunnassa hän oli ensimmäi-
nen naisteologi, sai lehtorin oikeudet 
1965, suoritti samana vuonna ensim-
mäisenä naisena pastoraalitutkinnon 
ja sai pappisvihkimyksen 1988. En-
simmäinen nainen hän oli myös piis-
paehdokkaana Mikkelin hiippakun-
nan piispanvaalissa 1991.

Hengellisen 
uudistuksen aika

Kirkon kasvatusasiainkeskuksessa 
työskentelyn jälkeen Pirkko Lehtiö 
siirtyi 1978 Helsingin hiippakunnan 
pääsihteeriksi tehtävinään hiippa-
kunnan työntekijöiden täydennys-
koulutus.  Kun NNKY-liitto pyysi 
1982 Lehtiön puheenjohtajaksi, hän 
suostui. Hotellin lisärakennus tuli 
ajankohtaiseksi ja siihen liittyvät ra-
kennustyöt. – Allekirjoitin useiden 
miljoonien markkojen velan, mutta 
käsi ei vapissut.  Olin mukana myös 
NNKY:n Maailmanliiton kokouksissa. 

Pirkko Lehtiöllä ei ole juuri nyt 
kirjaa työn alla, mutta hän on selvitel-
lyt itselleen historiaa, jonka läpi hän 
on kulkenut. – Kaikessa on näkynyt 
Jumalan johdatus ja valmistaminen 
uutta tehtävää varten. 

 – Ennen kuin lähdin seitsemäksi 
vuodeksi lähetystyöhön Hongkongin 
luterilaisen teologisen seminaarin 
professoriksi, olin siellä ensin puoli 
vuotta Kirsti Keran sijaisena. Hong-
kong puolestaan valmisti minua eläk-
keelle. Tutustuin siellä jesuiittojen 
vanhaan raamattumietiskelyyn, nk. 
ignatiaanisiin harjoituksiin.  

– Eläkkeellä olen voinut jakaa löy-
töjäni. En vedä enää ryhmiä, mutta 
olen käytettävistä, jos joku kysyy. Pi-
dän periaatteena vastaanottaa viikos-
sa kolme ohjattavaa. Ohjaus kestää 
kahdeksan viikkoa, jolloin päästään 
kiinni siihen, miten rukous ja Raa-
mattu yhdessä seurustellaan Juma-
lan kanssa. Hengelliset harjoitukset 
syntyivät katolisen kirkon piirissä. Ny-
kyisin niitä käytetään ekumeenisesti 
eri kirkoissa. Liikkeelle lähdetään jo-
kaisen omalta hengelliseltä pohjalta 
kohti hengellistä kasvua. 

Anne Lagerstedt

Anne Lagerstedt

Unelman-
päivä 2.12. 
– Uskalla 
unelmoida!

NNKY:n Uskalla unelmoida -kuva 
hersyy iloa ja positiivisuutta. Uskalla 
unelmoida on NNKY:n positiivisen 
ajattelun kampanja, jossa on lupa 
unelmoida ja kokea onnen tunteita.

Viettääkö NNKY-paikallisyhdis-
tyksesi Unelmanpäivää? NNKY-liitto 
käynnisti vuonna 2007 Uskalla unel-
moida -teeman innoittamana vuo-
tuisen Unelmanpäivän vieton. Silloin 
NNKY-paikallisyhdistykset voivat teh-
dä työtään tunnetuksi NNKY:lle sopi-
valla, naisnäkökulmasta toteutetulla 
ohjelmalla.

Unelmanpäivän juuret ovat Vääk-
syn NNKY:ssä, jossa vuosittain toteu-
tetaan jo perinteeksi muodostunut 
koko perheen lyhtyvaellus Aurinko-
vuoren laavulle.

– Toteutamme tapahtuman yh-
teistyössä Asikkalan Tallukkajalkojen 
ja evankelis-luterilaisen seurakunnan 
kanssa. Työnjakomme on seuraava: 
Tallukkajalat vastaavat lyhdyistä ja 
rakovalkeasta Aurinkovuorella. He 
valmistelevat sinne reitin. Me Vääk-
syn NNKY:n väki huolehdimme tar-
joilusta, lämmintä mehua ja pipareita 
kaikille. Vaeltajat varaavat itse retkie-
vääksi makkaraa. Seurakunta vastaa 
joululauluista eli Lähetysseuran Kau-
neimmat joululaulut -vihkonen lau-
letaan läpi, kertoo Vääksyn NNKY:n 
puheenjohtaja Eija Huovinen.

Vääksyn NNKY kannustaa yhdis-
tyksiä eri puolilla Suomea viettämään 
unelmanpäivää: – Kokemusten pe-
rusteella jatkamme perinnettä raken-
taen sitä Unelmanpäivän elämykseksi 
jokaiselle osanottajalle. Rohkeasti 
NNKY-paikallisyhdistysten naiset lyh-
dyt käteen ja viemään yhdessä Unel-
manpäivän toivoa ja valoa jokaiselle 
yhteisen laulun ja rukouksen myötä, 
toivottaa Eija Huovinen.

Kansainvälistä Maailman 
Aids-päivää vietetään 1.12.
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Otteita  NNKY:n ja NMKY:n 
rukouksen ja maailman-
yhteyden viikon aineistosta

2. päivä – Seksuaali- ja 
lisääntymisterveys-
oikeudet sekä HIV

 
”Ja Jumala loi ihmisen kuvak-

seen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, 
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” 
(Moos. 1:27)

Susan Persaud, nuori guyanalais-
nainen kasvoi kodissa, jossa hänen 
isänsä usein pahoinpiteli hänen äi-
tinsä. Susan keskeytti lukion. Hän oli 
kahdeksantoista vuotta vanha ja jo 
kahden lapsen äiti ja kolmannella 
kuulla raskaana, kun hän miehensä 
kanssa päätti keskeyttää raskautensa 
taloudellisista syistä. Lisäksi hänen oli 
vaikea selvitä kaikista perhevelvol-
lisuuksistaan niin varhaisessa iässä. 
Susan oli taloudellisesti riippuvainen 
aviomiehestään, joka ansaitsi niukan 
toimeentulon, jolla he tuskin selvisi-
vät hengissä. Rajallisten resurssiensa 
vuoksi Susan teetti abortin laittomal-
la ”lääkärillä”, joka toimenpiteen aika-
na puhkaisi Susanin kohdun. Susan 
kuoli tämän seurauksena.

Susan on yksi miljoonista naisis-
ta, jotka kuolevat laittomien puos-
kareiden käsissä, koska heille ei ole 
tarjolla turvallisia terveyspalveluita. 
Susan oli köyhyyden ja väkivallan uhri 
yhteiskunnassa, joka ei anna naisten 
elämälle arvoa. Susanin elämäntarina 
on traaginen esimerkki perheväkival-

lasta, jota hän pakeni liian varhaiseen 
avioliittoon. Susan joutui kriisiin toi-
sensa jälkeen, ilman koulutusta, ko-
kemusta, rahaa tai muita avuja, joiden 
varassa hän olisi voinut tehdä viisaita 
valintoja. Häneltä oli evätty Jumalan 
antama oikeus elää lapsuus ja nuo-
ruus turvallisessa ympäristössä, ilman 
väkivaltaa ja köyhyyttä. Hänen mie-
hensä ja pienet lapsensa jäivät sure-
maan äidin kuolemaa ja sen vakavia 
seurauksia.

Monilta naisilta puuttuu oikeus 
kieltäytyä seksistä vaikka riskinä oli-
si hiv- ja aidstartunta. Vuoden 2012 
Guyanan presbyteeristen naisten 
konferenssissa naiset toivat esille 
kysymyksen naisten seksuaalitervey-
destä ja hyvinvoinnista. He totesivat, 
että monet naiset tuntevat voimat-
tomuutta, kun heidän kumppaninsa 
vaativat seksiä, varsinkin väkival-
taisessa suhteessa. Naiset sanoivat, 
että heillä oli vähän tai ei ollenkaan 
mahdollisuutta jakaa kysymyksiä sek-
suaaliterveydestä ja -hyvinvoinnista. 
Kumppanilta puuttuu herkkyys ja 
kiinnostus vaimojen seksuaalista tyy-
tyväisyyttä kohtaan. Monissa maissa, 
joissa suuri hiv-esiintyvyys, naiset ei-
vät voi kieltäytyä seksistä. Nigeriassa 
naiset, jotka kokoontuivat tasa-arvo-

työpajassa, puhuivat ongelmallisesta 
kirkon opetuksesta, jonka mukaa vai-
mojen tulee kuuliaisesti tarjota seksiä 
aviomiehellensä, myös väkivaltaisissa 
suhteissa ja hiv ja aids-uhan alla. He 
kehottivat kirkkoa tarkistamaan ope-
tustaan avioliitosta ja seksistä. Seksi ei 
ole velvollisuus, kuten opetetaan jois-
sakin seurakunnissa. Seksi on rakkau-
denosoitus kahden henkilön välillä, ja 
on osa koko suhdetta, mukaan lukien 
kaikki mitä pari keskenään jakaa, ku-
ten keskustelut, askareet, perhe ja so-
siaaliset tapahtumat.

Kristityt kiittävät Jumalaa luoma-
kunnan lahjoista ja tunnustavat, että 
Jumala loi naisen ja miehen Jumalan 
kuvaksi (Moos. 1:27) ja tarjosi heille 
täyden elämän Kristuksessa Jeesuk-
sessa (Joh. 10:10). ”Minut Herra loi 
ennen kaikkea muuta, luomisensa 
esikoisena, ennen taivasta ja maata.” 
(Sananlaskut 8:22). Jumala loi meidät 
antaen meille elimet, mielen ja sie-
lun. Kehomme ja seksuaalisuutemme 
ovat Jumalan lahjoja. Hyvä ja terve 
yhteiskunta tunnustaa tämän merki-
tyksen sekä naisille että miehille, kun-
nioittaa heidän yhteisestä ihmisyyt-
tään ja jaettua pyhyyttä. Se tunnustaa 
myös, että naiset ja miehet kykenevät 
tekemään elämässään valintoja, ku-
ten seksuaali- ja lisääntymistervey-
teen liittyvissä oikeuksissa. Hallitus-
ten ja uskonnollisten instituutioiden 
täytyy taata nämä oikeudet ja suojel-
la naisia ja miehiä valinnanmahdolli-
suuksilla. Taloudellinen ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ovat mahdollisia 
vain silloin, kun yhteiskunta tasapuo-
lisesti arvostaa naisia ja miehiä, tur-
vaa lisääntymisoikeudet ja hävittää 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ja sekä hiv:n ja aidsin.

Kysymyksiä pohdintaa varten 
yksin tai ryhmässä

1. Mistä sait tietää kehon toimin-
nasta ja seksuaalisuudesta? Arvostat-
ko näitä Jumalan antamina lahjoina, 
joita tulee kohdella arvokkaasti, kun-
nioittaen ja hoitaen?

2. Keskustele Susan Persaudin ta-
rinasta. Mihin toimiin valtion, kirkon 
ja järjestöjen kuten NNKY:n ja NMKY:n 
on ryhdyttävä?

3. Mitä kirkkosi ja paikallinen 
NNKY ja NMKY opettavat seksuaa-
li- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä 
oikeuksista, terveydestä ja hyvinvoin-
nista, naisiin kohdistuvasta väkivallas-
ta ja hivistä ja aidsista?

Rukous

Luoja Jumala, joka teit naisen ja 
miehen kuvaksesi,

Kiitämme luomisen kauneudesta 
meissä – kehosta, mielestä ja sielusta.

Rukoilemme niiden naisten puo-
lesta, joiden on tehtävä vaikeita pää-
töksiä kehostaan;

Naisille, jotka etsivät vapautumis-
ta ahdistavista suhteista;

Ja niiden puolesta, jotka kohtaa-
vat väkivaltaisten suhteiden kauhua.

Pyydämme sinulta voimaa, voi-
maantumista, parantavaa voimaa, 
rakkautta, oikeudenmukaisuutta, lau-
peutta ja ymmärrystä.

Anna meille myötätuntoista rak-
kautta, joka voittaa kauhun, tuskan ja 
vääryydet. Aamen.

Perinteistä NNKY:n ja NMKY:n 
rukouksen ja maailman-

yhteyden viikkoa vietetään tänä 
vuonna teemalla ”Väkivalta ei saa 
viimeistä sanaa. Tie väkivallatto-
maan maailmaan”.

NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja 
maailmanyhteyden vihkonen sisältää 
jokaiselle päivälle tekstin, kysymyksiä 
pohdinnan tueksi sekä rukouksen. 
Vihkosen voi  lukea englanniksi, rans-
kaksi ja espanjaksi NNKY:n Maailman-
liiton kotisivuilta www.worldywca.
org ja suomeksi se löytyy Suomen 
NNKY-liiton kotisivuilta www.ywca.fi.

NNKY:n ja NMKY:n 
Maailmanliittojen 
puheenjohtajien viesti:

Näemme ja kuulemme mediassa 
raakaa, halventavaa ja epäinhimillistä 
väkivaltaa. Uutiset kertovat sodista ja 
kapinoista, väkivallasta naisia ja lap-
sia kohtaan perheessä ja sodissa, ym-
päristötuhoista, suurista tuhoista ja 
kuolemasta. Yhä väkivaltaisemmaksi 
käyvässä maailmassa on kuitenkin 
olemassa naisia, miehiä ja nuoria, jot-
ka uskaltavat nousta vastarintaan luo-
vasti, väkivallattomasti ja rohkeasti.

Kerran aloitettu väkivalta toden-
näköisesti toistetaan. Todellinen on-
gelma on se, että liian usein väkival-
lan katsotaan olevan yksityisasia eikä 
rikos. Kulttuuria ja perinteitä on tie-

toisesti tai tiedostamatta manipuloitu 
aggression välikappaleiksi, jotka tu-
kevat vallan väärinkäyttöä. Perhevä-
kivaltaa kuten raiskausta avioliitossa, 
naisen sukuelinten silpomista, myö-
täjäiskuolemia ja naisen surmaamis-
ta saatetaan perustella ”perinteisellä 
käytännöllä.

Maailma tuntuu edelleen olevan 
halukas vaihtamaan ihmisoikeudet, 
oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon 
väkivaltaan keinoina luoda turvalli-
suutta. Miten tällaisessa maailmassa 
ihmiset voivat puolustaa rauhaa ja 
oikeudenmukaisuutta? 

NNKY ja NMKY uskovat puuttumi-
seen ongelmien perimmäisiin syihin, 
ei vain niiden oireisiin. Me molemmat 
liikkeet olemme esitelleet monia käy-
tännön esimerkkejä väkivallan esiin-
tyvyydestä.

Joka vuosi lokakuussa  NNKY:t 
viettävät väkivallatonta viikkoa. Alka-
misvuodestaan 1995 asti kampanjan 
suosio on levinnyt lähes 40 maahan 
kuudessa maanosassa. Väkivallaton 
viikko haastaa ja inspiroi ihmisiä to-
teuttamaan visiota tulevaisuudesta, 
jossa kaikki ihmiset voivat vapaasti 
elää rauhassa turvallisesti ja arvok-
kaasti.

Uskovina ihmisinä meitä kehote-
taan olemaan Jumalan työkaluja ja 
levittämään rauhaa rakentamalla yh-
distäviä teitä jakavien seinien sijaan. 
Maailma tarvitsee parantavaa siuna-
usta, mutta meidän on myös oltava 
valmiita maksamaan rauhanomais-

NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden 
viikko 11.–17.11.2012:

Väkivalta ei saa 
viimeistä sanaa

ten ratkaisujen hinta. Jos uskomme 
rauhaan ja valitsemme väkivallatto-
muuden polun, pystymme ehkä liitty-
mään Gandhin sanoihin, että vaikka 
emme nouse pimeää ja tyrannimaista 
vastustajaa vastaan, emme myöskään 
alistu sortoon. Siten rauha ei enää 
koskaan ole passiivinen tila, vaan se 
koetaan elävänä voimana, joka voi 
auttaa meitä muuttamaan elämääm-
me.  

Rauha on lahja. Meidän on kuiten-
kin sitouduttava myös käyttämään 
sitä. Sovittelijana toimiminen vaatii 
rohkeutta ja päättäväisyyttä. Väkival-
ta muodossa tai toisessa koskettaa 
meitä kaikkia. Kuinka moni meistä 
todella uskaltaa nousta seisomaan 
ja sanoa: ”Väkivalta, sinulla ei ole vii-
meistä sanaa!” Yhä useampi meistä 
seisoo niiden rinnalla, jotka eivät voi 
enää huolehtia itsestään. Tie on vielä 
pitkä, mutta jokaisena päivänä näem-
me positiivisia muutoksia.

Tämänvuotinen rukousviikon 
vihkonen esittelee runsaasti erilaisia 
näkökulmia, jotka kuvaavat väkival-
lan eri muotoja ja tarvetta voittaa ne 
rauhanomaisin keinoin. Me olemme 
muutoksen avain.  Rakentakaamme 
rauhan kulttuuria tunnustaen että 
rauha alkaa minusta.

 
Deborah Thomas-Austin 
Puheenjohtaja 
NNKY:n Maailmanliitto
 
Ken Colloton
Puheenjohtaja
NMKY:n Maailmanliitto

Mari Hyttinen
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3. päivä – Vahingoittavat 
perinteet

”Herra on sorrettujen turva, hän 
on suoja ahdingon aikana.” (Ps. 9:9).

”Kantakaa toistenne taakkoja, niin 
te toteutatte Kristuksen lain.” (Gal. 6:2)

”Te, jotka olette Jumalan valittuja, 
pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa 
siis sydämelliseen armahtavaisuu-
teen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, 
lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitä-
kää huolta, että tulette toimeen kes-
kenänne, antakaa anteeksi toisillenne, 
vaikka teillä olisikin moittimisen ai-
hetta. Niin kuin Herra on antanut teil-
le anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta 
kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, 
sillä se tekee kaiken täydelliseksi.”(Kol. 
3:12–14)

”Ei kai kukaan teistä ole sellainen 
isä, että antaa pojalleen käärmeen, 
kun poika pyytää kalaa? Tai skorpio-
nin, kun hän pyytää munaa? Jos ker-
ran te pahat ihmiset osaatte antaa lap-
sillenne kaikenlaista hyvää, niin totta 
kai teidän Isänne paljon ennemmin 
antaa taivaasta Pyhän Hengen niil-
le, jotka sitä häneltä pyytävät.”(Luuk. 
11:11–13)

Naisten sukuelinten silpominen, 
josta käytetään lyhennettä FGM (Fe-
male genital mutilation), on haital-
linen perinne, joka esiintyy monissa 
maissa ympäri maailmaa. FGM usein 
osa perinteistä rituaaliseremoniaa. 
Siihen ei ole helppo puuttua, sillä se 
on hyvin herkkä ja monimutkainen 
asia. Usein voimakkaat sosiaaliset ja 
kulttuuriset paineet pitävät yllä su-
kupuolielinten silpomisperinnettä. 
Monet perheet uskovat, että se mitä 
he tekevät on heidän tyttäriensä etu. 
Raamattu tunnustaa, että vanhem-
mat yleensä haluavat tehdä lapsilleen 
oikein (Luukas 11). On olemassa mo-
nia vääriä yleisiä uskomuksia, joiden 
mukaan esimerkiksi FGM parantaa 
tytön hedelmällisyyttä, kun todelli-
suudessa tilanne on päinvastainen. 
Usein motivaatio silpoa tytön suku-
puolielimet on halussa lisätä hänen 
arvoaan avioliittomarkkinoilla. Yh-
teisöön, johon FGM on juurtunut, 
leikkaamatonta tyttöä voidaan pitää 
avioliittoon kelpaamattomana. 

Koska kysymys on monimutkai-
sesta yhteiskunnallisesta kysymyk-
sestä, on FGM:n torjumiseksi tehtävä 
työtä koko yhteisöissä. Muutos kos-
kettaa paitsi vaarassa olevia tyttöjä 
ja naisia, myös tavan ylläpitäjiä, jotka 
ansaitsevat elantonsa FGM:llä, yhtei-
sön vanhimpia, uskonnollisiin johtajia 
ja paikallisia viranomaisia. Tehokas 
työ maissa, joissa FGM ei vielä ole lai-
tonta (tai lainsäädäntöä ei ole laitettu 
asianmukaisesti täytäntöön), on vält-
tämätöntä työskennellä lainsäätäjien 
ja poliittisten päättäjien kanssa. Mei-
dän on pyydettävä Jumalan viisautta 
työhön yhteisöjen kanssa ja ymmär-
tää, miksi FGM tapahtuu ja nähdä se 
osana laajempaa yhteiskunnallista 
ja kulttuurista yhteyttä. Toisten kult-
tuureja on tärkeää tarkkailla nöyrästi, 
lempeästi ja kärsivällisesti, yhteisöt 
saadaan muuttumaan joka osaltaan.

Myötätuntomme on tyttöjen ja 
naisten puolella, jotka kärsivät FGM:n 
seurauksista, jotka voivat kestää elin-
iän. Olemme kiitollisia siitä, että Ju-
mala voi olla heidän turvapaikkansa 
ja tukikohtansa. Meidät on kutsuttu 
toimimaan ja kantamaan toistemme 
taakkoja. Siksi etsimme tapoja ehkäis-
tä FGM-käytäntöä ja tukea naisia, jot-
ka kärsivät sen seurauksista.

myös suurta, sillä köyhillä ei ole varaa 
silmälaseihin.

Christine Takmandu Banguin lu-
kutaitokurssilta kertoo myös, että tut-
tavat ovat naureskelleet ja epäilleet 
hänen kykyään oppia enää aikuisiäl-
lä. Takmandu olisi lapsena halunnut 
kouluun, mutta hänen vanhempan-
sa eivät päästäneet. Vieläkään kaikki 
vanhemmat eivät katso tarpeelliseksi 
kouluttaa tyttäriään, vaikka tilanne on 
parantunut verrattuna Takmandun 
lapsuuteen. Hyvin köyhissä perheissä 
koulutetaan vain osa lapsista, ja usein 
nämä lapset ovat poikia. Tuttuja ovat 
myös ne tarinat, joissa aviomies ei sal-
li vaimonsa osallistua kurssille.

Toisaalta on myös miehiä, jotka 
tukevat vaimojensa ja tyttäriensä 
opiskelua. Englannin opettaja Rabby 
Chrisustum kertoo ylpeänä, kuinka 
hänen vaimonsa on oppinut luke-
maan Pipliaseuran kurssilla. Myös 
seurakuntien (mies)johtajat ovat ol-
leet hyvin aktiivisia, jotta naisjäsenet-
kin saisivat mahdollisuuden oppia 

Keskiafrikkalaiset naiset
iloitsevat lukutaidostaan

Keskiafrikkalainen perheenäi-
ti Grâce Mabé on kolmen vuoden 
ajan käynyt Keski-Afrikan tasaval-
lan Pipliaseuran järjestämillä luku-
taitokursseilla ja oppinut paljon. 
Nyt hän pystyy auttamaan alakou-
luikäisiä lapsiaan koulutehtävissä 
sekä huolehtimaan kirjanpidos-
taan myydessään kalaa. Hän voi 
myös lukea Raamattua itse. ”Tämä 
on suurenmoista”, riemuitsee Mabé.

Vastaavanlaisia kokemuksia on 
monilla muilla Boalissa pidettyjen 
kurssien osanottajilla. Pauline Yali-
mon on käynyt kursseilla kaksi vuot-
ta, ja enää häntä ei voi huijata hänen 
myydessään Boalin torilla maniokkia. 
Lisäksi Yalimon pystyy nyt lukemaan 
Raamattua osittain itsenäisesti, sekä 
ymmärtämään lukemaansa parem-
min. Kristitylle naiselle se on hyvin 
arvokasta.

Keski-Afrikan tasavallan Pipliaseu-
ra aloitti lukutaitokoulutuksen naisil-
le vuonna 2008. Uudistettu sangon 
raamatunkäännös valmistui vuonna 
2009 ja monet kirkot ovat pyytäneet 
Pipliaseuralta lukutaito-opetusta 
nimenomaan naisille, joiden kes-
kuudessa lukutaidottomuus on huo-
mattavaa. Koulutus on suunnattu 
yli 15-vuotiaille ja lukutaidon lisäksi 
kurssiohjelmaan kuuluu perustietoa 
terveydenhoidosta ja laskutaitoa. Osa 
naisista ei ole käynyt lapsena koulua 
lainkaan, osa on joutunut keskeyttä-
mään sen jo varhaisessa vaiheessa eri 
syistä.

Astuminen opintielle aikuisiällä ei 
kuitenkaan aina ole helppoa. Köyhis-
sä oloissa elannonhankintaan kuuluu 
suuri osa ajasta ja työ on fyysisesti 
raskasta, siksi opetuspaikan tulee olla 
riittävän lähellä kävellen liikkuville 
naisille. Philoméne Yaboé Boalista 
myös toteaa, ettei näe kauempaa 
taululle. Lukulasien tarve ryhmissä on 

lukemaan uutta raamatunkäännöstä 
itsenäisesti.

Lukutaito avaa naisille mahdolli-
suuksia vaikuttaa omaan ja yhteisön-
sä elämään. Marcelin Bede Banguis-
ta johtaa nyt, opittuaan ensin itse 
lukemaan, naisten raamatturyhmää. 
Seurakunnissa ja kyläyhteisöissä luku-
taidottomien ei enää ole mahdollista 
saada vastuutehtäviä kuten aiempina 
vuosikymmeninä. Koska naisten lu-
kutaidottomuus on niin paljon suu-
rempaa, ovat enemmistönä olevat 
lukutaitoiset miehet kansoittaneet 
vastuutehtävät. Lukutaito on avain 
osallisuuteen.

Matleena Järviö
Suomen Pipliaseuran 
ohjelmakoordinaattori

Järviö toimii Suomen Pipliaseurassa 
ohjelmakoordinaattorina ja vieraili Keski-
Afrikan tasavallassa vuonna 2011. Suomen 
Pipliaseura tukee hanketta ja kehittää lu-
kutaito-ohjelmaa yhdessä paikallisen Pipli-
aseuran kanssa.

Grâce Mabé kiittää Jumalaa lukutaito-ohjel-
masta

Pauline Yalimon toivoo muidenkin naisten 
osallistuvan kursseille

Philomène Yaboé osaa jo lukea ja haluaa nyt oppia kirjanpitoa.

Keski-Afrikan tasavallan Pipliaseura

Keski-Afrikan tasavallan Pipliaseura Keski-Afrikan tasavallan Pipliaseura

Joissakin maissa, kuten Sierra Leo-
nessa ja Liberiassa, voi olla vaarallista 
taistella FGM:ää vastaan. Käytäntö on 
osa naisten ”salaseuraan” vihkimystä, 
ja sukupuolielinten silpomista pide-
tään tabuna. Aktivistit ovat saaneet 
tappouhkauksia molemmissa maissa.

 Tämä asia voi tuntua kovin kau-
kaiselta sekä maantieteellisesti että 
kulttuurisesti. Tunnet varmasti kui-
tenkin kysymyksen seksuaalisesta ja 
sukupuoleen perustuvasta väkivallas-
ta (SGBV = sexual and gender based 
violence). On arvioitu, että maailman-
laajuisesti yksi nainen viidestä joutuu 
seksuaalisen väkivallan uhriksi. Ehkä 
tiedät jonkun, joka on joutunut sek-
suaalisen väkivallan uhriksi tai ehkä 
itse olet ollut väkivallan kohteena.  
Miten voisit auttaa kantamaan jon-
kun taakkaa tai viemään sen Jumalan 
parantaviin käsiin? Tarvitseeko sinun 
pyytää Jumalalta myötätuntoa, ys-
tävällisyyttä, nöyryyttä, lempeyttä 
ja kärsivällisyyttä? Ehkä sinun täytyy 
antaa anteeksi jollekulle tai etsiä an-
teeksiantoa itsellesi?

Katso 28 Too Many -sivustoa 
(www.28toomany.org) FGM lisätieto-
ja varten tai ota yhteyttä sähköpostit-
se info@28toomany. Sivusto on eng-
lanninkielinen. 

Kysymyksiä pohdintaa varten 
yksin tai ryhmässä

1. Välttelemmekö puhumista Ju-
malan totuutta, koska pelkäämme 
loukkaavan toisen kulttuuria?

2. Kuinka voimme rakastavasti 
välittää Jumalan totuutta eteenpäin 
myötätuntoisesti, ystävällisesti, nöy-
rästi ja kärsivällisesti tällaisissa tilan-
teissa?

3. Millä tavoin voisi vähentää sek-
suaalista ja sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa? Esimerkiksi allekirjoit-
tamalla vetoomuksia kuten http://
www.safetynet.org.uk/, joka Britan-
niassa pakottaa Internet-palveluntar-
joajat sallimaan pääsyn pornosivuille 
vain aikuisille opt-in-palvelun kautta.

Rukous

Me rukoilemme kaikkien naisten 
ja tyttöjen puolesta ympäri maail-
maa, jotka ovat vaarassa joutua su-
kupuolielinten silpomisen kohteek-
si. Me rukoilemme että muuttaisit 
sydämet ja mielet niissä yhteisöissä, 
jotta naiset ja tytöt säästyisivät näil-
tä koettelemuksilta. Me rukoilemme 
sukupuolielinten silpomista kärsinei-
den puolesta, että he paranisivat fyy-
sisesti, emotionaalisesti ja henkisesti. 
Rukoilemme koko yhteisön puolesta 
ja pyydämme, että sydämet ja mielet 
muuttuvat. Rukoilemme erityisesti 
työtovereidemme puolesta, jotka te-
kevät vaarallista työtä muutoksen ai-
kaansaamiseksi. Rukoilemme heidän 
työlleen hedelmää sekä heidän fyy-
sisen turvallisuutensa ja taloutensa 
puolesta.

Mari Hyttinen
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Kuin 
särkynyt
savi-
ruukku 

Tyypillisiä ihmisten kohtaa-
mia traumoja ovat läheisten 

kuoleman, liikenneonnettomuu-
den, sotien ja vainojen, luonnonka-
tastrofien ja lääketieteellisten toi-
menpiteiden aiheuttamat traumat. 
Seksuaalisuuden alueella koetut 
traumat, jotka ovat tulleet seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä, kaltoinkoh-
telusta tai väkivallasta ovat yleisiä. 
Niitä on tapahtunut kautta aikojen, 
vaikkakin niiden muoto on aikojen 
saatossa muuttunut. 

Seksuaalisella riistolla tarkoite-
taan Suomessa kaikkia ilmiöitä, jot-
ka loukkaavat lapsen seksuaalista 
koskemattomuutta. Tähän kuuluu 
sukupuolielimiin ja sukupuolisiin 
tunnusmerkkeihin kohdistuva ruu-
miillinen pahoinpitely, jota on mm. 
tyttöjen sukuelinten silpominen. Sii-
hen kuuluu sukupuoliyhteys tai sen 
yritys alle 16-vuotiaan kanssa ja muu 
lapsen ruumiillista koskemattomuut-
ta loukkaava seksuaaliteko kuten su-
kupuolielinten koskettelu ja lapsen 
altistaminen ikää ja kehitystasoaan 
vastaamattomille seksuaalisille ärsyk-
keille esim. seuraamaan yhdyntöjä ja 
katselemaan pornoa tai lapsen käyt-
täminen esiintyjänä epäsiveellisissä 
julkaisuissa, filmeissä tai tilaisuuksissa 
sekä lapsen johdattaminen prostituu-
tioon. Käsitteenä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö on suppeampi käsittä-
essään välittömän lapsen ruumii-
seen puuttumi- sen ja 
joskus psyykki-
sen riiston, jota 
on rivoudet ja 
muut loukkaa-
vat seksuaali-
puheet, vihjai-
levat eleet ja 
pornon esit-
täminen lap-
selle. 

Tällä ihmisen 
herkimmällä alu-
eella tapahtunutta 
traumaa on aina suojan-
nut salaisuus ja vaikenemi-
nen. Salaisuus alkoi murtua 80-luvul-
la ja niistä on sen jälkeen vähitellen 
pysytty julkisesti keskustelemaan. 

Suomalaisista 18–74-vuotiaista nai-
sista 20%:a oli ainakin kerran elämän-
sä aikana pakotettu tai yritetty pakot-
taa seksuaaliseen kanssakäymiseen 
(Naisten turvallisuus-tutkimus 1997 
ja 2005). Myös pojat kohtaavat seksu-
aalista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua, 
heidän mahdollisuutensa saada ja ha-
kea apua ovat eri syistä johtuen vielä 
huonommat kuin naisten. 

Seksuaalirikollisuus on pääasias-
sa piilorikollisuutta, vain murto-osa, 
noin 3–12 % tulee poliisin tietoon, 
ilmoitusta poliisille ei yleensä tehdä. 
Virheellisesti luullaan, että väkival-
lantekijät olisivat tuntemattomia ”na-
musetiä”, tosiasiassa hyväksikäyttäjät 
löytyvät useimmiten perheen lähipii-
ristä, harrastuspiireistä, naapurista ja 
valitettavasti myös seurakunnista. Hy-
väksikäyttäjä on useammin mies kuin 
nainen.  Uhrit ovat joko pakotettuja 
tai osallistutettuja. Pakotuksessa uhri 
tunnistaa rikoksen tapahtuneeksi, 
on yrittänyt puolustautua, tapahtu-
ma on ollut kertaluonteinen ja siihen 
on usein liittynyt voimakasta pelkoa 
tai kuolemanuhkaa. Osallistutetulle 
uhrille tekijä on ollut tuttu, uhrin on 
vaikea tunnistaa tapahtumaa, teon 
hetkellä on tunnettu hämmennystä, 
epäilyä ja epäselvyyttä, hyväksikäyt-
täjä on tavannut uhriaan useasti ja 
koukuttanut hänet taidokkaasti mo-
nin tavoin. 

Lukuisat yksittäiset ihmiset kamp-
pailevat piilossa traumaattisten elä-

mänkokemustensa kanssa. Sek-
suaalisen hyväksikäytön 

kohteiksi joutunei-
den traumakoke-

muksia sävyttää 
voimakkaat hä-

peän- ja syyl-
lisyydentun-
teet. Näissä 
salaaminen 
kuuluu trau-
m a a t t i s e n 

kokemuksen 
luonteeseen ja 

sillä tavoin lisää 
ennestään psyyk-

kistä taakkaa. Salaa-
misen vaatimus, puhumat-

tomuus ja vaikeneminen sekä myös 
ihmisen aivotoiminnassa suojame-
kanismina oleva muistamattomuus, 

ovat olennaisia seksuaalisessa trau-
massa. Käsittelemättömät traumat 
vaikuttavat laajalti, syvälti ja moni-
muotoisesti ihmiselämään. Hoitamat-
tomien traumojen vaikutus ulottuu 
monesti toiseen ja kolmanteen suku-
polveen saakka. 

Toinen tämän artikkelin kirjoit-
tajista on kuvannut seksuaalineu-
vojakoulutukseensa liittyvänä opin-
näytetyönään prosessin seksuaalista 
väkivaltaa kohdanneiden naisten kas-
vuryhmästä sekä tehnyt rungon pi-
dettäville ryhmille ja on toiminut 
toisena ohjaajana ryhmissä. Ryhmät 
toimivat NNKY:n alaisuudessa Kuopi-
on NNKY:ssä ja niissä viitekehyksenä 
on ratkaisukeskeisyys ja kristillisyys. 
Terapeutit Annaliisa Heikinheimo 
ja Sirkka Tasola ovat kirjoittaneet 
kirjan Vain muistamalla voi unohtaa 
– Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen 
naisten ryhmäterapia – Tie toipumi-
seen (Jyväskylä 2004), joka on ollut 
pitkälle teoriapohjana ryhmille. Ryh-
mämuotoinen työskentely perustuu 
vertaiskokemusten jakamiseen, tun-
nepitoisesti vaikeiden tapahtumien 
työstämiseen monin eri tavoin, uu-
sien identiteettikertomusten luomi-
seen narratiivisin ja kirjallisuustera-
peuttisin menetelmin, voimavarojen 
näkyviksi tekemiseen sekä ilon ja toi-
veikkuuden löytämiseen.  

Seksuaalisen hyväksikäytön koke-
nut tuntee usein vihaa itseään koh-
taan. Hänen käyttäytymisensä voi olla 
aggressiivista. Syyllisyys, häpeä, ma-
sennus, pelko ja huono omanarvon-
tunto ovat hyvin yleisiä. Nainen voi 
yrittää lievittää tuskaansa monin eri 
tavoin; viiltelemällä ja raapimalla itse-
ään, käyttämällä erilaisia päihteitä ja 
jopa yrittämällä itsemurhaa. Eri tavoin 

tapahtunut seksuaalinen kaltoinkoh-
telu aiheuttaa usein paniikkihäiriöitä, 
uhrille itselleen käsittämättömiä psy-
kosomaattisia oireita, univaikeuksia, 
toistuvia painajaisia, pelkoa omien 
lapsien vahingoittumisesta tai joutu-
misesta hyväksikäytetyksi.  

Usein hyväksikäytetty kokee lä-
heisyyden ja seksin vaikeana, saattaa 
esiintyä kipuja tai muita oireita lanti-
on ja sukuelinten alueella.  Toisena ää-
ripäänä on seksuaalinen rajattomuus, 
koska rajat on rikottu eikä ole saanut 
rauhassa itse määritellä itseään, kas-
vaa ja kehittyä omassa tahdissaan. 
Tämä altistaa uudestaan ja uudestaan 
uhriksi joutumiselle. Naisen voi olla 
vaikea erottaa seksiä rakkaudesta. Pää 
koetaan erillisenä muusta kehosta, 
keho ja mieli eivät toimi yhteistyössä. 

Hyväksikäytetty voi kokea eristy-
neisyyttä, vierauden ja yksinäisyyden 
tunnetta. Suhteet vanhempiin voivat 
olla ongelmallisia; nainen voi kokea 
vihaa myös sitä vanhempaa kohtaan, 
joka ei suojellut lasta hyväksikäytöltä. 
Turvattomuuden tunteesta ja jatku-
vasta varuillaanolosta johtuen hyväk-
sikäytetyillä on normaalia suurempi 
tarve kontrolloida muita ja itseään. 
Tämä voi ilmetä erilaisina syömishäi-
riöinä. Hän voi myös olla ylisuojeleva 
vanhempana omaa lastaan kohtaan. 

Luojamme taitavasti rakentamat 
ihmismielen ja aivojen mekanismit 
suojaavat niin, että uhri voi elää vuo-
sikymmeniä muistamatta tietoisesti 
kaltionkohteluaan, vaikka oireileekin 
monin eri tavoin. Jokin äkillinen kriisi, 
näkymä, unikuva tai haju voi yhtäkkiä 
viedä mielen kaaokseen tai nostaa 
muistikuvan kuin filminpätkän tietoi-
suuteen.  Myös elämäntilanne, jolloin 

nainen kokee olonsa turvalliseksi voi 
nostaa käsittelemättömät asiat pin-
taan.

Seksuaalinen hyväksikäyttö rik-
koo naista kokonaisvaltaisesti. Usein 
hyväksikäytettyjen naisten on vaikea 
puhua hyväksikäytöstä edes terapi-
assa. Terapeutit eivät läheskään aina 
tunnista eivätkä osaa kysyä asiakkaal-
taan mahdollisesta seksuaalisesta 
traumasta.  Voimakas häpeä ja väärät 
syyllisyydentunteet sekä perheen jä-
senten suojelu estävät naisia kerto-
masta traumastaan. Harvoin näitä asi-
oita tuodaan esille sielunhoidollisissa 
keskusteluissakaan, pelätään väärin-
ymmärretyksi tulemista.

 
Toipuminen on usein pitkällinen 

prosessi ja vaatii pitkäaikaista tera-
piaa, jossa keskeistä on uhrin syyttö-
myyden korostaminen. Vertaistuen 
saaminen, kokemuksien jakaminen 
ryhmässä auttaa naisia pääsemään 
eteenpäin sisäisen eheytymisen tiel-
lä. Toisten tarinoihin eläytyminen 
auttaa ryhmäläisiä ymmärtämään 
omaa käyttäytymistään, löytämään 
omat uinuvat tunteet, jotka ovat ol-
leet piilossa hallitsevien häpeän ja 
syyllisyyden tunteiden alla. Ryhmässä 
sanoitetaan järkyttäviä kokemuksia ja 
tullaan näkyviksi ongelmien ja myös 
vahvuuksien ja voimavarojen kanssa. 
Ryhmässä puhumattomuuden muuri 
murtuu ja salaisuuden julkituominen 
tulee luvalliseksi. Tapahtumat raken-
tuvat mielessä kokonaisuudeksi ja nii-
hin saadaan uusi ymmärrys.

Kristillinen toipumisryhmä

Kuopion NNKY:ssä aloitettiin en-
simmäinen kristillinen kasvuryhmä 
seksuaalista väkivaltaa ja kaltoin koh-

Jorma Mäntylä

Kivun kautta Jumala luo uutta. Lukuisat yksittäiset ihmiset kamppailevat piilossa traumaattisten elämänkokemustensa kanssa, joita sävyttää voimak-
kaat häpeän- ja syyllisyydentunteet.
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telua kokeneille naisille syksyllä 2010. 
Ryhmään osallistui kahdeksan naista. 
Ryhmä kokoontui joka toinen viikko 
kahden tunnin ajan. Toinen vastaa-
vanlainen ryhmä kokoontui kevään 
2011. Kolmas meneillään oleva ja ryh-
mäläisten toiveesta kokonaisen vuo-
den kestävä ryhmä, josta käytetään 
nimeä terapeuttinen, kristillinen kas-
vuryhmä aloitti 1.2012. Se kokoontuu 
kerran kuukaudessa lauantaisin neljä 
tuntia kerrallaan. Ryhmä päättyy tä-
män vuoden lopulla. 

Ryhmiin osallistuneet naiset ovat 
olleet iältään 25–65 -vuotiaita. Suurin 
osa naisista on kokenut seksuaalista 
hyväksikäyttöä lapsena, useimmiten 
perhepiirissä. Kukaan naisista ei ollut 
aiemmin osallistunut ryhmään, joka 
oli tarkoitettu nimenomaan seksuaa-
lista hyväksikäyttöä kokeneille naisil-
le. Osa naisista on ollut terapiassa en-
nen ryhmään tuloa, muutama ei ollut 
koskaan käsitellyt hyväksikäyttöä ke-
nenkään kanssa. 

Kristillinen viitekehys luo turvalli-
suutta ja toivoa sekä tuo rakkauden 
läsnäolon kipeiden asioiden käsitte-
lyyn. Ryhmään ilmoittautuessaan nai-
set tiesivät, että ryhmän arvot poh-
jautuvat Raamattuun ja että ryhmissä 
myös rukoillaan. Näitä asioita useim-
mat naiset erityisesti olivat halunneet.  
Ryhmien toiminta on ratkaisu- ja voi-
mavarakeskeistä. Ratkaisukeskeinen 
terapeutti Yvonne Dolan on paljon 
kirjoittanut aiheesta ja hänen kirjalli-
sia teoksiaan, Pieni askel ja Resolving 
sexual abuse, on hyödynnetty paljon 
ryhmän työskentelyssä. 

Ryhmissä käydään toiminnallisin 
menetelmin ja tietoiskuin läpi eri tee-
moja, muun muassa häpeää, syylli-

syyttä, vihaa, tunteiden kohtaamista, 
kehotietoisuutta, läheisyyttä, seksu-
aalisuutta, parisuhdetta, naiseutta, 
omien rajojen tunnistamista sekä irti 
päästämistä ja anteeksiantoa. Seksu-
aali- ja kirjallisuusterapeuttiset mene-
telmät auttavat naisia käsittelemään 
ja sanoittamaan hyväksikäyttö- tai 
väkivaltakokemustaan. Menetelmillä 
on voimaannuttava vaikutus yhdes-
sä esirukoustuen kanssa. Toipuminen 
on prosessi, joka jatkuu vielä ryhmän 
loppumisen jälkeen. 

Suurin eheyttäjä on kuitenkin 
Jumala, joka tuntee jokaisen naisen 
läpikotaisin. Jeesuksen apuun ja Py-
hän Hengen johdatukseen luottaen, 
me ryhmänohjaajat, olemme saaneet 
olla kulkemassa kappaleen matkaa 
sisukkaiden, kauniiden, lahjakkaiden, 
taistelijanaisten kanssa – naisten jot-
ka valloittavat takaisin vapautensa, 
omanarvontuntonsa ja arvokkuu-
tensa, jonka Luoja oli heille alun pe-
rin tarkoittanut. Jumalalla on valta ja 
voima tehdä särjetty saviruukku eh-
jäksi ja uudeksi. Uhrista tulee selviy-
tyjä, sitten autenttinen itse ja lopulta 
oman elämänsä kukoistaja, jolloin ta-
pahtunut ei enää ole määrittelemässä 
hänen persoonaansa ja hän voi elää 
rikasta ja vivahteikasta elämää. 

Ryhmänohjaajat

Eila Huttunen   
Mielenterveyssairaanhoitaja (AMK)
Seksuaalineuvoja   
Psykoterapeutti ja seksuaalitera-
peutti (opinnot 2009–4.2013)

Riitta Mäntylä
Sielunhoitaja, työnohjaaja, 
Kirjallisuusterapiaohjaaja

Kirjoittaja osallistui Kuopion 
NNKY:llä väkivaltaa ja kal-

toin kohtelua kokeneiden naisten 
terapeuttiseen, kristilliseen kasvu-
ryhmään.

Minua on kohdannut seksuaalinen 
hyväksikäyttö lapsena 4–5-vuotiaana, 
jonka olen silloin painanut syvälle muis-
tamattomuuteen. Aloin muistaa tapahtu-
mia 48-vuotiaana. Myöhemmissä psykiat-
risissa testeissä ja terapiassa on todettu, 
että en muista läheskään kaikkea. 

Mielestäni se, miten minua ”hoidet-
tiin” tämän trauman jälkeen, on saattanut 
olla paljon tuhoisampaa, kuin itse tapah-
tuma. Se mitä nyt aikuisena muistan, on 
antanut erittäin suuren selityksen lapsuu-
teni oudoille tapahtumille.

Näitä outoja tapahtumia olivat mm. 
4–5-vuotiaana lapsena tehdyt itsemur-
hayritykset.  Kerran keväällä olin hukut-
tautumassa navetan takana olevaan lan-
takasaan, josta minut löydettiin, kun olin 
kaulaani myöten vajoamassa liejuun. En 
huutanut apua. Itse en tätä tapahtumaa 
muista, vaan äitini on minua tästä muis-
tuttanut monta kertaa. Toisen itsemurha-
yritykseni muistan itsekin. Ripustauduin 
rautasängyn tolppaan helmet kaulassa, 
silloin minut huomattiin, olin jo sininen ja 
selitin, että olin menossa hirteen. Lisäksi 
muistan erittäin hyvin ne monet kerrat, 
kun pakenin ison juhannusruusupensaan 
keskelle. Miten hyvältä tuntui se kipu, jon-
ka ruusun oksat ja piikit aiheuttivat. Ruu-
supensaaseen piiloutumisesta ei kukaan 
muu tiennyt, se oli oma salaisuuteni.

Myöhemmin teini-ikäisenä nappai-
lin mummon lääkkeitä ihan mistä sattuu 
purkista ja niistä  tuli hyvä olo. Aikuisiällä 
olen joutunut lääkkeiden yliannostuksen 
vuoksi sairaalaan.  Kerroin lääkärille syväs-
tä yksinäisyyden tunteesta, mutta siitä ei 
välitetty eikä minua ohjattu psykiatriseen 
jatkohoitoon. Sanottiin, että se oli de-
monstraatio. Samoin käytin ajoittain reip-
paasti alkoholia ja käytän joskus vieläkin, 
mutta nyt vain viiniä.

Mitä sitten tällaisen lapsen kotikas-
vatus oli siihen aikaan 50-luvulla – otet-
takoon huomioon, että mummoni oli 
veneeristen tautien sairaanhoitaja am-
matiltaan. Äitiäni ymmärrän oikein hyvin. 
Hän oli joutunut veljensä kanssa huuto-
laislapseksi, kun heidän isänsä oli kuollut 
tapaturmaisesti äitini ollessa neljän van-
ha. Äitini äiti kuoli ”suruun” vuotta myö-
hemmin – oliko se itsemurha, sitä en osaa 
sanoa. Äitini ja hänen veljensä sijoitettiin 
maalaistaloon, jonka isäntä oli halvaantu-
nut vyötäröstä alaspäin. Isäntä oli avioitu-
nut häntä hoitamaan tulleen sairaanhoi-
tajan kanssa. He eivät saaneet lapsia. Äidin 
veli kaatui sodassa vuonna 1945, äitini oli 
silloin 20-vuotias. Isännän sukulaiset viha-
sivat äitiä, kun ”kunnan elätti” adoption 
jälkeen tulikin tilan perijäksi. Kaikki olivat 
sitä mieltä, että tila menee konkurssiin ei-

vätkä he selviä lainoista. Mutta toisin kävi, 
muistan vielä itsekin, kuinka mummo 
kertoi näistä asioista. Kävin pienenä, alle 
kouluikäisenä tyttönä mummon kanssa 
kaupungissa, meijeriltä otettiin etumak-
sua maitotilistä. Sitten mentiin Valion baa-
riin, mummo otti kahvia ja nitroja, lähetti 
minut pankkiin vekselin ja rahasumman 
kanssa. Minua varten oli erään virkailijan 
tiskin luona pieni jakkara, nousin sille ja 
sanoin, että uusitaan vekseli, tällä rahalla 
maksetaan korot ja lopulla lyhennetään 
vekseliä.  Pankkivirkailija vain päivitteli, 
että taasko se emäntä on lähettänyt sinut 
asialle.

No takaisin lapsuuteni ajan kasvatuk-
seen. Siihen kuului ankara syyllistäminen, 
en vain oikein tiennyt mistä piti syyllisyyt-
tä tuntea eikä sitä saanut kysyäkään. Sekä 
mummo että äiti kurittivat minua ruumiil-
lisesti erittäin ankarasti. Lisäksi äiti sai rai-
vokohtauksia, jotka hän kohdisti minuun: 
”Teidän takia tässä joutuu raatamaan…”  
Vähän ihmetytti, kun mummon laatikossa 
oli kaunis käsin tehty kortti, jossa oli ve-
renpisaran kukka ja Sokrateen lausuma: 
”Jota ei lyö sana, sitä ei lyö keppikään”.

Muistan, että minulla oli nukkeja. Ker-
ran olin ottanut mustepullon ja musteky-
nän ja tahrinut kaikkien nukkien jalkovä-
lit mustaksi. Kun äiti näki tämän, seurasi 
raivokohtaus ja jouduin pesemään nuket. 
Joistakin muste lähti pois, mutta rakkaas-
ta mollamaijasta ja muutamasta muusta 
riepunukesta se ei lähtenytkään. Jouduin 
työntämään kaikki nämä nuket hellaan ja 
katsomaan, kun nuket paloivat.

Mummo opetti minut vihaamaan ja 
pelkäämään miehiä. Hän puhui joskus ns. 
namusedistä, vaikka en ymmärtänyt yh-
tään mitään mistä oli kyse. Kotiasioista ei 
saanut koskaan puhua kenenkään kanssa. 
Ja kaikki mikä tapahtui kodin ulkopuolel-
la, piti kertoa mummolle. Kun kuukautiset 
alkoivat, ne olivat jalkoihin pakkautunut-
ta pahaa verta enkä ymmärtänyt miksi 
mummo sitä itki. Ei saanut kysyä mitään, 
aina piti vain totella mummoa, kaikki synti 
piti kertoa mummolle, tuoda vitsa ja pyy-
tää selkäsauna. 

Pienellä eläkkeellään mummo osti 
meille pianon, mutta eihän soittamisesta 
mitään tullut, kun piti tehdä töitä. Tämä 
rankka ja raskas työnteko on ollut minulle 
samanlainen kokemus kuin lapsena koet-
tu kipu ruusupensaassa. Ja kyllä minä töi-
tä teinkin. Elämä oli koulua ja työtä, vain 
harvoin jäi joku hetki, jonka saatoin käyt-
tää lukemiseen. Se oli pakoa todellisuu-
desta. Pitkät koulumatkat linja-autossa 
olivat oivaa lukuaikaa.

Koulussa opettajat ohjasivat minut 
psykiatrille, mutta eihän siitä mitään tul-
lut, kun en voinut puhua kotiasioista mi-
tään. Mummo kuoli, kun olin lukiossa. Sen 
jälkeen kirjoitin joitakin ainekirjoituksia, 
jotka sivusivat jotenkin elämään. Äiti luki 
ne salaa, ja taas jouduin raivokohtauksen 
kohteeksi. Ylioppilastalvena pääsin mu-

kaan kokeiluun, jossa ammatinvalinta-
psykologi testasi meidän älykkyyttä sekä 
soveltuvuutta eri ammatteihin. Kun kävin 
kuulemassa palautteen, psykologi sanoi, 
että minussa on jotain outoa, joka pitäisi 
selvittää. Hän ehdotti hypnoosia, johon 
en kuitenkaan suostunut, koska en halun-
nut tietää, mitä sieltä löytyisi. Psykologi 
oli tästä pahoillaan. Hoito- tai sosiaalialaa 
hän ei minulle suositellut.

Tällä viisaudella mikä minulla nyt 
on, näen että elämästäni puuttui syli ja 
rakkaus. Minä itkin usein isojen kivien 
juurella, kiven sylissä ja Muisto-lehmän 
kainalossa. Mummon rakkaus ja syli oli 
aina ansaittava – oli oltava kiltti tyttö. Ei 
kasvanut itsetuntoa, kun ei voinut ottaa 
kantaa, keskustella tai olla eri mieltä. Tuli 
sellainen herkillä tuntosarvilla varustettu 
yksilö, joka vaistosi hyvin herkästi miten 
kulloinkin piti asioista puhua, että se miel-
lytti muita ihmisiä, varsinkin vanhempia ja 
auktoriteetteja.

Minulla oli vähän ystäviä, mutta he 
olivat hyviä. Ja he ovat minun elämässä-
ni edelleenkin.  Menin nuorena naimisiin, 
sekin jatkuu yhä, olemme olleet yli 40 
vuotta yhdessä. Kun aloin muistaa, petyin 
moniin yrityksiini saada apua. Hyvä ystä-
väni kehotti minua monen monta kertaa 
hakeutumaan terapiaan. Lopulta annoin 
periksi ja siitä lähti liikkeelle paranemisen 
polku. Hoitoa ja tutkimuksia päiväsairaa-
lassa ja sieltä edelleen terapiaan, joka kesti 
kaksi vuotta. Uin välillä niin valtavan syvis-
sä vesissä, että kirjoitin itsemurhaviestin. 
Tuli iso selkäleikkaus, terapia jatkui vielä 
senkin jälkeen. Sitten tuli aivoinfarkti ja 
pikainen eläkepäätös. Sopeutuminen taas 
uuteen tilanteeseen jatkui. Masennuskau-
sia tuli jatkuvasti lääkityksestä huolimatta.

Aloin haeskella sopivaa vertaistuki-
ryhmää. Hieman minua arvelutti Kuopi-
on NNKY:n ryhmän kristillinen viitekehys, 
olihan mummoni hallinnut minua Herran 
pelossa ja olin jotenkin saanut uskonnos-
ta tarpeekseni. Mutta olen todennut, että 
kristillinen viitekehys on pysynyt siinä, 
mitä alussa luvattiin. Ajoittain jopa kuun-
telen, mitä sanottavaa ohjaajilla on. Alus-
sa tuli tapaamisten jälkeen kovia ahdis-
tuksia, masennusta, jopa vahvoja fyysisiä 
kipuja, mutta ne ovat helpottuneet tapaa-
misten edetessä. Ohjaajamme ovat taita-
via, lahjakkaita ja tunneherkkiä, kuin olisi-
vat osa ryhmää. Paljon uusia näkökulmia 
tähän asiaan on noussut sekä ryhmästä 
että ohjaajilta. Tavoitteiden asettaminen 
ja niiden tarkastelu ennen tapaamisten 
loppumista oli hyvä. Olen kokenut suurta 
eheytymistä ja aion etsiä uuden ryhmän 
tämän tai ainakin pienen hengähdys-
tauon jälkeen. Sain ryhmästä idean, että 
jatkaisin terapiaa kerran kuussa. Samoin 
yritän etsiä taideterapeutin ja olen myös 
päässyt kirjoittamisen alkuun.  

Ihmisen historia kirjoitetaan joka päi-
vä uudelleen. Aion jatkaa toipumisen tie-
tä lopun elämääni. Tällä tiellä ei tule val-
miiksi, mutta se parantaa elämäni laatua.

Eila Huttunen ja Riitta Mäntylä ohjaavat seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden naisten kasvuryh-
mää Kuopion NNKY:ssä.

Jorma Mäntylä

Minun tarinani

Mari Hyttinen
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Exlibrikset ovat lumoavia kir-
janomistajamerkkejä. Iki-

vanhaa harrastusta moni luulee jo 
ammoin historian syövereihin kuo-
patuksi, mutta todellisuudessa ala 
elää nyt Suomessa kaikkien aikojen 
nousukauttaan.

Symboliikassa piilee kiehtovuu-
den juju, sillä usein ihminen valitsee 
kuva-aiheen asioista, jotka ovat hä-
nelle elämässä tärkeitä. Työn ja har-
rastusten rinnalla vahvasti esillä on 
perhe sekä kotiseudun ja luonnon 
arvostus. Raamatun tapahtumat ovat 
myös tuttuja teemoja.

Pieni kuva kätkee miniatyyritai-
teena sisälleen aarreaitan, jonka oven 
avaa exlibriksen omistaja kertomalla, 
mitä hänen merkkiinsä on kuvattu. 
Tarinasta voi muodostua runsauden 
sarvi, josta pursuaa vaikka mitä mie-
lenkiintoista. Turhaan ei exlibristä ole 
sanottu sielun peiliksi.

Tilaisuuksissa huomaa, että jo 
keski-iän ylittäneet ovat selvänä 
enemmistönä. Tulevaisuus näyttää 
silti turvatulta, sillä nuoriso on löytä-
nyt aikaisempia sukupolvia helpom-
min harrastuksen Internetin kautta 

ja myös innostunut tekemään omat 
merkkinsä tietokoneella.

Kehityskulku näkyy myös mies-
valtaisen alan naisistumisena sekä 
aihevalintojen muuttumisena. Viime 
vuosisadan alkupuoliskolla naisten 
exlibriksissä korostui suvun ohella 
käytännön askareet käsitöinä ja koti-
talouden toimina. Nykyisin skaala on 
jo niin laaja, ettei mitään valtavirtaa 
pysty hahmottamaan – valinnat ovat 
yksilöllisiä.

Aikaisemmin merkit olivat pe-
rinteisesti mustavalkoisia, nyt värit 
ovat vallanneet alaa. Pohjoismaissa 
useimmat exlibrikset ovat kirjapai-
nossa tehtyjä, mutta esimerkiksi Kes-
ki-Euroopassa pääpaino on grafiikan 
vedoksissa. Miksi näin? Kenties meillä 
mukaantulon motiivi on painottunut 
enemmän kirjallisuuden puolelle lu-
kemisen tuottamina elämyksinä. Ja 
vastaavasti muualla innostuksen ki-
pinä alaan on voinut syttyä taiteen 
parissa.   

Monipuolinen harrastus yhdistää 
kansalaisia, merkkejä kerätään ja vaih-
detaan. Kiinnostus kansainvälisiin 
osallistumisiin on selvästi lisääntynyt. 
Parin viime vuoden aikana Suomesta 
on järjestetty retkiä alan tapahtumiin 

Italiaan, Puolaan, Saksaan, Turkkiin, 
Unkariin, Venäjälle ja Viroon. 

Exlibriksiä oli esillä jo Turun kir-
jamessuilla ja uudestaan 25.–28.10. 
Helsingin kirjamessuilla (osasto 
6n84). Seuraava isompi näyttely on 
helmikuussa Jyväskylän Vanhan Kir-
jan Talvessa. Tiedusteluihin vastataan 
ja luentoja järjestetään mahdollisuuk-
sien mukaan (info@exl.fi).

Exlibris Aboensis on esitellyt mm. 
Lions- ja Rotaryjäsenten exlibriksiä 
lehdessään ja näyttelyissä. Toivot-
tavasti vastaava kooste onnistuu 
NNKY:n jäsenistöstä. Kerro oman ex-
libriksesi syntyhistoria ja lähetä merk-
kisi allekirjoittaneelle osoitteella: 
Mertatie 12, 21100 Naantali. Saat pa-
luupostissa vaihtona vähintään yhtä 
monta exlibristä.  

Tauno Piiroinen

Kiehtova 
harrastus

Turun NNKY:n saliin on kotiutu-
nut valtakunnallisesti toimiva 

Exlibris Aboensis. Lähiseudun jäsenis-
tö kokoontuu kuukauden ensimmäise-
nä torstaina klo 17 vaihtamaan kirjan-
omistajamerkkejä. Usein keskusteluja 
vauhdittaa vieraileva taiteilija, kirjailija 
tai muu kulttuuripersoona. Kahdesti 
vuodessa toteutamme kimppapaina-
tuksen, jolloin exlibriksen saa tehtyä 
edullisesti. Seuraava määräaika origi-
naalien lähettämiselle on 1. päivä huh-
tikuuta 2013.

Yhdistys vastasi elokuussa ensim-
mäistä kertaa Suomessa pidetyn, alan 
kansainvälisen liiton FISAE:n viikon 
mittaisen kongressin järjestelyistä 
Naantalissa sekä maailmannäyttelyn 
toteuttamisesta kilpailuna, johon saa-
pui 1768 exlibristä 41 maan 553 taitei-
lijalta.

Exlibrisharrastuksen juurilla on ikää 
jo 3400 vuotta, vaikka Suomeen har-
rastus saapui vasta Mikael Agricolan 
aikaan 1500-luvulla. Nyt maassamme 
arvioidaan olevan n. 25.000 exlibristä. 
Suosiotaan kasvattavasta harrastuk-
sesta on lisätietoja netissä: www.exl.fi.

Naisten elämän  kirjo 
on ikuistettu exlibriksiin 
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Tästä tytöstä 
tulee jotakin 
– Liberian 
presidentin 
elämä. 
Ellen John-
son Sirleaf. 
Suom. Soili 
Takkala. 
Otava.

Ellen Johnson Sirleaf (s. 1938) 
toimi ennen Liberian presidentiksi 
valitsemistaan 2006 mm. YK:ssa, Maa-
ilmanpankissa sekä maansa talous-
ministerinä. Poliittisena uudistajana 
Johnson Sirleaf on taistellut vaaroja 
kaihtamatta diktaattoreja ja korrup-
tiota vastaan. Muistelmissaan Tästä 
tytöstä tulee jotakin – Liberian presi-
dentin elämä hän kertoo vankeustuo-
mioistaan ja maanpaostaan, mutta 
myös lapsuudestaan, opinnoistaan ja 
väkivaltaisesta avioliitostaan. Kirja on 
hieno henkilökuva, poliittinen histo-
riikki ja ikkuna maahan, jonka harva 
tuntee. AL

Kirjoja, 
kirjoja

Naisena ole-
misen taito. 
Caitlin Moran. 
Schildts & 
Söderströms. 
Suom. Sari 
Luhtanen.

E n g l a nt i l a i -
nen Caitlin Mo-
ran on laatinut 

eräänlaisen 2000-luvun feministisen 
manifestin kirjallaan Naisena Ole-
misen taito, jossa hän laittaa itsensä 
täysin likoon. Hullunhauska ja naseva 
teksti käsittelee niin yhteiskunnallisia 
kuin hyvin intiimejä asioita niiden oi-
keilla nimillä. Sanoma on selvä: naisen 
on saatava elää ilman turhia rasitteita, 
sillä ilman niitäkin elämä on vaikeaa. 
Pallo on meillä naisilla itsellämme.         

 Anne Lagerstedt

Tarinan lu-
mous. Toim. 
Antti Alanen. 
Minerva.

Joukko suo-
malaisia asi-
a n t u n t i j o i t a 
tarkastelee valit-
semiaan elokuvia 
tarinan lumovoi-

man pohjalta. Mikä saa nuoret tytöt 
rakastumaan vampyyrihahmoihin? 
Mitä Andrei Tarkovski löytää lap-
suutensa muistoista ja miten Virginia 
Woolfin romaani Mrs. Dalloway voi-
daan kuvata kolmen naisen rinnak-
kaiskertomuksena. Elokuva ja psyyke 
-sarjan kolmas osa Tarinan lumous on 
mainio yhdistelmäteos psykologian 
ja elokuvien ystäville. Mutta! Harry 
Potter ja sfinksin arvoitus -elokuvaa ei 
ole olemassakaan (po. Feeniksin kilta).  
AL

Sisar. Ro-
samund 
Lupton. Suom. 
Anuirmeli 
Sallamo-Lavi. 
Gummerus.

R o s a m u n d 
Luptonin esi-
koisromaani Si-
sar on mainio 

yhdistelmä kaunokirjallisuutta ja tril-
leriä. Romaani kietoo kertojahahmo 
Beatricen mielikuvituksen ja toden 
kudelmaan, jossa piirtyy kauniisti lo-
pulta sekä kadonneen sisaren kohtalo 
että Beatricen oma muutos ihmisenä. 
Kirjan peruskysymys on, kuinka hyvin 
tunnemme läheisemme tai itsemme.  
AL

K o p p a v a 
kloppi. Stephen 
Fry. Suom. Ti-
tia Schuurman. 
Schildts & Sö-
derströms.

Stephen Fry 
on tunnettu brit-

tinäyttelijä, joka muistetaan rooleis-
taan mm. Peter Kingdomina, Jeeve-
sinä ja Oscar Wildena. Koppava kloppi 
on kaksiosaisen muistelmateoksen 
alkuosa, jossa Fry kuvaa lapsuuttaan 
alati vaihtuvissa sisäoppilaitoksissa 
sekä syvää kriisiään, joka johti hänet 
vankilaan asti. Fryn keveä ja humo-
ristinen kirjoitustyyli paljastaa verrat-
toman älykön, joka sanasella arkul-
laan keplottelee itsensä tilanteesta 
toiseen. Tulevaan uraansa hän tekee 
vain satunnaisia lyhyitä viittauksia. 
Jatkoa on ihan pakko odottaa…  AL

Kirkollisia 
vaikuttajia. 
Pyhästä Hen-
rikistä nyky-
päivään. Toim. 
Hannu Musta-
kallio. SKS

Suomalaisen 
k i r j a l l i s u u d e n 

seuran kustantama kokoomateos Kir-
kollisia vaikuttajia koostuu 140 kirkolli-
sen vaikuttajan pienoiselämänkerros-
ta kansallispyhimyksestämme piispa 
Henrikistä tähän päivään. NNKY on 
kirjassa ihan hyvin edustettuna. Jär-
jestömme perustaja Louise af Forsel-
les on saanut seurakseen Eira Pau-
nun, Pirkko Lehtiön, Riitta Virkkusen 
ja Inga-Brita Castrénin. Kirjasta saa 
erinomaisen kokonaiskuvan Suomen 
kirkkohistoriasta sen merkkihenkilöi-
den kautta. Toki moni oman lukunsa 
ansaitseva teologi puuttuu, mutta tila 
asettaa aina rajansa. AL

Kissojen 
Suomi. Ka-
tit historian 
poluilla. Minna 
Keinänen & 
Harri Nyman. 
SKS.

Kissojen his-
toria – miksi ei? Kissan arvo hiirestäjä-
nä ja seuralaisena on aina tiedetty ja 
tunnustettu, mutta synkkiäkin sävyjä 
löytyy ihmisen suhteesta mirreihin, 
joita jopa on vainottu noitina. Minna 
Keinänen ja Harri Nyman ovat kir-
jassaan kartoittaneet kissan vaiheet 
maassamme, vaikutukset mm. pai-
kannimistöön, kulttuuriin ja talou-
teen. Lisäksi luodataan keitä ovat kis-
saihmiset ja miksi kissat yhdistetään 
usein naisiin.   AL

Hyväksikäyte-
tyt. Selviytyjä 
kertovat. Visa 
Kuusikallio ja 
Katri Kuusikal-
lio. Minerva.

Arka aihe, 
vastenmielinen-
kin, mutta eh-
dottoman tärkeä. 

Lapsen hyväksikäyttö on mahdollista 
vain salailevassa ilmapiirissä, jossa 
lapsi jää yksin hätänsä kanssa. Kirjas-
sa Hyväksikäytetyt vuorottelevat sekä 
selviytyjien kertomukset että asian-
tuntija-artikkelit, joissa mm. kyseen-
alaistetaan monia uskomuksia. Kirjas-
sa kuullaan myös kirkon ääni. Erittäin 
moni havahtuu omaan lapsena koet-
tuun hyväksikäyttöön vasta myöhään 
aikuisuudessa. Kaikesta voi kuitenkin 
selviytyä, eikä koskaan ole liian myö-
häistä. Tärkeä kirja!  AL

Melankolian 
huoneet. 
Karin Johan-
nisson, suom. 
Ulla Lempi-
nen. Atena.

Melankolian 
huoneet – Ala-

kulo, ahdistus ja apatia sisällämme 
-kirja poikkeaa muista masennusta 
käsittelevistä kirjoista. Se tarkastelee 
melankoliaa historian henkilöiden ja 
eri aikakausien valossa. Ruotsalainen 
professori Karin Johannisson näyt-
tää, miten melankolia on ollut arvos-
tettu piirre taiteilijoissa ja yläluokan 
miehissä, mutta naisessa vastaavat 
oireet ovat herättäneet vain vasten-
mielisyyttä ja torjuntaa. Nyt yksilön 
surua, pelkoa, ahdistusta, väsymystä 
ja muita herkän mielen tiloja diag-
nostisoidaan ja lääkitään kuin sairaut-
ta, vaikka lääkityksen oikeampi osoite 
taitaa olla sairas yhteiskunta.  AL

E s i k o i n e n , 
keskimmäinen 
vai kuopus? Lin-
da Blair. Suom. 
Maikki Soro. Mi-
nerva.

E s i k o i n e n , 
keskimmäinen vai 
kuopus? Miten 
syntymäjärjestys 

ohjaa elämää -kirjassa englantilai-
nen psykologi Linda Blair pureutuu 
monipuolisesti erilaisiin perhekoos-
tumuksiin ja perheenjäsenten vaiku-
tukseen toisiinsa elämänvalintojem-
me perustana. Blair ottaa huomioon 
myös suuret ikäerot sisarusten välillä, 
ainokaiset ja vanhempien omat koke-
mukset. Kasvuolot vaikuttavat paljon 
uran ja puolison valintaan sekä elä-
mänasenteisiin.  AL

Saako työssä 
viihtyä? Tosita-
rinoita työelä-
mästä. Pauli 
Juuti. Minerva.

Työelämästä 
ei aina tarvitse 
kertoa kuivas-
ti. Kirjan Saako 
työssä viihtyä? on 

tarinan muotoon kirjoitettu raportti, 
jonka pohjana on Kestävään tuotta-
vuuteen liittyvät tarinat -tutkimus. Hah-
mot ja juoni ovat kuvitteellisia, mutta 
organisaatiotarinat ja kokemukset 
ovat todellisia. Kirjoittaja professori 
Pauli Juuti on kirjoittanut noin 50 
johtamiseen ja työelämään liittyvää 
julkaisua.  AL

Usein unoh-
dettu Suomi. 
Gordon F. San-
der. Suom. 
Heikki Salojärvi. 
Gummerus.

Newyorkilai-
nen journalisti 
Gordon F. San-
der vieraili Suo-

messa ensimmäisen kerran kylmän 
sodan hyisimmällä hetkellä vuonna 
1977. Usein unohdettu Suomi on San-
derin historiallinen muistelmateos, 
joka kuvaa Suomen kehitystä maa-

ilmankartan reunalla sijaitsevasta 
agraariyhteiskunnasta EU:n täysival-
taiseksi jäsenmaaksi ja huipputekno-
logiaosaajaksi. Sanderilla on lämmin 
suhde Suomeen, ja hän haluaa roh-
kaista suomalaisia myös nykyisissä 
talousnäkymissä. Kirja on hauska ja 
käsittelee paljon kulttuuriamme.  AL

Mimu 3 – Kas-
vukipuja. Juli-
en Neel. Suom. 
Heli Suhonen. 
Gummerus.

Julien Neelin 
piirtämä tem-
peramenttinen 

Mimu-tyttö asuu kahdestaan hupsun, 
tieteiskirjailijan urasta haaveilevan 
äitinsä kanssa. Mimu on tuttu myös 
televisiosarjasta Mimun maailma 
(TV2). Alun perin Ranskasta kotoisin 
olevaa sarjaa on käännetty 17 kielelle 
ja palkittu Angoulêmen sarjakuvafes-
tivaaleilla kahdesti parhaana lasten-
sarjakuvana. Albumissa on herttainen 
värimaailma, valloittavat henkilöhah-
mot ja rento meininki pienellä drama-
tiikalla höystettynä. AL

Träff i Helsingfors 
med kotkaborna

Uppe på bron vinkar Tette Schalien, Aila Lahtinen och Mejan Palmgren 
till resten av gruppen nere på ”Baanan”  med Liisa Toikka, Leila Lehtinen, Pia 
Öhman, Nina Österholm, Solveig Gräsbeck, Carita Korhonen och Cricke 
Elving-Andersén.  Rea Anner tog bilden.
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Naisviha sekä naisten ja 
luonnon esineellistäminen 

ja alistaminen eivät ole raamatul-
lista opetusta, vaikka moni haluaisi 
meille niin uskotella. Ajoista, jolloin 
jopa mietiskelevä rukous eli mys-
tiikka oli naisilta kielletty, on edis-
tytty. Asenteet kuitenkin muuttuvat 
hitaasti, siksi tasa-arvokysymys ei 
ole vanhentunut asia. Feminismi on 
sen tosiasian tunnustamista, että 
nainen on ihminen. 

Nelipäiväinen ”ruotsinkielen te-
hokurssi” ja hauska, ekumeeninen 
kulttuuriviikonloppu kuvaavat hyvin 
minun kokemustani naisten ekumee-
nista konferenssia elokuussa Helsin-
gin Kallahdessa. Melkein sata osan-
ottajaa Islannista, Norjasta, Ruotsista 
ja Suomesta pohti mielenkiintoisten 
alustusten pohjalta arjen ja uskon 
suhdetta.

 
Hellän rakkauden valtakunta

Kristinuskoa toisinaan syytetään 
kielteisestä suhtautumisesta ruumii-
seen. Jumala näytti miten paljon hän 
arvostaa ruumista, kun hän tuli ihmi-
seksi meidän keskellemme. Vieraat 
vaikutteet ovat vieneet kristinuskolta 
paljon arvokasta. – Kreikkalainen filo-

sofia riisti meiltä ruumiin arvon. Pla-
tonin ajattelussa ruumis ja henki ase-
tettiin vastakkain samoin kuin miehet 
naisia vastaan. Patriarkaalinen yhteis-
kunta on pyhittänyt väkivallan nai-
sia kohtaan ja tahallisesti unohtanut 
Jeesuksen esimerkin, totesi teologian 
tohtori Pauliina Kainulainen.  – Luon-
toa ja jopa ihmistä kohdellaan surutta 
kuin konetta. Luontoa tulisi kohdella 
organismina, elävänä ruumiina, ja 
muistaa, että se on altis kärsimykselle, 
joka heijastuu erityisesti naisten elä-
mään köyhyytenä ja riistona.  

Kainulainen tarkasteli naisten 
teologiaa viisauden ja sielun sekä 
hengen ja ruumin kokonaisuuden 
kannalta. – Jokainen nainen on oman 
jumalasuhteensa tuntija. Naiset pitä-
vät tärkeänä toteuttaa kristillisyyttä 
arkielämässä. – Siinä meitä johtaa vii-
sauden teologia, joka on Jeesus-kes-
keistä. Pelastuksen ymmärtäminen 
raamatullisessa ja kokonaisvaltaisessa 
mielessä sisältää hiljaisen rukouksen 
ja vastarinnan. Jeesus saarnasi hellän 
rakkauden valtakuntaa, joka tarjoaa 
pieniä jokapäiväisiä tilaisuuksia uu-
distua sisäisesti.

Naismystikot rikkovat rajoja

– Koko kulttuurimme on hirvit-
tävän itsekeskeistä. Pyhyyteen, yh-

teyteen ja nöyryyteen pyrkiminen, 
uskosta puhumattakaan, koetaan 
vanhanaikaisina. Kirjassani Guds 
älskarinnor kerron tuntemattomis-
ta naismystikoista, jotka ovat täysin 
kompromissittomia – ja siksi myös 
lyhytikäisiä, ruotsalainen kirjailija ja 
toimittaja Anita Goldman esitteli.  – 
Armollisemmat pyhimykset ovat aina 
olleet suositumpia, kuten Pyhä Bir-
gitta tai Hildegard von Bingen. 

Naisten mystiikka on epäsuosittua 
miehisen maailman haastajana, kos-
ka se on naisen esineellistämistä vas-
taan. – Mystiikka on radikaalia myös 
nykymaailmassa. Mystikot ovat säi-
lyttäneet rakkauden Jumalaan, olleet 
eläviä omassa elämässään. Eikä pidä 
unohtaa, että kansankielellä kirjoit-
taneet naiset ovat olleet kirjakielen 
perustajia maailmassa, jossa latina oli 
eliitin eli koulutettujen miesten yleis-
kieli, Goldman toteaa.

Mitä haluat minun tekevän 
sinulle?

Norjaa vavahdutti voimakkaas-
ti viime vuoden kesällä tapahtunut 
nuorten kesäleiriläisten massamur-
ha Utøjan saarella. Norjan Hamarin 
hiippakunnan piispa Solveig Fiske 
muisteli tragediaa käynnillämme 
Helsingin tuomiokirkossa ja pohti 

pahan ongelmaa. – Pahalla on mo-
nia ilmenemismuotoja, myös meissä 
itsessämme. Kärsimyksen ongelmaa 
ei ole kukaan ratkaissut. Ainoa tie on 
kohdata kipunsa, jotta paraneminen 
voisi alkaa. – Kärsimys on uskon koe-
tusta, monilla usko loppuu siinä koh-
dassa. Jeesuksen kysymys ”Mitä halu-
at minun tekevän sinulle?” painottaa 
Jeesuksen armoa joka päivä ja herät-
tää sekä vahvistaa uskoa. Jeesus on 
kanssamme elämässä ja kuolemassa, 
ilossa ja kärsimyksessä, piispa Fiske 
lohduttaa.

  
Selviytymisen teemaa jatkoi tuo-

miokirkossa pastori Pia Kummel-
Myrskog Suomesta. Vaikuttaako 
uskomme määrään arkipäiväinen 
kamppailu? Onko nälkäisen uskon 
määrä erilainen kuin kylläisen? Koh-
datessamme kärsimystä voimme 
hiljaa mielessämme siunata kärsi-
vää, heittää hänet Herralle 1. Pietarin 
kirjeen 5:7 sanoin ”Heittäkää kaikki 
murheenne hänen kannettavakseen, 
sillä hän pitää teistä huolen.” Pia 
Kummel-Myrskog kertoi Meksikon 
Guadalupen Madonnasta esimerkki-
nä lohduttavasta äitihahmosta, jon-
ka puoleen meksikolaiset kääntyvät 
murheissaan.

Feministi ei vihaa miehiä vaan 
epätasa-arvoisuutta

 
Onko maailma valmis vai mitä 

pitäisi vielä tehdä? pohdiskelivat mi-
nisteri Elisabeth Rehn ja yhteiskunta-
tieteiden tohtori Gudrún Pétursdóttir 
Islannista keskustelussaan. Moni nai-
nen luulee, että tasa-arvo on jo saa-
vutettu. He eivät huomaa, että nais-
ten viisautta yhä vähätellään, samoin 
ahkeruutta. Siitä Elisabeth Rehnillä on 
paljon esimerkkejä, kuten tyhmäksi 
blondiksi leimaamista eduskunnassa. 

Uskon voima
koetellaan arjessa

Islannissa ei Gudrún Pétursdót-
tirin mukaan ole tasa-arvotaistelua, 
koska visio puuttuu. – Naiset ottavat 
vastaan kaikenlaisia tehtäviä jopa 
palkatta. Lasikatto on asenteissa. Kun 
nainen kokouksessa ehdottaa jotain, 
asia sivuutetaan hiljaisuudessa, mut-
ta kun joku mies myöhemmin ehdot-
taa samaa, kaikki innostuvat. Netissä 
miehet sanovat naisista todella ikäviä 
asioita. 

– Inhottavaa on myös yleinen van-
husten vähättely ja huoltosuhteen 
taivastelu. Kuitenkin juuri vanhoilla 
on elämäkokemusta, jota kuunnel-
laan mm. televisiossa, kun tarvitaan 
asiantuntemusta, Elisabeth Rehn to-
tesi. 

Anne Lagerstedt

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens 
järjestetään joka toinen vuosi ja sen vastuunkantaja on Nordisk 
Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK) sekä kirkkoja ja ekumeeni-
sia järjestöjä. Kulttuurikeskus Sofiassa elokuussa pidetty konfe-
renssi oli sarjassa yhdeksäs. NEKK on perustettu vuonna 1990 
lisäämään naisten osallisuutta päätöksenteossa sekä työskente-
lemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sukupuolisyrjintää sekä 
taloudellista epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

Täydellinen yllätys odotti Ekumenik i Norden (EIN) -ohjelman johtajaa, juuri eläkkeelle siirtynyttä Gunnel Borgegårdia, jolle metropoliitta Ambro-
sius ojensi Suomen ortodoksisen kirkon myöntämän Pyhän Karitsan Ritarikunnan ensimmäisen luokan kunniamerkin. Gunnel Borgegård on mm. 
edistänyt yhteyksiä Suomen kirkon ja muihin Pohjoismaihin maahanmuuttajina tulleiden ortodoksien välillä. Kuvassa vas. Outi Vasko, Sirpa-Maija 
Vuorinen, Gunnel Borgegård ja Metropoliitta Ambrosius.

Anne Lagerstedt

Anne Lagerstedt

Pohjoismaiseen konferenssiin kuului paljon 
retkiä. Porvoossa tutustuimme tuomiokirk-
koon ja Runebergin kotiin sekä kävimme ta-
paamassa Porvoon hiippakunnan piispaa Björn 
Vikströmiä. 

Elisabeth Rehn ja Gudrún Pétursdóttir ovat esikuvia tytöille siinä, miten tavallisista naisista voi 
tulla merkittäviä kansainvälisiä toimijoita ja asiantuntijoita. Heille molemmille on tärkeää opas-
taa uudet sukupolvet toteuttamaan tasa-arvoa sekä samalla arvostamaan perhettään ja sukuaan 
voimavarana.

Anne Lagerstedt
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Jos otat yhteyttä Suomen NNKY-
liiton toimistoon puhelimitse, melko 
suurella todennäköisyydellä puhe-
luun vastaa Leila. Hän on NNKY:n 
toimiston tietopankki, jonka moni-
puolisiin tehtäviin kuuluvat puhe-
linvaihteen lisäksi jäsenrekisterin 
ylläpito, postitus, suurimuotoiset 
kopiointityöt, erilaiset kokous- ja ta-
pahtumajärjestelyt sekä matkalippu-

Leila Variola oli vain 14-vuo-
tias aloittaessaan lähetin 

työn Hotelliyhtymä Oy:n palveluk-
sessa syyskuun  7. päivänä vuonna 
1972. Pitkän työuran salaisuus pii-
lee Leilan mukaan monipuolisessa 
ja itsenäisessä työssä sekä muka-
vissa työkavereissa. 

Leila Variola – täydet 40 vuotta talossa:

Monipuolisuus ja 
itsenäisyys työssä 
palkitsevat 

jen varaukset.  Numerot ovat myös 
hallinnassa: myynti- ja ostolaskut 
Leila syöttää koneelle ja tiliöi  ne. 
Muutaman kerran hän on tuurannut 
talouspäällikköäkin ja maksanut las-
kuja. 

Alunperin kampaajan urasta 
haaveillut Leila löysi tiensä taloon 
sattuman kautta. – En tiennyt mikä 

NNKY on enkä tuntenut Hotelli Hel-
kaakaan entuudestaan tänne töihin 
tullessani. NNKY:n toimisto sijaitsi sil-
loin talon toisessa kerroksessa ja ala-
kerrassa toimi leipomo. Lähetin tehtä-
vään pääsi tuolloin  jo 14-vuotiaana, 
enkä malttanut odotella vuotta, että 
olisin voinut hakea kampaajakou-
luun. Lähetin tehtävästä siirryin ho-
tellin toimistoapulaiseksi, ja vuonna 
1979 minut palkattiin Suomen NNKY-
liittoon hoitamaan leirikeskusten va-
rauksia ja laskutusta. 

Tunturikeimiö lähellä sydäntä

Suomen NNKY-liiton entisistä 
leirikeskuksista on jäljellä Muoni-
ossa sijaitseva lomanviettopaikka 
Tunturikeimiö, joka on ollut aina Lei-
lan sydäntä lähellä. Tunturikeimiön 
varaukset Leila hoitaa yhteistyössä  
”Keimiön” vastaavan hoitajan kanssa.  
– Tunturikeimiön laskutus uudistet-
tiin, ja nyt kevään varaukset laskute-
taan tammikuussa, kun ne aikaisem-
min laskutettiin jo ennen vuoden 
vaihdetta. Vakituiset asiakkaat ovat jo 
hätääntyneinä soitelleet minulle, että 
onhan heidän varauksensa voimassa, 
vaikka laskua ei olekaan kuulunut.  

Leilan työuraan mahtuu monia 
työelämän muutoksia:  – Työ on muut-
tunut paljon sitten lähettiaikojeni. 
Silloin esimerkiksi tärkeitä kokouspa-
pereita ei lähetty postin kautta, vaan 
kirjeet vietiin kotiin tai työpaikalle. 
Kokouspaperit olivat usein viime ti-
passa valmiita ja sitten niitä juoksu-
tettiin tukka putkella vastaanottajille 
pitkin kaupunkia, nauraa Leila. 

Kaupunki tulikin hyvin tutuksi 
nuorelle lähettitytölle, mutta aivan 
kaikkea ei hänkään kyennyt selvittä-
mään. – Kerran olin menossa tukkuun 
Vallilaan. Osoite kädessäni kävelin ja 
kävelin katua, kunnes katu jo päättyi 
eikä oikeaa numeroa löytynyt. Silloin 
oli tultava takaisin ja todettava, etten 
löytänyt oikeaa osoitetta. Mutta syy ei 
ollutkaan minussa, vaan minulle an-
netussa lappusessa olikin väärä talon 
numero! 

Kun käteinen oli yleisin maksu-
väline...

Hotelli Helkan puolella on tutuksi 
tullut toimistotyön ohella myös työ 
ravintolassa, jossa Leila on tehnyt 
sijaisuuksia ja hoitanut kahvituksia. 
Vain työ vastaanotossa on jäänyt tes-
taamatta. – Oli työ silloin niin paljon 
erilaisempaa kuin nykyään. Käteinen 
oli yleisin maksuväline ja kerroshoi-
tajat tilittivät päivän päätteeksi huo-
nemyynnit toimistolle. Suuretkin 
postitukset kannettiin (lue: raahattiin) 
itse postiin, mutta nyt palvelut ovat 
laajentuneet ja posti noudetaan toi-
mistolta joka iltapäivä. Muistan myös 
ensimmäisen palkkani, se oli 184 

markkaa. Koko kuukauden palkkani 
oli tuolloin 450 markkaa.

Myös Suomen NNKY-liiton toi-
mistonhoitajan työssä työnkuva on 
muuttunut. Aluksi Leila ei ollut juuri 
lainkaan mukana liiton järjestämissä 
tapahtumissa, mutta nyt Leilan, kuten 
koko henkilökunnan, voi tavata liiton 
järjestöpäivillä, työntekijäpäivänä, lii-
ton kokouksessa marraskuussa sekä 
muissa tapahtumissa. – En kuiten-
kaan matkusta työssäni paljoa. Minul-
la on päivätyö ja pidän siitä. 

Vuosien myötä NNKY:n jäsenet ja 
työntekijät ovat tulleet Leilalle hyvin 
tutuiksi. Yhteyttä entiset työkaverit 
pitävät yhä. – Tänään toimistolle tu-
lee käymään Paula Halmisto, joka oli 
ensimmäisiä työkavereitani liitossa. 
Hän ja Leena Männikkö taas ovat lä-
hipäivinä menossa tapaamaan Siiri 
Riihoa. Paula, Siiri ja Annikki Sipilä 
olivat NNKY:n palveluksessa yhtä ai-
kaa kanssani. Leena oli töissä Keimi-
ötunturin Majalla (nykyinen Tunturi-
keimiö) ja jäimme äitiyslomalle yhtä 
aikaa. 

Uudet juhlat 10 vuoden päästä?

Edellisessä haastattelussaan 
NNKY:n jäsenlehdessä kymmenen 
vuotta sitten, oltuaan talossa 30 vuot-
ta,  Leila lupasi olla liiton palvelukses-
sa vielä seuraavat 20 vuotta. Nyt tuo 
lehtijuttu jo hymyilyttää, kun lupauk-
sesta puolet on toteutunut, vaan us-
kaltaako Leila luvata olla työssä vielä 
seuraavat 10 vuotta? – Jos terveyttä 
piisaa! Mutta sen ainakin lupaan, ett-
en ole yli 50:tä vuotta! 

Työuran jälkeen Leila haaveilee 
pääsevänsä viettämään ihania elä-
kepäiviä. – Lapsenlapseni Pinja on 
”mumman” silmäterä. Omat tyttäre-
ni, Pinjan äiti Ninni ja kuopus Tiina, 
ovat täysi-ikäisiä ja asuvat jo omissa 
kodeissaan, kertoo Leila. Omien las-
tensa ikäpolvea seuranneena häntä 
huolestuttaa erityisesti nuorisotyöt-
tömyys:  – Kyllä työnsaanti oli omassa 
nuoruudessani paljon helpompaa ja 
töitä riitti. Nykyisin nuorten työllisty-
minen on hyvin vaikeaa. 

Saman talon palveluksessa 40 
työssäolovuotta on jo harvinai-
suus. Pitkästä työurastaan Leila sai 
Keskuskauppakamarin kultaisen 
ansiomerkin. Hotelli Helka juhlisti 
pitkäaikaisinta talon työntekijää ko-
timaisella designilla: Leila sai lahjaksi 
Hotelli Helkan erikoismallin Artek E60 
-jakkarasta, jonka kuosin on suunni-
tellut Ville Savimaa. Helkan kesäkuo-
silla verhoiltuja jakkaroita on tuotettu 
50 kappaleen erä, josta Leila sai jakka-
ran numero 40. Olisiko syytä jemmata 
varastoon vielä jakkara numero 50?

Mari Hyttinen

Jutta Palo ojensi Leilalle kii-
tokseksi 40 vuoden työurasta 
Hotelli Helkan erikoismallin 
Artek E60 -jakkarasta pääsih-
teeri Pirjo-Liisa Penttisen 
aplodien saattelemana. Illal-
lista Leilan kanssa nauttivat 
liiton henkilökunta, puheen-
johtaja Tuuli Raamat sekä 
hallituksen jäsenet.

Suomen NNKY-liiton toimistonhoitaja Leila Variola sai Keskuskauppakamarin kultaisen ansiomerkin 40 työssäolovuodestaan saman talon palveluk-
sessa.

Mari Hyttinen

Anne Lagerstedt
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NNKY 
palsta

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

”Ja heidän siellä ollessaan” -seimikerho perjantaisin 
klo 16-19.
”Sapuskasiskot” -monikulttuurinen kokkikerho joka 
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17-20.
Raamattupiiri ja harrastekerho vuoroviikoin tiistaisin 
klo 13-14.30.
MLL:n perhekahvila perjantaisin klo 9-12.
Jäsenilta tiistaina 12.11. klo 17. NNKY-liiton puheenjohta-
ja Tuuli Raamat vierailee yhdistyksessämme.
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

Su 4.11. klo 15 Pyhäinpäivän ajatusten äärellä; rovasti 
Eevakaarina Launis: Pyhät elämässämme – edeltä menneet 
tiennäyttäjinä
Pe 7.12. klo 11–14 joulumyyjäiset. Jäsenistöä pyydetään 
lahjoittamaan myytävää (jouluisia leivonnaisia ja ruokia, 
käsitöitä) ja arpajaispalkintoja.
La 8.12. klo 13 Teatteriretki Jyväskylän kaupungin-
teatteriin: Myrskyluodon Maija -musikaali, hinta 35,50 sis. 
väliaikatarjoilun. lmoittaudu 22.11. mennessä.
Su 16.12. klo 15 Wanhan ajan joulujuhla – ilmoittaudu 
esiintyjäksi!
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti klo 9-11,
aamiainen 5 euroa
23.10.  Rukouksen parantava voima, Martti Muurikainen
30.10.  Romantiikkaa, säätyjakoa ja lapsenryöstöjä Anni
            Swanin tyttökirjoissa, Tuula Vuoristo
6.11.    Iloa liikunnasta
13.11.  NNKY:n ja NMKY:n maailmanyhteyden rukousviikko
20.11.  Enkelielämää, Marja-Liisa Kuitunen
27.11.  Ikebana – japanilainen kukkien asettelu, Osmo  
            Virtanen
4.12.    Joulukorttiaskartelu
11.12.  Vieraana Suomen NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa 
Penttinen 
Hengelliset piirit
Exodus-raamattupiiri noin kerran kuussa keskiviikkoi-
sin klo 17, Ohjaaja Heidi Watia. Tervetuloa myös uudet 
osallistujat! 
Svenska bibelkretsen joka kuukauden 1. ma klo 10. Ohj. 
Pekka Paulasto 040 727 3658
Harrastuspiirit
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai klo 18, ohjaajina Anita 
Särkkä ja Mirja Knuuttila:
23.10. Katryn Stockett: Piiat
27.11. Aravind Adiga: Viimeinen mies
ma 17.12. Maria Jotuni: Novelleja
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18, ohjaaja 
Pirjo-Liisa Sillgren, p. 050 499 4376
7.11. Satu Koskimies: Te näitte mun soittoni riemun
5.12. Marianne Fredriksson: Rakas lapsi
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiistai klo 18; 20.11. ja 
18.12. Ohjaaja Pirkko Sintonen
Tuunaus- ja taidetyöpaja. Tuunataan vanhasta uutta, 
taiteillaan, nykerretään ja askarrellaan. Joka toinen tiistai 
(parilliset viikot) 17–20. Loput syksyn kokoontumiskerrat: 
30.10. ja  13.11.teemana puupinnan kangaslaminointi. 
27.11. ja 11.12. teemana joululahjat ja -kortit
Lauluryhmä Jännät noin joka toinen viikko vaihdellen 
ma, ti tai ke klo 18. Rento lauluporukka ilman esiintymista-
voitteita. Laulamme kevyttä musiikkia laajalla skaalalla. Ei 
koelauluja, tule mukaan laulamaan kanssamme! Seuraava 
tapaaminen ke 24.10. klo 18.
Laku-ryhmä (lauletaan ja kuunnellaan musiikkia) Mu-
kavaa yhteislaulua ”lauantain toivottujen levyjen” tyyliin. 
Tervetuloa! Lisätietoja Anna-Leena Pänkäläinen, p. 040 751 
7505 Syksyn kokoontumiset: pe 2.11. ja 14.12. klo 13.
Lapset ja Nuoret Musiikkileikkikouluryhmät keskiviikkoi-
sin. Pianotunteja iltapäivisin ma ja ti – lue lisää nettisivuilta!

Keski-Karjalan NNKY
Lisätietoja: pj. Miia Kattelus, 
p. 0400 191 255, miia.kattelus@gmail.com

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

Päivystävä kriisiraskauspuhelin, 
p. 040 518 8783 ma-pe kello 16–21. Itu-neuvontapiste 
Helsingissä, lisätietoja www.ituprojekti.net

Käsityökahvila 30.11. klo 13-14.30. Ota oma käsityösi 
mukaan ja tule tapaamaan muita samanhenkisiä
Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi maahanmuutta-
jille perjantaisin 2.11.–23.11. klo 10–14 Villa Victor, Kirkko-
katu 54. Kouluttajina Aili Saukkonen ja Maarit Peltoniemi. 
Ilm. www.vareskeskus.fi, p. 044 786 8890 tai 044 786 8883.
Hitaat askeleet -hanke on Oulun NNKY:n toimintaa 
ikääntyneille, mm. ohjattuja kävelyretkiä, tuolijumppaa, 
vierailuja. Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä, p. 040 751 
4480 tai (08) 311 5595.
Naiset yhdessä! Vierailemme Oulun Ensi- ja turvakodin 
päiväryhmässä syyskauden aikana tekemässä käsitöitä ja 
askartelemassa. Lisätietoja p. 040 7514480.
Kamalat äidit – vertaisryhmiä murrosikäisten lasten 
äideille. Voit jo ilmoittautua keväällä alkavaan uuteen 
ryhmään: nnky.oulu@co.inet.fi
Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan äiti-Teresan peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, jutel-
laan, kahvitellaan. 
To klo 13-17 avoimet ovet. Tervetuloa juttelemaan ja 
kahvittelemaan, samalla voit pistäytyä kirpputorilla!
Hiljaisuuden rukoushetkeä vietetään keskiviikkoisin klo 
19 tuomiokirkon kryptassa. Teetä on tarjolla jo klo 18.30. 
Järj. Sinapinsiemen, Oulun NNKY ja tuomiokirkkosrk.
Kellarikirppis, Asemakatu 15 (sisäpihalta alas kellariin) to 
klo 16-18.  Tervetuloa ostoksille! Lahjoituksia vastaanote-
taan, p. 040 751 4480.

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

Lähetyspiiri kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina 
klo13, Pirkkalan kirkon kerhotalossa. Syksyn aiheena on 
raamatunkäännöstyö. Ohessa vietämme ”Soppaa sullekin” 
yhteisiä tuokioita lounaspöydässä.  

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, Hilja-huone, Siskolikka, Itu-toimisto 
ja NMKY:n sali Puisto-Emmauksessa, Hämeenpuisto 14
Siskolikan olohuone, Siskolikan koulutustilat, Pamaus 
-partiotilat, Satakunnankatu 31 B-C, 3. krs
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie 5, 
33960 Pirkkala, p. (03) 254 4090, f. (03) 254 4099, 
kiviranta@kiviranta.eu, www.kiviranta.eu

Itsetunnon teemapäivä (-myös miehille) la 20.10. klo 
12–20 Näsin salissa, Näsilinnankatu 26, Seurakuntien talo 2 
krs. Itsetunto, identiteetti, tunteet ja tahto voimavarana ar-
jessa ja ihmissuhteissa. Kouluttaja, terapeutti  Päivi Niemi. 
Yhteistyössä Uuden Verson kanssa.
Onnen ilta (-myös miehille) ti 23.10. klo 18 Finlaysonin 
kirkossa. Illassa ovat vieraina psykologian professori, tutkija 
ja kirjailija Markku Ojanen, stand-up koomikko, muusikko 
Ipe Vettenranta sekä kouluttaja, terapeutti Päivi Niemi.
Lähetysilta, polttopisteessä Kiina ke 31.10. klo 19, Puisto-
sali. Vuokko Krannilan aiheena: Kiinalainen elämäni. Iltaa 
emännöi Riitta Jaakkola. Kahvitarjoilu.
Äidikepalvelun 40. -vuotisjuhlaseminaari to 1.11. klo 
12.30–16.30 Kirjastotalo Metson Pietilä-salissa. Lasten-
psykiatri, kouluttaja Raisa Cacciatoren aiheena lapsen 
seksuaalisuus.
Naistenilta ke 14.11. klo 18 Puistosali, vieraana kouluttaja 
Marja Mäkelä teemalla: Naisen kipeät kysymykset. Yhteis-
työssä KRS:n kanssa.
Meitä kantaa Jumala la 17.11. klo 15, Puistosali. Naisten 
iltapäiväkahvittelun yhteydessä Minna Joki-Erkkilä kertoo, 
miten elämä voi jatkua, kun pahin mahdollinen tapahtuu. 
Musiikista vastaa muusikko-lauluntekijä Anu Neuvonen. 
Tuomasmessu su 11.11. klo 18 Aleksanterin kirkossa 
osana NNKY:n ja NMKY:n maailmanyhteyden rukousviikkoa 
VIP-ilta Gospel-lattarit™Special väelle ja kannattajille 
ti 27.11. klo 18 Siskolikan kahvilassa
Lähetysilta, adventtijuhla ke 28.11. klo 19, Puistosali. 
Mukana yllätysvieras, iltaa emännöi Riitta Jaakkola. Kahvi.
Sääntömääräinen syyskokous to 29.11. klo 18, Puis-
tosali
Itsenäisyyspäivän aaton gaalajuhla ke 5.12. klo 18 
Puistosali. Juhlistamme itsenäisyyspäivää tyylikkäästi ja 
rennosti. (Pukukoodi: juhlapuku tai vastaava). Ilm.: Marjatta 
Muilu p. 050 307 4074, marjatta.muilu@tnnky.fi
TYTTÖRYHMÄT  The Tyttis -iltapäiväkerho 3.-5.-luok-
kalaisille tytöille pe klo 14-17, Siskolikan kahvila, Moo-
na Ranta ja Piia Kankaanpää. Harrastava iltapäivä 
-kerho Aleksanterin koulun 3.-luokkalaisille tytöille ke klo 
14.30–16.30 yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, 
Nina Lehtinen 
MONIKULTTUURISET NAISTEN RYHMÄT
Kansainvälinen naisten olohuone, ke klo 10–12 Sisko-
likan kahvila, Marjatta Muilu. Thai-naisten ryhmä, pe klo 
9-12 Siskolikan kahvila, Merja Newbould

Tiedot Näkyvän Naisen NNKY-palstalle:
Numeron 6/2012 aineistopäivä on 5.11. 
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
Tilaisuudet toimitilassa, Mechelininkatu 15 A 8, ellei toisin 
mainita. Soita summeria alaovella.
 
Mennyttä aikaa etsimässä ma 5.10. klo 18-19.30 Rudolf 
Koivun satumaailma, kirjastonhoitaja Leena Laakso.
Ma 29.10. kello 17.30 syyskokous toimitilassa. Kello 17 
kahvit ja kuvakertomus Armenian matkasta. Kokouksessa 
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2013. Asialistalla on myös sääntömuutos. Kokouksessa 
valitaan uusia jäseniä johtokuntaan. Ehdolle voi asettua 
kuka tahansa HNNKY:n jäsen. Kiinnostus toimia yhdistyk-
sen hyväksi on riittävä syy hakeutua johtokuntaan, mitään 
erityisvaatimuksia ei siis ole. Tervetuloa!
Ompelutupa torstaisin klo 17-20 toimitilassa. Kaikille 
avoin ja maksuton. Ompele, tuunaa tai tule hakemaan uu-
sia ideoita! Erityisteemat: 1.11. Jouluruusu mohairlangasta, 
29.11. Pikkujoulut. Ohj. Marika Karttunen.
Raamattua löyhäpipoisesti su klo 17-18 toimitilassa. 
Mukana Liisa Siikanen: 21.10. Väkivallan seuraukset Raama-
tussa “Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.”
28.10. Raamatun perhe- ja sukukäsitys. Ja niin heistä tuli 
mies ja vaimo.
04.11. Raamatun työmoraali. “Otsasi hiessä pitää sinun 
leipäsi tienaaman.”
11.11. Ahneus. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri.
18.11. Ystävyys Raamatussa “Tää ystävyys ei raukene”
25.11. Suunniteltu Joulun ihme
Kevään 2013 ikoninmaalauskurssille otetaan ilmoit-
tautumisia vastaan. Hinta 100 €/jäsenet ja 120 €/muut. 
Lisäksi ikoninpohja maksaa n. 50 €. Ohj. ikoninmaalari ja 
-restauroija Ivanka Kortzanova. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set www.hnnky.fi, hnnky@hnnky.fi tai p. 044 5944 528.
MUSIIKKILEIKKIKOULU Agricolan kirkolla, Tehtaankatu 
23. Vapaita paikkoja seuraavissa ryhmissä:
Ryhmä kaksi klo 15.15–15.45 1-v. vanhemman kanssa
Ryhmä viisi klo 17.30–18 3–5-v. ilman vanhempia
Hinnat: 80 €/syyskausi, alle 25-vuotiaat ja yksinhuoltajat 50 
€/syyskausi. NNKY:n jäsenille 10 €:n alennus perushinnasta. 
Ilm. ja lisätiedot www.hnnky.fi tai p. 044 5944 528.
NUORISOTOIMINTA Tyttöjen Tupa -kerhot
ma klo 14–16 (2.-4.-lk) Hard Gospel Cafe, Kahvikuja 3
ke klo 14.30–16.30 (3.-6.-lk) HGC, Kahvikuja 3
ti klo 14–16 (3.-6.-lk) Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3
Kerhot ovat avoimia ja maksuttomia.
Lisätiedot tyttötyön koordinaattori Tuulia Pajunpää
tyttotyo@hnnky.fi, 045 8600 922. Tyttöjen ja poikien harras-
tekerhojen vapaita paikkoja voi kysyä toimistolta.

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

Yhdistyksen kuukausitapaamiset Tieva-tunturi-
kerhon merkeissä 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.

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

Su 9.9. syksyn alkajaiset klo 14. Kesämuistoja, yhdessä-
oloa, kahvit. Puhe: Pirjo Ojala.
Ke 12.9. raamattupiiri klo 13, lähetyspiiri vuoroviikoin 
ke klo 13.
Perhekahvila ma klo 9.30–12.
Gospel-lattarit  torstaisin. Lisätiedot ohj. Mirkka von 
Bremen-Rahunen p. 040 715 2358.
Itu-ryhmä  ma klo 16–20.
Naisten kasvuryhmä la 15.9. klo 9–16.
Sielunhoitoluennot  lokakuussa, 14.10. klo 12–16. luen-
noitsijana Salme Blomster. Kaikille avoin koulutus.
Su 30.9 ja 28.10. raamattuluennot Galatalaiskirjeestä. 
Matti Turunen ja Rauno Perälä, musiikista vastaa Holopai-
set. Järj. Suomen Raamattuopisto ja Kuopion NNKY.
Ti klo 18 yhteiskristillinen rukousilta

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. 

Markkinakahvit 7.11.
NArU-illat 17.10. lörpöttely / käsityöt
12.12. syvävenyttelyä  ja rentoutusta
Naisten voimavarakurssi 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. 
Yhteistyössä Dila ja SRK ja NNKY.
Nuorten chillausilta 24.10., 14.11.
NNKY-yhdistysten puheenjohtajatapaaminen 16.11. ja 
liiton kokous 17.11., Helsinki
Kynttiläntekoilta 21.11.

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

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

Jäsenilta to 18.10. ”Kanteleen sävelin”, taiteilija Elli Sonk-
kanen esiintyy. Srk-keskuksen aulakahvio klo 16.30. 
Jäsenilta to 15.11. Vieraanamme Mikkelin MoniNaisten 
Talosta/Mimosasta Anna Shukan ja filippiiniläisestä kult-
tuurista kertoo Clarisa Raz. Srk-keskuksen yläsali klo 16.30-
Matka Helsinkiin pe-la 23.-24.11.
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti Musiikkitalossa, 
majoittuminen Hotelli Helkassa. Hiljaisuuden kappeli tai 
ostoksia, opastettu kierros Urho Kekkosen museossa Tam-
miniemisessä. Lisätietoja Leena Parkkonen p. 050 526 8536, 
leena.parkkonen@luukku.com
Joulujuhla to 13.12. Joululauluja, hartaus, joulupuuro ja 
torttukahvit srk-keskuksen yläsalissa klo 16.30. Järjestelyjen 
vuoksi ilmoittautumiset 10.12. mennessä, Mirja Tarssanen 
p. 050 340 8698,  (015) 260 348, mirja.tarssanen@pp.inet.fi
Vuonna 2013 jäsenillat torstaisin 17.1., 14.2.,14.3.,11.4. ja 
16.5.2012. Jäsenmatkaa suunnitellaan Lofooteille!

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.

Asiakasilta Pohjolan Langassa, Isokatu 56, ma 22.10. 
klo 18-19.30. Tervetuloa tutustumaan syksyn uutuuslankoi-
hin! Kahvitarjoilu.
Kirjallisuuspiiri kokoontuu kerran kuukaudessa Oulun 
NNKY:llä, Isokatu 15. Tapaamiset tarkoitettu kaikille luke-
misesta pitäville: 30.10. klo 18 Kyllikki Villa, Vanhan rouvan 
lokikirja ja 27.11. klo 18 Juhani Aho, Rautatie.
Asiakasilta Zeppelinin Marimekko-myymälässä to 
8.11. klo 18.30-20. Ohjelmassa uutuusesittelyjä, pientä il-
tapalaa, arvontaa ja erikoistarjouksia. Ilm. viimeistään 5.11. 
Jos tarvitset kyydin, ota yhteys: puh. 040 751 4480/Maarit. 
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Suomen Nuorten Naisten Kristillisten 
Yhdistysten Liitto ry:n 
sääntömääräinen kokous 17.11.2012
Suomen NNKY-liiton kokous pidetään lauantaina 17.11. Helsingissä Hotelli Helkan kokoustila Saar-
nissa (Pohjoinen Rautatiekatu 23). Valtakirjojen tarkastus on klo 12.00–13.00, ja samaan aikaan on 
lounas Ravintola Helkan keittiössä. 
Varsinainen liittokokous alkaa klo 13.00. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 

Förbundet Kristliga Föreningar av 
Unga Kvinnor i Finland rf. 
stadgeenligt förbundsmöte 17.11.2012
Förbundet KFUK i Finland möte hålls den 17.11. i mötesrummet Saarni på Hotell Helka i Helsingfors 
(Norra Järnvägsgatan 23). Granskning av fullmakterna sker kl 12.00–13.00 och samtidigt är det lunch 
på restaurang Helkan Keittiö.
Det egentliga förbundsmötet börjar kl 13.00 Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton jäsenlehti 
(112. vuosikerta)

Medlemsblad för Förbundet KFUK (årg. 112)
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● T-paita 18,- (koko XL, XXL, XXXL; 

● Tiskiliina 2,-
Not for sale -kampanja päättyi mutta 

t-paitoja on vielä pieni erä: 
● T-paita 20,- (koko S, M)

 
Käsiristi á 8,-  HYVÄ LAHJAIDEA!

Adressi á 7,- 

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

NNKY:n tuotteita

NNKY:n avustukset paikallisyhdistyksille
Avustusta myönnetään sellaiseen toimintaan, joka on keskeistä NNKY:n toiminta-ajatuksessa. Avus-
tusten hakuaika koko vuodelle  2013 on tammikuussa,  tarkemmat tiedot ja  hakukaavakkeet 
lähetetään yhdistyksiin. 

Auta Liberian NNKY:tä tekemään 
naisten ja tyttöjen unelmista totta
Liberian NNKY on perustettu 1941 ja se toimii eri puolilla maata kahdeksalla paikkakunnalla koulut-
taen, valistaen ja tukien paikallisia naisia ja tyttöjä parempaan arkeen. Sielläkin uskalletaan unelmoi-
da ja tehdä haaveista totta. Liberian NNKY:n keskustoimiston talossa Monroviassa toimii päiväkoti ja 
alakoulu ja tiloja on myös vuokrattu muille järjestöille, kuten partiotytöille. 
 
Yhden lapsen koulunkäynti maksaa n. 150 €/vuosi.  Tuon summan voi jakaa myös osiin:
Koulumaksu, joista kerätään myös opettajien palkat 90 €
Kirjat ja muut materiaalit, kuten kynät ja vihkot, 30 €
Koulubussi 15 €
Koulupuku 20 € (sis. kaksi vaatekertaa)
Ruokailuastiat ja -välineet 3 €/setti.
 
Jos haluat olla mukana tukemassa hauraan maan NNKY:tä toteuttamaan naisten ja tyttöjen unelmia 
tai huolehtia siitä, että tytöt voivat käydä koulua, voit lähettää tukesi Liberian NNKY:lle NNKY-liiton 
kautta: keräystili: (800013-704005) FI3980001300704005. 
Keräyslupa: Poliisihallitus 2020/2010/4505 päätös 1.4.2011. Lupa on voimassa 1.4.2011–10.2.2013 koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

LIIKUNTAA Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sali, Heli Mäenpää
Gospel-liikunta kausi 3.9. – 23.11.
Gospel-lattarit™ Maanantaisin klo 18 Kyttälänkatu 1, 3. krs., 
Nina Lehtinen (os. Nurmi); klo 19 Gospel-lattaritPRO, Kyttä-
länkatu 1, 3. krs., Helinä Uusi-Rauva. Tiistaisin klo 18 (75 min.), 
Pispalan kirkon alasali, Pispalan valtatie 16, Nina Lehtinen.
Keskiviikkoisin klo 18 alkeet, Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 
27, Ylöjärvi, Nina Lehtinen, Mervi Perkiö-Kuosmanen, Helinä 
Uusi-Rauva, Maarit Saarela; klo 19 tempo, Vuorentaustan srk-
koti, Mastontie 27, Ylöjärvi, Helinä Uusi-Rauva; klo 18 (75 min.), 
Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4, kerran kuukaudessa: 5.9., 
3.10., 7.11., Senni Rönkkö, Heli Orre.
Gospel-lattarit™ Special Ihanasti ikääntyneet 60+ -vuotiail-
le tiistaisin klo 17, Pispalan kirkon alasali, Pispalan valtatie 16, 
Maarit Saarela.
Gospel-lattarit™ Special pilottiryhmät (soveltava tanssi-
liikunta) Vammaistyön Aurinkoklubi tiistaisin klo 18, Iidesranta 
5, pysty- ja tuolitanssia ilman paria, Barbara Čerina, Kristiina 
Mattsson, Marjatta Muilu. Liikuntarajoitteiset torstaisin klo 18, 
Puistosali, Satakunnankatu 31 B (2 krs.) pysty- ja tuolitanssia 
ilman paria, Senni Rönkkö. IloKilo (painoindeksi 30+) to klo 19, 
Puistosali, Satakunnank. 31 B (2 krs.) Mervi Perkiö-Kuosmanen.
Pilottiryhmiin osallistuminen on maksutonta mutta vaatii il-
moittautumisen ja sitoutumisen ryhmään. Kevätkaudelle 2013 
etsitään osallistujia mielenterveyskuntoutujille suunnattuun 
ryhmään, jonka ohjaamisessa käytetään myös tanssiterapeutti-
sia elementtejä. Ilm.: gospelliikunta@tnnky.fi, p. (03) 254 4000
Gospel-lattarit™ -Ohjaajakoulutus 23.–24.11. Tied. Nina 
Lehtinen, p. 044 021 9007 tai gospelliikunta@tnnky.fi
Keikkatiedustelut: Nina Lehtinen
Kristilliset paritanssi-illat perjantaisin klo 18.30. Päivät ja 
paikka ilmoitetaan erikseen. Tanssinopetusta, hiljentymistä ja 
mukavaa yhdessäoloa, Tanja Ylikärppä
ITU - NEUVONTATYÖ Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa 
ja raskauden keskeytyksen jälkikriiseissä oleville tytöille ja nai-
sille: Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia raskaus-
testejä, avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeenpuisto 
14 F, 3. krs, p. (03) 254 4055, 040 832 9001, itu@tnnky.fi, www.
ituprojekti.net. Valtakunnallinen Itu-päivystyspuhelin 
ma–pe klo 9–21, p. 050 401 5567
TOIMINTAA ÄIDEILLE JA LAPSILLE Siskolikan kahvilassa:
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lasten 
kanssa oleville to klo 10–13. alk. 23.8. Tukea vanhemmuuteen 
ja voimavaroja omaan jaksamiseen. Lastenhoito järjestetty.
Äitien askarteluillat parittomien viikkojen ti klo 17–19, alk. 
11.9., Piia Kankaanpää. Äiti-vauva-ryhmä ma klo 10–12 alk. 
3.9., Piia Kankaanpää, Annette Taipalus. Masu-kahvila alkaa 
lokakuussa, yht. 10 kertaa. Tied. Outi Papunen, p. 050 832 9001.
ÄIDIKEPALVELU – 40. Juhlavuosi. Kotitalousvähennyskelpoista 
lastenhoitoapua tilapäiseen tarpeeseen. Äidikevälitys ma–pe 
klo 8–11, p. (03) 254 4045, 040 586 5045
SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Suomen kielen ja kulttuurin opetusryhmät maahan-
muuttajille: Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Satakun-
nankatu 31 C, 3. krs. Syyskurssi 13.8.–20.12. Puhelinaika ma–pe 
klo 12.15–15, p. (03) 254 4054 tai 050 9957 696, muina aikoina: 
sirkku.lukkarinen@tnnky.fi
PARTIOLIPPUKUNTA TAMPEREEN LOKIT RY – 85. Juhlavuosi
Pamaus -partiotilat, Satakunnankatu 31 B 3. krs, postiosoite 
Tampereen Lokit ry, Hämeenpuisto 14 F 33210 Tampere. Par-
tiosiht. Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@tnnky.
fi. Lippukunnanjohtaja Leena Valta, p. 041 544 8116, leenava@
gmail.com, www.tampereenlokit.fi, myös Facebookissa!

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 

Iltapäiväkahvit keskustelun merkeissä klo 14
to 18.10., 1.11. ,15.11., 13.12.  
Myyjäiset la 10.11. klo 11–13
Joulukorttipaja la 17.11.klo 14–17
Tuijan lauluilta ti 27.11. klo 18–20
Joulukahvit 16.12. klo16
Muutoksia aikatauluihin voi tulla, varmistathan ajat toimistolta!

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

Raamattupiiri klo 14: 23.10, 6.11 ja 4.12
Ohjelmaillat klo 18: 16.10, 30.10, 13.11 ja 27.11.

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

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

17.11. Suomen NNKY-liiton kokous, Helsinki, Hotelli Helka. 
Kokouksen yhteyteen pyritään järj. teatteri/konsertti.
2.12. Unelman päivän lyhtyvaellus, yhteistyössä Tallukajat 
ja ev.lut. seurakunta

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

Luonnon rauhaa
luonnossa liikkujalle!

www.tunturikeimio.fi
p. 0500 209 630
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Kaikki tuntevat Oravan pesä 
-lastenlaulun, samoin Jou-

lukirkkoon -joululaulun. Nämä ja 
monet muutkin tutut runot ja laulut 
sekä sanoin että sävelin herkistivät 
runsaan kuulijakunnan Joensuun 
NNKY:llä  keväisenä iltapäivänä. 
Runoilija ja lastenkirjailija Immi 
Hellénin kuolemasta on kulunut 75 
vuotta, mutta kuka olikaan Immi 
Hellén?

Lausuntataiteilija, FT Anna-Liisa 
Alanko on julkaissut runoilija Immi 
Héllenin tuotannosta  kokoelmateok-
sen Lasten Laulut, jossa on pääasiassa 
luontoaiheisia runoja.  Alanko nimeää 
Héllenin lastenrunouden ykköseksi, 
mutta toisaalta ”unohdetuksi kirjaili-
jaksi”.

Iltapäivän kulttuurinen ohjelma 
paneutui sekä sanoin että sävelin 
Immi Héllenin tuotantoon. Anna-Liisa 
Alanko lausui taiturimaisesti kattavan 
otoksen runoutta, joiden elävöittämi-
seksi hän samalla otti esille asetettua 
kunkin teeman mukaista aineistoa, 
kuten paimenpojan torvi, tuohinen 
kontti, kukko ja kana aamukahvilla, 
peippo ja pesä  puunoksalla, orava, 
varvuista tehty vanhanajan nukke-
vauva, vanhanajan puinen kelkka jne. 
Joensuulainen kanttori, FM Marita 
Penttinen lauloi upeasti pianolla säes-
täen lauluina parhaiten tuntemamme 
runot, joista muutamat koskettivat  
mahtavasti myös yhteislauluun akti-
voitua yleisöä. Mahtavien aplodien 
säestämänä tilaisuuden lopuksi oli 
kaikille järjestetty kahvit koti-teeman 
mukaisesti kotoisten leivonnaisten 
kera.

Hyvin onnistuneessa tilaisuudes-
sa esiin tulivat mm. seuraavat Hél-
lenin tuotteliaasta kynästä peräisin 
olevat idylliset  ja suurimmalle osalle 
kuulijoita hyvinkin tutut sanoitukset:  
Suojelusenkeli (”Maan korvessa kul-
kevi lapsosen tie...”) ja Pieni nokikolari 
(”Pieni nokipoika vaan...” -suomen-
nos) sekä joululaulu Joulukirkkoon 
(”Kello löi jo viisi, lapset herätkää”...), 
Paimenpoika (”Jäi toiset aamulla nuk-
kumaan”...), Oravan pesä (”Kas, kuu-
sen latvassa oksien alla...”), Peipon 
pesä (”Koivun oksaan korkealle teki 
peippo pesän”...), Hyvää huomenta 

punahilkka, Kellot kaikuu, Mä olen 
niin pienoinen jne.

Kuka siis oli Immi Héllen?

150 vuotta sitten vuonna 1861 
Kuorevedellä Hellénin kanttoriper-
heeseen syntynyt tytär  Ingeborg – 
paremmin tunnettu Immi Helléninä 
– riimitteli yli 1000 runoa, jotka pe-
ruskoulua edeltävä sukupolvi tuntee 
kansakouluajoiltaan.  Topeliuksen 
ohella  hänet tunnetaankin merkit-
tävimpänä  suomalaisten lastenlau-
lujen sanoittaja, monet runoista on 
sävelletty ja sen vuoksi ne ovatkin 
muodostuneet yhteiseksi kansallisek-
si kulttuuriperinnöksemme. Hellénin 
tuotantoa runoina, lauluina, virsinä ja 
hengellisinä lauluina  julkaistiin kan-
sakoulujen luku- ja laulukirjoissa.

Vaikka Immi Héllen oli käynyt 
ruotsinkielisen koulun, hän oli en-
simmäisiä suomenkielellä kirjoitta-
via lastenkirjailijoita. Hän valmistui 
kansakoulunopettajaksi Jyväskylän 
seminaarista. Toimi opettajana Vaa-
sassa ja Helsingissä ja teki useita ul-
komaanmatkoja paitsi Pohjoismaihin 
myös Keski-Eurooppaan. Immi Hellén 

oli vakaumuksellinen raittiusaatteen 
ja eläin- ja luonnonsuojelun edistäjä. 
Tämä näkyy hänen tuotannossaan 
samoin kuin kristillinen etiikka ja kan-
sallisromantiikka. Héllenin tuotan-
to on paitsi avain sadun maailmaan 
myös auttamisen, ahkeruuden ja uh-
rautuvuuden ylistystä. Erityisesti ru-
noissa   tulee esiin äidin rooli kodissa 
hengen luojana yhtä lailla kuin äidin 
hellyys lastaan kohtaan, samoin  kiin-
teä suhde lapsen ja äidin välillä. Tämä 
onkin ymmärrettävää, sillä Immi 
Héllenin oma äiti kuoli, kun hän oli 
7-vuotias. Tuohon aikaan isän paikka 
olikin kauempana joko metsä- tai pel-
totöissä. Kodin turva ja rakkaus kan-
nattavat koko lapsuuaikaa, joka  tulee 
tuotannossa esiin huolettomana ja 
ihailtavana aikana. Immi Hellénin en-
simmäiset runot julkaistiin Pääskynen 
-nimisessä lehdessä.

Runoilija Immi Hellén rakasti lap-
sia, kaikkia Suomen lapsia, hänellä ei 
omia lapsia ollutkaan. Immi Héllen  
kuoli 76-vuotiaana Helsingissä tam-
mikuussa 1937 ja hänet  haudattiin 
Hietaniemen hautausmaahan.

Sirkka Vepsä

Ihastuttava
Immi Héllen 
-iltapäivä
Joensuun NNKY:ssä

NNKY-paikallisyhdistys

NNKY-liike on kaikenlaisten 

ja kaikenikäisten naisten 

liike. Oulun NNKY:ssä tämä näkyy 

– toivottavasti – toiminnan mo-

nipuolisuutena ja värikkyytenä. 

Tänä syksynä tyttöjä ja naisia kut-

sutaan Oulun NNKY:lle kuvataitei-

lemaan, keskustelemaan, liikku-

maan, kuuntelemaan ja olemaan 

yhdessä. 

Tärkeintä ei ole toiminta sinänsä, 
vaan se, että ihmiset löytävät toisen 
ihmisen ja että sillä toisella on aikaa 
ja kykyä asettua myötäeläjän ase-
maan. 

Tämän alkavan talvikauden 
haasteeksi voisi yhdistyksessämme 
asettaa sen, että eri-ikäiset naiset 
tekevät yhdessä. Jo parin vuoden 
ajan NNKY:läiset ovat vierailleet 
Ensi- ja turvakodin päiväryhmässä 
tapaamassa nuoria äitejä, tekemäs-
sä käsitöitä heidän kanssaan, sylit-
telemässä vauvoja ja vain olemassa 
hetkessä läsnä. Sen parituntisen 
aikana eri sukupolvien naiset koh-
taavat luontevasti ilman suoritus-
paineita.  

Mitä muuta eri-ikäisten kohtaa-
minen voisi olla? Maahanmuuttaji-

en toiminnassa on usein tavallista, 
että isoäiti tulee kerhoon lapsen-
lapsensa kanssa. Kamalat äidit -ryh-
mien keskusteluissa  koko perhe on 
vahvasti läsnä. 

Nämä esimerkit osoittavat, että 
elämme tiiviisti sidoksissa omaan 
perheeseemme, omiin juuriimme, 
toisiin ihmisiin. Jos luontevia yhteyk-
siä ei ole, NNKY:n toiminnassa voim-
me niitä tarjota.

Viime keväänä Oulun NNKY:ssä 
alkanut Hitaat askeleet -hanke muis-
tuttaa meitä ottamaan huomioon 
myös seniorijäsenet; vaikka liikku-
minen on jo hidasta, osallistuminen 
voi edelleen jatkua. Toivottavasti 
saamme edelleen kehittää ja testata 
tätä toimintamallia. Sen tuloksista 
hyötyy – niin luulen – koko yhdistys. 

Unelmoin NNKY:n tilasta, jossa 
isoon eteisaulaan mahtuu vierek-
käin niin rollaattorit kuin lastenrat-
taatkin – mieluimmin yhtä aikaa. 
Unelmani ei koske vain fyysistä ti-
laa, vaan koko tätä liikettä koskevaa 
asennetta, jossa kaikenikäiset naiset 
saavat tasavertaisen ja kunnioitta-
van vastakaiun. 

Maarit Peltoniemi
Oulun NNKY:n toiminnanohjaaja

Lastenrattaat ja 
rollaattorit
Oulun 
NNKY:ssä

Sirkka Vepsä

Oulun NNKY järjesti maahanmuuttajalapsille retken Virpiniemen liikuntapuistoon vii-
me syksynä. Arja Tiepuoli oli yksi retken vetäjistä.

Maarit Peltoniemi

Lausuntataiteilija Anna-Liisa Alanko esitti runoilija Immi Héllenin tuotantoa Joensuun NNKY:llä. 
Héllenin lauluina parhaiten tunnetut runot lauloi ja säesti kanttori Marita Penttinen. 


