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4–5 NNKY on vahva 
toimija Etelä-Koreassa
Pirjo-Liisa Penttinen osallistui 
Kirkkojen Maailmanneuvoston 
yleiskokoukseen 28.10.–9.11. 
Etelä-Korean Busanissa.

5 NNKY:ssä toteutuu 
sukupolvien välinen 
vastuunkanto
Suomen NNKY-liiton kokouk-
sessa Helsingissä 16.11.2013 va-
littiin yhdistyksen uusi hallitus 
kaudelle 2014–15.

5 Uusi kasvo
Leena Heinilä aloitti 12.11. lii-
ton pääsihteerin sijaisena.

Teema: Sisaruus

Näkyvä Nainen 2014 
NN 1: Luottamus
•	 Aineistopäivä 7.1.
•	 Lehti ilmestyy 13.2.
NN 2: Luomu
•	 Aineistopäivä 25.2.
•	 Lehti ilmestyy 3.4.
NN 3: Loma
•	 Aineistopäivä 15.4.
•	 Lehti ilmestyy 22.5.
NN 4: Taloudellisuus
•	 Aineistopäivä 12.8.
•	 Lehti ilmestyy 11.9.
NN 5: Näkyvä NNKY
(Kotimaa-lehden liite)
•	 Aineistopäivä 23.9.
•	 Lehti ilmestyy 30.10.
NN 6: Vapahtaja
•	 Aineistopäivä 4.11.
•	 Lehti ilmestyy 11.12.

6–7 NNKY:n  
paikallisyhdistykset 
juhlivat:
Joensuun NNKY ja Tampereen 
NNKY täyttivät 110 vuotta. 
Paljon onnea!

8 Siskokset kuin  
ilvekset
Sisko on kummallinen sekoitus 
kaveria ja vanhempia, kirjoit-
taa Saana Torniainen.

9 Mikkelin NNKY:n 
tyttöjen ikioma  
iltapäivä
Tyttötyö sai innostuneen vas-
taanoton Mikkelissä.

9 Kirjoja, kirjoja

10–11 Lapsi ei kasva 
tyhjän päällä
Miksi lasten oikeus uskonnon 
opetukseen on pelottava ja tun-
teita kiihdyttävä asia?

11 KFUK: Systraskap 
och stämning på 
distriktsdagar

12 ”Heidän siellä  
ollessaan”
Joensuun NNKY:n nukkeker-

ho kokosi jouluseimen Kulttuu-
rikeskus Carelicumin aulaan 
kaikkien nähtäväksi.

13–15 NNKY-palsta
Haluatko tulla mukaan NN-
KY-toimintaan? NNKY-palstal-
ta saat lisätietoa tapahtumista.

15 Keväthangille 
täysihoitoon
Kesällä 2014 ohjelmassa myös 
Äiti-lapsi -viikko ja NNKY- 
viikko.

16 Takakannessa 
Edith Södergranin 
runo
Runo on peräisin vuonna 1948 
julkaistusta Edith Södergranin 
valikoitujen runojen kirjasta, 
jonka Monika Pensar löysi iso-
äitinsä kirjahyllystä.

15
Kristian Pieviläinen 
kutsuu lomalle Tunturi- 
keimiölle.

KANNEN KUVA: MArI HYttINEN

Joensuun NNKY:n 
nukkekerhon tekemä 
seimirakennelma on 
nähtävänä Kulttuuri-
keskus Carelicumin 
aulassa Joensuussa 
adventista loppiai-
seen saakka.

12

4-5

Rauhallista joulua! 
  Fridfull jul!
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Sisaruus

Seisomme hiljaa piirissä, etsin vierelläni seisovan ihmisen 
kättä, jotta piiri tulisi kokonaiseksi. Löydän käden, se on vii-
leä ja arka. Sillä hetkellä toivon, että käsi minun kädessäni 
tulisi lämpimäksi ja sen arkuus katoaisi, ja tunnen kuinka 

piirimme tulee pikku hiljaa kokonaiseksi ja rauha ja lämpö virtaa-
vat meihin käsiemme kautta. Piirissä on jotain vahvasti voimaan-
nuttavaa, jotain sanoin selittämätöntä – se on sisarpiiri, Jumalan 
luoma Siunauksen piiri. Jokainen meistä on osa maailmanlaajuista, 
NNKY:n sisarpiiriä, joka ulottuu idästä länteen 
pohjoisesta etelään.

Vaikka maailmamme on kova ja karu paik-
ka, naiset ovat kautta aikojen tukeneet toisiaan 
ja toteuttaneet keskinäistä sisaruutta. Sisaruus 
ei aina tarkoita samaa mieltä olemista ja yhdessä hymyilemistä. Se 
voi olla myös rajua yhteenottoa, erimielisyyttä. Mutta silloinkin sen 
takana on yhteinen toivo paremmasta huomisesta. Sisaruus voi ol-
la kuin myrskyinen meri, jonka aallot etsivät omaa paikkaansa ja 
rantaa, missä voi löytää rauhan ja tasapainon. Sisaruus on ratkaisun 
etsimistä yhdessä. Se voi olla myös yhteentörmäysten summa, mikä 
kasvattaa ja kantaa. Kaikki me olemme erilaisia ja elämäntilanteem-
me ovat erilaisia, mutta meillä on voimaa ja tahtoa tehdä hyvää toi-
nen toisillemme.

Eri-ikäiset, eri uskontoja edustavat ja eri maista tulevat naiset ovat 
NNKY-liikkeen voimavara ja vahvuus. Vaihdamme kokemuksia, 
jaamme keskenämme niin ilot kuin surut. Meitä kan-
nattelevat arvot ja usko, tiedämme mikä on oikein 
ja mikä väärin. Jaamme sen läheistemme kans-
sa, siirrämme sen perinteeksi lapsillemme ja 
lapsenlapsillemme. Sisaruus on kauaskantois-
ta, mutta sitä pitää vaalia ja helliä lämmöllä, 
niin se kasvaa, kehittyy ja kantaa minua ja si-
nua ja vielä monia sukupolvia meidän jäl-
keenkin.

Kasvakaamme sisarina suu-
ressa sisarpiirissä sisaruuden hel-
lässä huomassa!

Tuuli Raamat

Se on sisarpiiri, 
Jumalan luoma 
Siunauksen piiri. 
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NNKY (Nuorten Naisten Kris-
tillinen Yhdistys ry) on eku-
meeninen, monikulttuurinen ja 
kansainvälinen liike, jossa 
eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä roh-
kaistaan kohtaamaan erilaisuut-
ta ja osallistumaan oman yhtei-
sön toimintaan ja päätöksente-
koon.

Liity jäseneksi
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 Tunturikei-
miöllä Muoniossa sekä Hotelli 
Helkassa Helsingissä.

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

www.ywca.fi 

Pääkirjoitus
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NNKY on vahva 
toimija Etelä-Koreassa
Etelä-Korean teollisuus- ja 
satamakaupunki Busaniin 
on vuonna 1946 perustettu 
NNKY, vuosi japanilais-
miehityksen päättymisen 
jälkeen. Busanin NNKY 
tekee terveyskasvatustyötä, 
jakaa ravitsemustietoa, 
järjestää liikuntakursseja ja 
nuorisopalveluita sekä 
kampanjoi ydinvoiman 
käytön lopettamiseksi. Sillä 
on myös oma brass-bänd, 
puhallinorkesteri. 

Yksi kasvavista toimintamuo-
doista on ulkomailta tullei-
den puolisoiden neuvontapis-
te. Avioliittojen järjestämi-

nen välityspalvelun kautta ei ole harvi-
naista, mutta aina palvelu ei tuota tyy-

NNKY lähellä ja kaukana

Yksi kasvavista 
toimintamuodoista 
on ulkomailta 
tulleiden puolisoiden 
neuvontapiste.
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info
 Kirkkojen Maailmanneuvoston yleiskokous 

NNKY:n Maailmanliitto on Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) yhteistyöjäsen. 
NNKY:n delegaatioon KMN:n 10. yleiskokouksessa Etelä-Korean Busanissa 
28.10.–9.11. kuuluivat pääsihteerit Nyaradzayi Gumbonzvanda ja Pirjo-Liisa Pent-
tinen, hallintosihteeri Ana Villanueva ja tiedottajaharjoittelija Kgothatso Mokoena. 
Esikokouksissa 28.–29.10. käsiteltiin varsinaisen kokouksen sisältöön liittyviä teemo-
ja. Samalla oli mahdollisuus tutustua muihin osallistujiin ja etsiä tukea aloitteille. Esi-
kokoustapaamiset olivat tällä kertaa järjestetty alkuperäiskansojen edustajille, nuoril-
le, vammaisille sekä teemasta “Kirkko naisten ja miesten tasavertaisena yhteisönä”. 

dyttävää tulosta. Vaimoonsa tyytymä-
tön mies voi palauttaa vaimon kotimaa-
han tai olla väkivaltainen. Näistä lii-
toista syntyviä lapsia saatetaan kiusa-
ta, koska he usein poikkeavat ulkonäöl-
tään “peruskorealaisista”, jotka katso-
vat olevansa yksi yhtenäinen ja yhden-
näköinen kansa. 

Ensimmäiset kristilliset kirkot pe-
rustettiin Koreaan 1800-luvun loppu-
puolella. Ekumeeniset toimintamuodot 
kehittyivät kirkkojen kasvun, Pienim-
män lantin yhteisön, Maailman rukous-

päivän ja NNKY-liikkeen myötä. Korea 
on patriarkaalisen kulttuurin maa, jos-
sa kansainvälistä naistenpäivää vietet-
tiin ensi kerran vuonna 1975. Demo-

“Elämän tavoite” teema-
istuntoon johdattelevan 
esityksen aiheena.

NNKY:n naiset vaihtoivat kuulumisia 
Maailmanliiton näyttelyosastolla. 
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 Suomen NNKY-liiton kokouksessa 
Hotelli Helkassa Helsingissä 16.11.2013 
valittiin yhdistyksen uusi hallitus kau-
delle 2014–15. Teologi, Helsingin seura-
kuntien vironkielisen työn paimen Tuu-
li Raamat jatkaa liiton puheenjohtajana, 
hänet valittiin tehtävään yksimielisesti. 
Raamat on aktiivisesti osallistunut liiton 
kehittämis- ja strategiatyöhön sekä kan-
sainväliseen toimintaan. Hän toimii NN-
KY:n Maailmanliiton edustajana kan-
sainvälisessä Women and Global Migra-
tion Working Group -työryhmässä, jon-
ka tehtävänä on parantaa maahanmuut-
tajanaisten asemaa. 

Sukupolvien välinen vastuunkanto to-
teutuu uudessa hallituksessa, jonka nuo-
rin jäsen on 19-vuotias luokanopettaja-
opiskelija Aino Rapala. Hallituksen jä-
senet kaudella 2014–2015 ovat San-
na-Kaisa Haapasaari (Jyväskylän NN-
KY), Ulrika Holmlund (Helsingfors 
KFUK), Katri Jussila (Helsingin NN-
KY), Leena-Maria Kyyhkynen (Kotkan 

seudun NNKY), Maritta Oksanen (Ou-
lun NNKY), Aino Rapala (Vääksyn NN-
KY), Hanne Uljonen (Joensuun NNKY) 
ja Leena Parkkonen (Mikkelin NNKY).

Vaalissa käytössä oli ensimmäisen 
kerran liiton uudet, vuonna 2012 hyväk-
sytyt  säännöt. Sääntöjen mukaan halli-
tukseen valitaan 6–8 hallituksen varsi-
naista jäsentä, joista on vuosittain ero-
vuorossa puolet, aluksi arvan, sitten vuo-
ron mukaan. Erovuoroisiksi arvottiin 
Leena-Maria Kyyhkynen, Sanna-Kaisa 
Haapasaari, Aino Rapala ja Hanne Uljo-
nen. Vaalitoimikuntaan asetettiin Arja 
Sillanpää, Leena Aalto, Pirjo 
Ala-Hemmilä ja varalle Liisa Siikanen.

Vuonna 2014 NNKY-liike Suomes-
sa luottaa tekojensa välityksellä siihen, 
että maailma muuttuu paremmaksi nais-
ten yhteisen voiman ja yhdessä tekemi-
sen kautta. NNKY luo mahdollisuuksia 
eri-ikäisten naisten kohtaamiselle ja vuo-
rovaikutukselle. Ekumenia, vieraanva-
raisuus ja yhdessä oppiminen näkyvät 
toiminnassa. Maailman NNKY-päivää 
24.4. juhlitaan kokoontumalla Kantaat-
tikonserttiin Temppeliaukion kirkkoon. 
Tilaisuudessa luovutetaan myös NNKY:n 
tunnustuspalkinto. Merkittävän suurui-
sen tunnustuspalkinnon teema vuonna 
2014 on johtajuus.

Mari Hyttinen
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Uusi kasvo 
 Leena Heinilä aloitti 12.11. liiton 
pääsihteerin sijaisena. Leena on erit-
täin innostunut uudesta tehtävästään. 
Pääsihteerin tehtävässä häntä kiehtoo 
yhdistyksen monipuolinen toiminta ja 
sen tunnettavuuden lisääminen yhdes-
sä toimiston taitavien ja näkyvien nais-
ten kanssa. Leena kannustaa myös it-
senäisten paikallisyhdistysten ja yhteis-
työtahojen eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä 
osallistumaan aktiivisesti NNKY-toi-
mintaan ja päätöksentekoon.

Aikaisemmin Leena on toiminut niin 
opettajana, kouluttajana, ohjaajana kuin 
esimies- ja asiantuntijatehtävissä mo-
niammatillisissa ja -kulttuurisissa työ-
yhteisöissä sekä kotimaassa että ulko-
mailla. Koulutukseltaan hän on sekä 
opinto-ohjaaja että luokanopettaja. Hä-
nellä on aktiivinen järjestötausta; moni-
puolisia vapaaehtois- ja luottamustehtä-
viä erilaisissa järjestöissä ja yhdistyksis-
sä kuten ICYE, IFYE, 4H, OAJ, Ful-
bright, Vaasan ja Helsingin turistiopas-
yhdistykset, Brysselin Suomi-klubi...

NNKY:ssä toteutuu 
sukupolvien 
välinen vastuunkanto

Suomen NNKY-liiton uusi hallitus.

Leena tekee töitä pilke silmäkulmas-
sa suurella innolla ja positiivisella mielel-
lä tiimipelisäännöt taitaen: nauttii ver-
kostoitumisesta, erilaisista projekteista ja 
monipuolisista työtehtävistä eri kielillä. 

Vapaa-aikanaan hän harrastaa liikun-
nallisia aktiviteetteja aina  vuorikiipei-
lystä suojuoksuun, kulinaarisia nautin-
toja sekä itse kokaten että makuelämyk-
siä bongaten, matkailua ja vieraisiin kie-
liin ja kulttuureihin tutustumista ja  as-
kartelua ja omilla käsillä tekemistä.
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kratiakehitys maassa alkoi 1980-luvul-
la, ja edelleen maa on tasa-arvotilasto-
jen loppupäässä.

Kirkot ovat aktiivisia toimijoita rau-
hanliikkeessä ja toimivat Koreoiden yh-
distymisen edistämiseksi. Etelä- ja Poh-
jois-Korean kirkot tekevät yhteistyötä, 
mutta Busanissa 28.10.–9.11. pidettyyn 
Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) 
yleiskokoukseen Pohjois-Korean kirkot 
eivät osallistuneet. KMN:n yleisko-
kouksen ohjelmaosiossa Busanin NN-
KY järjesti koko päivän retken, jonka 
aikana tutustuttiin mm. NNKY:n yllä-
pitämään pohjoiskorealaisten pakolais-
naisten tukikeskukseen, lohtuvaimojen 
historiaan ja tilanteeseen sekä työhön 
prostituoitujen parissa. Lohtuvaimot 
eli Korean sodan aikana japanilaisten 
vaatimien seksiorjan asemassa olleiden 
naisten asema on edelleen yksi Ete-
lä-Korean ja Japanin välisistä poliitti-
sista kiistakysymyksistä. Näitä naisia 
on elossa enää vähän ja heille vaaditaan 
korvauksia. Lohtuvaimojen asian esiin-
tuojina Etelä-Korean ja Taiwanin NN-
KY:t ovat olleet hyvin aktiivisia. 

Pirjo-Liisa Penttinen
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On maaliskuun 1. päivä ja 
sunnuntai vuonna 1903. 
Kokoontumisessa Joen-
suun tyttökoululla on vie-

raana rouva Maria Boxström Sortava-
lasta, valtakunnallisen NNKY-liiton 
hallituksen jäsen ja Sortavalan NNKY:n 
perustajajäsen. Kuulijoista 30 päättää 
liittyä uuteen Nuorten Naisten Kristil-
liseen Yhdistykseen, jonka säännöt hy-
väksytään 27.10.1903. Puheenjohtajak-
si tulee helsinkiläinen Thilda Beyrath, 
tyttökoulun tuleva pitkäaikainen reh-
tori, varapuheenjohtajaksi hänen lä-
hiystävänsä, tyttökoululainen Emilia 
Hällström.

Suuri maailma 
rantautuu rajaseudulle 
Rouva Maria Boxström hurmaa kuuli-
jansa: ”Hän puhui innolla ja vakaumuk-
sella, hän puhui, kuinka jokaisen on tär-
keää tietää, missä suhteessa hän on Va-
pahtajaansa. Ja niin kuin saa palava hii-
li kohta toisetkin hiilet syttymään, niin 
hänkin sytytti meissä intoa ja elämää 

takin herättävä lause: ”Hätä on paras 
rukoukseen kehottaja!” 

Hiljaisia vuosia 
ja raskaita päätöksiä
Jäsenmäärä vakiintui noin 200 jäse-
neen, mutta aktiivisia jäseniä oli vähän. 
Puheenjohtajana 24 vuotta ollut Hilma 
Edman oli kuolemaansa saakka aarre 
yhdistykselle. Ommeltiin vaatteita lah-
joitettavaksi sotilaille, puolustustyötä 
tuettiin, kokouspaikka luovutettiin re-
serviläisten käyttöön, sotilaille lahjoi-
tettiin pieni joululahja ja 22 tuntemat-
tomalle Uusi Testamentti.

Perustajajäsen Emilia Hällströmin 
kuolema 81 vuoden iässä pyyteettömän 
38 vuoden palvelun jälkeen ravisteli jä-
senistöä. Emilia ja hänen sisarensa oli-
vat testamentanneet kaupungin arvo-
paikalta Rantakatu 7:n viehättävän mil-
jöön, kaksi taloa kaikkine irtaimistoi-
neen ja tontin rakastamalleen Joensuun 
Nuorten Naisten Kristilliselle Yhdis-
tykselle. Vuoden 1943 lopulla yhdistys 
sai oman huoneistonsa lisäksi kaksi 
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110-vuotias Joensuun NNKY 
syntyi Sortavalan säteilystä

ja tuo nukahtanut toivo pääsi jälleen he-
räämään”.  Joensuun NNKY:n jäsenis-
tä monet olivat opettajia, neljä viidestä 
jäsenestä naimattomia ja johtokunnan 
jäsenistä yli puolella tittelinä oli ”neiti”. 
Into yhteisölliseen toimintaan oli näin 
rantautunut Karjalan kautta Joensuu-
hun samanaikaisesti suuren maailman 
kanssa. 

Joensuun NNKY:n aktiivisimpia oli 
lääkäri Hällströmin tytär, Emilia. Yh-
distyksestä tuli valtakunnallisesti lii-
ton toiseksi suurin yhdistys. Neuvon-
antajiksi oli tapana pyytää miehiä, hei-
hin kun luotettiin erityisesti talous-
asioissa. Kun Suomen NNKY vietti 
25-vuotisjuhlaansa ja liittokokousta ke-
säkuussa 1912 Joensuun kansakoulul-
la, ”Suomen metsien tuoksu tervehti tu-
lijaa juhlasalissa”, sillä koristeina oli 
kuusia ja petäjänoksia. Yhteen hiileen 
puhaltaminen ei saanut toimintaa kui-
tenkaan täysin hehkumaan, sillä aktii-
veja oli vain kourallinen. Sota muutti 
suuntaa. Vuoden 1918 vuosikertomuk-
seen on kirjattu seuraava ristiriitaisuut-

Joensuun NNKY 
vietti 110-vuotis-

juhlaa 20.10.2013 
yhdessä jäsenistön 

ja yhteistyökumppa-
neiden kanssa. 

Päiväkirjoja yhdis-
tyksen alkutaipa-
leelta sekä lehti-

leikekokoelmia 
menneiltä vuosi-

kymmeniltä tutkivat 
Marita Penttinen, 

Tarja Juntunen, 
Olli Lihavainen ja 

Riitta Räntilä. 

NNKY 110 vuotta
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suurta rakennusta ja suuret kulut. Tes-
tamenttina saadusta lahjasta oli tuleva 
yhdistykselle sen historian raskain ki-
vireki!

Vuonna 1946 tiloissa käynnistettiin yö-
majatoiminta, järjestettiin keräys sotaor-
voille, tehtiin lahjoitukset Kansanavulle, 
Riutulan lastenkotiin Inariin ja rinta-
masotilaille. Loppuvuodesta 1956 yhdis-
tykselle tarjoutui mahdollisuus myydä ko-
ko omistamansa kiinteistö ja ostaa tilalle 
rakennettavasta diplomiarkkitehti Ensio 
Lappalaisen suunnittelemasta kaksiosai-
sesta kerrostalosta uusi huoneisto. 

Uutta kipinää 
Rahattoman yhdistyksen täyttäessä 70 
vuotta syksyllä 1973 puhujana oli liiton 
pääsihteeri Benita Johanson. Fe-
nix-lintu nousi tuhkasta, kun vuonna 
1998 maahanmuuttajatyö käynnistyi 
nigerialaissyntyisen Olukemi Ogun-
tuyin johdolla. Voimia ja tulevaisuus-
uskoa vaatinut tilojen peruskorjausre-
montti valmistui vuonna 2006. Yhdis-
tyksen jäsenmäärä on 1990-luvun puo-
livälin alhosta kohonnut vähän toisel-
le sadalle, mutta uudet, idearikkaat ja 
toimintavalmiit jäsenet ovat tervetul-
leita jatkamaan edeltäjiemme jättämää 
rikasta hengellistä ja henkistä perintöä. 

Siunausta yhdistyksen seuraavalle 
100-vuotiskaudelle, sisarellista juhlaa, 
Jumalan jatkuvaa huolenpitoa ja monia, 
monia armorikkaita vuosia!

Sirkka Vepsä

Kaunis kiitos kaikille, jotka olitte 
mukana 110-vuotisjuhlassamme 
20.10.2013 tai muuten muistitte 
yhdistystämme! Erityiskiitos 
liitolle muistamisesta!

 110-vuotisjuhlavuotta viettävä 
Tampereen NNKY sai Tampereen 
kaupungilta kiitoksen ja tunnustusta 
merkittävästä sosiaalityöstään. Vuon-
na 1903 Tampere oli kasvava teolli-
suuskaupunki, johon muutti maalta 
tyttöjä ja naisia tehtaisiin töihin. Tam-
pereen NNKY syntyi luomaan turval-
lisia tiloja perustamalla heille asunto-
lan ja tarjosi lasten päivähoitoa työ-
läisten lapsille Äidikepalvelun kautta. 

NNKY, Nuorten Naisten Kristilli-
nen Yhdistys on yhteiskunnan suun-
nannäyttäjä mm. elämän arvokkuu-
den suojelijana. Tiedämme myös per-
heiden vaikeudet. Siksi vuonna 2004 
on aloitettu Itu-projekti, joka tukee 
abortin läpikäyneitä vertaistukiryh-
mien avulla, tarjoaa valtakunnallisen 
neuvontapuhelimen kautta kuunte-
luapua yllättäen raskaana oleville se-
kä tukee yksinhuoltajaäitejä. – Vas-
taavanlaista tukea ei Suomessa tarjoa 
mikään muu taho, sanoi ministeri 
Päivi Räsänen.  

Kristilliselle perustalle 
hyvin rakennettu
Tampereen pormestari ja NNKY:n 
Maailmanliiton hallituksen jäsen An-
na-Kaisa Ikonen totesi, että NNKY 

on säilyttänyt ydintehtävänsä, mutta 
on aina ajassa mukana. Anna-Kaisa 
Ikonen kehotti unohtamaan arkuuden 
ja liiallisen ankaruuden itseä kohtaan 
runoilija Eeva Kilven sanoin: ”Sinä 
pieni urhea nainen, minä luotan si-
nuun”.

Yhdistyksen puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Leena Rauhala nimesi 
NNKY:n strategiaksi jokaisen naisen 
mahdollisuuden löytää usko Kristuk-
seen ja kokea itsensä arvokkaaksi se-
kä saada tukea vaikeuksissa.  – Unel-
mien eteen on tehtävä työtä ja kohdat-
tava jokainen arvokkaana ja ainutker-
taisena yksilönä. Toivon työmme jät-
tävän jälkensä tyttöjen elämään ja ju-
malasuhteeseen. 

Anne Lagerstedt

Muistitte somasti meitä, 
ylenmäärin aattelitte. 
Siitä kiitoksen annamme,
ilon kannamme kaunihimman.

A
N

N
E 

LA
g

Er
St

Ed
t

Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja Tuuli Raamat, Tampereen pormestari Anna-Kai-
sa Ikonen ja Tampereen NNKY:n puheenjohtaja Leena Rauhala Tampereen NNKY:n 
110-vuotisjuhlassa 9.11.2013.

Tampereen NNKY 110 vuotta:
Kristillinen usko innostaa 
naisten aseman kehittämiseen
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Vanhempani tuppaavat ih-
mettelemään kuinka he 
ovatkin saattaneet maail-
maan kaksi niin erilaista ih-

mistä. Minulla on ollut sama kaveripo-
rukka vuosia ja viikonloput kökötän ko-
neen ääressä kotona, siskoni taas pör-
rää ulkona ja löytää uusia ystäviä mitä 
kummallisimmista paikoista. Siskoni 
voi lukea tuhatsivuisen romaanin pa-
rissa päivässä, kun minä taas saatan 
viettää kuukausia yhden kirjan parissa. 
Hän istui lapsena rattaissa, minä juok-
sin valjaissa, hän nautti kapaloinnista, 
minä nukuin raajat levällään. Emme 
myöskään näytä yhtään samalta, aina-
kaan omasta mielestämme. 

On meissä tietenkin samankaltai-
suuksiakin, kuten huumorintajumme 
ja kiinnostuksenkohteemme. Tietämät-
tämme saatamme lukea samoja sarja-
kuvia tai seurata samoja blogeja. Puo-
let ajasta en tiedä missä iPodini on, kos-
ka siskoni lainaa sitä niin usein. Välil-
lä minulla on hänen paitansa ja hänel-
lä hupparini.

Sisaruus

Siskokset kuin ilvekset

Siskosten välillä
kyllä vallitsee syvä 
rakkaus, mutta myös
kilpailu, kirjoittaa 
Saana torniainen.
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Sisko on 
kummallinen 
sekoitus kaveria 
ja vanhempia.

Siskosten ja ylipäätänsä sisarusten 
suhdetta on vaikea selittää. Hetki sitten 
revimme toisiamme hiuksista ja nyt kat-
somme sulassa sovussa Muumeja. Si-
vustakatsojasta koko juttu näyttää aika 
oudolta. Sisko on kummallinen sekoi-
tus kaveria ja vanhempia. Voit kertoa 
hänelle tarinoita pieleen menneistä baa-
ri-illoista ilman syyllisyyden tunnetta 
tai pelkoa arestista, mutta tämä ei tar-
koita, että olisit turvassa saarnalta.

 

Sinä olet minun siskoni
Jos sattuu olemaan pikkusisko kuten 
minä, niin on aivan sama menestyykö 
paremmin koulussa kuin isosisko, hän 
ei tästä tunne paineita. ”So what. Mä 
tein silti kaiken ennen sua, sä tuut vaan 
perässä.” Mutta auta armias jos menes-
tyy huonommin. ”Hah, mä sain tästä 
kurssista ainakin kasin!” Jälkeenpäin 
kyllä saattaa paljastua, että hän sai sa-
man arvosanan kuin sinä. Sillä ei kui-
tenkaan ole väliä, nyt ei puhuta totuu-
desta, vaan siitä miten hän asian muis-
taa. Esikoisena on rennompaa, sinua ei 
verrata kehenkään. Olet suunnannäyt-
täjä, söpömpi versio Kolumbuksesta. 
Ainut tehtävä on tehdä kaikki ensim-
mäisenä. Pussaa jotakuta ennen tuota 
toista, käy koulut loppuun, hanki työ, 
kokeile sitä sun tätä. Siskosten välillä 
kyllä vallitsee syvä rakkaus, mutta myös 
kilpailu. Kuopuksen pitää olla parem-
pi, esikoisen nopeampi. Entäs se kes-
kimmäinen? No, se nyt vaan on.

Saana Torniainen
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Mikkelin NNKY:n 
tyttöjen ikioma iltapäivä
–  Mitä kirjainyhdistelmä   
 NNKY tarkoittaa?
–  Ei harmainta haisua!
–  Entä NMKY? 
–  Sama juttu – tai siis Namika?  
 No sehän on koripallojoukkue!
Tällaisia keskusteluja olen käynyt 
monen nuoren kanssa. Sitten päätin 
googlettaa: Suomen  Koripalloliiton 
listoilta löytyi 14 paikkakuntaa, jois-
sa on NMKY-loppuinen koripallo-
joukkue!

Entisajan koulukirjoissa kerrottiin 
laajasti NMKY:n ja NNKY:n syntymi-
sestä 1800-luvun puolessa välissä ja 
yhdistysten toiminnasta. Tätä nykyä 
ei taida koulukirjoista löytyä tällaista 
historiaa vai elämmekö me NNKY-läi-
set historiassa? Katselin Mikkelin NN-
KY:n jäsenlistaa ja laskeskelin jäsen-
ten keski-ikää. Pitäisiköhän meidän 
vaihtaa tuo ensimmäinen N-kirjain 
joksikin muuksi vai olisiko jollakin kei-
noin mahdollista saada nuorta väkeä 
joukkoomme? Tyttötyöstäkö pelastus? 
Kävimme muilla paikkakunnilla kat-
sastamassa, miten tyttötyö on eri NN-
KY:issä ottanut tuulta. Meillä oman 
toimitilan puute on ollut yksi kompas-
tuskivi. Tyttötyölle olisimme halun-
neet löytää keskikaupungilta jonkin 
neutraalin tilan ja sillä tavoin madal-
taa kynnystä niille tytöille, jotka ehkä 
vierastavat seurakunnan tiloja. Sopi-
vaa paikkaa ei vaan löytynyt. Niinpä 
palasimme lähtöruutuun ja etsimme 
yhteistyökumppaniksi seurakunnan 

varhaisnuorisotyön ja sen verkostot.
Tyttöjen iltapäiviä järjestämme nyt 

joka toinen torstai. Tytöt ovat 
12–14-vuotiaita ja ryhmän vetäjiksi 
saimme nuoriso-ohjaajiksi opiskelevia 
nuoria naisia Suomen Nuoriso-opis-
tosta ja Pieksämäen Diakonia-ammat-
tikorkeakoulusta. Tietoa jaoimme seu-
rakunnan omassa infovihkossa, pai-
kallislehdissä, A4-kokoisilla julisteil-
la, joita jaettiin koulujen, kauppojen ja 
kirjaston ilmoitustauluille.

Ensimmäisenä torstaina, 26.9.2013, 
odotimme jännittyneinä, kuinka mo-
ni oli huomannut ilmoittelumme. Yl-
lätyimme iloisesti, kun paikalle pel-
mahti 11 iloisesti hälisevää tyttöä! Lef-
failtapäivä oli valmis alkamaan, met-
sämansikkamehu odotti kannuissa, 
popcornit poksahtelivat mikrossa ja il-
massa oli ihan oikean elokuvateatterin 
tunnelmaa. Näytöksen jälkeen keskus-
teltiin elokuvasta ja sitten ohjaajat Ja-
nita, Heidi ja Susanna virittelivät haus-
koja seuraleikkejä. Lopuksi kerättiin 
yhdessä tyynyt, rullattiin matot ja vie-
tiin ne NNKY:n säilytyskaappiin odot-
tamaan seuraavaa tapaamista. 

Monta iltapäivää olemme jo ehti-
neet viettää ja paikalla on ollut keski-
määrin 15 tyttöä. Mukana on aina 
myös NNKY:n jäsen taustatukena ja 
järjestämässä pientä tarjottavaa. Vuo-
den 2014 kevätkauden ohjelma on vie-
lä hieman kesken, mutta tilavaraus on 
tehty joka toiselle torstai-iltapäivälle. 
Tervetuloa mukaan!

Helena Pöyry

Mikkelin NNKY:n tyttöjen ikiomat iltapäivät ovat olleet alusta lähtien suosittu-
ja. Kellaritilat sisustettiin viihtyisiksi yhdistyksen jäseniltä saaduilla tarpeetto-
miksi käyneillä matoilla ja tyynyillä. 

Paperienkeleitä
Nick Robinson
Nemo

Ekokorttitemppu 
– Upeita kortte-
ja kierrätysma-
teriaaleista
Raija Puukko & 
Marjo Koivu-
mäki 
Atena

Huopahemmot
20 vastustamat-
toman hauskaa 
maskottia neula-
huovutuksella 
Jackie 
Huang
Atena

 Saisiko olla 
origamienkelei-
tä, ihania pikku 
huopapehmole-
luja tai hienoja 
kortteja kierrä-
tysmateriaaleis-
ta? Amerikkalainen animaattori 
Jackie Huang opettaa kirjassaan 
Huopahemmot miten tehdään 20 
erilaista eläinmaskottia neulahuo-
vuttamalla. Tekijä vakuuttaa, että 
tämä ei ole vaikeata. Helppoa ai-
nakin on tehdä mm. napeista, pit-
seistä, nuottipaperista ym. kotoi-
sasta somia kortteja eri tarkoituk-
siin Raija Puukon ja Marjo Koivu-
mäen Ekokorttitemppukirjan mal-
lien mukaan. Astetta haastavam-
paa on taitella paperista erilaisia 
enkeleitä. Nick Robinsonin Pape-
rienkeleitä-kirjan yksityiskohtaiset 
ohjeet voivat näyttää hurjilta, mut-
ta onneksi kirjan alussa esitellään 
symbolit huolella. Kirjan mukana 
tulee myös kauniit paperiarkit 
kunkin enkelin tekoon sekä hyö-
dyllisiä nettilinkkejä asiasta innos-
tuneille. Hauskoja askarteluhetkiä!

Anne Lagerstedt

Kirjoja, kirjoja

NÄKYVÄ NAINEN   9
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Suomen Ekumeenisen Neuvos-
ton (SEN) järjestämässä Tule-
vaisuuden uskonnonopetus 
-seminaarissa peräänkuulutet-

tiin arvovaltaisella joukolla intohimois-
ta opetusta ja puolustettiin nykyistä, 
oman uskonnon kouluopetusta, joka 
vahvistaa oppilaiden henkistä kasvua, 
eettistä pohdintaa ja erilaisuuden hy-
väksymistä.

Esseisti Jukka Relander ja filosofi 
Tuomas Nevalinna toteavat kumpi-
kin suhtautuvansa uskontoon ilman 
traumaattisuutta. Tunnustukselli-
suus-termi on heidän mukaansa sekä 
vanhentunut että harhaanjohtava. – 
Eikö kaikki opetus ole tunnustuksel-
lista, eikö jokainen opettaja pidä tote-
na sitä mitä opettaa, Tuomas Nevalin-
na toteaa.

”Tunnustuksellista” uskonnonope-
tusta vastustetaan, koska luullaan, et-
tä lapsia voidaan opettaa neutraalisti. 
– Vallalla on myytti yksilöstä, joka luo 
itse itsensä. Kuitenkin kaikki kasvatus 
perustuu johonkin alkumyyttiin. Jos 
ihmisen pitää ensin tulla täysi-ikäisek-
si ja saada vasta sitten valita tradition-

Lapsi ei kasva tyhjän päällä
Miksi lasten oikeus uskonnon opetukseen 
on pelottava ja tunteita kiihdyttävä asia? 
jos uskonnonopetus lopetetaan, 
mistä enää opitaan mikä on oikein tai väärin 
ja mistä kulttuurimme on peräisin.

sa johon syntyy, niin on se vähän han-
kalaa. Maailma ei voi olla tyhjä, siinä 
on oltava merkityksiä. Sukupolvet te-
kevät tulkintansa, mutta jos ei ole mi-
tä tulkita, ”biisi” on varsin huono, Juk-
ka Relander painottaa. 

Sanamagiaa 
ja erilaisuuden pelkoa
Nykyihmisillä on hutera käsitys siitä, 
mistä uskonnossa on kysymys. Uskon-
nonopetus on epäonnistunut, jos siitä 
ei saa edes ymmärryksen kokemuksia. 
Jukka Relander kertoi, miten hänen 
poikansa päiväkodissa Tiernapojat-esi-
tyksestä jätettiin ne säkeistöt pois, jos-
sa mainittiin Jumala.  – Jumala-sanan 
pelkääminen on sanamagiaa. Mikä ai-
heuttaa tällaisen torjunnan? On hel-
pompi loukata ateistien kuin musli-
mien uskonnollisia tunteita. Ei voida 
rakentaa sellaista maailmaa, jossa ei 
voida kohdata ihmisten erilaisia kat-
somuksia. 

Nevalinna arvelee, että konflikti ei 
johdu uskonnosta vaan vanhempien po-
liittisesta vakaumuksesta. – Uskonnot 
eivät joudu helposti kärhämään, jos 

kaikki muu on hyvin.  Vain partisaani-
nen, intohimoinen opetus voi olla hy-
vää. Kasvattajan tulee ottaa vastuu sii-
tä maailmasta, jonka antaa lapsille 
eteenpäin. 

Opettajan persoona 
ja intohimo
Uskonnonopetuksen laadulla on valta-
va merkitys opetuksen vaikutukselle 
oppilaisiin. Opettajilta vaatii aktiivi-
suutta löytää yhteistä tartuntapintaa. 
Hajuton ja mauton opetus ei mene pe-
rille. Etenkin opettajan persoona vai-
kuttaa miten uskontoon suhtaudutaan. 
Uskonnonopettajan on oltava asiansa 
takana, muuten ei ole uskottava. 

Vallalla on myytti 
yksilöstä, joka 
luo itse itsensä.
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I slutet av september var det dags 
för årets distriktsdagar. Nytt för 
i år var att vi valt att åka bort 
från vårt egna distrikt och istäl-

let besöka Stockholm och KFUM i 
Sverige. Tanken med resan var dels 
att ha mer tid för diskussioner, dels 
att få perspektiv och lära oss om hur 
systerföreningen fungerar i grannlan-
det.

Med på resan kom tio damer, nå-
gra med sina män och barn, från bå-
de Kotka och Helsingfors. De flesta av 
oss hade träffats förut, men också nya 
bekantskaper fanns med. Det gemen-
samma programmet på båten bestod 
av middag och samvaro. Vi som res-
te med barn umgicks också i lekrum-
met, men mammorna hann också sit-
ta med resten av damerna en stund i 
baren på båda vägarna! Och tror att 
vi alla är överens om att det största  
utbytet av resan var just dessa möten 
– möjligheten att sitta ner och prata 
ostört. Att utbyta tankar och åsikter 
om stort och smått. Mötas som 
systrar i olika åldrar från olika bak-
grund, men ändå dela och uppleva nå-
got gemensamt.

Mötet med systrarna i Sverige gav 
oss också nya tankar. Vi fick möjlig-
heten att besöka Fryshuset, ett av de 
större sociala projekten som KFUM i 
Stockolm är med och driver. Ett stort 
hus med både skola, fritidsaktiviteter, 
utbildning och projekt. Och vi fick be-
rätta om KFUK i Finland och kunde 
påminna om att det också funnits ett 

levande KFUK-samarbete på nordisk 
nivå tidigare, som kanske kunde åte-
rupplivas? En idé som föddes var att 
lyfta fram de liknande problem och 
utmaningar vi står inför i de olika 
nordiska länderna ur ett KFUK-pers-
pektiv, dels organisatoriskt (hur locka 
med nya medlemmar?) och dels in-
nehållsmässigt (vilka teman känns 
viktiga för oss att jobba med?).

Själv blev jag igen påmind om, att 
det lilla oftast är det som blir det sto-
ra. Vi hade egentligen inte planerat in 
annat än just möten och samtal, som 
egentligen är väldigt småskaligt och 
enkelt att åstadkomma. Och det som 
blir det stora! Att ha möjlighet att hö-
ra om hur det var då några av systrar-
na var KFUK-flickor eller hur varda-
gen med småbarn såg ut på 70-talet. 
Att kunna berätta hur jag ser på jäm-
likt föräldraskap. Och lyssna på va-
randra och få nytt perspektiv.

Systraskap och generationer är två 
värden jag önskar vi kunde ha ännu 
mer synliga i vår verksamhet. Att me-
dvetet lyfta fram våra skillnader och 
se styrkan i dem. Och helt konkret, 
hoppas jag på att traditionen med 
distriktsdagar kommer att leva kvar 
ännu länge. Får se var vi möts nästa 
år, Kotka står i tur att vara värd, men 
vem vet vart systrarna bestämmer sej 
för att resa!

Pia Öhman
reseledare förårets Distriktsdagar 

och vice ordförande 
Helsingfors KFUK

Systraskap och stämning 
på distriktsdagar

KFUK

Uskonnosta leviää vääriä tietoja. Mo-
net toimittajatkin levittävät uskonnon-
vastaisuutta omien angstiensa pohjal-
ta. Oikeasti oppilaat ovat kiinnostunei-
ta toistensa katsomuksista. Uskonnon-
opettajan unelma on saada riittävästi 
aikaa ja tilaa, sillä aihe on laaja. 

SEN:in pääsihteeri Heikki Huttu-
sen mukaan uskonnollisuus ei suinkaan 
ole katoamassa maailmasta, vaan sen 
levinneisyys koko ajan kasvaa. Maahan-
muuton myötä uskontojen kirjo lisään-
tyy, samoin ihmisten etninen ja sosiaa-
linen eriytyminen. – Uskonnonopetus 
koulussa toimii erinomaisena integroi-
tumisen välineenä suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Siinä maahanmuuttajat ei-
vät ole toiminnan kohteita, vaan sub-
jekteja, Huttunen sanoo.

– Uskonnonopetuksella on julkisuu-
dessa huono imago. Vähäisellä tietä-
myksellä tehdään politiikkaa, jonka 
seuraukset ovat kauaskantoisia. Vasem-
misto vastustaa vanhasta muistista, ko-
koomus säästösyistä. Kumpikin on huo-
noja lähtökohtia. Integraation heiken-
täminen on huonoa säästämistä. Us-
konnonopetuksen osuus on vain puoli 
promillea koulukustannuksista, Hut-
tunen toteaa.

Unelmat vievät etäänpäin
Kasvatuksessa pitää harjoittaa kriittis-
tä arvostelukykyä, kokemuksellisuutta 
ja intohimoa. Piispainkokouksen pää-
sihteeri, dosentti Jyri Komulainen kan-
nustaa unelmoimaan koulussa. Uskon-
to tarjoaa siihen turvallisen välineen.  
– Koulussa ei tarvitse olla neutraalia. 
Kaikissa oppiaineissa on oltava kipinää 
ja tulta, niiden tehtävä on avata hori-
sontteja ja potkia pois turvavyöhykkeil-
tä. Uskonnon riistäminen kertomuk-
sista on sama kuin veisi työvälineet kä-
dentaito- ja tiedeaineista. 

Koulussa tapahtuu siirtymä lapsuu-
desta aikuisuuteen. Professori Laura 
Kolbe muistaa koulun elävästi esinei-
den kautta: virsikirjat, hernepussit, ti-
lat ja ihmiset. – Koulumuistot ovat vah-
voja, niissä hallitsevat ääripäät kiusaa-
misen ja ahdistuksen kokemuksista me-
nestymisen ja onnistumisen tilantei-
siin.  Koulussa opetetaan liian vähän 
myötätuntoa, huomaavaisuutta ja käy-
töstä. 

Anne Lagerstedt
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”Heidän siellä ollessaan”
joensuun NNKY:n nukkekerhon upea 
jouluseimi on nähtävissä Kulttuurikeskus 
Carelicumin aulassa joensuussa 
adventista loppiaiseen saakka. 
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Nukketaiteilija 
Marina Musta-
metsän ohjauk-
sessa on seimira-

kennelmaan tehty jouluyön 
tapahtuman keskeiset henki-
löt aaseineen, härkineen ja 
lampaineen, joita kedon lam-
maspaimenet vartioivat. Ta-
pahtumapaikkana on tyypil-
linen eläinten suojana käytet-
ty luola, jollaisia  kallioseinä-
mään muinaisista ajoista 
saakka hakattiin. Eläinten 
ruoka-astiassa eli seimessä 
makaa vastasyntynyt Jee-
sus-lapsi äitinsä Marian sil-
mäin alla. Jumalan sädehti-
vän kirkkauden merkiksi 
loistaa kirkas tähti ja viisaat 
itämaan kuninkaat eli tietä-
jät vaeltavat tähden mukana 
ja kantavat pyhää mirhaa, 
kultaa ja suitsuketta. Enkelit 
yhdessä paimenten kanssa 
veisaavat ylistystä.

Vaikka lapsukaisen synty-
mähetkellä tapahtumapaik-
kaa ympäröivät olot eivät ol-
leet erityisen säkenöiviä, ta-
pahtumahetki on merkittä-
vä, taivas koskettaa maata, 
Herran kirkkaus loistaa sei-
menlapsen yllä. Jumala on 
laskeutunut ihmisten keskel-
le, maan päälle, ottaen ihmis-
lapsen muodon. Joosefin ja 
hänen kihlattunsa Marian 
matka Galileasta Betlemhe-
miin keskeytyy jouluyönä. 
Esikoisen synnyttämisen ai-
ka tulee ”heidän siellä olles-
saan”, kesken matkanteon. 

Paimenten silmäin edessä 
syntyy maailman pahuudes-
ta tietämätön, viaton poika-
lapsi, josta on kerran tuleva 
Paimenten Paimen, Hyvä 
Paimen. Oi jouluyö, oi juh-
layö! Maailmaan on syntynyt 
Vapahtaja! Kumouksellinen 

uutinen kiirii koko maanpii-
riin, kaikki siihenastinen tu-
lee muuttumaan. 

Vaikka Luukkaan evanke-
liumissa (Luuk.2: 1-20) ei pu-
huta härästä ja aasista sanaa-
kaan, ne mainitaan varhais-
ten kristittyjen Raamatussa, 
joka on suunnilleen sama 
kirja kuin meidän Vanha tes-
tamentti. Varhaiset kristityt  
uskoivat ennen kaikkea luva-
tun Messiaan eli Jeesuksen 
syntymästä ja tehtävistä il-
moitettuja Jesajan profetioi-
ta. Eläimet ovat mukana ai-
van kirjan alussa. ”Härkä 
tuntee omistajansa ja aasi 
isäntänsä seimen. (Jes.1:3)”. 
Jo varhain eli 200-luvulla 
kirkkoisät sijoittivat härän ja 
aasin tulevan Messiaan vie-
relle. 

Jeesuksen syntymä on kes-
keisimpiä  kristillisen kuva-
taiteen aiheita, josta on ku-
vallista ikonografiaa jo 
300–700-luvuilta. Kaikkein 
varhaisimmissa kuvissa on 
vain Jeesus-lapsukainen eikä 

lainkaan Mariaa, koska Neit-
syt Marialla ei ollut vielä sel-
laista asemaa, mikä muodos-
tui vähitellen Efeson kirkol-
liskokouksen (v. 431) jälkeen.

Koska hyvin harvoilla on 
jouluna ollut mahdollisuus 
matkustaa Betlehemiin to-
dellista Kristuksen syntymä-
paikkaa katsomaan, erityi-
sesti katolisissa maissa jo 
1200-luvulta lähtien tunne-
taan oikeaan talliin raken-
nettu jouluseimiperinne, jo-
ka lienee Italiassa syntynyt 
protestiksi ristiretkiä ja väki-
valtaa vastaan. Suomen  en-
simmäiset  ns. läntisen ku-
vatradition mukaiset 1400- 
luvulta olevat jouluseimet voi 
nähdä keskiaikaisten kirkko-
jen, kuten Vanajan ja Some-
ron kirkkojen puisissa altta-
rikaapeissa.

Joensuun NNKY:n nuk-
kekerhon kaikkia aistejam-
me hivelevä ja paljon puhu-
va jouluseimi loistavine täh-
titaivaineen tuo kristinus-
kon ilosanoman jokaisen 
katsojan sydämiin. 

Sirkka Vepsä
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Laila Nieminen 
viimeisteli jouluseimeä 
Joensuun NNKY:llä.
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Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palsta

Tiedot NNKY-palstalle:
Toimitathan seuraavaan 
Näkyvään Naiseen tulevan 
aineiston 7.1. mennessä:
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
Toimisto suljettu ajalla 16.12.2013–
1.1.2014. 
Toiminta Mechelininkadun toimiti-
lassa ja on maksutonta, ellei toisin 
mainita. Soita summeria alaovella, 
niin avaamme oven. 
Ompelutupa torstaisin kello 17–20. 
Ohj. Marika Karttunen.
Raamattua löyhäpipoisesti ja 
Mennyttä aikaa etsimässä jatku-
vat tammikuussa uusin aihein.
Ikoninmaalauskurssi alkaa tammi-
kuussa. Hinta 100 €/jäsenet, 120 €/
muut. Lisäksi kurssilaisten tulee hank-
kia ikonipohja n. 40–50 €. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen toimistolle.
Muskariryhmiä 0–6-vuotiaille Ag-
ricolan kirkolla to 9.1.–8.5.2014. Hin-
ta 50–80 €. Opettaja Laura Valleni-
us. Ilm. toimistolle.
Kamalat äidit -vertaisryhmä mur-
rosikäisten äideille käynnistyy kevät-
kaudella. Lisätiedot toimistolta.
Tyttöjen Tuvan avoimet kerhot 
13.1.2014 lähtien:
MA KLO 14–16
1.–4.-luokkalaiset tytöt, Hard Gospel 
Cafe (HGC), Kahvikuja 3, Vuosaari
 TI KLO 14–16
2.–6.-luokkalaiset tytöt, Nuorisotalo 
Merirasti, Jaluspolku 3, Meri-Rastila
 KE KLO 14.30–16.30
4.–6.-luokkalaiset tytöt, Hard Gospel 
Cafe (HGC), Kahvikuja 3, Vuosaari
Varhaisnuorten harrastekerhot jat-
kuvat viikolla 3.

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 Tuija Pitkänen
  Toimisto avoinna 
  ma–pe klo 9–13
”Ja heidän siellä ollessaan” -sei-
mikerho pe klo 16–19. Kerhossa val-
mistettu jouluseimi on esillä Careli-
cumin aulassa joulukuussa.
MLL:n perhekahvila pe klo 9–12.
Kirppis-myyjäiset ja avoimet 
ovet la 14.12. klo 10–14. Kahvitarjoilu.

JYVäSKYLäN NNKY
➽  Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
  jklnnky@elisanet.fi
  p. (014) 213 037, 040 740 4472
Wanhan ajan joulujuhla su 15.12. 
klo 15.
Ekumeeninen rukousviikko: ru-
kouslauluilta NNKY:llä  ma 20.1. klo 
18,  Tanja Nieminen ja Eija Rantatalo.
Naisen aseman muuttuminen so-
dan melskeissä su 16. 2. klo 15. FM 
Kirsi-Maria Hytönen kertoo väitös-
kirjatutkimuksestaan.   
Avoin kohtaamispaikka aamiai-
sineen ti 9–11, aamiainen 5 €.
 7.1. Ystävyyskaupunkimme Tarton 
maalaiskunta, Mirja Knuuttila
 14.1. Kigalin kakkukauppa muuttaa 
-kirjasta, Pirjo-Liisa Sillgren
 21.1. Keski-Suomen Lottaperin-
neyhdistys kerää lottaperinnettä, 
Terttu Matsinen
 28.1. Aihe tarkentuu myöhemmin, 
Margit Väisänen-Vänskä
 4.2. Toisella rannalla – askelia su-
russa, Leena Impiö
 11.2. Martoissa on arjen mahdolli-
suus, Kati-Erika Timperi
 18.2. Kirjauutuus, Anita Särkkä
 25.2. Sampo – Raudan valmistus, 
Antti Knuuttila
Exodus-raamattupiiri to 12.12. klo 
17. Heidi Watia
Kirjapiiri I joka kuun toinen ma 13.1.  
ja 10.2. klo 13. Mirja Knuuttila ja Ani-
ta Särkkä.
Tuunaus- ja taidetyöpaja 7.1., 21.1., 
4.2., 18.2. (parill. viikkojen ti) klo 17–
20. Tuunataan vanhasta uutta, tai-
teillaan, nykerretään ja askarellaan. 
www.facebook.com/tuunauskerho
Kirjapiiri II joka kuun 1. ke klo 18, 
ohj. Pirjo-Liisa Sillgren
8.1. Gaile Parkin: Kigalin kakkukaup-
pa muuttaa
5.2. kirja selviää myöhemmin
Latinanpiiri ti klo 18, 17.12., Huom! 

2014 alkaen joka kuun 2. ti: 14.1. ja 11.2.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä pe 12.12., 10.1. ja 
7.2. klo 13.
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia. 
Harjoitukset n. joka toinen viikko ti, 
ke tai to. Kysy lisää.
Musiikkileikkikouluryhmät kes-
kiviikkoisin, 50 € lukukausi. Enni Riu-
kulehto.
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, ke-
vätlukukausi alk. 85 €. Jasmin Kautela.
Partiolippukunta Reippaat ty-
töt, ryhmät ke ja to-iltaisin. 
Ajantasaiset tiedot nettisivuilla! 
www.ywca.fi/00010578-jyvas-
kylan-nnky

KESKi-KaRJaLaN NNKY
➽  pj. Merja Kostamo
  p. 040 735 501
  merjakostamo@gmail.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

KUOPiON NNKY
➽  Myllykatu 5, 70110 Kuopio 
  toimisto@knnky.fi
  p. (017) 261 4500, 044 772 1928
Perhekahvila ma klo 9.30–12
Kuoro ti klo 14
Lähetys- ja raamattupiiri vuoro-
viikoin  ke klo 13
Gospel-lattarit to klo 16.30
UUDENVUODENJUHLA 1.1. klo 14. 
Pirjo Juntunen kertoo Medialähetys 
SANSAN HANNA-työstä.
”KAHWIHUONE WIRWOITUS”-il-
tapäivä su 12.1. klo 14, aiheena Äidit 
ja tyttäret; su 9.2. klo 14.
Venäjänkielisten maahanmuutta-
janaisten ryhmä keväällä ke klo 18.
SIELUNHOITOPÄIVÄ la 15.2. klo 13 al-
kaen, Akasia-yhdistyksen työntekijät. 

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
Cetori-kirppis Hyvän tahdon pöy-
tä 1.12–31.12.
Syvävenyttely 31.10. ja 14.11. klo 18–
19.  
Äitiyden Kiemurat 10.12., 7.1., 21.1., 
klo 14.30., 4.2. klo 14, 18.2. klo 14.30.
Joulupuuro kaikille jäsenille 22.12 
klo 15.   
Markkinakahvila 8.1. ja 5.2. klo 
8–13.   
Naisen arjen unelmat 20.1. klo 18, 
käsityöt.
Nuoret esiintyjät -ilta 24.1.  
Kahden Kompassi -parisuhde-
kurssi alkaa: 8.2. ja 15.2. klo 10–15. 
Ystävänpäivätapahtuma 14.2. klo 18.
Ravintolapäivä 16.2.   
Uutena toimintana alkaa tammi-
kuussa Naisten tunteita ja koke-
muksia -illat.
Nuorille alkaa helmikuussa Miten 
sietää mutsia? -illat. Nuoret esiin-
tyjät -illat jatkuvat tammikuussa.
Kiinnostuitko Lahden NNKY:n ohjel-
masta? Ota yhteyttä toimistoon ja il-
moittaudu mukaan.

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 
Joulujuhla to 12.12.2013 klo 16.30 
srk-keskuksen yläsalissa. Riisipuuroa 
ja torttukahveja varten ilmoittautu-
minen Marja-Liisa Valjakalle p. 040 
579 4264, marjaliisa.valjakka@pp.
inet.fi.
Toimintavuosi käynnistyy 
9.1.2014 ikärajattomalla tyttöjen iki-
omalla iltapäivällä. Iltapäiväkahvit, 
vesijumppaa, hierontoja ja iltapala 
Anttolanhovin rantaravintolassa. Tu-
le mukaan! Ilmoittautumiset pu-
heenjohtajalle.
Musikaalimatka: Tohtori Zivago 
1.2.2014 Helsingin kaupunginteat-
terissa sekä tutustuminen ortodok-
siseen kulttuurikeskus Sofiaan. Il-
moittautumiset pj:lle.

MäNTYHaRJUN NNKY
➽  Pj. Auli Jokinen
  p. 040 513 9857
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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 
Seuraa ilmoittelua netissä www.
ywca.fi, josta valitaan Oulun paikal-
lisyhdistys. Oulun NNKY on myös ak-
tiivinen Facebookissa. Käy tykkää-
mässä.
Viikoittainen toiminta:
Ma klo 13 käsityökerhossa Äiti Te-
resan peitot.
 Ke klo 13 kädentaitojen ryhmä 
 Ke klo 19 hiljaisuuden rukoushetki 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tee-
tarjoilu klo 18.30.
 To klo 14.30–17 avoimet ovet, mo-
nikulttuurinen naisten joukko, johon 
mahtuu uudetkin tulijat. 
Kirppis Asemakatu 15:n alakerrassa 
klo 16–18. 
Pe klo 7.30–10 hyvää tekevä aamu-
puuro, leipä ja kahvi 3 e. Rahat lah-
joitetaan eri avustuskohteisiin lähel-
lä ja maailmalla.
Glögi-ilta 17.12. klo 18.
Joulumyyjäiset 20.12. klo 12–18.
Koskettelukirjoja valmistetaan 
näkö- ja monivammaisille lapsille 
kk:n ensimmäinen ke 8.1. ja 5.2. Lisä-
tietoja vuokkoa.keranen@gmail.
com, p. 0400 726 178.
Kirjallisuuspiiri Vanhassa pappi-
lassa, Asemakatu 6, klo 18 ma 20.1., ti 
11.2., ti 11.3. ja ti 29.4. 
Piirustus- ja akvarellikurssi jat-
kuu kevätkauden. Kokoontumiset 
ti-iltoina 4.2., 11.2., 18.2., 18.3., 1.4., 15.4. 
ja 29.4. klo 18. 
Kylässä-illat jatkuvat kerran kk:ssa 
ma-iltaisin. Lisätietoa nettisivulla tai 
p. 040 751 4480.
Naisten ilta “Naisena ja äitinä – riit-
tävä vai rajallinen” ke 15.1.2014 klo 18–
20 Waenerbergin salissa, Torikatu 28, 
Oulu. Tilaisuudessa puhuu Johanna 
Muuraiskangas. Kahvitarjoilu klo 
17.30. Ilmoittautuminen essi.niemi@
nuortenystavat.fi. Tilaisuuden järj. 
Vanhempien Akatemia ja Oulun NN-
KY:n Kamalat äidit -projekti.
Kamalat äidit -vertaisohjaajien 
perehdyttämiskoulutus la 
25.1.2014 klo 10–14. Ilmoittautumiset: 
maarit.peltoniemi@co.inet.fi.
Kamalat äidit, murrosikäisten las-
ten äideille tarkoitettu vertaisryhmä, 
aloittaa kevätkaudella 2014. Ryhmäs-
sä voit vaihtaa ajatuksia ja kokemuk-
sia muiden samassa elämänvaihees-
sa olevien äitien kanssa. Kokoonnum-
me keväällä ja syksyllä 5 kertaa n. kah-
den viikon välein. Maksuton. Ilmoit-
tautua voi jo nyt: maarit.peltoniemi@
co.inet.fi tai p. 0400 520 800. 
Sopisiko Kamalat äidit -toimin-
ta Sinun yhdistykseesi? Kysy lisää 
Maaritilta, p. 0400 520 800. Toimin-
nasta kerrotaan lisää osoitteessa 

www.kamalataidit.fi.
Naiset yhdessä! Oulun NNKY:ltä 
vieraillaan Oulun Ensi- ja turvakodin 
päiväryhmässä tekemässä käsitöitä 
ja askartelemassa. Tervetuloa mu-
kaan. Kysy lisää p. 040 751 4480.

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
  Päivi Niemi, p. 0400 946 285 tai
  paivi.niemi@tnnky.fi
  p. (03) 254 4000, f. (03) 254 4044
  tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi
Kristittyjen ykseyden ekumeeni-
nen rukousviikko 18.–25.1. 
Meitä kantaa Jumala – Naisten il-
tapäivä la 25.1. klo 15, Puistosali. Ker-
tomuksia eletystä elämästä. Kahvi-
tarjoilu, musiikkia ja rukouspalvelu.
Lähetysilta ke 29.1. klo 18, Siskolikan 
kahvila. Illan emäntina Riitta Jaakko-
la ja Marjatta Muilu. Kahvitarjoilu. 
TYTTÖRYHMÄT Siskolikan kahvi-
lassa
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
Kokkauspainotteinen harrastus-
kerhokerho Aleksanterin koulun 
3.–4. -luokkalaisille ke klo 14.30–
16.30, Piia Kankaanpää.
The Tyttis -iltapäiväkerho Alek-
santerin koulun 3.–5.-luokkalaisille 
tytöille pe klo 15–17, Moona Ranta ja 
Piia Kankaanpää.
MONIKULTTUURISET NAISTEN 
RYHMÄT Siskolikan kahvilassa
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Marjatta Muilu.
Thai-naisten ryhmä, ke 12.15–14.15, 
Sirkku Lukkarinen (Emma-hanke).
LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää.
Gospel-liikunta -viikkotunnit 
ympäri Suomen
Gospel-lattarit™ -leirit  ja -ta-
pahtumat
Tarkemmat tiedot löydät nettisivuil-
ta www.tnnky.fi/gospel-lattarit, 
facebook-ryhmästä ”Gospel-latta-
rit”, gospelliikunta@tnnky.fi tai soit-
tamalla Maarit Saarela p. 050 570 

9669. Kysy myös Astan tanssitera-
peuttisista kursseista.
ITU - NEUVONTATYÖ
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilan-
teessa ja raskauden keskeytyksen jäl-
kikriiseissä oleville tytöille ja naisille.
Valtakunnallinen Itu-päivystys-
puhelin ma–pe klo 9–21, p. 050 401 
5567, Tampereen numero p. 040832 
9001.
Neuvontapiste Itu, keskustelua-
pua ja ilmaisia raskaustestejä, avoin-
na ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hä-
meenpuisto 14 F, 3. krs, p. (03) 254 
4055, 040 832 9001, itu@tnnky.fi, 
www.ituprojekti.net.
Valtakunnallinen Itu-päivä 18.1. 
klo 12-20, Siskolikka.
Journey-koulutus 9.–12.1., abortin 
läpikäyneiden tukiryhmän vetäjille, 
Oulun NNKY:llä, Jenny Beines ja Ou-
ti Papunen.
Armahdettu ja vapautettu 14.–
16.2., vertaistukiviikonloppu abortin 
läpikäyneille, Savonlinna. Tied. ja 
ilm. Outi Papunen, p. 050 832 9001.
TOIMINTAA  ÄIDEILLE JA LAPSIL-
LE Siskolikan kahvilassa
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai 
muuten yksin lasten kanssa oleville 
torstaisin klo 10–13. Tukea vanhem-
muuteen ja voimavaroja omaan jak-
samiseen. Lastenhoito järjestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–12, 
Annette Taipalus, Piia Kankaanpää.
Masu-kahvila ti klo 10–12, Marjo 
Saarinen.
Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuoti-
aille pe klo 11–13, Petra Uuspelto.
Tiedustelut: Outi Papunen, p. 040 
832 9001.
ÄIDIKEPALVELU
Kotivähennyskelpoista lastenhoitoa-
pua tilapäiseen tarpeeseen. 
Äidikevälitys ma–pe klo 8–11, p. 
(03) 254 4045, 040 586 5045, Marian-
na Laaksonen.
SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIE-
LEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Sofian Pysäkki
Suomen kielen ja kulttuurin ope-
tusryhmät:
Ma–pe klo 9–12, Siskolikan koulutus-
tilat, Satakunnankatu 31 C, 3. krs.
Puhelinaika ma–pe klo 10.–10.30, p. 
(03) 254 4054 tai 050 9957 696, sofi-
an.pysäkki@tnnky.fi, Eija Kepsu.
Etsivää kotouttamista maahan-
muuttajanaisille -hanke – Emma 
Kielenopetusta ja palveluohjausta 
opiskelijan lähialueella. Euroopan 
unionin kotoutumisrahasto tukee 
hankkeen toteuttamista. Lisätietoja 
Heini Lehtokannas p. 050 995 7697 
tai heini.lehtokannas@tnnky.fi.  
PARTIOLIPPUKUNTA TAMPE-
REEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnankatu 
31 B-C, 3. krs., postios. Hämeenpuis-
to 14 F, www.tampereenlokit.fi. Par-
tiosiht. Marjatta Muilu, p. (03) 254 
4041, marjatta.muilu@tnnky.fi; lippu-

kunnanjohtaja Hilja Mäkinen, p. 040 
506 0395, hilja.makinen@gmail.com. 

TURUN NNKY
➽  Vähä-Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku 
  p. 0400 821 905
  tnnky@saunalahti.fi
Joulukahvit su 15.12. klo 16
Sukuseikkailu su 12.1. klo 16.30–
18.30, Minna Maanpää
Viikoittainen toiminta: 
TimeLessBody maanantaisin alk. 
13.1. klo 19.45–21. Cygnaeuksen kou-
lun liikuntasalissa, Maariankatu 7, Tii-
na Holopainen, p. 050 554 1661.
Rouvakerho tiistaisin alk. 7.1. klo 13–
14.30. Etsimme myös vapaaehtoisia 
vetäjiä kerhoon!
Englannin keskusteluryhmä tiis-
taisin alk. 7.1. klo 16.30–18, Anna Ryt-
könen.
Lauluryhmä ”Äänettömät” tiistai-
sin alk. 7.1. klo 18.15–19, Tuija Sinilahti. 
Nuoret laulun lähettiläät tiistai-
sin alk. 7.1.19.15, Tuija Sinilahti. 
Japanin alkeiskurssi nuorille 
sunnuntaisin alk. 19.1. klo 14.30, Jou-
ni Elomaa.
Vuosikokous su  23.2. klo 15.30.
Muutokset mahdollisia, varmistat-
han ajat toimistolta

VaaSaN NNKY
➽  Kirkkopuistikko 30 
  65100 Vaasa   
  pj. Arja Sillanpää 
  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 
Hallituksen ohjelma parittomien 
viikkojen ti alkaen 14.1. klo 18.
Raamattupiiri 21.1 klo 14.
Ohjelmaillat 28.1, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4 
ja 22.4.
Raamattupiiri 4.2, 18.2, 4.3, 18.3, 1.4, 
15.4 ja 29.4.
HUOM! Vuosikokous 11.2. Seuraa 
toimintapalstaa Pohjalaisessa.

VaLKEaKOSKEN SEUdUN NNKY

➽  pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

VääKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen
  p. 040 357 7037
  eija.huovinen@asikkala.fi 
Teatterireissu Helsinkiin la 25.1. 
Kom-teatterin Orkesteri ja Järven lu-
mo -näyttely Ateneumissa. 
Naistenpäivä tapahtuma la 8.3., 
ohjelma ja yhteistyökumppanit var-
mistuvat lähiaikoina.      

ÅbO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

NNKY-palsta                   Kirkon nuorisotyön neuvottelupäivät 14.–16.1.2014
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Tammikuu
14.–16.1. Kirkon nuorisotyön neuvottelupäivät, 

jyväskylä
24.–26.1. Pohjoismainen NNKY:iden ja NMKY:iden 

puheenjohtaja- ja pääsihteerikokous, Norja
Maalis - Huhti - Toukokuu
7.3. Maailman rukouspäivä

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
10.–21.3. YK:n Naistenasemakokous (CSW),  

New York, USA
21.3. rasismin vastainen päivä

15.–16.4. ALLIANSSI-risteily
24.4. Maailman NNKY-päivä,  

Kantaattikonsertti temppeliaukion kirkossa
26.–27.4. Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäivät, 

Vierumäki
19.–23.5. Envisoning2035, NNKY:n Maailman-liiton 

Pyöreän pöydän tapaaminen, Helsinki 
24.–25.5. Maailma kylässä -festivaali 

23.5. NNKY:n työntekijäpäivä, Helsinki 
Kesä - Heinä - Elokuu

12.–15.6. Nordisk Kvinnoforum, Malmö, ruotsi
12.–16.6. NNKY:n Äiti-lapsi -viikko tunturikeimiöllä

21.–26.7. Pohjoismainen NNKY/NMKY -leiri 11–18 
-vuotiaille, Uumaja, ruotsi

25.–30.8. NNKY:n viikko tunturikeimiöllä
Loka - Marraskuu

4.–5.10. Ekumeeniset järjestöpäivät, oulu
15.–19.10. Euroopan NNKY:iden edustajakokous 

(ErM), Stuttgart, Saksa
11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä

Lokakuu Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko
Marraskuu NNKY:n ja NMKY:n maailmanyhteyden 

rukousviikko
22.11. Suomen NNKY-liiton kokous

25.11. Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan 
väkivallan lopettamiseksi

Joulukuu
25.11.–2.12. Väkivallaton viikko

1.12. Maailman aids-päivä
2.12. Uskalla unelmoida – Unelmanpäivä  

paikallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen vapaaehtoistoiminannan päivä

2 0 1 4
Suomen NNKY-liiton kalenteri

Keväthangille täysihoitoon
Täysihoitoviikko (la– la) tunturikeimiöllä maalis– huhtikuussa 
(viikot 10–17) NNKY:n jäsenille Majassa 374€/hlö (ei-jäsenet 
415€/hlö) ja Kiepissä 447€/hlö (ei-jäsenet 496€/hlö). Hinnat 
omin liinavaattein.
Hintaan sisältyy aamupala, retkieväät, päivällinen, sauna ja 
majoitus kahden hengen huoneissa.
tervetuloa!

tunturikeimiö   
jerisjärventie 320, 99300 MUoNIo
Kristian Pieviläinen, puh. 0500 209 630
myynti@tunturikeimio.fi, www.tunturikeimio.fi

Teemaviikkoja tunturissa
äiti-lapsi -viikko tunturikeimiöllä 
12.–16.6.2014, ei ikärajaa! 
Hinnat: aikuiset 179 €, 15–18-vuotiaat 
162 €, 3–14-vuotiaat 132 €, alle 3-vuo-
tiaat maksutta.
NNKY:n viikko tunturikeimiöllä 
25.–30.8.2014. 
Hinnat: NNKY:n jäsenille 219 €, 
ei-jäsenet 269 €.
Ilmoittautumiset: tunturikeimiö, Kristian Pieviläinen, 
puh. 0500 209 630, myynti@tunturikeimio.fi. 
Suomen NNKY-liitto, Leila Variola, p. 09 4342 2911, leila.vari-
ola@ywca.fi. Lisätietoja teemaviikkojen ohjelmasta saa riitta 
räntilältä, p. 050 588 6832, riitta.rantila@ywca.fi.

Tunturikeimiö on 
kodikas toimintakeskus 
ja lomanviettopaikka 
Muoniossa, Suomen 

suosituimman 
kansallispuiston 
läheisyydessä.

Suomen NNKY-liiton toimisto on joululomalla  
23.12.2013–6.1.2014.

Suomen NNKY-liitto toivottaa  
jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen  

Rauhallista joulua ja siunausta vuodelle 2014!
Förbundet KFUK i Finland önskar sina medlemmar  

och samarbetspartners en 

Fridfull jul och ett välsignat år 2014!
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“jalan
sain tallustaa läpi aurinkokuntien,
jotta löytäisin mekkoni 
ensimmäisen punaisen langan.
Aavistan jo itseni.
ja jossain siellä avaruudessa
riippuu sydämeni,
siitä virtaavat kipinät 
järisyttävät ilman
koskettaen toisia loputtomia 
sydämiä.”

Edith Södergranin 
runon käännös Monika Pensar:
– Runo on peräisin vuonna 1948 
julkaistusta Edith Södergranin 
valikoitujen runojen kirjasta, 
jonka löysin isoäitini kirjahyllystä. 

“till fots
fick jag gå genom solsystemen,
innan jag fann den första 
röda tråden av min röda dräkt.
jag anar ren mig själv.
Någonstädes i rymden hänger 
mitt hjärta,
gnistor strömma ifrån det, 
skakande luften,
till andra måttlösa hjärtan”.

Edith Södergran
Dikter i urval, 1948.


