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Kannessa:
Tampereen Lokit on NN-
KY-taustainen partiolippukun-
ta tytöille. Se on perustettu 
vuonna 1927. Vartionjohtajana 
toimiva 15-vuotias Miina Aal-
tonen aloitti partion perheensä 
jalanjäljissä ekaluokkalaisena.– 
Partiossa kaikki on tosi kivaa. 
Olen oppinut täällä erätaitoja, 
ongelmanratkaisua vaikeassa ja 
kiireellisessä tilanteessa, luo-
vuutta ja organisointitaitoja.

16 Takakannessa: 
Hyvää kesää ja mukavia hetkiä 
NNKY-toiminnan parissa!

10
Oikaisu:
Edellisen lehden kansikuvassa 
oli Anu Malvinen.

merkitse 
jo nyt kalenteriisi:
NNKY:n ekumeeniset 
järjestöpäivät 
Oulussa 4.–5.10. 
Tervetuloa!
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Lomaillaan…

”Rakkaus ja vuoropuhelu pitävät ihmiset suhteissa ja ihmiset sekä 
suhteet elävinä ja liikkeessä.” (Osviitta 1/2014). Rakkaus ja hyvä 
vuoropuhelu näkyi ja tuntui talvella kaikissa NNKY:n aluetapaa-
misissa, ja päällimmäiseksi kokemukseksi jäi hyvä yhdessä teke-

misen meininki.

Ennen seuraavia aluetapaamisia pidämme kuitenkin vähän lomaa. Sana lo-
ma määritellään usein vain työn näkökulmasta. On ansaittua lomaa, pitämätön-
tä lomaa, lomapankkia, jonne talletetaan ansaittuja lomapäiviä. Mistä kaikesta 
pidetään lomaa? Mistä työtön pitää lomaa tai onko mielikuvituslomaa?

Ahkeroidessamme työssä, eläkkeellä, partiossa, vapaaehtoisina lomailu toivot-
tavasti rentouttaa. Silloin kun ollaan luovia ja nautitaan elämän uusista vivah-
teista, ei loman pituudella ole merkitystä. Kun aivoissa on tilaa jollekin uudelle ja 
kun se uusi virkistää, olemme jo pienellä lomalla.

Kävimme toimistonhoitaja Leila Variolan kanssa lii-
ton pitkäaikaisen työntekijän Siiri Riihon luona. Leila ja Sii-
ri ovat muutama vuosikymmen sitten olleet työtovereita.  Sii-
ri on ollut varsinainen näkijä ja tien raivaaja NNKY:ssä, hän 
on luottanut tulevaisuuteen ja jatkuvuuteen. Tunturikeimi-
ötä ei olisi olemassa ilman Siirin innostavaa toimintaa ja pai-

kallisten asukkaiden kanssa tehtyä luottamuksel-
lista ja hyvää yhteistyötä.  

Tunturikeimiö on hyvän työn hedelmä, jota on alusta asti kan-
nettu tunturikerhojen ja paikallisyhdistysten naisten rukouksissa. 
Hyvän hengen aistii, kun saapuu paikalle, ja Euroopan puhtaimman 

ilman saa kaupan päälle. – Tärkeintä on, että jokainen voi tun-
tea olonsa tervetulleeksi juuri sellaisena kuin on, kertoi Siiri. 
Tämä lause kuulosti oikealta levolta. 

Siirin tarmokkuutta maustaa hänen huumorintajunsa, 
hän on kuin Uppo-Nalle, joka voisi seisoa kumpparit vääris-
sä tassuissa. Toivotan mukavia lomatuokioita Uppo-Nallen 
kevätrunon sanoin: 
  Kevätpuro lorisee,
 Uppo-Nalle horisee.

  Kevätmietteissä hassuissa,
  kumpparit väärissä tassuissa.

Riitta Räntilä
Suomen NNKY-liiton järjestösihteeri

Sana loma 
määritellään 
usein vain työn 
näkökulmasta.
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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 yh-
teiskunnallisiin kysymyksiin ja 
hyvinvointiin sekä osallistumaan 
kansainväliseen järjestöyhteis-
työhön. 

Jäsenetuja ovat muun muas-
sa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja 
jäsenalennukset Tunturikei-
miöllä Muoniossa sekä Hotel-
li Helkassa Helsingissä.

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

www.ywca.fi 

Pääkirjoitus
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Muinaisen antiikin elä-
mäntapaan liittyivät 
olennaisesti kohtuus ja 
sen arvostaminen – 

edelleenkin loistavia ohjeita harmoni-
sen elämän saavuttamiseksi. Hyvin-
voinnin perusteista ”Aristoteleen listal-
ta” puuttui kylläkin työ. Antiikissahan 
vapaa mies ei arvostanut työtä, vaan 
katsoi sen kuuluvan orjille. Nykyihmi-
sinä tiedämme kuitenkin juuri työn an-
tavan merkitystä ja sisältöä elämääm-
me. Mutta loiko Jumala sunnuntait 
meille nukkumista varten?

Kolmasosan 
elämästämme nukumme
Jokainen tietää  kuinka hyvältä olo tun-
tuu kunnon yöunien jälkeen. Unitutki-
joiden mukaan jokaista kolmesta neljään 
valvottua tuntia kohti tarvitaan yksi tun-
ti unta, tarve on tietenkin yksilöllinen. 
Riittävä uni ikään kuin sekä korjaa ku-
luneen päivän rasituksia että antaa tu-
levalle päivälle lisää voimia ja vireyttä. 

Vaikka EU määrittelee elämäämme 
direktiiveillään, silti yhden – ainoan ja 
oikean – lepopäivän malliin ei koko Eu-
rooppa, saati ihmiskunta kaikessa vii-
saudessaan vielä 2000-luvullakaan yllä. 
Samalla, kun koko kristillisen maailman 
yhteinen lepopäivä on sunnuntai, viet-
tävät muslimit lepopäiväänsä perjantai-
na, juutalaisten lepopäivä on lauantai, 
sapattina tunnettu. Kaikilla suurilla 
maailmanuskonnoilla on yksi viikoittai-
nen lepopäivänsä, jonka sisältö on sama: 
tarkoituksena on siirtää katse arjesta jo-
honkin muuhun. Onko lepopäivänä pi-
tämämme sunnuntai siis meidän velvol-
lisuutemme vai oikeutemme? 

Herran päivään 
kuuluu valvominen
Vanhin kristillinen perinne sunnun-
tain vietossa korostaa Herran päivän 
viettoa valvomalla. Me ihmiset olem-
me Jumalan luomia, Jumalan kuvia. Ju-
malan rakkaus ilmentyy maan päällä 
keskeisesti juuri ihmisessä. Jumalan 
luomistyön tuloksena ihminen luotiin 
hyväksi, kuten kaikki muukin luomis-
työn tuloksena syntynyt. Syntiinlan-
keemuksessa pahuus sai valitettavasti 
otteen ihmisestä ja ihmiselämästä. 

Kuitenkin Jumalan rakkaus on täy-
dellistä. Jumala syntyi ihmiseksi, jot-
ta ihmisellä olisi mahdollisuus pelas-
tautua langenneesta tilastaan, täten 
siltana langenneen maailman ja Juma-
lan välillä on kristinusko. Ortodoksi-
nen kirkko käyttää monia luomakun-
nan eli langennen maailman aineita 
jumalanpalveluksissaan. Rukouspal-
veluksessa voi olla mukana vettä, öl-
jyä, viiniä, vehnänjyviä, pihkaa, hiiltä, 
eri metalleja, puuta, luuta tai kankai-
ta. Tässä toteutuu kirkon tehtävä joh-
taa luomakunta takaisin yhteyteen Ju-
malan kanssa yhteisessä kosmisessa li-
turgiassa. Jumalan luomistyö on yhä 
jatkuvaa ja jokaisen meistä Jumalan 
työtoverina olisi puettava sanoiksi luo-
makunnan kiitos Luojalleen. Raama-
tun mukaan luomistyönsä jatkoksi Ju-
mala kutsui ihmisen antamaan luo-
duille eläimille nimet ja tulemaan luo-
makunnan viljelijäksi ja varjelijaksi (1. 
Moos. 2:15, 2:19–20). 

Vaikka nykyihminen mielellään 
mestaroisi luomakunnan keskellä, oli-
si syytä aina muistaa, että maailma on 
edelleenkin Jumalan. Rukouksemme-

Hyvinvointi

Loiko Jumala sunnuntait 
nukkumista varten?

Vapaa-aika on yhä 
tärkeämmällä sijalla 
elämässämme, kun 
työtehtävät ovat 
muuttuneet entistä 
stressaavimmiksi 
ja henkistä hyvin-
vointiamme 
kuormittavimmiksi. 
Terveydellemme ja 
hyvinvoinnillemme 
välttämätöntä 
on lepo;kukaan meistä 
ei pärjää ilman unta. 
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kaan ei siis ole vain jotakin ainoastaan 
sunnuntaipäivään kuuluvaa, vaan se 
ulottuu joka hetkeen ja kaikkeen elä-
mässämme: kaikessa pyydetään Juma-
lan siunausta. 

Jumala loi maailman 
vaiheittain pyhittäen viikon 
seitsemännen päivän:
•	 ensimmäisenä päivänä Hän loi 

valon, 
•	 toisena päivänä Hän loi taivaan, 
•	 kolmantena päivänä Hän erotti 

maan vesistä sekä loi kasvit, 
•	 neljäntenä päivänä Hän loi au-

ringon, kuun ja tähdet, 
•	 viidentenä päivänä Hän loi me-

ren elävät ja linnut,
•	 kuudentena päivänä Hän loi 

maaeläimet, sekä miehen ja nai-
sen, 

•	 seitsemäntenä päivänä, sapatti-
na, Jumala lepäsi ja pyhitti päi-
vän lepopäiväksi. 

Sunnuntai on muiden keksimää. Ju-
malahan lepäsi luomistyönsä jälkeen 
seitsemäntenä päivänä ja siunasi sen 
ihmiskunnan yhteiseksi lepopäiväksi 
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seuraavasti: ”Ja Jumala siunasi seitse-
männen päivän ja pyhitti sen, koska 
Hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luo-
mistyöstänsä, jonka Hän oli tehnyt.” 
(1. Moos. 2:2–3). “Kuusi päivää tee työ-
tä ja toimita kaikki askareesi; mutta 
seitsemäs päivä on Herran, sinun Ju-
malasi, sapatti, silloin älä mitään as-
karetta toimita, älä sinä älköönkä si-
nun poikasi tai tyttäresi, sinun palve-
lijasi tai palvelijattaresi, sinun härkä-
si, aasisi tai muu juhtasi älköönkä 
muukalaisesi, joka sinun porteissasi 
on, että palvelijasi ja palvelijattaresi 
saisivat levätä niin kuin sinäkin. Ja 
muista, että itse olit orjana Egyptin 
maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, 
vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä 
ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden 
Herra, sinun Jumalasi, käski sinun 
viettää lepopäivää” (5.Moos.5:13–15). 

Sunnuntai – Jeesuksen 
ylösnousemuksen päivä
Hepreankielinen sana shabat merkit-
see ”lakata työnteko, levätä”. Jumala siis 
lakkasi luomistyöstään ja lepäsi seitse-
mäntenä päivänä pyhittäen sen päivän, 
sapatin, lepopäiväksi kaikille ihmisille 
(Mark.2:27). Kuusi päivää tehtäköön 
työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on 

sapatti, levon päivä, pyhä kokous; sil-
loin älkää yhtäkään askaretta toimitta-
ko, se on Herran sapatti, missä asutte-
kin” (3.Moos.23:1–3).

Sunnuntaista tuli lepopäivä vasta sen 
jälkeen, kun tuo päivä oli hyväksytty Jee-
suksen ylösnousemuspäiväksi. Sunnun-
tain vahvisti lepopäiväksi Rooman kei-
sari Konstantinos Suuri vuonna 351. Lo-
pullisen sinetin kristillinen sunnuntai 
sai Nikean kirkolliskokouksessa vuon-
na 787. Sunnuntain asema kaikkien yh-
teisenä lepopäivänä ei kestänyt pitkään. 
Suomen kieleen sana sunnuntai on lai-
nattu ruotsista ja sen merkitys viittaa 
auringonpäivän viettoon. Sen sijaan mo-
nissa kielissä kuten venäjän kielessä sun-
nuntai esiintuo kristikunnan läsnäoloa 
ja ylösnousemusta.

Herran päivänä, lepopäivänämme, 
meidän jokaisen on tarpeellista pysähtyä 
ja opetella kohtelemaan kaikkia muita ih-
misiä veljinämme ja sisarinamme. Jokai-
sen kristityn tulisi kohdella hyvin kaik-
kea luontoon kuuluvaa, kasveja ja eläimiä 
eikä olla mielivaltainen. 

Ja tehdä kaikki askareensa Jumalan 
kunniaksi – ei vain lepopäivänään tai 
sunnuntaina, vaan jokaisena elämänsä 
päivänä.

Sirkka Vepsä



6  NÄKYVÄ NAINEN◀

Tiesitkö, että NNKY on 
jo varhaisista toimintan-
sa vuosista lähtien tuonut 
maahamme monia uusia 
työtapoja ja aloittanut muun 
muassa ensimmäisenä 
suomalaisena naisjärjestönä 
partiotyttötoiminnan? Nykyi-
sin NNKY-taustaisia partio-
lippukuntia toimii yhä useilla 
paikkakunnilla.

Partio sai alkunsa Englannissa 
vuonna 1907, kun kenraalima-
juri Robert Baden-Powell jär-
jesti Brownsean saarella leirin, 

jossa hän kokeili kehittämäänsä poikien 
kasvatusjärjestelmää. Nopeasti myös 
tytöt pääsivät partioharrastukseen mu-
kaan. Nyt partiolaisia on lähes kaikis-
sa maissa yhteensä yli 40 miljoonaa.

Vain 20 vuotta ensimmäisen parti-
oleirin jälkeen perustettiin Tampereen 
NNKY:n siipien suojiin tyttöpartiolip-
pukunta Tampereen Lokit. Tänä päi-
vänä Tampereen Lokit on tunnettu jä-
sentensä erätaidoista. – Partion talvi-
kisoissa voitimme piiripronssin, piiri-
hopean ja SM-pronssin ja syksyllä 
SM-kultaa ja SM-pronssia, kertoo lip-
pukunnanjohtaja Hilja Mäkinen. – 
Viime vuonna olimme mukana TV:ssä 
Galaxin Partiomestareissa Lokkien ja 
veljeslippukuntamme Tampereen Kot-
kien yhteisellä sekavartiolla, ja voitim-
me kisan. Ohjelma oli suosittu ja saim-
me siitä näkyvyyttä. Valtakunnallises-
ti partioon tuli sen myötä paljon lisää 
jäseniä. 

Elämyksiä ja yhteiskunnallisesti 
merkittävää toimintaa
Partio on innostava harrastus, mutta 
myös kasvattavaa ja yhteiskunnallises-
ti merkittävää toimintaa. Jokaisen ikä-
kauden kasvatustavoitteet on määritel-
ty partio-ohjelmassa. Vähitellen parti-
olainen saa vastuutehtäviä, jotka kas-
vavat iän mukaan. Partiotoimintaa oh-
jaa yhteinen arvopohja, jonka lähtökoh-
tana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on 
velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, 

otin tuolloin tarhakaverini mukaan, ja 
tällä hetkellä kaikki ystäväni ovat mu-
kana partiossa. 

Hilja vuorostaan lähti 14-vuotiaana 
kahden kaverin mukana Lokkien pää-
siäisvaellukselle Lappiin, täysin ilman 
vaelluskokemusta. – Matkan jälkeen me-
nin mukaan Lokkien kokouksiin ja pian 
aloitin vartionjohtajana, jäin koukkuun. 

Partiossa oppii tekemällä
Mitä partiossa tehdään? – Partiossa 
kaikki on tosi kivaa. Olen oppinut tääl-
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NNKY:issä voi osallistua myös partiotoimintaan 

omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteis-
kuntaan ja ympäristöön. Kansainväli-
nen partioliike hyväksyy kaikki erilai-
set uskontokunnat ja uskonnonvapau-
den periaatteen. 

Partion voi aloittaa aikaisintaan si-
nä vuonna, jolloin täyttää 7 vuotta. Mo-
ni aloittaa partion ystävän innostama-
na, toisilla harrastus kulkee suvussa. 
Miina Aaltosen tie Tampereen Lok-
keihin kulki muun perheen jalanjäljis-
sä. – Äiti ja sisko ovat Tampereen Lo-
keissa, isä Tampereen Kotkissa. Itse 

– Partiossa kaikki on kivaa, vakuuttavat Tampereen Lokeissa tarpojien vartionjohtajana 
toimiva Miina (kuvassa vas.) ja lippukunnanjohtaja Hilja.

NNKY yhteistyössä
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Tampereen Lokkien 
lippukuntalippu.

Monipuolisessa harrastuksessa jaetaan vastuuta.
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lä erätaitoja, ongelmanratkaisua vaikeassa ja 
kiireellisessä tilanteessa, luovuutta ja organi-
sointitaitoja, kuvailee Miina. – Partiossa pää-
see tekemään monia erilaisia asioita, voi esi-
merkiksi päästä kiipeilemään, pelaamaan, 
harjoittelemaan erätaitoja ja kilpailemaankin 
niissä. Toisaalta partiossa pääsee myös rau-
hoittumaan. Vastuuta saa ja sitä annetaan sen 
mukaan, miten itse jaksaa ja haluaa. Voi pon-
nistaa vaikkapa piiritasolle tai Suomen Par-
tiolaisiin saakka koulutusten ja käytännön 
opin turvin, Hilja kannustaa. 

Hiljan elämälle partio antoi tavallaan aivan 
uuden suunnan. – Monta asiaa olisi tullut teh-
tyä partiosta huolimatta, mutta partio on tuo-
nut paljon uutta. Olen oppinut itsevarmuutta 
ja johtamista, ja osaksi alanvalintani, ruotsin- 
ja luokanopettajan opinnot, olen löytänyt par-
tion kautta. Olen saanut läheisiä, eri-ikäisiä ys-
täviä, Miinankin kanssa olemme hyviä kave-
reita, vaikka meillä on 9 vuoden ikäero. Tam-
pereen NNKY:ssä työskentelevän Marjatta 
Muilun kanssa jaan lippukunnan asioita. 
Saamme NNKY:ltä tilat sekä Marjatan arvok-
kaan työpanoksen, meiltä nuoria siirtyy myös 
Tampereen NNKY:n toimintaan mukaan. 

Lomalla partiossa
Miinan ja Hiljan kesään ja lomaan kuuluu 
partio. – Meistä jokainen osaa lomailla, mut-
ta partio on myös lomaa! Itse osallistun par-
tion Suurjuhlaan Kouvolassa, jonne on nyt il-
moittautunut lähes 8 000 osanottajaa. Olen 
kesätöissä lasten leirillä ja loput lomasta me-
nee partion kanssa tai ainakin ajattelen par-
tiota, nauraa Hilja. Myös Miinan lomaohjel-
maan kuuluvat partion leirit ja retket. Vael-
luksilla puhelin laitetaan kiinni, rentoudu-
taan ja irrottaudutaan arjesta. Kansainväli-
siä kokemuksia on luvassa ensi vuonna, jol-
loin järjestetään jamboree Japanissa. Muihin 
kansainvälisiin seminaareihin voi päästä 
myös NNKY:n kautta.

Entä mitä tekemistä Miina ja Hilja suosit-
televat lomalla niille, jotka eivät vielä ole par-
tiossa? – Tulkaa vierailupäiville, evp:t eli ei 
vielä partiolaiset ovat tervetulleita suurjuh-
laan, tapahtumiin ja kisoihin. Lisätietoja voi 
kysyä lähimmästä lippukunnasta, yhteystie-
dot löytyvät kotisivuilta www.partio.fi/par-
tiohaku. Lokkien sivut ovat osoitteessa www.
tampereenlokit.fi. Myös äidit ja isät voivat tul-
la mukana ja tutustua samalla itsekin par-
tioon. Ja jollette pääse partiotapahtumiin, 
menkää metsään ja kulkekaa luonnossa!

Mari Hyttinen

NNKY:issä voi osallistua myös partiotoimintaan 

NNKY:n vuotuisen tunnustus-
palkinnon saivat Suomen Parti-
olaisten Value Based Leadership 
-koulutusohjelma (6 000 euroa) 
ja Havis Amandan Nuorkauppa-
kamari (4 000 euroa). 

Palkinnon  teemana oli tänä 
vuonna johtajuus. Molemmat pal-
kitut kouluttavat nuoria johtajuu-
teen ja kansainvälisyyteen ja an-
tavat heille monipuolisia eväitä 
nykyajan johtotehtäviin sekä 
oman itsensä kehittämiseen.

Maailman NNKY-päivä 
Temppeliaukion kirkossa
NNKY:n tunnustuspalkinto luo-
vutettiin Maailman NNKY-päivän 
tilaisuudessa Temppeliaukion kir-
kossa Helsingissä 24.4. Ohjelmas-
sa kuultiin Taneli Kuusiston sä-
veltämä Martta ja Maria -kantaa-
tin Suomalaisen Oopperayhdistys 
ry:n Laulunharrastajien esittämä-
nä, säestyksestä ja tilaisuuden lop-
pumusiikista vastasi pianotaiteili-
ja Risto Kyrö. Kantaatti oli alun-
perin tilattu Suomen NNKY-liiton 
50-vuotisjuhlaan. Puheessaan toi-
mittaja Anne Lagerstedt kertoi 
kantaatatin aikanaan saamasta hy-
västä vastaanotosta.

Suomen Partiolaiset kou-
luttaa tulevaisuuden suuria 
naisjohtajia
Value Based Leadership -koulutus 
on suunnattu eri järjestöjen 
20–25-vuotiaille nuorille johtajil-
le. Koulutuksen tarkoituksena on 
kehittää nuoria arvojohtajina se-
kä antaa heille kansainvälisiä ko-
kemuksia. Seuraava koulutus 
käynnistyy syksyllä 2014, lisätie-
toja: www.partio.fi/vbl.

Havis Amandan Nuor-
kauppakamari edistää 
yhteiskunnallista vaikut-
tamista
Kokonaan naisjäsenistä koostuva 
Havis Amandan Nuorkauppaka-
mari edistää 18–40-vuotiaiden jä-
sentensä johtamistaitoa, sosiaalis-
ta vastuuta, yhteiskunnallista ta-
sa-arvoa, työn ja perheen yhdistä-
mistä sekä kansainvälisyyttä. Työ-
kaluja käytännön johtajuustyöhön 
antavat mm. vuosittain vaihtuvat 
luottamustehtävät sekä Suomen 
Nuorkauppakamarin johtajuus-
polku. Lisätietoja: www.havisa-
manda.com.

Mari Hyttinen
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NNKY palkitsee toiminta-ajatuksensa mukaisia, naisten ja tyttöjen hyvin-
vointia edistäviä toimintoja NNKY:n tunnustuspalkinnolla. Vuoden 2014 
palkinnon Havis Amandan Nuorkauppakamarille ja Suomen Partiolaisten 
Value Based Leadership -koulutukselle luovutti liiton puheenjohtaja Tuuli 
Raamat (kuvassa vas.)

NNKY:n tunnustuspalkinto 
tukee johtajuuteen kasvua
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Euroopan historian professori 
Laura Kolbe Helsingin yliopis-
tosta paljasti, miksi suomalai-
nen nainen ei luota mieheen 

Suomalaisen naisen historiaa – 

myytit ja todellisuus
Näkyvä Nainen -luentosarja 
on tämän kevään aikana 
koonnut eturivin asiantuntijoita, 
näkyviä naisia, puhumaan 
NNKY:lle tärkeistä aiheista 
hotelli helkan saarni-saliin. 
Laura Kolbe alusti huhtikuussa 
suomalaisen naisen noususta 
kohti tasa-arvoa ja maalis-
kuussa Tarja Cronberg saattoi 
kuulijat kansainvälisiin 
tunnelmiin nojatuolimatkalleen 
maailman ääriin. 

Näkyvä Nainen -luentosarja

elättäjänä kuten monissa muissa Eu-
roopan maissa vielä tehdään.

– Tänä kriittisenä aikana nationa-
lismi on jälleen vahvasti nousussa.  Jo-
kaisella kansakunnalla, suvulla tai yh-
teisöllä on oma kronologinen kerto-
muksensa, joka koostuu mm. muistois-
ta, myyteistä ja juoruista. Hyvä tarina 
on aina paras.  Suomi on sosiaalisten 
kerrostumiensa summa ja kriisien yh-
teen hitsaama kansakunta. Kertomuk-
sia juhlistavat muistopäivät, monumen-
tit ja eepokset. Suomalaisen nykynai-
sen ei ole vaikea samastua Kalevalan 
vahvoihin naisiin. 

Suomessa selkein raja ihmisten vä-
lillä on kulkenut maaseudun ja kaupun-
gin välillä. Nopea siirtyminen varsin-
kin sotien jälkeen maalta kaupunkiin 
on merkinnyt usein sekä sosiaalista 
nousua kuin myös ahdistavaa hauraan 
egon suojelua väkijuomin. 

Ruotsi ja Tanska ovat olleet voimak-
kaammin sääty-yhteiskuntia kuin Nor-

ja ja Suomi. Opintie on ollut suomalai-
sen naisen nousun väylä. Naiset saivat 
täydet opinto-oikeudet yliopistoon vuo-
desta 1901 ja heidän muutkin oikeuten-
sa kohenivat asteittain kohti suurem-
paa vapautta ja tasa-arvoa, joka mah-
dollisti itsenäisen elämän ilman mies-
ten holhousta. Moni nainen nousi jo 
1800-luvulla merkittävään asemaan. 
Esimerkiksi filosofian tohtori Tekla 
Hultin, joka on toiminut mm. Suomen 
ensimmäisenä naistoimittajana, saa ke-
sällä nimikkoaukion Sanomatalon vie-
reen Helsinkiin.  

Onko ”naiseus” sittenkään 
yhdistävä tekijä?
Naisten emansipaatio Suomessa oli 
ponnistelua ”paremman tulevaisuuden 
puolesta” miesten rinnalla.   Suomessa 
on poikkeuksellinen osallistuneisuus 
sukupuolittain eriytymättömiin kan-
salaisjärjestöihin ja puolueisiin. Kuiten-
kaan politiikan ja ay-liikkeen piirissä 

Professori Laura Kolbe kertoi kiinnostuneelle yleisölle  suomalaisten naisten sisäänrakennetusta emansipaatiosta, joka oli taistelua  
”paremman tulevaisuuden puolesta” miesten rinnalla, ei heitä vastaan.
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Opintie on ollut 
suomalaisen 
naisen nousun 
väylä. 

– Äitini ja anoppini tekivät lomalla mielettömästi hommia jopa 
mökillä. Minun sukupolveni on oppinut ottamaan vapaa-ajan 
”iisisti”. Lepo on tavattoman tärkeä. Itse pidän kiinni viikon-ö
lopuistani, eikä mökilläni pidetä työleiriä, professori 
Laura Kolbe kertoo.

Europarlamentaarikko Tarja Cronberg asuu Teerisaaressa, 
tekee työtä Brysselissä ja Strasbourgissa ja majoittuu Hotelli 
Helkaan aina kun on Helsingissä. Päivä jona ei tarvitse 
pakata, on ylellisyyttä.

naisryhmien intressit eivät ole aina yh-
teneväiset. Siksi naisilla on myös omia 
naiserityisiä järjestöjä kuten Suomen 
Naisyhdistys (per. 1884) ja NNKY (per. 
1896). Äänestämiskäyttäytymisessään 
moni on joutunut valitsemaan puolu-
een ja solidaarisuuden oman sukupuo-
lensa väliltä. 

– Suomalaisten naisten itsetunto on 
ylikorostunut. Olen asunut perheineni 
p.o. Hollannista, joka on oikea kotiäiti-
maa. Kirjoitin siellä kirjaa kotiolossa, 
mutta jouduin Suomessa selittämään 
miksi en ollut töissä. Suomalaisnaisille 
tärkeitä ovat oma tili ja ammatti: ”Ukot 
kuolevat sodassa, alkoholismiin tai muu-
ten vaan, ja me joudutaan hoitamaan 
kaikki asiat kuitenkin.” Tätä ei hollanti-
lainen tajua.

Miten miekat 
taotaan auroiksi
”Aloittelevana luomuviljelijänä opette-
lin säilömään ilman sähköä. Tutkijana 
hahmotin teknologian vaikutusta ar-
keen kylmän sodan aseteollisuuden 
alasajossa ja maaseudun tietotuvissa. 
Aluekehittäjänä olin mukana rajaseu-
dun murroksessa”. Näin kuvailee koke-
muksiaan europarlamentaarikko, toh-
tori Tarja Cronberg kotisivuillaan. 

Kun Tarja Cronberg muutti väliaikai-
sesti miehensä kanssa 1970-luvulla 
USA:han, hän pääsi töihin YK:hon, mut-
ta hänellä ei ollut täysivaltaisen ihmisen 
oikeuksia: hän ei saanut puhelinliitty-
mäsopimusta, ei pankkitiliä eikä edes 
pääsyä sairaalahoitoon ilman aviomie-
hen valtuutuksia. Vastapainoksi Tarja 
Cronberg alkoi suunnitella Amerikkaan 
naisille omaa pankkia. – Kun pankit sai-
vat selville hankkeeni, niin yhdessä yös-
sä USA:n pankit antoivat luvan naisille 
perustaa oman tilin. Omaa pankkia ei 
sitten tarvinnut perustaa. 

YK:ssa Cronberg osallistui Brasilian 
faveloiden parantamiseen tähtäävään 
yhdyskuntasuunnitteluun. YK ehdotti, 
että jos valtio kustantaa kunnallistek-
niikan ja rakennusmateriaalit, ihmiset 

voisivat itse rakentaa koteja itselleen 
valtion tontille. 

Feministiteologia 
Iranin naisten turvaksi?
Kylmän sodan päätyttyä Cronberg tut-
ki sekä Venäjällä että USA:ssa miten so-
tateollisuus muutetaan siviilituotannok-
si. Venäjän Permissä hän tutustui nai-
siin, jotka olivat arvostettuja tykistöjär-
jestelmien suunnittelijoita ja tekijöitä.  – 
Luulin että naiset siirtyisivät mielellään 
suunnittelemaan ja valmistamaan ko-
dinteknologiaa, josta heillä oli valtava 
pula, mutta ”miekkojen takominen au-
roiksi” ei ole ollut ihan niin yksinkertais-
ta. He olivat hyvin ylpeitä työstään, jos-
kaan lapsilleen he eivät tarkalleen ker-
toneet mitä he tehtaissa valmistivat.

Poliittisella kentällä Cronberg on eri-
koistunut puolustus- ja turvallisuusky-
symyksiin, erityisesti ydinaseriisun-
taan. Hän on Euroopan parlamentin 
Iran-delegaation puheenjohtaja. Vaik-
ka huivi on puettava jo lentokoneessa, 
ovat iranilaisnaiset vapaampia kuin esi-
merkiksi saudisisarensa. – Iranin femi-
nistit keskittyvät Koraanin uudelleen-
tulkintaan, sillä Iran on äärimmäisen 
uskonnollinen yhteiskunta. 

 Anne Lagerstedt
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Naiset jotka tulevat konflik-
tialueilta kertovat, että hei-
dän on todella vaikeaa 
päästä neuvottelupöytiin. 

Naiset vain ”unohdetaan” ja sysätään 
syrjään. Useissa maissa on tosin vaikea-
ta löytää ihmisiä, jotka osaavat kirjoit-
taa tällaista asiakirjaa.  

– Miehet saadaan näkemään naiset 
tasa-arvoisina näyttämällä miten mie-
het itse hyötyvät asiasta. Suomi ja Nor-
ja muuttuivat talousmahdeiksi, kun ne 
ottivat ensimmäisinä maina naiset mu-
kaan yhteiskunnan rakentamiseen. 
Maissa, joissa on paljon naisia eduskun-
nassa, on vähemmän konflikteja, tote-
aa Suomen 1325-verkoston koordinaat-
tori Elina Hatakka. 

– Ongelma on asenteissa. Esimer-
kiksi eräässä teknisessä korkeakoulus-
sa vanhat professorit antoivat aina mie-
hille parempia arvosanoja. Kun koepa-
perista ei voinut enää nähdä sukupuol-
ta, ongelma poistui. – Voimme sanoa, 
että Suomi on maailman demokraatti-

Naiset 
päättämään 
rauhanehdoista
Naiset lapsineen kärsivät eniten sodista, mutta 
pääsevät vähiten vaikuttamaan konfliktien jälkikäsittelyyn. 
siksi on erittäin tärkeää, että naiset pääsevät mukaan 
päättämään rauhanehdoista.

sin maa, sillä miltei puolet kansanedus-
tajista on naisia ilman mitään kiintiöi-
tä. Mikään muu maa ei yllä samaan. Tä-
mä on vahvojen naisjärjestöjen ansio-
ta, jotka ovat edistäneet tärkeitä asioi-
ta kuten lasten päivähoito, Elina Hatak-
ka toteaa.

Naisten asema 
tärkeä rauhankysymys
YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi yk-
simielisesti lokakuussa 2013 uuden pää-
töslauselman 2122 koskien naisia, rau-
haa ja turvallisuutta. Uuden päätöslau-
selman keskiössä ovat naisten osallis-
tumisen vahvistaminen ja sukupuolten 
tasa-arvon merkitys rauhan ja turval-
lisuuden edistämisessä. Päätöslausel-
ma sisältää konkreettisia toimenpitei-
tä, kuten tasa-arvoasiantuntijoiden ja 
naisten määrän lisäämistä rauhanväli-
tyksessä, YK:n rauhanturvaoperaatiois-
sa ja rauhanneuvotteluissa. Lisäksi pää-
töslauselma korostaa naisten johtajuut-
ta ja ajantasaisen tiedon ja analyysin 
tarvetta konfliktien vaikutuksista nai-
siin ja tyttöihin.

– YK:n päätöslauselma 1325 on kui-
tenkin vielä vain paperia. Se pitää so-
veltaa käytäntöön! 17 EU-maalla on toi-
mintasuunnitelma miten sopimus pan-
naan täytäntöön. Suomen toiminta ra-
joittuu pelkkään ulkomaiseen toimin-
taan. Kaikkien niiden suomalaisten mi-
nisteriöiden, jotka ovat tässä mukana, 
pitää sitoutua tähän myös rahallisesti, 
ulkoasiainneuvos Riitta Resch vaatii.

Anne Lagerstedt

YWCA maailmalla

YK:n 
turvallisuusneuvoston 
päätöslauselma 1325 
korostaa naisten 
johtajuutta.

Suomen NNKY-liitto 
mukana Suomen 
1325-verkostossa 
 YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 Naiset, rau-
ha ja turvallisuus tavoitteena on 
suojata naisia ja tyttöjä aseellisis-
sa selkkauksissa ja konflikteissa. 
Naisia ja tyttöjä ei nähdä enää pel-
kästään uhreina vaan myös aktii-
visina toimijoina, joilla on oikeus 
osallistua rauhanrakennukseen ja 
konfliktien ehkäisyyn.

Eri maissa on syntynyt kansa-
laisjärjestöjä ja niiden verkostoja 
edistämään päätöslauselman to-
teuttamista. Suomen 1325-ver-
kosto on osa tätä kansainvälistä 
liikettä, johon kuuluu ihmisoi-
keus- ja tasa-arvotyötä tekeviä 
järjestöjä Suomen NNKY-liitto 
mukaan lukien sekä konfliktintut-
kijoita eri yliopistoista. 

Verkoston tavoitteena on edis-
tää YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 Naiset, 
rauha ja turvallisuus toimeenpa-
noa Suomessa mm. seuraamalla 
toimintaohjelman toteuttamista 
sen toimeenpanosta vastuussa 
olevissa ministeriöissä sekä kar-
toittamalla ja levittämällä aihe-
piiristä tehtyjä tutkimuksia ja 
koulutusta. 
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Det började för ungefär fem 
år sedan, en av de driftiga 
kvinnorna i Helsingfors 
KFUK kastade fram idén 

om att starta någon form av kultur-
verksamhet för föreningens medlem-
mar. Frågan var, hur skulle verksam-
heten se ut. Kulturen finns ju runt 
omkring oss hela tiden, i alla skeden 
av vårt liv men vad skulle vara rele-
vant för just vår förening? Det visade 
sig vara en bra idé att dra igång den 
så kallade Kulturklubben i Helsing-
fors KFUK, en klubb som är öppen 
för alla medlemmar och intresserade 
vänner, en klubb som från början 
startade som ett försök till nyskapan-
de verksamhet och ett attraktivt al-
ternativ även för de medlemmar som 
kanske inte annars hittat något eget 
sammanhang i föreningen. Flera 
medlemmar har aktiverat sig i fören-
ingen tack vare Kulturklubben och 
många nya ansikten har dykt upp och 
blivit medlemmar i föreningen den-
na väg. En av de viktigaste egenska-
perna Kulturklubben har, är just att 
den är öppen för alla och lätt att kom-
ma med i, kravlös gällande deltagan-
de, det stod klart från början då verk-
samheten började ta form.

Kulturklubben har samlat  med-
lemmarna till teaterbesök både på 

stora och små teatrar i Helsingfors 
men även till ett skådespel i förenings-
hemmet. Också filmbesök på biograf 
har förekommit. Teman som behand-
lats under kulturtillfällena har bl.a. 
varit tro, religion, människohandel 
samt kvinnors situation och ställning 
i olika delar av världen. Det senaste 
Kulturklubben gjorde var ett besök 
till Svenska Teatern i mars då vi såg 
pjäsen Kvinna till salu efter att vi del-
tagit i en workshop om människohan-
del och prostitution.

Konceptet är enkelt, vi tar del av 
ett kulturevenemang som rör ett för 
oss meningsfullt ämne och behand-
lar det alltid med en diskussion eller 
workshop antingen före eller efteråt. 
Det har visat sig vara viktigt att få 
ventilera och diskutera med andra 
som upplevt samma pjäs eller film 
som man själv.

För första gången har vi i Helsing-
fors KFUK gått in för att arbeta med 
kulturklubben som ett långsiktigt pro-
jekt och spanar redan nu in lämpliga 
evenemang för slutet av året samt för 
nästa år. Alltför spikat program vill vi 
ändå undvika så att det finns rum för 
intressanta projekt som någon gång 
kan dyka upp på rätt så kort varsel.

Christina Elving-Andersén
Helsingfors KFUK

Inspirerade av kulturen

KFUK – Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor

HSP – Erityisherkkä ihminen
Elaine N. Aron. Nemo.
 Suomalaisia pidetään usein ujoina. 
Vai olisimmeko pikemminkin erityis-
herkkiä? Erityisherkällä ihmisellä on ri-
kas sisäinen maailma ja voimakas eläy-

tymiskyky, mutta ympäris-
tön häly, kiire sekä muiden 
ihmisten odotukset rasit-
tavat liikaa. Silloin hänen 
suorituksensa kärsii ja hä-
nellä on vahva halu vetäy-
tyä itsekseen rauhoittu-
maan. Muut saattavat täl-
löin pitää henkilöä vaativa-
na, herkkänahkaisena, 
poissaolevana tai ujona. 
Psykoterapeutti Elaine 

Aronin mukaan erityisherkkiä ihmisiä 
arvioidaan olevan noin viidennes väes-
töstä. Taipumus herkkyyteen on ge-
neettinen, ja ominaisuuden haittavai-
kutuksia voidaan vahvistaa ymmärtä-
mättömällä kasvatuksella ja kohtelulla. 
Herkkyys on kuitenkin voimavara, sil-
lä useimmat erityisherkistä ovat lahjak-
kaita, tarkkanäköisiä, intuitiivisia, tai-
teellisia ja älykkäitä. 

Kun synnytys pelottaa
Rouhe, Saisto, Toivanen, Tokola. 
Minerva.
 Sanotaan, että synnytystarinat ovat 
naisten sotajuttuja. Punnitaanko siis 
naisen urheus kyvyssä kestää synnytys-
kauhut? Synnytys pelottaa aivan erityi-

sesti niitä, joiden oma suh-
de äitiin on jäänyt vailli-
naiseksi ja perusturvalli-
suus vähäiseksi. Myös sek-
suaalisen väkivallan ja hy-
väksikäytön (usein tiedos-
tamattomat) muistot ai-
heuttavat vakavaa haittaa. 
Kirjan ”Kun synnytys pe-
lottaa” tavoite on saada se-
kä ensisynnyttäjät että 
konkarit luottamaan it-

seensä synnyttäjänä ja äitinä. Tieto ei 
tässä tapauksessa lisää tuskaa, onhan 
pelko pahin synnytyksen pilaaja. On 
hienoa, että Suomessa on kehitetty 
1990-luvun puolivälistä alkaen synny-
tyspelon hoitoa enemmän kuin missään 
muualla maailmassa. 

Tekstit: Anne Lagerstedt

Kirjoja, kirjoja
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Vaikka loma tarjoaakin tau-
on arjesta, se voi olla myös 
stressin lähde. Joulun alla 
on kiire hankkia lahjoja, 

suunnitella ruokalistaa ja koristella ta-
loa. Ilmojen lämmetessä taas on kevät-
siivouksen aika. Lisäksi pitää hoitaa tal-
ven runtelema kesämökki kuntoon. 
Nuoret taas etsivät kuumeisesti työ-
paikkaa loman ajaksi ansaitakseen yli-
määräistä taskurahaa tai suorittaak-
seen pakollisia työharjoitteluja pois al-
ta. Ehkä edessä on matka jonnekin, jo-
ten pitää pakata, hoitaa rokotukset kun-
toon, uusia passi, pyytää joku kastele-
maan kukkia, viedä lemmikit hoitoon… 
Puhumattakaan sitten lukuisista rippi-
juhlista ja muista kissanristiäisistä, joi-
hin pitää hankkia kukat ja lahjat.

Ristiriitaisista tunteista huolimatta 
lomasta jaksaa aina olla iloinen. Suur- 
siivouksen jälkeen on mukava ihastella 
omaa kädenjälkeään ja lanttulaatikon ai-
heuttama riita unohtuu, kun pääsee 
availemaan lahjoja. Pitkän lennon jäyk-
kyys kaikkoaa hotellin uima-altaalla, ei-
kä huonopalkkainen kesätyökään jaksa 
masentaa terassien viimein auetessa.

Kuten kaikkien hyvien konserttien, 
myös loman pitää päättyä. Kaikista 
haasteistaan huolimatta loma on tullut 

tarpeeseen. Silmäpussit ovat pienenty-
neet, jatkuvasti pirisevän puhelimen ai-
heuttamat haamuäänet ovat hiljenty-
neet ja tunnemme olomme levänneik-
si. Yhteiskuntamme on kiireisempi 
kuin koskaan, joten vaadimme aina vä-
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lillä pientä tuumaustuokiota, jotta jak-
samme kohdata jälleen jokapäiväiset 
haasteet. Koulujen alettua ja työn lo-
massa kukaan ei muistele vähäisiä ta-
kapakkeja, vaan sitä, kuinka mukavaa 
oli olla hetken poissa sorvin äärestä. 

Saana Torniainen

Loma. se sana soi korvissa kuin kaunis 
sinfonia. Laskemme siihen päiviä, jotta 
odotus tuntuisi lyhemmältä, suunnittelemme 
sen viettoa kuukausia etukäteen ja jaamme 
suunnitelmiamme muiden kanssa vuoden 
pimeinä hetkinä. Välillä sinfoniaan voi 
kuitenkin eksyä riitasointu.  

...kuinka 
mukavaa oli olla 
hetken poissa 
sorvin äärestä. 
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Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palsta

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
Tilaisuudet toimitilassa, Mechelinin-
katu 15 A 8, ellei toisin mainita.
Soita Helsingin NNKY summeria
alaovella.

Tyttöleiri 7–13-vuotiaille Bengtsä-
rin saarella 23.–27.6. Ilmoittautumi-
set kotisivuillamme www.hnnky.fi.
Nukketeatterikurssi 3.–5.6. Sjökul-
lan torpalla. Lisätiedot Jenni Kangas-
mäki tyttotyo@hnnky.fi, p. 045 860 
0922.
Syksyn muskarit keskiviikkoisin 
3.9.–10.12. Agricolan kirkolla. Ryhmiä 
0–6-vuotiaille. Uutuutena soitin-
muskari 6–vuotiaille. Lisätiedot toi-
mistolta.
Ilmoittautuminen syk-
syn ikoninmaalaus-
kurssille on käyn-
nissä. Lisätiedot 
toimistolta.
Anna aikaasi 
tytöille! Ker- 
honohjaajia 
haetaan kaudel-
le 2014–2015. Lu-
vassa mm. avoimia 
tyttökerhoja, kokka-
usta, teatteria. Ohjaus 
tapahtuu tyttöjen koulupäi-
vän jälkeen. Innostuitko? Ota roh-
keasti yhteyttä toimistolle, niin ju-
tellaan lisää.
Syksyn Kamalat äidit -ryhmästä 
lisätietoa kotisivuillamme.

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 30.5.2014 asti  

 ma–pe klo 9–13.   
  Kesällä tilojen varaus 
  puhelimitse.

”Ripukasta rintasolki”-tuunaus-
kerho pe klo 16–19, kaikenikäisille 
naisille ja tytöille nukketaiteilija Ma-
rinan johdolla.
”Sapuskasiskot”-monikulttuu-
rinen kokkikerho ti 27.5. klo 17–20.
Kirppismyyjäiset pe 29.8. klo 16-20 
ja la 11.10. 10–15.
MLL:n perhekahvila pe klo 9–12.
Ilmoitamme tulevista tapahtumista 
Heilissä.
Hyvää kesää kaikille!

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

Eira Paunu Symposi-
um: Ensimmäinen nai-

nen su 25.5. klo 15. 
Eira Paunu – Opti-
ma Magistra Vi-
tae -kirjan julkis-
tamistilaisuus.
Toinen Kama-
lat äidit -ver-

taisryhmä mur-
rosikäisten lasten 

äideille alkaa elo-
kuussa, tiedustelut toi-

minnanohjaajalta.
Säännöllinen toiminta jatkuu syys-
kuussa.
Avoin kohtaamispaikka aamiai-
sineen joka ti alkaen 2.9. klo 9-11, oh-
jelmapitoinen aamiainen 5 €.

Exodus-raamattupiiri noin kerran 
kuussa to klo 17 ohj. Heidi Watia.
Kirjapiiri I joka kuun 2. maanantai 
klo 13 8.9. alkaen, ohj. Mirja Knuutti-
la ja Anita Särkkä.   
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18 2.9. 
alkaen, ohj. Pirjo-Liisa Sillgren.
Latinanpiiri joka kuun 2. ti klo 18, 
9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12., ohj. Pirkko Sin-
tonen.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä. Pe klo 13 5.9., 
3.10., 7.11. ja 5.12. 
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Harjoitukset noin joka 
toinen viikko, ti, ke tai to. Kysy lisää.
Tuunaus- ja taidetyöpaja kerran 
kuussa erikseen ilmoitettuina ajan-
kohtina. Tuunataan vanhasta uutta, 
taiteillaan, nykerretään ja askarel-
laan. www.facebook.com/tuunaus-
kerho.
Musiikkileikkikouluryhmät kes-
kiviikkoisin, 50 € lukukausi
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
syyslukukausi alk. 75 €, Jasmin Kau-
tela
Partiolippukunta Reippaat ty-
töt, 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 parkkipai-
kalla. Tule ulkoilemaan yhdessä! Sa-
malla voit halutessasi tuoda 5-sent-
tisiä Pienimmän lantin yhteisön hy-
väksi.

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.
ITU- ja naistenpiirit ilm. paikallis-
lehdissä.

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

Ti 13.5. klo 14.30 Äitiyden Kiemurat
Su 18.5. klo 18.30 Jäsen ilta
Ti 27.5. klo 14.30 Äitiyden Kiemurat
Ke 4.6.  klo 8–13  Markkinakahvila
Ke 2.7.  klo 8–13  Markkinakahvila
To 3.7.  Kesäteatteri
6.8. klo 8–13  Markkinakahvila
31.8. klo 18.30 Jäsenilta
Cetor-kirpputori toukokuussa, hy-
väntahdonpöytä.
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
 leena.parkkonen@luukku.com 

Viipuri-ilta to 22.5. srk-keskukses-
sa. Iltaan kutsutaan mukaan vanho-
ja viipurilaisia, joiden kanssa muis-
tellaan, tarinoidaan, katsellaan ku-
via ja laulellaan vaikka karjalaisia lau-
luja! Kahvin kanssa toivotaan järjes-
tyvän aitoja karjalaisia rinkeleitä ja 
venäläistä suklaata.

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

Tykkää: 

www.facebook.com/

SuomenNNKY 
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Visbyn risteily (su–ti 3.–5.8.2014). 
Laivamatka m/s Silja Europalla. Kau-
nis ja ihastuttava ruusujen Visby se-
kä Gotlannin kulttuurikierrokset.

Adventtimatka Prahaan ja Dres-
deniin pe–ma 28.11.–1.12.2014.
Jäsentemme toivomuksesta teem-
me marras–joulukuun vaihteessa 
adventti- ja joulutorimatkan kah-
teen kauniiseen Keski-Euroopan 
kaupunkiin Prahaan ja Dresdeniin.

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

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 15
  käyntiosoite Isokatu 15
  90100 Oulu 
  toiminnanohjaaja 040 751 4480 
  nnky.oulu(at)co.inet.fi
Seuraa ilmoittelua kotisivuilla www.
ywca.fi (valitse NNKY:n paikallisyh-
distys, Oulun NNKY). Tykkää myös 
Facebookissa.

Avoimet ovet, monikulttuurinen 
naisten kerho torstaisin klo 14.30–17, 
to 12.6. saakka.
Meri Tuuli Calamniuksen näytte-
lyssä (18.5. asti) esillä tauluja ja käsin-
sidottuja kirjoja. 
Kirpputori avoinna torstaisin klo 
16–18 Asemakatu 16:ssa 12.6.2014 
saakka.

Tulossa syksyllä:
Koskettelukirja-ryhmä ke 6.8. klo 
17, kokoontumiset joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko. Monikult-
tuurinen naistenryhmä to 21.8. klo 
14.30 alkaen. Avoimet ovet. Kaikki 
tervetulleita kahvittelemaan ja jut-
telemaan.
Muut viikoittaiset ryhmät 1.9. (vko 
36) alkaen: 
Maanantaisin klo 13 käsityökerho. 
Keskiviikkoisin klo 13 kädentaito-
jen ryhmä. 
Keskiviikkoisin klo 19 hiljaisuuden 
rukoushetki tuomiokirkon kryptas-
sa, rukousta, hiljaisuutta, Taize-lau-
luja. 
Uusi Kamalat äidit -vertaisryh-
mä aloittaa 1.10. klo 17 Tupoksella, 
Kauppakaari 1, erityisesti kutsutaan 
liminkalaisia ja tyrnäväläisiä äitejä. 
Voit ilmoittautua jo nyt! Ryhmä on 
tarkoitettu murrosikäisten lasten äi-
deille. Lisätietoja ritva.sassali@evl.fi. 
Tiedustelut Kamalat äidit -toimin-
nasta projektityöntekijä Maarit Pel-
toniemi, maarit.peltoniemi@co.inet.
fi tai p. 0400 520 800. Ajankohtaiset 
tiedot ryhmistä osoitteessa www.
ywca.fi -> NNKY:n paikallisyhdistyk-

set -> Oulun NNKY ja www.kamala-
taidit.fi.

PIrKKALAN NNKY
➽  Tuula Talikainen
  p. 0400 636 524 
Lähetyspiiri parittoman viikon ti 
klo 13–15 Pirkkalan kirkon kerhota-
lossa.

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

Kiitos elämän lahjasta, Itu-työn 
10-vuoti juhlaseminaari NMKY:n 
sali 10.–12.10.2014, John Wyatt ja Jen-
ny Baincs.
Seminaari yhteistyökumppaneille to 
9.10. klo 12-15, Puistosali.

TOIMINTARYHMÄT alkavat vii-
kolla 36.
Gospel-lattarit™ -ohjaajakoulu-
tukset:
16.–18.5. Tempo eli edistyneet. 
23.–25.5. Into eli uudet ja aloittelijat.
21.–24.8.Gospel-lattarit™ 
Gospel-lattarit™ -leiri, Tampere 
22.–24.8. Tied. ja ilmoittautumiset 
Maarit Saarela, p. 050 5709669. Ajan-
tasaiset tiedot  gospelliikunta@tnn-
ky.fi.

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, 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.

TOIMINTAA  ÄIDEILLE 
JA LAPSILLE 
Siskolikan kahvilassa alkavat viikol-
la 34.
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, Ca-
rola Jarske, tied. 044 774 0001. 
Masu-kahvila ti klo 11–13.
Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuo-
tiaille pe klo 11–13. Tied. Petra Uusi-
pelto, p. 040 571 0000.

ÄIDIKEPALVELU
Kotivähennyskelpoista lastenhoitoa-
pua tilapäiseen tarpeeseen.
Äidikevälitys, Marianna Laaksonen, 
ma–pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 040 
586 5045.

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN 
KIELEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Suomen kielen ja kulttuurin opetus-
ryhmät, Satakunnankatu 31 C, 3. krs.
Etsivää kotouttamista maahan-
muuttajanaisille – Emma-hanke, 
4 ryhmää eri puolilla kaupunkia, 
opetus alkaa viikolla 3. Euroopan 
unionin kotoutumisrahaston tuke-
ma hanke. 

PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus -partiotilat, Satakunnan-
katu 31 B-C, 3. krs., Postiosoite Hä-
meenpuisto 14 F; Partiosihteeri Mar-
jatta Muilu, p. (03) 254 4041, marjat-
ta.muilu@tnnky.fi; lippukunnanjoh-
taja Hilja Mäkinen, p. 040 506 0395, 
hilja.makinen@gmail.com; www.
tampereenlokit.fi

TUrUN NNKY
➽  Vähä-Hämeenkatu 12 a
  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.

Kevätretki Rosalaan ke 21.5. Hinta 
65 e sis. matkat, lounaan noutopöy-
dästä Viikinkikylässä, sisäänpääsyn 

ja opastuksen. Ilm. ja maksupäivä 
päättynyt, kysy toimistolta.
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 

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.–
26.6.2014. Sitovat ilm. Eijalle p. 040 
357 7037 tai Riitalle p. 040 848 7656 
viim. 30.4. Lisätietoja Eijalta.
Saunailta Eijalla to 15.5. 

ÅbO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

NNKY-palsta         Tavataan maailma kylässä  -festivaalilla helsingissä 24.–25.5. 

”Ripukasta rintasolki”-tuunauskerho pe klo 16–19 Joensuun NNKY:ssä.
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NNKY-palsta         Tavataan maailma kylässä  -festivaalilla helsingissä 24.–25.5. 

Toukokuu 
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

11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä
15.–19.10. Euroopan NNKY:iden 

edustajakokous (Erm), stuttgart, saksa
19.–26.10. 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

NNKY:n Maailmanliiton 
varapuheenjohtajisto, jo-
hon kuuluu edustaja jokai-
selta mantereelta, kokoon-
tuu Hotelli Helkassa 17.–
21.5.2014. He myös emän-
nöivät yhdessä Suomen 
NNKY-liiton hallituksen 

kanssa vuoden 2015 Maail-
manneuvoston kokousta 
valmistelevaa tulevaisuus-
foorumia, jossa katsotaan 
rohkeasti eteenpäin ja päi-
vitetään NNKY-liikkeen  
visio.

Pirjo-Liisa Penttinen

Kansainvälinen  
NNKY:n kokoontuminen p. 0500 209 630

www.tunturikeimio.fi
Muonio

Lomalle Lappiin
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:
NNKY:n viikko 25.–30.8. 

Tykkää myös Facebookissa
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Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys, NNKY, tarjoaa tekemistä ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä eri-ikäisten naisten vertaistoimintaa 
23 paikkakunnalla. Helsingissä, Kotkassa ja Turussa toimivat myös 
ruotsinkieliset NNKY:n paikallisyhdistykset. 

NNKY:issä eri puolilla Suomea mm. Kamalat äidit -vertaisryhmiä 
murrosikäisten lasten äideille, Itu-työtä kriisiraskaustilanteessa 
oleville tai abortin läpikäyneille tytöille ja naisille sekä tyttöjen omia 
toimintaryhmiä. 

Lue lisää kotisivuiltamme www.ywca.fi ja seuraa NNKY:tä 
sosiaalisessa mediassa.

Kurkista myös nämä:
•	  Eira Paunu Symposium: Ensimmäinen nainen Jyväskylän NNKY:llä 

su 25.5. klo 15. Eira Paunu – Optima Magistra Vitae -kirjan  
julkistamistilaisuus.

•	  Visbyn risteily 3.–5.8.2014 ja adventtimatka Prahaan ja  
Dresdeniin 28.11.–1.12.2014. Mikkelin NNKY järjestää jälleen  
ihastuttavia jäsenmatkoja.

•	  NNKY:n viikko Tunturikeimiöllä 25.–30.8.2014. Tule mukaan  
patikoimaan, retkeilemään, lettukesteille, onkimaan. Kutsu mukaan 
myös ystäväsi! Lisätietoja kotisivuilta www.tunturikeimio.fi.

•	  Uusi Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille  
aloittaa 1.10. klo 17 Tupoksella, Kauppakaari 1, Oulu. Ilmoittaudu 
ajoissa! Lisätietoja Kamalat äidit -toiminnasta antaa Oulun  
NNKY:ssä Maarit Peltoniemi.

•	  Kiitos elämän lahjasta, Itu-työn 10-vuotisjuhlaseminaari. Tampereen 
NNKY järjestää seminaarin NMKY:n salissa 10.–12.10.2014,  
John Wyatt ja Jenny Baincs. Seminaari yhteistyökumppaneille  
Puistosalissa to 9.10. klo 12–15.

•	  Anna aikaasi tytöille! Helsingin NNKY etsii kerhonohjaajia  
kaudelle 2014–2015. Luvassa mm. avoimia tyttökerhoja,  
kokkausta, teatteria. Ohjaus tapahtuu tyttöjen koulupäivän jälkeen.

NNKY:n paikallisyhdistysten yhteystiedot löydät tästä lehdestä  
tai kotisivuilta www.ywca.fi. 

Tervetuloa!

Tule mukaan!


