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Rohkea askel

Suomen NNKY-liitto sai viime vuoden 
aikana uuden graafisen ilmeen ja ni-
mikin uudistui. Tänä vuonna tee-
mamme on rohkeus ja aloitamme uu-

den vuoden rohkeasti tekemällä jäsenlehdel-
le ulkonäköuudistuksen. Ensimmäinen uudet 
kasvot omaava lehti on nyt kädessäsi. Palaut-
teesi on tervetullutta!

Tämä lehti voi toimia myös kutsukortti-
na, tervetulotoivotuksena. NNKY:ssä on tilaa 
uusille toimijoille, jäsenille ja tukijoille. Toi-
nen rohkea tavoite tämän vuoden toiminnal-
le onkin se, että jokainen jäsen kutsuu mu-
kaan yhden uuden ihmisen. Kansainvälisen, 
paikallisesti toimivan NNKY-liikkeen piiris-
sä voi toteuttaa monta asiaa ja unelmaa. Yhteiseen hyvän tekemi-
sen piiriin liittyvät jäsenet ja toimijat kaikissa maanosissa. Olem-
me sitoutuneet tukemaan Liberian NNKY:n toimintaa rauhan ja 
turvallisuuden rakentajana. Meillä on rohke-
utta sekä katsoa tavoitteita rakentavan kriit-
tisesti että sitoutua liikkeen kehittämiseen. 

NNKY:t voivat olla kotimaisen takuun 
toteuttajia: vuoden alussa voimaan tullut nuo-
risotakuu on haaste kaikille nuorisotoimialal-
la toimiville ja kuntapäättäjille. Kaikille alle 25-vuotiaille sekä alle 
30-vuotiaille vastavalmistuneille on tarjottava työ-, harjoittelu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden sisällä 
työttömäksi ilmoittautumisesta. Tähän kuuluu myös koulutusta-
kuu jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle. Tästä takuusta ei saa tul-
la pompottelua, odottelua tai politikointia, nyt tarvitaan yhteistä 
uskoa tulevaan. Nuorisotakuun myötä puhe nuorten syrjäytymises-
tä alkaa kääntyä teoiksi. Näitä tekoja tehdään myös NNKY:issä tar-
joutumalla takuun toteutumispaikoiksi.

Kun opimme tuntemaan toinen toisemme, hyväksymme toinen toi-
semme ja yhdessä tunnustamme yhteisen uskomme, voimme löytää 
tien yhteiseen, uskottavaan kristilliseen todistukseen. Kun pidämme 
huolta toisistamme ja tunnemme oikeutemme, voimme tukea naisia 
ja tyttöjä kantamaan vastuuta omasta elämästään ja yhteisöistään. 

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

Kutsu mukaan 
yksi uusi ihminen
tänä vuonna!
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NNKY (Nuorten Naisten Kris-
tillinen Yhdistys ry) on eku-
meeninen, monikulttuurinen ja 
kansainvälinen liike, jossa eri-
ikäisiä naisia ja tyttöjä rohkais-
taan kohtaamaan erilaisuutta ja 
osallistumaan oman yhteisön 
toimintaan ja päätöksentekoon.

Liity jäseneksi
NNKY-yhdistyksissä voit har-
rastaa, vaikuttaa, opiskella, oh-
jata kerhoja, järjestää tapahtu-
mia, tehdä vapaaehtoistyötä, 
kantaa vastuuta tai tuoda toi-
mintaan oman osaamisesi. Suo-
men NNKY-liiton luottamus-
tehtävissä pääset vaikuttamaan 
naisten ja tyttöjen elämään liit-
tyviin yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin ja hyvinvointiin sekä 
osallistumaan kansainväliseen 
järjestöyhteistyöhön. 

Jäsenetuja ovat muun muas-
sa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja 
jäsenalennukset Tunturikeimi-
öllä Muoniossa sekä Hotelli Hel-
kassa Helsingissä.

Lisätietoja:
Suomen NNKY-liitto 
toimistonhoitaja Leila Variola 
p. (09) 4342 2911 
leila.variola@ywca.fi 1088

www.ywca.fi
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7 Onnittelut
Suomen NNKY-liiton pääsih-
teeri Pirjo-Liisa Penttinen sai 
rovastin arvon ja puheenjohta-
ja Tuuli Raamat Viron valtion 
kunniakirjan.

8 Islantilainen 
Sigrún Gísladóttir: 
NNKY on tuonut siunausta 
elämääni.

9 Toivomme 
palvelevamme teitä 
paremmin
Kuulumisia Ghanasta, jossa 
NNKY on toiminut viisi vuo-
sikymmentä.

Näkyvä Nainen 2013 
NN 2: Naiseus ja 
hyvinvointi
• Aineistopäivä 25.2.
• Lehti ilmestyy 4.4.
NN 3: NNKY 
(Kotimaa-lehden liite)
• Aineistopäivä 10.4.
• Lehti ilmestyy 23.5.
NN 4: Sadonkorjuu
• Aineistopäivä 12.8.
• Lehti ilmestyy 12.9.
NN 5: Naiset luovat 
turvallisen maailman 
(Kotimaa-lehden liite)
• Aineistopäivä 18.9.
• Lehti ilmestyy 31.10.
NN 6: Sisaruus
• Aineistopäivä 4.11.
• Lehti ilmestyy 12.12.

HAVAHDU 
NAISTEN 
HÄTÄÄN!

Uskomaton nainen -konferenssit
Helsinki, Temppeliaukion kirkko 
perjantaina 12.4.2013
Ylöjärven seurakuntakeskus
lauantaina 13.4.2013

Kansainvälinen Hanna-työ 
jakaa Siskolle kans. 
Perustaja Marli Spieker 
Yhdysvalloista kertoo miten.

Ter
vetu

loa

9 Teemapäiviä ja 
tapahtumia
Maailman rukouspäivää 2013 
vietetään teemalla Minä olin 
koditon, ja te otitte minut luok-
senne.
Uskomaton nainen -konferens-
sissa Helsingissä Temppeliauki-
on kirkossa 12.4.2013 mukana 
myös Maailman rukouspäivä ja 
Pienimmän lantin yhteisö.

10 Motivaatio kasvoi 
Etelä-Koreassa 
NNKY:n naiset etsivät ratkai-
suja naisiin kohdistuvan väki-
vallan pysäyttämiseksi. 

10 Lukijan toive: 
Neuleliivin ohje

11 Nuoret näkevät 
tulevaisuuden  
harmaana
Nuorisotoimialan ammatilli-
nen väki oli koolla NUO-
RI2013-päivillä Jyväskylässä.

11 Osallistu
Suomen NNKY-liitto etsii jäl-
leen tunnustuspalkintoehdok-
kaita. Anna myös palautetta 
Näkyvän Naisen uudesta ulko-
asusta.

12 KFUK: 
Flickan i bussen

12 Kirjoja, kirjoja

13-15 NNKY-palsta
Haluatko tulla mukaan toimin-
taan? NNKY-palstalta saat li-
sätietoa tapahtumista.

10

8

6

Mitä 
Afganistanin 
naisille kuuluu 
nykyään? 

KANNEN KUVA: MArI HYttINEN
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Kamalat äidit 
-toiminnalle tukea
 Raha-automaattiyhdistys esittää Ou-
lun NNKY:lle avustusta Kamalat äidit 
-toimintaan vuosille 2013–2014. Toi-
minta käynnistyy, mikäli valtioneuvos-
to vahvistaa tammi–helmikuussa Ra-
ha-automaattiyhdistyksen sille esittä-
män avustusehdotuksen.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus-
ehdotus murrosikäisten lasten äitien ver-
taistukeen on tälle vuodelle 34 000 eu-
roa ja seuraavalle vuodelle 37 000 euroa.

Projektin tarkoituksena on tarjota Ou-
lussa ja Oulun seudulla asuville äideille 
tukea kasvatustyöhön murrosikäisten 
lasten kanssa. Projektissa kehitetään ver-
taisryhmätoimintaa, koulutetaan ryh-
mänohjaajia sekä pyritään levittämään 
toimintamallia muualle Suomeen. Myös 
ryhmien perustaminen maahanmuutta-
jataustaisille äideille on tavoitteena. 

 Maarit Peltoniemi
toiminnanohjaaja, Oulun NNKY

Oulun NNKY:n naiset ovat 
heränneet joulukuisen aa-
mun hämärään. Muuta-
man tunnin päästä avau-

tuu NNKY:n Isonkadun puoleinen ovi 
myyjäisvieraille. Ennen sitä pitää 18 
maitolitraa keittää puuroksi. Laatikot 
ja leivonnaiset ovat jo valmiita.

Mikä saa heidät, Maijan, Taimin, Au-
lin, Lean, Eilan, Riitan ja monen, monen 
muun antamaan ajastaan, voimastaan 
ja sydämestään yhteiseksi hyväksi?

– Tämä on meidän tapamme tehdä 

Vapaaehtoisuus on lahja
Vapaaehtoinen antaa ajastaan, voimastaan ja sydämestään.  
toiminnan moottorina on halu tehdä hyvää, mutta myös hyvä seura.

hyvää, Maija Lappalainen pukee sa-
noiksi monen ajatuksen. Maija tietää, 
mistä puhuu, sillä hätäisestikin laskien 
hän on ollut mukana liki 30 vuotta. Pe-
rinteisesti joulumyyjäisten tuotosta on 
jaettu vähävaraisille perheille lahjakort-
teja jouluksi, niin nytkin.

Hyvä kiertämään
Hyvän voi pistää kiertämään monella ta-
valla. NNKY:läiset antavat toiminnal-
laan myös yrityksille mahdollisuuden 
tehdä hyvää. Taimi Hirvonen kertoo 

naapuristaan, ison kauppaketjun kaup-
piaasta, joka jo hyvissä ajoin ottaa pu-
heeksi, milloin NNKY:n naiset tulevat 
hakemaan leipomistarvikkeita kaupas-
ta. Yritysten yhteiskuntavastuusta puhu-
taan paljon ja usein odotetaan suuria te-
koja, globaalia vaikuttamista. Ollakseen 
arvokas summan ei tarvitse olla suuri, 
sillä kenenkään ei tarvitse pelastaa koko 
maailmaa. Oulun NNKY:n perusosaa-
mistamme on auttaa ihmisiä lähellä. 

NNKY-liikkeen tehtävä on edistää tyt-
töjen ja naisten hyvinvointi- ja vaikutta-

Äitien tekemää 
ruokaa valmista-

massa Riitta 
Heikkinen (vas.), 

Auli Piira ja 
Taimi Hirvonen.
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mismahdollisuuksia kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Paikallinen NNKY-
yhdistys toteuttaa liikkeen missiota 
kouriintuntuvasti ja lähellä. Sen avulla 
on helppo perustella myös yrityksille, 
miksi toimintaan pyydetään tukea.

Toiset ihmiset
– Nämä ihmiset, yhdessä oleminen ja 
tekeminen, se panee liikkeelle, Auli 
Piira sanoo. Naiset tekevät yhdessä, pu-
huvat ja nauravat. He edustavat ikäluok-
kaa, jonka elämään on lapsesta pitäen 
kuuluneet talkootyöt. Niiden palkkana 
on ollut usein yhdessä tekemisen ilo.

 – Tämänsorttiset talkootyöt me-
nevät meidän mukanamme hautaan, 
Piira ennustaa. 

Talkootyökin saattaa muuttaa 
muotoaan, sillä esimerkiksi nuoret 
näyttävät olevan innostuneita esimer-
kiksi kansainvälisistä työleireistä. 

Ajanpuute on suurin este vapaaeh-
toistoiminnalle. Jos pitkäaikainen si-
toutuminen on vaikeaa, kertaluontei-
nen projekti, siis talkootyö, voisi sopia 
nykyajan vapaaehtoisille paremmin. 

Motiiveissa moneksi
Vapaaehtoistoiminnan määritelmän 
ydin on, ettei toiminnasta saa rahal-
lista korvausta ja ettei työtä tehdä pa-
kosta. Kolmas määrittävä asia on, et-
tä vapaaehtoistoiminta hyödyttää kol-
matta osapuolta perhe- ja ystäväpii-
rin ulkopuolelta. Tiukimmat määrit-
telijät jättävät yhdistysten luottamus-
henkilöt vapaaehtoisten ulkopuolel-
le, mutta sellaiseen määritelmään ei 
pienellä yhdistyksellä ole varaa. Luot-
tamushenkilöt jos ketkä ovat usein 
yhdistyksen joka paikan höyliä.

Anne Birgitta Pessi on selvittänyt 
suomalaisten osallistumista vapaaeh-
toistoimintaan, motiiveja ja esteitä. 
Ykköseksi nousee Oulun NNKY:n 

naistenkin ensimmäisenä mainitse-
ma halu auttaa muita ihmisiä. Seu-
raavaksi yleisin motiivi on ylimääräi-
sen ajan käyttäminen hyödylliseen 
toimintaan ja toisten ihmisten tapaa-
minen. Vapaaehtoistoiminnassa nou-
sevat esiin toimijan arvot, ihmiskuva 
ja maailmankatsomus. Toiminnalla 
halutaan saada elämään sisältöä, yh-
teisöllisyyttä, yhteisvastuuta ja oikeu-
denmukaisuutta. Itselleen vapaaeh-
toistoimijat kertovat saavansa iloa, 
toivoa ja elämänlaatua. 

Vapaaehtoistoiminnan mielekkyys 
kehittyy, kun toiminta sopii juuri mi-
nulle, se tarjoaa ihmiskontakteja, ri-
kastuttaa arkielämää ja tuo kokemuk-
sen siitä, että tekee oikein ja tarpeelli-
sia asioita.

Oikeus tukeen
Vapaaehtoiset toimijat ovat yhdistyk-
sen voima; ilman heitä ei olisi toimi-
vaa yhdistystä. Vapaaehtoistoimijois-
ta huolehtiminen on tae siitä, että yh-
distys kukoistaa.

Vapaaehtoistoimijoilla on oikeus 
saada toiminnastaan iloa ja jaksamis-
ta. Heillä on oikeus perehdytykseen 
ja tukeen. Pienet yhdistykset toimi-
vat lähestulkoon kokonaan vapaaeh-
toistoimijoiden voimin. Tilanne on 
parempi, jos yhdistyksessä on yksikin 
palkattu työntekijä, mutta ei hänkään 
kaikkeen ehdi. 

Vapaaehtoistoiminnan koordinoin-
tiin ja kehittämiseen tarvittaisiin mo-
nen järjestöammattilaisen mielestä li-
sää koulutusta. Eniten tarvitaan työ-
kaluja vapaaehtoisten motivointiin, in-
nostamiseen ja jaksamiseen. Tulevai-
suuden elintärkeä kysymys myös 
NNKY:ssä on, mistä löydämme uudet 
vapaaehtoistoimijat ja millä sitoutam-
me heidät toimintaan, edes hetkeksi? 

Hilkka Lahti

NNKY lähellä

NNKY-liikkeen tehtävä 
Suomessa ja maailmalla on 
edistää tyttöjen ja naisten 
hyvinvointi- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia.

Onnittelut 
Anna-Kaisa Ikoselle
 Tampereen uu-
deksi pormestarik-
si on valittu yhteis-
kuntatieteiden toh-
tori Anna-Kaisa 
Ikonen (kok).

Hän on viimeksi 
toiminut hallinto- 
ja kuntaministerin 
valtiosihteerinä ja 
Tampereen apulaispormestarina. 
NNKY:n Maailmanliiton (World YWCA) 
varapresidenttinä ja hallintokomitean pu-
heenjohtajana hän on toiminut vuosina 
2007–2011. Nykyisin hän on NNKY:n 
Maailmanliiton hallituksen jäsen.

– Minun tapani johtaa on osallista-
va ja yhteisöllinen, kuuntelen mielellä-
ni ihmisiä. Pyrin myös luomaan yhtei-
siä tulevaisuuden visioita, kertoo uusi 
pormestari.
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Moni yhdistys harmaan-
tuu. Vapaaehtoistoimin-
takin voi muuttua projek-
timaisemmaksi. tehtäviä 
kierrätetään ja jaetaan. 
työuratkaan eivät ole 
enää ihmiselämän 
pituisia, entisenlaista 
sitoutumista ei ole 
enää yhdistystoimin-
taankaan.
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Afganistanin naisten asema 
oli kansainvälinen huolen-
aihe vuosikymmen sitten. 
Mitä Afganistanin naisille 
kuuluu nykyään? onko
kansainvälinen läsnäolo 
parantanut heidän asemaan-
sa? Vastauksia kysymyksiin 
etsittiin marraskuussa 
Hanasaaressa järjestetyssä 
suomalais-ruotsalaisessa 
seminaarissa. 

-Toisin kuin useimmissa vii-
me vuosien konflikteissa, 
Afganistanissa on taistel-
tu arvoista, ei rahasta. 

Naisten käyttäytyminen ja hyveellisyys 
ovat olleet siinä keskeisellä sijalla. Tali-
banit ovat hyvin tietoisia naisten ase-
masta, totesi ruotsalainen analyytikko 
ja entinen diplomaatti Ann Wilkens. 

Afghanistan Analysts -verkostoa joh-
tava tohtori Sari Kouvo totesi, että soti-
laallinen väliintulo perustui naiiville ole-

Nykyään arviolta 44 % tytöistä käy kou-
lua. Vuodesta 2006 lähtien kehitys on 
kuitenkin hidastunut. Alueelliset erot 
ovat suuria. Afganistanilainen naisak-
tiivi Quhramaana Kakar kertoi, että 
tietyillä alueilla pojatkaan eivät pääse 
heikon turvallisuustilanteen vuoksi 
kouluun. Myös koulun keskeyttäminen 
on yleistä: arviolta joka kymmenes tyt-
tö käy luokat 7–9 ja vain 4 prosenttia 
luokat 10–12. Tyttöjen koulunkäynnin 
turvaamisessa keskeistä on fyysisen 
turvallisuuden varmistaminen ja kult-
tuuristen rajoitteiden poistaminen. 

– Myös valtionhallinnossa on tehty 
uudistuksia. Naisten ja miesten tasa-
arvo on kirjattu perustuslakiin. Afga-
nistaniin on perustettu naisasioiden 
ministeriö. Maassa on hyväksytty laki 
naisiin kohdistuvan väkivallan estämi-
sestä, mutta sen toimeenpano ontuu. 
Naisjärjestöt ovat verkostoituneet, ja 
naiset osallistuvat mielenosoituksiin, 
kertoi Afganistanin Pohjoismaiden 
suurlähettiläs Manizha Bakhtari.

Osallistumisella on hinta
Suuria haasteita on edelleen olemassa. 
Vaikka naisten liikkuvuus ja näkyvyys on 
lisääntynyt, perinteisten sukupuolirooli-

en murtaminen on hidasta. Ann Wil-
kensin mukaan päätöslauselman 1325 
tavoitteet joutuvat välillä ristiriitaan: 
naisten suojelun nimissä heidät on voi-
tu pitää perinteisessä roolissaan ja evä-
tä heiltä mahdollisuus osallistua yhteis-
kuntaan. Naisten osallistumisen vahvis-
taminen on välttämätöntä kestävän rau-
han rakentamiseksi, painotti Wilkens. 

Myös Suomen 1325 -toimista Afga-
nistanissa tutkimuksen tehnyt HTT 
Pirjo Jukarainen katsoi, että voimava-
roja tulisi tulevaisuudessa ohjata nais-
ten osallisuuden vahvistamiseen ja voi-
maanuttamiseen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa erilaisten naisryhmien tuke-
mista, naisten verkostoitumisen vah-
vistamista ja heidän tärkeinä pitämien-
sä asioiden ajamista. Kabulin ulkopuo-
listen alueiden naisten ääni tulisi kuul-
la aiempaa paremmin. Kakar kertoi, et-
tä afgaaninaiset ovat perinteisesti osal-
listuneet neuvotteluihin ja päätöksen-
tekoon. Tämä perinne tulisi elvyttää. 

Naisten osallistumisella yhteiskun-
taan ja politiikkaan on hinta: usein nai-
sia ja heidän perheitään uhkaillaan. 
Naisten osallistumisen tukemisessa on-
kin ymmärrettävä siihen sisältyvät ris-
kit. – Avunantajien on arvojaan ajaes-
saan kuultava afgaaninaisia ja huomi-
oitava heidän tarpeensa ja suosituksen-
sa, painotti Wilkens. Naisihmisoikeus-
puolustajien tulisi saada turvaa ja heil-
le tulisi tarvittaessa tarjota turvapaik-
ka ulkomailla. 

Oikeuksia edistettävä 
yhteisössä
Suurlähettiläs Bakhtari muistutti, että 
turvallisuus on naisille edelleen suurin 
haaste:  – Naisten asema oli turvatum-
pi 30 vuotta sitten. Turvattomuuden li-
säksi naisten haavoittuvuutta pitävät yl-
lä perinteiset sukupuoliroolit, sosio-
ekonomiset rajoitteet ja heikko oikeus-
järjestelmä. Tilanteen parantamisessa 
keskeistä on pääsy palveluihin, erityi-
sesti terveydenhuoltoon, työllistymi-
nen sekä osallistuminen yhteiskuntaan. 

Avain taloudelliseen riippumattomuu-
teen on satsaus peruskoulutukseen, 
mutta myös jatkokoulutukseen. 

On myös pureuduttava seksuaali-
seen väkivaltaan ja väkivallan uhkaan. 
Huolestuttavaa on, että noin puolet 
vuosina 2007–2009 tilastoiduista sek-
suaalisen ja muun väkivallan tapauk-
sista luokiteltiin aviorikoksiksi, mikä 
merkitsee sitä, että väkivallan uhriksi 
joutuneita naisia ja tyttöjä rangaistaan 
moraalirikoksista. 

Tyttöjen ja nuorten naisten turvalli-
suuden kannalta on tärkeä vaikuttaa 
perhekulttuuriin. Anopeilla ja muilla 
vanhemmilla naisilla on valtaa joko ra-
joittaa tai tukea nuorten naisten liikku-
vuutta esimerkiksi valittaessa synny-
tyspaikka tai ammatti. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämiseksi on etsittävä tapoja, jot-
ka ovat istutettavissa afgaanikulttuu-
riin. Asioita ei voida ajaa pakottamal-
la, katsoi Jukarainen. Afganistanin val-
tionhallinnossa sana gender koetaan 
ulkomaisena tuontitavarana, joka ei 
käänny paikallisille kielille. Naisten oi-
keuksia voidaan ajaa esimerkiksi ko-
rostamalla siitä koituvaa hyötyä koko 
yhteisölle. Seminaarissa korostettiin 
myös yhteistyötä uskonnollisten joh-
tajien kanssa. Ruotsin 1325 -verkostoa 
edustanut Ingela Mårtensson totesi, 
ettei uskonnollisia naisia tule pelätä ei-
kä uskontoa tule pitää automaattises-
ti esteenä rauhalle.

Vuoden 2014 jälkeinen kehitys on 
arvoitus. Viime vuosina Afganistanin 
turvallisuustilanne on heikentynyt, 
mistä monet paikalliset syyttävät kan-
sainvälisten joukkojen läsnäoloa. Sa-
malla kuitenkin kasvaa epävarmuus 
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, 
varsinkin jos talibanit saavat uudelleen 
valtaa. Afganistanissa käydään vuon-
na 2014 presidentinvaalit. Vaalit tule-
vat olemaan maan demokratiakehityk-
sen – ja myös naisten poliittisen osal-
listumisen – koetinkivi. 

Kati Jääskeläinen

Seminaarin “Tough Politics and 
Human Security – In the Best 
Interests of Superpowers, Warlords  
and Women?” järjestivät Hana-
saaressa marraskuussa Suomen 
toimikunta Euroopan turvallisuuden 
edistämiseksi (StEtE), Suomen ja 
ruotsin 1325-verkostot ja Hanasaaren 
suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus.

Naisten osallisuuden 
vahvistaminen on 
välttämätöntä kestävän 
rauhan rakentamiseksi.

Tuuli Raamat 
sai kunniakirjan 
Viron valtiolta
 Suomen NNKY-liiton 
puheenjohtaja Tuu-
li Raamat on saanut Vi-
ron valtion kunniakirjan 
ansioistaan virolaisen 
identiteetin säilyttämi-
sessä ja vironkielisen 
hengellisen toiminnan 
järjestämisessä Helsin-
gin Alppilan kirkossa, 
jossa hän toimii viron-
kielisen seurakunnan 
paimenena.  

Virossa 26.11. vietettävän kansalai-
sen päivän kunniaksi  Viron ulkomi-
nisteri  Urmas Paet jakoi  kunniakir-
joja ansioituneille Viron kansalaisille, 
jotka työskentelevät ulkomailla viro-
laisten parissa ja  hyväksi. Kunniakir-
jat jaettiin ulkomailla toimivien kan-
salaisdiplomatian edustajille, jotka 
ovat pitkäaikaisella ja merkittävällä 
toiminnallaan tiivistäneet Viron ja 
muiden maiden välisiä suhteita.

 Vuonna 2012 kunniakirjan sai 22 
eri valtioissa työskentelevää virolaista.

Pirjo-Liisa Penttinen 
sai rovastin arvon
 Piispa Irja Askola on myöntänyt 
19.12.2012 rovastin nimen ja arvon 
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri Pir-
jo-Liisa Penttiselle. Hänen lisäkseen 
rovastin arvonimen sai kuusi Helsin-
gin hiippakunnan pappia. Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa piis-
pa voi myöntää rovastin arvon kirkol-
lisessa työssä erityisesti ansioituneel-
le papille. 
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Afganistanin naisia 
          ei saa unohtaa 

tukselle, että riittää kun talibaneista pääs-
tään eroon. Vastassa olikin ongelmien 
vyyhti. Naisten näkökulmasta ongelma-
na on jääminen koulutuksen ulkopuolel-
le, syrjintä ja kotikutoinen islamin tulkin-
ta. Afganistanilaisten näkemys konflik-
tista on toisenlainen kuin ulkopuolisten, 
ja näkemykset vaihtelevat myös afgaani-
en kesken, muistutti Kouvo. 

Kansainvälisten toimijoiden huomio 
kohdistuu nyt joukkojen vetämiseen 
pois Afganistanista. Vuoden 2014 jäl-
keen vastuu turvallisuudesta jää afgaa-
nien omiin käsiin. Kansainväliset toi-
mijat ovat heränneet arvioimaan, mitä 
vuosikymmenessä on saatu aikaan. 

Sekä Suomessa että Ruotsissa on val-
mistunut selvitys YK:n turvallisuusneu-
voston päätöslauselman 1325 toimeen-
panosta Afganistanissa. Päätöslauselma 
käsittelee naisia, rauhaa ja turvallisuut-
ta. Siinä korostetaan naisten suojelua vä-
kivallalta, naisten osallistumista rau-
hanturvaamiseen ja -rakentamiseen se-
kä naisten roolia konfliktien ehkäisyssä. 

Edistysaskeleita on otettu
Edistystä on tapahtunut. Talibanhal-
linnon kaaduttua vuonna 2001 tyttöjen 
koulunkäynti lisääntyi dramaattisesti. 
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Sigrún Gísladóttir, Islannin 
NNKY:n aktiivijäsen, työsken-
telee sairaanhoito-osaston joh-
tajana Breiðholtin oppilaitok-

sessa Reykjavikissa. Sigrúnilla on myös 
teologinen koulutus, mutta hän ei ole 
tuntenut kutsumusta pappeuteen. 

– Tutustuin NNKY:hyn vuonna 
1960 ollessani 7-vuotias. Asuimme sil-
loin Reykjavikissa uudessa lähiössä, jos-
sa oli paljon lapsiperheitä. NNKY:n vii-
koittaisissa tapaamisissa teimme mo-
nia mukavia asioita: askartelimme, lau-
loimme ja kuuntelimme Jumalan sanaa. 
Olin innoissani toiminnasta, ja 
NNKY:n vetäjät olivat vahvoja naisia ja 
hyviä roolimalleja.

– Olen toiminut aktiivisesti 
NNKY:ssä siitä lähtien. Nykyään toi-
min 18–99 -vuotiaiden ryhmässä Reyk-

javikissa. Tapaamme viikoittain talven 
aikana. Aiemmin olin NNKY:n halli-
tuksessa ja olen ollut mukana kesälei-
reillä ja erilaisissa toimikunnissa. Olen 
myös osallistunut pohjoismaisiin koko-
uksiin. Toivon jonain päivänä voivani 
osallistua johonkin NNKY-liikkeen 
maailmanlaajuiseen tapahtumaan.

Koko perheen voimalla
Islannin NNKY/NMKY:n toiminta pai-
nottuu lapsiin ja nuoriin. Yhdistyksen 
toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, 
ja se pitää tärkeänä sanan julistamista. 
Kesäisin NNKY/NMKY järjestää eri 
puolilla maata viisi leiriä, jotka ovat hy-
vin suosittuja. Leiriohjelmaan kuuluu 
muun muassa terveellisten elämänta-
pojen oppimista, pelejä ja kristinuskon 
perusteita.  Erilaisia viikoittaisia ryh-

miä on tarjolla noin 40, jossa johtajuu-
den opiskelu on hyvin tärkeässä osas-
sa. Islannin NNKY/NMKY on maan 
suurin leiripalvelujen tarjoaja ja sillä on 
myös lastenkoti Reykjavikissa.

– NNKY on kiinteä osa elämääni, ja 
olen ylpeä NNKY-läisyydestäni. Myös 
parhaat ystäväni kuuluvat NNKY/
NMKY:hyn. Siellä tapasin myös avio-
mieheni, ja kaikki neljä lastamme ovat 
olleet mukana yhdistyksen toiminnas-
sa, Sigrún Gísladóttir kertoo.

– NNKY:ssä olen voinut kasvaa us-
kossani. NNKY on naisten liike, joka 
on auttanut minua kehittämään sosi-
aalisia taitoja ja opettanut vapaaehtois-
toiminnan arvoja. NNKY on tuonut 
siunausta elämääni.

Anne Lagerstedt/Kati Jääskeläinen

NNKY maailmalla

Sigrún Gísladóttir:
NNKY on tuonut siunausta elämääni

Toivomme 
palvelevamme 
teitä paremmin

”Satujen saari” Islanti on säilyttänyt maailman silmissä suuren osan 
ikivanhaa arvoituksellisuuttaan, josta se myös itse pitää lujasti kiinni. Viime 
vuosina Islanti on ollut parhaiten tunnettu Euroopan lentoliikenteen sulke-
neesta tulivuorenpurkauksesta sekä vuoden 2008 pankkiromahduksesta, 
joka kaatoi maan kansantalouden. Harvempi tietää, että siellä menestyy 
aktiivinen NMKY/NNKY, johon kuuluu yli puolet Islannin asukkaista.

Sigrún Gísladóttir näkee 
paljon yhteistä suomalaisissa 

ja islantilaisissa, varsinkin 
miesväessä. – Kansanluon-

teemme ja jopa kielemmekin 
muistuttavat toisiaan. Olemme 

hiljaisia ja asumme syrjässä. 
Myös Islannissa naisen on 

vaikea päästä johtoon. 

Ghanan valtio on läntisen Afrikan 
nopeimman talouskasvun maa, entisel-
tä nimeltään Kultarannikko.  Sen 24 
miljoonasta asukkaasta hieman yli puo-
let on kristittyjä. Vanhat sananlaskut  
rohkaisevat nuorisovoittoisessa yhteis-
kunnassa jakamaan haasteita: ” Jos yk-
si syö kaiken hunajan, hän saa varmas-
ti vatsakipuja” ja ” Aivan kuten joku 
huolehti sinusta silloin, kun hampaasi 
puhkesivat, sinun on hyvä huolehtia hä-
nestä, kun hänen hampaansa lähtevät”.  

NNKY on toiminut Ghanassa viisi 
vuosikymmentä mm. tarjoten päiväko-
ti- ja peruskouluopetusta, hoitaen asun-
toloita ja kouluttaen naisia ammattei-
hin sekä vuokraten kokoontumistiloja. 
Järjestö on osallistunut yleisiin siivous- 
ja hygieniatalkoisiin. Monet koululai-
set tulevat kerran viikossa pienen luu-
dan kanssa kouluun, sen päivän aikana 
luuditaan koulun piha-alue puhtaaksi.  

Kansallisen NNKY:n pääsihteeri 
Esther Owusu kertoi, että taloudelli-
sen taantuman takia kiinteistöjen hoi-
taminen  ja  koulujen ylläpitäminen on 
tullut järjestölle huomattavan kalliiksi. 
Valtion tuki yksityisille kouluille vähe-
nee, vaikka juuri käytyjen presidentin-

vaalien vaalilupauksiin kuulunut aloi-
te ilmaisen peruskoulun saamisesta 
kaikille eteneekin. Pääkaupunki Acc-
rassa NNKY on vuokrannut suurim-
man ravintolansa yksityiselle yrittäjäl-
le ja muiden kiinteistöjen kohtaloa mie-
titään. Kiinteistöt vaatisivat perusteel-
lista saneerausta, vaikka alueen tavan 
mukaan seinät maalataankin aina jou-
luksi. Perinteisten tapojen ja tietoyh-

 Ekumeenista Maailman rukouspäi-
vää vietetään 1.3.  teemalla Minä olin 
koditon, ja te otitte minut luoksenne. 
Maahanmuuttajien asemaa käsittelevä 
rukoustilaisuuden aineisto on julkais-
tu Suomen NNKY-liiton sivuilla www.
ywca.fi. 

Rahankeräyskohteena tänä vuonna 
on Itä-Afrikan ortodoksisten kirkkojen 
naisten parissa tehtävä hiv- ja seksuaa-
literveystyö.   Filantropia ry tukee yk-
sinhuoltaja- ja leskiäideille suunnattua 
hiv/aids-kompetenssikoulutusta Keni-
assa. Samalla yhteisöjen varhaiskasvat-
tajia ja terveysneuvojia koulutetaan pi-
tämään huolta hiv-tartunnan saaneis-
ta lapsista.

Uskomaton nainen 
-konferenssi 12.4.2013
Medialähetys Sanansaattajien 
(SANSA) Hanna-työssä rukoillaan, pi-
detään esillä naisten oloja ja lähetetään 
naisille tehtyjä Naiset toivon lähteellä 
-radio-ohjelmia. Lähetystyöntekijä 
Marli Spieker ideoi verkoston Aasias-
sa vuonna 1997. Tervetuloa kuuntele-
maan Marli Spiekeriä  Uskomaton 
nainen -konferenssiin Helsinkiin pe 
12.4.2013 Temppeliaukion kirkkoon, 
jossa esillä ovat myös Maailman ru-
kouspäivä ja Pienimmän Lantin Yh-
teisö. Ylöjärven seurakuntakeskukses-
sa konferenssi järjestetään la 13.4.2013. 
Ilmoittautuminen 5.4. mennessä 
hannat@sansa.fi.

Maailman rukouspäivän teemakuva. 

teiskunnan haasteiden yhteensovitta-
minen jatkuu. NNKY:n tunnus Palvel-
kaa toisianne rakkaudella  toteutuu 
myös siellä, missä asunnot ovat pieniä 
ja kaikkia perhejuhlia varten vuokra-
taan isompia tiloja ja pihoja.

Pirjo-Liisa Penttinen  

YWCA of  Ghana  
46 Castle road, Adabraka, Accra

Ghanan NNKY 
on viiden vuosi-
kymmenen 
ajan tarjonnut 
mm. päiväkoti- 
ja peruskoulu-
opetusta, 
hoitanut
asuntoloita 
ja kouluttanut 
naisia 
ammatteihin.
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NNKY:n kansainvälisen kou-
lutuksen aihe, naisiin koh-
distuva väkivalta, kosketti 
erityisesti naapurimaan 

Pohjois-Korean vaikean tilanteen vuok-
si. – Etelä-Korean NNKY on yrittänyt 
auttaa pohjoiskorealaisia naisia useaan 
otteeseen lähettämällä heille mm. ruo-
kaa ja vaatteita, mutta heidän toimitta-
mansa riisisäkit olivat päätyneet erääl-
läkin kerralla sotilaiden muonaksi. Nyt 
Etelä-Korean NNKY toimittaa Pohjois-
Koreaan maitojauhetta, ja he toivovat, 
etteivät sotilaat halua ruoakseen pel-
kästään sitä. Näin lähetykset päätyisi-
vät todennäköisesti myös naisille ja lap-
sille, kertoo Arja Tiepuoli.

– Minulla oli ilo ja kunnia olla muka-
na seminaarissa, jossa oli edustettuna to-
dellinen kulttuurien kirjo: 50 kurssilais-
ta 29:sta eri maasta. Suuri osa edustajis-
ta oli töissä omassa NNKY:ssään, mutta 
myös meitä vapaaehtoisia oli muutama. 

 Lahden NNKY:n naiset toivat Mu-
hun majataloon suuntautuneelta ret-
keltään tuomisinaan neuleliivin ohjeen. 
Liivin ohje on Soile Siltasen, jolta on 
saatu lupa ohjeen julkaisemiseen. Oh-
jeen on valmiista työstä kopioinut Kris-
ta Karjalainen. 

Nuoret näkevät tulevaisuutensa toi-
sin kuin luulemme. Ensimmäistä ker-
taa koko nuorisotoimialan ammatilli-
nen väki kirkon työntekijöistä työpa-
jaohjaajiin ja nuorisotutkijoihin, yli 
2400 osanottajaa, oli koolla saman ka-
ton alla NUORI2013-ammattilaispäi-
villä Jyväskylässä. Samalla pidettiin Jy-
väskylän NNKY:llä virkistävä työnte-
kijäpäivä, josta ammennettiin toimin-
nallisia ideoita toinen toisiltamme.

Nuorisotakuu on yksi hallituksen 
kärkihankkeista, jolla tavoitellaan 
nuorten työllisyyden edistämistä ja 
syrjäytymisen ehkäisyä. Arkkipiispa 
Mäkinen totesi avajaispuheessaan, 
että viime aikoina keskustelut nuor-
ten syrjäytymisestä ovat olleet aikuis-
ten ja ammattilaisten puhetta ilman 
nuorten omaa ääntä. Samalla, kuin 
huomaamatta, tämä puhe siirtää hei-
dät yhteiskunnan ulkopuolelle.

Innovaatioharhaa?
Professori Alf Rehn edusti liike-elä-
mässä virkistävää toisinajattelua. 

Nuorista puhutaan diginatiiveina, 
mutta onko maine ansaittua? – En-
nen digitaaliset pelit toimivat huonos-
ti kotikoneissa, joten nuorten oli ope-
teltava koodaamista. Nyt pelit toimi-
vat hyvin, joten nuorten it-taidot ovat 
tulleet ryminällä alas.

 – Oletamme nuorten pelastavan 
maailman, mutta tulevaisuus näyttää 
nuorista täysin harmaalta. Nuoret pel-
käävät siirtyä yhteiskuntaan, jossa val-
ta ja varallisuus siirtyvät aina iäkkääm-
mille. Innovaatiokin on näennäistä. 
1800–1900-luvun taitteessa rakennet-
tiin rautateitä ja teollistuttiin, mutta ny-
kyinnovointi ei tarjoa muuta uutta kuin 
viihdettä, professori Rehn lataa.

Mainettaan parempi 
pelaaminen
Pelit ovat merkittävä osa nuorten me-
dia- ja populaarikulttuuria, ja lähes kaik-
ki nuoret pelaavat digitaalisia pelejä ai-
nakin satunnaisesti. Digipelaamisella on 
runsaasti positiivisia vaikutuksia, kuten 
sosiaalisuuden, kielitaidon ja koordinaa-
tiokyvyn kehittymistä. Pelaamisen liit-
tyy myös erilaisia riskejä. Nuorten raha-
pelaaminen on määrällisesti vähäisem-
pää kuin aikuisten, mutta rahapelion-
gelmat suhteellisesti yleisempiä. 

Mediakasvatusseura ja Kuvaohjel-
ma- ja mediakasvatuskeskus MEKU 
tarjosivat mediakasvatusvinkkejä 
nuorten parissa toimiville hyödynnet-
täväksi jokapäiväisessä työssä. Molem-
milla järjestöillä on netissä paljon il-
maisia apuvälineitä kasvattajille. 

Anne Lagerstedt

NNKY:n järjestöpäivillä Lehmonkär-
jessä lokakuussa syntyi idea liivistä 
NNKY:n uusissa väreissä - neulo liiviin 
turkoosia, vihreää ja violettia! Liivejä voi 
neuloa vaikkapa paikallisten NNKY-yh-
distysten käsityökerhoissa.

Langan menekki:  Noin 1 kg paksua 
villalankaa tai ohuempaa esim. 7 Vel-
jestä -lankaa kaksinkertaisena, jota ku-
luu enemmän.

Mallikappale: 18 s kaksi oikein ja 
kaksi nurin 25 kerrosta. Mallikappalees-
ta tulee noin 15 x 15 cm:n kappale, jon-
ka voi liittää taskuksi valmiiseen liiviin.

Ohje: Luo 80 s paksulle nro 5–6 pui-
kolle ja neulo 2 oikein 2 nurin kerrok-

Motivaatio 
kasvoi 
Etelä-Koreassa
NNKY:n naiset kokoontuivat 
marraskuussa Etelä-Koreassa 
ja etsivät ratkaisuja naisiin 
kohdistuvan väkivallan 
pysäyttämiseksi. Suomesta 
Souliin matkasi Arja Tiepuoli.

Arjan mielestä kurssin yksi mieleen-
painuvimmista luennoitsijoista oli Abi-
gail Disney. – Hänen uransa on kannus-
tava esimerkki siitä, miten voimme saada 
aikaan suuriakin muutoksia oman, hen-
kilökohtaisen motivaation avulla. Disney 
on tuottanut dokumenttielokuvasarjan 
Women, War and Peace. Lisäksi NNKY:n 
Maailmanliiton toimistossa työskentele-
vän Ana Villanuevan taidokkaat raamat-
tuluennot toivat ymmärrystä siitä, mihin 
naisten heikko asema pohjautuu. 

Kurssin ohjelmaan sisältyi runsaas-
ti käytännönläheisiä ryhmätöitä, pro-
jektien läpi vientiä ja raporttien kirjoit-
tamista. Kurssin lopussa ryhmä vierai-
li demilitarisoidulla vyöhykkeellä, joka 
surullisesti erottaa Etelä- ja Pohjois-Ko-
rean toisistaan. Vyöhyke on pituudel-
taan 250 kilometriä ja Pohjois-Korean 
puolella sitä miehittää aktiivisesti arvi-
olta noin miljoona sotilasta. – Vierailu 
rajalla auttoi minua ymmärtämään, 
kuinka vaikea Pohjois-Korean tilanne 
on ja millaisessa asemassa ihmiset jou-
tuvat siellä elämään. 

– Virkistysiltapäivänä osallistuin 
kaupunkikierrokselle, jossa minulle 
avautui todellinen aasialaisen suur-
kaupungin katuelämä. Ruokailu hienos-
sa korealaisessa ravintolassa, nähtävyyk-
sien katselu, katukeittiöstä ostettu ilta-
pala sekä ostosten tekeminen säilyy mie-
lessäni varmasti. Parasta koulutuksessa 
oli tavata ihmisiä ympäri maailmaa ja 
kuulla heidän työstään. Sydämeeni jäi 
voimakas tarve tehdä edelleen työtä nai-
siin kohdistuvan väkivallan ehkäisemi-
seksi. Jatkan vakain mielin tämän teh-
tävän parissa – tehtävän, jolle toivon 
Korkeimman siunausta ja johdatusta.

Mari Hyttinen / Arja Tiepuoli

Kansainvälisis-
sä koulutuksis-
sa voi tavata  
ihmisiä ympäri 
maailmaa ja 
kuulla heidän 
työstään 
NNKY:ssä.

Nuoret näkevät 
tulevaisuuden harmaana

NNKY ja Tunturikeimiö olivat esillä NUORI2013-messuilla. Riitta Räntiläja Kristian 
Pieviläinen vastailivat runsaslukuisten kiinnostuneiden kyselyihin.

Näyttelytiloissa oli esillä 80 erilaista nuor-
ten kanssa tai nuorten hyväksi toimijaa.

Uusi 
Näkyvä Nainen
NNKY:n jäsenten oma lehti Näkyvä 
Nainen on saanut uuden ulkoasun, jos-
ta toivomme sinulta runsasta palautet-
ta: Miltä lehti tuntuu ja näyttää? Mitä 
lehdestä luet ja mitä lehdelle teet luke-
misen jälkeen? Mitä lehteen haluaisit li-
sää ja mitä kenties pois? Näkyvän Nai-
sen uusista kasvoista vastaa graafinen 
suunnittelija Ritva Kaijasilta-Heino-
nen Kotimaa-Yhtiöistä ja sisältö valmis-
tuu entiseen tapaan toimituskunnan, 
toimituksen, henkilöstön ja vapaaehtois-
ten yhteistyönä. P.S. Näkyvä Nainen 
3/2013 lähetetään kaikille Kotimaa-leh-
den tilaajille. Jaa sen välityksellä tervei-
set NNKY-yhdistyksesi toiminnasta. Lä-
hetä palaute, jutut ja kuvat toimitukseen: 
mari.hyttinen@ywca.fi.

NNKY on täynnä kiinnostavia kuvauskoh-
teita. Jaa parhaat kuvasi Näkyvässä Nai-
sessa!
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NNKY-tunnustus-
palkinto 2013
 Suomen NNKY-liitto etsii jälleen tun-
nustuspalkintoehdokkaita. Tänä vuon-
na palkinnon kohteena on nuorten ai-
kuisten mielenterveyttä edistävä työ. 
Palkintoa ei jaeta yksityishenkilöille ei-
kä NNKY-yhdistyksille, mutta se voi-
daan jakaa usean ehdokkaan kesken. 
Kirjalliset, allekirjoitetut esitykset lähe-
tetään postitse osoitteella: Suomen NN-
KY-liitto ry, Tunnustuspalkinto 2013, 
Pohjoinen Rautatiekatu 23 B, 00100 Hel-
sinki. Ehdokkaiden nimeämisaika päät-
tyy 20.3.

10 000 euron suuruinen palkinto luo-
vutetaan Maailman NNKY-päivänä Hel-
singissä 24.4.2013.

Lisätietoja:  www.ywca.fi

Lukijan toive: Neuleliivin ohje
sia, kunnes työn pituus on 70 cm tai 80 
cm, riippuen kuinka pitkän liivin halu-
at. Päättele tämä selkäkappale.

Luo toista kappaletta varten 58 s. Ku-
do sitä samoin 2 oikein ja 2 nurin niin 
pitkäksi, että se on 2 x selkäkappale + 
yläreuna eli melkein 2 m. Päättele työ. 

Liitä kappaleet yhteen selkäkappa-
leen yläreunasta ja sivuista noin 20 cm 
jättäen helmasta auki sekä kädenaukot.

Jos haluat kaksivärisen liivin kuten ku-
vassa, tee 10 silmukkaa sivussa ja 10 ker-
rosta alhaalla pitkässä kappaleessa ja työn 
lopussa eri värillä. Selkäkappaleessa aloi-
ta eri värillä ja tee 10 kerrosta alkuun.

Krista Karjalainen, Lahden NNKY

Arja Tiepuoli ja Hyeri Park Korean 
NNKY:stä käsissään koulutuksen nimikko-
termosmukit, joita käytettiin kahvikuppei-
na koko viikko.

A
N

N
E 

LA
g

Er
St

Ed
t

A
N

N
E 

LA
g

Er
St

Ed
t



12  NÄKYVÄ NAINEN◀ NÄKYVÄ NAINEN   13 ▶  

Det var redan sent på kväl-
len och bussarna gick in-
te så tätt mera. Dessutom 
duggregnade det ute. Han 

satt längst bak i bussen och verkade 
vara lite halvfull. Han tycktes sitta 
och sova och rullade lite med huvu-
det. Ingen lade egentligen märke till 
honom. Han satt snällt på sin plats 
och verkade inte störa någon heller. 
Måtte han hållas kvar på sin plats 
tänkte väl de flesta medpassagerarna. 
Bussen åkte vidare ut mot landet. 

Plötsligt vaknar mannen i baksä-
tet upp. Han tittar ut genom fönstret 
och ropar till. Sen börjar livet. Han 
stiger upp och svär och gormar och 
snart förstår alla i bussen att han åkt 
förbi sin hållplats. Det osar om ho-
nom och nu börjar det kännas lite 
obehagligt också. Tänk om han fly-
ger på passagerarna. Vad kan buss-
chauffören där framme göra. Ingen-
ting, han måste ju köra. Ordkvädet 
blir allt värre och alla börjar se sig 
oroligt omkring. Måste man stanna 
bussen och kalla på polis eller vad 
skall man göra?

Då stiger hon fram, den unga flick-
an. Hon har långt ljust hår och ser 
mild och god ut. Hon går lungt fram 
till de svärande mannen talar vänligt 
med honom och frågar vad som hänt. 
Inga förebråelser eller tillrättavisan-
den bara en mild och lugn röst till den 
rasande furien. 

Och mannen blir alldeles föränd-
rad. Han slutar svära och förklarar 
lungt att han åkt förbi och att det tar 
länge innan han får nästa buss. Hon 
tror att han kanske orkar gå tillbaka i 
alla fall. Det tror han plötsligt också. 

Och så stiger han av och ser helt van-
lig ut.

Vem är flickan som sitter med i 
bussen? Ingen hade lagt märke till 
henne tidigare. Men hon ser helt van-
lig ut. Och busser fortsätter som om 
ingenting hänt.

Vad var det som hände egentligen? 
En människa som fanns på plats i rätt 
tid i rätt ögonblick. I bussen sitter en 
helt vanlig flicka i ljust hår. Men ock-
så hon stiger av bussen och försvin-
ner i duggregnet. 

Hur vågade hon? De flesta som satt 
kvar i bussen undrade nog om de själ-
va vågat göra något. Hon som till det 
yttre var den svagaste hade mod nog 
att ingripa. Det var alldeles tyst i bus-
sen, bara vindrutetorkarna filade den 
regnvåta vindrutan.

Rea Anner

Tiedot NNKY-palstalle:
Näkyvä Nainen 2/2013 
6.3. mennessä osoitteeseen
mari.hyttinen@ywca.fi, kiitos!

ETELä-POHjANMAAN NNKY

➽		 pj. Pirkko Raitila
  p. 040 726 4188
  praitila@hotmail.com, 
  ep.nnky@gmail.com 
Kokkauskurssi nuorille äideille to 
7.3.–11.4. klo 16–18.30. Ilmoittautumi-
set p. 044 774 0002. Tarvikemaksu. 
Lastenhoito järjestetään tarvittaes-
sa. Ohj. Riitta Turja.

HELSINGFOrS KFUK
➽		 Argadiagatan 33 A 13 
  00100 Helsingfors 
  http://kfuk.wordpress.com
  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, Mechelinin-
katu 15 A 8, ellei toisin mainita.
Soita Helsingin NNKY summeria
alaovella.
MENNYTTÄ AIKAA ETSIMÄSSÄ 
ke klo 18-19.30 Kirjastonhoitaja Lee-
na Laakso:
 27.2. Martta Wendelinin elämä ja 
taide
 27.3. Tarinaa suomalaisista pääsi-
äiskorteista
OMPELUTUPA to 10.1.–2.5. klo 17–20. 
Kaikille avoimia ja maksuttomia. Ohj. 
Marika Karttunen.
Kädentaitokurssit: 7.2. Vetoketjupus-
sukoita, 7.3. Pääsiäismunia helmistä
RAAMATTUA LÖYHÄPIPOISESTI 
su klo 17-18. Mukana Liisa Siikanen.
 3.3. Ilmestyskirjan ihmeellinen 
maailma 
 10.3. Ilmestyskirjan ihmeellinen maa-
ilma – Kuoleman jälkeinen elämä 
 17.3. Jeesuksen kärsimys VT:ssä
IKONIMAALAUSKURSSI ti klo 17–
20 toimitilassa. Jokainen osallistuja 
maalaa itselleen ikonin valmiille iko-
nipohjalle. Ohj. Ivanka Kortzanova.
MUSIIKKILEIKKIKOULU Agricolan 
kirkolla, Tehtaankatu 23.
Viisi ryhmää, 0–5-vuotiaille. Vapaita 
paikkoja voi tiedustella toimistolta 
tai p. 044 5944 528.
NUORISOTOIMINTA
Tyttöjen Tupa -kerhot (avoimia ja 
maksuttomia): ma klo 14–16 (2.–4.-lk) 
Hard Gospel Cafe, Kahvikuja 3; 
ke klo 14.30–16.30 (4.–6.-lk) HGC, Kah-
vikuja 3; ti klo 14–16 (3.–6.-lk) Nuori-

sotalo Merirasti, Jaluspolku 3. 
Lisätiedot tyttötyön koordinaattori 
Tuulia Pajunpää, p. 045 860 0922.
Harrastekerhojen (9–12 -v.) vapaita 
paikkoja voi kysyä toimistolta tai  
p. 044 594 4528.
Vuokraamme toimitilaamme ko-
kous- ja juhlakäyttöön.

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

IMATrAN NNKY
➽		 Lappeentie 29 C 21
  55100 Imatra 
  pj. Auli Piiparinen
  p. 050 411 8177

jOENSUUN NNKY
➽		 Malmikatu 2
  80100 Joensuu
  nnky.joensuu@kolumbus.fi
  p. 050 387 8950
Raamattu- ja lähetyspiiri joka toi-
nen tiistai klo 13–14.30.
MLL:n perhekahvila perjantaisin 
klo 9–12.
Muut toiminnot käynnistyvät hel-
mikuun puolessa välissä.

jYVäSKYLäN NNKY
➽		 Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
  jklnnky@elisanet.fi
  p. (014) 213 037, 040 740 4472
Rukouslauluretriitti 15.–17.2. Ole 
minulle Kallio yhteistyössä Keltinmä-
en aluesrk:n kanssa; lisätietoa Hen-
ki & Elämä -lehdessä, ilmoittautumi-
set srk:n kautta.
NNKY:n kirkkopyhän 
messu su 17.2. klo 10 
Keltinmäen kirkossa
Maailman ru-
kouspäivän tilai-
suus  NNKY:llä pe 
1.3. klo 18, Heidi 
Watia
Palmusunnun-
taina 24.3. klo 14 
Ihanat naiset -ilta-
päivä, YHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS heti tilai-
suuden jälkeen.
Esitelmä su 21.4. klo 15: Kävely Nais-
saaren historian polulla, Mirja Knuut-
tila
Maailman NNKY-päivää vietetään 
avointen ovien merkeissä ti 23.4. 
Vappulounas ja laulajaiset ke 1.5. 
klo 13
Bussiretki Kirkkopäiville ja Kuo-
pion NNKY:lle la 18.5. 
Avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen ti klo 9–11, aamiainen 5 euroa:

 26.2. Siionin virsiä ja tangoja, Juk-
ka Ammondt
 5.3. Sananlaskut, Olavi Jouttijärvi
 12.3. Pyhistä kuvista ja vähän muus-
takin, Arja Karppinen-Rekola
 19.3.  Minna Canthin Jyväskylä, Mir-
ja Knuuttila
 26.3. Kasvatus- ja koulutusasioita, 
Onerva Mäki
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. tiistai 
klo 18, ohj. Anita Särkkä ja Mirja 
Knuuttila
 26.2. August Strindberg: Punainen 
huone
 26.3. Sirpa  Kähkönen: Vihan ja rak-
kauden liekit
 23.4. Riikka Pulkkinen: Vieras
 28.5. Ulla-Lena Lundberg: Jää
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. kes-
kiviikko klo 18, ohj. Pirjo-Liisa Sill-
gren, p. 050 499 4376
 6.3. Alice Hoffman: Punainen Puu-
tarha
 3.4. Riikka Pulkkinen: Vieras
 8.5. Aki Ollikainen: Nälkävuosi
Latinanpiiri joka kuukauden 3. tiis-
tai klo 18: 19.2., 12.3., 16.4. ja 21.5.
Tuunaus- ja taidetyöpaja. Tuuna-
taan vanhasta uutta, taiteillaan, ny-
kerretään ja askarrellaan. Joka toi-
nen tiistai (parilliset viikot) klo 17–20. 
Tanja Nieminen. www.facebook.
com/tuunauskerho
Nuorten aikuisten Lauluryhmä 
Jännät kokoontuu erikseen sovit-
tuina aikoina. Laulamme kevyttä 
musiikkia laidasta laitaan. Kysy lisää 
toiminnanohjaajalta.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä. Kokoontumi-
set joka kuukauden 1. pe klo 13. An-
na-Leena Pänkäläinen, 
p. 040 751 7505
HENGELLISET PIIRIT
Exodus-raamattupiiri noin kerran 

kuussa ke klo 17, Ohjaaja Heidi 
Watia. Tervetuloa myös 

uudet osallistujat! 
Svenska bibelkret-

sen kuukauden 1. 
ma klo 10. Pekka 
Paulasto, 
p. 040 727 3658.
LAPSET JA
 NUORET

Nuorten piano-
tunnit maanantai- 

ja tiistai-iltapäivisin, 
opettaja Jasmin Korpela

Musiikkileikkikouluryhmis-
sä tilaa! Ryhmät keskiviikkoisin, 
opettaja Sanna-Mari Nenonen.
Vanhempien kanssa 1,5–3 -v. klo 16–
16.30 ja 3–4 -v. klo 16.45–17.15, ilman 
vanhempia 4–5 -v. klo 17.15–18

KESKI-KArjALAN NNKY
➽		 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
TyttiTalo on 12–25 -vuotiaiden tyttö-
jen ja nuorten naisten oma talo, jos-
sa voi osallistua ryhmiin viettää ai-
kaa tyttöjen kesken.

KESKI-UUdENMAAN NNKY

➽		 pj. Liisa Hynynen, p. 050 353 1225
  nnkykeskiuusimaa@gmail.com

KOTKA KFUK
➽		 ordförande Carita Korhonen 
  tel. (05) 228 2110
  carita.korhonen@kymp.net

  
KOTKAN SEUdUN NNKY

➽		 pj. Irene Björkbacka
  p. 040 867 2651
  irene.bjorkbacka@kymp.net

KUOPION NNKY
➽		 Myllykatu 5, 70110 Kuopio 
  toimisto@knnky.fi
  p. (017) 261 4500, 044 772 1928
Lähetys- ja raamattupiiri 
ke klo 13 vuoroviikoin.
Perhekahvila ma klo 9.30–12.
Kuoro ti klo 13–14.
Jäsen- ja ystävätapaamiset 
su 10.3. klo 14 
Kristus-päivät  la–su 16.-17.3. Evan-
keliumin opintoyhdistys ja Kuopion 
NNKY. Raamattuopetusta la klo 13.
Raamattuluentoja la 23.2. klo 12–
18. Suomen Raamattuopisto ja Kuo-
pion NNKY.
Muista tilaisuuksista paikallisleh-
dissä.

LAHdEN NNKY
➽		 Vapaudenkatu 8, 15110 Lahti
  p. 050 545 3038, päivystys 
  ke ja to 9–14
  ywca@phnet.fi
  www.nnkylahti.fi
  pj. Krista Karjalainen 
  p. 050 596 9645
Nuorten kirppis joka kuukauden 
viim. su, pöytämaksu 1 €
Cetor-kirppiksellä Hyvän tahdon 
pöytä 1.2.–28.2 
Nuorten perinteiset lautapelit 26. 
–27.2. klo 13-17 
Terveellinen ravinto 27.2 klo 17
Markkinakahvila  6.3. klo 11–13 
Ayuerveda – elämän polkuja 
omaan itseen 12.3. klo 17–19

Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palsta

Löytöjä Lahden NNKY:ssä Nuorten kirppis joka kuukaudenviimeinen su, pöytämaksu 1 €.

Flickan i bussen

info
 Svenskspråkig KFUK-verksamhet finns 

idag på tre orter i Finland: Helsingfors, 
Kotka och Åbo. Verksamheten kan väl 
beskrivas dels som traditionell men 
präglas också av nya idéer och pro-
gram. En av de traditionella program-
men som återtagits i verksamheten är 
distriktsdagarna med avsikt att föra 
samman de svenskspråkiga KFUK:arna 
i Finland. Utmaningen för alla svensks-
pråkiga lokalföreningar är att hitta nya 
krafter och engagerade kvinnor som 
tillsammans vill kämpa för en rättvis 
värld och föra vidare tanken om kvin-
norsolidariotet - både i Finland och i 
världen. Intresserade kan kontakta res-
pektive ordförande (kontaktuppgifter 
längst bak i tidningen).

KFUK
Nainen peilissä. 
Ulkonäköpaineet ja itsetunto. 
Cynthia M. Bulik.  Suom. Paula 
Erkintalo. Minerva.

 Tytöt ja naiset 
oppivat jo varhain 
virheellisesti yhdis-
tämään kehonkuvan 
ja itsetunnon. Kaik-
ki omassa ulkonäös-
sä tuntuu olevan 
väärin, eikä mikään 
korjausliike tuota 
mieleistä tulosta. 
Näihin lamaannut-
taviin ajatuksiin ja 
epäilyksiin haluaa 
muutoksen amerik-
kalainen Cynthia M. Bulik, joka on 
syömishäiriöihin erikoistunut ravitse-
mustieteen professori. Kirjan sanoma 
on terveellinen. Muutos alkaa puhees-
ta. Emme saa sanoa itsestämme emme-
kä muista kielteisiä kommentteja. Eri-
tyisesti on pidättäytyvä lasten ulkonä-
ön arvioimisesta.  

Anne Lagerstedt

äidin valta ja voima. 
Elina Reenkola. Minerva.

Onko äidin valta 
misogynian eli 
naisvihan alkuläh-
de? Kirjassaan Äi-
din valta ja voima 
psykoanalyytikko 
Elina Reenkola 
osoittaa, että naista 
pelätään ja kadehdi-
taan nimenomaan 
äitinä, jolla on lähes 
rajaton valta lap-
seen. Esimerkkeinä 
hän käyttää paljon klassisia tarinoita, 
joiden tulkinnat ovat tuoreita ja oma-
peräisiä. Miesten tiedostamaton kate-
us ja pelko äidin valtaa kohtaan ilme-
nee Reenkolan mukaan naisen yhteis-
kunnallisena alistamisena ja kontrol-
loimisena. Kuten edellisessä kirjassaan 
Naisen viha, Reenkola näkee koulukiu-
saajan ja -kiusatun lapsen takana las-
taan kiusaava äidin. 

Anne Lagerstedt

Kirjoja, kirjoja
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Masu-kahvila ti klo 10–12, alkaa 
maaliskuussa
 Nuoret äidit -ryhmä alle 20-v. 
ti klo 15–17
Tiedustelut: Outi Papunen, 
p. 040 832 9001
ÄIDIKEVÄLITYS ma–pe klo 8–11, 
p. (03) 254 4045, 040 586 5045
Kotivähennyskelpoista lastenhoito-
apua tilapäiseen tarpeeseen 
SOFIAN PYSÄKKI Suomen kielen 
ja kulttuurin opetusryhmät:
Ma–pe klo 9–15, Siskolikan koulutus-
tilat, Satakunnankatu 31 C, 3. krs
Kevään kurssi 9.1.–31.5.
Puhelinaika ma–pe klo 9–14 
p. (03) 254 4054 
Tied. muina aikoina: 
sirkku.lukkarinen@tnnky.fi
PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus -partiotilat, Satakunnanka-
tu 31 B-C, 3. krs., Postiosoite Hämeen-
puisto 14 F; partiosiht. Marjatta Mui-
lu, p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@
tnnky.fi; lippukunnanjoht. Leena Val-
ta, p. 041 544 8116, leenava@gmail.
com; www.tampereenlokit.fi

TUrUN NNKY
➽		 Vähä-Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku 
  p. 0400 821 905
  tnnky@saunalahti.fi
TimeLessBody, Tiina Holopainen 
p. 050 554 1661
Keskustelupiiri 25.2., 11.3. ja 25.3. 
klo. 14
Marianpäivän kahvitilaisuus 17.3. 
klo 15.30
Toukokuussa kevätretki Vivamoon.

VAASAN NNKY
➽		 Kirkkopuistikko 30 
  65100 Vaasa   
  pj. Arja Sillanpää 
  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 
Vuokraamme tiloja muisto-, rip-
pi-, kaste- ja syntymäpäiväjuhliin.

VALKEAKOSKEN SEUdUN NNKY

➽		 pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

VääKSYN NNKY
➽		 pj. Eija Huovinen
  p. 044 780 415
  eija.huovinen@asikkala.fi 

ÅbO KFUK
➽		 ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

Vuosikokous  20.3. klo 18  
Rudolf Koivu -näyttely (hist.mu-
seo) ja talviretki 23.3. klo 11  
Tyttöjen ilta 27.3., hiustenhoito 
Vuokraamme jugendsalia kokous- 
ja juhlakäyttöön.

LAPIN NNKY
➽		 siht. Taija Hemminki
  taija.hemminki@gmail.com
  p. 050 400 6456
Kevätretki touko-kesäkuussa, tee-
mana linnut.
Syysretki elo-syyskuussa, teemana 
NNKY:n pohjoiskalottiyhteistyö.
Lapin NNKY:n jäsenillä on oma 
Facebook-ryhmä. Ryhmää vetää Tai-
ja Hemminki.

MIKKELIN NNKY
➽	 pj. Leena Parkkonen
 p. (015) 336 308, 050 526 8536
 leena.parkkonen@luukku.com 
JÄSENILLAT srk-keskuksen yläsalis-
sa (3.krs) klo 16.30 alkaen, kahvitar-
joilu:
 Pääsiäisen perinteitä – koristelut ja 
ruokakulttuuria 14.3.  Vieraanamme 
opettaja Liida Gaurilow. Pääsiäisen 
ja kevään virsiä laulattaa kanttori Su-
vi Tirronen.
 Illan teema kriisinhallinta 11.4.,  
maanpuolustuspiirin päällikkö, evp 
Ari Kuikka.
 Kevyesti kesään 16.5., Hoitola Wa-
nilla, jalkahoitaja Kirsi Hänninen.
JÄSENMATKAT
 Kesämaisemia Saimaata kiertäen ja 
seilaten la 8.6.2013.
Matka Lofooteille elokuun 1. viikol-
la.  Upea, ihastuttava, luonnon kau-
niit Lofoottien saaret ja Norjan ja 
Ruotsin jylhät maisemat – tällä mat-
kalla näet ja koet paljon! Mukaan toi-
votaan myös muiden yhdistysten jä-
seniä.

MäNTYHArjUN NNKY
➽		 Pj. Auli Jokinen
  p. 040 513 9857

OULUN NNKY
➽		 Isokatu 15
  90100 Oulu
  p. (08) 311 5595, 040 751 4480
  nnky.oulu@co.inet.fi 
Käsityökahvila pe 15.3. klo 13–14.30. 
Ota oma käsityösi mukaan ja tule 
kahvittelemaan!
Palmusunnuntain lauluseurat  
24.3. klo 17. Tervetuloa sanan ja lau-
lun ääreen!
Kädentaitojen työpajat: ma 18.2. 
klo 17–20 haarukkapitsi tutuksi, ma 
18.3. klo 17–20 punonta mm. paju, ma 
15.4. klo 17–20 kankaanpainanta, ma 
13.5. klo 17–20 virkkaus. 5 e/kerta, sis. 
kahvitarjoilu. Ilm. viikkoa ennen.

Kirjallisuuspiiri: 11.3. klo 18 Pentti 
Saarikosken runot ja 16.4. klo 18 Ul-
la-Lena Lundberg: Jää
Kamalien äitien kahvila to 28.2. 
klo 17.30–19, to 21.3. klo 17.30–19, to 
25.4. klo 17.30–19. Tervetuloa kaikki 
teini-ikäisten lasten äidit!
Piirustus- ja akvarellikurssi tiis-
taisin klo 18. Ohj. Päivi Pussila. 30 eu-
roa. Kysy vapaita paikkoja!
Kuvataiteilua! -ryhmä 11–15-v. ty-
töille ke klo 17.30. Materiaalimaksu 10 
euroa.
Uusi Kamalat äidit -ryhmä aloittaa 
ke 13.3 klo 16.30–18 Melleniustalolla.
Naiset yhdessä. Vierailemme Ou-
lun Ensi- ja turvakodin päiväryhmäs-
sä tekemässä käsitöitä ja askartele-
massa. Tule mukaan.
Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiiris-
sä kudotaan Äiti Tere-
san peittoja. 
 Ke klo 13 käden-
taitojen piirissä 
tehdään käsitöi-
tä hyväntekeväi-
syyteen ja oman 
toiminnan tuke-
miseksi. 
 Ke 19 hiljaisuuden 
rukoushetki tuomio-
kirkon kryptassa. Teetä 
tarjolla klo 18.30.
 To klo 13–17 avoimet ovet. Tervetu-
loa! Poikkea samalla kirppiksellä!
 Kirpputori torstaisin klo 16–18 Ase-
makatu 15:ssä, käynti kellariin sisäpi-
han kautta.
Vuokraamme toimitilaamme koko-
uskäyttöön.

PIrKKALAN NNKY
➽		 Tuula Talikainen
  p. 0400 636 524 

SAVONLINNAN NNKY
➽		 pj. Ulla Juuti 
  p. 044 322 9371 
  ulla.juuti@suursaimaa.com 

SYSMäN NNKY
➽		 pj. Virva Hokkanen
  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
Meitä kantaa Jumala – Naisten il-
tapäivät la klo 15, Puistosali: 23.3. 
Rommy Yrjölä, 20.4. Anu Neuvonen.
Kahvitarjoilu, musiikkia ja rukouspal-
velu.
Tunnetaitokoulutus ti klo 18–
20.30, Puistosali, RE-sielunhoitotera-

peutti, työnohj., psyk.EAT Päivi Nie-
mi: 26.2. viha, 26.3. suru, 9.4. positii-
viset tunteet ja unelmat elämän voi-
mavarana. 35 €/kerta. Ilm. paivi.nie-
mi@tnnky.fi, p. 0400 946 285
Nuorten itsetuntoryhmä: 110 % ar-
vokas, vetäjänä Päivi Niemi: 8.4, 15.4, 
22.4 ja 29.4 klo 18–20.30, Puistosali.
Aiheina itsetunto ja tunnetaidot. Ryh-
mä on tarkoitettu 15–18 -v. nuorille, 
maksuton.
Jäsenkahvila ke 17–20, Siskolikan 
kahvila. Vapaata seurustelua, tee-
mailtoja, musiikkia ja rukouspalvelua.
Lähetysillat, ke 27.2., 27.3., 24.4. klo 
18 eri teemoin, Siskolikan kahvila. 
Riitta Jaakkola ja Marjatta Muilu. 
Maailman rukouspäivän ilta pe 
1.3. klo 19.30, Ortodoksisen seurakun-

nan Nikolai Sali, Suvanto-
katu 10. Mahdollisuus 

osallistua paastoli-
turgiaan Ortodok-

sikirkossa klo 18.
Naisten hyvin-
voinnin ristei-
ly Tallinnaan 2.–
3.3. Ks. ohjelma 

www.tnnky.fi. 
Ilm. Päivi Niemi p. 

0400 946 285, pai-
vi.niemi@tnnky.fi. 

Onnen ilta koko per-
heelle ke 10.4. klo 18, Finlay-

sonin kirkko. Mukana jonglööri, vat-
sastapuhuja Taika-Petteri ja Päivi 
Niemi.
Juhlavuoden seminaari Maailman 
NNKY-päivänä ke 24.4. klo 9–12, Puis-
tosali. Avoimet ovet klo 12–15.
Sääntömääräinen kevätkokous 
to 25.4. klo 18, Puistosali
TYTTÖRYHMÄT Siskolikan kahvi-
lassa yhteistyössä Tampereen kau-
pungin kanssa: 
 Tyttöjen valtakunta -iltapäiväkerho 
Aleksanterin koulun 3.–4. -lk. tytöil-
le ke klo 14.30–16.30, Piia Kankaan-
pää
 The Tyttis -iltapäiväkerho Aleksan-
terin koulun 3.–5. -lk. tytöille pe 
klo 15–17, Moona Ranta
MONIKULTTUURISET 
NAISTEN RYHMÄT Siskolikan kah-
vilassa:
 Kansainvälinen naisten olohuone, 
ke klo 10–12, Marjatta Muilu
 Thai-naisten ryhmä, pe klo 9–12, 
Merja Newbould
LIIKUNTA:
 Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää
 Gospel-liikunta 7.1.–19.4. (ei ti 26.3.–
ma 1.4.)
GOSPEL-LATTARIT™:
Ma klo 18 Gospel-lattarit, alkeet, 
Kyttälänk. 1, 3. krs., Nina Lehtinen 
Ma klo 19 Gospel-lattaritPRO, Kyt-
tälänk. 1, 3. krs., Helinä Uusi-Rauva 
(suljettu ryhmä)
 Ti klo 18 Gospel-lattarit (75 min), 
Pispalan kirkon alasali, Pispalan val-

tatie 16, Asta Lehtimäki
 Ke klo 18 Gospel-Spice (75 min), lat-
tareita ja afroa, Aitolahden kirkko, 
Jenseninkatu 4, Heidi Posti
 Ke klo 18 Gospel-lattarit, alkeet, 
Mervi Perkiö-Kuosmanen  ja klo 19 
Gospel-lattarit, tempo, Helinä Uusi-
Rauva Vuorentaustan srk-koti, Mas-
tontie 27, Ylöjärvi
GOSPEL-LATTARIT™ SPECIAL:
 Ihanasti ikääntyneet 60+ -vuotiail-
le ti klo 17, Pispalan kirkon alasali, Pis-
palan valtatie 16, Maarit Saarela
 Avoin lattariryhmä, tanssia puo-
leen tempoon sekä tuolilla, to klo 
17.30, Puistosali, Hämeenpuisto 14 F, 
2 krs., Asta Lehtimäki
Gospel-lattarit™ Special pilotti-
ryhmä* (soveltava tanssiliikunta)
Vammaistyön Aurinkoklubi, ti klo 18, 
Iidesranta 5, Barbara Čerina. Maksu-
ton, mutta vaatii ilmoittautumisen 
ja sitoutumisen ryhmään.
Kevätkaudelle 2013 etsitään osal-
listujia mielenterveyskuntoutujien 
ryhmään, myös tanssiterapeuttisia 
elementtejä. Ilmoittautuminen: gos-
pelliikunta@tnnky.fi tai p. (03) 254 
4000.
Gospel-lattarit™ VIP -ilta klo 18 ja 
Tanssia, naurua ja laulua -ilta klo 19, 
ke 24.4., Näsinsali, Näsilinnankatu 26. 
Kristilliset paritanssi-illat 
pe klo 18.30. Päivät ja paikka ilmoi-
tetaan erikseen. Tanssinopetusta, 
hiljentymistä ja mukavaa yhdessä-
oloa, Tanja Ylikärppä
Gospel-lattarit™ -ohj.koulutus 
17.–19.5. (edistyneet), 24.–26.5. (uudet, 
special)
Gospel-lattarit™ -leiri, Tampere 
23.–25.8. Tied. Nina Lehtinen, 
p. 044 021 9007 tai gospelliikunta@
tnnky.fi
ITU - NEUVONTATYÖ Tukipalvelua 
vaikeassa raskaustilanteessa ja ras-
kauden keskeytyksen jälkikriiseissä 
oleville tytöille ja naisille. Valtakun-
nallinen Itu-päivystyspuhelin ma–
pe klo 9–21, p. 050 401 5567
Neuvontapiste Itu, keskustelu-
apua 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
Vertaistukiryhmä abortin läpikäy-
neille alkaa maaliskuussa.
Vertaistukiviikonloppu, 22.–24.2. 
Kuortaneella
Kutsuttu välittämään -koulutus 
kevätkaudella Jyväskylässä
Tied. ja ilm. Outi Papunen, 
p. 050 832 9001
ÄIDEILLE JA LAPSILLE Siskolikan 
kahvilassa
 Avoin kahvila yksinhuoltajille tai yk-
sin lasten kanssa oleville to klo 10–13. 
Tukea vanhemmuuteen, lastenhoi-
to järjestetty.
 Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–12, An-
nette Taipalus, Piia Kankaanpää

NNKY-palsta                      Kansainvälinen  naistenpäivä  8.3.

Mikkelin NNKY:ssäMatka Lofooteille 
elokuun 1. viikolla. 

Mukaan toivotaan myös
muiden NNKY-yhdistysten jäseniä.

Maaliskuu
1.3. Maailman rukouspäivä

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
8.–9.3., 12.–13.4. NNKY:n Akatemia, 

Jyväskylä
21.3. rasismin vastainen päivä

Huhtikuu
12.4. Uskomaton nainen -konferenssi, Helsinki

24.4. Maailman NNKY-päivä

Toukokuu
17.–19.5. Kuopion Kirkkopäivät

25.–26.5. Maailma kylässä -festivaali, Helsinki

Kesäkuu – Elokuu
3.–8.6., 26.–30.8. NNKY:n viikko 

tunturikeimiöllä
12.8. Kansainvälinen nuorison päivä

23.–28.8. NNKY:n Akatemian vaellus 
tunturikeimiöllä

Lokakuu
1.10. Kansainvälinen vanhusten päivä

5.–6.10. Ekumeeniset järjestöpäivät, Helsinki
11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä
20.–27.10. Kirkkojen kansainvälinen 

vastuuviikko

Marraskuu 
NNKY:n ja NMKY:n rukousviikko

16.11. Suomen NNKY-liiton kokous
25.11. Kansainvälinen naisiin kohdistuvan   

väkivallan vastainen päivä
25.11. Valoa, ei väkivaltaa -päivä

Joulukuu
vko 49 Väkivallaton viikko

1.12. Maailman aids-päivä
2.12. Uskalla unelmoida - 

Unelmanpäivä paikallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen 

vapaaehtoistoiminannan päivä

2 0 1 3
Suomen NNKY-liiton kalenteri

varaa 
parhaat 

ajankohdat:

www.tunturikeimio.fi
0500 209 6300500 209 630

MUonIo

Leirille tai lomalle 
Lappiin

NNKY-puodissa

tISKILIINA
"Uskalla 
unelmoida"
á 2 €

tilaukset: 
leila.variola@ywca.fi, 
p. (09) 4342 2911



Maria Sundblom
Alkuperäisteos Tjejer i kyrkan

Käännös Eeva Johansson

olet arvokas, olet ainutlaatuinen. 
olet ruumis, sielu ja henki. 
Se on kristinuskon sanoma 
sinulle, nainen.
Se on kaunis ja tärkeä 
sanoma, mutta se myös vaatii.
Itsetuntemusta, itsearvostusta, 
itseluottamusta.
Vastuuta ja huolenpitoa 
itsestä ja muista.

du är värdefull, du är unik. 
du är kropp, själ och ande.
det är kristendomens budskap 
till dig kvinna. 
det är vackra och viktiga ord 
men de förpliktar också.
till självkännedom, självrespekt 
och självförtroende.
till ansvar för och omsorg 
om sig själv och andra.
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