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Yhdistystoiminnassa 
voi olla mukana 
monin tavoin:

Uskalla 
toteuttaa 
unelmasi
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Yksityisasioita

Uskontoon perustuvat vainot ovat lisääntyneet viime vuosina. Vuosien 
2006–2012 aikana kristittyjä vainottiin 151 maassa, muslimeja 135 
maassa ja juutalaisia 95 maassa.

Suomen virallisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteisiin eivät kuulu uskonto 
tai uskonnonvapauskysymykset. Luterilaisen kirkon kansliapäällikkö Jukka Kes-
kitalo kritisoikin sitä, ettei kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen 
vainoja nosteta näkyvälle paikalle Suomen ulko- ja ihmisoikeuspolitiikassa. Hän 
ottaa esimerkiksi Irakin ikivanhan kristityn vähemmistön sekä jesidi-vähemmis-
tön vainon ja kysyy: – Miksi painopisteistä puuttuu 
uskonnonvapauskysymykset ja uskonnollisten vähem-
mistöjen vainon vastustaminen? Suomen vaikenemi-
selle voi olla monia syitä. Yksi lienee se, että uskonto 
on Suomessa totuttu mieltämään niin voimakkaasti 
yksityisasiaksi, ettei aina ymmärretä uskonnollisella 
vakaumuksella olevan aivan toisenlainen rooli monis-
sa muissa kulttuureissa. 

Tänäkin syksynä toteutetaan monissa NNKY:issä 
kautta maailman Väkivallatonta viikkoa. Mitä olisi-
kaan 7 päivää eli 168 tuntia eli 10 080 minuuttia tai 604 080 sekuntia ilman min-
käänlaista yksityistä tai julkista väkivaltaa? Ei fyysistä eikä henkistä väkivaltaa, 
ei siis silpomisia eikä pakkoavioliittoja, ei mellakointia, ei aseilla uhkailua, ei pom-
mituksia, ei vainoja, ei kiusaamista, ei ihmiskauppaa, ei pelkoa. 

Stressi kytkeytyy päälle, kun vaara uhkaa. Stressaannumme niin työ-, raha-, 
ajankäyttö- kuin ihmissuhdeongelmista. Kulttuurissamme niitäkin pidetään yksi-
tyisasioina. Luonne, taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema vaikuttavat siihen, 
miten altis on stressaantumaan, miten hallitsee stressiä ja milloin on valmis hake-
maan apua tai tukea. Henkistä kuormaa on vaikea 
keventää, jos ei voi vaikuttaa tulevaisuuteensa. Ihmi-
nen ei ole olemassa vain taloutta varten. 

Onko NNKY-liike kristittyjä varten vai kristilli-
nen liike kaikille Jumalan luomille ja rakastamille? 
Kristilliset liikkeet ja järjestöt voivat kokeilla, tehdä 
erehdyksiä ja yrittää olla uuden näkökulman tai toi-
mintatavan tuottajia. Niissä mukana ollen voimme 
vaikuttaa tulevaisuuteen ja siihen, mitä asioita nos-
tamme näkyville.  

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri
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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 

4–5 NNKY 
tulevaisuuden 
haasteiden edessä: 
NNKY:n Envisioning 2035 
-suunnittelukokous, johon 
osallistui Maailmanliiton va-
rapuheenjohtajisto, etsi NN-
KY:lle uusia toimintatapoja ja 
identiteettiä. NNKY:llä on vah-
va perinne ja maine, mutta riit-
tävätkö ne tulevaisuudessa?

6–7 Säästöliekki  
talousvalona
Perinteinen yhdistystoiminta ei 
enää kerrytä kassavarantoa. Mi-
kä talouden ja toiminnan tur-
vaksi, kun tiukka säästöliekki 
syö yhä enemmän resursseja?

7  Kuulumisia 
Savonlinnan 
NNKY:stä: 
Runoja ja valokuvia uudessa 
Itu-projektille suunnitellussa 
kalenterissa. 

8–9 Uskontodialogi 
rakentaa naisten yhteisymmär-
rystä.

10–11 Hanne Uljonen 
uskalsi toteuttaa  
unelmansa: 
“Maailma muuttuu, jos me 
muutamme sitä.”

6-7

PääkirjoitusTeema: Taloudellisuus

Näkyvä Nainen 2014 
NN 5: Näkyvä NNKY
(Kotimaa-lehden liite)
•	 Aineistopäivä 23.9.
•	 Lehti ilmestyy 30.10.
NN 6: Vapahtaja
•	 Aineistopäivä 4.11.
•	 Lehti ilmestyy 11.12.
Oikaisu: 
edellisessä numerossa 
Näkyvä Nainen 3/2014 
oli virheellinen lehden 
ilmestymisaikataulu.
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Kannessa:
Hanne Uljonen on Suomen 
NNKY-liiton hallituksessa 
vietettyjen vuosien aikana op-
pinut toteuttamaan omia 
unelmiaan. Myös opettajan 
työhön NNKY on tuonut uut-
ta sisältöä. Suomen NNKY-lii-
ton hallituksen jäsenenä Han-
nella on menossa kolmas ja 
viimeinen kausi. Nyt on aika 
innostaa uusia ehdokkaita 
mukaan. – NNKY on elävä lii-
ke, joka elää tässä päivässä 
katse tulevaisuudessa. Liiton 
hallituksessa tarvitaan avoin-
ta mieltä ja innokkuutta op-
pia uutta ja tehdä yhteistyötä 
naisten kanssa naisten hyväk-
si. Jos kiinnostuit, tule roh-
keasti mukaan!

Lokakuu
4.–5.10. Ekumeeniset järjestöpäivät, Oulu
15.–19.10.  Euroopan NNKY:iden edustajakokous  
  (ErM), Stuttgart, Saksa
11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä
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
25.11.–2.12. Väkivallaton viikko

Joulukuu
25.11.–2.12. Väkivallaton viikko
1.12. Maailman aids-päivä
2.12.  Uskalla unelmoida – Unelmanpäivä NNKY:n  
 paikallisyhdistyksissä
5.12. Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä

Suomen NNKY-liiton hallitus kokoontuu 
3.10., 25.10. ja 22.11. liiton kokouksen jälkeen.

Suomen NNKY-liiton kalenteri 2014

11 Varaa paikkasi 
ensilumille Tunturikeimiölle.

12 NNKY:n Maailman- 
liitto koulutti nuoria 
naisia Tansaniassa:
Turvallinen tila voimaannuttaa.

13–15 NNKY-palsta
Haluatko tulla mukaan NN-
KY:n paikallisyhdistysten toi-
mintaan? NNKY-palstalta saat 
lisätietoa tapahtumista.

15 Kiitos elämästä – 
Itu-työn 10-vuotisse-
minaari 
Tampereella 10.–12.10.2014.

15 Suomen Nuorten 
Naisten Kristillisten 
Yhdistysten Liitto 
ry:n kokous 
22.11.2014
Förbundet Kristliga Förenin-
gar av Unga Kvinnor rf:s mö-
te den 22 november 2014.

16 Takakannessa: 
Iloa ja voimaa 
luottamuksesta
Tervetuloa 
NNKY:n ekumeenisille jär-
jestöpäiville Ouluun 
3.–5.10.2014!

Heikentynyt 
talous 
kurittaa 
myös 
järjestö-
toimintaa.
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Hotelli Helkan Saarnisali täyt-
tyi toukokuussa NNKY:n 
Maailmanliiton varapu-
heenjohtajiston edustajista 

maailman jokaiselta mantereelta pohti-
maan, miten NNKY globaalina järjestö-
nä vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Mu-
kana oli asiantuntijoita muistakin kan-
sainvälisistä hyväntekeväisyysjärjestöis-
tä kertomassa omista ratkaisuistaan.

Vierailullaan kokousta kunnioitta-
nut Helsingin piispa Irja Askola näkee 
muutoksen vahvasti myös kirkossam-
me. – Mitä monimutkaisemmaksi maa-
ilma tulee, sitä enemmän meidän on 
tuettava toisiamme. Selviämme moder-
nissa maailmassa, kun kysymme, mitä 
ihmiset kaipaavat. Tässä Jumala voi 
tehdä hienoja yllätyksiä. Kirkkoon kuu-
luminen oli ennen sosiaalinen velvolli-

NNKY tulevaisuuden haasteiden edessä: 

Ratsasta aallolla tai uppoa
Pelastumme yksin armosta Jeesuksen ristintyön kautta, mutta teoillamme 

todistamme Jumalan rakkaudesta. Miten siis NNKY:n työn pitäisi 
tulevaisuudessakin olla kaikille näkyvää sukupolvesta, uskonnosta tai 
kansallisuudesta riippumatta? Miten tuemme jatkossa tyttöjä ja naisia 

maailmassa, jossa muutos on ainoa pysyvä asia?

suus. Nyt sekin muuttuu nopeasti. Hel-
singissä on alueita, joissa puolet asuk-
kaista voi olla kirkkoon kuulumatto-
mia. Suomesta on tulossa lähetyskent-
tä, piispa Askola toteaa.

Nopeat oppijat ovat selviytyjiä
Muutos on häiritsevää, se hajottaa tutut 
kuviot. On helppoa tehdä töitä vanhalla 
rutiinilla. Muutos ei kuitenkaan kulje his-
sukseen ohitsemme ja jätä meitä rauhaan. 

– Olen johtanut kolmea erilaista or-
ganisaatiota. Kun kuulin, että teidän jut-
tu on nuorten mentorointi, mielessäni 
heräsi kysymys, kuka mentoroi ketä ja 
mitä. Aika muuttaa asiat niin nopeasti, 
että tietty asiantuntemus on vanhentu-
nutta hyvin nopeasti, huomautti tri 
Burkhard Gnärig, International Civil 
Society Centren toimitusjohtaja. 

– Virheidensä ymmärtäminen on 
paras oppimiskokemus. Minun suku-
polveni lähetti säännöllisesti rahaa jär-
jestölle ja sai kerran vuodessa kiitoskir-
jeen ja pienen raportin. Nykyään netis-
tä löytyy kymmeniä avustusjärjestöjä, 

NNKY:n Maailmanliiton hallituksen jäsen, 
Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen 
alusti aiheesta Järjestöjen tulevaisuus. Hän 
muistutti, että tarvitsemme kaikkien vii-
sautta viisaita ratkaisuja varten.

joista etsijän on osattava erottaa aidot 
toimijat huijareista. Netin etu on siinä, 
että apu siirtyy hetkessä kohteeseensa. 
Nykynuoret auttavat mieluiten sosiaa-
lisen median välityksellä. 

– Miten voimme toimia maailmas-
sa, jossa nuoret eivät halua pitkiä si-
toumuksia? Kun tehdään työtä nuorten 
kanssa, vanhat systeemit eivät enää toi-
mi, sillä nuoret muodostavat ryhmiä eri 
tavalla kuin ennen. NNKY:n kaltaisen 
vahvan brändin luominen, johon sitou-
dutaan loppuiäksi, ei enää onnistu. 

Muuttumisen tiellä ovat negatiiviset 
asenteet. Tulevaisuus ei ole ennustet-
tavissa, mutta voimme yrittää muoka-
ta sitä.  – Reagoi mieluummin nopeas-
ti kuin yritä ennustaa tulevaisuutta, 
Gnäring rohkaisee.

Avaa suusi ja pyydä
Mihin suuntaan on siis NNKY:n men-
tävä? USA:n NNKY:n rohkeat naiset 
Doris Pagelkopf ja Ann Stallard nos-
tattivat innostusta rohkeaan toimin-
taan. – Varainhankintaa on tehostet-
tava ja tavoitteet asetettava huomatta-
vasti ylemmäs.  – ”Suuri raha” on saa-
tava vakuuttuneeksi, että meidän 
asiamme on sijoituksen arvoinen. Ota 

selvää mistä iso yritys on kiinnostunut 
ja pyydä. Nuoret lahjoittajat löytyvät 
netin ja sosiaalisen median kautta. Pa-
nostammeko jäsenmäärän kasvattami-
seen vai palveluihin, joita naisille ja ty-
töille tarjoamme? Selkeä missio ja no-
pea päätöksenteko ovat nykyään vält-
tämättömät edellytykset menestyksel-
le, Doris Pagelkopf haastaa.

Anne Lagerstedt

NNKY huomenna

“Reagoi 
mieluummin
nopeasti kuin yritä       
   ennustaa 
    tulevaisuutta.”
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Maailman rukouspäivän (MRP) 
Euroopan alueen 60-henkinen nais-
delegaatio pohti Itävallan Salzbur-
gissa kesäkuussa muun muassa 
MRP-tradition ja nykyajan haastei-
den ristiriitaa. Useissa maissa MR-
P:n käännösaineisto julkaistaan pai-
notuotteina, joista myös peritään 
maksu. Aineistoa ei haluttaisi lai-
tettavaksi vapaasti saataville nettiin 
kuten esimerkiksi meillä Suomessa. 
Suurin pelko vapaaseen jakeluun 
näyttäisi liittyvän siihen, että joku 
ottaa aineiston luvatta omiin tar-
koituksiinsa.

Kysymyksenä nousi sekin, onko 
koko Maailman rukouspäivä jo päi-
vityksen tarpeessa? Keskusteltiin 
myös, saako käännöksissä editoida 
alkuperäisaineistoa ja saavatko tilai-
suuden järjestäjät lyhentää tilaisuu-

tensa kestoa valikoimalla mitä käy-
tetään ja mitä ei. Yksiselitteisiä vas-
tauksia näihin kysymyksiin ei tullut.      

Maailman rukouspäivätoimin-
taan kuuluu myös kansainvälinen 
rukousyhteys.  Suomen uudet ru-
kousmaapartnerit ovat Viro ja Nor-
ja. Oma ryhmämme aloittikin saman 
tien tutustumalla toisiimme ja vetä-
mällä yhdessä kulttuuri-illassa mm. 
letkajenkan, johon kaikki osallistui-
vat innolla, myös paikalla olleet vie-
railijat. 

Maailman rukouspäivää vietetään 
170 maassa. Suomessa Maailman ru-
kouspäivän viettoa koordinoi NN-
KY. Seuraavan Eurooppa-konferens-
sin järjestää Alankomaiden komitea 
ja maailmanlaaja MRP-konferenssi 
pidetään Brasiliassa.  

Anne Lagerstedt

NNKY:n Envisioning 2035 -suunnittelukokous, johon osallistui Maailmanliiton varapuheenjohtajisto, etsi NNKY:lle uusia toimintata-
poja ja identiteettiä. NNKY:llä on vahva perinne ja maine, mutta ne eivät ehkä riitä tulevaisuudessa.

Maailman rukouspäivä  
sai rukouskumppanimaat
Maailman rukouspäivää eli naisten kansainvälistä 
rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensim-
mäisenä perjantaina. rukouspäiväliike painottaa 
naisten yhteistä vastuuta ja rukousyhteyden voimaa.

Maailman rukouspäivän Euroopan konferenssissa Salzburgissa etsittiin keski-
näistä yhteyttä Euroopan tasolla. Suomi sai rukouskumppanimaikseen Viron ja 
Norjan. Ensi vuoden Maailman rukouspäivän aineiston on tehnyt Bahaman nais-
ten rukouspäivätoimikunta. Bahamassa naisen asema on yksi heikoimmista.
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Perinteinen 
yhdistystoiminta ei enää 
kerrytä kassavarantoa. 
Mikä talouden ja 
toiminnan turvaksi, 
kun tiukka säästöliekki 
syö yhä enemmän 
resursseja?

EU:n raha- ja talouskuviot tuo-
vat melkein jokaiseen uutislä-
hetykseen “madonluvun luki-
joina” ekonomistit. Ekono-

miasta yleiskielenkäyttöön livahtaa 
myös käsite optimointi. Arjessa se tar-
koittaa ”yleisimmän parhaan vaihtoeh-
don etsintää”. Pystymmekö arvioimaan 
olemassa olevia vaihtoehtoja ja tarttu-
maan parhaaseen vaihtoehtoon? 

Jokainen kastettavana oleva pieno-
kainen viestii kastejuhlassaan valkeu-
desta, puhtaudesta, viattomuudesta, to-
tuudesta ja elämästä lahjana. Olisi tie-
dostettava, että kaikki me ”valkeuden 
lapsinakin” olemme kuin tatuoidut mo-
nenlaisilla haavoilla, heikkouksilla ja 
puutteilla. Sokeasti yhteen asiaan kes-
kittymällä uhkana ovat turmiolliset pit-
kospuut omalle välinpitämättömyydel-
leen, jolloin helposti torjuu mielestään 
pois monia edellisten sukupolvien kul-
lanarvoisia ja viisaita asioita.

Optimointi ruohonjuuritasolla 
– säästöliekki talousvalona
”Maksoin kesäkuun verot ja ammatti-
yhdistysmaksun. Tilille jäi X euroa. 
Muita tiedossa olevia maksuja tässä 
kuussa: yhtiövastike X € ja vakuutus 
Varmalle X €. Nämä maksut makse-
taan joka kuukausi. Kesällä rahaa tulee 
aika vähän, mutta menot samoja. Vuok-
ransa ovat kertakäyttäjistä maksaneet 
A, B, C ja D. Uusia jäsenhakemuksia-
kin on tullut. Loppuvuodesta edessä 
onkin sitten iso haaste, kun on makset-
tava taloyhtiölle viemäriremontista tu-
levaa velkaa yhtiövastikkeen lisäksi. 
Terveisin Rahastonhoitaja”. Mainitun 
kaltainen sähköpostitse tullut muistu-
tus alkukesän tukalassa helteessä oli 
virkistävä suihku ja vaati toiminnan 
analysointia.

Yhdistyksemme on tällä hetkellä ul-
jaasti 111-vuotias! Pienimuotoinen ja 
lämminhenkinen juhlamme vuosi sit-
ten on jo eilistä. Jäsenmäärämme on 

kohonnut parin vuosikymmenen takai-
sesta pohjakosketuksestaan. Uusia jäse-
niä ”kesytämme” tasaisen varmasti. Toi-
mintaamme helpottaa se, että yhdistyk-
semme omistaa oman huoneiston Joen-
suun ydinkeskustassa. Taloudellinen ti-
lanteemme siltä osin on turvattu. Tästä 
seuraa myös tukku merkillisiä kysymyk-
siä, olemmehan samassa tilanteessa kuin 
moni metsänomistaja, jolla ei ole lain-
kaan käyttörahaa, puitakaan kun ei voi 
ruveta syömään! 

Yhdistyksen on nihkeästä talousti-
lanteestaan huolimatta maksettava ta-
loyhtiölle vuosi vuodelta nousevaa yh-
tiövastiketta neliöperusteisesti. Samoin 
on maksettava jyvitetty osuus taloyh-
tiön remontointikuluista. Kuka keksisi 
ratkaisun taloustilanteeseen, on ”tuhan-
nen taalan” kysymys. Perinteinen yhdis-

tystoiminta ei enää kerrytä kassavaran-
toa. Vakinaisia vuokralaisiakaan ei ole 
helppo näinä aikoina saada. Aiempina 
vuosikymmeninä tueksi on saatu lahjoi-
tuksia, mm. testamentteja – enää ei. 

Konkreettisia neuvoja 
kaivataan
Mikä siis neuvoksi? Miten optimoisim-
me kaikkein parhaiten aatteellisen ja 
taloudellisen toimintamme, kun re-
surssien osalta ei voida ihan kaikessa 
nojata vapaaehtoisvaroihin ja -työhön, 
olkoonpa pohjalla kuinka aatteellinen 
tai kristillinen ajattelu vuosikymmeniä 
pitkine perinteineen tahansa!

Arkisissa ruohonjuuritason tilanteis-
samme “kukin taaplaa tyylillään”, mut-
ta säästölinja kynsii meitä joka puolel-
ta eikä käärinliinoissakaan ole taskuja! 
Tiukka säästölinja on paradoksaalista. 
Samanaikaisesti kun toimimme sääs-
töliekillä, jalot vaikutukset näkyvätkin 
niukentuneina toimintaresursseinam-
me! Kierrämmekö siis kehää?

Minkä nuorena oppii, 
sen vanhana taitaa
Niukka rahatilanne, rahattomuus, köy-
hyys, ”romahdusvaara” vaanivat suden-
kuopan tavoin, sukanvarteen kun ei jää 

mitään pistettävää! Vaikka rahatilanne 
olisikin ”melko kevyt”, on meillä Juma-
lan huolenpito ja rakkauden runsaus, sil-
lä jokainen antaa itsestään ja toimistaan 
jonkinlaisen aineettoman, henkisen pe-
rinnön myös läheisilleen eikä sille ole 
olemassa minkäänlaista standardia. Mi-
tä paremmin kemiat käyvät yksiin, sitä
runsaammaksi muodostuvat yhteiset re-
surssimme. Ideapankki toimii! 

Lapset oppivat vanhempiensa esi-
merkistä, asenteista, ajattelusta, päätök-
sistä, ratkaisu- ja toimintamalleista ja 
tavoitteista, näin käy myös elämänar-
vojen ja -asenteiden kohdalla. Viime so-
tiemme sukupolvi halusi seuraavalle su-
kupolvelle helpomman elämän, parem-
man hyvinvoinnin ja vakaammat elin-
olot. Oli siis uppouduttava työhön, sii-
tä syystä edes lasten laiskottelua ei voi-
tu ymmärtää. Oli tähdellistä kerätä jo-
tain pahan päivän varalle – sukanvar-
teen! Tarkalla sihdillä oli säilytettävä 
kaikki vähänkin säilyttämisen arvoinen 
vanhoja narunpätkiä myöten ja säästet-
tävä, sillä huomenna voi olla vielä huo-
nommat ajat. Emmekö nyky-Suomessa 
elä kohta aivan samassa tilanteessa – 
vaikka edelleenkään käärinliinoissa ei 
ole taskuja?

Sirkka Vepsä
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Säästöliekki 
talousvalona

Kuka keksisi 
ratkaisun 
taloustilanteeseen, 
on ”tuhannen taalan” 
kysymys.

NNKY talous
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Savonlinnalaiset Hanna-Reetta Tynkkynen ja Mirjami Tchouka-
nov toivovat, että Itu-projektille suunniteltu kalenteri voisi hel-
pottaa naisten arkea ja tuoda lohdutusta ja iloa päivään.

Runoja ja valokuvia uudessa kalenterissa
työ, perhe ja harrastukset asettavat haasteita 
nykynaisen aikatauluille. Savonlinnalaiselle 
Hanna-Reetta Tynkkyselle syntyi idea kehittää 
kaunis kalenteri, joka helpottaisi ajanhallintaa 
ja tarjoaisi arjen keskellä kauniita elämyksiä.

 Projekti lähti käyntiin sarjasta valokuvia, jotka Han-
na-Reetta kuvasi yhdessä serkkunsa Mirjami Tchoukano-
vin kanssa. Ensimmäisessä kuvaussessiossa mallina toimi 
Hanna-Reetan sisko Iisa-Mari. Mallilla oli päällään hääpu-
ku, ja häntä kuvattiin metsän keskellä. Loputkin kuvat ku-
vattiin luonnossa, ja malleina toimivat Savonlinnan Itu-pro-
jektin rukousryhmäläiset. Kuvien teemoja ovat vapaus, puh-
taus, pyhyys ja synnittömyys. Kuvien lisäksi kalenterissa on 
Anne Soukkalahden elämänläheisiä runoja sekä raamatun-
tekstejä. Tuki kalenterin toteuttamiseen saatiin Savonlin-
nan NNKY:stä.

Kalenterin visuaalisen ilmeen on suunnitellut sulkavalai-
nen graafikko Tea Ikonen. Kalenteri tulee myyntiin syksyn 
2014 aikana. Tiedustelut: Anne Soukkalahti, p. 050 526 0648.

Hanna Tischer

NÄKYVÄ NAINEN   7 ▶  
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Uskontojen vuoropuhelua

Uskontodialogi 
rakentaa naisten yhteisymmärrystä
Uskontodialogi 
tarkoittaa uskontojen 
edustajien välistä 
vuoropuhelua ja 
yhteistyötä. Sen avulla 
on mahdollista muuttaa 
käsityksiä ja lisätä 
arvostusta toisen 
uskonnon edustajia 
kohtaan.

Naisille tarkoitettuja ruohonjuuritason 
uskontodialogipiirejä kokoontuu eri 
paikkakunnilla keskustelemaan nais-
ten elämään ja uskontoihin liittyvistä 
teemoista. Kuvassa Vuosaaren seura-
kunnan vt. kappalainen Marketta An-
tola ja Resalat Islamilaisen Yhdyskun-
nan puheenjohtaja Paula Kemell.

Vantaalla on järjestetty uskon-
tokeskusteluja kristityille ja 
musliminaisille kaupungin, 
seurakuntien ja maahan-

muuttajajärjestöjen yhteistyönä. Tapah-
tumissa keskustellaan arjen uskosta 
naisten elämässä. Aloitteen keskuste-
luille ovat tehneet paikalliset asukkaat, 
jotka ovat toivoneet, että eri uskonto-
jen edustajat saisivat mahdollisuuden 
tutustua toisiinsa.

Uskontodialogi ennakko-
luuloja ja väärinkäsityksiä 
ehkäisemässä
Uskontojen edustajien välistä vuoropu-
helua ja yhteistyötä, jossa pyritään tu-
tustumaan toisen uskonnon edustajaan, 

sanotaan uskontodialogiksi. Uskonto-
dialogin avulla on mahdollista muut-
taa käsityksiä ja lisätä arvostusta toisen 
uskonnon edustajia kohtaan. Tämän 
toivotaan helpottavan ihmisten välistä 
kanssakäymistä ja lisäävän alueen tur-
vallisuutta ja viihtyisyyttä. 

– Ennakkoluulot ja väärinkäsitykset 
ihmisten välillä liittyvät suurilta osin 
juuri uskontoon, Vantaan kaupungin 
maahanmuuttajakoordinaattori Tiina 
Kentta ja Vantaan seurakuntien kan-
sainvälisen työn sihteeri Sari Koisti-
nen kertovat. – Uskontokeskusteluilla 
tavoitellaan tietoisuuden ja ymmärryk-
sen lisäämistä. Keskustelut pyritään 
viemään arjen tasolle, jolloin pystytään 
keskustelemaan vaikeistakin asioista.  

Keskusteluissa on käsitelty muun muas-
sa kasvatusta ja lapsen ja vanhempien 
välistä suhdetta sekä naisen asemaa 
molempien uskontojen näkökulmasta.

Yhdelle keskustelukerralle on varat-
tu aikaa kaksi tuntia ja tilaisuus alkaa 
yhteisellä kahvi- ja teehetkellä. Jokai-
selle keskustelukerralle on valittu oma 
teema, josta pidetään keskustelun alus-
sa alustus sekä kristillisestä että isla-
min uskon näkökulmasta. Tämän jäl-
keen keskustelua aiheesta jatketaan pie-
nemmissä ryhmissä, ja lopuksi keskus-
teluiden pääasiat kootaan yhteen.

Molemminpuolista 
tietämättömyyttä
Uskontokeskusteluihin osallistuneiden 
musliminaisten mielestä keskusteluil-
le on ollut tarvetta. – On ollut yllättä-
vää, miten vähän tietoa suomalaisilla 
on islaminuskosta. Kristityt kuvittele-
vat, että musliminaiset vain synnyttä-
vät ja hoitavat kotona lapsia, Saida Laa-
zouzi sanoo. – Kristityt luulevat, että 
islaminuskossa nainen on alistettu ja 
mies hallitsee perhettä, Samira Cha-
kir ihmettelee. Naiset myöntävät, että 
myös muslimeilla on ennakkoluuloja 
kristittyjä kohtaan. – Muslimit kuvit-
televat helposti, että kaikki suomalai-
set ovat maallistuneita, Saida toteaa. 

Kristittyjen naisten suhteesta us-
koon ja uskontoon ei ole tiedetty. – Luu-
lin, että usko ei ole kristityille tärkeä 
osa elämää, vaan muistetaan vain hä-
dänhetkellä. Muslimeilla saattaa myös 
olla sellainen kuva, että uskonto ei kris-
tityillä rajoita mitään, vaan he saavat 
tehdä mitä vain, Samira jatkaa.

Myös keskusteluihin osallistunut 
kristitty nainen pitää uskontodialogia 
tärkeänä. – Tietämättömyyttä on mo-
lemmin puolin. Esille on noussut, että 
musliminaisilla ei aina ole riittävästi 
tietoa esimerkiksi Suomen laista. Mie-
tin, tietävätkö he tarpeeksi oikeuksis-
taan, kristitty osallistuja pohtii. 

Keskusteluihin osallistuneet naiset 
toteavat, että on hyvä, että keskustelui-
ta järjestetään, jotta väärinkäsityksiä 
saadaan korjattua. Ilmapiiri on koettu 
myönteiseksi ja keskustelu on ollut vi-
reää. – Keskustelussa näkyvät uskon-
non lisäksi kulttuurierot myös eri mus-
limikulttuureista tulevien naisten vä-
lillä, kristitty osallistuja sanoo. Musli-
minaiset toivoisivat, että keskustelui-
hin osallistuisi enemmän kristittyjä 
naisia, ja niitä, joilla ei ole ennestään 
tietoa islaminuskosta. Sillä tavoin myös 
uskontoon liittyvä syrjintä saataisiin 
vähenemään.

Suomi muutoksessa
Naisten välistä uskontodialogitoimin-
taa kaivataan Suomeen lisää. Erilaisten 
uskonnollisten katsomusten rauhan-
omainen rinnakkaiselo vaikuttaa mo-
nella tapaa yhteiskuntarauhaan ja sen 
rakentamiseen. Suomi on maailman 
muutosten myötä avautunut voimak-
kaasti ja tullut kielellisesti, etnisesti ja 
uskonnollisesti monimuotoisemmak-
si. Luterilaisen uskon rinnalle on tullut 
monia sekä kristillisiä että muuta kuin 
kristillistä uskoa kannattavia uskonyh-
teisöjä, jotka ovat tasavertaisia ja var-
teenotettavia keskustelukumppaneita. 

Suomessa uskonto on perinteisesti 
ollut melko yksityinen asia, mutta 
muuttuvassa yhteiskunnassa on saatu 
huomata, että uskonto on myös yhtei-
söllinen asia. Eri uskontojen ja maail-
mankatsomusten edustajien välinen 
vuoropuhelu voi monella tavalla edis-
tää sosiaalista rinnakkaiseloa ja vähen-
tää ennakkoluuloista johtuvaa syrjin-
tää, rasismia ja väkivaltaa. Dialogin 
avulla voidaan tehdä yhteistyötä yhteis-
ten arvojen toteutumiseksi ja yksittäis-
ten ihmisten ja yhteisöjen oikeuksien 
puolustamiseksi. Samalla huolehditaan 
yhteisestä vastuunkantamisesta.

Anna Liisa Karjalainen
Teija Tuoriniemi

Elina Tuuri & 
Susanna Väyrynen

Lähteet:
Hiltunen, Pekka Y. ja Vasko, timo 2011. 
Hyvä tietää uskontodialogista. Näkö-
kulmia Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon jäsenille. Helsinki: Kirkon ulkoasiain 
osasto. 
rautionmaa, Heidi (toim.) 2010. Uskon-
todialogi. Kasvatusta kulttuurien kohtaa-
miseen. Helsinki: Kulttuuri- ja uskontofoo-
rumi FOKUS.

Eri uskontojen ja 
maailmankatsomusten     
edustajien välinen 
vuoropuhelu voi 
vähentää ennakko-
luuloista johtuvaa 
syrjintää, rasismia 
ja väkivaltaa.

Väkivallaton 
viikko 
Väkivallaton viikko on väki-
vallan vastaista toimintaa ruo-
honjuuritasolla. Viikolla tuetaan 
väkivallattomuuden kulttuuria 
ja väkivallattomien ratkaisujen 
löytämistä niin omassa lähiym-
päristössä kuin yhteiskunnassa-
kin. Maailmanlaajuinen NN-
KY-liike vastustaa naisiin ja tyt-
töihin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
edistää tyttöjen ja nuorten nais-
ten oikeutta koulutukseen, su-
kupuolten välistä tasa-arvoa, te-
hokasta hiv ja aids -valistusta ja 
hoitoa. Suomessa Väkivallaton-
ta viikkoa vietetään tänä vuon-
na 25.11.–2.12. Virikeaineiston 
teemana on lapsiavioliitot ja ih-
miskauppa. Se löytyy kotisivuil-
ta www.ywca.fi. Lisäksi Suomen 
NNKY-liiton toimistolta voi ti-
lata julistetta ja kortteja, tilauk-
set: Leila Variola, p. (09) 4342 
2911, leila.variola@ywca.fi. 
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Vuosi sitten Joensuun NN-
KY:n puheenjohtaja ja Suo-
men NNKY-liiton hallituk-
sen jäsen Hanne Uljonen sai 

opettajan sijaisuuden kaukaa pohjoises-
ta, Karesuvannosta. Pohjoinen puraisi 
oikein kunnolla joitakin vuosia aikai-
semmin Tunturikeimiöllä Muoniossa, 
ja sen jälkeen haave kokea ja elää aina-
kin vuosi Lapissa vain voimistui. – An-
noin pikkusormeni Lapille ja se vei kai-
ken, hyvässä mielessä. 

Lapissa vietetty vuosi toi elämään 
uusia muotoja. – Lähimpään kauppaan 
oli kotoani matkaa 65 kilometriä. 
79-vuotias naapurini Pena kokkasi, mi-
nä kävin kaupassa ja olin autokuski. Pe-
nan kautta pääsin tutustumaan Lapin 
kulttuuriin ja naapuriapu tuli aivan uu-
della tavalla tutuksi. 

NNKY vahvana 
taustavaikuttajana
NNKY on antanut myös Hannen työ-
hön sisältöä. – Naiseus on ihana asia ja 
naisten ja tyttöjen tukeminen on mi-
nulle tärkeää. Tasa-arvotyössä on vielä 
Suomessakin tekemistä. Piilosukupuo-
lijaottelu, johon tytöt ovat kasvaneet, 
näkyy kouluissa vielä tänäkin päivänä. 
Esimerkiksi liikuntatunnilla tytöt lak-
kaavat pelaamasta, jos pallo on pojalla. 
Sen voi mennä ottamaan pois!

Suomen NNKY-liiton hallituksen jä-
senenä Hannella on menossa kolmas ja 

Joskus henkilökohtaiseen, eteenpäin vievään 
muutokseen tarvitaan kokonainen kampanja. 
NNKY:n Uskalla unelmoida -tunnus kannusti 
Hanne Uljosen jättämään taakseen “sitten kun” 
-elämän ja tekemään rohkeita päätöksiä.
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Varaa paikkasi 
ensilumille
Tunturikeimiö sijaitsee maan kauneim-
man latuverkoston äärellä tarjoten majoitus-
ta sekä maittavaa kotiruokaa rauhallisessa, 
luonnonläheisessä ympäristössä Jerisjärvel-
lä, Muoniossa, Pallas-Yllästunturin kansallis-
puiston naapurissa. 

Tule ensilumille 22.–29.11.2014. Hin-
ta Majassa 415 € / henkilö ja Kiepissä 
496 € / henkilö. Hintaan sisältyy majoi-
tus, aamupala, retkieväät, päivällinen ja 
sauna. Omat  liinavaatteet tai 9 € / setti. 
Kun lunta riittää, tarjolla on kymmeniä kilo-
metrejä Muonion liukkaimpia latuja, huol-
lettuna ja valaistuna. 

Hiihtomatka Tunturikeimiölle 7.–
14.3.2015. Täysihoitoviikon hinta 
matkoineen 595–719 € / henkilö majoi-
tusvaihtoehdosta riippuen. Omat liinavaat-
teet tai 10 € / setti. Hintaan sis. bussikulje-
tus Helsinki–tunturikeimiö–Helsinki, majoi-
tus, aamupala, retkieväät, päivällinen ja 
sauna. Kyytiin voi tulla matkan varreltakin, 
jolloin hinta pienenee.

NNKY:n ja Suomen Ladun jäsenalennus 
10 %. Sitovat varaukset  hiihtomatkalle 
15.1.2015 mennessä mieluiten sähköpostit-
se myynti@tunturikeimio.fi. Matka 
toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 20.

tunturikeimiö, Kristian Pieviläinen
Jerisjärventie 320, 99300 Muonio
puh. 0500 209 630
myynti@tunturikeimio.fi
www.tunturikeimio.fi
www.facebook.com/tunturikeimio 
tunturikeimiötä ylläpitää Suomen 
NNKY-liitto ry, www.ywca.fi

NNKY on elävä liike, 
joka elää tässä 
   päivässä, katse 
       tulevaisuudessa.

 Haluatko vaikuttaa 
ja osallistua 
päätöksentekoon? 
Suomen NNKY-liiton hallituksen jä-
senten vaali käydään liiton kokouk-
sessa marraskuun 22. päivänä 
Hotelli Helkassa Helsingissä. Jos 
olet täysi-ikäinen, NNKY:n toimin-
nasta ja naisten ja tyttöjen parissa 
tehtävästä järjestötyöstä sekä kan-
sallisesta ja kansainvälisestä vaikut-
tamisesta kiinnostunut nainen, ota 
rohkeasti yhteyttä lähimpään NN-
KY:n paikallisyhdistykseesi ja kerro 
halukkuudestasi liiton hallitustyös-
kentelyyn. Yhteystiedot löytyvät ko-
tisivuilta www.ywca.fi. 

Vaalitoimikunta pyytää paikallisyh-
distyksiä lähettämään ehdokasesitte-
lyt liittoon 24.10. mennessä.

?

viimeinen kausi. Nyt on aika innostaa 
uusia ehdokkaita mukaan. – NNKY on 
elävä liike, joka elää tässä päivässä, kat-
se tulevaisuudessa. NNKY:n paikallisyh-
distykset ovat itsenäisiä ja ne ottavat huo-
mioon oman alueensa tyttöjen ja nais-
ten erityistarpeet. Suomen NNKY-liitto 
toimii valtakunnallisesti mm. välittäen 
NNKY:lle ominaisia, hyviä toimintamal-
leja koko Suomeen sekä ylläpitää yhteyk-
siä NNKY:n Maailmanliittoon. 

– Liiton hallituksessa tarvitaan 
avointa mieltä ja innokkuutta oppia 
uutta ja tehdä yhteistyötä naisten kans-
sa naisten hyväksi. Jos kiinnostuit, tu-
le rohkeasti mukaan!

Rikkaita ja rakkaita 
kokemuksia
Suomen NNKY-liiton hallituksen jäse-
neksi aikovia Hanne vinkkaa mietti-
mään omia vahvuusalueitaan. – Kun 
hallitus on vahva ja liiton työntekijät 
osaavia, myös paikallisyhdistykset voi-

vat hyvin. Minulla on ollut ammattitai-
toni lisäksi vahvuutena talousosaami-
nen ja kirjanpito ja olen toiminut hal-
lituksen talousvastaavana.

Hallituksessa kaivataankin NNKY:n 
perustyön ohella eri alojen erityisosaa-
mista kuten talouden, viestinnän, 
markkinoinnin, nuorisotyön, teologi-
an, järjestötoiminnan ja johtamisen 
tuntemusta. Tärkeintä tietenkin on in-
nokkuus oppia uutta, toisten kuuntele-
minen ja kiinnostus avoimeen keskus-
teluun. Kielitaito ei ole välttämättö-
myys, mutta kansainvälisessä naisten 
ja tyttöjen liikkeessä se aina on hyvä 
lisä. Hallituksen jäsenistä 25 % tulee ol-
la alle 30-vuotiaita  ja vähintään yhden 
äidinkieleltään ruotsinkielinen. 

– Kokouksia on noin kerran kuukau-
dessa lukuun ottamatta kesäaikaa, ja ne 
pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. 
Lisäksi aikaa tarvitaan kokousmateri-

aaliin tutustumiseen, NNKY:n ajan-
kohtaisten asioiden seuraamiseen sekä 
mahdollisiin työryhmien kokouksiin ja 
niiden valmisteluihin, sanoo Hanne.

Vaikka Hannen tehtävät liiton halli-
tuksessa tällä erää päättyvät, hän jat-
kaa paikallisen NNKY-toiminnan yti-
messä Joensuun NNKY:n puheenjoh-
tajana. Eivätkä uudet unelmatkaan jää 
pelkiksi unelmiksi, vaan hän jatkaa nii-
den toteuttamista. – Ehkä Lappi ja kaa-
moksen sininen hetki kutsuvat uudel-
leen. Lappiin matkaamista suosittelen 
erityisesti kaamosaikaan, 46 astetta 
pakkasta oli jo minullekin liikaa. 

Nyt alkavana lukuvuonna Hanne 
opettaa Varkaudessa. – Uudessa työpai-
kassani on säännöt ilmaistu positiivisuu-
den kautta, esimerkiksi muista kiittää, kä-
vele, laita vaatteet naulakkoon. Turhia 
sääntöjä ei ole, koska toisiin luotetaan.

Mari Hyttinen

Hanne Uljonen uskalsi 
toteuttaa unelmansa:

“Maailma 
muuttuu, jos me 
muutamme sitä”

Hanne Uljonen on 
Suomen NNKY-liiton 
hallituksessa vietet-
tyjen vuosien aikana 
oppinut toteuttamaan
omia unelmiaan. 
Myös opettajan työ-
hön NNKY on tuonut 
uutta sisältöä. 
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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-Andersén,
  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
Tykkää myös Facebookissa!
Toiminta Mechelininkadun toimiti-
lassa, ellei toisin mainita. Soita sum-
meria alaovella. Tervetuloa! 
Ompelutupa to 4.9.–4.12. klo 17–20.
4.9. Vetoketjupusseja
2.10. Helppo kirjekuorilaukku
6.11. Huovutettuja joulukoristeita
4.12. Pikkujoulut, syyskauden päätös
Ohj. Marika Karttunen. Tervetuloa!
Raamattua löyhäpipoisesti klo 17 
su 28.9.–30.11.2014.
Minkälainen on Raamatun kuuden 
vuosituhannen sisällä kulkeva pu-
nainen lanka? Faktaa ja ajatuksia ja-
kamassa nuorisotyönohj. Liisa Siika-
nen. Tule tutustumaan tai käy vaik-
ka joka viikko!
28.9. Historian alkukuva, luomisen 
ihmeestä Nooan arkin eläintarhaan
5.10. Jumalan pelastussuunnitelma, 
patriarkoista kansaksi – vaellusvuo-
det
12.10. Täyttymys, elämää ihanassa 
maassa
19.10. Erilaiset vallan käyttäjät, kunin-
gaskunnan loisto ja tuho
26.10. Juutalaisen historian ”paka-
nain aika”, pakkosiirtolaisuuden vuo-
det
Tyttöjen Tupa avoinna 3.12. asti:
1.–4.-lk. tytöt ma klo 14–16, Hard Gos-
pel Cafe (HGC), Kahvikuja 3, Vuosaari
3.–6.-lk. tytöt ti klo 14–15.30, Nuoriso-
talo Merirasti, Jaluspolku 3, Me-
ri-Rastila 
5.–7.-lk. tytöt ke klo 14.30–16.30, Hard 
Gospel Cafe (HGC), Kahvikuja 3, Vuo-
saari 

Maksuton, sis. välipalan, ei ilmoit-
tautumista. Tule tutustumaan yksin, 
kavereiden tai vanhempien kanssa!
Kokki-, askartelu- ja näytelmä-
kerhot 7–13-v.. Kerhokausi 1.9.–
5.12.2014. Kysy vapaita paikkoja toi-
mistolta.
Kamalat äidit -ryhmä torstai-iltaisin 
Vuosaaressa. Lisätietoja toimistolta.
Musiikkileikkikoulut Agricolan 
kirkolla to 3.9.–10.12. Alle 3-v. aikuisen 
kanssa.
14.30–15.00 vauvat 7-12 kk
15.10–15.40 1-v.
15.50–16.20 2-v.
16.30–17.00 3-v.
17.10–17.40 4-5-v.
17.50–18.20 soitinmuskari 6-v., oma 
kannel (liikuntaleikkiä, kanteleen-
soittoa yms.)
Hinta 80 €, alennusryhmä 50 €, NN-
KY:n jäsenille 10 €:n alennus. 
Retki Tallinnaan joulumarkki-
noille la 29.11. Sitovat ilm. viim. 31.10. 
toimistolle.
Tulossa sieniretki, nuorten nais-
ten kirjapiiri sekä muuta mukavaa 
toimintaa.

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
”Ripukasta rintasolki”- tuunaus-
kerho pe klo 16–19 kaikenikäisille 
naisille ja tytöille nukketaiteilija Ma-
rinan johdolla.
”Sapuskasiskot”-monikulttuu-
rinen kokkikerho ti 26.8, 30.9 ja 
28.10 klo 17–20.
Kirppismyyjäiset pe 29.8 klo 16–
20. Varattavissa myyntipöytiä.
MLL:n perhekahvila pe klo 9–12
Ilmoitamme tulevista tapahtumista 
Heilissä.
Tervetuloa!

jYVäSKYLäN NNKY
➽		 Jyväskylän NNKY 
  Puistotori 4
  40100 Jyväskylä
  Toiminnanohjaaja 

  Tanja Nieminen
  p. 040 740 4472, (014) 213 037
  jklnnky@elisanet.fi
  www.ywca.fi –> paikallinen 
  toiminta –> Jyväskylän NNKY
  www.facebook.com/jklnnky
  www.facebook.com/tuunaus- 

 kerho
Etsimme vapaaehtoisia Kamalat 
äidit -vertaisohjaajia murrosikäis-
ten lasten äideille suunnattuun ver-
taisryhmään. Koulutamme ohjaajat. 
Lisätietoja Tanjalta. www.kamalatai-
dit.fi.
Ikinuorten ilta pe 12.9. klo 18. Suun-
nitellaan nuorten aikuisten ja työi-
käisten toimintaa ja kokataan iltapa-
la. Ilmoittautum. ja ruoka-aineraj: 
jklnnky@elisanet.fi. Ikärajaton & 
maksuton. Mukaan kaikki mieleltään 
nuoret!

Runot ja laulut tunteiden tulkki-
na su 14.9. klo 15. Runot: Juha Kaisti-
nen, Arto Nikama, Toivo Salminen ja 
Juha Souru, laulu: Aulis Tuimala säes-
täjänään Eija Rantatalo. 
Inkerin kirkkoa rakentamassa su 
12.10. klo 15. Kahvitilaisuus lähetys-
työn hyväksi. Talkootyöstä kerto-
massa Jorma Ruhtila. 
Pyhäinpäivän ajatusten äärellä 
su 2.11. klo 15. Hartaushetki, virsiru-
noilija Leena Impiö.
Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous su 16.11. klo 14. Lausun-
taesitys, jonka perään kahvit ja ko-
kous. 
Avoin kohtaamispaikka aamiai-
sineen joka ti klo 9–11, ohjelmapi-
toinen aamiainen 5 €.
16.9. Kappadokiassa kristityt kiven 
sisällä, Kaisa Rossi
23.9. Suolahuoneesta on moneksi, 
Outi Korpela
30.9. Aabraham, uskon isä, Eevakaa-
rina Launis
7.10. Rukous voiman lähteenä, Eeva-
kaarina Launis
14.10. Yrteistä elämän eliksiiriä, Ani-
ta Louniala
21.10. Kokemuksia apokryfi-kirjojen 
äärellä, Mirja Knuuttila
28.10. Pyhiinvaellus Roomaan ja As-
sisiin, Tuula Vuoristo
Exodus-raamattupiiri n. kerran 
kuussa to klo 17 ohj. Heidi Watia

Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Anita Särkkä    
8.9.  Kesällä lukemani kirja
13.10. Hannu Raittila, Terminaali
10.11. Tuula Karjalainen, Tove Jansson 
– Tee työtä ja rakasta
8.12. Tommi Kinnunen, Neljäntienris-
teys
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18 al-
kaen 2.9., ohj. Pirjo-Liisa Sillgren.
7.10. klo 18 Pauliina Rauhala: Taivas-
laulu
4.11. klo 18 Anilda Ibrahimi: Ajan rie-
kaleita
2.12. klo 18 Hanne Vibeke Holst: Mitä 
he toisilleen tekivät
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 le-
vyt -ohjelman hengessä. Pe klo 
13 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12. 
Nuorten aikuisten lauluryhmä Jän-
nät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Ei koelauluja. Har-
joitukset n. joka 2. vko, ti, ke tai 
to, alk. ke 17.9. 
Tuunaus- ja taidetyöpaja www.
facebook.com/tuunauskerho.
9.9. Koruaskartelu (kierrätysmateri-
aali- ja helmikorut)
7.10. Uudista ja muodista – vaattei-
den tuunaus
11.11. Vanhan kirjan uusi elämä 
9.12. Joulukoristeet ja -kortit kierrä-
tysmateriaalista 
Musiikkileikkikouluryhmät ke, 
50 € lukukausi.
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
syyslukukausi alk. 75 €, Jasmin Kau-
tela.
Partiolippukunta Reippaat ty-
töt, ryhmät ke ja to-iltaisin. 

KESKI-UUdENMAAN NNKY

➽		 pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909
  alkarjalainen@gmail.com

KOTKA KfUK
➽		 ordförande Carita Korhonen 
  tel. 0440 554 782
  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

Tiedot NNKY-palstalle:
Toimitathan seuraavaan 
Näkyvään Naiseen tulevan 
aineiston 23.9. mennessä 
osoitteeseen
mari.hyttinen@ywca.fi. Kiitos!

Koulutuksen aiheena oli sek-
suaali- ja lisääntymisterveys 
ja siihen osallistui yhteensä 
noin 80 nuorta naista, joista 

suurin osa oli kotoisin Afrikasta ja Aa-
siasta. Osa heistä eli paikoissa, jossa 
luotien väistäminen, HIV sekä lasten 
hyväksikäyttö ovat arkipäivää. Silti nä-
mä naiset olivat tavattoman positiivi-
sia ja elämäniloisia. 

Yksi naisista kertoi oman tarinansa 
kaikille. Hän oli lapsimorsian, sillä hä-
nen perheensä oli myynyt hänet 
70-vuotiaalle miehelle hänen ollessaan 
13-vuotias. Naisella on nyt viisi lasta, 
joista ensimmäisen hän sai 14-vuotiaa-
na. Hänen asuinpaikassaan miehen 
kuollessa maanomistusoikeus siirtyy 
miehen veljelle, jolloin vaimo jää pa-
himmillaan lastensa kanssa tyhjän 
päälle. NNKY:n järjestämä koulutus oli 
ensimmäinen koulutus, johon nainen 
oli koskaan osallistunut. Koulutukses-
ta hän voimaantui niin, että käveli suo-
raan paikallisten päättäjien luokse ja 
vaati, että naisten täytyy saada maan-
omistusoikeudet. 

Sisarellista vertaistukea
NNKY-liikkeen tavoitteena on tarjota 
turvallisia tiloja tytöille ja nuorille nai-
sille, joissa he voivat pohtia oman elä-
mänsä haasteita turvallisessa ympäris-
tössä. Tansanian koulutuksesta muo-

NNKY:n Maailmanliitto koulutti nuoria naisia Tansaniassa: 

Turvallinen tila voimaannuttaa
tiesitkö, että tutkimuksen mu-
kaan tansanialaisista miehistä 
38 % hyväksyy miehen lyövän 
naista, naisista sen hyväksyy 
54 %? tai että miehistä 8 % ei 
tiennyt, että seksiin tarvitaan 
naisen suostumus? Esimerkiksi 
tällaisia faktoja kuulin osallis-
tuessani NNKY:n Maailman-
liiton nuorten naisten johta-
juuskoulutukseen tansaniassa 
maaliskuussa 2014. 

Tansaniassa 
nuorten ja 
perheiden 
valistus on 
tarpeen, sillä 
esimerkiksi 
54 % naisista 
hyväksyy 
miehen 
lyövän naista. 

Gospel-lattarit Kuopiossa torstaisin klo 16.30.

NNKY maailmalla

Tyttöjen oman 
äänen 
vahvistaminen 
on avainasemassa.

Arjen haasteet ovat hyvin erilaisia Afri-
kassa kuin Suomessa, mutta turvallisia ti-
loja tarvitsevat kaikki.

dostui tällainen paikka osallistujille 
vanhempien naisten mentoroidessa 
nuorempia. Tytöt ja nuoret naiset tar-
vitsevat henkisesti, fyysisesti ja hengel-
lisesti turvallisia tiloja, joissa saada tie-
toa, hyväksyntää ja sisarellista vertais-
tukea. Turvallisten tilojen avulla naiset 
voimaantuvat vähitellen oman elämän-
sä ja yhteisönsä vaikuttajiksi. 

Vaikka tyttöjen kohtaamat haasteet 
ovat hyvin erilaisia Afrikassa kuin 
Suomessa, tarve tällaiselle toiminnal-
le on olemassa myös meillä. Tämän 
vuoksi aloitamme Helsingin NNKY:s-
sä hankkeen, jonka tavoitteena on ke-
hittää turvallisen tilan toimintamal-
lia yhdistyksen tyttötyössä. Tyttöjen 
oman äänen vahvistamisen tulisi olla 
avainasemassa – niin Suomessa kuin 
maailmallakin.

Jenni Kangasmäki
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Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 
27, Ylöjärvi, Maarit Saarela
To klo 18 Gospel-lattarit goes Swing 
(75 min), Hervannan rukoushuone, 
Siitamantie 112, Kangasala, Sointu 
Kaikkonen
Gospel-lattarit™ Special
Ihanasti ikääntyneet 60+ -vuotiaille 
ti klo 17, Pispalan kirkon alasali, Pis-
palan valtatie 16, Maarit Saarela
Avoin lattariryhmä, tanssia puo-
leen tempoon sekä tuolilla istuen, 
to klo 17.30, Puistosali, Hämeenpuis-
to 14 F, 2 krs., Mervi Perkiö-Kuosma-
nen
Kysy myös Astan tanssiterapeutti-
sista kursseista, tied. Maarit Saarela, 
p.050 5709669 tai gospelliikunta@
tnnky.fi.

PARTIOLIPPUKUNTA TAMPE-
REEN LOKIT RY
Pamaus -partiotilat, Satakunnan-
katu 31 B–C, 3. krs., postios. Hämeen-
puisto 14 F; partiosihteeri Marjatta 
Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.mui-
lu@tnnky.fi; lippukunnanjoht. Hilja 
Mäkinen, p. 040 506 0395, hilja.ma-
kinen@gmail.com. www.tampe-
reenlokit.fi

TURUN NNKY
➽		 Vähä-Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku 
  p. 0400 821 905
  tnnky@saunalahti.fi
  www.ywca.fi –> paikallinen 
  toiminta –> Turun NNKY
  Tykkää myös Facebookissa.
TimeLessBody ma klo 20–21 alk. 1.9. 
Cygnaeuksen koulun liikuntasalissa, 
Maariank. 7, Tiina Holopainen, p. 050 
554 1661.
Rouvakerho ti klo 13–14.30, Elma 
Helander.
Englannin keskusteluryhmä ti 
klo 16.30–18, Seda Karslioglu.
Lauluryhmä ”Äänettömät” ti klo 
18.15–19, Antti Ainola.
Japanin kurssi nuorille parill. viik-
kojen ma alk. 15.9. klo 16-17.30, Jouni 
Elomaa.
Kesä hiipuu mutta parvekkeella 
kasvu jatkuu. Puutarhuri Mia Snell-
man opastaa syksyn kausi-istutuk-
sista 17.9. klo 18.
Arusha-kuule -ilta, valokuvia ja 
kertomuksia 15.10. klo 18, Ritva Nor-
ha. http://www.fsea.fi
Kädentaitopaja syyslomalla lap-
sille ja nuorille 7.10.–18.10., Eija Tähkä-
pää.
Myyjäiset, keittolounas ja kirja-
tori la 8.11. klo 11–14
Kalligrafia to 20.11., 27.11., 11.12., 18.12. 
klo 17.30–20, Eeva Harju
Tulossa syksyllä: Japanilainen kir-
jansidontakurssi

KUOPION NNKY
➽		 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
Piirit alkavat viikolla 38: 
Raamattu/lähetyspiiri vuorovii-
koin ke klo 13.
Kuoro tiistaisin klo 14.
Gospel-lattarit to klo 16.30, ks. pai-
kalliset ilmoitukset.
Suomen Raamattuopiston luen-
toilta su 21.9.
Kahvihuone Wirwoitus su 12.10 klo 
14.

LAHdEN NNKY
➽		 Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  ywca@phnet.fi
  www.nnkylahti.fi
  pj. Krista Karjalainen 
  p. 050 596 9645
Äitiyden kiemurat -ryhmä joka 
toinen ti alkaen 19.8. klo 14.30–16.30.
Jäsenilta 17.9 klo 18.00.

LAPIN NNKY
➽		 pj. Sirkka Nissi-Onnela 
  p. 040 758 3959
  sirkkano12@gmail.com

MIKKELIN NNKY
➽	 pj. Leena Parkkonen
 p. (015) 336 308, 050 526 8536
 leena.parkkonen@luukku.com 
Ilta luottamukselle -jäsenilta to 
25.9.2014 klo 16.30 alkaen, srk-kes-
kuksen yläsali. Vieraanamme alue-
kappalainen Pirjo Palm ja kanttori 
Suvi Tirronen. Tervetuloa!
Adventti- ja joulutorimatka 
28.11.–1.12.2014 vielä paikkoja, ilm. 
pian.

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

OULUN NNKY
➽		 Asemakatu 15
  käyntiosoite Isokatu 15
  90100 Oulu
  nnky.oulu@co.inet.fi
  Toiminnanohjaaja 
  Maarit Peltoniemi, 
  maarit.peltoniemi@co.inet.fi
  p. 040 751 4480.
   www.ywca.fi –> paikallinen 
  toiminta –> Oulun NNKY
  Tykkää myös Facebookissa!
Seuraa ilmoittelua kotisivuilla www.
ywca.fi (valitse NNKY:n paikallisyh-

distys, Oulun NNKY). Tykkää myös 
Facebookissa.
Viikoittainen toiminta:
Ma klo 13 käsityökerhossa kudotaan 
Äiti Teresan peittoja.
Ke klo 13 kädentaitojen ryhmä.
Ke klo 19 hiljaisuuden rukoushetki 
tuomiokirkossa. Tee klo 18.30 alk.
To kirppis Asemakatu 15:n alakerras-
sa to klo 16–18. 
To klo 15–17 monikulttuurinen nais-
ten kerho.
Ke 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 17 valmis-
tamme koskettelukirjoja näkö- ja 
monivammaisille lapsille. Tied. 
vuokko.keranen@pp.inet.fi, p. 0400 
726178.
Koskettelukirjakurssi 20.9. klo 10-
16 Taitokeskus Maakarissa, Rauta-
tienkatu 11 B. Tied. Vuokko Keränen, 
0400 726178, vuokkoa.keranne@
gmail.com.
NNKY:n järjestöpäivät Oulussa 
4.–5.10. 
Adventtisunnuntain seurat 30.11. 
klo 17. 
Kylässä-ilta kerran kuussa maa-
nantaisin. Vieraina kiinnostavia ih-
misiä. Ajatustenvaihdon avulla ym-
märrämme elämää kenties hieman 
uusin silmin. Aika määräytyy vieraan 
aikataulun mukaan. Seuraa ilmoit-
telua. 
Uusi Kamalat äidit -vertaisryh-
mä murrosikäisten lasten äideille 
aloittaa syyskuun lopulla (kokoon-
tuu 10 krt). Ilm. toimistoon. www.ka-
malataidit.fi.
Kamalat äidit -vertaisohjaajien 
koulutus 11.10. klo 10–15. Koulutuk-
sen käyneet sitoutuvat ohjaamaan 
omaa ryhmää. 
Lauluopetusta, Riikka Vuorijärvi. 
Kysy lisätietoja: riikka.vuorijarvi@
gmail.com.

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

 Itu-toimisto, Hämeenpuisto 14
  Siskolikan koulutustilat ja 
  Pamaus-partiotilat, Satakun- 

 nankatu 31 B-C, 3.krs
Meitä kantaa Jumala – Naisten-
tilaisuudet la klo 14, Kalevan kirkon 
srksali, Liisanpuisto 1.
13.9. Saara Vatanen-Campos: Matkal-
la Isän luokse
15.11. Nina Åström: Eväitä matkan var-
relta 
Tunnetaitokoulutus ti 15.9., 22.9., 
29.9., 6.10., 13.10. klo 18–20.30 Puisto-
sali. Kouluttajana RE-sielunhoitote-
rapeutti, työnohj., Psyk.EAT Päivi Nie-
mi. Kurssi 150 e tai 35 e/kerta. Ilm. pai-
vi.niemi@tnnky.fi, p. 0400 946 285.
Lähetysillat ke 22.10. ja 3.12. klo18, 
Siskolikan kahvila. Syksyn teemana 
työ Venäjällä. Riitta Jaakkola ja Mar-
jatta Muilu.
24.9. Kokemuksia vankilatyöstä Ve-
näjällä, rovasti Soili Juntumaa
22.10. Jumalan voimaa Venäjän van-
kilatyössä

3.12. Adventtijuhla venäläisissä mer-
keissä, musiikkia Mariam Men, Kale-
vi Tuomivaara

TYTTÖRYHMÄT Siskolikan kahvi-
lassa
Harrastava iltapäivä -toiminta 
yhteistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
Kokkauspainotteinen harrastus-
kerhokerho Aleksanterin koulun 
3.–4 -luokkalaisille tytöille ke klo 
14.30–16.30, Moona Ranta.
The Tyttis – harrastuskerho Alek-
santerin koulun 3.–5.-luokkalaisille 
tytöille pe klo 15–17, Moona Ranta.
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12,Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.

ITU – NEUVONTATYÖ
Kiitos elämän lahjasta, Itu-työn 
10-vuotis juhlaseminaari NMKY:n sa-
li 10.–12.10.2014, John ja Celina Wyatt 
ja Jenny Baincs.
Seminaari yhteistyökumppaneille to 
9.10. klo 12–15, Puistosali.
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.
Tehdään yhdessä, ti 28.10. klo 
15–17,Siskolikan kahvila, Sammal-
kurssi, Anna Hukari.
Naisten hyvinvoinnin risteily 
Tallinnaan 22.–23.11. Matkan vetäjä-
nä Päivi Niemi. Hinta 205 e. Katso 
ohjelma www.tnnky.fi. Ilm. Päivi 
Niemi p. 0400 946 285 tai paivi.nie-
mi@tnnky.fi.

TOIMINTAA  ÄIDEILLE JA LAPSIL-
LE Siskolikan kahvilassa, tied. Outi 
Papunen, p. 040 832 9001.
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai 
muuten yksin lasten kanssa oleville 
to klo 10–13. Tukea vanhemmuuteen 
ja voimavaroja jaksamiseen. Lasten-
hoito järjestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–12, Ca-
rola Jarske. 
Masu-kahvila ti klo 11–13, Marjo 
Saarinen. 
Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuoti-
aille pe klo 11–13, Carola Jarskie.

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 opetusryhmät, Sata-
kunnankatu 31 C, 3. krs.
Etsivää kotouttamista maahan-
muuttajanaisille – Emma-hanke, 
ryhmiä eri puolilla kaupunkia. EU:n 
kotoutumisrahaston tukema hanke. 
Lisätietoja Merike Perendi p. 050 995 
7697.

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää.
Gospel-liikunta kausi 1.9.–21.11.2014
Gospel-lattarit™ 
Ti klo 18 Gospel-lattarit, Pispalan 
kirkko alasali, Pispalan valtatie 16, As-
ta Lehtimäki
Ti klo 19 GL Keho, Pispalan kirkko ala-
sali, Pispalan valtatie 16, Asta Lehti-
mäki
To klo 18.30 Gospel-lattarit (75 min), 

NNKY-palsta                      NNKY:n järjestöpäivät Oulussa 3.–5.10.

Kursen ”Tänj på dina gränser – pröva nya metoder för livshantering och personlig utveckling” i Åbo.

VAASAN NNKY
➽		 Kirkkopuistikko 30 
  65100 Vaasa   
  pj. Arja Sillanpää 
  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 
Aloitamme syyskauden 9.9. hal-
lituksen ohjelmaryhmällä.
23.9. ryhmä 3. Anneli Pellinen, Eeva 
Perttu, Vuokko Hyytiäinen ja Ee-
va-Maria Tarmasto.
7.10. ryhmä 4. Viivi Helminen, Taina 
Tolkki, Marketta Finne ja Tuula Virk-
kunen.
21.10. ryhmä 5. Martta Paalasmaa, Ai-
ri Siikonen, Ritta Sinkkonen ja Lea 
Ylänkö.
4.11. ryhmä 6. Arja Sillanpää, Vuokko 
Kangassuo, Ulla Pietilä ja Soile Ha-
kola.
16.11 ryhmä 7. Hallitus / Riitta Aikko-
la
Ohjelmaillat alkavat klo 18.00.
Raamattupiirit Riitta Sinkkosen 
johdolla klo 14.00:
16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 
25.11. ja 9.12.
Huom. Isänpäivänä (9.11.) kirkko-
kahvitus. 

VALKEAKOSKEN SEUdUN NNKY

➽		 pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

VääKSYN NNKY
➽		 pj. Eija Huovinen
   p. 044 7780 415
  eija.huovinen@asikkala.fi 

ÅbO KfUK
➽		 ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 
Kursen ”Tänj på dina gränser – 
pröva nya metoder för livshan-
tering och personlig utveckling” 
är en veckoslutskurs som ger dig tre 
olika verktyg för livshantering, tids- 
planering och visionering. Tidpunkt: 
fre 12.9 kl. 17.30–19.30 och lör 13.9 kl. 
10–15. Anmälan till Mona Riska per 
e-post: mona.riska@abo.fi.

Kiitos elämästä
Itu-työn 10-vuotisseminaari 
Tampereella 10.–12.10.2014

Puhujina mm. John ja Celia Wyatt, Jenny Baines, Betty Mcgui-
re, Outi Papunen. työpajat: 1. Standing as a Christian medic 
in a secular world, 2. Apu yllätysraskaustilanteessa, 3. Abortin 
jälkeinen masennus ja siitä toipuminen, 4. Koulutyö, 5. Sikiö-
seulonnat – vaihtoehtona raskauden jatkaminen sekä 6. Mie-
hen näkökulma aborttiin ja yllätysraskauteen. Lauantaina tuki-
konsertissa sisäministeri Päivi räsänen, Päivi ja Milto Marko, ri-
ku rinne ja Pekka Hautakangas. Kolehti Itu-työn hyväksi. Semi-
naari pidetään tampereen NNKY:llä osoitteessa Puisto-Em-
maus, Hämeenpuisto 14 F, 33210 tampere. Osallistumismaksu 
30 euroa sisältää kahvit
 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut ma 6.10.2014 men-
nessä: Outi Papunen p. 040 832 9001 ja/tai johanna.parkki-
nen@tnnky.fi. 

Lämpimästi tervetuloa!

Suomen Nuorten Naisten 
Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:n kokous 

22.11.2014
Liiton kokous pidetään lauantaina 22.11.2014 klo 13 Helsin-
gissä Hotelli Helkan kokoustila Saarnissa, Pohjoinen rautatie-
katu 23. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30. Käsiteltävinä 
ovat sääntömääräiset asiat, joihin sisältyy liiton hallituksen jä-
senten vaali. 

Asioista, jotka jäsen haluaa saattaa liiton kokouksen käsiteltä-
väksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuu-
si viikkoa ennen kokousta. (Säännöt kohta 8. Aloiteoikeus.)

ravintola Helkan Keittiössä on lounas tarjolla klo 12 – 13.

Förbundet Kristliga Föreningar av 
Unga Kvinnor rf:s möte den 22 november 2014 

Förbundsmöte hålls lördagen den 22 november 2014  kl. 
13 i konferensrummet Saarni på Hotell Helka, Norra Järnvä-
gsgatan 23 i Helsingfors. Fullmaktsgranskningen börjar kl. 
12.30. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bland an-
nat val av förbundsstyrelsens medlemmar.

Ärenden som en medlem önskar få behandlade på förbund-
smötet ska presenteras skriftligen för styrelsen senast sex vec-
kor före mötet. (Stadgar paragraf 8. Initiativrätt.) 

Lunch på restaurang Helkan Keittiö kl. 12 – 13. 

Tule mukaan NNKY:hyn 
myös sosiaalisessa mediassa:

Kotisivut ja jäsenistön intra: 
www.ywca.fi

Facebook: 
www.facebook.fi/

suomennnky 
Twitter: 

https://twitter.com/
NNKYliitto



Pyhän kattaus
Su 5.10.
Hengen ruokana jumalanpalvelukset eri kirkoissa.
Kirkkokahvit 
Gospellattarit, Asta Lehtimäki
Lounas Lasaretin Ravintolassa
Pääaterian tarjoilee kirjailija, kouluttaja 
Johanna Muuraiskangas 
Lähtökahvit sekä sokerina pohjalla palautelomakkeet

Majoitus ja ruokailut: Hotelli Lasaretti, 
Kasarmintie 13, 90130 Oulu
Majoitus 2 hh. 1 hh lisämaksulla.
Hinta: Liitto vastaa järjestöpäivien ohjelma-, majoitus- 
ja ruokailukuluista sekä tukee matkakuluissa. 
Alustavasti 2 osallistujaa  per yhdistys.
Matkustus: Liiton matkustusohjesäännön mukaisesti 
kukin valitsee edullisimman matkustustavan sekä 
hoitaa omat matkajärjestelyt.
Sitova ilmoittautuminen: pe 19.9.2014 mennessä 
leila.variola@ywca.fi tai (09) 4342 2911.

Järjestäjinä: Oulun NNKY, Lapin NNKY, Tunturikeimiö, 
Suomen NNKY-liitto   

Järjestöpäivien menu
Arjen kattaus
Pe 3.10. Alkupalat Oulun NNKY:llä, jossa
Nuorten naisten omaa ohjelmaa sekä 
kaikkien yhteinen iltapala.
Oulun NNKY, Isokatu 15, 90100 Oulu

La 4.10.
Brunssi: Rukoushetki ja Tervetuloa Ouluun! 
Järjestöpäivien avaus Pirjo-Liisa Penttinen
Kirjailija, kouluttaja Johanna Muuraiskangas 
Porinaryhmät
klo 12 Lounas Lasaretin ravintolassa
Jälkiruokana toiminnalliset työpajat:
Luovaa kuvataidetta, NNKY:n sisäiset nettisivut eli 
intra, hyvän taloudenhoidon viimeisimmät vinkit sekä 
vinhaa viestintää.
klo 14 Kahvipöytä on katettu
Sen seitsemää sorttia: 
klo 14–17 Käsitöitä ja myyjäiset Oulun NNKY:llä 
Mausteita lisää: 
Tuunaus- ja turhakeilta, lopuksi senioritanssit
klo 19.30 Illallinen Lasaretin ravintolassa
Yömyssynä rukoushetki Tuomiokirkon kryptassa klo 21

Iloa ja voimaa luottamuksesta 
Tervetuloa NNKY:n ekumeenisille 
järjestöpäiville Ouluun 3.–5.10.2014!

NNKY:N JÄRJESTÖPÄIVÄT 2014


