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Kaikki alkaa rakkaudesta

Luomu mielletään ensisijaisesti puhtaaksi ja luonnonmukaisesti viljellyk-
si tai tuotetuksi ruuaksi. Luomu on kuitenkin paljon muutakin kuin ruo-
kaa: on olemassa erilaisia luonnonmukaisesti tuotettuja materiaaleja, 
tekstiilejä, kosmetiikkaa ym. Kaikessa luomutuotannossa periaatteena 

on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristöl-
le eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luonnon-
mukaisen tuotannon vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. 

Kun etsin lisätietoja luomusta, mieleeni nousi yksi asia ylitse muiden, johon en 
saanut vastausta. Kaikkialla puhuttiin vain siitä, mitä ihminen tekee, mutta Ju-
mala oli unohdettu. Hänet, joka on antanut meille maan viljeltäväksi, yön ja päi-
vän kasvun tueksi, auringon ja sateen.  

Kaikki alkaa rakkaudesta. Luomuviljely alkaa 
rakkaudesta maata ja sen antamaa satoa kohtaan, 
ympäristöystävällisyys rakkaudesta ympäristöä 
kohtaan. Jumala siunasi luomakuntansa suurella 
rakkaudella. Hän loi maailman ja rakasti meitä 
niin paljon, että antoi ainoan poikansa puolestam-
me. Jumala on alun alkaen ollut olemukseltaan luo-
muviljelijä. Hän loi maan, siunasi kaiken mitä hän 
oli luonut, ja näytti Aadamille ja Eevalle paikan 
missä ihmisellä oli hyvä olla. 

Kaikessa työssämme ja toiminnassamme hyvän tu-
loksen saamme aikaiseksi vain rakastamalla, kuten Ju-
mala on itse näyttänyt esimerkkiään. Pyytäkäämme 
siis Jumalan siunausta kaikelle mitä teemme, kun-
nioittakaamme kaikkea mitä meidän ympärillämme 
on ja säästäkäämme luontoa. Antakaamme aikaa ja 
rakkautta kaikelle mitä teemme ja rakastakaamme 
lähimmäistämme niin kuin itseämme. Olkoon pyyn-
tömme Herralle: Tapahtukoon sinun tahtosi, myös 
maan päällä niin kuin taivaassa.

Korkeudestaan hän valvoo maata, 
kaikkia, jotka siinä asuvat, 
joiden sydämen 
hän itse on luonut, 
joiden teot hän kaikki 
tuntee. Ps 33:14-15

Tuuli Raamat
Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja

Sinun on taivas 
ja sinun on maa, 
sinä olet perustanut 
maanpiirin ja 
kaiken mitä siinä on. 
Ps 89: 12

4–5 Näkyvä Nainen 
-luentosarja:
Wivi Lönnin kädenjälki näkyy 
NNKY:n historiassa.

6 Luomuruokaa 
ihmisten hyväksi
Tavoitteena on ekologisempi ja 
eettisempi ruoantuotanto.

7 Saamelaisessa 
perinteessä luonto ja 
ihminen ovat riippu-
vaisia toisistaan
Saamelaisilla on voimakas et-
ninen identiteetti, jota määrit-
tää muun muassa heidän eri-
tyinen luontosuhteensa.

8 Toteutuvatko 
naisten ihmisoikeudet 
Suomessa?
Katri Jussila seurasi NNKY:n 
Maailmanliiton kutsuma- 
na CEDAW-kokousta YK:n 
Geneven toimistossa helmi-
kuussa.

8 Ajatuksia kiireestä 
Jos kiire ja paine hallitsevat 
yhteistä tekemistä, ne lukitse-
vat tekemiseen tarvittavan 
luovuuden.

9 Tutkittua myöntei-
syyttä

Lukijatutkimuksessa Näkyvä 
Nainen sai hyvän kokonaisar-
vosanan. Jäsenlehden ulkoa-
su-uudistus on otettu myöntei-
sesti vastaan.

10–11 Sydämellisellä 
uteliaisuudella kohti 
moniarvoisuutta
Abrahamin tyttäret on Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston 
naisjaoston organisoima semi-
naarisarja, joka lisää naisten 
välistä yhteyttä ja ymmärrys-
tä yli uskontorajojen.

12 Virtoja autimaassa 
– Tervetuloa Maailman 
rukouspäivän hartau-
teen

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

15 Suomen NNKY- 
liiton kalenteri

16 Takakannessa: 
Tervetuloa Maailman NN-
KY-päivän tilaisuuteen 24.4. 
Temppeliaukion kirkkoon Hel-
sinkiin.
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Maailman rukouspäivää 
vietettiin 7.3. egyptiläis-

tunnelmissa ympäri 
maailmaa. Rukouksella 
ei kuitenkaan ole rajoja. 

Jokainen päivä on 
rukouspäivä. 

Nautitaan siitä!

Näkyvä Nainen 2014 
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.
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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

www.ywca.fi 

Kannessa:
Ravintoloissa luomuruokaa on 
tarjolla jonkin verran. Ammat-
tikeittiöiden eniten käyttämiä 
luomutuotteita ovat jauhot ja lei-
pä, vihannekset ja juurekset se-
kä maito, jogurtti ja piimä. – Ra-
vintola Helkan Keittiö Helsin-
gissä tunnetaan suomalaisuu-
desta ja alusta asti käsityönä teh-
dystä ruoasta. Luomua meillä on 
tarjolla aamiaisella ja muutoin 
mahdollisuuksien mukaan, esi-
merkiksi joitakin luomuviinejä 
on listalla, kertoo ravintolapääl-
likkö Anu Malviniemi. 

Helkan Keittiön á la carte 
vaihtuu noin kolme kertaa vuo-
dessa, mutta suosikit säilyvät.  – 
Isoäidin riistapullat ovat olleet 
listallamme parikymmentä 
vuotta. Kevään uutuutena tar-
joamme lounasbuffetin eläkeläi-
sille alennettuun 8,50 euron 
hintaan klo 13–14. Tervetuloa! 

Lisätietoja: 
www.helkankeitto.fi
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Kun eläimet voivat hyvin, 
tuottajakin on hyvillä mielin.
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JOHTAVAT NAISET
8.4.2014 klo 18

Laura Kolbe, professori
NÄKYVÄ NAINEN
13.5.2014 klo 18

Reetta Meriläinen, 
päätoimittaja emerita 

Tervetuloa! 
HOTELLI HELKA

Pohjoinen Rautatiekatu 23
00100 Helsinki

ILMOITTAUTUMINEN
www.helka.fi/nakyva-nainen

Järj. Suomen NNKY-liitto ja 
Hotelli Helka

Colin Anderson/Stockbyte/Getty Images

PääkirjoitusTeema: Luomu
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Aikana jona naisten koulut-
tautuminen oli äärimmäi-
sen harvinaista, päättäväi-
nen nuori nainen Wivi 

Lönn pääsi Polyteknillisen opiston ark-
kitehtiosastolle ylimääräisenä oppilaa-
na. Naisten kouluttautumista insinöö-
riksi tai arkkitehdiksi ei ollut estetty, 
mutta naisten halukkuutta opiskella 
tekniikkaa vähennettiin vähättelemäl-
lä naisten kykyjä ja motiiveja. Arkki-
tehti Wivi Lönnin päivistä on moni asia 
muuttunut, vai onko?  

Suomen NNKY-liiton historiaan voi-
makkaasti liittynyt merkkinainen Oli-
via (Wivi) Mathilda Lönn syntyi 
20.5.1872 Tampereella panimomestari 
Wilhelm ja Mathilda Lönnin perhee-
seen. Isä kuoli Wivin ollessa 16-vuotias, 
ja äidistä tuli neljän lapsen yksinhuolta-
ja. Äiti kannusti tytärtään kouluttautu-
maan ja taiteellisen uran luomisessa.

Wivi Lönn opiskeli ensin Tampereen 
teollisuuskoulun rakennusosastolla ja 
pääsi Polyteknisen opiston arkkitehti-
osastolle 1893 ensimmäisten naisten 
joukossa. Valmistuttuaan Polyteknilli-
sestä opistosta hänestä tuli Suomen en-
simmäinen oman toimiston perusta-
nut naisarkkitehti.  

Lönn sai 1898 kotikaupungiltaan en-
simmäisen merkittävän tilaustyön, 

Wivi Lönnin 
kädenjälki 
näkyy NNKY:n historiassa

Arkkitehti Maria Ailio 
kertoi Näkyvä Nainen 
-luentosarjan ensimmäisessä 
osassa arkkitehti Wivi 
Lönnistä ja naisarkkitehtien 
asemasta Suomessa.  

Lönniä alettiin arvostaa ammattikun-
nan täysivaltaisena jäsenenä. Nämä kil-
pailuvoitot olivat tärkeitä sekä Wivi 
Lönnin henkilökohtaisen ammattiu-
ran, mutta myös koko naisarkkitehti-
kunnan kannalta, Ailio toteaa.

Kilpailijasta eroon 
naimakaupoin?
Wivi Lönn ei itse pitänyt työskentelyä 
miesvaltaisella alalla erityisen hanka-
lana, mutta todellisuudessa Lönnin 
suhde ammattiveljiin ei kuitenkaan ol-
lut aivan helppo. – Muut tamperelaiset 
arkkitehdit eivät näytä pitäneen naisen 
toimimista arkkitehtinä sinällään so-
pimattomana, mutta ammatissa pär-
jääminen ärsytti heitä. Viemällä työ-
tehtävät miesarkkitehtien nenän edes-
tä Lönn oli ammatillinen uhka. Mies-
kollegat näkivät ainoana poispääsynä 
kilpailuvoittojen aiheuttamasta kiusal-
lisesta tilanteesta sen, että Lönn naitai-
siin pois kilpailemasta.

– Wivi Lönn ei kuitenkaan mennyt 
naimisiin, vaan hän eli elämänsä nai-
mattomana ja lapsettomana. Tämä 
mahdollisti hänen täyden omistautumi-
sensa arkkitehdin työtehtäviin. On vai-
kea kuvitella, miten hän olisi voinut yh-
distää arkkitehdin uran ja äitiyden ai-
kana, jolloin tällainen naisten kaksois-
rooli koettiin vieraaksi ja lähes sopimat-
tomaksi. Naisasiayhdistyksetkään eivät 
katsoneet tarpeelliseksi ajaa naisten 
kaksoisroolin mahdollistamista.

  1900-luvun alussa Wivi Lönn ja Ar-
mas Lindgren suunnittelivat Helsin-
gin ylioppilaskunnan osakuntatalon ja 
Tallinnan Estonia-teatterin. On huo-
mattavaa, että juuri Lönn suunnitteli 

Architecta ry:n puheenjohtaja arkkitehti 
Maria Ailio kertoi arkkitehti Wivi Lönnistä 
ja naisarkkitehtien asemasta Suomessa. 
Vielä nykyisinkin arkkitehtuuria opiskelevat 
naiset kohtaavat arvostelua ja 
eriarvoisuutta sukupuolensa vuoksi. 
– NNKY:n lähestyessä 120 vuoden ikää 
toivotan järjestölle parhainta menestystä 
sen työssä yhteiskunnallisena 
suunnannäyttäjänä sekä tyttöjen ja 
naisten hyvinvointi- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien edistäjänä.

kohteiden rakenneratkaisut – sen pe-
rinteisesti miehelle kuuluneen työn – 
eikä julkisivun koristeita.

NNKY:n oman 
talon syntymä
Vuodet 1911–18 Lönn asui Jyväskylässä 
sairaan äitinsä kanssa veljensä Villen 
naapurina. Talot hän oli tietenkin suun-
nitellut itse. Jyväskylässä Lönn ystävys-
tyi kauppaneuvos Johan Parviaisen per-
heen ja erityisesti Parviaisen tyttären 
Hannan kanssa. Lönn sai suunnitelta-
vakseen Säynätsaloon Johan Parviaisen 
Tehtaat Oy:lle lähes kaikki yhtiön uudis-
rakennukset sekä muita huomattavia 
teollisuuslaitoksia mm. Serlachiukselle.

– Lönnin yhdessä Aili-Salli Ah-
de-Kjäldmanin kanssa suunnittelema 
NNKY:n liiton vuonna 1928 valmistu-
nut päärakennus pystytettiin kauppa-
neuvos Hanna Parviaisen merkittävän 
rahalahjoituksen turvin. Lahjoituksen 
ehtona oli, että kauppaneuvos Parviai-
nen ja arkkitehti Lönn saivat asuttavak-

Näkyvä Nainen -luentosarja

Hotelli Helkassa kunnioitetaan suomalais-
ta suunnittelua ja Wivi Lönnin kädenjälkeä. 
Kevään Näkyvä Nainen -luentosarja käsit-
telee NNKY:lle tärkeitä aiheita. Mukaan voi 
tulla pelkästään luennolle (maksuton, ilm. 
leena.heinila@ywca.fi) tai luennolle sekä 
kolmen ruokalajin illalliselle (41 e, ilm. 
www.helka.fi/nakyva-nainen).

nustettu. Hänelle myönnettiin profes-
sorin arvonimi vuonna 1959. Lönn on 
haudattu Tampereen Kalevankankaan 
hautausmaalle.

Sisarpiiri 
naisarkkitehtien tueksi
Idea perustaa Naisarkkitehtien kerho 
syntyi Wivi Lönnin 70-vuotisjuhlissa 
1942. Tuolloin Suomessa oli valmistunut 
noin sata naisarkkitehtia. Architectan 
perustajajäsenenä ja ensimmäisenä pu-
heenjohtaja toimi Aili-Salli Ahde-Kjäld-
man, joka oli jo siirtynyt muotisuunnit-
telijaksi 1930-luvulla perustamaansa 
Muotisalonki La Robe:en. Tarve naisten 
yhteiselle järjestölle oli suuri. Naisten 
kuulumista ammattijärjestöihin ei ollut 
virallisesti estetty, mutta käytännössä 
seurat olivat miesten hallinnassa.

  Nykyään arkkitehtiosastolle sisään 
päässeistä jo yli puolet on naisia. Kui-
tenkin edelleen opiskelun alussa heille 
voidaan kertoa, että he ovat väärällä 
alalla, ja opintosuorituksien arvoste-
luunkin vaikuttaa yhä myös sukupuo-
li. Edelleen omaa toimistoa pitävistä 
arkkitehdeista vähemmistö on naisia. 
Tarvetta naisarkkitehtien yhteen ko-
koamiselle on siis edelleen. 

Anne Lagerstedt

seen huoneiston rakennuksesta. Parvi-
aisen kuoleman jälkeen 1938 Lönn asui 
huoneistossa yksin 28 vuotta, omaan 
kuolemaansa saakka, Ailio kertoo.

Lönn vetäytyi arkkitehdin tehtävis-
tä lähes kokonaan 1930-luvun alussa, 
jolloin funktionalismin vaikutteet al-
koivat näkyä myös suomalaisessa ark-
kitehtuurissa. Wivi Lönn kuoli 
94-vuotiaana vuonna 
1966. Tuolloin Wi-
vi Lönnin ansiot 
oli ainakin jo 
osittain tun-

Tampereen Suomalaisen Tyttökoulun 
uudisrakennuksen suunnittelun. – Kas-
vavaan Tampereen kaupunkiin tarvit-
tiin lisää julkisia rakennuksia, joiden 
suunnittelusta järjestettiin arkkitehti-
kilpailuja. Kilpailut olivat erittäin tär-
keitä uusien töiden saamiseksi. Wivi 
Lönn menestyi kilpailuissa erinomai-
sesti: vuosina 1903–1910 hän voitti vii-
si julkisen rakennuksen kutsukilpailua. 
Rakennuksista kolme oli kouluja, kak-
si paloasemaa. Voittojensa ansiosta 

NNKY:n oma 
talo valmistui 
Helsinkiin 
Pohjoiselle 
Rautatiekadulle 
vuonna 1928. 
Yhdistyksen 
120-vuotisjuhla-
vuotta vietetään 
kahden vuoden 
kuluttua.

Näkyvä Nainen     
-luentosarja 
jatkuu 
8.4. ja 13.5. 
    Tervetuloa!
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Maatalous ei ole niin kuin ennen. Siitä on tullut 
monille yksinäistä puuhaa – valitettavasti nimenomaan 
puuhaa eli harrastus, monet tuottajat valittavat. 
Kallis harrastus. 

Maataloustuotantoa on 
vaikea saada kannatta-
vaksi ja usein varsinai-
nen elanto joudutaan 

hankkimaan muualta. Tilan jatkamis-
ta pidetään kuitenkin tärkeänä. Maail-
ma tarvitsee ruokaa.

Yhä useampi tuottaja siirtyy luomuun 
siksi, että se on kannattavampaa. Ei tar-
vitse ostaa öljyn hinnan kohotessa yhä 
kalliimpia keinolannoitteita eikä ruisku-
tella tutkitusti mm. viljelijän lisäänty-
miskykyä heikentäviä torjunta-aineita. 

Niinpä ei kuluttajankaan tarvitse 
luomun valitessaan syödä ylimääräisiä 
torjunta-ainejäämiä. Torjunta-aineet 
ovat toki tutkimuksissa todettu turval-
lisiksi, mutta Elintarviketurvallisuus-
virasto Evirakin  on myöntänyt, että 
niiden yhteisvaikutukset elimistössä ei-
vät ole tiedossa. Lisäaineitakin luomu-
tuotteissa on hyvin rajoitetusti. Monet 
– erityisesti allergiset – huomaavat 
eron elimistössään.

Luomulehmille annetaan paljon api-
larehua ja maidossa on tutkitusti pa-
rempi rasvahappokoostumus. Lehmil-
le ei syötetä paljoa viljaa ja valkuaiskas-
veja – ne eivät kuulu naudan luontai-
seenkaan ruokavalioon. Kun eläimet 
voivat hyvin, tuottajakin on hyvillä 
mielin. Ja kuluttaja.

Miksi luomutuotteet 
ovat kalliimpia?
Monia kuluttajia kuitenkin harmittaa 
se, että luomutuotteet ovat kalliimpia. 
Esimerkiksi juureksissa ja jauhoissa 
hintaerot ovat kuitenkin melko pieniä. 

rempi joukko ihmisiä ja kulutuksen 
kasvaessa hinnat voivat laskea.

Suomessa on jo lähes kymmenen 
prosenttia peltoalasta luomuviljelyssä. 
Sen avulla on saatu parannettua maa-
seudun lajimonimuotoisuutta ja pelto-
maan kuntoa. Luomuviljelijä pyrkii toi-
mimaan mahdollisimman hyvässä yh-
teistyössä esimerkiksi matojen kanssa 
ja peltomaa saadaan eläväksi eloperäi-
sen lannoituksen avulla.

Luomutuotanto on innostanut mo-
nia viljelijöitä löytämään uuden tarmon 
ruoantuotantoon. Uusia menetelmiä 
kehitetään ja suomalaista luomututki-
mustakin on tulossa lisää. Poppakons-
teihin ei uskota ja esimerkiksi geeni-
muuntelu on haluttu kieltää varovai-
suusperiaatteen mukaisesti.

Elisa Niemi 
Luomuliiton toiminnanjohtaja
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Luomuruokaa 
   ihmisten hyväksi

Eläintuotannossa kustannuksia lisää se, 
että eläimillä halutaan olevan riittävästi 
tilaa liikkua, jotta ne pysyvät virkeinä 
ja terveinä.

Luomutuotteista innostuvat monet 
lapsiperheet, jotka tietävät, että lapset 
ovat erityisen herkkiä ruoan kemikaa-
leille. Vanhukset ovat toinen herkkä 
ryhmä. Europarlamentaarikko Nils 
Thorvalds vaati Luomuliiton järjestä-
mässä paneelissa syksyllä, että luomu-
ruokaa pitää saada paitsi päiväkoteihin, 
myös palvelutaloihin!

Esimerkiksi Tanskassa luomua on-
kin jo paljon julkisissa ruokapalveluis-
sa. Niin luomua saa syödäkseen suu-

Saamelaiset ovat alkuperäiskan-
samme, jolla on oma kieli ja 
kulttuuri. Saamelainen on hen-
kilö, jonka äidinkieli on saame 

tai jonka yhden vanhemman tai isovan-
hemman äidinkieli on saame. Suomes-
sa on noin 9 000 saamelaista, jotka ryh-
mitellään kielen mukaan inarinsaame-
laisiin, pohjoissaamelaisiin ja kolttasaa-
melaisiin. 

Erityinen suhde 
luontoon
Saamelaisilla on voimakas etninen 
identiteetti, jota määrittää muun muas-
sa heidän erityinen luontosuhteensa. 

Tavoitteena on ekologisempi ja eettisem-
pi ruoantuotanto. Kuvassa Luomuliiton pu-
heenjohtaja Jukka Lassila.

Luomuperuna kasvaa ilman torjun-
ta-aineita. Tarkka ajoittaminen ja 
maanhoito ovat tärkeitä luomuvil-
jelyn menetelmissä. Uutta ja perin-
teistä tietoa yhdistellään.

Mitä luomu on?
Sertifioitua tuotantoa. Maatilat 
tarkastetaan vuosittain.

Marjat ja sienet voidaan sertifioida 
luomuksi, jos metsä on sertifioitu 
luomukeräysalueeksi.

Keinotekoisia lannoitteita tai torjun-
ta-aineita ei saa käyttää luomupel-
loilla eikä -keräysalueilla.

Eettisen, ekologisen ja terveellisen 
ruoan edelläkävijä.

Saamelaisessa perinteessä
luonto ja ihminen ovat riippuvaisia toisistaan
Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen saamelaisista? 
Kenties nimitys lappalaiset, matkamuistomyymälöiden 
neljän tuulen lakit sekä Pulttibois-sarjan Nunnuka-miehet. 
Aito saamelaisuus on kuitenkin jotain aivan muuta.

Saamelaisessa perinteessä ihminen ja 
luonto ovat toisistaan riippuvaisia asioi-
ta, jotka kuitenkin ovat samaan aikaan 
yhtä eläviä ja toimivia. Ne eivät kuiten-
kaan ole toistensa vastakohtia. Saame-
laisille sekä fyysinen että henkinen yh-
teys luontoon on tärkeää. 

Nykyaikana on yllättävää, että myös 
saamelaisnuoret ajattelevat luonnon 
olevan yksi tekijä, joka määrittää hei-
dän elämäänsä saamelaisuuden lisäksi. 
Saamelaisten luontosuhde näkyy myös 
poronhoidossa, joka edelleen on usean 
saamelaisalueella asuvan saamelaisper-
heen elinkeino. 

Jumala on läsnä tunturilla
Perinteisesti saamelaisten erityinen 
luontosuhde on liittynyt myös uskon-
nollisuuteen, sillä ennen kristinuskoa 
saamelaisten uskonto perustui koko-
naan ihmisen ja luonnon väliseen suh-
teeseen. Luontoa muun muassa kiitet-
tiin sen antamasta elinkeinosta uhri-
lahjoilla. Vaikka nykyään suurin osa 
inarin- ja pohjoissaamelaisista kuuluu 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja kolt-
tasaamelaisista ortodoksiseen kirk-
koon, on luontosuhde edelleen osa mo-
nen uskonnollisuutta. 

Myös nuoret aikuiset saamelaiset ar-
vostavat luontoa. Nuorille on kotona 
opetettu, että luontoa tulee kunnioit-
taa ja kohdella samalla tavalla kuin ih-
misiä ja eläimiä.  Vaikka nuorten us-
konnollisuus saattaa poiketa siitä, mi-
hin saamelaisten enemmistö uskoo, liit-
tävät hekin luontosuhteen osaksi omaa 
uskonnollisuuttaan. He saattavat jopa 
ajatella, että he tuntevat luonnossa, tun-
turin laella, Jumalan läsnäolon.

Marjo PoikelaLuonnon arvostuksen toivoisi säilyvän osana saamelaista perinnettä myös 
tulevaisuudessa. Kunnioitatko ja kohteletko sinä luontoa niin kuin lähimmäistäsi?
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”Kuuletko elämän ääniä
kohinassa joen
suhinassa tuulen 

Siinä kaikki mitä haluan 
sanoa kaikki”

”Gulatgo eallima jienaid                   
joga šávvamis
biekka bossumis 

Dat lea visot máid áigon 
dadjat deat lea visot”

Nils-Aslak Valkeapää 1985
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Kiireisessä maailmassa voi vä-
lillä tuntua siltä, että oma 
mieli täyttyy uuvuttavista 
ajatuksista, jotka saavat ar-

jen mielekkyyden katoamaan. Uuvut-
tavia ajatuksia voivat olla esimerkiksi 
ajatukset siitä, että kaikki täytyisi saa-
da tehtyä valmiiksi mahdollisimman 
tehokkaasti, nopeasti ja suuresti. Iskee 
väsymys ja vauhtisokeus.

Yhdistyksenkin sisälle voi pesiytyä 
tällaisia ajatuksia. Kiirettä ja painetta 
ei ole hyvä kutsua ovesta sisään, koska 
ne tuovat mukanaan myös muita epä-
miellyttäviä sivuvaikutuksia. Ehkä 
kaikkein ikävin niistä on se, että stres-
saantunut ja väsynyt ihminen sokeutuu 

lähimmäistensä tarpeille. Yhdessä te-
kemiseen tarvitaan rauhoitettu ja levol-
linen ilmapiiri, jossa jokaisen ääntä 
kuunnellaan. Jos kiire ja paine hallitse-
vat yhteistä tekemistä, ne lukitsevat te-
kemiseen tarvittavan luovuuden. Teke-
misen ilo on hukassa.

Olen huomannut työharjoittelujak-
soni aikana, että pienessä yhdistykses-
sä tekeminen on moniulotteista. Jos-
kus leivotaan sämpylöitä ja pohditaan 
tarjoiluastioiden asettelua, joskus taas 
tehdään toimistotöitä ja mietitään iso-
jakin taloudellisia kysymyksiä. Vaih-
telu virkistää ja kotokutoisuus luo us-
koa omaan osaamiseen. Kaikkein pie-
ninkin tehtävä on tärkeä. Myös yhdis-

NNKY:n uutisia

Ajatuksia kiireestä

Tutkittua 
myönteisyyttä

Katri Jussila (oikealla) seurasi NNKY:n Maailmanliiton kutsumana CEDAW-kokousta 
YK:n Geneven toimistossa helmikuussa. Lue myös blogia osoitteessa http://womenlea-
dingchange.wordpress.com.
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 Kenties sinäkin sait viime 
vuoden lopulla kutsun osallis-
tua NNKY:n oman Näkyvä 
Nainen® -jäsenlehden lukijatut-
kimukseen, jonka Aikakausme-
dia järjesti ammatti- ja järjes-
tölehdille? Tutkimuksen tulok-
set ovat valmistuneet ja niiden 
perusteella lukijat ovat leh-
teemme varsin tyytyväisiä. 

Tutkimukseen vastasi 93 
henkilöä. Yhteensä lomakkeel-
la kävi 235 henkilöä, mutta 
kaikki eivät olleet lehteä luke-
neet. Tutkittavana oli Näkyvä 
Nainen 5/2013, jonka myös 
Kotimaan lukijat saivat lehtensä 
liitteenä. Vastaajarekisterin 
osoitteisto koottiin käytössä ol-
leista Näkyvän Naisen ja Koti-
maa-lehden tilaajien sähköpos-
tiosoitteista. 

 Tutkimuksessa Näkyvä Nai-
nen sai kokonaisarvosanan 8,2. 
Vastaajista  34,2 % koki, että 
lehdellä on myönteinen vaiku-
tus käsitykseen NNKY:stä ja 
melko myönteisenä sitä piti 
63,2 %. Avoimessa palauttees-
sa kommentoitiin mm. näin: 

“Lehdessä on nostettu pu-
heeksi yhteiskunnallisestikin 
tärkeitä asioita. Asioita, jotka 
usein ovat jääneet arjen alle.” 

“NNKY:n palvelut ja toimin-
ta laaja-alaisempaa kuin olin 
ajatellut.”

Lehden ulkoasulle vastaajat 
antoivat arvion 8,3 ja sisällön 
kiinnostavuudelle 8,1. Viiden 
arvioidun jutun keskiarvo oli 
8,7. Mieluisimmaksi lukuta-
vaksi koettiin painettu lehti, 
jota sähköinen tieto täydentää. 
Lehteä pidettiin tärkeänä,  
koska: 

“On mielenkiintoista lukea 
naisten elämästä eri puolilla 
Suomea ja koko maailmaa.”

“Mitä paikallistasolla tapah-
tuu, on tärkeä tieto. Lähdenkö 
tilaisuuksiin!”

“Lehti pysäyttää aina ajatte-
lemaan...” 

“Lehti on sopiva säännölli-
nen linkki yhteisöön.” 

Tutkimuksen asteikolla tu-
los 10 oli erinomainen ja tulos 
4 välttävä. Tutkimuksen toteut-
ti Innolink Research Oy. Ar-
vonnassa Helkan Keittiön illal-
lislahjakortit voittivat Raimo 
Siira Helsingistä ja Emma 
Metso Joensuusta. Kiitos kai-
kille tutkimukseen vastanneil-
le ja onnitelut arvonnassa voit-
taneille!

Mari Hyttinen
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Toteutuvatko 
naisten 
ihmisoikeudet 
Suomessa?

yksilön omat vahvuudet pääsevät pa-
remmin esille. Kun tuntee toisen, on 
helppo ohjata hänet sellaisien tehtä-
vien pariin, joista hän pitää ja joissa 
hän on hyvä. Se luo rauhan ja turval-
lisuuden tunnetta.

Toivoisinkin, että kiireen ja paineen 
sijasta osaisimme iloita yhdessä teke-
misestä ja vaalia yhteyttä jäsenien kes-
ken. Eli positiivisella mielellä eteenpäin 
– ja annetaan pienten yhdistysten tuok-
sua vastaleivotuilta sämpylöiltä, jotka 
nautitaan hyvien ystävien kesken.

Siina Kovanen
Kulttuurituotannon 

harjoittelija,  
Jyväskylän NNKY

CEDAW tarkoittaa YK:n kaik-
kinaista naisten syrjintää 
koskevaa yleissopimusta. 
Suomi raportoi CEDAW-ko-

mitealle neljän vuoden välein siitä, mi-
tä naisten ihmisoikeuksien täysimää-
räisen toteutumisen eteen on tehty. 

Valtion raportin lisäksi suomalaiset 
kansalaisjärjestöt laativat komitealle 
varjoraportin. Kuten arvata saattaa, ra-
porteissa on joitakin eroavaisuuksia. 

Materiaalia 
keskusteluiltoihin
CEDAW-komitean lausuntoon kootaan 
asiat, joiden eteen Suomessa tulisi teh-
dä parannuksia, jotta naisten ihmisoi-
keudet toteutuisivat täysimääräisesti.

Myös Suomen NNKY-liitto haluaa 
vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, 
että naisten ihmisoikeuksien toteutu-
minen olisi askeleen lähempänä. Tä-
män vuoksi kevään aikana tulemmekin 
laatimaan materiaalia, joka pohjaa ko-
kouksesta nousseisiin teemoihin. Ma-
teriaali on tarkoitettu NNKY:n paikal-
lisyhdistysten tarpeisiin ja sitä voi käyt-
tää keskustelun alustuksena tyttötyös-
sä, eri-ikäisiä naisia voimauttavassa 
NNKY:n Akatemiassa, tupailloissa tai 
muissa keskustelusarjoissa.

Katri Jussila

tyksen pienestä koosta voi löytyä sen 
vahvuus, sillä pienessä yhdistyksessä 
jokainen ihminen voidaan kohdata 
henkilökohtaisemmin. Tällöin myös 

Naisiin kohdistuva väkivalta, 
vähemmistöjä edustavien naisten 
kohtaama syrjintä, median välittä-
mä stereotyyppinen kuva naisista, 
seksuaalinen häirintä työpaikoilla, 
työelämän epätasa-arvo... tässä 
joitakin aiheita, joissa maassamme 
on parannettavaa ja joista CE-
dAW-komitea huomautti Suomea 
kokouksessaan helmikuussa.

Millä tavoin NNKY 
voi edistää naisten 
ihmisoikeuksien 
toteutumista?
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Millaisia kokemuksia kris-
tillisillä, juutalaisilla ja 
islamilaisilla naisilla on 
moniarvoisuudesta? Sii-

tä kuultiin ja keskusteltiin Aabrahamin 
tyttäret -seminaarissa. – Tärkeää on 
kuunteleminen, tutustuminen ja ystä-
vystyminen, kiteytti Suomen Ekumee-
nisen Neuvoston naisjaoston edustaja, 
pastori Eija Kemppi avauspuheenvuo-
rossaan Strömbergin koulussa. 

Rehtori Päivi Katila esitti Strömber-
gin koulun laulun, joka kuvastaa hyvin 
myös seminaarin tarkoitusta: jakamal-

Sydämellisellä uteliaisuudella 
kohti moniarvoisuutta
Abrahamin tyttäret on Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston naisjaoston organisoima seminaari-
sarja, joka lisää naisten välistä yhteyttä ja 
ymmärrystä yli uskontorajojen. 

la kokemuksia ja tietoa lisäämme ym-
märrystä eri uskontokuntien naisten 
välillä.

”Tieto lisää ymmärrystä 
 auttaa näkemään, 

ettei kummajainen ole
meistä yksikään.”                 

Vähemmistöuskontojen 
haasteita
Helsingin juutalaisen seurakunnan 
opettaja Nurit Steinbock-Vatka ja Suo-
men Islamilaisen Neuvoston varapu-
heenjohtaja Pia Jardi kertoivat semi-

naarissa näkemyksensä siitä, millaisia 
haasteita vähemmistöuskonnon edus-
tajalla voi olla Suomessa. Steinbock-Vat-
kan mielestä juutalaisuuden suurin 
haaste tällä hetkellä on, miten saada 
lapset kiinnittymään omaan uskon-
toonsa, sillä Suomessa on pieni 1100 
hengen juutalaisyhteisö. Jardi taas ker-
toi olevansa huolissaan esimerkiksi 
nuorten muslimityttöjen huonosta fyy-
sisestä kunnosta, sillä heille sopivia lii-
kuntamahdollisuuksia on Suomessa 
vain vähän. 

Poikien ympärileikkaukseen liitty-
vät haasteet koskettavat sekä muslimi- 
että juutalaisyhteisöjä, joissa onkin teh-
ty paljon yhteistyötä asiaan liittyen. 
Steinbock-Vatkan mukaan on hanka-
laa, että ympärileikkauksesta ei ole sel-
vää lakia. Siksi se aiheuttaa paljon häm-
mennystä ja keskustelua negatiiviseen 
sävyyn, vaikka toimenpide on jokseen-
kin vaaraton.   

Kun puhutaan islamista, puhutaan 
usein myös naisten asemasta. Jardilta 
kysyttiin muun muassa tyttöjen ympä-
rileikkauksesta sekä tunteeko hän it-
sensä musliminaisena tasa-arvoiseksi 
miesten kanssa. Hän kertoi kokevansa, 
että on Jumalan edessä tasa-arvoinen. 
Tasa-arvo ei tarkoita musliminaiselle 
samanlaisuutta miehen kanssa, vaan 
Jardi ajattelee olevansa nyt muslimina 
tasa-arvoisempi kuin aiemmin kristit-
tynä, sillä nyt tasa-arvossa on hänelle 
kyse ulkonäön sijaan uskosta. Kysymyk-
seen tyttöjen ympärileikkauksesta Jar-
di vastasi, että tyttöjen ympärileikkaus 
on kulttuurinen asia, eikä se kuulu is-
lamiin.

Juhlat osana 
moniarvoisuuskasvatusta
Erilaiset juhlapyhät ja koulujen juhlat 
voivat olla haaste, mutta myös apuväli-

ne moniarvoisuuteen kasvattamises-
sa. Steinbock-Vatkan mukaan erityi-
sesti joulu on vähemmistöuskontojen 
kannalta haastava, sillä usein lapset 
haluaisivat viettää joulua. Juutalais-
lapset yritetään saada ymmärtämään, 
että he viettävät joulun sijaan hanuk-
kaa. Jardi puolestaan antaa omien las-
tensa osallistua koulun joulujuhlaan, 
sillä hänen mukaansa islam ei tarjoa 
vastinetta sille. Hänen mielestään 
osallistumisen kieltäminen voisi 
edesauttaa radikalisoitumista uskon-
toon tai uskonnosta pois. Yleisöstä 
kommentoitiin, että juutalaisuuden 
ajatus sapatista vapaapäivänä kaikes-
ta arkisesta, kuten puhelimesta tai te-
levisiosta, on taas asia, josta länsi-
maissa voitaisiin ottaa mallia.

Päivi Katila on sitä mieltä, että 
muiden uskontojen juhliin osallistu-
minen on rikastuttava kokemus. 
Strömbergin koulu on monikulttuu-
rinen ja -uskontoinen koulu, minkä 
vuoksi siellä päätettiin monikulttuu-
risena juhlavuonna 2011–2012 ottaa 
selvää eri uskontokuntien juhlista. 
Kaiken tausta-ajatuksena oli sydä-
mellinen uteliaisuus selvittää, miten 
naapurissa juhlitaan. Koulussa alet-
tiin viettää, ja vietetään edelleen, se-
kä uskonnottomia että eri uskonto-
jen juhlia. Uskonnoton juhla on esi-

merkiksi avajaisjuhla, jossa esitellään 
lasten kotimaiden lippuja ja karttoja. 
Eri uskontojen juhlia edustavat orto-
doksinen pääsiäinen, pääosin luteri-
lainen joulu ja muslimien paaston 
päätösjuhla Eid al-Fitri. Vaikka uusi 
juhlakäytäntö aiheutti osittain nega-
tiivista uutisointia, koulun oppilaat, 
heidän vanhempansa sekä koulun 
henkilökunta ovat olleet siihen erit-
täin tyytyväisiä. Koulusta on tullut 
interkulttuurinen.

Erilaisuus 
on rikkaus
Janette Grönfors kertoi Suomen 
Punaisen Ristin Ei rasismille -kam-
panjasta ja moniarvoisuudesta. Hän 
korosti puheessaan sitä, etteivät 
lapset välttämättä näe erilaisuutta 
samalla tavalla kuin aikuiset ja eri-
laisuus tulisi nähdä rikkautena, 
vaikka se tuntuisikin välillä pelot-
tavalta. Hänen mukaansa moniar-
voisuuskasvatuksessa tärkeää on 
paitsi elämyksellisyys, myös se, et-
tä me kaikki olemme itse oman us-
kontomme asiantuntijoita.

Sama sydämellinen uteliaisuus, 
joka motivoi Strömbergin koulun 
moniarvoisuuskasvatusta, toi eri us-
kontokuntien naiset, ja muutaman 
miehenkin, Abrahamin tyttäret -se-
minaariin syksyisenä sunnuntaina. 

Ystävällisyys ja toisten kunnioit-
taminen näkyivät seminaarissa: tar-
joilut olivat “kosher” eli juutalaisille 
sopivalla tavalla valmistettuja, tuon 
tuosta kuului Kiva tavata -lausahduk-
sia ja lopuksi vaihdettiin yhteystieto-
ja sekä halattiin hyvästiksi. Avoimel-
la uskontodialogilla ja halulla ym-
märtää muiden uskonnollisuutta on 
positiivinen vaikutus koko yhteis-
kuntaan.

Marjo Poikela

Avoimuus 
lisää moni-
arvoisuuttaJuhlapyhät ja koulujen juhlat voivat 

olla eri uskonnoille haaste, mutta myös 
apuväline moniarvoisuuteen 
kasvattamisessa. Keskustelemassa 
Soili Juntumaa ja Pia Jardi. 
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Juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista löytyy paljon 
yhteisiä elementtejä ja näille kaikille uskonnoille 

yhteisiä henkilöitä. Kuvassa yksityiskohta Abrahamin lapset – 
Kolmen uskonnon yhteiset juuret -teoksen kannesta 

(SLS ja SEN 2005, 2. painos 2008).

Sovintoon elämän kanssa
Saara Kinnunen. Perussanoma.

Miten minusta tuli mi-
nä? Perheterapeutti Saara 
Kinnunen on rakastettu ja 
luotettu ihmissielun tunti-
ja, joka kristilliseltä pohjal-
ta luotaa ihmisen kipukoh-
tia. Kirjassa hän käy seik-
kaperäisesti mutta ei ras-
kaan laveasti ihmiselämän 
rakennusvaiheet. Ajatuk-
set ovat selkeitä ja napakoi-
ta. Joka lauseessa henkii 
ymmärrys ilman imelyyt-
tä tai tuomiota. ”Sovinto 
eri elämänalueilla vapauttaa sidottuja 
voimavaroja. Elämän suorittajasta voi 
tulla unelmien toteuttaja.” Pelastus ei 
löydy suorituksista uskon eikä psyyken 
alueella vaan yksin armosta. 

Anne Lagerstedt

Miksi ranskalaiset lapset 
syövät ihan kaikkea? 
Karen Le Billon. Atena.
 Ranskalainen tapa kas-
vattaa lapsia on nyt kovin 
ihannoitua. Joku vuosi sit-
ten ilmestyi Pamela Druc-
kermanin kirja Kuinka 
kasvatetaan bebé eli rans-
kalainen, hyväkäytöksinen 
lapsi, joka ei liialla vaati-
vuudellaan häiritse van-
hempiaan. Kirjan Miksi 
ranskalaiset lapset syövät 
ihan kaikkea? kirjoittaja, 
kanadalainen kahden ty-
tön äiti Karen Le Billon muuttaa mie-
hensä kotikylään Pohjois-Ranskaan, 
jossa perhe, isää lukuun ottamatta, jou-
tuu kovaan ruokakouluun. Ruoka on 
ranskalaisen elämän keskipiste eikä 
mitään uhrauksia pidetä liian suurina 
täydellisen ateriahetken luomisessa. 
Lapset eivät todellakaan nirsoile pöy-
dässä ja heidät totutetaan kaikkiin ma-
kuihin kärsivällisesti mutta periksi an-
tamattomasti. Välillä kirjaa lukiessa 
ihan ahdisti. Helppoa oppiminen ei ol-
lut, mutta perheen mielestä se kannat-
ti – ainakin takaisin Kanadaan muut-
tamiseen asti. 

AL

Kirjoja, kirjoja
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“Tervetuloa Maailman ru-
kouspäivän hartauteen. 
Monet ihmiset yhdistä-
vät mielessään Raama-

tun Egyptin faaraoihin, jotka kohtelivat 
israelilaisia orjina, kunnes Mooses joh-
datti kansansa pois orjuudesta. Usein 
unohdetaan raamatullinen kertomus 
faaraon tyttären sankarillisesta teosta. 
Upea nainen uskalsi uhmata isänsä käs-
kyjä pelastamalla Mooses-vauvan huk-
kumasta virtaan. Hän yhdessä muiden 
naisten kanssa suojeli Moosesta, ja kas-
vatti häntä kuten omaa poikaansa. Raa-
matussa on muitakin esimerkkejä Egyp-
tistä pakolaisten turvapaikkana. Kun 
Herodes uhkasi Jeesus-lasta, Egypti tar-
josi turvapaikan pyhälle perheelle.    

Alkukirkon varhainen historia Egyp-
tissä on merkittävä. Pyhä Markus pe-

Tiedot NNKY-palstalle:
Toimitathan seuraavaan Näky-
vään Naiseen tulevan aineiston 
15.4. mennessä osoitteeseen
mari.hyttinen@ywca.fi, kiitos!

ETELä-PohJANMAAN NNKY

➽  pj. Pirkko Takala, p. 050 401 4565
  pirkko.takala@netikka.fi 

 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 to kello 17–20. Ohj. 
Marika Karttunen. Teemalliset kä-
dentaitoillat: 3.4. paperisia pääsiäis-
koreja, 24.4. kevään viim. kerta.
Tyttöjen Tupa avoinna 7.5. asti:
 1.–4.-lk. tytöt ma klo 14–16 Hard Gos-
pel Cafe (HGC), Kahvikuja 3, Vuosaari
 2.–6.-lk. tytöt ti klo 14–16 Nuorisota-
lo Merirasti, Jaluspolku 3, Meri-Rastila
 4.–6.-lk. tytöt ke klo 14.30–16.30 
Hard Gospel Cafe (HGC)
Sinä 15 vuotta täyttänyt tyttö, tu-
le Isosiskoksi pienemmille tytöille! 
Lue lisää www.hnnky.fi.
Prinsessapäivä 1.–6.-luokkalaisille 
ke 9.4. klo 14.30–16.30, HGC. 
Kerhojen kevätjuhla ti 13.5. Meri-
harjun Luontotalolla. Tervetuloa ker-
holaiset ja vanhemmat!
Tyttöjen Tuvan leiri 23.–24.5. Meri-
harjun Luontotalolla (20 e, josta voi 
saada vapautuksen perheen talou-
dellisen tilanteen vuoksi.)
Kesäkerhot 7–10-vuotiaille 2.–6.6. 
ja 9.–13.6. klo 9–15 Vuosaaressa 
HGC:ssä, Kahvikuja 3. Hinta 60 €/lap-
si/vko tai 100 €/lapsi/2 vkoa, sis. lou-
nas, välipala, ohjelma, retki matkoi-
neen ja tapaturmavakuutus. Lisätie-
dot: Jenni Kangasmäki, tyttotyo@
hnnky.fi, p. 045 8600 922.
Tule mukaan Helsingin NNKY:n 
Naisten Kympin porukkaan! Suo-
sittu naisten kuntoilutapahtuma jär-
jestetään 25.5.2014 Helsingissä. Mat-
kan voi kävellä, hölkätä tai juosta, jo-
ten tapahtuma sopii eri kuntoisille. 
Matkanteon kruunaa hyvä seura! 

Hinta 46 e, alle 28–v. opiskelijat 29 €. 
Ilm. toimistolle viim. 24.3., myöhem-
min hinta on korkeampi.
Muskarin syksyn ryhmiin on il-
moittautuminen alkanut. Lue lisää 
www.hnnky.fi tai kysy toimistolta.
Ilmoittautuminen syksyn iko-
ninmaalauskurssille on käynnis-
sä. Jokainen osallistuja maalaa iko-
nin valmiille pohjalle. Ohj. Ivanka 
Kortzanova. Hinta 100 e/jäsenet, 120 
e/ei-jäsenet. Ilm. toimistolle.
Kerhonohjaajia haetaan varhais-
nuorten kerhoihin kaudelle 2014–
2015. Kysy lisää toimistolta! 

häMEENLiNNAN NNKY
➽  Saaristenkatu 19 B
  13100 Hämeenlinna 
  pj. Irja Appelroth
  p. 050 60 825 
  irja.appelroth@gmail.com

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 Satu Vilokkinen
  Toimisto avoinna 
  ma–pe klo 9–13
Nukkekodin tuunauskerho pe klo 
16–19.
”Sapuskasiskot”-monikulttuuri-
nen kokkikerho ma 28.4 klo 17–20.
MLL:n perhekahvila pe klo 9–12.
Tulevista tapahtumista ilmoitamme 
Kirkkotie-lehdessä.

JYVäSKYLäN NNKY
➽  Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
  jklnnky@elisanet.fi
  p. (014) 213 037, 040 740 4472
  www.ywca.fi –> NNKY:n paikal- 

 lisyhdistykset -> Jyväskylä
  www.facebook.com/jklnnky
  www.facebook.com/tuunaus- 

 kerho
Kamalat äidit -vertaisryhmä 
murrosikäisten lasten äideille on 
täynnä. Ilmoittaudu seuraavaan al-
kavaan ryhmään toiminnanohj.
Lähetyksen iltapäiväkahvit pal-
musunnuntaina 13.4. klo 15. Vieraa-
na lähetit Tapio ja Kaija Karjalainen.
Vappulounas ja laulajaiset to 1.5. 
klo 13, pöytävar. toiminnanohj.
Wivi Lönn -kävely Älylässä, Mirja 
Knuuttila su 18.5. klo 15.
Eira Paunu Symposium: Ensim-
mäinen nainen su 25.5. klo 15.
Avoin kohtaamispaikka aamiai-
sineen ti 9–11, aamiainen 5 €:
 8.4. Romanikulttuurista, Kirsi Florin

 15.4. Työtä lähimmäisenrakkaudes-
ta, Irja Nieminen
 22.4. Veljeä ei jätetä, Kari Korhonen
2 9.4. Onnen eväät, Eevakaarina 
Launis
 6.5. Kevätlauluja, Eija Rantatalo
 13.5. Wivi Lönnin Jyväskylän 
kausi 1911–1919, Mirja Knuuttila
 20.5. Pienimmän lantin yhteisön 
lanttihartaus.
Exodus-raamattupiiri noin kerran 
kuussa to klo 17 ohj. Heidi Watia.
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Anita Särkkä:
 14.4. Alice Munro: Kallis elämä
 12.5.  Riikka Pelo: Jokapäiväinen 
elämämme.
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren:
6.5. Anja Salokannel, Kaija Valkonen: 
Kauaksi kotoa, muutoksen sukupol-
vi kertoo.
Latinanpiiri joka kuun 2. ti 8.4. ja 
13.5. klo 18, ohj. Pirkko Sintonen.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee mu-
siikkia Lauantain toivotut levyt -oh-
jelman hengessä, pe klo 13 4.4. ja 2.5. 
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Harjoitukset noin joka 
toinen viikko ti, ke tai to. Kysy lisää.
Tuunaus- ja taidetyöpaja 15.4., 
29.4. (parill. viikkojen ti) klo 17–20. 
Tuunataan vanhasta uutta, taiteil-
laan, nykerretään ja askarellaan. 
www.facebook.com/tuunauskerho.
Musiikkileikkikouluryhmät kes-
kiviikkoisin, 50 € lukukausi, Enni Riu-
kulehto.
Pianotunnit ma- ja ti-iltapäivisin, ke-
vätlukukausi alk. 85 €, Jasmin Kautela.
Partiolippukunta Reippaat tytöt, 
ryhmät ke- ja to-iltaisin.

KESKi-KArJALAN NNKY
➽  pj. Merja Kostamo, p. 040 735 501
  merjakostamo@gmail.com

KESKi-UUdENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909
  alkarjalainen@gmail.com
Perinteinen Lanttilenkki kävellään 
ke 15.5. klo 18 Keravalla Keinukallion 
maastossa. Tapaaminen parkkipaikal-
la. Tule ulkoilemaan yhdessä! Samal-
la voit halutessasi tuoda 5-senttisiä 
Pienimmän lantin yhteisön hyväksi.
Englannin keskustelukerho Liisa 
Hynysen kotona ma 31.3. klo 18.

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
  siht. Paula Hämäläinen 
  päivystää kansliassa ti klo 9–12
  p. (017) 261 4500, 044 772 1928.
  pj. Mirkka von Bremen-Rahunen
  p. 040 715 2358
  mirkkavbr@gmail.com
Kuoro ti klo 14.30.
Lähetys- ja raamattupiiri vuoro-
viikoin ke klo 13.
Gospel-lattari to klo 16.30.
Venäjänkielisten maahanmuut-
tajanaisten ilta ke 9.4. ja 23.4. klo 18.
Kahwihuone Wirwoitus -iltapäi-
vät su 6.4. klo 14 ja su 4.5. klo 14.
ITU- ja naistenpiirit ilm. paikallis-
lehdissä.
Suomen Raamattuopiston jär-
jestämä ilta 27.4. Matti Turunen; lu-
terilaisuuden aarteet.

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
Naisen Arjen Unelmat, luovuut-
ta turvallisessa ympäristössä ma 7.4. 
klo 18. 
Äitiyden kiemurat ti 15.4., 29.4. klo 
14.30. 
Miten sietää mutsia -ilta: kohtuul-
lisuus (kunnioitus) ke 16.4. klo 19.
Markkinakahvila ke  2.4. klo 8–13.
Naisten tunteita -ilta su 13.4. klo 18. 
Nuoret esiintyjät -ilta pe 4.4. klo 19.
Maailman NNKY-päivä to 24.4.   
Markkinakahvila 7.5. 8–13.
Cetor-kirpputori hyväntahdon-
pöytä.
Muista toiminnoista tiedotetaan 
erikseen.

LAPiN NNKY
➽  pj. Sirkka Nissi-Onnela 
  p. 040 758 3959
  sirkka.nissi-onnela@omaishoi- 

 tajat.fi 
Petsamon luostariretki kesällä.

MiKKELiN NNKY
➽ pj. Leena Parkkonen
 p. (015) 336 308, 050 526 8536

Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palstaVirtoja autiomaassa

Ekumeenista Maailman 
rukouspäivää eli Naisten 
kansainvälistä rukouspäivää 
vietetään vuosittain 
maaliskuun ensim-
mäisenä perjantaina. 
Egyptin naisten laatiman 
aineiston aiheena on 
Sykarin kaivon naisen 
kohtaaminen jeesuksen 
kanssa. 

Maailman rukouspäivässä korostuvat 
naisten yhteinen vastuu ja rukousyhtey-
den voima. 

Teemaan liittyen Maailman rukouspäivä 
tuo myös esille naisten elämään liittyviä 
ilonaiheita sekä arjen haasteita.

Maailman rukouspäivä

rusti ensimmäisen egyptiläisen seura-
kunnan ja ensimmäisen teologisen kou-
lun, josta monet suuret kristilliset ajat-
telijat, kuten Origenes, Athanasios ja 
Klemens Aleksandrialainen valmistui-
vat. Kirkkohistoria kertoo, että Egyp-
tissä pidettiin erittäin tärkeitä kirkol-
liskokouksia ensimmäisten vuosisato-
jen aikana, ja sen lisäksi Egyptin kirk-
ko lähetti lähetyssaarnaajia esimerkik-
si Irlantiin, Hollantiin, Sveitsiin, Nu-
biaan, Sudaniin ja Etiopiaan. 

Tänään Egyptin kirkko on yhä voi-
missaan. Iloitsemme Egyptin kirkko-
jen ekumeenisesta osallistumisesta 
Maailman rukouspäivään. Kutsumme 
teidät rukoilemaan kanssamme Juma-
laa, jonka rakkaus ja armo virtavat mei-
dän keskellämme kuten virrat autio-
maassa, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimessä. Raamattu sanoo: ”Jos väitäm-
me, ettemme ole syntisiä, me petämme 
itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me 
tunnustamme syntimme, niin Jumala, 
joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa mei-
dät kaikesta vääryydestä.” (1 Joh. 1:8–9)

Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen 
Isämme, me tunnustamme sinulle syn-
timme. Olemme rikkoneet sinua ja toi-
nen toistamme vastaan monin tavoin: 
joskus välinpitämättömyyttämme, jos-
kus heikkouttamme tai uppiniskaisuut-
tamme. Olemme olleet suvaitsematto-
mia ja laiminlyöneet lähimmäisiämme.  
Pyydämme anteeksi ja kadumme, että 
olemme tehneet syntiä ajatuksin, sanoin 
ja teoin, joko tahallisesti tai tarkoittamat-

tamme. Uskovina ihmisinä tahdomme 
muuttaa katumuksemme rukoukseksi ja 
toiminnaksi; tahdomme olla ”kuin pajut 
purojen varsilla”. Poikasi, Herramme Jee-
suksen Kristuksen tähden, joka otti syn-
timme päällensä, anna meille anteeksi 
kaikki entinen ja suo meidän palvella si-
nua uudessa elämässämme kalliin nime-
si kunniaksi. Aamen.

Herra antakoon anteeksiannon vir-
rata yllemme veden lailla ja antakoon 
meille rauhan. Aamen.”

Ote Maailman rukouspäivän 
hartaustekstistä 

Koko aineisto kuvineen löytyy 
NNKY:n kotisivuilta www.ywca.fi.

 C
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14  NÄKYVÄ NAINEN NÄKYVÄ NAINEN   15◀ ▶  

  20500 Turku 
  p. 0400 821 905
  tnnky@saunalahti.fi
Kerhot ja tilaisuudet Turun NNKY:llä 
ellei toisin mainita.
Tykkää Facebookissa Turun NNKY – 
YWCA of Turku.
Myyjäiset la 12.4. klo 11–14. 
Pääsiäismunia värjätään vahaba-
tiikkitekniikalla 12.4. klo 15–17.
Arusha-kuule ilta 23.4. klo 18, lisä-
tietoa projektista http://www.fsea.fi/.
Kevätretki Rosalaan ke 21.5. Hinta 
65 e sis. matkat, lounaan noutopöy-
dästä Viikinkikylässä, sisäänpääsyn ja 
opastuksen. Ilm. ja maksu viim. 31.3.
TimeLessBody ma klo 19.45–21 Cyg-
naeuksen koulun liikuntasalissa 
Maariank. 7 / Tiina Holopainen p. 050 
554 1661.
Rouvakerho ti klo 13–14.30.
Englannin keskusteluryhmä ti 
klo 16.30–18 / Anna Rytkönen.
Lauluryhmä ”Äänettömät” ti klo 
18.15–19 / Antti Ainola.
Japanin kurssi nuorille su klo 14.30 
/ Jouni Elomaa.
Turun Naislaulajien kuoro ma klo 
18–20.
Muutokset  mahdollisia, varmistat-
han ajat toimistolta!

VAASAN NNKY
➽  Kirkkopuistikko 30 , 65100 Vaasa  

 pj. Arja Sillanpää 
  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 
Ohjelmailta 8.4. klo 18.
Raamattupiiri 15.4. klo 14.
Vappuvalmistelu 30.4. 
Avoimet ovet 1.5. klo 11–14.
Ohjelmailta 6.5. klo 18.
Matinea, aika ilmoitetaan myöhem-
min.
Kevät/kesäretki Teuvalle, tutus-
tutaan Teuvan kirkkoon ja Tove Jans-
sonin alttaritauluun.
Seuraa ilmoittelua Pohjalaisen toi-
mintapalstalla.

VALKEAKoSKEN SEUdUN NNKY

➽  pj.  Jaana Holm
  p. 050 386 3372 

VääKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen, p. 040 357 7037
  eija.huovinen@asikkala.fi 
Retki Muhun saarelle 23.–26.6.14. 
Sitovat ilm. Eijalle p. 040 357 7037 tai 
Riitalle p. 040 848 7656 viim. 30.4. Li-
sätietoja Eijalta.
Pääsiäisaskarteluilta ma 14.4. 
Vääksyn yhteiskoululla. 
Saunailta Eijalla to 15.5. 

Åbo KfUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

 leena.parkkonen@luukku.com 
To 27.3. ”Kiikastaako kantapääs-
tä?” käsityöilta klo 16.30 srk-kes-
kus. Käsitöitä ja vihjeitä, peittoja ja 
sukkia, lapasia, Viipurin katulapsille 
ja sairaalaan. 
Su 30.3. Jumalanpalveluksen pal-
veluryhmä tuomiokirkossa. 
To 24.4. Kukkien ja huonekasvien 
hoitoa, ideoita, vaikkapa vaihtoto-
ri. Kukkakauppias Teija Kekkonen.
Pe–la 16.–17.5. Matka Terijoelle ja 
Viipuriin. Ohjelmassa Viipurin lute-
rilainen kirkko, vierailut mm. Inkerin 
kirkon katulasten turvakodissa ja 
vanhassa Lintulan luostarissa. Os-
toksia toreilla, tavarataloissa, pella-
va- ja käsityökaupassa. Kiertoajelu 
paikallisen oppaan johdolla ja Viipu-
rin kirjasto. Lounas Pyöreässä tornis-
sa. Majoittuminen Terijoella, hotelli 
Gelios. Viipurin kirkon kirkkoherra 
Vladimir Dorotjy matkassamme!
To 22.5. Viipuri-Karjalailta. Tarinoi-
ta, musiikkia, kuvia. Rinkeliä ja suk-
laata kahvin kanssa.
Tyttöjen ikiomat iltapäivät jatku-
vat srk-keskuksen kokouskellarissa. 
Ohj. Janita, Susanna ja Heidi. Muka-
na myös 1–2 jäsentämme. Välipala tar-
jolla. To 6.3. leffailta, 20.3. liikuntaa, 
3.4. kauneuspäivä (ihonhoitoa), 17.4. 
muoti-ilta ja kevätkauden päätös.

MäNTYhArJUN NNKY
➽  Pj. Auli Jokinen, p. 040 513 9857

oULUN NNKY
➽  Isokatu 15, 90100 Oulu
  Toiminnanohjaaja 
  Maarit Peltoniemi, 
  nnky.oulu@co.inet.fi 
  maarit.peltoniemi@co.inet.fi
  p. 040 751 4480.
   Kamalat äidit -projektityön-
  tekijä Maarit Peltoniemi, 
  maarit.peltoniemi@co.inet.fi
  p. 0400 520 800.
Seuraa ilmoittelua kotisivuilla www.
ywca.fi (valitse NNKY:n paikallisyh-
distys, Oulun NNKY). Tykkää myös 
Facebookissa.
Ma klo 13 käsityökerhossa kudo-
taan Äiti Teresan peittoja.
Ke klo 13 kädentaitojen ryhmäs-
sä tehdään käsitöitä hyväntekeväi-
syyteen ja yhdistyksen oman toi-
minnan tukemiseen.
Ke klo 19 hiljaisuuden rukoushet-
ki Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Teetä tarjolla klo 18.30 alk.
To klo 14.30–17 avoimet ovet, mo-
nikulttuurinen naisten joukko, johon 
mahtuu uudetkin tulijat. 
To klo 16–18 Kirppis Asemakatu 15:n 
alakerrassa.
Koskettelukirjoja valmistetaan 
näkö- ja monivammaisille lapsille 
kk:n 1. ke 2.4. ja 7.5. klo 17, vuokkoa.
keranen@gmail.com, p. 0400 726178.

Kirjallisuuspiiri Vanhassa pappi-
lassa (Asemakatu 6) ti 29.4. klo 18.
Piirustus- ja akvarellikurssi jat-
kuu kevätkauden. Kokoontumiset 
tiistai-iltoina 18.2., 18.3., 1.4., 15.4. ja 
29.4. klo 18. 
Kylässä-illat kerran kuukaudessa. 
Miten minusta tuli minä -tyylinen 
keskustelutilaisuus, jossa opitaan il-
lan vieraalta ja toinen toisiltamme: 
ma 7.4. klo 18 kylässä Tampereella 
asuva sisar-Leila katolisesta Jeesuk-
sen pikkusisaret -sääntökunnasta, to 
8.5. (huom! päivä) klo 18 kylässä pas-
tori Virpi Sillanpää-Posio. Muokkaa-
ko jatkuva kipu persoonaa?
Muffini-kahvila su 6.4. klo 14–16 
nuoret leipovat Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi muffineita ja muita herk-
kuja. Leipomistarvikkeita (jauhoja, 
sokeria, kaakaota ym.) otetaan lah-
joituksina vastaan.
Palmusunnuntain seurat su 13.4. 
klo 17. Vähän puhetta, paljon veisuu-
ta. Yhdessä oloa pääsiäisaiheisen 
pikkusyömisen äärellä.
Sopisiko Kamalat äidit -toimin-
ta Sinun yhdistykseesi? Kysy lisää 
Maaritilta, p. 0400 520 800, www.ka-
malataidit.fi. 
Oulussa uusi Kamalat äidit -ver-
taisryhmä aloittaa 8.4. Kevään ai-
kana kokoonnutaan viisi kertaa, ta-
paamisia jatketaan syksyllä. Vertais-
ryhmä on tarkoitettu murrosikäisten 
lasten äideille. Ilmoittautumiset: 
maarit.peltoniemi@co.inet.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 
Lähetyspiiri parittoman viikon ti klo 
13–15 Pirkkalan kirkon kerhotalossa. 
4.3. klo 13 vieraana raamatunkääntä-
jä Liisa Berghäll, Pirkkalan kirkon ai-
kuistyön tilassa. Tarkemmat tiedot 
Sirpa Hämäläinen p. 050 380 7967.

SAVoNLiNNAN NNKY
➽  pj. Ulla Juuti , p. 044 322 9371 
  ulla.juuti@suursaimaa.com 
Itu-työ Keskusteluapua yllätysras-
kaustilanteessa ja raskaudenkeskey-
tyksen jälkeen. 
Maksuton raskaustesti. Neuvonta-
piste ma klo 15.30–18 NNKY:n toimis-
tolla, Linnankatu 22 A.
Puhelinpäivystys 044 349 53474 ma 
klo 15–20, itusavonlinna@gmail.com, 
www.ituprojekti.net.

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
  Ilm. ja tied. p. (03) 254 4000
  tnnky@tnnky.fi
  Toimisto, Puistosalit, Hilja-
  huone, Siskolikan kahvila,   

 Itu-toimisto, Hämeenpuisto 14
  Siskolikan koulutustilat ja 
  Pamaus-partiotilat
  Satakunnankatu 31 B-C, 3.krs
Meitä kantaa Jumala Naisten ilta-
päivät la 26.4 klo 15, Puistosali.
Kertomuksia eletystä elämästä, Mir-
jam Rukajärvi. Kahvitarjoilu, musiik-
kia ja rukouspalvelu.
Lähetysilta, ke 14.5. klo 18, Siskoli-
kan kahvila, kesän vastaanottajaiset, 
Riitta Jaakkola ja Marjatta Muilu. 
Kahvitarjoilu. 
Yh-äitien virkistyspäivä la 12.4. 
klo 12–15, Siskolikan kahvila.
Maailman NNKY-päivän aamiai-
nen to 24.4. klo 9–11, Puistosali. Päi-
vi Niemi puhuu aiheesta ”Naisen voi-
mavarat”. 
Sääntömääräinen kevätkokous 
to 24.4. klo 18, Siskolikan kahvila.
Gospel-lattarit™ – Tanssia, nau-
rua ja laulua -juhla la 17.5. klo 13, Nä-
sinsali, Näsilinnank. 26. Iloinen ja elä-
mänmakuinen ilta hyvässä seurassa.
Likkojen lenkki 24.5. klo 12–18, Ra-
tinan stadion. 
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: Kokkauspainotteinen kerho 
Aleksanterin koulun 3.–4 -luokkalaisil-
le ke klo 14.30–16.30, Piia Kankaanpää.
The Tyttis–iltapäiväkerho Alek-
santerin koulun 3.–5.-lk. tytöille pe 
klo 15–17, Moona Ranta.
MONIKULTTUURISET NAISTEN 
RYHMÄT 
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Marjatta Muilu, Sis-
kolikan Kahvila. 
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä, ke 
klo 14–16,  Pelipuiston seurakuntako-
ti, Teekkarink. 17, Marjatta Muilu. 
LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää.
Gospel-liikunta, kausi 7.1.–14.4.2014:
Ma klo 18 Gospel-lattarit™, 75 min, 
Puistosali, Nina Lehtinen. 
Ti klo 18 Gospel-lattarit ja GL Ke-
ho klo 19, Pispalan kirkon alasali, Pis-
palan valtatie 16, Asta Lehtimäki.
To klo 18.30 Gospel-lattarit (75 
min), Vuorentaustan srk-koti, Mas-
tontie 27, Ylöjärvi, Asta Lehtimäki. 
Gospel-lattarit™ Special Ihanasti 
ikääntyneet 60+-vuotiaat ti klo 17, 
Pispalan kirkon alasali, Pispalan val-
tatie 16, Maarit Saarela.
Avoin lattariryhmä, tanssia puo-
leen tempoon sekä tuolilla, to klo 
17.30, Puistosali, Hämeenpuisto 14 F, 

2 krs., Mervi Perkiö-Kuosmanen.
Vammaistyön Aurinkoklubi, ti klo 
18, Iidesranta 5, Barbara Čerina.
GL Special, kehoterapeuttiset in-
tensiivikurssit. Kurssi II äideille, 12.–
29.5. ma ja to klo 18, Puistosali, Asta 
Lehtimäki ja Senni Rönkkö.
Gospel-lattarit™ -ohjaajakoulu-
tukset: 16.–18.5. Tempo eli edisty-
neet, 23.–25.5. Into eli uudet ja aloit-
telijat, 21.–24.8.Gospel-lattarit™. 
Gospel-lattarit™ -leiri, Tampere 
22.–24.8. Tied. ja ilm. Maarit Saarela, 
p. 050 570 9669 tai gospelliikunta@
tnnky.fi.
Keikkatiedustelut: Nina Lehtinen
ITU - NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystys-
puhelin vaikeassa raskaustilantees-
sa ja raskauden keskeytyksen jälki-
kriiseissä oleville tytöille ja naisille 
ma–pe klo 9–21, p. 050 401 5567.
Neuvontapiste Itu, keskustelua-
pua ja ilmaisia raskaustestejä, ti ja to 
klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeenpuis-
to 14 F, 3. krs, p. (03) 254 4055, 040 832 
9001, itu@tnnky.fi.
TOIMINTAA ÄIDEILLE JA LAPSIL-
LE Siskolikan kahvilassa
Avoin kahvila yksinhuoltajille 
tai muuten yksin lasten kanssa 
oleville to klo 10–13. Lastenhoito jär-
jestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–12, alk. 
13.1., Carola Jarske, Piia Kankaanpää.
Masu-kahvila ti klo 10–12. 
Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuoti-
aille ti klo 15–17, tied. Petra Uusipel-
to, p. 040 571 0000.
Äidikevälitys, kotivähennyskel-
poista lastenhoitoapua tilapäiseen 
tarpeeseen. Tied. Marianna Laakso-
nen ma–pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 
040 586 5045
SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIE-
LEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Suomen kielen ja kulttuurin ope-
tusryhmät:
Ma–pe klo 9–11.45, Siskolikan kou-
lutustilat, Satakunnankatu 31 C, 3. krs
 Kevään kurssi 7.1.–28.5. Puhelinai-
ka Eija Kepsu ma–pe klo 10–10.30, p. 
(03) 254 4054, 050 995 7696. 
Tied. muina aikoina: sofian.pysakki@
tnnky.fi.
Etsivää kotouttamista maahana-
muuttajanaisille – Emma-hanke, 
4 ryhmää eri puolilla kaupunkia.
PARTIOLIPPUKUNTA TAMPE-
REEN LOKIT RY
Pamaus -partiotilat, Satakunnan-
katu 31 B-C, 3. krs., postios. Hämeen-
puisto 14 F; partiosiht. Marjatta Mui-
lu, p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@
tnnky.fi; lippukunnanjoht. Hilja Mä-
kinen, p. 040 506 0395, hilja.maki-
nen@gmail.com; www.tampereen-
lokit.fi.
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Huhtikuu 
8.4. Näkyvä Nainen -luentosarja, Hotelli Helka: 

johtavat Naiset, Laura Kolbe
15.–16.4. ALLIANSSI-risteily

24.4. Maailman NNKY-päivä  
temppeliaukion kirkossa

26.–27.4. Naisjärjestöjen Keskusliiton 
järjestöpäivät, Vierumäki

Toukokuu
13.5. Näkyvä Nainen -luentosarja, Hotelli 
Helka: Näkyvä Nainen, reetta Meriläinen

19.–23.5. Envisoning2035,  
NNKY:n Maailmanliiton Pyöreän pöydän ta-

paaminen, Helsinki 
24.–25.5. Maailma kylässä -festivaali 

23.5. NNKY:n työntekijäpäivä, Helsinki 

Kesäkuu
12.–15.6. Nordisk Kvinnoforum, Malmö, ruotsi

12.–16.6. NNKY:n Äiti-lapsi -viikko  
tunturikeimiöllä

Heinäkuu
21.–26.7. Pohjoismainen NNKY/NMKY:n leiri 

11–18 -vuotiaille, Uumaja, ruotsi

Elokuu
25.–30.8. NNKY:n viikko tunturikeimiöllä

Lokakuu
4.–5.10. Ekumeeniset järjestöpäivät, oulu

15.–19.10. Euroopan NNKY:iden edustaja-
kokous (ErM), Stuttgart, Saksa

11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä
Lokakuu Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko

Marraskuu NNKY:n ja NMKY:n  
maailmanyhteyden rukousviikko

Marraskuu
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 pai-

kallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen vapaaehtoistoiminannan 

päivä

2 0 1 4
Suomen NNKY-liiton kalenteri

p. 0500 209 630
www.tunturikeimio.fi

Muonio

Hyväntuulista 
huolenpitoa

Jos haluat kokea 
erämaaluonnon rauhaa 

kodikkaassa ympäristössä, 
Tunturikeimiö on juuri 
sinun matkakohteesi. 

Hiihtämään tai 
patikoimaan 

tunturipoluille pääset 
suoraan pihaltamme. 

Pihapiiristä löytyvät myös 
kota ja rantasauna, josta 

voit pulahtaa virkistävään
Naistenlampeen 
ympäri vuoden. 

Suuret hiihtokeskukset 
kuten Levi, Ylläs, Olos ja 

Pallas sijaitsevat alle 
tunnin ajomatkan päässä.

Tervetuloa 
Tunturikeimiölle! 

Ilmoittaudu nyt:

Äiti–lapsi -viikko 
12.–16.6.

NNKY:n viikko 
25.–30.8. 

Tykkää myös 

Facebookissa

http://www.ywca.fi/00011167-nnky-n-ja-nmky-n-rukouksen-ja-maailmanyhteyden-viikko
http://www.ywca.fi/00011167-nnky-n-ja-nmky-n-rukouksen-ja-maailmanyhteyden-viikko
http://www.ywca.fi/00010945-nnky-n-unelmanpaiva-2.12
http://www.ywca.fi/00010945-nnky-n-unelmanpaiva-2.12


Tervetuloa 
Maailman NNKY-päivänä 24.4.2014 Temppeliaukion kirkkoon
Lutherinkatu 3, Helsinki (raitiovaunu 2 & 3) klo 18.00–19.30

NNKY:n tunnustuspalkinnon 2014 jako (10 000 €), palkinnon teemana johtajuus

Taneli Kuusiston säveltämä Martta ja Maria -kantaatti,
Suomalaisen Oopperayhdistys ry:n laulunharrastajat

Keräys Liberian NNKY:lle paikallisten naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin edistämiseen ja koulutukseen

Suomen NNKY-liiton keräystili Sampo FI3980001300704005 
Keräyslupa: Poliisihallitus 2020/2012/4279 päätös 11.2.2013. 

Lupa on voimassa 11.2.2013–31.12.2014 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Vapaa pääsy
Järjestäjät: Töölön seurakunta, Helsingin NNKY, Suomen NNKY-liitto

Tilaisuuden jälkeen coctail-vastaanotto ravintola Helkan Keittiössä, johon ilmoittautuminen 
22.4. mennessä osoitteeseen leila.variola@ywca.fi

Maailman NNKY-päivä 
24.4.2014
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