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Tule ja tutustu:
NNKY on maailman laajin  
kristillinen naisliike
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Alle tuhat päivää  

Rohkaisemme NNKY-toiminnassa mukana olevia ja siihen mukaan 
tulevia ottamaan vastaan kaikenikäiset, kaikenkokoiset ja kaiken-
näköiset naiset ja kuulemaan heidän asiantuntemustaan omasta 
elämäntilanteestaan.  NNKY:ssä jokainen saa olla mukana oma-

na itsenään, oman kirkkonsa jäsenenä ja omat lahjansa käyttöön antaen. 

Tehtäväämme Naiset rakentavat turvalli-
sen maailman toteutetaan tukemalla naisten 
johtajuutta myös NNKY:n Maailmanliiton jul-
kistamien Tulevaisuus, jonka nuoret naiset ha-
luavat -tavoitteiden avulla. Maailmanlaajan 
kumppanuuden ja sisaruuden on perustuttava 
ihmisoikeuksiin, ei hyväntekeväisyyteen, sekä 
kestävän tuotannon ja kuluttamisen huomioi-
miseen, ei talouskasvun vaatimuksiin. Toimimme, koska tehtävänämme on 
rakentaa maailma, jossa rauha, terveys, ihmisarvo, vapaus ja puhdas ympä-
ristö kuuluvat kaikille.

Vuonna 2000 määritellyissä vuosituhattavoitteissa YK:n jäsenmaat si-
toutuivat kahdeksaan tavoitteeseen, joiden tarkoituksena on poistaa maa-
ilmasta äärimmäinen köyhyys, vähentää vakavia tauteja ja lapsikuollei-
suutta, edistää terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä suojella ympä-
ristöä ja kehittää globaalia kumppanuutta. Määräaikaan on nyt alle tuhat 
päivää, ja haasteita on paljon jäljellä. 

  
Kehitystavoitteiden tulee olla rohkeita ja kunnianhimoisia, jotta ne vies-
tivät koko ihmiskunnalle sekä kaikille yhteiskunnille tärkeistä muutoksista. 
Suomen kehityspolitiikka pyrkii inhimilliseen kehitykseen, joka lisää ihmis-
ten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada peruspalveluita sekä perusturvaa 
turvallisesta raskausajasta vanhuuteen. On harmillista, että vuosi toisensa jäl-
keen kehityspolitiikan määrärahoja leikataan silloin-
kin, kun erityisiä painopisteitä ovat koulutus, nuo-
risotyöttömyyden vähentäminen, ihmisarvoinen työ 
sekä naisten ja lasten aseman parantaminen.

UN Womenin, YK:n tasa-arvojärjestön pääjoh-
taja Michelle Bachelet päätti toimikautensa vakuut-
tuneena: ”Paluuta ei ole. Jatkamme kulkemista 
eteenpäin kohti sitä päivää, jolloin naiset ja tytöt 
voivat elää vapaina pelosta, väkivallasta ja syrjin-
nästä.”  NNKY-liike jatkaa vahvana ja päättäväise-
nä kulkua kohti tuota päivää. 

Turvallisen maailman rakentajille on tarve ja 
tilaus. 

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

Rauha, terveys, 
ihmisarvo, vapaus 
ja puhdas ympäristö 
kuuluvat kaikille.

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton 
jäsenlehti (113. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK i Finland (årg. 113)
Päätoimittaja / Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Toimitussihteeri / Redaktionssekreterare Mari Hyttinen, 
p. (09) 4342 2915, 050 588 6845, mari.hyttinen@ywca.fi
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter Pohjoinen Rautatiekatu 23 B, 
00100 Helsinki / Norra Järnvägsgatan 23 B, 00100 Helsingfors
nnky@ywca.fi, www.ywca.fi
p. (09) 434 2290, faksi (09) 4342 2920
Toimituskunta / Redaktionsråd Hilkka Lahti (Oulun NNKY), 
Monika E Pensar (Helsingfors KFUK), Saana Torniainen 
(Helsingin NNKY), Sirkka Vepsä (Joensuun NNKY), 
Marina Mustametsä (Joensuun NNKY)

Kustantaja, taitto ja kuvankäsittely Kustannus-Oy  
Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Tilaukset ja osoitteenmuutokset / Prenumerationer 
och adressförändringar Leila Variola, p. (09) 4342 2911, 
leila.variola@ywca.fi
Tili / Giro HELSINGIN OP PANKKI OYJ, FI97 5780 1020 0026 58
Painos / Upplaga 3 000 kpl Painopaikka / Tryck Scanweb
ISSN 1797-8149
Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja Pohjois-
maihin 25 €, muualle 30 €. Vuosikerta sisältää kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlandet och 
de nordiska länderna 25 €, andra delar av världen 30 €. 
Årgång innehåller sex nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti / 
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund  

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.

Tule ja 
tutustu

NNKY-yhdistyksissä voit harras-
taa, vaikuttaa, opiskella, ohjata 
kerhoja, järjestää tapahtumia, 
tehdä vapaaehtoistyötä, kantaa 
vastuuta tai tuoda toimintaan 
oman osaamisesi. Suomen NN-
KY-liiton luottamustehtävissä 
pääset vaikuttamaan naisten ja 
tyttöjen elämään liittyviin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin ja hy-
vinvointiin sekä osallistumaan 
kansainväliseen järjestöyhteis-
työhön. 

Jäsenetuja ovat muun muas-
sa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja 
jäsenalennukset Tunturikeimi-
öllä Muoniossa sekä Hotelli Hel-
kassa Helsingissä. Liity jäsenek-
si kotisivulla www.ywca.fi.

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

www.ywca.fi

PääkirjoitusTeema: NNKY
Kerromme tässä numerossa 
NNKY-liikkeen toiminnasta 
Suomessa ja maailmalla. 
NNKY:n teemanumero posti-
tetaan myös kaikille Koti-
maan tilaajille lehden liittee-
nä. Tervetuloa tutustumaan 
NNKY:hyn! 

4 Pirkko Raitila  
käynnisti NNKY:n  
Etelä-Pohjanmaalle
Etelä-Pohjanmaan NNKY täyt-
ti yhden vuoden. Uusinta 
NNKY:n paikallisyhdistystä on 
ollut käynnistämässä järjestö-
työn intohimoinen harrastaja 
Pirkko Raitila.

5 Piispa Irja Askolan 
tervehdys

5 KFUK:
Familjen, föreningen och friti-
den – en omöjlig mammatree-
nighet?

6 Ainutlaatuista  
Suomessa:  
Itu-projekti tukee  
yllätysraskauden  
kohdanneita
Valtakunnallinen puhelinpäi-
vystys p. 050 401 5567 ma–pe 
9–21.

7 Rohkeasti ehdolle!
Suomen NNKY-liitossa on tä-
nä vuonna vaalivuosi. Tarjolla 
on antoisia luottamustehtäviä.
Haluatko kenties sinä asettua 
ehdolle hallituksen jäseneksi?

7 NNKY jakoi  
tunnustusta
Syömishäiriöliitto-SYLI ja Suo-

Näkyvä Nainen 2013 
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.

men Pakolaisavun Tukiverkko 
saivat NNKY-tunnustuspalkin-
non.  Se jaettiin tänä vuonna 
nuorten aikuisten mielenterve-
yden hyväksi tehdystä työstä. 

8–9 Tule ja tutustu! 

26 NNKY:n paikallis-
yhdistystä 23 paikka-
kunnalla
toivottavat sinut tervetulleeksi 
mukaan monipuoliseen toi-
mintaan.

10–11 Paikallisesti 
näkyvä, valtakunnal-
lisesti merkittävä, 
kansainvälisesti  
tunnettu
Maailmanlaaja NNKY-liike 
tunnetaan myös YK:n vuositu-
hattavoitteiden käytännöllise-
nä toteuttajana.

12 Itselleen riittävä 
riittää muillekin
Kirjailija ja elämäntaitovalmen-
taja Johanna Muuraiskangas ker-
toi Vääksyn NNKY:n Naisten-
päivän brunssilla miten voi op-
pia elämänsä koskenlaskijaksi.

13–14 NNKY-palsta
Haluatko tulla mukaan NNKY-
toimintaan? NNKY-palstalta 
saat lisätietoa tapahtumista.

14 In Memoriam  
Victoria ”Patty”  
Auterinen

KANNEN KUVA: MArI HYttINEN
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rohkeasti eteenpäin!
NNKY:n ekumeeniset järjestöpäivät 5.–6.10.2013 Helsingissä
tervetuloa NNKY:n ekumeenisille järjestöpäiville 5.–6.10.2013 Helsinkiin! Päivät on tarkoitettu 
NNKY:n paikallisyhdistysten hallitusten/johtokuntien jäsenille. toivomme erityisesti uusimpien tai 
viimeksi valittujen jäsenten osallistumista, kahta jokaisesta yhdistyksestä. 

Järjestöpäivien tavoitteena on vahvistaa ja 
selkeyttää hallitustyöskentelyä asioiden 
ja ihmisten johtamisessa:

Miten päätöksiä tehdään?
Mistä tunnistaa hyvän hallitustyöskentelyn?
Miten ratkotaan kinkkisiä tilanteita?
Mistä löytyy hallitukseen uusia jäseniä?

Suomen NNKY-liitto vastaa koulutuksesta ja 
siihen liittyvistä aterioista sekä majoituksesta, 
paikallinen NNKY vastaa matkakuluista. 

Sitova ilmoittautuminen liiton toimistolle 
viimeistään 13.9.2013: 
leila.variola@ywca.fi tai (09) 4342 2911.

7

Filsan oli vastaanottamassa Suomen Pakolaisavun 
Tukiverkko-hankkeen saamaa NNKY-tunnustuspalkintoa 
Maailman NNKY-päivän tilaisuudessa Helsingissä. 
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Kriisiraskaustyön ohella Itu-projektissa 
tehdään äiti-lapsityötä.

6 8-9
Tervetuloa
mukaan NNKY:n 
monipuoliseen toimintaan
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Etelä-Pohjanmaan NNKY sai 
alkunsa, kun joukko eteläpoh-
jalaisia naisia päätti Tampe-
reen NNKY:n Itu-projektin 

koulutuksen jälkeen perustaa NNKY:n 
paikallisyhdistyksen ja tukea Itu-työn 
myötä kriisiraskaustilanteessa olevia ja 
abortin läpikäyneitä tyttöjä ja naisia.  
Samaan aikaan seinäjokelainen Pirkko 
Raitila oli jo jonkin aikaa miettinyt, et-
tä alueelta puuttui NNKY:n tapainen 
yhdistys. Yhdistyksen perustamisko-
kouksessa hän lupautui puheenjohta-
jaksi kahdeksi vuodeksi. – Saatan yh-
distyksen toiminnan alkuun ja sen jäl-
keen siirrän vastuuta mielelläni muil-
le. Meillä on hallituksessa hyviä naisia 
mukana, ja uudet jäsenet ovat yhdistyk-
seemme tervetulleita, sanoo Pirkko 
Raitila.

Kokkauskurssi ja avioparityö 
tulevina toimintamuotoina
Yksivuotisjuhlaa Etelä-Pohjanmaan 
NNKY vietti viime marraskuussa jär-
jestämällä Petri Ritarin hengellisen 
musiikin konsertin. Vuoden aikana yh-
distys järjesti muiden järjestöjen kans-
sa yhteistyössä lähisuhdeväkivallasta 
keskustelevan Ruusukuja 76 -näyttelyn 
Seinäjoella kauppakeskuksessa, joului-
sen glögitarjoilun yhteistyökumppaneil-
leen järjestötalolla ja oli mukana Johan-
nes-passio -tapahtumassa. 

Tulevista toimintamuodoista Pirk-
ko Raitila mainitsee nuorille äideille 
suunnatun kokkauskurssin, jolle var-

Pirkko Raitila käynnisti 
NNKY:n Etelä-Pohjanmaalle
Uusinta NNKY:n paikal-
lisyhdistystä, Etelä-Pohjan-
maan NNKY:tä johtaa 
järjestötyön intohimoinen 
harrastaja Pirkko Raitila, 
joka jakaa mielellään 
vastuuta nuorille ja luottaa 
heidän osaamiseen. 

Pirkko Raitila tietää 
kokemuksesta, että 
yhdistystoiminnassa 
puheenjohtajalle voi 
joskus kasautua paljon 
tehtäviä. Siksi hän jakaa 
mielellään vastuuta ja 
kannustaa luottamaan 
nuoriin vastuun-
kantajina. 

NNKY lähellä

M
A

rI
 H

Yt
tI

N
EN

masti on tarvetta, kun vain tieto kurs-
sista kiirii joka puolelle. – Haluaisin 
myös aloittaa avioparityön sekä nuoril-
le keskustelutilaisuuksia, joissa käsitel-
täisiin mm. nuoren elämään ja seurus-
teluun liittyviä asioita. Maahanmuut-
tajille Etelä-Pohjanmaan NNKY voisi 
tulevaisuudessa tarjota apua kotoutu-
misessa.  Tänä vuonna tarkoituksenam-
me on järjestää Kuortaneella, Lapualla 
ja Kauhajoella tilaisuudet ja kutsua näil-
tä paikkakunnilta kiinnostuneita mu-
kaan toimintaamme.

Järjestötoiminnasta  
uusia ystäviä
Pirkko Raitila on pitkän linjan järjestöih-
minen. – Maanpuolustustyö on ollut ai-
na minulle tärkeä harrastus luottamus-
tehtäviä myöten. Maanpuolustusnaisten 
Liiton puheenjohtajana toimin viisi 
vuotta. Myös politiikassa olen toimi-
nut erilaisissa luottamustoimissa ja 
jonkin aikaa olin Paula Risikon edus-
kunta-avustaja. Naisjärjestön Kes-
kusliiton hallituksessa toimin 
kuusi vuotta. Lisäksi harrastuk-
siini kuuluu Rotary-toiminta. 
Olen Seinäjoki-Törnävän 
Rotaryklubin ensimmäi-
nen naisjäsen.

NNKY:ssä Pirkko 
Raitilaa kiinnostaa työ 
naisten ja tyttöjen ta-
sa-arvon lisäämiseksi, 
ekumeeninen yhteis-
työ sekä mahdollisuus 
saada uusia ystäviä. – 
On ollut hienoa olla 
mukana aloittamassa 

uutta NNKY:n paikallisyhdistystä. 
NNKY:n kristillistä arvopohjaa pidän 
tärkeänä. Itse olen tavallinen kirkossa 
kävijä, körttiläinen taustaltani. Kutsum-
me kaikki mukaan emmekä kysy kenen-
kään uskonasioista. Suuren yleisön ha-
luaisin tuntevan NNKY-liikkeenä, jos-
sa kristityt naiset niin Suomessa kuin 
maailmalla pystyvät ennakkoluulotto-
masti tekemään työtä yhdessä, jotta 
naisten ja tyttöjen asema yhteiskunnas-
sa kohenisi ja oikeudenmukaisuus toteu-
tuisi. Elämän kriiseissä olen huoman-
nut, että ilman ystäviä ei selviä.

Mari Hyttinen
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Naiset arjen asiantuntijoina, 
naiset tuen toteuttajina, naiset elämän 
leivän jakajina – ruisleipää, luomusäm-
pylää ja pöytäliinana armo, jota mikään 
tahra pöydässä eikä mikään haava sie-
lun syrjässä himmennä.

Kristityn kutsumus saa vitamiinia 
NNKY:n globaalista identiteetistä. Kun 
Suomen talousongelmissa horisonttim-
me keskittyy euroalueeseen, tarvitsem-
me heitä, joiden kertomukset ja koke-
mukset linkittyvät siihen sisaruspiiriin, 
jossa afrikkalaisen nuoren naisen asian-
tuntemus hätkähdyttää ja jossa aasialai-
sen vanhusnaisen viisaus pysähdyttää.

Naiset ovat inspiroiva voimavara 
Raamatussa, kaikkine elämänkerto-
muksineen: Haagarin tuska yksinhuol-
tajaäitinä,  maahanmuuttajaleski Ruu-
tin kohtalo, Marian ja Elisabetin ver-
taistuki, Lyydia-liikenaisen johtajuus.

Tällä Raamatun naisten tiellä NN-
KY jatkaa ja on voimakas, voimaannut-
tava myös. Kaikki se, mikä on totta 
naisten ja heidän yhteisöjensä elämäs-
sä, saa olla totta. Jumala ei tarvitse ku-
lissejamme, vaan meitä.

Jumalan katse on äidillinen: Hän kat-
soo, näkee, kutsuu ja hymyilee.

Irja Askola
Helsingin hiippakunnan piispa

Piispa 
Irja Askola:

Normen idag verkar vara 
att kvinnor både ska vilja 
och kunna få barn. Nor-
men i föreningslivet tycks 

vara att kvinnor med småbarn väljer 
bort föreningsverksamhet.

Vi som lever med småbarn just nu 
i Helsingfors KFUK är ordförande 
Christina Elving-Andersén, vi-
ceordförande Pia Öhman, sekretera-
re Nina Österholm och kassör Ulri-
ka Holmlund. Tillsammans har vi 
sex barn i åldern tre veckor och snart 
4 år. En baby till är rätt snart på kom-
mande, och alla barnen har varit med 
på möten och träffar i KFUK. 

– Jag har haft med mig min son en 
hel del på möten och i början gick det 
jättebra. Nu börjar han bli för gam-
mal, jag behöver ju kunna koncentre-
ra mig på mötet också, säger Ulrika.

Via andra har hon ändå fått höra 
att det inte är alla som uppskattat att 
barnet varit med, men ingen har sagt 
det direkt till henne.

Enligt har man förståelsen för va-
randras situation inom Helsingfors 
KFUK:s styrelse. Hon upplever också 
det som väldigt värdefullt att de väns-
kapsrelationer som funnits inom sty-
relsen fått fördjupas – både via KFUK 
och via moderskapet.

– Ingen av oss fyra hade barn då vi 
blev medlemmar, så den gemensam-
ma nämnaren har från början varit 
en annan. Men nu förstår vi varandra 
också på en annan nivå, tycker Pia. 

Som när man inte riktigt kommer 
ända fram till det man tänkt, att mån-
ga saker blir på hälft, att man tvingas 
avbryta eller avboka sådant man kom-

mit överens om är ju en del av vardagen.
– Det innebär en viss trygghet ock-

så, att veta att ni vet, säger Christina.
När en styrelse eller annan före-

ningsgemenskap plötsligt får väldigt 
många föräldrar bland medlemmarna 
skulle det samtidigt vara viktigt att in-
te upprepa det som lätt sker på ar-
betsplatser, att de som inte har barn får 
sköta de lite mer obekväma arbetsturer-
na och -uppgifterna. ”Du måste ju inte 
ha semester i juli för du har ju inget da-
gis som stänger” eller ”Du kan ju säkert 
sköta lördagsturen, du har ju inga barn 
att passa”. Det berömda mammakortet, 
att motivera alla sina val och åsikter med 
att man är mamma, fungerar lika dåligt 
på fritiden som på jobbet.

Men visst är det är roligt med barn 
– ibland också på styrelsemöten. De 
är hjärtligt välkomna och det finns 
stor förståelse inom Helsingfors 
KFUK för också den biten av kvinno-
livet. Men varför väljer vi att vara med 
i verksamheten trots att den lediga ti-
den är begränsad och man också kun-
de fylla sin tid med annat?

– Om vi lyckas göra en  skillnad i 
utsatta människors liv samt i våra 
närmaste medmänniskors liv genom 
något som sker inom KFUK i Helsing-
fors, Finland, världen, så tycker jag det 
är fantastiskt.

– Jag tycker att det känns fint att 
kunna få perspektiv till det just nu 
rätt intensiva hemmalivet i och med 
föreningsverksamheten. Det blir ju 
liksom en motpol och påminnelse om 
att det finns en värld utanför min egen 
lilla tillvaro, säger Pia.

Pia Öhman

Familjen, föreningen och fritiden

KFUK
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Christina Elving-Andersén, 
Nina Österholm och Ulrika 
Holmlund träffas med barn 
i Helsingfors KFUK.
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Rohkeasti ehdolle!
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Arja Sillanpää kannustaa  
osallistumaan NNKY:n 
luottamustehtäviin.

Suomen NNKY-liitossa on 
tänä vuonna vaalivuosi. 
tarjolla on antoisia luottamus-
tehtäviä. Haluaisitko kenties 
sinä asettua ehdolle 
hallituksen jäseneksi?

Arja Sillanpää valittiin Suomen 
NNKY-liiton hallituksen jäse-
neksi vuonna 2008. Kolmen kau-
den jälkeen hän haluaa rohkais-

ta nuoria asettumaan ehdokkaaksi:  – Tä-
mä on hyvin mielenkiintoista. Sinun ei tar-
vitse olla ”ammattilainen”. Saat tosi hyvää 
kokemusta, josta on varmasti iloa ja hyö-
tyä. Plussaa ovat perustiedot taloushallin-
nosta. Hallituksen kokoukset ovat hyvin val-
misteltuja ja liiton henkilökunta on aina aut-
tanut tarvittaessa, kiitos siitä. Pääsihteeri 
Pirjo-Liisa Penttiseltä sain alkajaisiksi 
”rautaisen tietopaketin”. Siitä oli paljon apua.

– Tulin aikoinaan mukaan Vaasan 
NNKY:hyn avustajaksi äitini ohjelmaryh-

mään. Kävin NNKY:n tilaisuuksissa satun-
naisesti. Niissä oli hyvä, sydämellinen hen-
ki. Liityin myöhemmin jäseneksi ja toimin 
useita vuosia Vaasan NNKY:n sihteerinä 
sekä hallituksen jäsenenä. Nyt olen yhdis-
tyksen puheenjohtaja. Työkokemuksestani 
on järjestötoiminnassa ollut suuri hyöty. 
Olen työurani aikana toiminut IT-alalla 
mm. sovelluskouluttajana, sovellusasian-
tuntijana (taloushallinnon sovellukset) se-
kä projektipäällikkönä.

Hallituksen tehtävä on valvoa liiton ko-
kouksen toimintasuunnitelman ja talous-
arvion toteutumista, sekä suunnitella toi-
mintaa ja strategiaa pitkällä aikavälillä. 
Myös yhteistyö Euroopan NNKY:iden ja 
NNKY:n Maailmanliiton kanssa on tär-
keää maailmanlaajassa, kristillisessä nais-
liikkeessä. Ehdolle hallitukseen voi aset-
tua, vaikkei olisikaan NNKY:n jäsen, mut-
ta hallituksessa enemmistön tulee olla 
NNKY:n jäseniä.

Jos kiinnostuit, ole aktiivinen ja asetu 
ehdokkaaksi.

Arja Sillanpää, Mari Hyttinen

 Syömishäiriöliitto-SYLI ja Suomen 
Pakolaisavun Tukiverkko saivat Suomen 
NNKY-liiton 11. tunnustuspalkinnon.  
– Tunnustuspalkinto jaettiin tänä vuon-
na nuorten aikuisten mielenterveyden 
hyväksi tehdystä työstä. Molemmat pal-
kinnot ovat arvoltaan 5 000 euroa, ker-
toi puheenjohtaja Tuuli Raamat.  

Syömishäiriöiden tunnistamisessa 
ja niiden hoidossa on Suomessa paljon 
puutteita. Syömishäiriöliitto-SYLI li-
sää kokemukseen perustuvaa syömis-
häiriötietoutta ja -osaamista sekä edis-
tää sairastuneiden hoitoa ja kuntou-
tusta. 

Suomen Pakolaisavun Tukiverkko-
hanke järjestää vertaistukea yksin Suo-
meen tulleiden nuorten turvapaikan-
hakijoiden tueksi. Yhteistä kaikille tur-
vapaikanhakijoille on erilaiset trau-
maattiset kokemukset. 

– Ryhmässämme on tyttö, joka ei al-
kusyksystä puhunut mitään. Kaksi viik-
koa sitten hän itki. Viime viikolla tans-

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n ja Suomen Pakolaisapu ry:n Tukiverkko-hankkeen edusta-
jat ottivat NNKY-tunnustuspalkinnon vastaan.

NNKY jakoi tunnustusta

simme ja nyt juttelemme yhdessä, ker-
too vertaisohjaaja Mohamed. 

Palkinnot luovutettiin Maailman 
NNKY-päivän tilaisuudessa ravintola 
Helkan Keittiössä, Helsingissä. Maail-
man NNKY-päivää vietetään vuosittain 

24.4. Päivä yhdistää yli sadan kansalli-
sen NNKY:n ketjun tekemään työtä oi-
keudenmukaisuuden, rauhan, terveyden, 
ihmisarvon, vapauden ja puhtaan ym-
päristön puolesta.

Mari Hyttinen

Vuosittain Suomessa tuhan-
net naiset tulevat yllättäen 
raskaaksi ja haastavassa 
tilanteessa päätyvät raskau-
den keskeytykseen. Abortti 
voi vaivata naisia vuosi-
kymmenienkin päähän.

Itu-työn perustajan, erityislasten-
tarhanopettaja Outi Papusen 
kosketus aborttiin tuli lähipiiris-
tä. Keskeytyksen kokeneet alkoi-

vat kipuilla asiaa eikä Papunen tiennyt 
miten heitä voisi auttaa.

 Vastaus alkoi löytyä 2000-luvun 
alussa yhteydessä englantilaiseen krii-
siraskausjärjestöön, joka kouluttaa ta-
vallisia naisia auttajiksi. Toiminnan pe-
riaatteet ovat kristilliset: elämää kun-
nioittavat ja armoa korostavat. 

Abortin käsittely tärkeää
Itu-projektin alusta lähtien vertaistuki 
ja keskusteluapu abortin läpikäyneille 
on ollut keskeistä. Apu on tarpeen sil-
lä tutkimukset osoittavat, että keskey-
tyksen jälkeen mielenterveyden ongel-
mien kuten masennuksen riski lisään-
tyy 80 prosentilla.

Suomessa on arviolta 200 000 abor-
tin läpikäynyttä naista, joista moni elää 
käsittelemättä asiaa, vaikka keskeytys 
voi vaikuttaa naisen hyvinvointiin vuo-
sien päähän. Itu-työn vertaistukiryh-
missä osallistujien ikäjakauma on ollut 
15–75 vuotta.

Äiti-lapsityö
Vaikeassa tilanteessa lapsen saaneiden 
äitien ympärille on muodostunut äiti-
lapsityö.  Erityisesti yksinhuoltajaäideil-
le tarjotaan tukea, mutta mukana on 
myös muita seuraa kaipaavia äitejä. Se 
mitä äiti-lapsityössä on opittu, auttaa 
nyt myös Tansaniassa. Morogoroon pe-
rustettu yksinhuoltajaäitien tukihanke 
pyrkii katkaisemaan äitien köyhyydes-
tä johtuvan syrjäytymiskierteen. Han-
ke toteutetaan ulkoministeriön kehi-
tysyhteistyövaroilla. 

Tampereen NNKY:stä Itu-projekti 
on levinnyt ympäri Suomea ja sillä on 
kolme työntekijää. Tuorein avaus on 
ruotsinkielisen työn aloittaminen. Eri 
puolilla maata on jo yli 30 aktiivista va-
paaehtoista. 

Heidi Alajoki

Itu-projekti tukee 
yllätysraskauden kohdanneita

Ensimmäinen Suomessa
Suomessa ei ollut juurikaan kolmannen 
sektorin kriisiraskausneuvontaa tai tu-
kea abortin läpikäyneille. Terveyden-
hoitohenkilökunta suhtautui positiivi-
sesti Papusen ensimmäisiin kyselyihin 
keskusteluavun tarpeesta.

– Aborttitilanteessa lääkäreillä ei ole 
yleensä aikaa pitkiin keskusteluihin ja 
monet nuoret ajattelevat, ettei keskey-
tykselle ole vaihtoehtoa. Sijaisperhe, 
adoptio ja raskauden jatkaminen tuki-
toimien kanssa ovat myös mahdollisia,  
kertoo Papunen. – Toisaalta keskeytyk-
sen jälkeen naiset jäävät tyhjän päälle, 
eikä mahdollisuutta asian käsittelemi-
seen tarjota.

– Seurakunta on myös luonnollinen 
paikka saada tukea kriisiraskaustilan-
teessa. Jotkut tulevat juttelemaan opet-
tajan kanssa. Samoin seurakunnan 
työntekijä voisi tulla yhdessä kriisissä 
olevan kanssa, ehdottaa Papunen. 

Puhuminen auttaa
Vuonna 2004 Itu-projekti aloitti toi-
mintansa Tampereen NNKY:ssä avaa-
malla puhelinpäivystyksen ja neuvon-
tapisteen.

Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen 
soittavat tarvitsevat yleensä kuuntelijaa, 
jolle purkaa tilannettaan. Soittajan kans-
sa keskustellaan eri vaihtoehdoista, mut-
ta vastuu päätöksestä jää naiselle. Tois-
ten kanssa järjestetään tapaaminen ja 
toisille riittää puhelinkeskustelu. 

Tampereen NNKY:n 
Itu-projektin avoimes-
sa kahvilassa kokoon-
tuvat äidit lapsineen. 
Kuvassa (vas.) Minttu 
ja Inka, Mari, Outi Pa-
pusen sylissä Jadette 
ja Oskar, Sonja ja Etta.

11
vuotta

11
vuotta

11
vuotta

11
vuotta

11
vuotta

Sydän
11
vuotta

juurillaan

Tampereen NNKY täyttää 110 vuotta

Valtakunnallinen 
puhelinpäivystys 
050 401 5567 
ma–pe 9–21
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Nuorten Naisten Kristillinen 
Yhdistys, NNKY, on monimuo-
toinen, eri-ikäisten naisten ja 
tyttöjen ekumeeninen liike. 
Suomessa 26 paikallisyh-
distystä 23 paikkakunnalla 
toivottavat sinut tervetulleeksi 
mukaan monipuoliseen 
toimintaan, josta tarjoilemme 
tässä muutamia makupaloja. 
Yhdistysten yhteystiedot löyty-
vät sivuilta 13–14.

NNKY  KFUK  YWCA toimii maailmanlaajuisesti kouluttaen ja tukien naisia ja tyttöjä parempaan elämään
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Tuunausta 
ja kädentaitoja

Tuunaus eli tekstiilien, esinei-
den yms. uudistaminen ja 
muokkaus kiinnostaa eri-ikäi-
siä kädentaitajia lapsista aikui-

siin ja ikäihmisiin. Tuunauskerhoja ko-
koontuu mm. Jyväskylässä ja Joensuus-
sa. – Tuunaus- ja taidetyöpaja Jyväskylän 
NNKY:llä on avoin tila, jonka tarjoaa työ-
kaluja, tarvikkeita ja ideoita käsillä teke-
miseen. Paikalle voi tulla avoimin mielin 
tutkimaan mitä kaapeistamme löytyy. 
Ompelukoneelle on ollut paljon käyttöä 
ihan housujen lyhennyksestä lähtien, ker-
too Tanja Nieminen.  – Nykyihminen 
tekee paljon ajattelutyötä. Olemme to-
denneet, että käsillä tekeminen on suo-
rastaan sielunhoidollista. Käsitöitä teh-
dessä huolet ja murheet kaikkoavat.

Joensuun NNKY:llä tuunauskerhos-
sa kokeillaan myös taiteellisia kykyjä ja 
luodaan nukkehahmoja Marina Mus-
tametsän johdolla. – Tämä on muka-
va, ekologinen tapa saada kodista löy-
tyviä vanhoja materiaaleja käytettyä su-
juvasti uuteen. Tuunauskerho antaa mi-
nulle nukketaiteilijana paljon, saan ja-
kaa osaamistani ja samalla saan uusia 
ideoita. Yhdessä tekeminen ja kollektii-
visuus tuovat kristillisen sisaruuden ja 
onnistumisen ilon. Toimintamme  on 
pieni viikoittainen irtiotto arjesta.

Kooste: Mari Hyttinen

TyttiTalo
TyttiTalo on 12‒25-vuotiail-
le tytöille ja nuorille naisille 
tarkoitettu matalan kynnyk-
sen nuorisotalo Kiteellä. Tyt-

töjen mielestä TyttiTalon avoimet illat 
maanantaisin ja keskiviikkoisin ovat ki-
voja ja tarpeellisia eikä aikaa tarvitse 
viettää kauppojen auloissa tai huolto-
asemilla. TyttiTalolla ei tarvitse esittää 
mitään, vaan jokainen saa olla aivan va-
paasti sellainen tyttö kuin haluaa olla. 
Illoissa on aina mukana aikuinen oh-
jaaja, johon voi tarvittaessa turvata ja 
jolta voi kysyä mieltä painavista asiois-
ta. – Minulle on tärkeintä, että tytöt 
saavat onnistumisen elämyksiä, muka-
via muistoja ja tulevat kohdelluksi ta-
sa-arvoisina ihmisinä, nuorina naisina, 
joiksi he kaikki ovat kasvamassa. Kes-
ki-Karjalan NNKY:n aloittaman tyttö-
työn tarpeellisuus Kiteellä oli selkeä jo 
ennen TyttiTaloa. Inspiraation hank-
keelle antoi sukupuolisensitiivistä tyt-
tötyötä tekevä Tyttöjen Talo Helsingis-
sä, kertoo ohjaaja Henna Hirvonen. 
TyttiTalolla kokoontuu myös nuorten 
äitien ja alle kouluikäisten lasten ryh-
mä, jossa yhdessä jaetaan niin ilot kuin 
surutkin.

Kamalat äidit
Kamalat äidit -vertaistoi-
minta on suunnattu murros-
ikäisten lasten äideille. Äiti-
toiminta alkoi Oulun 

NNKY:ssä vuonna 2005, jolloin ensim-
mäiseen Kamalien äitien ryhmään tu-
li yli kolmekymmentä äitiä, jotka kaik-
ki kertoivat samaa: ihanaa kun myös 
murrosikäisten lasten äideille on tukea. 
– Silloin huomasin, että tälle työlle on 
tarvetta, kertoo projektityöntekijä 
Maarit Peltoniemi.– Tärkeimpänä toi-
mintamuotona ovat vertaisryhmät, 
joissa äidit voivat pohtia murrosikään 
liittyviä iloja ja haasteita. Parasta näis-
sä ryhmissä on ollut nähdä vertaisuu-
den voima; se miten äidit saavat voimia 
arkeensa toinen toisiltaan. Ryhmässä 
äidit jakavat huoltaan ja huomaavat pi-
an, että samankaltaisia tilanteita ja tun-
teita toisellekin; äidin huoli nousee rak-
kaudesta lapseen. Tänä keväänä alkaa 
järjestyksessään 15. vertaisryhmä yh-
teistyössä Oulun kaupungin hyvinvoin-
tipalveluiden kanssa.

 Kamalat äidit -toiminta on juurtu-
nut Oulun NNKY:n yhdeksi toiminta-
muodoksi. Raha-automaattiyhdistyk-
sen tuella toimintamuotoa voidaan le-
vittää nyt myös muille paikkakunnille.

Pienimmän Lantin 
Yhteisö 

Pienimmän Lantin Yhteisö 
(PLY) on idealtaan hyvin yk-
sinkertainen, mutta sisim-
mältään hyvin syvästi mer-

kityksellinen. Se on vuonna 1956 aasia-
laiselta maaperältä alkunsa saanut kris-
tittyjen naisten maailmanlaajuinen ru-
kousliike, johon osallistuvat naiset ovat 
sitoutuneet elämässään rukoilemaan 
rauhan, sovituksen ja anteeksiannon 
puolesta. Liike on levinnyt lähes 90 
maahan. Kussakin maassa naiset sekä 
miehet, jotka pitävät asiaa sydämellään, 
laittavat syrjään rukouksen symbolise-
na merkkinä maansa pienimpiä lantte-
ja, jotka siunataan yhteisesti järjestet-
tävissä lanttihartauksissa. Meillä Suo-
men NNKY-liitto lähettää siunatut lan-
tit Kirkkojen maailmaneuvoston talo-
ustoimistoon ja sieltä tuki siirtyy PLY:n 
hyväksymille projekteille eri puolilla 
maailmaa. PLY:n tarkoitus on rukoile-
malla lujittaa maailmanlaajuista kris-
tittyjen yhteyttä. Rakkauden lahjana 
kerätyillä lanteilla pyritään lievittä-
mään kärsimystä ja tarjotaan koulutus-
ta naisille ja tytöille. 

– Mikään paikka maailmassa ei ole 
liian kaukana, ettenkö yltäisi sinne ru-
kouksen avulla, sanoo yhteyshenkilö 
Outi Piiroinen-Backman.

Jäsenmatkat 
ja -retket

Jäsenmatkat ovat Mikkelin 
NNKY:ssä suosittu toimin-
tamuoto. Matkojen suunnit-
telusta vastaa Leena Park-

konen, joka pitää yllä myönteistä, jo-
kaista matkalaista yksilöllisesti kunni-
oittavaa ja kaikki huomioivaa henkeä. 
Laadukkaasti järjestetyillä matkoilla 
koetaan ja nähdään opastetusti mielen-
kiintoisia kulttuuri-, kirkko- ja luonto-
kohteita. Matkailulla on yhdistyksessä 
pitkät perinteet, sillä 112-vuotias Mik-
kelin NNKY tuki varhaisina vuosinaan 
Riutulan lastenkodin toimintaa Lapis-
sa ja vei sinne avustusta ja tapasi lapsia 
ja henkilökuntaa. Sittemmin yhdistyk-
sen väki on matkannut ruskaretkille. 
Mirja Tarssanen muisteli retkeä, jol-
loin Muoniossa esitettiin erämaaoop-
peraa joen rannalla kuun paisteessa. 
Ennen lähtöä hän haikaili, että pitäisi-
kö esitykseen varata liput etukäteen. 
Matkalle mukaan lähdössä ollut Mar-
jatta Ylönen tokaisi, että kyllähän 
mehtään mahtuu! Ja niin mahtuu mat-
koillekin, joille kutsutaan mukaan jä-
senet läheisineen ja tuttavineen. Yhtä 
hyvin tervetulleita ovat kaikki NNKY-
liikkeen hengessä haluavat matkaajat. 
Matkata yhdessä, kokea, nähdä ja vir-
kistyä henkisesti, siinäpä se!

Raamattua 
löyhäpipoisesti

Raamattua löyhäpipoisesti 
on uudenlainen Raamatun 
tutkiskeluryhmä, jossa saa 
esittää hölmöjä kysymyksiä, 

ihmetellä ja nauraa. Löyhäpipoisiin on 
helppo tulla, sillä NNKY:n tilassa 
Mechelininkadulla järjestetyt tilaisuu-
det ovat avoimia kaikille. Ryhmän vetä-
jä Liisa Siikanen havainnollistaa aihei-
ta Raamatun maailmaan johdattelevin 
kuvin, arkeologisin ja historiallisin 
oheistiedoin, liittää aiheet tähän päivään 
ja innostaa lukemaan Raamattua niin, 
että se suorastaan kuluu käsissä. Illois-
sa voi siirtyä pois nykymenosta ja osal-
listua ajattomaan sukupolvien ketjuun 
– ihmisten ongelmat ja ilonaiheet kun 
olivat samoja jo yli 2000 vuotta sitten! 
Kokoontumisten aiheet tulevat etupääs-
sä ryhmäläisiltä. – Aiheitten keksimis-
metodini on seuraava: Istun mukavasti 
nojatuolissa, ei kiirettä minkäänlaista, 
otan päivän lehden tai ruokakaupan 
mainoksen. Annan ajatuksen lentää, ja 
mainosten välistä rupeaa nousemaan 
Kristus meidän päivinämme. Olemme 
puhuneet Raamatun naisten asemasta, 
lapsista, kauneuskäsityksestä, muinai-
sesta Babyloniasta, orjuudesta, työmo-
raalista, juhlista, profeetoista jne., ker-
too eräs osallistujista.
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NNKY-toiminnan teemasa-
na 2013 on rohkeus. Yhtei-
nen välittäminen vaatii 
rohkeutta ja rakastamista 

niin että tuntuu: naisia ja tyttöjä roh-
kaistaan kantamaan vastuuta omasta 
elämästään ja yhteisöistään.  Turvattu 
lapsuus, laadukas koulutus, hyvä terve-
ys, turvalliset työolosuhteet ja luotet-
tava turva sairastumisen ja vanhuuden 
varalle parantavat ihmisten mahdolli-
suutta hallita omaa elämäänsä. 

NNKY toimii osana ekumeenista lii-
kettä, yhteistyössä eri kirkkojen ja us-
konnollisten yhteisöjen kanssa ja roh-
kaisee kohtaamaan ja ymmärtämään 
erilaisuutta arjessa. NNKY ei ole us-
konnollinen yhteisö, eikä tarvitse eril-
listä uskontunnustusta, mutta sillä on 
selkeä kristillinen arvopohja. Liikkeen 
jäsenet kuuluvat eri kirkkoihin ja tun-
nustuskuntiin ja liike palvelee kaikkia 
uskontokuntaa kysymättä. 

Maailmanlaaja NNKY-liike tunne-
taan myös YK:n vuosituhattavoitteiden 
käytännöllisenä toteuttajana.

Äärimmäisen  
köyhyyden ja nälän 
puolittaminen 

Puolet maailman 49 köyhimmän maan 
asukkaista elää alle 1.25 USD:llä päi-
vässä. 
Suomen NNKY-liitto tekee yhteistyötä 

kansainvälisesti tunnettu

Liberian NNKY:n kanssa, jotta naisille 
ja tytöille saataisiin turvallisempia 
asuin- ja kokoontumistiloja. Liberian 
NNKY on perustettu 1941 ja se toimii 
kahdeksalla paikkakunnalla koulutta-
en, valistaen ja tukien paikallisia naisia 
ja tyttöjä. Monroviassa on jatkuva puu-
te naisille turvallisista asuin- ja kokoon-
tumispaikoista, joissa ei tarvitsisi jat-
kuvasti pelätä ryöstetyksi tai raiskatuk-
si joutumista. Yläkoulun päättäville ty-
töille jaetaan hygieniapaketteja, joissa 
on perusannos kaikkea oman talouden 
hygienian ylläpitämiseen tarvittavaa.

Liberian NNKY:n toimintaa naisten 
ja tyttöjen parhaaksi voi tukea keräysti-
lin FI3980001300704005 välityksellä. 

Keräyslupa: Poliisihallitus 2020/ 
2012/4279 päätös 11.2.2013. Lupa on 
voimassa 11.2.2013–31.12.2014 koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta.

Peruskoulutus- 
mahdollisuuksien  
takaaminen kaikille 

Unicef raportoi, että 61 miljoonaa las-
ta ei käy koulua. Tyttöjen, orpojen, 
hiv-positiivisten tai vammaisten lasten 
koulunkäyntiä ei pidetä tärkeänä.
Tyttöjen koulutie on usein kuoppainen 
ja turvaton. Yksi parhaita keinoja kou-
luolojen parantamiseen on saniteettiti-
lojen rakentaminen tytöille. Naisilla on 

suuri vaikutus mm. lapsisotilaiden so-
peuttamisessa tavalliseen elämään. 
Kaikki NNKY:t tukevat tyttöjen koulut-
tamista, suurin osa järjestää myös kou-
lun ulkopuolista harrastustoimintaa.

Tasa-arvon  
edistäminen ja naisten 
aseman parantaminen 

Maailmanpankin raportissa arvioi-
daan, että 15–44 -vuotiaista naisista 
suurempi osa altistuu raiskauksen ja 
lähisuhdeväkivallan kohteeksi kuin yh-
teenlasketusti syövän, liikenneonnetto-
muuden, sodan tai malarian uhriksi.
77 kansallista NNKY:tä  toteuttaa vä-
kivaltaa vastustavia ohjelmia, näytte-
lyitä, tempauksia ja tapahtumia. Aina-
kin Australian, Valko-Venäjän, Roma-
nian ja Kanadan NNKY:t osallistuvat 
parhaillaan maansa tasa-arvolainsää-
dännön kehittämiseen.  

Lapsikuolleisuuden  
vähentäminen 

Odottavien äitien  
terveyden  
parantaminen

Maailman terveysjärjestön mukaan 
140 miljoonaa naista kärsii sukuelin-
ten silpomisen seurauksista.
Jokainen tyttö on tervetullut maail-

maan! Aasiassa toimivat NNKY:t koros-
tavat tyttölasten merkitystä, sillä paikal-
lisissa kulttuureissa tyttöihin suhteudu-
taan jopa vihamielisesti ja miljoonia tyt-
tölapsia jää syntymättä.  On pitkälti NN-
KY-toimijoiden ansiota, että viimeisim-
mässä YK:n naistenasema -toimikun-
nan kokouksen loppuasiakirjassa säilyi 
tekstissä sanat ”naiset ja tytöt”. Parhail-
laan on käynnissä kampanja lapsiavio-
liittojen kieltämiseksi. 

Tansaniassa, kuten 30:ssä eri puolil-
la Afrikkaa toimivassa kansallisessa 
NNKY:ssä, esitellään toimintaa sanoin:  
”Hoidamme perustoiminnat ja sitten 
on projekteja”. Perustoimintaan kuuluu 
päiväkodin ylläpito, vammaisten lasten 
fysikaalisen hoidon järjestäminen, 
edullisen ruokalan ylläpito, ammatil-
listen kurssien järjestäminen sekä va-
paaehtoisten koulutus.  Projekteina jär-
jestetään mm. seksuaali- ja lisääntymis-
terveyttä tukevaa koulutusta, raamat-
tukursseja ja johtamiskoulutusta.  

Hiv/aidsin, malarian 
sekä muiden tautien 
vastainen taistelu  

Vain yhdellä viidestä nuoresta nai-
sesta on oikeaa tietoa HIV:stä.  
NNKY:t ovat julkaisseet terveyskasva-
tusmateriaalia ja kouluttaneet tuhan-
sia ihmisiä niin lääkkeiden kuin nais-
ten kondomien käytössäkin.  Albanian 

NNKY on saanut kansainvälistä tun-
nustusta rintasyövästä kertovan hank-
keen toteutuksesta. 42 kansallista 
NNKY:tä tarjoaa hoitoa, neuvontaa ja 
ravitsemustietoa hiv-positiivisille.

Ympäristön kestävän 
kehityksen  
turvaaminen

Luonnonvarojen kestävä hyödyntämi-
nen, esim. metsittäminen ja yrttivilje-
ly tarjoaa työpaikkoja myös niille, joil-
la ei ole ollut mahdollisuutta koulutuk-
seen.
Naiset vastaavat perheiden jokapäiväi-
sen elämän järjestämisestä. Naisten 
voimaannuttaminen on tärkeää raken-
nettaessa kestävää kehitystä taloudel-
lisen, sosiaalisen ja ympäristönäkökul-
man välillä. Ihminen on psyykkinen,  
fyysinen ja henkinen kokonaisuus. 27 
kansallista NNKY:tä kouluttaa järjes-
telmällisesti naisia rauhanrakentajiksi. 

Globaalin  
kumppanuuden  
luominen kehitykselle

Omaehtoinen varainhankinta ja hyvä, 
läpinäkyvä hallinto yhdistää paikalli-
sena, kansallisena ja kansainvälisenä 
toimivan liikkeen. Maailmanlaaja liike 
järjestää koulutusta ja tapaamisia eri 
teemoista: toukokuussa 2013 sekä Eu-
roopan NNKY:t että Maailmanliitto 

järjestävät nuorten naisten ihmisoike-
uskoulutusviikot. Pysyäkseen Maail-
manliiton jäsenenä kansallisen 
NNKY:n on osoitettava noudattavansa 
Maailmanneuvostossa hyväksyttyjä hy-
vän hallinnon periaatteita. 

 Cecilia Koo oli muutama vuosikym-
men sitten arka taiwanilainen nuori, jo-
ka osallistui paikallisen NNKY:n toi-
mintaan. Taiwanissa NNKY tunnettiin 
päiväkotitoiminnasta ja vapaaehtois-
työstä. Kerran hänet kutsuttiin tutus-
tumaan NNKY-toimintaan toisella 
mantereella, Pohjois-Amerikassa. Hän 
ystävystyi  tuolla matkalla rohkean ja 
reippaan, aivan toisenlaista NNKY-toi-
mintaa vetäneen naisen kanssa. Koh-
taamisesta syntyi muitakin kontakte-
ja, jotka vuosien varrella rohkaisivat Ce-
ciliaa.  Hän arvosti kohtaamisia niin 
paljon, että toivoi voivansa antaa sa-
manlaisia kokemuksia muille. Kun hä-
nestä tuli menestynyt liikenainen, hän 
päätti jakaa kokemaansa ja lahjoitti 
puoli miljoonaa USA:n dollaria 
NNKY:lle. Tänä vuonna hän lahjoitti 
NNKY:n Maailmanliitolle samoin puo-
li miljoonaa dollaria käytettäväksi 
nuorten naisten kouluttamiseen. Hä-
nen nimeään kantavan rahaston varo-
ja käytetään myös Mitä nuoret naiset 
haluavat, näkymiä vuoteen 2035 suun-
taavaan tutkimukseen ja koulutukseen. 

Pirjo-Liisa Penttinen

Paikallisesti näkyvä
valtakunnallisesti  merkittävä

KUVAt: PIrJo-LIISA PENttINEN, MArI HYttINEN

Suomen NNKY-liiton 
kautta voit tukea 
Liberian NNKY:tä ja 
auttaa hauraan maan 
naisia ja tyttöjä 
turvattuun 
tulevaisuuteen.
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Kolme vuotta sitten Päijän-
teellä miehensä kanssa sou-
televa Johanna Muuraiskan-
gas ei voinut kuvitellakaan 

mitä oli tulossa. Puoliso lähti avioliitos-
ta pois 29 vuoden yhdessäolon jälkeen 
”pohtimaan” elämää ilmoittamatta asi-
asta etukäteen. – Olin sirpaleina. Mi-
nulla ei ollut tietoa tulevaisuudesta en-
kä kestänyt katsoa taakse. Silti nyt, hai-
keudesta huolimatta, elämässäni on 
enemmän levollisuutta kuin aiemmin, 
Johanna kertoo.

– Tavoitteeni on nähdä elämässä 
enemmän myönteistä kuin negatiivis-
ta. On vaikeaa myöntää kipua, surua ja 
vihaa edes itselleen. Minulla kesti kau-
an ennen kuin sen tajusin. Elämäni on 
aina ollut suorittamista. Tein paljon, 
suoritin hyvän avioeron, mutta vasta 
nyt tunnen olevani kokonainen. 

Kahdesta puolikkaasta ei tule yhtä 
kokonaista. – Jos ihminen tuntee itsen-
sä riittämättömäksi, hän alkaa velkoa 
toisilta rankasti. Avioerossa kummal-
lakin osapuolella on vastuunsa. Jätet-
ty on usein tehnyt paljon tullakseen jä-
tetyksi. Olin koko elämäni pelännyt, 
että minut hylätään. Ja sitten minut hy-
lättiin.  

Lisää rakkautta 
itseä kohtaan
Johanna Muuraiskangas alkoi vakavas-
ti pohtia mitä halusi tehdä arjessa ja mi-
tä se vaatisi ajankäytössä. Johanna suo-
sittelee piirtämään itselle kuvan tilan-
teesta. Kuvasta näkee helpommin mi-
kä kuormittaa ja miten voi karsia tur-

Tiedot NNKY-palstalle
Näkyvä Nainen 4/2013: 
tapahtumatiedot 
ajalle 12.9.–31.10.
12.8. mennessä osoitteeseen

mari.hyttinen@ywca.fi, kiitos!

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

➽		 pj. Pirkko Raitila
  p. 040 726 4188
  praitila@hotmail.com, 
  ep.nnky@gmail.com 

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
Toiminta Mechelininkadun toimiti-
lassa ja on maksutonta, ellei toisin 
mainita. Soita summeria alaovella, 
niin avaamme oven. Tervetuloa!
Ompelutupa torstaisin kello 17–20 
syyskuun alusta alkaen.
Raamattua löyhäpipoisesti sun-
nuntaisin 29.9.–24.11. kello 17 alkaen.
Mennyttä aikaa etsimässä palaa 
uusin aihein. Kirjallisuusluennot kes-
kiviikkoisin 25.9, 30.10, ja 27.11. kello 
18-19.30.
Ikoninmaalauskurssi tiistaisin 
3.9.–10.12.2013 klo 17–20. Hinta 100 €/
jäsenet, 120 € muut. Jokainen kurs-
silainen maalaa oman ikonin valmiil-
le pohjalle. Ilmoittaudu toimistolle.

LAPSET JA NUORET
Harrastekerhot ja Tyttöjen tupa 
-kerhot alkavat viikolla 35. Tiedos-
sa avoimia tyttökerhoja sekä kokki-, 
askartelu- ja kädentaitokerhoja 
9–13-vuotiaille. Ilmoittautumiset ko-
tisivuillamme 14.8. alkaen.
Syksyn muskariryhmistä lisätie-
toa kotisivultamme, ilmoittautumi-
nen on alkanut 5.6.
Vapaaehtoiseksi?
Etsimme uusia vapaaehtoisia sekä 
harrastekerhoihimme että avoimiin 
tyttökerhoihimme. Kerhot kokoon-
tuvat koulun lukuvuoden aikana 
pääsääntöisesti klo 14–19 välillä. Va-
paaehtoiset voivat esimerkiksi pe-
lailla, jutella tai askarrella tyttöjen 
kanssa. Sinulla ei tarvitse olla alan 
koulutusta, kiinnostus toimia tyttö-
jen hyväksi riittää. Ota rohkeasti yh-
teyttä! Tuula Ylänne p. 044 5944 528.

HÄMEENLINNAN NNKY
➽		 Saaristenkatu 19 B
  13100 Hämeenlinna 
  pj. Ulla Pullola
  p. (03) 638 0654, 0500 875 624
  ulla.pullola@pp.armas.fi
Retki Hakapirtille Aulangon jär-
ven rannalle 16.7.

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 Tuija Pitkänen
  Toimisto avoinna ma–pe klo 9–13
Tuunauskerho Ripukasta rinta-
solki tiistaisin klo 16–19,  ohjaaja-
na nukketaiteilija Marina Musta-
metsä.
Sapuskasiskot – monikulttuurinen 
kokkikerho joka kuukauden viimei-
senä keskiviikkona klo 17–20.
Kevätkauden päättäjäisistä ja 
kirppis-myyjäisistä tiedotamme 
Kirkkotie-lehdessä.
Virkistävää kesää kaikille!

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽		 Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
  jklnnky@elisanet.fi
  p. (014) 213 037, 040 740 4472

KESKI-KARJALAN NNKY
➽		 pj. Merja Kostamo
  p. 040 735 501
  merjakostamo@gmail.com

TyttiTalo
➽		 Keisarinkuja 9, 82500 Kitee 
  p. 044 334 4780
  tyttitalo@gmail.com 
  http://tytti-talo.blogspot.com

KESKI-UUdENMAAN NNKY

➽		 pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 041 546 5788
  alkarjalainen@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
  siht. Leena-Maria Kyyhkynen
  p. 040 595 4569 
  leenamaria@pp.inet.fi

KUOPION NNKY
➽		 Myllykatu 5, 70110 Kuopio 
  toimisto@knnky.fi
  p. (017) 261 4500, 044 772 1928
Kuukausittaiset jäsenillat, raamattu- 
ja lähetyspiiri, kuoro, ajankohtaiset 
juhlat, perhekahvila, Itu- ja naisten-
piiri, retket, kuoron vierailut vanhus-
tentaloilla. Lisäksi vuokraamme toi-
mitilaamme hengellisiin tilaisuuksiin.

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 26.5. klo 13–17, pöy-
tämaksu 1 €.
Raikkaana kesään! – Alkoholi- ja 
päihdeneuvonta nuorille 29.5                                     
Markkinakahvila 5.6., 3.7., 7.8., 4.9. 
klo 8–13    
Hautausmaakierros 25.6. klo 11–13  
Retki puheenjohtajan mökille 10.–11.7.       
Nuorten kansainvälinen nuori-
son päivä 12.8. klo 18–20   

LAPIN NNKY
➽		 siht. Taija Hemminki
  taija.hemminki@gmail.com
  p. 050 400 6456

MIKKELIN NNKY
➽	 pj. Leena Parkkonen
 p. (015) 336 308, 050 526 8536
 leena.parkkonen@luukku.com 
Kevyesti kesään  -jäsenilta to 16.5. 
klo 16.30 srk-keskuksen yläsalissa – 
Hyviä vihjeitä antaa jalkahoitaja Kir-
si Hänninen Hoitola Wanillasta. 
Arpajaiset!
Jumalapalveluksen palveluryh-
mä tuomiokirkossa helatorstaina 
9.5.2013. Ilmoittauduthan mukaan: 
Tuula Randelin, gsm 040 821 482, 
tuula.randelin@gmail.com.
JÄSENMATKAT
Kesämaisemia Saimaata kiertäen 
ja seilaten la 8.6. Katselemme ja ko-
emme kaunista itäsuomalaista luon-
toa, tutustumme mielenkiintoisiin 
kohteisiin, nautimme hyvää ruokaa ja 

pidämme yllä mukavaa tunnelmaa. 
Lofootit ma–la 5.–10.8. Kokemisen 
arvoiset, upeat ja uskomattoman 
kauniit maisemat kutsuvat. 
Molemmille matkoille on vielä paik-
koja. Ilmoittauduthan pikaisesti: Lee-
na Parkkonen, gsm 050 526 8536, lee-
na.parkkonen@luukku.com.
Kirkkomatka Lemille su 1.9. 
Jumalanpalvelus ja neliäänistä vir-
renveisuuta. Säräateria museoalu-
een tuvassa ja tutustumien Lemin 
kolmanteen perinteeseen, Lemin 
punaisen perunan viljelyyn. Matkan 
hinta 35 €/jäsenet ja 45 €/muut. Il-
moittautumiset 20.8. mennessä: He-
lena Pöyry, gsm 050 587 0688, 
helena.t.poyry@gmail.com.

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

OULUN NNKY
➽		 Isokatu 15
  90100 Oulu
  p. (08) 311 5595, 040 751 4480
  Kamalat äidit -projektityön-
  tekijä, p. 0400 520 800
  nnky.oulu@co.inet.fi 
Hitaat askeleet -hanke. Haluaisit-
ko ulkoiluystävän tai apua arkiaska-
reisiin? Ota yhteys, p. 040 751 4480.
Avoimet ovet, monikulttuurinen 
naisten kerho torstaisin klo 13–17, 
20.6. asti.
Taideaskartelupaja alakoulu-
ikäisille 10–12.6. päivisin klo 10–13. 
Ilm. 31.5. mennessä, p. 040 751 4480. 

TULOSSA SYKSYLLÄ:
Monikulttuurinen naistenryhmä 
to 8.8. alkaen. Avoimet ovet. Kaikki 
tervetulleita kahvittelemaan ja jut-
telemaan.
Muut viikoittaiset ryhmät  1.9. 
(vko 36) alkaen.

SYKSYN UUDET RYHMÄT:
Sodan arvet. Sodan päättymises-
tä on kulunut melkein 70 vuotta, 
mutta näkyvätkö sodan vaikutukset 
edelleen suomalaisten perheiden 
puhekulttuurissa. Sodan jälkeen ra-
kennettiin ahkerasti maata uudel-
leen eikä sotakokemuksista puhu-
miselle tai mahdollisten sotatraumo-
jen käsittelylle ollut monessakaan 
perheessä tilaa – eikä usein halua-
kaan. Oli parempi yrittää unohtaa. 
Millaista puhumisen  tai pikem-
minkin puhumattomuuden kulttuu-
ria olemme oppineet vanhemmil-
tamme, isovanhemmiltamme? En-

Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palsta

Tykkää meistä: www.facebook.com/SuomenNNKY 

Itselleen riittävä 
riittää muillekin
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Avioero tai muu tärkeä menetys on itsetunnolle valtava 
kolaus. on sanottu, että kun menetämme jotain, on 
kuin putoaisi koskeen ilman uimataitoa. Kirjailija ja 
elämäntaitovalmentaja Johanna Muuraiskangas ker-
toi Vääksyn NNKY:n naistenpäivän brunssilla miten voi 
oppia elämänsä koskenlaskijaksi. 

Vääksyn NNKY:n naistenpäivän brunssil-
la onniteltiin Vääksyn paikallisyhdistyk-
sen sihteeriä, koulusihteeri Riitta Pehkos-
ta, joka sai 5.3.2013 Suomen Valkoisen 
ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kul-
taristein. Tilaisuudessa kerättiin myös 
avustusta Liberian NNKY:lle, johon on 
suunnitteilla toimittaa naisille ja tytöille 
hygieniapakkauksia. 

Johanna Muuraiskangas on itsetuntemuk-
seen ja itsensä johtamiseen erikoistunut 
elämäntaidonvalmentaja ja kirjailija, jo-
ka yllättäen joutui avioeroprosessiin. Jon-
kin aikaa on kompassi sekaisin, mutta 
mahdollisuus kokonaiseksi tulemiseen ja 
uuteen onnelliseen elämään on tarjolla.

haa sälää pois elämästä. – Sain lisähaas-
teen, kun kustantaja pyysi minua kir-
joittamaan kirjan avioerostani.  Tulok-
sena oli kirja Kokonainen, joka on rat-
kaisukeskeinen kirja eron keskellä elä-
ville, eroamista pelkääville ja eron ko-
keneille naisille.

Elämää ei voi hallita, vielä vähem-
män puolisoa. Emme voi muuttaa men-
neisyyttä, on vain pyrittävä elämään 
tätä päivää parhaalla mahdollisella ta-
valla. – Päästä irti, anna mennä, älä 
roiku ja ruikuta.  Kokonaiseksi kasva-
minen on hieno juttu. Toivon että ke-

nenkään ei kasvaakseen tarvitsisi me-
nettää mitään.  On tärkeätä miettiä 
missä vaiheessa elämää olet nyt. Anna 
kannustusta itsellesi siitä, mistä olet 
selvinnyt, mistä olet osannut päästää 
irti ja mistä olet ottanut kiinni. Vaikka 
minun prosessini on lähtenyt erosta, 
näitä asioita voi toteuttaa kuka tahan-
sa nainen elämässään. Itselleen riittä-
vä riittää yleensä paremmin muillekin. 

Nöyryys ottaa vastaan 
Jumalalta ikävätkin asiat
Onni tulee jossain muodossa takaisin, 
kun olet ensin löytänyt itsesi. Kaksi 
vuotta sitten Johannalle rakas Seri-koi-
ra kuoli kaiken tämän keskellä. – Kun 
koirani kuoli, ymmärsin, että jos lupaan 
ottaa Jumalalta ikävätkin asiat haraa-
matta vastaan, saan jotain hyvää tilal-
le. Kaksi viikkoa koiran kuoleman jäl-
keen elämääni tuli maailman kiltein 
mies ja vielä uusi talokin. 

Johanna Muuraiskangas lupasi myös 
liittyä NNKY:n jäseneksi. – NNKY:n 
kannustus naisille olla rohkeita on tär-
keä asia.  Työhuoneeni seinällä oleval-
la unelmakartalla on esillä rohkeus ja 
rakkaus sekä työssä että vapaa-ajalla. 

Anne Lagerstedt
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täpä millaista puhumisen kulttuuria 
ylläpidämme ja rakennamme lapsil-
lemme? Siirtyvätkö sodan traumat 
sukupolvelta toiselle?
Uudessa kodissa. Elitkö 1950–1970 
-luvuilla ottokodissa, kasvatusvan-
hempien luona? Millaisia kokemuk-
sia sinulle jäi ottokodista? Vertais-
ryhmässä rehellinen puhe, asioiden 
muisteleminen on sallittua ja luot-
tamuksellista.
Uusi Kamalat äidit -vertaisryh-
mä aloittaa syksyllä 2013. Voit ilmoit-
tautua jo nyt! Ryhmä on tarkoitettu 
murrosikäisten lasten äideille. Lisä-
tietoja projektityöntekijä Maarit Pel-
toniemi, maarit.peltoniemi@co.inet.
fi tai 0400 520 800. Ajankohtaiset tie-
dot ryhmistä osoitteessa www.yw-
ca.fi -> NNKY:n paikallisyhdistykset 
-> Oulun NNKY.
Kirpputori avoinna 31.5.2013 saakka.
Toimisto kiinni 1.–31.7.2013
Virkistävää kesää! Kiitos yhteisestä 
talven ja kevään ajasta.

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
Toiminta on pääosin kesätauolla vii-
koilla 23–35.

Kesäkauden päättäjäiset la 31.8. 
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, 
Pirkkala. 
TYTTÖRYHMÄT Siskolikan kahvi-
lassa
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa jatkuu syyskaudella.
MONIKULTTUURISET RYHMÄT 
Siskolikan kahvilassa
Kansainvälinen naisten olohuone, ke 
klo 10–12, Marjatta Muilu
Thai-naisten ryhmä, pe 9–12, Merja 
Newbould
LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää
Gospel-lattarit™ -tunteja on tarjol-
la myös kesällä. Kysy lisää: Maarit 
Saarela p. 050 570 9669 tai gospellii-
kunta@tnnky.fi
Syyskausi alkaa syyskuun ensimmäi-
sellä viikolla.
Gospel-lattarit™ -ohjaajakoulu-
tus 22.–23.8.
Gospel-lattarit™ -leiri, Tampere 
23.–25.8. Tied. ja ilmoittautumiset: 
Maarit Saarela p. 050 570 9669 tai 
gospelliikunta@tnnky.fi
ITU - NEUVONTATYÖ
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilan-
teessa ja raskauden keskeytyksen jäl-
kikriiseissä oleville tytöille ja naisille.
Valtakunnallinen Itu-päivystyspu-
helin 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
ÄIDEILLE JA LAPSILLE Siskolikan 

kahvilassa
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muu-
ten yksin lasten kanssa oleville tors-
taisin klo 10 – 13. Tukea vanhemmuu-
teen ja voimavaroja omaan jaksami-
seen, Lastenhoito järjestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–12, An-
nette Taipalus, Piia Kankaanpää
Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuotiail-
le ti klo 15–17, tied. 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 ope-
tusryhmät:
Ma-pe klo 9-15, Siskolikan koulutus-
tilat, Satakunnankatu 31 C, 3. krs
Syksyn kurssi: 13.8.2013–20.12.2013. Il-
moittautuminen kurssille pe 9.8.2013 
klo 9–15 os. Satakunnankatu 31c, 
33210 Tampere (käynti sisäpihan 
kautta). Tied. arkisin 31.5. saakka ja 
9.8. alk. klo 13.15–13.45 ja 15–15.30 puh. 
(03) 254 4054, eija.kepsu@tnnky.fi  

PARTIOLIPPUKUNTA  
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnanka-
tu 31 B-C, 3. krs., postios. Hämeen-
puisto 14 F; partiosihteeri Marjatta 

Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.mui-
lu@tnnky.fi; lippukunnanjohtaja Hil-
ja Mäkinen, p. 040 506 0395, hilja.ma-
kinen@gmail.com; www.tampe-
reenlokit.fi

TURUN NNKY
➽		 Vähä-Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku 
  p. 0400 821 905
  tnnky@saunalahti.fi

VAASAN NNKY
➽		 Kirkkopuistikko 30 
  65100 Vaasa   
  pj. Arja Sillanpää 
  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 
Kevätmatinea 25.5. klo 14
Sopraano Helena Bexar ja pianotai-
teilija Marianna Slobodeniouk
Tarjoilu, ohjelma 5 €.

VALKEAKOSKEN SEUdUN NNKY

➽		 pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

VÄÄKSYN NNKY
➽		 pj. Eija Huovinen
  p. 040 357 7037
  eija.huovinen@asikkala.fi 
Kesämielisten toripäivä la 26.5., 
tuotto Liberian kouluhankkeelle
Vierailu Kotkaan 18.–19.5., Kotkan 
NNKY:n kutsusta
Vierailu ja jäsenilta Vierumäellä 
kesäkuussa
Virkistysviikonloppu Lehmonkär-
jessä 13.–15.9. 

ÅbO KFUK
➽		 ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

NNKY-palsta                       Kansainvälinen nuorison päivä 12.8.

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

Virkistävää kesää kaikille!

Lomalle ja 
leirille 

Lappiin!

Tunturikeimiöllä 
Muoniossa:

huikeat maisemat,
erinomaiset maastot,
mutkaton tunnelma,

hyvä palvelu, 
maukas kotiruoka ja
mukavat majoitus-, 

sauna- ja kokoustilat. 

Varaa myös 
vuoden 2014 

parhaat 
leiriajankohdat!

Varaukset ja tiedustelut:
Kristian Pieviläinen

puh. 0500 209 630, 
(016) 538 515

myynti@tunturikeimio.fi, 
www.tunturikeimio.fi

tai 
Suomen NNKY-liitto,

Leila Variola, 
puh. (09) 4342 2911

Suomen NNKY-liiton  
hallitus kokoontuu:

• la 8.6. (strategia)
• la 14.9. (toiminnan suunnittelu 2014)
• la 19.10. (liittokokousasiat,  

talousarvio)
• liiton kokous 16.11.

NNKY:n viikot 
tunturikeimiöllä 
3.–8.6. ja  
26.–30.8.2013
Ilmoittaudu nyt!
ohjelmassa on vaelluksia, 
saunomista, retkiä, talkoita, 
kalastusta, marjastusta, lettukes-
tejä, laulamista, hiljaisuutta…
Hinta täysihoidolla:  
3.–8.6. NNKY:n jäsen 199 €, 
ei-jäsen 249 €
26.–30.8. NNKY:n jäsen 170 €, 
ei-jäsen 210 € 
Ilmoittautuminen: 
pikaisesti Leila Variolalle, 
leila.variola@ywca.fi tai 
p. (09) 4342 2911. 
Elokuun viikolle ilmoittautuminen 
9.8.2013 mennessä.
Lisätietoja: 
Kristian Pieviläinen, 
myynti@tunturikeimio.fi, 
p.0500 209 630 tai
riitta räntilä, riitta.rantila@
ywca.fi, p. 050 588 6832. 
tervetuloa!   
www.ywca.fi
www.tunturikeimio.fi
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 Suomen NNKY-liiton entinen nuo-
risosihteeri ( 1947–53), retriittitoimin-
nan alkuunsaattaja,  aktivisti ja luon-
nonystävä,  Victoria ”Patty” Auterinen, 
os. Schauman nukkui pois  4.4.2013 
89-vuotiaana. 

Hän toimi 1950-luvun alussa nykyi-
sen Tunturikeimiön työleirien vetäjä-
nä ja mm. hankki rakennusmestarin 
ja suostutteli tämän tulemaan Lappiin 
ilman varmuutta palkasta. Hän opis-
keli Suomen NNKY:n liiton nimeämä-
nä stipendiaattina Englannissa 1949 
–50 ja aloitti siellä kokemansa perus-

teella retreat-päivien järjestämisen 
Suomessa 1952.  Hiihto, hiljaisuus ja 
leirikeskus olivat merkittäviä NNKY-
työn elementtejä.  Samaan aikaan NN-
KY toimi ulkomaisen avun, Care-pa-
kettien,  jakelun organisoijana sodas-
ta kärsineen Suomen tytöille.  

Pattys önskemål var, att inga blom-
mor läggs ner vid hennes kista, utan 
att i stället läggs ner blomlökar bred-
vid kistan.  Blomlökarna kommer att 
planteras vid sommarvillan på Kitö, 
så att man kan under kommande vå-
rar tänka på Patty och även föra min-

nesblommmor till gamla och sjuka. 
Retreatverksamheten  var viktig för 
Patty, eventuella donationer  till Sno-
ans Vänner, Aktia 405526-5476/Pat-
ty Auterinens minnesfond.
Lassi Auterinen, Pirjo-Liisa Penttinen 

Lähde:  Suuri sisarpiiri -kirja

In Memoriam  
Victoria ”Patty” Auterinen

oikaisu
NN 2/13 sivun 12 kaksi ylin-
tä kuvaa kuvasi Satu Karttu-
nen ja alimman Lucinn Ira 
Kari.

Malleina olivat Saana ja 
Anna.

Kahvihuone Wirwoitus
Kuopion NNKY:llä, Myllykatu 5

Avoinna Kirkkopäivillä 17.–19.5.2013
pe 12–20, la 9–20, su 12–14.

Parhaimmat pullat, makoisin kahvi ja
leppoisin ohjelma.
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