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NNKY:n 
kalenteri 2012
Viikko 48: Väkivallaton viikko
1.12. Maailman aids-päivä
2.12. Uskalla unelmoida –
Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen 
vapaaehtoistoiminnan päivä

NNKY:n 
kalenteri 2013
Kalenteri tarkentuu vuoden aikana.
 

8.–10.1. Nuori2013 -tapahtuma, Jyväskylä

10.1. NNKY:n työntekijäpäivä, Nuori2013 

-tapahtuma, Jyväskylä

25.–27.1. Pohjoismainen NNKY:iden ja 

NMKY:iden puheenjohtaja- ja pääsihtee-

rikokous, Tanska

helmikuu NNKY:n Akatemia, Jyväskylä,

Akatemia jatkuu maalis- ja huhtikuussa

1.3. Maailman rukouspäivä

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä

21.3. Rasismin vastainen päivä

12.4. Uskomaton nainen -konferenssi, 

Helsinki; Medialähetys Sanansaattajat 

(Sansa) ry, Töölön seurakunta, Maailman 

rukouspäivä ja Suomen NNKY-liitto

24.4. Maailman NNKY-päivä

17.–19.5. Kuopion Kirkkopäivät

25.–26.5. Maailma kylässä -festivaali, 

Helsinki

3.–8.6. NNKY:n viikko Tunturikeimiöllä

12.8. Kansainvälinen nuorison päivä

23.–28.8. Kaikkien NNKY:n Akatemian 

käyneiden vaellus Tunturikeimiöllä

26.–30.8. NNKY:n viikko Tunturikeimiöllä

1.10. Kansainvälinen vanhusten päivä

5.–6.10. Järjestöpäivät, Helsinki

11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä

20.–27.10. Kirkkojen kansainvälinen vas-

tuuviikko. Väkivallan markkinat: asekaup-

pa ja pienaseet

marraskuu NNKY:n ja NMKY:n maailman-

yhteyden rukousviikko

16.11. Suomen NNKY-liiton kokous

25.11. Kansainvälinen päivä naisiin koh-

distuvan väkivallan lopettamiseksi
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Kansikuva: 
Katri Jussila Helsingistä (oik.), Pirkko 
Raitila Seinäjoelta, Taru Kainlauri Kot-
kasta ja Oili Pajula Vääksystä tapasivat 
toisensa Suomen NNKY-liiton kokouk-
sessa Helsingissä marraskuussa. 
Kuva: Mari Hyttinen                                                                                                                                    

Osallistuimme Euroopan NNKY:iden edus-
tajakokoukseen marraskuun alussa, kuten 

tämän lehden sivuilla olevista artikkeleista ilme-
nee. Yllättäen, mutta ei ihan odottamatta siellä 
nousi  voimakkaasti esiin kysymys NNKY-liikkeessä 
eri  tasoilla toimivien luottamushenkilöiden ikära-
kenteesta ja kiintiöistä. Suomen NNKY-liiton halli-
tus esitti, että Euroopan rakenteessa käytettäisiin 
samaa 25 %:n osuutta alle 30-vuotiaille kuin  Maa-
ilmanliiton hallinnossakin.  Euroopan NNKY:iden 
sääntöjen mukaan tuo osuus koolle tulevissa koko-
naisissa delegaatioissa piti nyt olla 50 %. Jotkut de-
legaatiot menettivät yhden äänen siksi, että heidän 
ryhmässään nuorilla oli liian pieni osuus. 

Aloitteemme päätyi maittain käydyssä äänes-
tyksessä tulokseen 8–8 ja puheenjohtajan äänellä 
asia siirtyi valitun uuden komitean valmisteluun 
kahden vuoden päähän. Kaikki komiteaan valitut 
ovat alle 35-vuotiaita vielä seuraavassakin edus-
tajakokouksessa.  Toivottavasti meillä on aikaa nyt 

rauhassa pohtia mitä Maailmanliiton nelivuotista-
voitteisiin ensimmäiseksi merkitty sukupolvien väli-
neen vuorovaikutus liikkeessämme oikein tarkoittaa.  
Sen on tarkoitettava jotain sellaista, mikä mahdollis-
taa kaikkien liikkeessämme mukana olevien naisten 
ja tyttöjen osallisuuden edellisiltä  sukupolvilta saa-
mamme perinnön ja ajatusten jalostamiseen nyky-
hetkeen ja  tulevaisuuteen soveltuviksi.  

Osallistumista ja osallistumismahdollisuuksia 
voi miettiä myös käytyjen kuntavaalien tulosta tar-
kasteltaessa.  On tärkeää, että kunnalliseen päätök-
sentekoon osallistuvat sekä naiset että miehet, sillä 
esimerkiksi kuntapalvelut luovat perustan kaikkien 
hyvinvoinnille ja tasa-arvolle. Naisten työssäkäynnin 
kannalta erityisen olennaisia ovat muun muassa päi-
vähoidon järjestäminen ja vanhuspalvelut. Kunta on 
myös useammin naisen kuin miehen työnantaja, sillä 
noin 80 % kuntatyöntekijöistä on naisia.

Nuorisoyhteistyö Allianssi  asetti vaalien jälkeen 
omia tavoitteitaan nuorisotoiminnan etujärjestönä. 
Sen mukaan alle 30-vuotiaiden on päästävä vaikut-
tamaan esimerkiksi terveydenhuoltoa, rakentamista, 
kaavoitusta ja kouluja koskeviin asioihin. Puolueet 
tuntuvat haluavan nuoria ehdokkaiksi, mutta vaali-
en jälkeen vanhemmat ja kokeneemmat valtuutetut 
vievät mielenkiintoisimmat ja painavimmat lauta-
kuntapaikat. Nuorille tulee antaa todellisia vaikutta-
misenpaikkoja ja mahdollisuus toimia kaikissa lauta-
kunnissa. 

Kuntavaalien äänestysprosentti jäi alhaiseksi. 
Arvioiden mukaan nuorista vain noin puolet äänes-
ti. Nuoria oli ehdokkaina vähemmän kuin kaksissa 
edellisissä kuntavaaleissa ja heitä myös valittiin val-
tuustoihin aiempaa vähemmän. Nuoria ei innosta 
lähteä uudelleen ehdokkaaksi tai uutena mukaan, jos 
mielenkiintoisia lautakuntapaikkoja on tarjolla vain 
vanhemmille valtuutetuille. Sukupolvien välinen oi-
keudenmukaisuus edellyttää nuorten yhtäläistä huo-
mioimista päätöksentekijöinä. Nuorisojärjestöt vaa-
tivat, että jokaiseen kunnanhallitukseen ja jokaiseen 
lautakuntaan on valittava ainakin yksi nuori.

Allianssin vaatimus on hyvä alku sekä uusia NNKY-
luottamustoimia että päätöksentekoa ajatellen.  Ensi 
vuoteen lähdemme järjestöpäivillä tekemämme lu-
pauksen mukaan niin, että jokainen jäsen tuo yhden 
uuden jäsenen omaan yhdistykseensä tai toiminta-
ryhmäänsä.  Tervetuloa!

Kiitos kuluneesta vuodesta, hyvää joulunaikaa ja 
innostavia askeleita vuoteen  2013! 

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri 

Vuorovaikutusta

Pirjo-Liisa Penttinen

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

NNKY-paikallisyhdistysten jäsenmaksujen suu-
ruus vaihtelee yhdistyksittäin ja on noin 6–30 €. 
Suomen NNKY-liiton kannatusjäseniksi voivat 
liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä henkilöt. 

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 jäsenilleen 
alennusta mm. kurssien, retkien, leirien ja osallistu-
mismaksujen hinnoista.
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NNKY:n vapaaehtoiset ja vastuunkanta-
jat kokoontuivat lokakuussa järjestö-

päiville Asikkalaan Lehmonkärki-keskukseen, 
jossa päivien käytännön järjestelyistä vastasi 
Vääksyn NNKY. 

Monipuoliseen järjestöpäivien ohjelmaan 
sisältyi luentoja, virkistystä, elämyksiä ja työpa-
joja eri aiheista. Päivien päätteeksi julkistettiin 
NNKY:n logokilpailun voittajatyö, jonka tekijä 
on graafikko Tuija Sorsa. Hänen käsialaansa on 
myös NNKY:n uusi ilme ja logo, jotka esiteltiin 
NNKY-yhdistyksille ensimmäistä kertaa. Yhtei-
sen viikonlopun päätti kirjailija Petri Tammisen 
paljon kehuja saanut alustus miesten puheista 
ja naisten teoista.

Haastekampanja on avattu
Lauantai-iltapäivän NNKY:n jäsenhankin-

tapajassa innostunut ja aktiivinen naisjouk-
ko pohti jäsenyyden merkitystä. Silloin kun 

NNKY:n järjestöpäivät 2012 Lehmonkärjessä:

Ideoita, koulutusta 
hauskoja hattuja &

Kiitos Vääksyn NNKY:lle iloisista, makoisista ja onnistuneista järjestöpäivistä!

Sari Kyllönen, Marju Karlsson, Leena Koivisto, Ritva Toivonen ja Ulrika Holmlund siirtyvät järjestöpäivien virkistysosuuteen, 
Puksujunan kyytiin. Hauskat hatut ja erilaiset päähineratkaisut kruunasivat junakyydin.

Terveiset NNKY:n järjestöpäiviltä!
NNKY:n toiminta ja osallistuminen tuntuvat 
itselle merkityksellisiltä, on sitoutuminen jäse-
nyyteenkin helpompaa. Henkilökohtaiset ta-
paamiset ovat hyvä keino löytää uusia jäseniä, 
ja iloisesti tervetulleeksi toivotettu ihminen voi 
kokea kuuluvansa juuri meidän joukkoomme.

Työpajan osanottajat päättivät haastaa jo-
kaisen NNKY:n jäsenen uusien jäsenten etsi-
miseen. Vuoden 2013 aikana jokainen NNKY:n 
jäsen etsii vain yhden uuden jäsenen. Täl-
lä menetelmällä meitä olisi vuoden lopussa 
noin 4400 jäsentä! Ylärajaa tässä haasteessa ei 
kuitenkaan ole, vaan etsiä voi useammankin 
uuden jäsenen. Aikuiset naiset voivat halutes-
saan toimia nuorten jäsenkummina ja maksaa 
heidän jäsenmaksunsa. Vuoden 2013 lopussa 
NNKY-yhdistys, joka on prosentuaalisesti saa-
nut eniten uusia jäseniä hankittua, palkitaan. 
Naiset, eiköhän tartuta toimeen!

Riitta Räntilä

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen Anne Lagerstedt

Anne Lagerstedt

Anne Lagerstedt Anne LagerstedtAnne Lagerstedt

Riitta Räntilä Riitta Räntilä

Krista Karjalainen haluaisi teettää NNKY:lle uudella ilmeellä 
ja uudella logolla kuvioidun nimikkokankaan.

Vääksyn NNKY:n naiset esittivät rakkausrunoja. Eija Huovis-
ta (edessä) onniteltiin syntymäpäivien johdosta. 

Näkyvä Nainen on NNKY:läisten oma jäsenlehti. Järjestöpäi-
villä lehteen syventyi Heidi Rask. 

Tuuli Raamat, graafikko Tuija Sorsa ja Pirjo-Liisa Penttinen 
suosittelivat uutta logoa kaikille NNKY-yhdistyksille.

Mirjami Ojanen (vas.) ja Maija Saartenkorpi  edustivat järjes-
töpäivillä Hämeenlinnan NNKY:tä.

Kirjailija Petri Tammisen esityksen aihe oli miesten puheet 
ja naisten teot. 
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Kristillisyydessä sanaan lä-
himmäinen sisältyy posi-

tiivinen ”varaus”, usein myös lisä-
määreet rakastaminen ja rakkaus. 
Vaikka Jumala on rakkaus ja Kristus 
on omalla kuolemallaan kuoleman 
voittanut, meidän itse kunkin on 
kohdeltava ja rakastettava jokaista 
lähimmäistämme kuin itseämme. 

”Mutta jos me tutkisimme itseäm-
me, ei meitä tuomittaisi; mutta kun 
meitä tuomitaan, niin se on meille 
Herran kuritusta, ettei meitä maail-
man kanssa kadotukseen tuomittaisi 
(1.Kor 11: 31 – 32).” Rakkaus on aivan 
erityinen ominaisuus, sitä emme voi 
ostaa, emmekä omistaa, mutta se ei 
myöskään vähene, kun sitä harjoi-
tamme tai jaamme lähimmäistemme 
kanssa.

Kenelle olemme lähimmäisiä? 

Kertomus Jerusalemista Jerikoon 
matkaavasta miehestä, jonka kimp-
puun rosvot käyvät, ryöväävät ja li-
säksi pahoinpitelevät hänet, on meil-
le tuttu. ”Kuka on ryöstetyn miehen 
lähimmäinen?” kysyi Jeesus lainopet-
tajalta. ”Se, joka osoitti miehelle lau-
peutta.” Näin teki vain samarialainen, 
muuan kulkija juutalaisten syrjimästä 
heimosta, jonka sydämessä eli rakka-
us Jumalaan.

Lähimmäinen sanana viestii siitä, 
että joku on lähellä, meidän lähei-
semme. Individualistisessa ja  yksilö-
keskeisessä nykymenossa egoismin 
rönsyillessä lähimmäisyydestä voi tul-
la kaksiteräinen miekka. Käsitteeseen  
sisältyy toisaalta ihailua, toisaalta vä-
heksyntää. Ihailu kohdistuu valitetta-
van helposti siihen ryhmään lähim-
mäisiämme, joihin on helppo liittää 
sellaiset  määreet kuin kaunis, ihailtu, 
rohkea, menestyvä, varakas, hyvinvoi-
pa, terve, iloinen, positiivinen, nuore-
kas, sosiaalinen jne. Heitä lähellä me 
jokainen haluaisimme mieluusti olla. 

Lämpimästi ja rakastettavasti pu-
huminen niistä lähimmäisistämme, 
jotka ovat jollain tavoin heikossa ase-
massa, ei useinkaan nouse otsikoihin. 
Kuitenkin jokainen meistä on lähim-
mäinen myös vähäosaisille, velkakier-
teessä oleville, sairaille, köyhille, les-
kille, orvoille, monenlaisissa elämän 
vaikeuksissa oleville, vetäytyville, 
alakuloisille, menetyksiä kokeneille, 
ulkoiselta olemukseltaan erilaisille, 
sairauksien runtelemille, yksinäisille, 
varauksellisille, vanhuuden vaivois-
sa oleville, syrjäytymässä oleville, 
työttömille jne. Puhumistakin monin 
verroin vaikeampaa ja kivuliaampaa 
on samaistua tai pysyä lähellä näiden 
määrittelyjen kohteita – saati vastata 
heidän tarpeisiinsa. Vaikka aineel-
linen hätä näyttäisi kiireisimmältä 
tartuttavaksi, on usein tarve myös 
hengellisestä ravinnosta. Työsarka on 

mittaamaton lähimmäistyölle – onko 
työhön tarttujia tarpeeksi?

Lähimmäisenrakkauden 
mittarilukemia

Kristityn elämänkaarta ajatel-
len kirkon syntymisestä saakka on 
tähdennetty, että jokainen ihminen 
on Jumalan työtoveri, että jokainen 
kirkon jäsen on ikään kuin kirkko-
ruumiin osa ja perhe on ikään kuin 
pienoiskirkko. Tiedämme hyvin, jos 
polvemme kipeytyy, kuinka monin ta-
voin tämä haittaakaan  jokapäiväisiä 
askareitamme, saati että tuntisimme 
olevamme kunnossa. Mitä tapahtuu, 
jos kirkon jäsenistä osa on ”kipeinä”, 
joku lähimmäisemme on henkisessä 
tai fyysisessä hädästä? Eikö meidän 
tulisi rientää avuksi, lähteä liikkeelle 
esimerkkimme samarialaisen tavoin 
ja hoivata?  

Kysehän on siitä, että tuossa tilan-
teessa koko kirkko itse asiassa sairas-
taa eikä ole kunnossa. Vaikka ihmis-
ten auttaminen, henkinen ja fyysinen 
hoitaminen, toinen toisemme kunni-
oittaminen ovatkin äkkiseltään vain 
”mitättömiä lukemia näyttävä mittari” 
suhteesta kanssaihmisiimme, on kät-
kössä muutakin. Tämä vuorovaikutus 
on aina myös terapeuttista, käytän-
nön vuorovaikutus voi olla alku hen-
gelliselle tervehtymiselle. Tahtomat-
tamme saatamme nimittäin samassa 

”Valvokaa siis,
sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä”

 Työsarka on mittaamaton lähimmäistyölle – onko työhön tarttujia tarpeeksi?

silmänräpäyksessä nähdä itsemme: 
omat asiamme vaivihkaa loksahtavat-
kin oikeisiin mittasuhteisiinsa – eikä 
tässä ole kyse korkeammasta mate-
matiikasta, tavallinen maalaisjärki 
riittää. Tämä on jokaisen hengellisen 
kasvun kannalta tärkeää, koska me 
kypsymme hitaasti, itse asiassa tämä 
kasvaminen kestää koko elämän, ku-
ten n. vuoden 150 tienoilla Kreikassa 
syntynyt kirkkoisä Klemens Alek-
sandrialainen on ytimekkäästi toden-
nut ”Suurin kaikista oppitunneista on 
oppia tuntemaan itsensä.”

Koneystävyyttä verkossa

Miksi toisinaan käy niin, että bio-
logisesti meitä lähinnä olevat jou-
tuvatkin itse asiassa vuorovaikutus-
ta ajatellen meistä kauimmaisiksi? 
Länsimaisessa elämäntavassa vaanii 
tämä vaara, kun esimerkiksi käsite 
perhe on kutistunut minimiinsä ja 
yhteiskuntamme vanhin ja viisain 
ikäluokka joutunut lähes diskatuksi 
ytimestään. Onpa joskus uhkaamassa 
sekin, että lähimmäisen roolin vyöry-
tämme kokonaan inhimillisyyden kä-
sinkosketeltavuudesta teknisiin lait-
teisiin, innovaatioiden viimeisimmille  
tuoteperheille, kuten kännyköille tai  
tietokoneille, joiden ”sisällä” jopa sa-
dat ystäväkontaktit, läheisimmät ja 
syvällisimmät vuorovaikutukset elä-
vät erilaisilla foorumeilla. Inhimilliset 
keskustelut kutistuvat, niitä saatetaan 
jopa väheksyä: Puhumme, tapaam-
me, deittailemme, seurustelemme 
vain netissä deletoiden kaiken epä-
olennaisen!

Laupiaasta samarialaisesta 
”lamppunaisiin”

Ensi vuonna tulee peräti 160 
vuotta siitä, kun Krimillä puhkesi ns. 
itämainen sota, jota nykyinen histo-
riankirjoitus kutsuu Krimin sodaksi. 
Sota-alue tuli likelle meitäkin, Itäme-
ren ympärillä sitä kutsutaan Oolannin 
sodaksi. Mainitun julman, verisen ja 
suurta kärsimystä aiheuttaneen so-
dan kauhuissa lasketaan  kuolleen tai 
haavoittuneen noin neljännesmiljoo-
na ihmistä. Haavoittuneiden lisäksi 
vaarallisiin  tauteihin sairastuneiden 
määrä oli suuri, sairaanhoitajia ei 
kuitenkaan ollut. Tuolloin muuan yl-
häinen englantilaisnainen nimeltä 
Florence Nightingale matkusti Kri-
mille seuranaan 38 nuorta naista. He 
ottivat tehtäväkseen hoitaa sodassa 
haavoittuneita ja sairastuneita. Tämä 

Anne Lagerstedt
laupeudenteko on jäänyt  isoin kirjai-
min ihmiskunnan historiaan.

Kaikkialla, mihin nämä sisaret 
menivät, heitä odotti luonnollises-
ti käsittämättömän suuri kärsimys, 
mutta sen lisäksi he saivat tuntea 
myös käsittämättömän suurta kii-
tollisuutta. Sisar Florencen hoidosta 
osalliset ovat kertoneet, kuinka hän 
kulki vaikeasti sairaiden ja haavoittu-
neiden luona öisin kädessään palava 
lamppu. Sairasvuoteillaan tuskaisina 
viruvat sotilaat pinnistelivät pysyäk-
seen  valveilla tuon ”lamppunaisen”  
käyntiin saakka, sillä kaikki tiesivät, 
että hän toivottaisi jokaiselle hyvän 
yön toivotuksen. Tuntui, että sillä het-
kellä sairassalin ilma ikään kuin puh-
distui; hänen käyntinsä jälkeen koko 
sairassali tulvi rauhaa. Tuolta ajalta on 
muistiinpanoja, joissa on sanottu: ”Si-
sar Florence kuului lahkoon, joka on 
harvalukuinen, se on laupiaan sama-
rialaisen lahko!”

Maamme työmarkkinoilta tulevat 
tiedot ovat jo pitkään kertoneet, että 
työ ja toiminta lähimmäisten hyväksi 
eivät ole tavoitelluimpia tehtäviä ny-
kymaailmassa. Hoitoalaa vaivaa jat-
kuva työvoimapula. Palkkatyön lisäksi 
yhä harvempia kiinnostaa vapaaeh-
toinen  auttamistyö. Tarvittaisiin 
merkittävää asennemuutosta, jotta 
”diakoniatyön tehtäviin” jonotettai-
siin. Valitettavasti, sillä juuri diakonia 
on uskomme koetinkivi. Vilpittömäs-
sä auttamistyössä voivat vaurauteen 
tottuneet nykyihmisetkin lähimmäi-
senrakkautta toteuttamalla tuntea 
olevansa  tarpeellisia ja korvaamatto-
mia.

Onneksi on ilahduttavia poik-
keuksiakin. Reilu vuosi sitten suo-
malainen sairaanhoitaja Päivi Muma 
sai huomattavan tunnustuksen hoi-
totyöstään. Vuosien ajan aina val-
miina hän on lähtenyt maailmaa 
vavisuttaneissa kriiseissä kaikkein 
vaikeimpiin oloihin. Hänet palkittiin 
Florence Nightingale -mitalilla, joka 
on hoitotyön korkein kansainvälinen 
huomionosoitus. Kiitollisena  halu-
ankin mainita lähimmäisrakkaudesta 
tämän huomionosoituksen. Vilpit-
tömästä lähimmäisen auttamistyös-
tä tunnustuspalkinnon on todettu 
asiantuntijoiden sanoin ”menneen 
täysin oikealle henkilölle”, nykyajan 
esimerkilliselle, palvelualttiille, itsen-
sä likoon pistävälle, hätään rientäväl-
le kansainvälisissä kriiseissä keitetylle 
sairaanhoitajalle. Iloiten tunnustuk-
sesta totean, että  palkittu ”lamppu-
nainen” on entinen, rakas oppilaani 
”Heta”. Haluan lähettää näin jälkikä-
teen Päiville julkisesti sekä siunauk-
sen että onnentoivotukset ja voimia 
todella tärkeälle työsaralle!   

Mistä lisää ”lamppunaisia”?

Vaikuttaa siltä, että kysymystä 
”Kuka on  Jerusalemista lähteneen 
ryöstetyn miehen lähimmäinen” tu-
lisi pohtia yhdessä toisen kysymyk-
sen kanssa: Olisiko meissä ainesta 
jollekulle meitä lähellä tai kaukana 
olevalle ”lamppunaiseksi”? Raama-
tuntekstiä siteeraten yltäkylläisessä 
ja hyvinvoivassa modernin globaalis-
sa elämänmenossakaan ”Kukaan ei 
tiedä päivää eikä hetkeä, milloin olisi 
oltava valveilla.” (Matt. 25:13)

Sirkka Vepsä

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen
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He ovat raivostuttavia. Näet 
punaista kun vain ajatteletkin 

heitä. Paria minuuttia pidempi juttu-
tuokio herättää sisälläsi ylitsepääse-
mättömän halun mennä hakkaamaan 
halkoja. Tai kenties tyydyt paisko-
maan ovia ja vääntämään kasvoillesi 
kivuliaan tekohymyn. Ehkä pisteliäät 
kommentit lievittävät mielentilaasi. 
Passiivis-aggressiivisuus on kaiken A 
ja O.

Mutta ovathan he toisaalta muka-
via. Ja viime tapaamisesta on tosiaan 
vierähtänyt jo pidempi tovi. Niin, ja 
ovathan nuo puujalkavitsit ihan sö-
pöjä. Ja komentelu on vain merkki 
välittämisestä (ja siitä, että kaikesta 
huolimatta sinua ei koskaan tulla ar-
vostamaan menestyksekkäänä aikui-
sena – ja hupsista, veri taisi kiehahtaa 
yli.) Joko arvaat keistä puhun?

Annan vinkin. 
DNA yhdistää teitä.

Sukulaisista ei pääse eroon. He 
roikkuvat sinussa kuin hirttopuussa 
ja vaikka kuinka sitä ei kehtaisi myön-
tää, itse teet aivan samaa. Piirteet 
jotka saavat silmäsi pyörimään suku-
kokouksissa, löytyvät itsestäsi. Häpe-
äksesi tajuat naurattavasi työkaveria 
isoisäsi vitsillä, vaikka viime viikolla 
tuskin kohautit kulmaasi sen kuulles-
sasi. Saarna jonka pidit lapsillesi, tun-
tuu jotenkin kumman tutulta ja vaik-
ka joskus uhmakkaana teini-ikäisenä 
vannoit, ettei sinusta tule kalkkista, 
huomaat nyt viettäväsi illat kotona 
neuloen. Neuloen!

Peilin ohi kävellessäsi voit ilokse-
si todeta perineesi äitisi hyvän ihon 
ja no joo... onhan siitä veljestäkin jo-

tain hyötyä. Välillä. Enosi ei ehkä aina 
häikäise rationaalisilla päätöksillään, 
mutta juttu lentää korttipelin ääres-
sä. Et varmaan koskaan olisi oppinut 
leipomaan pullaa ilman ohjetta, jollei 
mummi olisi takonut nyrkkisääntöjä 
takaraivoosi pienestä pitäen. Eikä isä-
si jatkuva soittelu ole nyt niin ärsyttä-
vää. Lähinnä herttaista, jopa sydäntä 
lämmittävää.

Kaikista riidoista, vastoinkäymisis-
tä, itkupotkuraivareista ja mahdolli-
sista hermoromahduksista huolimat-
ta et välitä kenestäkään yhtä paljon. 
Heitä voi olla välillä vaikea sietää, 
muttet kuitenkaan vaihtaisi sukulai-
siasi mihinkään. Kuka muu heidät 
muka huolisi?

Saana Torniainen

Kristillisen uskomme keskei-
simpiin kysymyksiin kuuluu 

käsitys lähimmäisyydestä ja lähim-
mäisenrakkaudesta. Mitä se tavallisen 
arkisen käytännön elämässä tarkoit-
taa? Kuinka sovellamme sitä  jokai-
seen kohtaamiseemme ihmisten väli-
sessä kanssakäymistilanteessa? Ketkä 
siis ovat lähimmäisiäni?

Onko minun lähimmäiseni han-
kala, pahansuopa, kaikkia asioita 
vääristelevä ihminen, jonka lähellä 
on ahdistavaa olla? Kuuluuko minun 
rukoilla hänenkin puolestaan?

Onko minun lähimmäiseni muis-
tisairas vanhus, joka uudelleen ja uu-
delleen toistaa samoja asioita? Entä 
kiukutteleva teini-ikäinen? Kaikkein  
vaikeinta on pitää lähimmäisenä hei-
tä, jotka tekevät pahaa lapsille, har-
rastaen väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. 
Helppoa ei ole myöskään hyväksyä 
lähimmäiseksi fanaattisia vihausko-
vaisia, joiden käytös huokuu tuomio-

ta ja vihaa. Koskeeko rakkaus ja an-
teeksianto heitäkin?

Onko lähimmäiseni puolisoni, lä-
hin ihmiseni? Toisiko lähimmäisyys-
näkökulma avioliittoonkin uudenlais-
ta arvostusta?

Kuka on minun lähimmäiseni?

Kauneimmat Joululaulut 
kaikuvat tänäkin jouluna 

tuhansissa tilaisuuksissa kirkoissa 
kautta maan.

40-vuotiaasta Kauneimmat Jou-
lulaulut -tapahtumasta on tullut 
pysyvä, ainutlaatuinen suomalainen 
jouluperinne. Suomen Lähetysseu-
ran vuonna 1973 ideoima yhteislau-
lutapahtuma innosti alusta asti – ja 
yleisösuosio on jatkunut vuosi vuo-
den jälkeen.

Juhlavuoden kunniaksi on jul-
kaistu Kauneimmat Joululaulut 
-nuottikirja Suomen Lähetysseuran 
ja F-Kustannus Oy:n yhteistyönä. 
Uutuusteokseen on valittu yli 70 
rakastettua sävelmää. Pianosäes-
tyksellinen kokoelma tarjoaa säes-
tykset myös kirkoissa jaettavan 
Kauneimmat Joululaulut -vihkon 
lauluihin. 

Juhlavuoden nuottikirjassa ovat 
rakkaimmat, joka joulu laulettavat 
klassikot, mutta myös uudempia 
joululaulujen aarteita. Koti- ja ulko-

maiset laulut ovat todellisia joulun 
helmiä – hartaita, herkkiä ja tunnel-
mallisia. Monissa lauluissa on suo-
menkielisen tekstin lisäksi ruotsin-, 
englannin- tai saksankieliset sanat.

Laulutaiteilija Jorma Hynnisen 
alkusanat valottavat joululaulujen 
merkitystä niin henkilökohtaisena 
ilon aiheena kuin rakkaana joulupe-
rinteenä:

Joulu. Vain harva muu sana he-
rättää mielissämme yhtä lämpimiä 
värähtelyjä. Monille meistä jouluno-
dotus on kauniiden muistojen ja kai-
pauksen aikaa. Omat varhaiset joulu-
muistoni liittyvät maaseututaajaman 
kansakouluun. Joulun alla opettaja 
ohjasi meitä lapsia koko mielen täyt-
tävään joulutunnelmaan jouluker-
tomuksilla ja joululauluilla. Lapsen 
mieli ja lapsen usko saivat ravintonsa 
sanasta ja sävelestä.

Kauneimmat Joululaulut -yhteis-
laulutapahtuma on ainutlaatuinen 
koko maailmassa. Se koskettaa ta-
vallisen ihmisen joulukaipuuta. Vuosi 
vuoden jälkeen täyttyvät kirkkosalit 
viestittävät, että joulun sanoma ja 
perinteiset arvot ovat edelleen tär-
keitä suomalaisille. Kauneimpia Jou-
lulauluja laulamalla tuetaan myös 
seurakunnan lähetystyötä. Samalla 
tehdään arvokas palvelus jo kato-
amassa olevalle yhteislauluharras-
tukselle. Yhdessä laulaminen – tai 
vain osallistuminen kuulijana – kas-
vattaa myös elävää yhteisöllisyyttä.

On merkille pantavaa, että perin-
teiset joululaulut ovat edelleen niitä 
rakastetuimpia. Joulun ilosanoma on 
herkistänyt lähes jokaista suomalais-
ta säveltäjää Sibeliuksesta lähtien. 
Olipa sitten kyse vanhoista tai uusista 
lauluista, aidossa tunnelmassa elävät 
runot ja laadukkaat sävellykset pitä-
vät pintansa myös tämän ajan mels-
keisessä hälymaailmassa.

Kun joulu on, lämmin leuto ja hen-
käys hellä liuottakoon jälleen rintam-
me jäitä. Nauttikaamme joulun sä-
velistä – kukin omalla luonnollisella 
äänellään laulaen tai vain yhteisessä 
joukossa myötäeläen.

Kauneimmat 
Joululaulut 
soivat jo 
40. kerran

Tavattoman paljon hankalia kysy-
myksiä, mutta ei ollenkaan helppoja 
vastauksia. Toisaalta joku viisas on sa-
nonut, että kysymykset ovat tärkeäm-
piä kuin vastaukset. Kaiken kaikkiaan 
lähimmäisenrakkauteen kuuluvat 
muun muassa avunanto, myötätun-
to ja lohduttaminen. Lohdutuksesta 
sain hyvän esimerkin 6-vuotiaalta 
pojantyttäreltäni, kun pelasin hänen 
kanssaan Afrikan tähteä. Pelaamis-
vuorollani törmäsin rosvoon, joka vei 
kaikki rahani. Parin kierroksen jälkeen 
käänsin taas rosvonappulan, jolloin 
6-vuotias lohdutti: ”Mummo, onneksi 
sinulla ei ole enää yhtään rahaa.”

Lähestymme kirkkovuoden lop-
pua ja tuomiosunnuntaita, jolloin 
kuulemme kirkoissa Raamatun teks-
tiä siitä, kuinka ratkaisevan tärkeää 
on rakkaudellinen asenne lähimmäi-
siimme.

Pirjo-Liisa Sillgren

Syteen tai saveen 

DocPoint 2013 
-elokuvafestivaalin 
ohjelmistossa:

 Au Pair
Tanskalainen dokumentti Au 

Pair seuraa kolmea nuorta filippii-
niläisnaista, jotka  työskentelevät 
Tanskassa ansaitakseen rahaa per-
heilleen. Heidän elämänsä on jatku-
vaa kamppailua epävarmojen työ-
suhteiden, erääntyvien viisumien, 
ulkomaalaisiin kohdistuvien ennak-
ko-oletusten ja koti-ikävän kanssa.

Naiset hakevat turvaa seurakun-
nasta, jonka pappi saarnaa maalli-
sen mammonan turhuudesta. Usein 
hyväksikäyttöön perustuvien suh-
teiden keskellä naisten osaksi jää 
kuitenkin tehdä mahdollisimman 
paljon töitä ja rukoilla, että kaikki 
menee hyvin. Vähät tienatut rahat 

he lähettävät perheilleen, jotka asu-
vat Filipiineillä.

Au Parin päähenkilöt ovat saa-
neet ammattikoulutuksen – silti he 
työskentelevät hyvinvointivaltiossa 
nimelliseltä tuntuvalla palkalla ja 
työaikalainsäädännöstä piittaamat-
ta. Epäkohdan paljastava elokuva 
on herättänyt runsaasti keskustelua 
muissa Pohjoismaissa.

Au Pair nähdään DocPoint-elo-
kuvafestivaalilla Helsingissä, joka 
järjestetään 22.–27. 1.2013.

Mari Hyttinen

Mari Hyttinen
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suunnitelman luonnostelutarvikkeet, 
oli sanoinkuvaamattoman tiivistä ja 
innostavaa.

Usean tunnin työn tuloksena val-
mistui suunnitelma, jonka ensisijaise-
na tavoitteena oli parantaa yhteyksiä 
ja yhteishenkeä NNKY:ssä Euroopan 
tasolla. Kun yhteishenki on vahva ja 
yhteistyö toimii, ovat nuoret naiset 
valmiita astumaan johtajien saappai-
siin. Silloin käydään käsiksi Euroopan 
NNKY:n talouteen, jäsenhankintaan 
sekä jäsenten aktiivisuuteen. Nuo-
ret haluavat panostaa strategiassaan 
myös tehokkaaseen johtajuuteen, 
joka edesauttaa tavoitteiden saavut-
tamisessa.

Nuoret naiset haluavat tukeutua 
johtajuusstrategiassaan jaettuun joh-
tajuuteen, jossa ideat ja kyvyt ovat 
kaikille yhteisiä ja hyvät käytännöt 
jaetaan kaikkien kesken. Kun joku 
on lahjakas esimerkiksi leiritoimin-
nan järjestämisessä, hän jakaa koke-
muksensa ja taitonsa toisille erityisen 
verkossa sijaitsevan kanavan kautta. 

Euroopan NNKY:t kehittävät
nuorille naisille omaa
johtajuusstrategiaa

Euroopan NNKY:iden edus-
tajien kokouksen (ERM) yh-

teydessä kokoontui myös nuorten 
naisten edustajisto. Alle 30-vuoti-
aiden NNKY:läisten tapaamiseen  
saapui lähes 20 intoa puhkuvaa 
naista ympäri Eurooppaa.

NNKY:iden nuorten naisten  ko-
kouksessa oli miellyttävä ja innosta-
va tunnelma, sillä jälleennäkeminen 
vanhojen tuttujen kanssa sekä uusiin 
samanhenkisiin naisiin tutustuminen 
on aina mielenkiintoista ja mukavaa.

Nuorten naisten 
johtajuusstrategia suunnitteille

Nuorten naisten kokoontumisen 
tarkoituksena oli kehittää suunnitel-
ma, jonka pohjalta Euroopan nuoret 
NNKY-naiset pääsevät kehittämään 
nimenomaan nuorille itselleen sovel-
tuvaa johtajuusstrategiaa. Innokkuus 
ja energia, joka meistä nuorista nai-
sista pursusi saatuamme eteemme 

Näin hyvät käytänteet ja tehokkaat 
toimintatavat ovat hyödynnettävissä 
ympäri maailmaa.

NNKY:n nuoret pyrkivät 
korkealle

Nykypäivän eurooppalaiset NNKY-
naiset ovat kokouksen tunnelmasta 
päätellen täynnä motivaatiota ja yh-
teishenkeä. Nuorten naisten itsetun-
to on korkea ja vahva, joten voimme 
ainakin päätellä, että NNKY on onnis-
tunut tehtävässään tältä osin kiitettä-
västi. Nuoret haluavat näyttää koko 
maailmalle, kuinka idearikkaus ja yh-
teishengestä voimaantuminen saa-
vat aikaan toimintaa, joka kirii koko 
eurooppalaisen NNKY-yhteisömme 
edelläkävijäksi nuorten naisten johta-
juudessa. Nuoret NNKY-naiset luotta-
vat itseensä ja ovat valmiita ottamaan 
vastuun maailmanlaajuisen liikkeen 
johtajuudesta. NNKY:n kokeneelta 
sukupolvelta nuoret toivovat tukea ja 
kokemuksen tuomaa tietotaitoa.

Arja Tiepuoli

Euroopan NNKY:iden edusta-
jat kokoontuivat Prahassa, 

Tšekin Tasavallassa 2.–4. marras-
kuuta 2012. Ensikertalaiselle Euro-
pean YWCA´s Representative Mee-
ting (ERM) oli valaiseva ja samalla 
kertaa myös motivoiva kokemus. 

Euroopan NNKY:iden edustajien 
kokouksesta sain runsaasti uusia ide-
oita sekä tahtoa kehittää paikallisyh-
distyksemme toimintaa. Tapaamisen 
keskiössä oli tärkeitä ja ajankohtaisia 
asioita, joita eurooppalaiset naiset 
joutuvat kohtaamaan jokapäiväises-
sä elämässään. Erityisesti painotettiin 
nuorten naisten johtajuutta. Nuorilla 
naisilla on myös paljon mahdollisuuk-
sia osallistua maailmanlaajan liikkeen 
toimintaan, ja NNKY:n Maailmanliitto 
haluaakin sitouttaa nuoria naisia mu-
kaan toimintaansa. Kokouksien tau-
oilla ja illanvietoissa pääsi käymään 
henkilökohtaisia keskusteluja mui-
den maiden naisten kanssa.

Kokouksia, luentoja, 
keskusteluja

Perjantaina kokous alkoi koko-
naisuudessaan. Läpikäytäviä asioita 
oli paljon ja tahti oli nopea. Ohjelma 
oli rakennettu kiinnostavaksi: välillä 
työskenneltiin pienryhmissä ja välillä 
kuunneltiin luennointia. Perjantaina 
keskusteltiin ja luennoitiin Euroo-
pan tasolla nuorten naisten johta-
juudesta. Pienryhmässä pohdittiin 
mitä johtajuus on ja mitä se merkit-
see itse kullekin. Luentoja oli myös 
NNKY:n Maailmanliiton toiminnasta 
sekä naisten oikeuksista Euroopan 
Unionissa. Ensikertalaisena ERM:issä 
sekä myös suhteellisen tuoreena 
NNKY:läisenä uutta tietoa oli paljon. 

Lauantai oli päivistä tärkein ja sil-
loin myös äänestettiin muun muassa 
uusista Euroopan komitean jäsenistä, 
jotka vastaavat käytännön työstä en-
nen seuraavaa ERM:iä. Uusi Euroopan 
komitea painottaa hyvin paljon nuor-

ten naisten johtajuutta. ERM:issä va-
litussa uudessa komiteassakin istuu 
enimmäkseen nuoria naisia. Tulevien 
vuosien toimintasuunnitelmissa pai-
notetaan nuorten naisten osuutta ja 
eurooppalaisten yhdistysten välistä 
yhteistyötä. Tulevaisuus näyttää kuin-
ka tämä toteutuu konkreettisesti.

Erilainen Eurooppa, 
samanlaiset haasteet

Ensikertalaiselle kokouksissa istu-
minen ja jatkuvasti valppaana olemi-
nen oli samalla kiinnostavaa ja raskas-
ta. Ilman kaikkia yhdistyksiä sitovaa 
rakennetta toiminta naisten aseman 
parantamiseksi eri puolilla Eurooppaa 
olisi haasteellista. Tarvitsemme yhte-
nevän rakenteen, mikä antaa yhteiset 
suuntaviivat tavoitteelliseen työhön 
tasa-arvon toteutumiseksi ja suku-
puolesta johtuvan syrjinnän eliminoi-
miseksi. Pitkiksikin muodostuneiden 
kokouspäivien merkitys liikkeen toi-
minnan kannalta oli olennainen.

Minulle kokouksen suurin anti 
oli sen ymmärtäminen, kuinka laaja 
NNKY onkaan jo pelkästään Euroo-
pan mittakaavassa, puhumattakaan 
liikkeen maailmanlaajuisuudesta. 
ERM:n jälkeen käteen jäi tuntuma 
Euroopasta, joka koostuu erilaisista 
paikallisyhdistyksistä, jotka tekevät 
työtä omalla tavallaan oman ympä-
ristönsä vaatimissa olosuhteissa. Joka 
puolella Eurooppaa yhdistykset pai-
nivat kuitenkin samankaltaisten asi-
oiden parissa kuin me täällä Suomes-
sa. Haasteet ovat samat, vain niiden 
mittakaava vaihtelee. Eurooppalaisia 
naisia koskettavat samat kysymykset: 
väkivalta ja yhteiskuntien eri tasoilla 
tapahtuva syrjintä. Ihmisten ja asi-
oiden moninaisuudessa näkyi myös 
lähimmäisyys. Vaikka tulemme eri 
maista, meillä on paljon yhteisiä asioi-
ta joihin haluamme vaikuttaa.

Katri Jussila
Helsingin NNKY:n 
johtokunnan jäsen

Ensikertalainen
ERM:issä

Euroopan NNKY:iden nuoret naiset haluavat kehittää tehokasta ja jaettua johtajuutta. Zhenni Matshkalyan Armeniasta, Oluwakemi Oguntuyi, Arja 
Tiepuoli ja Katri Jussila keskustelivat suunnitteilla olevasta johtajuusstrategiasta Celakovicen asemalla.

Oluwakemi Oguntuyi

Euroopan NNKY:iden edustajakokouksessa äänestettiin uusista komitean jäsenistä.
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The YWCA of Czech Republic 
hosted this year’s ERM of Euro-

pean YWCAs in Celakovice between 
1 - 4 November 2012. The aim of the 
ERM is to facilitate a forum for the Na-
tional YWCAs of Europe. It is the only 
regional forum for National YWCAs in 
the world. We arrived on Thursday 1 
November Meetings began on Friday 
morning and ended just before lunch 
on Sunday afternoon. The days were 
filled with different events with the-
mes and topics of relevance to the 
work we do at different levels in our 
various local associations in Europe 
and beyond. The business meeting 
was on Saturday.

There was a speaker on Fundrai-
sing, another speaker spoke about 
Key priorities for women and young 
people in Europe and there was a pre-
sentation and discussion about World 
YWCA Opportunities for Engage-
ment. We had some fun as well during 
the Czech Night, when our hostesses 
entertained us with folk songs and 
dance. We also had a cultural night 
where we all presented our countries 
to each other in different ways.  

On Friday there were three the-
mes running concurrently in diffe-
rent workshops. Violence Against 
Women and Girls, led by the YWCA of 
Great Britain; Trafficking and Migra-
tion, YWCA of Germany and Young 
Women’s Leadership by YWCA-YM-
CA Sweden. These themes are on 
the agenda of the committee of the 
YWCA of Europe. 

Trafficking and Migration
I attended the workshop on Traf-

ficking and Migration. Germany’s rep-
resentatives began by giving a histo-
rical background on contemporary 
migration to Germany and moved on 
to talk about trafficking and the work 
Germany’s YWCA does with migrants.

The German background is that 
in the years after the 2nd World War, 
people migrated to Germany to work; 
the biggest group of immigrants was 
Turkish men. Wives joined these men 
later. The speakers distinguished this 
movement as regular migration and 
not trafficking. 

According to the speakers, 95% 
of the persons trafficked to Germany 
are women. Known trafficked women 
work as prostitutes and also in the 
cuisine industry. These women live 
in uninhabitable environments, work 
several hours a day and their income 
is barely enough to sustain them.  

Men are trafficked also to work in 
construction sites. Then there are East 
European men who voluntarily mi-
grate to Germany to work. These men 
are paid as salary about half of the mi-

nimum wage in Germany; they work 
in the grey economy to make enough 
money to live on.

As can be observed from the 
descriptions above, there is an inter-
twining and some similarities bet-
ween trafficked persons and those 
who migrate voluntarily for econo-
mic reasons: they are both vulnerab-
le and subject to abuse. According to 
the speakers, there are other types of 
migrants who also find themselves in 
vulnerable situations. These include 
wives brought into Germany from el-
sewhere and au pairs. 

The YWCA of Germany co-ope-
rate with other organisations in the 
area of trafficking and migration. 
The YWCA of Germany has an Ad-
visory Centre where women can 
go to get information and support. 
Flyers about the Centre and work 
being done with immigrant women 
are distributed to places where wo-
men who might need the Advisory 
Centre’s services go. There is also a 
project called Orientation Perspec-
tives and European Network (OPEN) 
which aims to assist women from 
East Europe.

Networking
The aim of the workshop being 

information sharing and networking 
among countries, we moved on to 

The European YWCAs met 
in Czech Republic

the second part of the workshop, 
which was to discuss the work being 
done in the area of migration and 
trafficking in different countries and 
to network. Participants were more 
interested in networking and co-ope-
rating with local associations in other 
countries. 

In the course of our discussion, we 
understood that prostitution is legal 
in Germany. An offence or crime is 
committed only when the prostitute 
can prove she is being coerced into 
prostituting herself. The representa-
tive from the Netherlands also confir-
med the same is the situation in her 
country. 

Raising Awareness

Clear points that arose during dis-
cussion were that not all trafficked 
persons are women. Not all trafficked 
women work as prostitutes. There 
was also the submission that mem-
bers of the host society exploit volun-
tary immigrants sometimes by emp-
loying migrants and pay them small 
remuneration for services rendered. 
As such, we concluded on the need 
to search ourselves and ensure we do 
not sustain and support this practice 
by using services of vulnerable indi-
viduals and paying them less than 
mainstream workers. We should also 
aim to know, where possible, the 

source of the products we buy to 
avoid the trap of sustaining cheap/
slave labour. The reason being that 
oftentimes, workers are in inhuman 
conditions to produce these products 
and are paid peanuts for work done. 
We are to also raise awareness by 
telling people we know about these 
issues. We pondered if individual me-
asures are sufficient or if we should as 
local associations take action where 
and when possible. 

The YWCA movement is a good 
forum, where we could raise aware-
ness, do advocacy as well as practical 
work in the area of trafficking and mi-
gration. 

The workshop on Migration and 
trafficking was altogether a very 
good one. There was the opportu-
nity to listen to what Germany does 
in the area and a bit of what is being 
done elsewhere. The national YWCA 
of Finland does work in the area, so 
do some local YWCA associations. 
National YWCA does network wit-
hin Finnish local associations. If you 
are interested in working with other 
local YWCA associations in Finland 
or would like to know more about 
co-operating with YWCA associa-
tions outside Finland, please contact 
nnky@ywca.fi.

Oluwakemi Oguntuyi

Väkivallaton 
viikko  
muistuttaa 
läheisten 
merkityksestä 
väkivallasta 
toipumisessa

Perinteistä Väkivallatonta viikkoa 
vietetään 26.11.–2.12.2012. Väkival-
laton viikko on väkivallan vastaista 
toimintaa ruohonjuuritasolla. Viikolla 
tuetaan väkivallattomuuden kulttuu-
ria ja väkivallattomien ratkaisujen löy-
tämistä niin omassa lähiympäristössä 
kuin yhteiskunnassakin.

Väkivallattoman viikon aattona 
25.11. vietettiin YK:n kansainvälistä 
naisiin kohdistuvan väkivallan vas-
taista päivää. Viikko huipentuu Maa-
ilman aids-päivään 1.12. ja NNKY:n 
Unelmanpäivään 2.12. 

Suomen NNKY-liiton tuottamassa 
Väkivallattoman viikon aineistossa 
nostetaan esiin väkivallan traumati-
soiva vaikutus. Traumatisoiva tapah-
tuma on usein yllättävä ja odotta-
maton. Se voi olla myös toistuva ja 
pitkäkestoinen, kuten perheväkivalta 
tai lapsuudessa koettu emotionaali-
nen laiminlyönti. Selviytymisen kan-
nalta on tärkeää käsitellä ja työstää 
traumaattista kokemusta. Läheiset 
ovat usein se voimavara, joiden avulla 
moni selvittää kokemaansa. Aineis-
tossa käsitellään selviytymistä myös 
lapsen näkökulmasta. 

Väkivallaton viikko on Pohjois-
Amerikassa toimivista NNKY:istä 
vuonna 1995 liikkeelle lähtenyt kan-
sainvälinen teemaviikko, jota vietet-
tiin Suomessa ensimmäistä kertaa 
vuonna 1997. Viikkoa on aikaisempi-
na vuosina vietetty aina lokakuussa. 
Tänä vuonna ajankohta on marras-
joulukuun vaihteessa viikolla 48.

Väkivallattoman viikon ja tee-
mapäivien aineistoa tarjolla

Väkivallattoman viikon virike-
aineisto toimintaideoineen on ladat-
tavissa Suomen NNKY-liiton kotisivuil-
la www.ywca.fi. Liiton sivuilta löytyy 
toimintaideoita myös Maailman aids-
päivän ja Unelmanpäivän viettoon. 
Lisätietoa Maailman aids-päivästä on 
saatavana osoitteessa www.maailma-
naidspaiva.fi.

Oluwakemi Oguntuyi
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Uusia alkuja 
Morogoron NNKY:ssä

Tampereen NNKY ja Tansanian 
Morogoron NNKY toteuttavat 

kehitysyhteistyöhankkeen vuosi-
na 2012–2014. Hankkeessa tuetaan 
Morogoron kaupungin Kichanganin 
ja Kingon kaupunginosissa asuvia 
yksinhuoltajaäitejä ja heidän lapsi-
aan. Suomen ulkoasiainministeriö on 
myöntänyt hankkeelle kansalaisjär-
jestöille tarkoitettua hanketukea 42 
000 euroa. Tampereen NNKY:n oma-
vastuu hankkeesta on 8 000 euroa 
ja se koostuu sekä rahallisesta tuesta 
että vapaaehtoistyöstä.

Tärkeitä kohtaamisia
Tampereen ja Morogoron NNKY:t 

ovat pitäneet yhteyttä sähköpostitse 
vuodesta 2008 lähtien. Yhteys syn-
tyi henkilökohtaisten kontaktien ja 
Tansanian NNKY:n pääsihteerin vä-
lityksellä. Tampereen NNKY:n jäse-
nellä, tansanialaissyntyisellä Emma 
Palosella on ollut tässä prosessissa 
merkittävä rooli. Morogorossa oltiin 
kiinnostuneita erityisesti Tampereella 
tehtävästä yksinhuoltajaäitien tuki-
työstä. Yhdistyksen vastuunkantajien 
keskuudessa syntyikin ajatus omista 
kulttuurisista lähtökohdista rakentu-
vasta yksinhuoltajaäitien tukiprojek-
tista. Idean kiteytyessä Morogoron 

NNKY ehdotti Tampereen NNKY:lle 
yhteisen hankkeen aloittamista.

Yksinhuoltajaäitien asema 
Tansaniassa

Sosiaalityöstä kiinnostunut hal-
lintotieteen opiskelija, Morogoron 
NNKY:n jäsen Christina Mwanitu sai 
Tampereelle syntyneen kontaktin 
johdosta idean opinnäytetyönsä ai-
heeksi. Hän tutki vuonna 2010 hy-
väksytyssä lopputyössään Tansanian 
sosiaaliturvaohjelmien toimivuutta 
yksinhuoltajaäitien kohdalla Moro-
goron Kichanganin ja Kingon kau-
punginosissa. Tutkielman keskeisen 
sisällön muodostaa kyselytutkimus, 
johon osallistui 56 vastaajaa. Yksin-
huoltajaäitien lisäksi haastateltiin vi-
ranomaisia.

Opinnäytetyö osoitti kiistatta, että 
tutkittujen alueiden yksinhuoltaja-
äidit eivät hyödy olemassa olevista 
sosiaaliturvaohjelmista. Köyhyys 
vaikuttaa heidän elämäänsä monin 
eri tavoin. Äidit muodostavat syrjäy-
tyneen väliinputoajaryhmän, jota 
varten tulisi räätälöidä sen tarpeisiin 
soveltuva alueellinen tukiohjelma. 
Syrjäytyminen periytyy usein seuraa-

valle sukupolvelle, koska äidit eivät 
taloudellisista tai muista köyhyyteen 
liittyvistä syistä lähetä lapsiaan kou-
luun.

Tuumasta toimeen
Taustaselvityksen eli opinnäyte-

työn valmistuttua oli aika ottaa seu-
raava askel: Emma Palonen ja Tampe-
reen NNKY:n järjestökoordinaattori 
Annamari Herranen matkustivat mi-
nisteriön myöntämän matkatuen 
turvin hankevalmistelumatkalle Dar 
Es Salaamiin ja Morogoroon touko-
kuussa 2011. Matkan aikana hanke-
hakemuksen projektisuunnitelma 
käytiin yhdessä läpi ja suunnitelman 
sisällöstä sovittiin kohta kohdalta. 
Matkan aikana tavattiin myös tulevia 
yhteistyökumppaneita sekä vierail-
tiin Suomen suurlähetystössä, Kepan 
toimipisteessä ja Tansanian NNKY:n 
toimistolla.

Hankevalmistelumatkan jälkeen 
alkoi tiukka kymmenen päivää kes-
tänyt työputki: budjettia piti tarkistaa 
useaan otteeseen ja se vaikutti puo-
lestaan projektitoimintojen toteutta-
mismahdollisuuksiin. Sähköposteja 
lähetettiin puolin ja toisin; hankeha-
kemusta viilattiin viimeisen hakupäi-

Annamari Herranen

Tampereen NNKY:llä ja Morogoron NNKY:llä on Tansaniassa yhteinen kehitysyhteistyöhanke. Hankevalmistelun aikana oli mahdollisuus tavata yksinhuoltajaäitejä ja heidän lapsiaan. Kuvassa takarivissä 
kolmantena vasemmalta hankekoordinaattori Christina Mwanitu sekä kuvan keskellä, muita pidempänä, Tampereen NNKY:n jäsen Emma Palonen.

vän aamuun asti. Hankkeen Suomen 
koordinaattori Annamari Herranen 
matkusti junalla ja Helsingin päässä 
taksilla ministeriöön jättämään han-
kehakemuksen, ruhtinaallisesti tuntia 
ennen hakuajan päättymistä. Työnte-
ko palkittiin: joulukuussa saatiin tieto 
ministeriön myönteisestä päätökses-
tä. Hanketoiminnot on aloitettu vuo-
den 2012 alussa ja säännölliseen toi-
mintaan on päästy kesän aikana.

Hankkeen arkea
Morogorossa koordinaattorina 

toimii Christina Mwanitu. Hänen li-
säkseen hankkeessa toimii myös toi-
nen osa-aikainen työntekijä ja joukko 
vapaaehtoisia. Yksinhuoltajaäideille 
järjestetään joka toinen viikko kerho, 
joka kokoontuu Morogoron NNKY:n 
tiloissa. Kokoontumistilojen kunnos-
tamiseen on varattu pieni osa bud-
jetista. Kerhossa annetaan suunni-
telmallisesti neuvontaa ja koulutusta 
terveydenhuollosta, ravintoasioista, 
hygieniasta, naisten oikeuksista, hiv- 
ja aids-asioista, seksuaaliterveydestä, 
perhesuunnittelusta, lastenhoidosta, 
pienlainoista, pienyrittäjyydestä ja 
ympäristökysymyksistä. Lapsille py-
ritään järjestämään omaa ohjelmaa. 
Kouluttajina toimivat eri kansalais-

järjestöjen edustajat ja ammatillises-
ti kokeneet yksityishenkilöt. Äideille 
myönnetään pienlainoja Morogoron 
NNKY:n perustamasta kyläpankista. 
Vuosittain pyritään järjestämään kou-
lutusta vähintään 50 äidille.

Hanketoimintoihin kuuluu myös 
hallinnointi, johon sisältyy tehtäviä 
sekä Tansaniassa että Suomessa. Näi-
tä ovat mm. yhteistyösopimuksen 
laatiminen, taloushallinnon ja kirjan-
pidon asianmukainen järjestäminen, 
vuosittainen raportointi ministeriölle 
sekä Suomesta käsin tehtävät moni-
torointimatkat. Lisäksi ulkopuolinen 
taho tekee väli- ja loppuarvioinnit. 
Koska hankkeelle on myönnetty val-
tion tukea, on noudatettava paitsi 
valtionavustuslakia myös muita asi-
aankuuluvia lakeja sekä ministeriön 
määräyksiä.

Kauaskantoisia tavoitteita
Hankkeen ydintavoitteena on 

yksinhuoltajaäitien syrjäytymiskier-
teen katkaiseminen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että äidit ovat 
tulevaisuudessa sekä yksilöinä että 
taloudellisesti itsenäisiä nuoria nai-
sia, jotka voivat omin voimin edistyä 
elämässään ja pitää huolta itsestään 
ja lapsistaan. Pitemmällä tähtäimellä 
tavoitteena on äitien vahvistuminen 
niin, että he voivat ottaa vastuuta 
äitien tukitoiminnan jatkuvuudesta 
sekä edistää naisten oikeuksien to-
teutumista yhteiskunnassa. Yksi toi-
votuista tuloksista on sosiaalityön 
toimintamalli, jota kansalaisjärjestöt 
voisivat käyttää jatkossa eri puolilla 
Tansaniaa.

Tavoitteet on asetettu korkealle. 
Morogoron NNKY:ssä on naisia, jotka 
kantavat unelmaa yhteiskunnallisesta 
muutoksesta. He toivovat, että hanke 
olisi yksi niistä katalysaattoreista, jot-
ka saavat aikaan positiivista muutosta 
yksihuoltajaäitien asemassa. Näihin 
toiveisiin on helppo yhtyä. Aika näyt-
tää, miten realistisia unelmat ovat. On 
hyvä kuitenkin muistaa, että muutos 
alkaa yksilöistä, jotka lähtevät liikkeel-
le. Morogorossa liikkeellelähtö on jo 
todellisuutta.

Annamari Herranen

•	 Kolmisen sataa suomalaista 
kansalaisjärjestöä osallistuu 
kehitysyhteistyöhön hankkeiden 
toteuttajina tai kehitysviestinnän 
tuottajina. Suomalaisilla järjestöillä 
on ulkoministeriön tukemia hank-
keita 90 kehitysmaassa. Kansalais-
järjestöjen kehitysyhteistyön tuen 
kokonaismäärä oli 88 miljoonaa 
euroa vuonna 2011.  
Lisätietoa: www.formin.finland.fi 

•	 Sukupuolten välinen tasa-arvo, 
eriarvoisuuden vähentäminen ja 
ilmastokestävyys ovat Suomen ke-
hityspolitiikan ja kehitysyhteistyön 
läpileikkaavat tavoitteet. Lisätietoa: 
Suomen kehityspoliittinen toimen-
pideohjelma 2012 

•	 Tietoa hanketuen periaatteista ja 
menettelytavoista sekä suunnitte-
lusta: Kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyö – Hanketuen ohjeistus 
2012, Ulkoasianministeriön Kehi-
tyspoliittinen osasto 

•	 Kehitysyhteistyön palvelukeskus 
Kepa ry tarjoaa mm. monipuolista 
hankekoulutusta.  
Lisätietoa: www.kepa.fi

Christina Mwanitu
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Kuulin NNKY:stä ensimmäisen 
kerran kymmenvuotiaana 

tyttönä vuonna 1952. Berliinissä toi-
miva Protestanttisten tyttöjen työ 
kertoi Ruth van Hoogevesta, joka 
työskenteli NNKY:n Maailmanliitossa 
Genevessä, ja hänen työstään saksa-
laispakolaisten parissa. Kuulin myös 
Madrasin NNKY:tä edustaneesta nai-
sesta, joka toimi harjoittelijana Ge-
nevessä. Vuonna 1993 tapasin tämän 
intialaisrouvan uudestaan Madrasin 
NNKY:ssä. Hän oli tuolloin 75-vuotias.

Nämä ensikokemukset kertoivat 
minulle NNKY-perheen maailmanlaa-
juisesta solidaarisuudesta. Ekumeeni-
nen usko pantiin käytäntöön. Tytöille 
ja nuorille naisille avattiin mahdolli-
suuksia ja tarjottiin tilaisuuksia osal-
listua aktiivisesti yhteiskuntaan ja 
politiikkaan. 

Minusta tuli sosiaalityöntekijä 
Kansainväliseen nuorisotyöyhdistyk-
seen (Association for International 
Youth Work/Les amies de la jeune 
fille). Työskentelin erityisesti siirto-
laisten ja pakolaisten parissa samoin 
kuin ihmiskaupan ehkäisemiseksi. 
Vuonna 2005 järjestömme perusti yh-
dessä muiden naisjärjestöjen kanssa 
nykyisen Saksan NNKY:n.

Vuonna 1973 järjestetyn Naiset 
siirtolaisuudessa -seminaarin aikana 
opin Kreikan NNKY:n samoin kuin 
muiden eurooppalaisten NNKY:iden 
työstä. Vuonna 1975 minut lähetet-
tiin ensimmäistä kertaa delegaattina 
maailmanneuvostoon Vancouveriin. 
Vuosina 1979 1987 palvelin NNKY:n 
Maailmanliiton johtokunnassa. Joh-
tokunnan eurooppalaisjäsenenä olin 

automaattisesti myös Euroopan ko-
mitean jäsen. Ryhmän nuorimpana 
autoin viiden vuoden ajan Euroopan 
nuorisokonferenssien käynnistämistä 
Strasbourgiin. 

Vuodet Maailmanliiton johto-
kunnassa eivät aina olleet helppoja. 
Ekumeenisen englannin lisäksi opin 
kuitenkin paljon maailmanlaajuisis-
ta verkostoista ja siitä, kuinka nuoret 
naiset ja NNKY voivat hyötyä niistä. 

Edustin NNKY:tä Bread for the 
World / EZE -järjestössä, Maailman 
rukouspäivässä ja Protestanttinaisten 
työssä Saksassa. Kun Saksan NNKY:n 
työ vaati uudenlaista rakennetta, pe-
rustimme Saksan NNKY:n itsenäisenä 
yhdistyksenä. Se on avoin muille yh-
distyksille ja naisille, joilla on kiinnos-
tusta luoda yhteyksiä ekumeenisiin ja 
kansainvälisiin naisten ryhmiin. 

Toistaiseksi olemme vielä pieni 
mutta aktiivinen yhdistys. Saamme 
voimaa työhömme kuulumisesta 
maailman laajimpaan naisten eku-
meeniseen verkostoon sekä henkilö-
kohtaisista kohtaamisista maailman-
neuvostoissa tai naisten vierailuista 
Saksan NNKY:hyn. Tuore esimerkki 
tästä oli Kenian NNKY:n Nelly Hope 
Lukalen vierailu luonamme.  

Hanne Braun työskentelee Saksan 
NNKY:ssä ja on Saksan NNKY:n entinen pu-
heenjohtaja. 

Kirjoitus on julkaistu englanniksi osoit-
teessa http://womenleadingchange.wor-
dpress.com/2012/08/31/my-life-with-the-
ywca/

Hanne Braunilla (oik.) on paljon kerrottavaa NNKY:stä eri vuosikymmeniltä. Joka neljäs vuosi pi-
dettävissä NNKY:n Maailmanliiton kokouksissa eri-ikäiset naiset pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan.

Pirjo-Liisa Penttinen

Hanne Braunin 
elämänpituinen 
matka NNKY:ssä

Brigid Inder, Aotearoa-Uu-
den-Seelannin NNKY:n enti-

nen johtaja, nimitettiin elokuussa 
2012 kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen gender-kysymysten erityis-
neuvontantajaksi. 

Inderillä on yli 25 vuoden koke-
mus kansainvälisen oikeudenmu-
kaisuuden, naisten oikeuksien ja 
terveysalan kysymyksissä. Kokemuk-
sellaan Inder tuo syyttäjän toimis-
toon uuden näkökulman muun mu-
assa seksuaaliseen ja sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan. Inderin ura 
alkoi 1980-luvulla, jolloin hän työs-
kenteli Aotearoa-Uuden-Seelannin 
NNKY:ssä. 1990-luvulla hänet valittiin 
pitkäaikaiseksi harjoittelijaksi NNKY:n 
Maailmanliiton toimistoon Gene-
veen. – Uskon, että NNKY:llä on mer-
kittävä tehtävä tyttöjen arvostamises-
sa ja kehittämisessä toimimaan täysin 
rinnoin kaikilla elämän osa-alueilla 
ja omissa yhteiskunnissaan. NNKY 
viestittää siitä, millä eri tavoin naiset 
voivat olla eikä siitä, mitä heidän tulisi 
olla, katsoo Brigid Inder.

Uransa alkuvaiheessa Inder työs-
kenteli yhteisöprojektityöntekijänä ja 
teki vaikuttamistyötä naisten oikeuk-
sista. Hän on työskennellyt Aasia-
Tyynenmeren ja Afrikan alueilla, eri-
tyisesti Bangladeshissa, Keski-Afrikan 
tasavallassa ja Kongon demokraatti-
sessa tasavallassa. Inder on kehittänyt 
ja toimeenpannut ohjelmia, joilla on 
pyritty varmistamaan naisten osal-
listuminen rauhanneuvotteluihin 
Ugandassa ja Sudanissa. Hän on myös 
arvioinut väkivallan vaikutuksia nai-
siin ja lapsin aseellisista konflikteista 
kärsivissä maissa. Hän on suunnitellut 
konflikteihin liittyviä tiedonkeruu-
aloitteita erityisesti liittyen sukupuo-
leen perustuviin rikoksiin, naisihmis-
oikeuspuolustajien suojeluun sekä 
avustusohjelmiin sukupuoleen koh-
distuvien rikosten uhreille. Inder on 
lisäksi toiminut poliittisena neuvon-
antajana ja naisten kysymysten puo-
lestapuhujana YK-neuvotteluissa.

Brigid Inder on toiminut lukuisissa 
luottamustehtävissä. Hän on ollut pu-
heenjohtaja Association for Women’s 
Rights in Development -järjestössä, 
työskennellyt toiminnanjohtajana 
New South Walesin Community Le-
gal Centres -järjestössä Australiassa, 
Aotearoa-Uuden-Seelannin NNKY:n 
toiminnanjohtajana sekä New South 
Walesin Aids-neuvoston hiv- ja aids-

palveluiden ja ohjelmien johtajana. 
Inderin laajalla kokemuksella ja asi-
antuntemuksella tulee epäilemättä 
olemaan käyttöä kansainvälisessä ri-
kostuomioistuimessa. 

– Etusijalla toimistossamme ovat 
sukupuolinäkökulman huomioimi-
nen työn kaikilla osa-alueilla sekä 
seksuaalisen väkivallan sukupuolittu-
neen roolin tunnistaminen. Inder on 
arvostettu gender-kysymysten asian-
tuntija ja tuo tehtävään syvällistä 
näkemystä kansainvälisen rikostuo-
mioistuimen käsittelemiin tapauk-
siin, toimintaan ja institutionaaliseen 
muistiin, toteaa syyttäjä Fatou Ben-
souda tuomioistuimen verkkosivuil-
la. Haagissa sijaitseva kansainvälinen 
rikostuomioistuin on ensimmäinen 
pysyvä sopimukseen perustuva kan-
sainvälinen rikostuomioistuin. Se pe-
rustettiin tekemään loppu kaikkein 
vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin 
syyllistyneiden rankaisemattomuu-
delle. Tällaisia rikoksia ovat muun mu-

Apua tunteiden ymmärtämiseen, nimeämiseen ja ilmaisemiseen. 
Tunne taitokurssista hyötyy erityisesti ihmissuhdetyötä tekevät, 
mutta myös kuka tahansa muu, joka on kiinnostunut kehittämään 
omia tunnetaitojaan.

1.  Tunteiden dynamiikka 29.1.2013
Miten ja miksi tunteet toimivat mielessä ja kehossa? Miten välttyä tunteiden 
liialta kuormittamiselta? Miten käyttää ja ilmaista tunteita asianmukaisesti? 
Mikä on tunteen ja mielialan ero? Lisäksi perehdymme kahteen hankalaan 
tunnemykkyrään; masennukseen ja ahdistukseen.

2.  Pelko 12.2.2013
Rohkenetko pelätä? Torjuttu pelko ei pysy poissa vaan purkautuu väärällä 
hetkellä. Käsittelemmme jännitystä, paniikkia ja muita pelon muotoja, sekä 
keinoja käsitellä niitä.

3.  Viha 26.2.2013
Aggression hyvät ja hankalat puolet. Omaan tahtoon ja rajojen laittamiseen 
tarvitaan positiivista aggressiota, mutta tunnistamaton viha vie voimia ja jopa 
sairastuttaa. Vihan hallinta- ja käsittelykeinoja.

4.  Suru 26.3.2013
Menetyksiin ja luopumiseen liittyvän surutyön myötä suru asettuu, mutta 
käsittelemättömänä se jämähtää eikä irrota otettaan. Miten elää surun kanssa 
ja käsitellä ja kohdata sitä itsessä ja toisissa?

5.  Positiiviset tunteet ja unelmat  elämän voimavarana 9.4.2013
Onnellisuuteen liittyy paljon omaa vastuuta. Miten lisätä positiivisten tuntei-
den määrä ja voimaa? Miten kulkea kohti unelmia ja onnellista elämää?

Kurssin hinta on kokonaisena 150 €, tai osissa 35 €/kerta.
Kurssin järjestää Päivi Niemi yhdessä Tampereen NNKY:n kanssa.

Kurssin aika klo 18–20.30, sisältää pienen iltapalan. Osoite Hämeenpuisto 14 f.

ILMOTTAUTUMISET JA KYSELYT
Päivi Niemi, Kouluttaja,  

RE-sielunhoitoterapeutti, Psyk.EAT,  
Voimavarakeskeinen työnohjaaja, kirjailija

Paivi.niemi@tnnky.�, p. 0400 946285

TUNNETAITOKOULUTUS

assa kansanmurha, rikokset ihmisyyt-
tä vastaan ja sotarikokset.

NNKY:n Maailmanliitto onnittelee 
Brigid Inderiä nimityksen johdosta. 
Maailmanliiton varajohtaja Michel-
le Higelin toteaa innostuneena, että 
”NNKY:n Maailmanliitto on ylpeä Bri-
gidin saavutuksesta   nimityksestä 
tärkeään kansainväliseen tehtävään, 
joka tukee rikoksiin syyllistyneiden 
tuomista oikeuden eteen ja jossa ri-
kostuomioistuimelle annetaan neu-
vontaa sukupuoleen perustuvasta vä-
kivallasta ja aseellisista konflikteista. 
Tämä nimitys todistaa, että NNKY:n 
panostuksella nuoriin naisjohtajiin ja 
kansainväliseen kanssakäymiseen on 
vaikutusta. Varhaisvaiheen tuki aut-
taa heitä nousemaan vaikutusvaltai-
siin ja merkittäviin tehtäviin kaikilla 
yhteiskunnan aloilla sekä vahvista-
maan vastuuta naisten oikeuksien to-
teutumisesta.” 

Lähde: World YWCA 05/09/2012

Brigid Inder 
erityisneuvonantajaksi 
kansainväliseen 
rikostuomioistuimeen

Luonnon rauhaa luonnossa liikkujalle!
www.tunturikeimio.fi, p. 0500 209 630, Muonio

http://www.justiceforall.unsw.edu.au/

Brigid Inder
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NNKY 
palsta

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

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.

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.
Raamattu- ja lähetyspiiri joka toinen tiistai klo 13-14.30.
MLL:n perhekahvila perjantaisin klo 9-12.
Tervetuloa mukaan uudet ja entiset toimijat!

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi->paikallisyhdistykset
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 
päivystys ma ja to klo 9–12 NNKY:n toimistossa 
p. (014) 213 037, muina aikoina p. 040 740 4472.
Tilaisuudet osoitteessa Puistotori 4 ellei toisin mainita. 
Olemme myös Facebookissa -> Jyväskylän NNKY

Pe 7.12. klo 11–14 Joulumyyjäiset, otamme vastaan 
myytävää ja arpajaisvoittoja 
Su 16.12. klo 15 Wanhan ajan joulujuhla
Ma 21.1. klo 18 Ekumeeninen rukousviikko: Taize 
hartaus NNKY:llä
Tammikuussa myös lähetyksen iltapäiväkahvit, ajan-
kohta tarkentuu lähempänä.
Pe 15.–su 17.2. Retriitti sekä NNKY:n kirkkopyhä yh-
teistyössä Keltinmäen alueseurakunnan kanssa Keltinmäen 
kirkolla. Retriittiin ilmoittautuminen Keltinmäen alueseura-
kuntaan. Lisätietoja tammikuun jäsenkirjeessä.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti klo 9-11 (5 e):
4.12.  Joulukorttiaskartelu
11.12.  Mukana NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
8.1. Vuosi Abu Dhabissa, Tiina Raatikainen
15.1. Kirja, joka teki vaikutuksen, Anita Särkkä
22.1. Mitä käsityö minulle merkitsee?, Hellevi Loven
29.1. Ravitsemusneuvoja Arja Sjöholm
5.2. Armenian matkasta, Eivor Pitkänen

LAPSET JA NUORET
Nukketeatterikurssi  7–12-vuotiaille 14.1.-6.5. maanan-
taisin klo 16–18. Nukketeatterikurssilla tutustutaan eri 
nukketeatteritekniikoihin ja tyylisuuntiin (sauva-, käsi-, 
marionetti-, kahva- ja varjoteatteri) sekä  rakennetaan omat 
teatterinuket. Ohj. kuvaamataidonopettaja  Kaisu Hiltunen.
Kurssin hinta 25 euroa (sis. ohjauksen, materiaalit ja va-
kuutuksen). Sisarusalennus 5 euroa. Ilmoittautuminen 7.1. 
mennessä jklnnky@elisanet.fi tai  040 740 4472. 
Lasten muskarit keskiviikkoisin:
- VAUVAMUSKARI 3-6 kk (s.07/2012-10/2012) klo 15.15-
15.45 UUSI RYHMÄ
- 1,5-3-vuotiaat (s. 1/2010-06/2011) klo 16.00–16.30
- 3-4-v. (s. 12/2008-12/2009) klo 16.45–17.15 yksin
- 4–5-v. (s. 09/2007 - 09/2008) klo 17.15–18.00
Lasten ja nuorten pianotunnit ma ja ti iltapäivisin, kysy 
vapaita aikoja

HARRASTUSPIIRIT
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai klo 18, ohjaajina Anita 
Särkkä ja Mirja Knuuttila
ma 17.12. Maria Jotuni: Novelleja
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18, ohjaaja 
Pirjo-Liisa Sillgren, p. 050 499 4376
5.12. Marianne Fredriksson: Rakas lapsi
2.1. Anilda Ibrahimi: Punainen morsian
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiistai klo 18, 18.12., 15.1. 
ja 19.2. Ohjaaja Pirkko Sintonen
Tuunaus- ja taidetyöpaja Tuunataan vanhasta uutta, 
taiteillaan, nykerretään ja askarrellaan. Joka toinen tiistai 
(parilliset viikot) 17–20. 11.12., 8.1., 15.1., 29.1. ja 12.2.
Lauluryhmä Jännät noin joka toinen viikko ma, ti tai ke 
klo 18. Rento nuorten aikuisten lauluporukka. Laulamme 
kevyttä musiikkia laajalla skaalalla. Ei koelauluja, tule 
mukaan laulamaan kanssamme! Lisätiedot toiminnanoh-
jaajalta.
Laku-ryhmä (lauletaan ja kuunnellaan musiikkia) Muka-
vaa yhteislaulua ”lauantain toivottujen levyjen” hengessä. 
Tervetuloa! Lisätietoja Anna-Leena Pänkäläinen, p. 040 751 
7505. Perjantaisin  14.12., 4.1. ja 1.2. klo 13
HENGELLISET PIIRIT:
Exodus-raamattupiiri noin kerran kuussa ke klo 17, 
Ohjaaja Heidi Watia. Tervetuloa myös uudet osallistujat! 
Syksyn viimeinen kerta 12.12.
Svenska bibelkretsen joka kuukauden 1. maanantai klo 
10, 3.12., 7.1. ja 5.2. Ohjaaja Pekka Paulasto 040 727 3658.

Jäsenmatka Lofooteille heinä-elokuun vaihteessa!

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.

Käsityökahvila 30.11. klo 13-14.30. Ota oma käsityösi 
mukaan ja tule tapaamaan muita samanhenkisiä! 
Aivojumppaa ma 3.12. klo 13 käsityökerhon yhteydessä. 
Tervetuloa, kaikille avoin!
Joulumyyjäiset la 15.12. klo 10-13. Leivonnaisia ja käsi-
töitä. Lahjoituksia ja talkoolaisia otetaan vastaan. 
Jouluglögit ti 18.12. klo 18. Tervetuloa!
Kamalien äitien kahvila to 24.1.2013 klo 17.30-19.
Käsityötarvikkeiden kirpputori la 2.2.2013 klo 10-13.
Piirustus- ja akvarelliryhmä, Kuvataiteilua! –ryhmä 
ja kirjallisuuspiiri jatkavat keväällä: nnky.oulu@co.inet.fi
Kamalat äidit -vertaisryhmä yhden vanhemman per-
heiden äideille. Ryhmässä keskustellaan äitinä olemisesta, 
arjen tilanteista, rajojen asettamisesta lapsille ja äitejä 
kulloinkin askarruttavista asioista. Ryhmään mahtuu kerral-
laan 8 -10 äitiä. Kokoonnumme 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 
4.4., 25.4., 16.5., 6.6. ja 13.6. klo 18–20. Paikka on Isokatu 
47. Ryhmä on maksuton Yhden vanhemman perheiden 
yhdistyksen jäsenille, muille 50 e. Ohj. aluekoordinaattori 
Ulla Sauvola ja vertaisäiti Riitta Havela. Ilmoittautuminen 
ulla.sauvola@yvpl.fi tai 050 342 2185.

Kutsuttu välittämään -koulutus (30 h) – kriisiraskausti-
lanteessa olevan tytön kohtaaminen
17.-20.1.2013. (to ja pe 17-21, la ja su 9-17) Oulun NNKY:llä,  
Isokatu 15. Kouluttajina erityislastentarhanopettaja Outi 
Papunen ja Annette Taipalus Tampereen NNKY:n Itu-pro-
jektista ja lääketieteen asiantuntijoita. Kurssimaksu (30 e) 
sisältää kurssimateriaalin ja kahvit. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset: Outi Papunen, p. 050 401 5567 tai itu(at)tnnky.fi. 
Kutsuttu välittämään -koulutus antaa valmiudet kriisiras-
kaustyössä toimimiseen kristillisestä viitekehyksestä käsin. 
Koulutus sisältää käytännön harjoituksia ja kotitehtäviä, ja 
sen läpikäymisestä saa todistuksen. www.ituprojekti.net.

Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan Äiti Teresan peittoja. 
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään monipuolisesti 
käsitöitä. Sisältö vaihtelee toiveiden mukaan. 
Hiljaisuuden rukoushetkeä vietetään keskiviikkoisin klo 
19 tuomiokirkon kryptassa. Teetä on tarjolla klo 18.30. Järj. 
Sinapinsiemen, Oulun NNKY ja tuomiokirkkoseurakunta.
To klo 13-17 avoimet ovet. Tule kahvittelemaan ja poikkea 
samalla kirppiksellä!  
Kirpputori avoinna torstaisin klo 16-18 Asemakatu 15:ssä, 
käynti kellariin sisäpihan kautta.

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

Lähetyspiiri kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina 
klo13, Pirkkalan kirkon kerhotalossa.  

Savonlinnan   NNKY
Lisätietoja: pj. Ulla Juuti, p. 044 322 9371, 
ulla.juuti@suursaimaa.com, siht. Marja-Leena Pykäläinen, 
p. 0440 520 524, marra@suursaimaa.com

Sysmän NNKY
Lisätietoja: pj. Virva Hokkanen, 
Havulantie 40, 19770 VALITTULA
p. 040  735 3242, virva.hokkanen@phnet.fi

Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F, 33210 Tampere
p. (03) 254 4000, f. (03) 254 4044
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
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

TILAISUUDET
Itsenäisyyspäivän aaton gaalajuhla ke 5.12. klo 18 
Puistosali. Juhlistamme itsenäisyyspäivää tyylikkäästi ja 
rennosti. (Pukukoodi: juhlapuku tai vastaava)
Ilmoittautumiset: Marjatta Muilu p. 050 307 4074 tai 
marjatta.muilu@tnnky.fi

TYTTÖRYHMÄT
The Tyttis -iltapäiväkerho 3.-5.-luokkalaisille tytöille
pe klo 14-17, Siskolikan kahvila, Moona Ranta ja Piia 

Tiedot Näkyvän Naisen 
NNKY-palstalle:
Numeron 1/2013 aineistopäivä on 7.1. 2013.
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.
 
Ruusukuja 76 -näyttely 27.11.-2.12. Kampin kappelissa, 
Simonkatu 7. Näyttely haluaa lisätä keskustelua ja herätellä 
näkemään lähisuhdeväkivallan vaikutukset yhteisöissä, 
joissa elämme. Näyttely auki kappelin aukioloaukoina 
ma-pe 7-20, la-su 10-18. Yhteistyössä Kampin kappeli ja 
Helsingin NNKY.  Vapaaehtoiseksi päivystäjäksi ilmoittautu-
miset taija.elste@evl.fi.
Unelmanpäivä 2.12.2012 klo 14. Tule unelmoimaan 
ensimmäisenä adventtina hehkeistä kasvoista, kiiltävistä 
hiuksista ja hyvin voivasta vartalosta! Ekokampaaja Leena 
Selin kertoo ja tekee jotain näytösluontoisia hoitoja.

KEVÄT 2013
MENNYTTÄ AIKAA ETSIMÄSSÄ ke klo 18-19.30 Kirjas-
tonhoitaja Leena Laakso luennoi seuraavista aiheista:
30.1. Mika Waltarin Kieku ja kaiku 80 vuotta 27.2. Martta 
Wendelinin elämä ja taide 27.3. Tarinaa suomalaisista 
pääsiäiskorteista. Aiheeseen johdattelee kirjastonhoitaja 
Leena Laakso.

KÄDENTAITOKURSSIT torstaisin klo 17-20. 
Kaikille avoimia ja maksuttomia. Ohj. Marika Karttunen.
10.1. Helmirannekoru
7.2. Vetoketjupussukoita

RAAMATTUA LÖYHÄPIPOISESTI sunnuntaisin 
klo 17-18 (13.1.-17.3.). Löyhästi Raamatun maailmaan 
johdattelee Liisa Siikanen.
13.1. Kaupunkilaisesta maalaiseksi - Jumalan sana on 
laki Aabrahamin elämässä 1 Mooses 12-25 20.1. Jeesus 
Vanhalla puolella 27.1. Miesten kertomaa neljässä evanke-
liumeissa - Armosta me olemme pelastetut 3.2. Jeesuksen 
ihmeellinen elämänkaari ennen ja jälkeen syntymän

IKONINMAALAUSKURSSI Kevään 2013 ikoninmaalaus-
kurssi alkaa 15.1. ja kokoontuu tiistaisin klo
17-20 toimitilassa. Kurssilla jokainen osallistuja maalaa 
oman ikonin valmiille pohjalle. Hinta 100 €/jäsenet ja 120 
€/muut. Lisäksi ikoninpohja maksaa n. 50 €. Ohjaajana 
ikoninmaalari ja -restauroija Ivanka Kortzanova. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset www.hnnky.fi, hnnky@hnnky.fi tai 
p. 044-5944 528.

MUSIIKKILEIKKIKOULU Muskarin kevätkausi alkaa 
10.1.2013 Agricolan kirkolla, Tehtaankatu 23. 
Ryhmiä on 0-5-vuotiaille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
kevään muskariryhmiin nettisivuillamme www.hnnky.fi.
Tiedustelut hnnky@hnnky.fi tai p. 044 5944 528.

NUORISOTOIMINTA
Kevään Tyttöjen Tupa -kerhot alkavat viikolla 3.
ma klo 14–16 (2.-4.-lk) Hard Gospel Cafe, Kahvikuja 3 ke klo 
14.30–16.30 (4.-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 tytto-
tyo@hnnky.fi, 045 8600 922.
Tyttöjen ja poikien harrastekerhot jatkuvat viikolla 3. 
Vapaita paikkoja voi kysyä toimistolta hnnky@hnnky.fi tai 
p. 044-5944528.

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

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 

Ke 5.12. Klo 13 raamattupiiri. Luukkaan ev. 14. luku
Kuoro kokoontuu harjoituksiin ti klo 14–15.15. Tule mu-
kaan vaikka kokeeksi, olet tervetullut! Ota yhteyttä: Saara 
p.  (017) 261 4500 tai Hanna p. 0400 646 929. 
Perhekahvilan pikkujoulu ma 10.12. klo 9.30–12
NNKY:n j o u l u j u h l a  maanantaina, 17.12. klo 18 
(Huomaa muuttunut aika!)
Tapanintapaaminen  26.12.  klo 14. Joululauluja, pientä 
purtavaa. Tervetuloa!
Uuudenvuodenjuhla lähetyksen merkeissä 1.1. klo 14
Tammikuun ystäväiltapäivä su 13.1. klo 14
Lähetys- ja raamattupiirit alkavat ke 9.1. klo 13 raamat-
tupiirillä
Itu-ryhmä tied. Riitta p. 044 321 2725

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. 

Toiminnassa mm. vertaisryhmiä senioreille ja äideille, 
Naisen Arjen Unelmat ja nuorten chillaus -illat, voimavara – 
kurssit, parisuhdeillat, retket, myyjäiset ja kirppikset.

2.12. Uskalla unelmoida – NNKY:n Unelmanpäivä
5.12. Markkinakahvila klo 8–13    
12.12. NArU-ilta syvävenyttelyä ja rentoutusta klo 18 

TAMMIKUU 2013              
Nuorten illat alkavat tammikuun lopulla. Joka kuukauden 
viimeinen keskiviikko tyttöjen ilta: teemoina ihonhoito/
meikkaus/kampaus/seurustelu.
Aikuisten NArU-illoista tiedotetaan sähköpostilla myöhem-
min.
2.1.13 Markkinakahvila klo 8–13     
10.1.13 Hellimö-retki Orimattilaan. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut puh. 050 5453 038, ywca@phnet.fi 
Toimistomme päivystää ke ja to klo 9–14

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

Joulujuhla to 13.12. srk-keskuksen yläsalissa klo 16.30. 
Joululauluja kanttori Suvi Tirronen ja hartaus pastori Sari 
Martikainen, joulupuuro ja torttukahvit.  Järjestelyjen 
vuoksi ilmoittautumiset 10.12. mennessä, Mirja Tarssanen 
p. 050 340 8698,  (015) 260 348, mirja.tarssanen@pp.inet.fi

Jäsenillat 2013 srk-keskuksen yläsalissa klo 16.30 alkaen:
to 17.1. ”Mannerheim ja Mikkeli” – vieraana Mikkelin Klubin 
puheenjohtaja, nimismies Mikko Pöyry.
to 14.2. Vuosikokous, mukana NNKY-liiton järjestösihteeri 
Riitta Räntilä 
to 14.3. Pääsiäisen perinteitä
to 11.4. Maanpuolustuksesta ajankohtaista
to 16.5. ”Kevyesti kesään” 
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Oikeudellista neuvontaa paperittomille 
siirtolaisille ja heitä kohtaaville 
Paperittomat-hankkeessa neuvotaan paperittomia siirtolaisia ja heitä kohtaavia oikeudellisissa ky-
symyksissä sekä tiedotetaan paperittomien oikeuksista. Hankkeessa tuotetaan tietoa paperittomien 
tilanteesta Suomessa ja edistetään paperittomien ihmisoikeuksien toteutumista. Hankkeen aikana 
tullaan perehtymään paperittomien sivistyksellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Hanketta rahoittaa Ra-
ha-automaattiyhdistys ja sitä koordinoi Pakolaisneuvonta ry. 
Lisätietoa osoitteessa: www.paperittomat.fi

Puhelinneuvonta: 045 237 7104, päivystys maanantaisin klo 15-16
Sähköpostineuvonta: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi
Neuvonta on aina luottamuksellista ja halutessasi anonyymia.

Kasvokkain: Lakimies päivystää Global Clinicillä sen aukioloaikoina. Global Clinic on vapaaehtoisten 
lääkärien pitämä terveyspiste, jonka sijainti on salainen. Voit tulla paikalle myös ilman ennakkoilmoi-
tusta. Lakimies neuvoo suomeksi, englanniksi ja ranskaksi. Tapauskohtaisesti on mahdollisuus myös 
tulkin käyttöön. Emme vie yksittäisiä juttuja oikeuteen tai tee asiakirjoja. Neuvonta on maksutonta. 

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton jäsenlehti 
(112. vuosikerta)

Medlemsblad för Förbundet KFUK (årg. 112)

Päätoimittaja/Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen

Osoite/Adress Pohjoinen Rautatiek. 23 B, 00100 Helsinki/ 

Norra Järnvägsgatan 23 B, 00100 Helsingfors

Sähköposti/E-post nnky@ywca.fi, mari.hyttinen@ywca.fi

Puhelin/Telefon (09) 4342 290 

Telefax (09) 4342 2920

Internet  www.ywca.fi

Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Mari Hyttinen 

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

Taitto/Layout Mari Hyttinen

Nyt
uutiset

®
Toimituskunta/Redaktionsråd Hilkka Lahti (Oulun NNKY), 

Monika E Pensar (Helsingfors KFUK), Saana Torniainen (Helsingin NNKY), 

Sirkka Vepsä (Joensuun NNKY), Marina Mustametsä (Joensuun NNKY)

Tilaukset ja osoitteenmuutokset/ 
Prenumerationer och adressförändringar 

Leila Variola p. (09) 4342 2911, leila.variola@ywca.fi

Tili/Giro 800017-55602

Painos/Upplaga 3 200
Painopaikka/Tryck Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere 2012

ISSN 1797-8149
Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja Pohjoismaihin 

25 e, muualle 30 e. Vuosikerta sisältää kuusi numeroa.

För utomstående prenumeranter en årgång i hemlandet och de nordiska länderna 25 e, 

andra delar av världen 30 e. Årgång innehåller sex nummer.

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti/
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund

Uskalla unelmoida: 
● 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
Kankaanpää
Harrastava iltapäivä -kerho Aleksanterin koulun 3.-luok-
kalaisille tytöille ke klo 14.30 – 16.30 yhteistyössä Tampereen 
kaupungin kanssa, Nina Lehtinen 

MONIKULTTUURISET NAISTEN RYHMÄT
Kansainvälinen naisten olohuone, ke klo 10-12 Siskolikan 
kahvila, Marjatta Muilu
Thai-naisten ryhmä, pe klo 9–12 Siskolikan kahvila, Merja 
Newbould

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sali, Heli Mäenpää
Gospel-liikunta, kausi päättyy 23.11.

ITU – NEUVONTATYÖ
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa ja raskauden 
keskeytyksen jälkikriiseissä oleville tytöille ja naisille

Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia raskaustestejä, 
avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeenpuisto 14 F, 3. 
krs, p. (03) 254 4055, 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 torstaisin klo 10–13. alk. 23.8. Tukea vanhem-
muuteen 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 
Tiedustelut: 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
Sofian Pysäkki
Suomen kielen ja kulttuurin opetusryhmät maahan-
muuttajille:
Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutustilat, Satakunnankatu 31 
C, 3. krs
Syyskurssi 13.8.–20.12.
Puhelinaika ma–pe klo 12.15–15, p. (03) 254 4054 tai 050 9957 
696. Tiedustelut muina aikoina: sirkku.lukkarinen@tnnky.fi

PARTIOLIPPUKUNTA TAMPEREEN LOKIT RY – 85. Juhlavuosi
Pamaus -partiotilat, käyntiosoite Satakunnankatu 31 B 3. 
krs, postiosoite Tampereen Lokit ry, Hämeenpuisto 14 F 33210 
Tampere. 
Partiosihteeri Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041, 
marjatta.muilu@tnnky.fi
Lippukunnanjohtaja Leena Valta, p. 041 544 8116, 
leenava@gmail.com
www.tampereenlokit.fi, löydät Lokit myös Facebookista

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 

Joulukahvit 16.12. klo 16

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 4.12. klo 14

 
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

2.12. Unelman päivän lyhtyvaellus, yhteistyössä Tallukajat 
ja ev.lut. seurakunta
Toimintaamme kuuluvat mm. etä-äitien ryhmä, jäsenillat, 
virkistysviikonloppu, teatteriretket,  naisten päivän -tapahtuma 
kirjastolla, Pienimmän lantin yhteisön lanttihartaus Maijan 
kammarilla ja Unelman päivän -lyhtyvaellus. Uusia toiminta-
muotoja putkahtelee vuoden mittaan.

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

Luonnon rauhaa
luonnossa liikkujalle!

www.tunturikeimio.fi
p. 0500 209 630

Näkyvä Nainen uudistuu 
Suomen NNKY-liitto aloittaa julkaisuyh-

teistyön Kotimaa Oy:n kanssa. Sopimuksen 
tavoitteena on tuoda NNKY näkyvämmin 
mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa toimii so-
pimuksen mukaan Näkyvä Nainen -lehden 
kustantajana ja vastaa jäsenlehden graa-
fisesta toteutuksesta, taitosta, painami-
sesta ja jakelusta. Suomen NNKY-liitto on 
lehden tilaaja ja julkaisija. Näkyvän Naisen 
toimitussihteerinä toimii edelleen Suomen 
NNKY-liiton tiedottaja ja päätoimittajana 
pääsihteeri. 

Suomen NNKY-liiton hallituksen kokoukset 
Suomen NNKY-liiton hallitus kokoontuu kevätkaudella 2013 seuraavasti:
9.2. (paikallisyhdistysavustukset), 9.3. (tilinpäätös), 13.4. (kiinteistöt) ja 8.6. (strategia).

NNKY-liitto toivottaa 
jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen 
rauhallista joulua ja 
siunausta vuodelle 2013!

Pia Öhman on valittu Naisjärjestöjen Keskuslii-
ton hallitukseen
Suomen NNKY-liiton edellinen puheenjohtaja Pia Öhman on valittu Naisjärjestöjen Keskuslii-
ton hallituksen jäseneksi kaudelle 2013-2015 kolmanneksi suurimmalla äänimäärällä. Suomen 
NNKY-liitto on aktiivisesti mukana edistämässä sukupolvien välistä yhteistyötä naisjärjestö-
jen lähes puolimiljoonaisen jäsenjoukon keskiössä. Naisjärjestöjen Keskusliitto on perustettu 
vuonna 1911 ja siihen kuuluu 61 jäsenjärjestöä.

Toimiston joulu Suomen NNKY-liiton toimisto on joululomalla 21.–31.12.2012. 

Förbundet KFUK önskar 
sina medlemmar och 
samarbetspartners 
en fridfull jul och  
ett välsignat år 2013! 
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Suomen NNKY-liiton kokous oli koolla 

nyt ensimmäisen kerran uusien sään-

töjen mukaisesti. Jäsenyhdistyksillä oli myös 

ensimmäisen kerran mahdollisuus osallistua 

kokoukseen kirjeitse. Yksikään yhdistys ei 

tätä osallistumismahdollisuutta kuitenkaan 

käyttänyt. 

Kokouksen käsittelyssä olivat sääntömääräi-
set asiat. Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja 
Tuuli Raamat kertoi hallituksen selonteossa, 
että kuluva vuosi on edennyt suunnitelmien 
mukaisesti. – Uusi ilme on viety päätökseen ja 
ensi vuonna  tavoitteena on saada NNKY-yhdis-
tykset käyttämään uutta logoa. Tänä vuonna 
olemme laatineet suomalaiselle NNKY-liikkeelle 
neljä teemasanaa, joista vuoden 2013 avaa roh-
keus.

 
Vuoden 2013 NNKY-toiminnassa rohkeutta 

on: 
•	 toimia yhdessä eri sukupolvien ja eri 

kulttuureista tulevien naisten ja tyttö-
jen kanssa, 

•	 toimia kansainvälisenä ja ekumeenise-
na järjestönä paikallisella tasolla, 

•	 tehdä kristillinen sisaruutemme tunne-
tuksi ja 

•	 käyttää resurssimme näkyvän kristilli-
sen sisaruuden edistämiseksi.

Varainhankintaa varten on vuodelle 2013 
haettu keräyslupaa kahteen käyttötarkoituk-
seen: nuorten naisten johtajuuskoulutuksen 
kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä naisten ja 
tyttöjen asumisturvallisuuden parantamiseen 
ja turvallisuuden lisäämiseen (Liberia). Liiton 
keräyslupa koskee vain kyseisiä käyttötarkoi-
tuksia, ja jos NNKY-yhdistyksissä halutaan ke-
rätä varoja johonkin muuhun tarkoitukseen, on 
keräyslupa haettava omalta paikkakunnalta.

Monipuolista toimintaa 
vuonna 2013

Tunturikeimiöllä liitto järjestää NNKY:n omat 
viikot 3.–.8.6. ja 26.–30.8. Lisäksi kaikille NNKY:n 
Akatemiaan viime vuosina osallistuneille on tar-
jolla vaellus Tunturikeimiöllä 23.–28.8. Erityises-
ti nuorille naisille suunnattu koulutus NNKY:n 
Akatemia järjestetään Jyväskylässä kolmena vii-
konloppuna helmi-, maalis- ja huhtikuussa.  NN-
KY-tunnustuspalkinto jaetaan Maailman NNKY-
päivänä 24.4. Helsingissä. Palkinnon kohteena 
on nuorten aikuisten mielenterveyttä edistävän 
työn tukeminen.  Liitto tuottaa aineistoa erilai-
sia teemaviikkoja ja -päiviä varten ja osallistuu 
yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtu-
miin kuten Kirkkopäiville Kuopiossa 17.–19.5. 
ja Maailma kylässä -festivaalille Helsingissä 25.–
26.5., joissa NNKY-toimintaa esitellään tapah-
tumavieraille. Vapaaehtoiset ovat tervetulleita 
mukaan tapahtumiin eri tehtäviin!

Hotelli Helkassa 
tyytyväiset asiakkaat

– Syksyllä tehdyn asiakastyytyväisyystutki-
muksen tulokset olivat huippuluokkaa. Tyyty-
väiset asiakkaat antavat meille uskoa tulevaan,  
tämä on vahvuutemme. Tyytyväinen asiakas 
tulee takaisin ja suosittelee Hotelli Helkaa tutta-
villeen. Hyvin monet matkailijat tekevät hotelli-
valintansa sen perusteella, miten asiakkaamme 
meitä Internetissä eri matkailusivustoilla kom-
mentoivat. Kiinteistömme on kunnossa, hotelli 
on siisti, mutta tärkein on henkilöstö.  Palvelun 
laatuun olemme Helkassa panostaneet vuosi-
kymmenet, sanoi Hotelliyhtymä Oy:n toimitus-
johtaja Henry Laine. Helka on kotimainen ja yk-
sityinen hotelli, jonka kaikki osakkeet omistaa 
Suomen NNKY-liitto.

– Hotelli Helka on yksi kuluvan desingn-
pääkaupunkivuoden nimikkohotelleista. Tältä 
yhteistyöltä odotimme enemmän, mutta nyt 
on todettava, että kesää lukuun ottamatta mi-
tään merkittävää kysynnän lisääntymistä ei ole 
tapahtunut. Kuluva tilikausi tulee päättymään 
tappiollisesti johtuen näistä odotuksista. Toki 
osa tätä tarkoitusta varten tehdystä markki-
noinnista tuottaa myös tulevina vuosina, sel-
vensi Henry Laine. 

Suomen NNKY-liiton kokouksen päätti Pie-
nimmän lantin yhteisön (PLY) lanttihartaus Outi 
Piiroinen-Backmanin johdolla. Pienimmän lan-
tin yhteisö on maailmanlaajuinen ekumeeni-
nen naisten rukousliike, jonka toimintaidea on 
yksinkertainen: kukin tallettaa oman maansa 
”pienimmän lantin” joka kerran rukoillessaan 
rauhan, oikeudenmukaisuuden ja sovituksen 
puolesta. Toimintaan on helppo osallistua: 
monet toimivat itsenäisesti ja rukoilevat PLY:n 
rukousaatteen mukaisesti kotonaan tai osallis-
tuvat rukouspiireihin tai -ryhmiin. Kerran vuo-
dessa lantit kootaan ja ohjataan yhteisön tilille. 
Näin kertyneillä varoilla tuetaan naisten projek-
teja eri puolilla maailmaa. 

Mari Hyttinen

NNKY kokoontui
ensimmäisen kerran uusien sääntöjen mukaisesti

Suomen NNKY-liiton kokous 17.11.2012:

Mari Hyttinen

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry) 
on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainväli-
nen naisten ja tyttöjen liike. NNKY toimii rekisteröity-
neenä 108 maassa noin 23 000 paikallisen toimija-
verkoston voimin. NNKY:n toiminnassa painotetaan 
kasvua erilaisuuden kohtaamiseen ja rohkaistaan 
eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä aktiivisesti osallistumaan 
yhteisönsä toimintaan ja päätöksentekoon niin pai-
kallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Suomen 
NNKY-liitto toimii Suomessa itsenäisiä NNKY-yhdis-
tyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjärjestönä, 
joka kouluttaa, tiedottaa ja hoitaa kansainvälisiä 
yhteyksiä. NNKY-yhdistyksissä eri puolilla Suomea 
kokoonnutaan monimuotoisen vapaaehtois- ja har-
rastustoiminnan sekä vaikuttamistyön merkeissä.

Hotelliyhtymä Oy:n toimitusjohtaja Henry Laine kertoi kokousväelle odottaneensa nykyistä parempaa tulosta designpää-
kaupunkivuoden markkinointiyhteistyöstä.  – Tyytyväiset asiakkaat ovat Hotelli Helkan vahvuus.

Suomen NNKY-liiton kokoukseen osallistui ilahduttavan paljon NNKY-yhdistysten edustajia ja tarkkailijoita. Kokousta edelsi 
uuden ilmeen ja logon käyttöönoton koulutus. Kymmenkunta NNKY-yhdistystä on ottanut yhteisen logon käyttöön.


