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Tankar under en regnig höstdag

Vi har fi rat skördefest på Åland i helgen. Sol och värme har lyst över 
bondgårdarna som bjudit in oss till allt från kosafari till att hoppa i hö. 
Vi har fått hälsa på i ladugårdar, stall och fårhagar och smakat på den 
ena kulinariska rätten till den andra av gårdsproducerade råvaror. Vil-

ket fantastiskt sätt att ta avsked av sommaren och välkomna hösten. 

I KFUKs lokalorganisationer har också hösten ta-
git fart med både gamla och nya aktiviteter. Jag hop-
pas att även denna höst nya fl ickor och kvinnor ska sö-
ka sig till vår organisation så att vi kan fortsätta växa 
till att bli en ännu större rörelse. Jag tycker om när vi 
pratar om KFUK som en rörelse i stället för att bara 
vara en organisation. För mig betyder det att vi fö-
rändras och förnyas och på så sätt alltid är aktuella. 
Det behöver vi vara för att kunna vara med och påverka fl ickors och kvinnors 
mänskliga rättigheter. Vi ska vara en rörelse där vi inte tvekar att tala om de svå-
ra frågorna och jobbar för att fl ickor och kvinnor ska få vara med och påverka li-
ka mycket som pojkar och män, dvs. få samma rättigheter och möjligheter. För 
mig är det en av de viktigaste orsakerna till att jag är med i KFUK. 

Att förändras eller förnyas betyder inte att vi glömmer bort våra gamla fi -
na traditioner. I lokalorganisationerna existerar både gamla och nya aktiviteter si-
da vid sida, likväl som äldre och yngre medlemmar. 
En styrka i KFUK är ju just växelverkan mellan yn-
gre och äldre där vi ser ledarskap över åldersgrän-
serna som något värdefullt och där allas röster är 
värda att höras och respekteras. Detta tema var ak-
tuellt på ERM (� e European YWCAs Representa-
tives Meeting) i mitten på oktober.
 
Ett tips i höstmörkret. Gå in på www.worldyw-
ca.org/ och läs om världsförbundets syn på 
mänskliga rättigheter eller nomineringen till ”Ma-
ry Robinson Award for Young Women’s Leader-
ship in Human Rights” som delas ut under KFUKs 
Världsråd i Bangkok  och bli inspirerad att 
fortsätta jobba för alla fl ickors och kvinnors 
mänskliga rättigheter. 

Ulrika Holmlund
Förbundet KFUKs viceordförande 

som bor på Åland

I lokalorganisationerna 
existerar både gamla och 
nya aktiviteter sida vid 
sida, likväl som äldre och 
yngre medlemmar.
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NNKY (Nuorten Naisten Kris-
tillinen Yhdistys ry) on naisten 
ja tyttöjen ekumeeninen, moni-
kulttuurinen ja kansainvälinen 
verkosto. NNKY on perustettu 
Suomeen vuonna .

NNKY:n paikallisyhdistyk-
sissä voit harrastaa, opiskella, 
ohjata kerhoja, järjestää tapah-
tumia, tehdä vapaaehtoistyötä, 
kantaa vastuuta ja vaikuttaa. 
Suomen NNKY-liiton luotta-
mustehtävissä voit vaikuttaa 
naisten ja tyttöjen elämään liit-
tyviin yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin sekä osallistua kansain-
väliseen järjestöyhteistyöhön. 

Liity jäseneksi kotisivulla www.
ywca.fi . Jäsenetujamme ovat jä-
senlehti Näkyvä Nainen sekä jä-
senalennukset Tunturikeimiöllä
Muoniossa ja Hotelli Helkassa
Helsingissä.
 

Ruotsinkielinen 
toiminta

NNKY:n perustajajäsenten 
enemmistö oli äidinkieleltään 
ruotsinkielisiä. Nykyisin ruotsin-
kielisiä NNKY:n paikallisyhdis-
tyksiä on kolme ja ne toimivat 
Helsingissä, Kotkassa ja Turussa.

www.ywca.fi  

4–5 NNKY:n järjestö-
päivillä Oulussa jaet-
tiin näkökulmia luotta-
mukseen ja iloon

6 Vieraanvarainen 
NNKY
Jumalan vieraanvaraisuus kut-
suu, lähettää ja inspiroi meitä 
ylittämään vastakkainasette-
lut. Syrjinnän vastustaminen, 
toisen kunnioittaminen ja su-
kupolvien välinen yhteistyö 
ovat voimaannuttavia ja raken-
tavia elementtejä koko NN-
KY-liikkeessä ja -liikkeelle.  

7  Kumppanuus 
kantaa hedelmää
Morogoron NNKY:n ja Tam-
pereen NNKY:n yhteinen kol-
mivuotinen kehitysyhteistyö-
hanke on edennyt viimeiseen 
toimintavuoteensa.

8–9 Vuoden uskon-
nonopettaja Tuovi 
Pääkkönen: Motivointi 
on opettajalle suuri 
haaste

10 Kristityt naiset 
etsivät rauhaa
Euroopan Kristittyjen Naisten 
Ekumeeninen Foorumi ko-
koontui elokuussa Tinoksen 
kaupungissa Kreikassa.  

11 Kielen opiskelua, 
kahvittelua ja kavereita
Tampereen NNKY:n Etsivää 
kotouttamista maahanmuutta-
janaisille – EMMA -hanke tar-
joaa suomen kielen opetusta ja 
tutustumista suomalaiseen 
kulttuuriin. Hanketta tukevat 
Euroopan kotouttamisrahasto 
ja Tampereen kaupunki.

11 Aune Sippa täytti 
100 vuotta

12 NNKY:n ja 
NMKY:n rukousviikko 
9.–15.11.2014: 
Rohkea ja muutos-
voimainen johtajuus

13–15 NNKY-palsta
Haluatko tulla mukaan NN-
KY:n paikallisyhdistysten toi-

mintaan? NNKY-palstalta saat 
lisätietoa tapahtumista. 

15 In memoriam 
Elizabeth Palmer

16 Takakannessa: 
NNKY:ssä voi harras-
taa ja oppia uutta
Helsingin NNKY:n ikonimaa-
lauskurssilla riittää intoa syk-
syn pimetessäkin.

4–5

PääkirjoitusTeema: Näkyvä NNKY

Näkyvä Nainen 2014 
NN 6: Vapahtaja
• Aineistopäivä 4.11.
• Lehti ilmestyy 11.12.

Mielipiteesi on 
meille tärkeä!
Voit lähettää palautetta Näky-
vä Nainen -lehdestä sähköpos-
titse osoitteella nnky@ywca.fi .

Kiitos palautteestasi!

Suomen NNKY-liiton 
kalenteri 2014

Marraskuu
9.–15.11. 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 vapaa-
ehtoistoiminnan päivä

Suomen NNKY-liiton 
hallitus kokoontuu 

22.11. liiton kokouksen 
jälkeen

10 Ensilumille ja 
hiihtoviikoille 

Lappiin

VARAA PARHAAT 
AJANKOHDAT:

Tunturikeimiö
Jerisjärventie 320
99300 MUONIO
p. 0500 209 630

myynti@tunturikeimio.fi
www.tunturikeimio.fi
www.facebook.com

/tunturikeimio
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NNKY:n järjestöpäivillä Oulussa jaettiin näkökulmia luottamukseen ja iloon
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info
 Maailman laajin kristillinen naisliike 

keskittyy naisten ja tyttöjen aseman 
parantamiseen.
Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY, 
ruotsiksi KFUK, engl. YWCA) on naisten ja 
tyttöjen ekumeeninen verkosto, jossa voi har-
rastaa, viettää aikaa yhdessä, vaikuttaa ja 
pohtia naisten elämään liittyviä kysymyksiä. 

NNKY edistää ekumeniaa ja tasa-arvoa se-
kä vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
lapsiavioliittoja. NNKY toimii rekisteröityneenä 
108 maassa tavoittaen maailmanlaajuisesti yli 
25 miljoonaa ihmistä. Suomeen NNKY perus-
tettiin jo vuonna 1896 – tyttötyöntekijänä NN-
KY oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Nais-
ten ja tyttöjen tukemiseen ja aseman paranta-
miseen keskittyvä NNKY juhliikin 120 vuoden 
ikää vuonna 2016!

NNKY:n paikallisyhdistyksiä on 25 ja ne 
toimivat 22 paikkakunnalla. Yhdistyksistä kol-
me on ruotsinkielisiä. Suomen NNKY-liitto toi-
mii Suomessa itsenäisiä NNKY:n paikallisyh-
distyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjär-
jestönä, joka kouluttaa, tiedottaa sekä hoitaa 
valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.
www.ywca.fi 
www.facebook.fi /suomennnky 
twitter.com/NNKYliitto
www.worldywca.org

Uusi Väkivallattoman 
viikon virikeaineisto 
 Väkivallaton viikko on väkivallan 
vastaista toimintaa ruohonjuuritasol-
la. Maailmanlaajuinen NNKY-liike vas-
tustaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa 
väkivaltaa ja edistää tyttöjen ja nuor-
ten naisten oikeutta koulutukseen, su-
kupuolten välistä tasa-arvoa sekä teho-
kasta hiv ja aids -valistusta. Suomessa 
Väkivallatonta viikkoa vietetään tänä 
vuonna ..–.. Uusi virikeaineis-
to löytyy kotisivuilta www.ywca.fi .

Stella-pelle ei lannistu, kun 
elämä pettää ja tekee kipe-
ää, vaan ilmaisee tunteensa 
vahvasti ja jatkaa rohkeasti 
elämää. Anna-Kaisa Järvi 
heittäytyi johdatuksen voimaan 
ja vaihtoi lupaavan yliopistou-
ransa Stella-pellen rooliin ja 
teatterielämään. 

Kirjailija ja elämäntaitovalmen-
taja Johanna Muuraiskangas 
valmensi osallistujia luottamaan 
itseen, toisiin ja elämään. Luot-
tamus on halua uskoa ja an-
tautua jonkun hallitsemattoman 
varaan. Itseluottamus paljastaa, 
paljonko rakastamme itseäm-
me. Näetkö peilistä kissanpen-
nun vai leijonan? 

NNKY:n järjestöpäiville ko-
koontui 45 naista NNKY:n 
paikallisyhdistyksistä eri puolil-
ta Suomea. Luottamus-teeman 
lisäksi ohjelmassa oli hengen 
ruokaa ja toiminnallisia työ-
pajoja lisämausteineen. Kiitos 
Oulun NNKY:lle onnistuneista 
järjestöpäivistä!

NNKY:n järjestöpäivät tarjosivat 
runsaasti hengellistä ohjelmaa. 
Muun muassa kelttiläinen jumalan-
palvelus Tuiran seurakunnan 
Pyhän Luukkaan kappelissa oli 
kaunis elämys. Kappeli sijaitsee 
Oulun Yliopiston kampuksella ja 
palvelee alueen seurakunnan 
lisäksi yliopiston tarpeita. Apostoli 
Luukkaan lääkäritausta on yhteen-
sopiva Oulun oppineisuuden 
tyyssijan kanssa.

Johanna Muuraiskankaan työpa-
joissa pohdittiin ryhmissä elämän 
käänteentekeviä kohtia. Elämä 
koettelee itseluottamusta ja se on 
hyvä asia. Oma tarina kantaa vai-
keuksien läpi. On mielenkiintoista 
huomata, että aina ei teekään asioi-
ta kuin toiset tai itse olisi odotta-
nut. Luottamus muihin heijastuu 
käytöksestä, sanoista ja teoista.
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Stella-pelle ei piilota tunteitaan
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läpi viestintää, netti-
sivujen päivittämistä 
ja hyvää taloudenpi-
toa. Kuvataideryhmä 
askarteli naamioita, 
joihin liimattiin 
julkista minää ja 
suojattua sisäistä 
minää symboloivia 
kuvia. 

Oulun NNKY:n tilois-
sa järjestöpäivien 
aikana pidetty myyjäis- 
ja käsityötapahtuma 
saavutti suuren 
suosion. Huovasta 
tehdyt heijastimet 
olivat nuorten naisten 
mielestä kauden tuote.

Anna-Kaisa Järven 
viihdyttävä Stella-pelle 
on tunnettu tunteiden 
tulkki Oulun seudulla. 
Stella on muuttunut 
elämän mukana, mutta 
mekko on pysynyt 
samana  vuotta!

Gospel-lattarit ja senio-
ritanssit pistivät vauhtia 
kaikenikäiseen osallis-
tujajoukkoon. Nythän 
tiedämme, että istumi-
nen pitkään paikoillaan 
on keholle suurta myrk-
kyä. Liikuntaa sai myös 
käymällä katsomassa 
Oulun kauniita kaupun-
kinäkymiä, Lasaretin 
saaren purosia (kuvas-
sa) ja mahtavaa 
Oulujokea. 
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NNKY:n Maailmanliiton ne-
livuotiskauden 2011–2015 
vaikuttamistyön painotukset 
ovat nuorten naisten johta-
juuden vahvistaminen, nais-
ten  lisääntymisterveyteen 
ja itsemäärämisoikeuteen 
liittyvä kehittämistyö sekä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäiseminen. Nämä toimet 
yhdistyvät ja liittyvät toisiinsa, 
kun tällä hetkellä kampanjoi-
daan näkyvästi lapsiavioliitto-
jen vastustamiseksi. 

järjestämistä. Käytännön toimin-
nan kautta naiset ja tytöt eivät jää 
vain unelmoimaan heille kuuluvis-
ta oikeuksista, jotka ovat meille it-
sestään selviä. 

NNKY-liikkeen perustaan, tun-
nustuspohjaan, kuuluu usko kol-
miyhteiseen Jumalaan.  Hengelli-
syys yhdistää liikkeen jäsenet ja toi-
mijat Jumalaan, luomakuntaan ja lä-
himmäisiin. Kirkkojen maailman-
neuvosto (KMN) on yksi kansain-
välisen NNKY:n yhteistyöjärjestöis-
tä. KMN:n lähetystä  ja evankelioi-
mista koskevassa Yhdessä kohti elä-
mää -julkilausumassa sanotaan 
mm.: “Kirkko on kutsuttu palvele-
maan kaikissa maailmanpolitiikan 
ja -talouden ympäristöissä – kirkko 
on kutsuttu olemaan  diakoninen 
yhteisö, joka todistaa siitä, että pal-
velemisen voima on suurempi kuin 
mikään ylivalta.” 

Jumalan vieraanvaraisuus kut-
suu, lähettää ja inspiroi meitä ylit-
tämään vastakkainasettelut. Kut-
suun vastaaminen on sekä vaikut-
tamistyötä että turvallisten kokoon-
tumistilojen ja -paikkojen luomista, 
epäoikeudenmukaisuuksien esiin 
nostamista ja kulttuurienvälistä 
kohtaamista. Syrjinnän vastustami-
nen, toisen kunnioittaminen ja su-
kupolvien välinen yhteistyö ovat 
voimaannuttavia ja rakentavia ele-
menttejä koko NNKY-liikkeessä ja 
-liikkeelle.  

Pirjo-Liisa Penttinen
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Yksinhuoltajaäideille anne-
taan suunnitelmallisesti 
neuvontaa ja koulutusta 
tärkeiltä elämän alueilta: 

terveydenhuollosta, ravintoasioista, 
hygieniasta, naisten oikeuksista, HIV- 
ja AIDS-asioista, seksuaaliterveydes-
tä, perhesuunnittelusta, lastenhoidos-
ta, pienlainoista, pienyrittäjyydestä ja 
ympäristökysymyksistä. 

Hankkeen tavoitteena on yksin-
huoltajaäitien syrjäytymiskierteen 
katkaiseminen ja taloudellisesti itse-
näisen elämän rakentamisen tukemi-
nen. Tällä hetkellä n.  % äideistä on 
pystynyt kohentamaan taloudellista 
asemaansa. Osa heistä on liittynyt ky-
läpankin jäseniksi. Hankkeen ohessa 
Vaasan NNKY on antanut tukea eri-
tyisesti lapsille.

Tieto ja osaaminen 
antavat voimaa
Tiedon ja osaamisen lisääntyminen 
on merkittävä tekijä sekä omanarvon-
tunteen kohentumisessa että talou-
dellisen itsenäisyyden saavuttamises-
sa. Äidit jakavat myös saamansa tie-
toa eteenpäin omissa lähiyhteisöis-
sään. Äitien kokemuksen mukaan tie-
to ja tietoisuus omista oikeuksista ja 
mahdollisuuksista antavat voimaa.

Toiminnan jatkumisesta hankkeen 
päätyttyä on jo keskusteltu Morogo-
ron NNKY:n, yhteistyökumppanei-
den ja äitien kesken. Tällä hetkellä ti-
lanne näyttää lupaavalta: kaikki ovat 
halukkaita jatkamaan yksihuoltajaäi-
tien tukitoimintaa ja kantamaan sii-
tä vastuuta.

Annamari Herranen

Kumppanuus 
kantaa hedelmää
Morogoron NNKY:n ja Tampereen NNKY:n yhteinen kolmi-
vuotinen kehitysyhteistyöhanke on edennyt viimeiseen toiminta-
vuoteensa. Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamassa hank-
keessa tuetaan Morogoron kaupungin Kichanganin ja Kingon 
kaupunginosissa asuvia köyhiä yksinhuoltajaäitejä ja heidän 
lapsiaan. Mukana toiminnassa on 50 äitiä lapsineen.

NNKY:n Maailmanliiton uusi, 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastainen kampanja on nimeltää 
NoXcuse, Ei selityksiä.

Nestesaippuan valmistuksen ohessa opeteltiin 
pienyrittäjyyden perusteita. Opettamassa Morogoron 
NNKY:n jäsen, yrittäjä Anna Joely.

NNKY maailmalla

Sukupolvien 
välinen yhteistyö 
voimaannuttaa 
NNKY-liikkeessä.

Toimimme useassa maassa 
yhteistyössä paikallisten 
kirkkojen kanssa. Kansain-
välisellä tasolla näitä vaikei-

ta kysymyksiä sanoitetaan ja nostetaan 
keskusteluun yhdessä kirkkoliittojen ja 
YK:n eri alajärjestöjen kanssa. NNKY:t 
ympäri maailman ovat sitoutuneet toi-

mimaan turvallisina kohtaamispaik-
koina teeman ”Naiset luovat turvalli-
sen maailman” toteuttamiseksi. Mo-
nissa maissa haasteena ovat arkipäivän 
tabut: vaikeista asioista ei keskustella 
julkisesti.  Vaikka esimerkiksi äiti- ja 
lapsikuolleisuus olisi suurta, naisten 
ongelmia pidetään vähäisenä tai niis-
tä ei puhuta. Nuorten naisten alista-
mista seksuaaliselle hyväksikäytölle tai 
avioliittoon pakottamiselle työ- tai 
koulutuspaikan saamiseksi ei ole us-
kallettu kyseenalaistaa.  Seksuaalista 
väkivaltaa käytetään laajalti ja tarkoi-
tuksellisesti sodankäynnin välineenä 
konfl ikteissa. Vaikka kyseessä on pe-
rustavanlaatuinen rikos ihmisyyttä 
vastaan, rikoksen tekijät jäävät liian 
usein rankaisematta. 

Suomen NNKY:n konkreetti pieneh-
kö kehittämistuki on viime vuosina 
kohdistunut Liberiaan, missä on luotu 
uudenlaisia turvapaikkoja eri yhteisö-
jen naisille.  Liberian hallitus on luot-
tanut sikäläiseen NNKY:hyn myös kou-
lutus- ja valistusjärjestönä, jolle on an-
nettu tehtäväksi sekä vaalivirkailijoi-
den että Ebola-valistajien koulutuksen 

Liberian NNKY 
koulutti elokuussa 
60 nuorta miestä 
ja naista eri aloilta 
ja järjestöistä 
ebola-valistajiksi. 
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Uskonnonopetuksen kohtalo 
Suomen kouluissa on jatku-
va jännitysnäytelmä. Us-
konnonopetus sekoitetaan 

uskonnonharjoitukseen, eikä ymmär-
rys useimmilla riitä käsittämään, että 
kyse on reaaliaineesta, jossa mitataan 
ihmisen yleissivistystä. Suomen uskon-
nonopettajain liitto SUOL ry valitsi 
vuoden  uskonnonopettajaksi 
Tampereen yliopiston normaalikoulun 
fi losofi an ja uskonnon lehtori Tuovi 
Pääkkösen.  

Palkinnon perusteina olivat opetuk-
sen toteuttaminen muun muassa säh-
köisten välineiden sekä erilaisten mat-
kojen ja retkien muodossa. Pääkkösen 
tavoite on saada oppilaiden kiinnostus 
uskontoja kohtaan heräämään. Help-
poa se ei ole, koska oppilaat pelkäävät 
uskovaiseksi leimautumista, jos osoit-
taa osaamista tunnilla. 

– Uskonnolliset asiat ovat monille 
kaukaisia ja vieraita. Ylioppilaskirjoi-
tuksissa ei ole koulussani tänä vuonna 
yhtään uskonnon kirjoittajaa. 

Globaali 
kansalaistaito
Uskonto kuuluu kouluun yhtä kiinteäs-
ti kuin matematiikka ja kielet, sillä ku-
kaan ei kasva tyhjiössä. Ihmiskunnan 
kaikki kulttuurit perustuvat johonkin 
uskontoon tai uskomusjärjestelmään. 

 – Maailmanmeno nostaa jatkuvas-
ti uskontoon liittyviä kysymyksiä, sillä 
uskonto vaikuttaa lähes kaikkeen. Op-
pitunneilla luemme Hesarista ja netis-
tä tietoa uskontoon ja moraaliin liitty-
vistä kysymyksistä.

Opetushallituksen tuntijakosuun-
nitelma määrää uskonnonopetuksen 
raamit. Lukiossa on tällä hetkellä kol-
me pakollista kurssia. Nykyjärjestel-
mässä oman uskonnon opetusta saa-
vat pääasiassa evankelisluterilaiset, or-

NNKY maailmalla

Uskonnot eivät maailmasta katoa eikä uskonnon 
tuntemus mene hukkaan. Keniassa viime vuonna 
nairobilaiseen ostoskeskukseen tehdyssä terroristi
-iskussa säilytti henkensä, jos tiesi profeetta 
Muhammedin äidin nimen. Entä mikä on kalifaatti, 
ja mitä vastaat, jos joku kysyy miten kristinusko 
eroaa ratkaisevasti kaikista muista uskonnoista?

Uskonnon taustalla on useita 
tieteenaloja. Samalla se on elämää 
tukeva voimavara. Tärkeintä 
uskonnon opettamisessa lehtori 
Tuovi Pääkköselle on opettajien 
ja opiskelijoiden kohtaaminen, 
yhdessä ajatteleminen ja 
keskustelu. – Tämä on kyllä 
maailman paras ammatti, jossa 
saa olla kiinnostavien ihmisten 
ja sisältöjen kanssa tekemisissä.

todoksit ja islaminuskoiset. Lisäksi 
opetetaan elämänkatsomustietoa.  Us-
konnon arvo ymmärretään kyllä ope-
tushallituksessa. Kiista onkin enem-
män siitä, miten ja missä määrin us-
konnonopetusta tulisi järjestää ja pal-
jonko oppilailla on mahdollisuutta va-
paisiin valintoihin. Toinen vaihtoehto 
on kaikille yhteinen uskonnon ja etii-
kan oppiaine. 

Lukiouudistuksen etenemisestä hu-
hutaan, että uskonnonopetusta halu-
taan supistaa kolmesta kurssista kah-
teen eli  tuntiin. Myös peruskouluun 
ehdotetaan vähemmän uskontotunte-
ja.  – Valtioneuvosto ei ole julkistanut 
tuntijakoa vielä, koska siitä kiistellään. 
Jos pakollisten kurssien määrä putoaa 
kahteen, se on tietysti menetys ja vai-
kuttaa suoraan aineen opettajien työl-
listymiseen.  Toisaalta kaksi kurssia on 
parempi kuin yksi, Pääkkönen kom-
mentoi huhua.

Oppilaan kuva uskonnosta 
on usein kliseinen
Uskonto oppiaineena ei ole yli vuosi-
kymmeneen ollut tunnustuksellista. – 
Toivon, että se ymmärrys vahvistuisi, 
että uskonto ei ole vain uskovaisten ai-
ne. Uskonnonopetus tarjoaa moniluku-
taitoa, jossa opetellaan symboleja, ver-
tauksia ja myyttejä sekoittamatta niitä 
tieteelliseen tai arkiseen puheeseen. 
Ongelma on siinä, että tätä ainetta ope-
tetaan niin vähän.  Lisäksi oppilaan ku-
va uskonnosta on usein kliseinen. 

– Vedän opettajana vähän show’ta ja 
pyrin olemaan mahdollisimman taval-
linen, jopa rempseä. Kerron oppilaille 
esimerkiksi miten pyhiinvaellus avaa aja-
tuksia tai miten tavalliset ihmiset voivat 
luonnollisesti puhua uskonnosta. 

Tuovi Pääkkösellä on merkittävä 
rooli uskonnonopettajien koulutukses-
sa.  Hän on toiminut opettajankoulu-

tuksen ja oppikirjatyön parissa, ja vai-
kuttaa nykyään Opetushallituksen ryh-
mässä, joka laatii perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteita vuodelle 
. Työ on jo viittä vaille valmis.

Tampereella hän on työskennellyt 
vuodesta  saakka: aluksi uskonnon, 
ja myöhemmin myös fi losofi an opetta-
jana Tampereen yliopiston normaali-
koulussa. Se on yliopistollinen harjoit-
telukoulu, joka toimii Kasvatustietei-
den yksikön osana. Tavanomaisen ope-
tustyön rinnalla koulussa järjestetään 
opettajankoulutuksen opetusharjoitte-
lua sekä tutkimus- ja kehitystyötä. 

Maailman rukouspäivä 
on hieno konsepti
Tuovi Pääkköselle on rakas myös Maa-
ilman rukouspäivä (MRP) eli naisten 
kansainvälinen rukouspäivä, jota viete-
tään vuosittain maaliskuun ensimmäi-
senä perjantaina. – Olin toistakymmen-
tä vuotta mukana MRP:n toimikunnas-
sa kääntämässä rukouspäivätekstejä 
suomeksi. Oli kiinnostava haaste pohtia 
käännöksiä eri kirkkokuntien näkökul-
masta. Pidin siitä työstä aivan hirveäs-
ti.  Tampereen NNKY:llä vedin Lee-
na-Kaarina Nylundin kanssa MRP:n 
rukoustilaisuuksia. Maailman rukous-
päivä on hieno konsepti. Tulin mukaan 
NNKY:n kamission kautta, jota silloin 
veti Benita Johanson. Kamissio oli NN-
KY:n työryhmä kansainvälisille ja lähe-
tysasioille -luvulla. 

Toisaalta työ sitoo paljon aikaa eikä 
sitä ole jäänyt paljoa Tampereen NN-
KY:lle, jonka pitkän linjan aktiivi Pääk-
könen on ollut kauan.  Kotona kolmea 
lasta hoiti omalta osaltaan aviomies. 
Nykyään lapset ovat isoja ja mies omis-
sa töissään. Tällä hetkellä kotona on 
hoidettavana yksi lukiolaislapsi ja Tuo-
vin muistisairas äiti.

Anne Lagerstedt

Vuoden 
uskonnonopettaja 
Tuovi Pääkkönen:

Motivointi 
on opettajalle     
suuri haaste

Uskonnonopetuksessa kyse on reaaliaineesta, 
jossa mitataan ihmisen yleissivistystä.
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Kreikan Tinoksen kaupunki 
tunnetaan pyhiinvaelluskoh-
teena sen katedraalin ihmei-
tä tekevän Neitsyt Marian Il-

mestyksen ikonin vuoksi. Merkitykselli-
sen kristittyjen naisten kokoontumises-
ta Tinoksella teki myös järjestäjien erin-
omainen yhteistyö ja alueen asukkaiden 
vieraanvaraisuus. Yleiskokouksen julki-
lausuma korostaa tasa-arvoa, sovintoa ja 
hengellisyyttä: meidät kaikki luotiin Luo-
jamme kuvaksi. Jokainen nainen ja mies 
on syntynyt tasa-arvoiseksi. 

Lyhennelmä julkilausumasta 
“Olemme tietoisia siitä, että ensimmäi-
nen maailmansota alkoi  vuotta ja 
toinen maailmansota  vuotta sitten. 
Myönnämme, että näissä sodissa nai-
silla oli monenlaisia rooleja niin kan-
sallisten arvojen puolustamisessa kuin 
rauhan puolesta tehdyssä työssä. Tu-

Hankkeen tavoitteena on ollut löytää 
niitä EU:n ulkopuolelta Suomeen tullei-
ta maahanmuuttajanaisia, jotka ovat jää-
neet työelämän ulkopuolelle ja ovat vaa-
rassa jäädä vaille kielikoulutusta, tai joil-
le tähänastinen kielikoulutus on jäänyt 
tuloksettomaksi. 

Eri puolilla Tamperetta on kokoon-
tunut neljä suomen kielen alkeisryh-
mää kaksi kertaa viikossa. Ne ovat ta-

voittaneet  noin viisikymmentä kohde-
ryhmään kuuluvaa naista.  Suomen kie-
len opiskelun lisäksi kursseilla on tu-
tustuttu suomalaiseen kulttuuriin. 
Myös NNKY:n toiminnasta naiset ovat 
saaneet myönteisiä osallisuuden koke-
muksia. He ovat tutustuneet Tampe-
reen NNKY:n toimintaan mm. Maail-
man NNKY-päivän aamiaisella ja In-
nostusta ja iloa -liikuntatapahtumas-

Kristityt naiset etsivät rauhaa
Euroopan Kristittyjen Naisten 
Ekumeeninen Foorumi kokoon-
tui elokuussa yhdessä Kreikan 
ortodoksisen kirkon merkitykselli-
simmistä pyhiinvaelluspaikoista, 
Tinoksen kaupungissa. Fooru-
missa ovat edustettuina kaikki 
Euroopan kristilliset perinteet 
ja sen 9. yleiskokouksessa oli 
mukana naisia 27 maasta.

Kielen opiskelua, 
kahvittelua ja kavereita

 Talousopettaja Aune Sipan, ”hur-
maavan” -vuotiaan juhlavaa synty-
mäpäivää vietettiin .. Jyväsky-
län kristillisellä opistolla runsaan su-
kulais- ja ystäväjoukon läsnä ollessa. 
Aune Sippa on ollut Jyväskylän NN-
KY:n jäsen vuodesta  sekä moneen 
otteeseen myös johtokunnan jäsen. 

Aune Sippa toimi kymmeniä vuosia 
Jyväskylän NNKY:n myyjäispäällikkönä 
ja eri piirien kahvittajana. Muun muas-
sa Vanha Jyväskylä -piirin kokoontumis-
ten eräs houkutin – mielenkiintoisten 
esitelmien lisäksi – oli Aunen leipomat 
pikkupullat. Hänen aikanaan Jyväskylän 
NNKY:n myyjäiset olivat iso tapahtuma, 
johon piti varata tilat Jyväskylän keskus-
seurakuntatalolta. Hernekeittoa keitet-

Outi Piiroinen-Backman (vas.) osallistui Euroopan Kristittyjen 
Naisten Ekumeenisen Foorumin kokoukseen Tinoksella Kreikassa. 
NNKY:lle tutun Pienimmän Lantin Yhteisön pääsihteeri Corazon 
Tabing-Reyes kiittää häntä yhteisön hyväksi tehdystä työstä.

hoisat sodat muuttivat syvästi naisten 
elämää ja naisten osaa yhteiskunnassa.

Elämme tänään monien konfl iktien 
ja kriisien maailmassa. Siviiliväestö, eri-
tyisesti naiset ja lapset, elävät suurissa 
kärsimyksissä. Konfl iktit vaikuttavat 
meidän kaikkien elämään, ja on vaikea 
erottaa sitä, mikä on oikein. Me tuo-
mitsemme sen tosiasian, että monille 
kansakunnistamme aseteollisuus on 
merkittävä taloudellinen voima.

Naisten ja naisjärjestöjen tulee olla 
rauhan välittäjiä. Kannustamme naisia 
tulemaan yhteen rukoilemaan ja teke-
mään työtä rauhan hyväksi. Foorumin 
naiset jatkavat omaa työtään kirkkojen-
sa piirissä innostamalla niitä toimi-
maan rauhan puolestapuhujina julki-
sissa ja yksityisissä yhteyksissä.

Ajankohtaiset konfl iktit korostavat en-
tisestään Euroopan alueella esiintyviä ra-
sismiin, pakolaisuuteen ja maahanmuut-
tajiin liittyviä ongelmia. Koska uskomme 
kaikkien ihmisten olevan luotuja Juma-
lan kuvaksi, pakolaisten ja maahanmuut-
tajien epäinhimilliset kokemukset yhtei-
söissämme huolestuttavat meitä syvästi.  
Työskentelemme kirkoissamme varmis-
taaksemme heidän ihmisarvoaan ja vah-
vistaaksemme heidän ääntään.

Taloudellinen järjestelmämme saa ai-
kaan köyhyyttä, epäedullisia haittoja se-
kä ympäristöongelmia. Kristittyinä nai-
sina haluamme etsiä uusia ratkaisuja, 
jotka mahdollistavat kestävää elämää tu-

leville sukupolville. Tulevaisuuden toi-
vomme perusta on vankka uskomme se-
kä kokemuksemme siitä, että rukous toi-
mii. Otamme rukouksemme innoituk-
seksi Hildegard Bingenin (– 
a.D) rukouksen Pyhä Henki.”

Sinä olet henkäys, 
anna meille elämä,
Olet palsami, 
paranna haavamme,
Olet tuli, lämmitä sydämemme,
Olet valo, ohjaa jalkojamme.
Ylistäköön sinua koko maailma 
Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Pelastajamme ja 
Jumalamme tähden. Amen. 

Julkilausuman pohjatekstin on englan-
nin kielestä suomentanut Outi Piiroi-
nen-Backman.

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumee-
nisen Foorumin yleiskokoukseen osal-
listuivat Suomen Ekumeenisen Neuvos-
ton naisjaoston kansainvälisten asiain 
asiantuntijajäsen Outi Piiroinen-Back-
man ortodoksisesta kirkosta ja nuoriso-
jaoston puheenjohtaja Marjut Mulari 
evankelis-luterilaisesta kirkosta. Nais-
jaosto Euroopan Foorumin virallinen 
jäsenorganisaatio. 
www.efecw.net

Tampereen NNKY:n Etsivää kotouttamista maahanmuuttaja-
naisille – EMMA -hanke tarjoaa maahanmuuttajanaisille 
suomen kielen opetusta ja tutustumista suomalaiseen kulttuuriin.
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Työtä rauhan hyväksi

sa, joka toteutettiin Suomen NNKY-lii-
ton tuen turvin. 

Vuorovaikutusta ja 
kulttuurin tuntemusta 
Hankkeesta on ollut naisille käytännön 
hyötyä: he ovat voineet vaikuttaa ope-
tuksen sisältöön. Francesa kertoo kurs-
sin rohkaisseen häntä puhumaan enem-
män suomea kodin ulkopuolella. Lasten-
hoitajan ansiosta kurssille ovat voineet 
osallistua myös  lasten kanssa kotona ole-
vat äidit. – Kurssilla ei istuskella, vaan 
opitaan suomea, Suomesta, kulttuurista, 
työelämästä ja muista asioista, jotka aut-
tavat sopeutumaan arkielämään, kertoo 
tyttövauvan  äiti Enkelejda. 

Huhtikuussa  alkanut Etsivää ko-
touttamista maahanmuuttajanaisille – 
EMMA -hanke jatkuu Tampereen NN-
KY:ssä vuoden  loppuun. Hankkeen 
päärahoittaja on ollut Euroopan kotout-
tamisrahasto ja kuluvana vuotena myös 
Tampereen kaupunki. 

Merike Perendi ja Meike Virtanen

Lastenhoita-
jan ansioista 
suomen kie-
len kurssille 
ovat voineet 
osallistua 
myös pien-
ten lasten 
äidit.

Aune Sippa täytti 100 vuotta
tiin sata litraa, pullapitkoja leivottiin 
kymmenittäin ja jo pelkästään Aunen 
salaisen reseptin mukaan tehdyt verile-
tut houkuttelivat paikalle uskollisia os-
tajia. Samoin Aunen kuuluisa silakkalaa-
tikko teki lounaalla kauppansa. 

Keittotaitojen lisäksi hän on ollut 
erinomainen myyjäisten organisaatto-
ri. Työt sujuivat lämpimän huumorin 
sävyttämässä ohjauksessa, kuuluuhan 
Aunen viisas elämänohje näin: ”Ilman 
huumoria ei elämästä selviä hengissä.” 

Aune Sippa lahjoitti syntymäpäi-
viensä kukkarahat  euroa Eira Pau-
nun stipendirahastoon, josta stipende-
jä jaetaan naisten koulutukseen eri puo-
lille maailmaa. 
Pirjo-Liisa Sillgren ja Tanja Nieminen

KU
VA

T:
 O

U
TI

 P
IIR

O
IN

EN
-B

AC
KM

A
N

A
N

N
U

KK
A

 K
O

SK
IN

EN



12  NÄKYVÄ NAINEN NÄKYVÄ NAINEN   13◀ ▶  

Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palsta

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

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

 ep.nnky@gmail.com

HELSINGFORS KFUK
➽  Argadiagatan 33 A 13 
  00100 Helsingfors 
  http://kfuk.wordpress.com
  ordförande Elving-Andersén
  tel 040 545 0409
  christina.elving@live.� 

HELSINGIN NNKY
➽  Mechelininkatu 15 A 8
  00100 Helsinki
  p. 044 5944 528
  hnnky@hnnky.� , www.hnnky.� 
Tykkää myös Facebookissa!
Toiminta Mechelininkadun toimiti-
lassa, ellei toisin mainita. Soita sum-
meria alaovella. Tervetuloa! 
Tyttöjen Tupa on avoinna 3.12. asti:
Ma klo 14–16 1.–4.-luokkalaiset ty-
töt, Hard Gospel Cafe (HGC), Kahvi-
kuja 3, Vuosaari
 Ti klo 14–15.30 3.–6.-luokkalaiset ty-
töt, Nuorisotalo Merirasti, Jaluspol-
ku 3, Meri-Rastila
 Ke klo 14.30–16.30 5.–7.-luokkalai-
set tytöt, Hard Gospel Cafe (HGC), 
Kahvikuja 3, Vuosaari
Tupaan ei tarvitse ilmoittautua ja se 
on maksuton.
Ke 3.12. HGC:n tyttökerhossa Unel-
manpäivän juhlat alakouluikäisil-
le tytöille!
Etsimme vapaaehtoisia vertais-
ohjaajia murrosikäisten lasten äi-
deille tarkoitettuun Kamalat äidit 
-ryhmään. Koulutamme ohjaajat. 
Tied. toimistolta.
Ompelutupa joka to 4.12. asti klo 17–
20. Ohj. Marika Karttunen. Teemalli-
set kädentaitoillat:
 6.11. Huovutettuja joulukoristeita
 4.12. Pikkujoulut, syyskauden 
päätös
Muskarit Agricolan kirkolla ke 
0–6-vuotiaille. 80 €/lukukausi. 
Raamattua löyhäpipoisesti 
su klo 17: 
Kaikki, mitä olet halunnut tietää Van-
hasta testamentista, jota et ole uskal-
tanut kysyä. Tule tutustumaan tai käy 
vaikka joka viikko! Nuorisotyönoh-
jaaja Liisa Siikanen. 
 2.11. Lähetyssaarnaaja Joona, pro-
feetat Israelissa ennen pakkosiirto-
laisuutta. 

 9.11. Juudan profeetat ennen pak-
kosiirtolaisuutta.
 16.11. Juudan profeetat pakkosiir-
tolaisuuden aikana.
 23.11. Juudan profeetat pakkosiir-
tolaisuuden jälkeen. 
 30.11. Jeesuksen odottamista.
Ikoninmaalauskurssi kevätkaudel-
la tiistaisin. Ilm. toimistolle.
Nuorten naisten kirjapiiri 1.12. klo 
18. Kirja liittyy Väkivallattoman vii-
kon aihepiiriin. Ehdota kirjaa! Kirja-
piiri on tarkoitettu n. 18–35 -vuotiail-
le naisille, jotka tykkäävät lukea ja 
keskustella lukemastaan. Tule roh-
keasti mukaan!
Retki Tallinnaan joulumarkkinoil-
le la 29.11. Ilm. toimistolle 31.10. men-
nessä.

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.� 
  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”-monikulttuuri-
nen kokkikerho ma 24.11 klo 17–20.
MLL perhekahvio 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.� 
  www.ywca.�  –> paikallinen 
  toiminta –> Jyväskylän NNKY
  www.facebook.com/jklnnky
  www.facebook.com/tuunaus- 

 kerho
Pyhäinpäivän ajatusten äärellä su 
2.11. klo 15. Hartaushetki, virsirunoili-
ja Leena Impiö.

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous su 16.11. klo 14. Seura-
kunnan draamaryhmä Toivo: Käsi-
tyksin – tarinoita ihmisyydestä. 
Joulumyyjäiset ja keittolounas pe 
28.11. klo 11–14.
Wanhan ajan joulujuhla su 14.12. 
klo 15. Yhteinen joulujuhla kaikille 
NNKY:n toimintaan osallistuville. 
Avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen joka ti klo 9–11, ohjelmapitoi-
nen aamiainen 5 €.
 4.11. Viron kartanot ja niiden mer-
kitys Viron historiassa, Mirja Knuut-
tila
 11.11. Liikunnasta iloa, Greta Lau-
rio-Eronen
 18.11. Syksyn kirjauutuus, Anita 
Särkkä
 25.11. Aseman pysäkin toiminnas-
ta, Jukka Rantanen
 2.12. Unelmanpäivä: vuoteni Suo-
men NNKY-liiton hallituksessa, San-
na Haapasaari
 9.12. Sana jouluksi ja kauneimmat 
joululaulut, Eija Rantatalo
Exodus-raamattupiiri noin kerran 
kuussa to klo 17 ohj. Heidi Watia.
Kirjapiiri I joka kuun 2. maanantai 
klo 13, ohj. Mirja Knuuttila ja Anita 
Särkkä    
 10.11. Tuula Karjalainen, Tove Jans-
son – Tee työtä ja rakasta
 8.12. Tommi Kinnunen, Neljäntien-
risteys
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren.

 4.11. klo 18 Anilda Ibrahimi: Ajan rie-
kaleita
 2.12. klo 18 Hanne Vibeke Holst: Mi-
tä he toisilleen tekivät
Latinanpiiri joka kuun 2. ti klo 18,   
11.11. ja 9.12., ohj. Pirkko Sintonen.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä pe  7.11. ja 5.12 
klo 13. 
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Ei koelauluja. Harjoi-
tukset n. joka toinen ke. Kysy lisää 
toiminnanohjaajalta.
Tuunaus- ja taidetyöpaja kerran 
kuussa ti klo 17–20.
 11.11. Vanhan kirjan uusi elämä – kir-

jan sivut ja kannet tuunausmateri-
aalina
 9.12. Joulukoristeet ja -kortit kier-
rätysmateriaalista 
www.facebook.com/tuunauskerho
Musiikkileikkikouluryhmät keski-
viikkoisin, 50 € lukukausi.
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
Jasmin Kautela.
Partiolippukunta Reippaat tytöt, 
ryhmät to-iltaisin. Lippukunnan joh-
taja Anna Halttunen, 050 353 0684, 
anna.r.halttunen@gmail.com. 

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909
  alkarjalainen@gmail.com
Jäsenilta ti 2.12. klo 18.30 Keravalla, 
Katupappilassa, Kauppakaari 13. 
Yhdistyksen pj, FT Anna Liisa Karja-
lainen johdattelee Unelmanpäivän 
aiheeseen. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa ja tuo ystä-
vä mukanasi!

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

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

Kuoro ti klo 14.
Raamattu-/lähetyspiiri vuorovii-
koin ke klo 13.
Venäjänkielisten maahanmuut-
tajanaisten ryhmä ke 12.11 ja 10.12 
klo 18.
Gospel-lattarit torstaisin.
Pyhäinpäiväjuhla la 1.11. klo 14.
Kirjallisuuskahvila su 2.11. klo 14–16  
ja su 7.12. klo 14–16. Kirjallisuusemän-
tänä Wilhelmiina Honkanen. 
Raamattuluento la 15.11 klo 15, Pek-
ka Heiskanen SRO:sta.
Kuopion NNKY:n syyskokous  ke  
26.11.2014 klo 18.

Tiedot NNKY-palstalle:
Toimitathan seuraavaan 
Näkyvään Naiseen tulevan 
aineiston 4.11. mennessä 
osoitteeseen
mari.hyttinen@ywca.� . Kiitos!

Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.

Yhdistyksen sääntömääräinen 
 su 16.11. klo 14. Seura-

kunnan draamaryhmä Toivo: Käsi-
tyksin – tarinoita ihmisyydestä. 
Joulumyyjäiset ja keittolounas pe 

NNKY:n ja NMKY:n rukous-
viikko .–.. tavoit-
taa maailmanlaajuisesti jo-
pa noin  miljoonaa ih-

mistä. Yli vuosisadan ajan NNKY ja 
NMKY ovat vaalineet, suojelleet ja tais-
telleet naisten, miesten ja nuorten puo-
lesta sekä kehittäneet johtajuutta niin, 
että maailmasta tulisi kaikille parempi 
paikka. NNKY:n ja NMKY:n Maailma-
liittojen puheenjohtajat Deborah Tho-
mas Austin ja Peter Posner kutsuvat-
kin kaikki yhteisen rukousviikon viet-
toon: “Olkoon tämä teille innoituksek-
si olemaan rohkea ja vastustamaan epä-
oikeudenmukaisuutta – tämä maailma 
tarvitsee kipeästi lisää sankareita.”

“Raamattu on täynnä tarinoita roh-
keista ja muutosvoimaisista johtajista 
– naisista, miehistä, nuorista ja van-
hoista – jotka ottivat vastaan    Jumalan 
kutsun muuttaa kansansa kohtalon. 
Mooses osoittautui yhdeksi suurimmis-
ta   johtajista hänen johtajuutensa moni-
puolisuuden vuoksi. Sitä sen sijaan ei 
ole korostettu tarpeeksi, että Mooses ei 
tullut johtajaksi omin voimin. Moosek-

Rukousviikko innostaa rohkeuteen

NNKY:n ja NMKY:n rukousviikkoa 
vietetään vuosittain marraskuussa. 
Tämän vuoden teema on rohkea 
ja muutosvoimainen johtajuus, 
josta kerrotaan Exoduksessa 
eli 2. Mooseksen kirjassa. 
Rukousviikkoon voi osallistua 
tutustumalla viikon tekstiin 
itsenäisesti tai pienryhmissä. 
Viikon materiaali sekä 
raamatunlukusuunnitelma 
löytyvät NNKY:n kotisivuilta 
www.ywca.fi .

sen koko elämän ajan eri ihmiset muo-
vasivat hänen luonnettaan johtajana. 

Rukousviikolla huomio tulee ole-
maan naisissa, jotka omalla esimerkil-
lään tekivät Mooseksesta rohkean ja 
muutosvoimaisen johtajan. Ehkä nais-
ten pelastamana ja hoivaamana Moo-
ses tajusi millaisia haasteita ja sortoa 
naiset kohtaavat. Jopa siinä määrin, et-
tä hän oli valmis vastustamaan kaikkea 
sortoa kansaansa kohtaan. Tarinoiden 
avulla puhumme pelon vallasta elämäs-
sämme, mutta myös yksilön vallasta 

ylittää pelon valta ja toimia tavalla, jo-
ka muuttaa historian kulkua äärimmäi-
sen vaaran ja vainon uhatessa. 

NMKY ja NNKY tähtäävät nuorten 
ja naisten voimaannuttamiseen. Vain 
tehtävästään ja asemastaan varmat joh-
tajat voivat voimaannuttaa muita. Jos 
koemme olevamme uhattuina ja tur-
vattomia, pyrimme poistamaan uhan 
keinolla millä hyvänsä sen sijaan, että 
pyrkisimme voimaannuttaan sitä, joka 
voisi oikeutetusti haastaa valtamme, ar-
vovaltamme tai johtajuutemme. 

Kukaan ei ole liian vähäpätöinen te-
kemään Jumalan työtä. Olemmeko ha-
lukkaita ottamaan rohkean askeleen, 
uskaltamaan olla erilaisia, uskaltamaan 
haastaa viranomaisia ja uhmaamaan 
kuningasta, jotta voisimme tehdä oi-
kein? Ihmisten yhteisvoima on suuri.” 

Kansainvälisen rukousviikon 
aineiston suomentamisesta vastaavat 
NNKY ja NMKY vuorovuosin. Aineis-
ton osana on raamatunlukusuunnitelma, 
joka tarjoaa lukuvinkin vuoden jokaisel-
le päivälle. www.ywca.fi 

NNKY:n ja NMKY:n 
rukousviikko 9.–15.11.

Yli vuosisadan ajan 
NNKY ja NMKY 
ovat vaalineet, suo-
jelleet ja taistelleet 
naisten, miesten ja 
nuorten puolesta.

Tykkää Facebookissa: NNKY KFUK YWCA
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B-C, 3. krs., postios. Hämeenpuisto 
14 F. Partiosiht. Marjatta Muilu, p. (03) 
254 4041, marjatta.muilu@tnnky.� ; 
lippukunnanjohtaja Hilja Mäkinen, 
p. 040  506 0395, hilja.makinen@
gmail.com; www.tampereenlokit.� .

TURUN NNKY
➽  Vähä-Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku 
  p. 0400 821 905
  tnnky@saunalahti.� 
  www.ywca.�  –> paikallinen 
  toiminta –> Turun NNKY
  Tykkää myös Facebookissa. 
TimeLessBody ma klo 20–21 Cyg-
naeuksen koulun liikuntasali, Maa-
riankatu 7, Tiina Holopainen, p. 050 
554 1661.
Rouvakerho ti klo 13–14.30, Elma 
Helander.
Englannin keskusteluryhmä ti 
klo 16.30–18.
Lauluryhmä ”Äänettömät” ti klo 
18.15–19, Antti Ainola.
Myyjäiset, keittolounas ja kirjatori 
la 8.11. klo 11–14.
Japanilainen kirjansidontakurs-
si 13.–14.11. klo 17.30–19.30 20, Eeva 
Harju.
Kalligrafia  to 20.11., 27.11., 11.12., 18.12. 
klo 17.30–20, Eeva Harju.
Joulukahvit 14.12. klo 14.

VAASAN NNKY
➽  Kirkkopuistikko 30 
  65100 Vaasa   
  pj. Arja Sillanpää 
  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 
Ohjelmaillat klo 18:
 21.10. ryhmä 5: Martta Paalasmaa, 
Airi Siikonen, Riitta Sinkkonen ja Lea 
Ylänkö
 4.11. ryhmä 6: Arja Sillanpää, Vuokko 
Kangassuo, Ulla Pietilä ja Soile Hakola
 18.11. ryhmä 7: Hallitus/Riitta Aikkola
 2.12. ryhmä: Kaisu Saloniemi, Hele-
na Sainio ja Anna-Liisa Tuomi
 16.12. joulujuhla ja joulupuuro ym. 
mukavaa ohjelmaa
Raamattupiirit Riitta Sinkkosen joh-
dolla klo 14: 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.

VALKEAKOSKEN SEUDUN NNKY

➽  pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

VÄÄKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen
   p. 044 7780 415
  eija.huovinen@asikkala.�  

ÅBO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 8, 15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  ywca@phnet.� 
  http://lahden-nnky.webnode.� 
  pj. Krista Karjalainen 
  p. 050 596 9645
  Toimisto on avoinna ti–pe 
  klo 9–15 ja ma 12–18, 
  työntekijänä Taina Kaikkonen.
Äitiyden kiemurat parill. viikkojen 
ti klo 14.30.
Kirkkokahvitus Ristinkirkossa su 
28.9.       
Markkinakahvila   ke 5.11 ja 3.12.
Ke 29.10. Älä käsitä väärin -ilta, kes-
kusteluilta eri uskonnoista klo 18.
Ti  11.11. Rukousilta klo 18.
To 13.11. Vuosikokous klo 18.
Ke  17.12. Joulupuuro klo 18.
Joulukuussa Cetorin hyväntah-
donkirpputoripöytä,  jonne toivo-
taan tavaraa tuotavaksi.

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 
Jäsenilta to 23.10. klo 16.30 alkaen 
srk-keskuksessa. Vieraanamme Pari-
kanniemen lastenkodin eläkkeelle 
siirtyneet Raija ja Henrik Ohlis. 
Jäsenilta to 20.11., ohjelma tarken-
tuu myöhemmin.
Joulujuhla to 11.12. klo 16.30 srk-kes-
kuksen yläsalissa. Suomen NNKY-lii-
ton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen 
ja kanttori Suvi Tirronen vieraanam-
me, joulupuuroa ja lämmintä tun-
nelmaa.
Adventti- ja joulutorimatka Dres-
den-Praha, täynnä!

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

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 15
  käyntiosoite Isokatu 15
  90100 Oulu
  nnky.oulu@co.inet.� 
  toiminnanohj. Maarit Pelto-
  niemi, maarit.peltoniemi@  

 co.inet.� , p. 040 751 4480
  www.ywca.�  –> paikallinen 
  toiminta –> Oulun NNKY
  Tykkää myös Facebookissa
Ma klo 13 käsityökerhossa kudo-
taan Äiti Teresan peittoja.
Ke klo 13 kädentaitojen ryhmä. 

Otamme vastaan sukkalankoja!
Ke klo 19 hiljaisuuden rukoushet-
ki tuomiokirkossa. Teetä tarjolla klo 
18.30 alkaen.
To kirppis Asemakatu 15:n alaker-
rassa to klo 16–18. 
To klo 15-17 monikulttuurinen 
naisten kerho.
Pe klo 18.30 kiinankielinen raa-
mattutunti. 
Ke 5.11. ja 3.12. klo 17 valmistetaan 
koskettelukirjoja näkö- ja moni-
vammaisille lapsille, vuokko.ke-
ranen@pp.inet.� , p. 0400 726178.
Avoin kohtaamispaikka ja aa-
miainen ma klo 9–10.30. Aamupa-
lan (3 euroa) ohessa ohjelmatuokio. 
Kylässä-illassa ma 3.11. klo 18 Eu-
roopan parlamentin jäsen Liisa Jaa-
konsaari.
Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous ke 26.11. klo 18 Oulun 
NNKY:llä, Isokatu 15. Valitaan uusi 
hallitus. Tule vaikuttamaan!
Adventtisunnuntain seurat 30.11. 
klo 17. 
Joulurunoja ja glögiä ma 15.12. klo 
18.
Joulumyyjäiset la 20.12. klo 10–13. 
Riikka Vuorijärven lauluopetus-
ta, lisätietoja riikka.vuorijarvi@
gmail.com.
Naiset yhdessä. Vierailemme Ou-
lun ensi- ja turvakodissa n. kerran 
kuukaudessa. Kysy lisää Maaritilta.
Uusi Kamalat äidit -ryhmä mur-
rosikäisten lasten äideille alkaa ensi 
keväänä. Ilm. nnky.oulu@co.inet.� .

PIRKKALAN NNKY
➽  Tuula Talikainen
  p. 0400 636 524 

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 Savonlinnan 
NNKY:n toimistolla, 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.� 

TAMPEREEN NNKY
➽  Hämeenpuisto 14 F
  33210 Tampere
  Ilm. ja tied. p. (03) 254 4000 

  tnnky@tnnky.� 
  www.tnnky.� 
  Toimisto, Puistosalit, Hilja-
  huone, Siskolikan kahvila,   

 Itu-toimisto, Hämeenpuisto 14
Siskolikan koulutustilat ja Pa-
maus-partiotilat, Satakunnankatu 31 
B-C, 3.krs
Meitä kantaa Jumala – Naisten-
tilaisuus la 15.11. klo 14, Kalevan kir-
kon srksali, Liisanpuisto 1. Nina 
Åström: Eväitä matkan varrelta.

Sääntömääräinen syyskokous ti 
25.11. klo 18, Siskolikan kahvila.
Aarrekartta – unelmat todeksi 
-ilta, Unelmanpäivä ti 2.12. klo 18, 
Puistosali. Hinta 30 e, sisältää iltapa-
lan ja materiaalit. Tied. ja ilmoittau-
tuminen: Päivi Niemi p. 0400946285 
tai paivi.niemi@tnnky.� 
Lähetysilta ke 3.12. klo 18, Advent-
tijuhla venäläisissä merkeissä, mu-
siikkia Mariam Men ja Kalevi Tuomi-
vaara, Puistosali.
Joulujuhla to 18.12. klo17.

TYTTÖRYHMÄT Siskolikan kahvi-
lassa
Harrastava iltapäivä -toiminta 
yhteistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
Kokkauspainotteinen harrastus-
kerhokerho Aleksanterin koulun 
3.–4 -lk. tytöille ke klo 14.30–16.30, 
Moona Ranta.
The Tyttis -harrastuskerho Alek-
santerin koulun 3.–5. -lk.  tytöille pe 
klo 15–17, Moona Ranta.
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä 
maahanmuuttajanaisille ke klo 14–
16, Pelipuiston seurakuntakoti, Teek-
karinkatu 17.

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, ati ja 

to klo 12–16, ke klo 15–18, Hämeen-
puisto 14 F, 3. krs, p. (03) 254 4055, 
040 832 9001, itu@tnnky.� .

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

ÄIDIKEPALVELU
Kotivähennyskelpoista lastenhoitoa-
pua tilapäiseen tarpeeseen. 
Äidikevälitys, Marianna Laaksonen, 
ma–pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 
040 586 5045.
SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIE-
LEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Satakunnankatu 31 C, 3. krs.
Etsivää kotouttamista maahana-
muuttajanaisille – Emma-hanke, 
ryhmiä eri puolilla kaupunkia. Eu-
roopan unionin kotoutumisrahaston 
tukema hanke. Lisätietoja Merike Pe-
rendi p. 050 995 7697.

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää.
Gospel-lattariohjaajakoulutus 
uusille la 29.11. klo 12–17, Puistosali. 
Ilm. Maarit Saarela, p.050 570 9669, 
gospelliikunta@tnnky.� .
Gospel-lattarit™ kausi 1.9.–21.11.
 Ti klo 18 Gospel-lattarit, Pispalan 
kirkko alasali, Pispalan valtatie 16, As-
ta Lehtimäki.
 Ti klo 19 GL Keho, Pispalan kirkko 
alasali, Pispalan valtatie 16, Asta Leh-
timäki.
 To klo 18.30 Gospel-lattarit (75 min), 
Vuorentaustan srk-koti, Mastontie 
27, Ylöjärvi, Maarit Saarela.
 To klo 18 Gospel-lattarit goes 
Swing (75 min), Hervannan rukous-
huone, 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, Hämeenpuisto 14 
F, 2 krs., Mervi Perkiö-Kuosmanen.
Kysy Astan tanssiterapeuttisista 
kursseista, Maarit Saarela, p. 050 570 
9669, gospelliikunta@tnnky.� . 

PARTIOLIPPUKUNTA TAMPE-
REEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnank. 31 

NNKY-palsta           Väkivallaton viikko 25.11. –2.12.2014

Gospel-lattariohjaaja-koulutus Tampereen NNKY:llä la 29.11. klo 12–17.

Amerikkalainen Elizabeth Palmer 
oli yksi merkittävin NNKY:n joh-
taja viime vuosisadalla. Hän oli 

vahva demokraattinen johtaja ja visio-
nääri. Hänellä oli karismaa, taito löytää 
kykyjä sekä rakentaa yhteistyötä kirkko-
jen ja  eri  järjestöjen kanssa. Hän oli myös 
ihmisenä ja kristittynä meille hyvä esi-
merkki. Hän nukkui pois ...

Hän aloitti New Yorkin NNKY:ssä ja 
siirtyi vuonna  Englannin Manches-
terin NNKY:n työntekijäksi.  NN-
KY:n Maailmanliitto kutsui hänet nuo-
risosihteeriksi,   hän siirtyi Etelä- ja 
Itä-Aasian sihteeriksi  ja  Maailman-
liiton talousasioista vastaavaksi sihtee-
riksi.  hänet valittiin NNKY:n Maa-
ilmanliiton pääsihteeriksi. Tästä tehtä-
västä hän jäi eläkkeelle vuonna . Hä-
nen pääsihteerikautensa  oli todella NN-
KY:n dynaamisen kasvun aikaa. 

Sain tutustua häneen ensimmäisen 
kerran NNKY:n Maailmanneuvoston ko-
kouksessa Tanskassa vuonna . Näi-
den  vuoden aikana olemme tavanneet  
useamman kerran sekä Sveitsissä, USA:s-
sa ja Suomessa. En voi kuin ihailla hänen  
toimintaansa. Yksi hänen pääsihteeri-
kauden työntekijänsä oli  vuodet –
 suomalainen Inga-Brita Castren, 
jonka vastuulla oli kristillinen kasvatus 
ja ekumeeniset kysymykset. Inga-Britan 
kauttakin ymmärsin, miten tarmokas ja 

viisas  Elizabeth  oli ja miten hän pani it-
sensä likoon sekä pienissä että suurissa 
tehtävissä. Hän luotsasi NNKY:n sota-
vuosien lamasta kansainväliseksi ja eku-
meeniseksi  naisten liikkeeksi. Geneven 
toimiston ovet avautuivat jäsenille ja  lu-
kuisille yhteistyökumppaneille. 

Jo työaikanaan hän loi ihailtavan  yh-
teyden koko henkilöstöönsä ja tämä jat-
kui eläkevuosina. Oli yhteisiä hiihtoviik-
koja  ja aterioita.  Joulupöytään oli kut-
suttu hänen kotiinsa kaikki yksin jäävät 
työntekijät ja pöydässä oli aina yksi tyh-
jä paikka katettuna satunnaiselle yllätys-
vieraalle. 

Eläkkeellä ollessaan hän seurasi mie-
lenkiinnolla NNKY:n toimintaa ja teki 
aloitteita. Hän toimi vielä yli -vuotiaa-
na vapaaehtoisena ruoan jakelijana Kali-
forniassa. Kun Elizabeth täytti  vuot-
ta .., Geneveen kokoontuivat  hä-
nen siellä olevat ystävänsä ja heillä oli 
suora nettiyhteys häneen. Nyt voimme 
vain rukouksin muistaa häntä ja kiittää 
siitä, että hän avasi NNKY:n toiminnal-
le uusia kansainvälisiä ovia ja yhteiskun-
nallisia toimintamuotoja. Nyt on meidän 
tehtävämme jatkaa NNKY:n monipuo-
lista  kehittämistä  ja kohdata tämän päi-
vän haasteet  liikkeellemme. 

Aila Niinikoski
NNKY:n Maailmanliiton  

sihteeri –

Elizabeth  Palmer  
(1913–2014)

In memoriam

Kehitä sisäistä johtajuuttasi, tunnista ja hyö-
dynnä omaa osaamistasi entistä paremmin! 
Tutustu paikalliseen ja kansainväliseen NN-
KY-toimintaan (mahdollisuus vapaaehtois-
harjoittelupaikkoihin) sekä pätevöidy ryh-
mien ohjaamiseen! NNKY:n Akatemia-kou-
lutuskokonaisuuden kantavia teemoja ovat 
johtajuus, sisäinen johtajuus, hyvinvointi, 
itsetuntemus sekä kansainvälisyys. 

Tammikuussa 2015 alkava koulutus on mak-
suton, osallistuja vastaa vain omista matka-
kustannuksistaan. Koulutuksen laajuus on 
81 tuntia, sisältäen ennakkotehtävän ja etä-
tehtäviä. Ammattikorkeakouluopiskelijat 
saavat Akatemiasta kolme opintopistettä 
vapaasti valittaviin opintoihin. Koulutus to-
teutetaan yhdessä Seurakuntaopiston Ag-
ricola-opintokeskuksen kanssa.
Lue lisää: www.ywca.fi .

AKATEMIA alkaa – tule mukaan!

Ilmoittaudu 115.12.2014 mennessä NNKY:n järjestösihteeri Riitta Räntilälle, 
riitta.rantila@ywca.� . Nuorille naisille  koulutukseen on varattu 15 paikkaa. 
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NNKY:ssä voi harrastaa 
ja oppia uutta

Lisää kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia: 
www.ywca.fi 

Helsingin NNKY:n ikonimaalauskurssilla riit-
tää intoa syksyn pimetessäkin. Maalaami-
nen on vastapainoa työlle ja opiskelulle; se 
on sisäinen matka, jonka aikana kaikki muu 
unohtuu ja hengellinen hyvinvointi kasvaa. 
Lopputulos on hieno – kaunis ikoni, jonka 
tehtävänä on synnyttää rukoilijassa rukouk-
sen mieli. Kerran viikossa kokoontuvan ryh-
män opettajana toimii ikonimaalari ja restau-
roija Ivanka Kortzanova.


