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Sanoista luottamukseen

Kuinka helppoa on ollut kirjoittaa muistiin tai käyttää sellaisia sanoja, 
joiden sisältöä ei heti tajua tai sanoja, jotka ovat joko liian suuria tai 
pieniä kuten miljardi, avaruus, meri, hetki, ikuisuus.  

Miljardi on paljon, käsittämättömän paljon. Mutta kun miljardin 
euron jakamista aloitellaan, loppu jo häämöttää eikä rahaa kuitenkaan riitä kaik-
keen mihin pitäisi. 

Hetket kuluvat kaiken aikaa, huomaamatta. Kun ne kerran loppuvat, niitä ei 
saa ainuttakaan lisää. Ikuisuudella ei ole ääripäitä eikä vastakohtia, ei alkua eikä 
loppuakaan. 

Tänä syksynä  vuotta Suomessa toimineen Pe-
lastusarmeijan rukouskirjasta Hetkinen, Herra löytyy 
Jumalalle osoitettu pyyntö: Enkö saisi vain rupatella 
kanssasi kaikesta juuri kun jotain tapahtuu? Kertoisin 
sinulle asioista, jotka huolestuttavat, asioista, jotka vai-
vaavat sekä asioista, joita inhoan ja asioista, joista iloit-
sen. Pelastusarmeijan tarina Suomessa jatkuu, Jumalan varjeluksessa ja Vapahta-
jan kunniaksi.

Tänä syksynä  vuotta Suomessa toimineen NMKY-liikkeen alkuperäisenä 
tarkoituksena oli yhdistää niitä nuoria, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen 
Jumalakseen ja Vapahtajakseen tahtovat olla hänen opetuslapsiaan uskossa ja elä-
mässä. Nyt lisätään: Vastatakseen sille asetettuihin haasteisiin NMKY tulee kai-
killa toimintansa tasoilla kehittämään elämänhallintataitoja edistäviä yhteistoi-
mintamalleja. 

Tänä syksynä  vuotta Suomessa ilmestynyt Helsingin Sanomat on osa yh-
teistä suomalaista muistia. Sen tekijät kykenivät vaikeina tsaarinvallan sensuu-
rinkin aikoina keräämään laajenevan lukijakunnan rohkeilla ja ajankohtaisilla ar-
tikkeleilla ja sananvapautta edistäneellä sisällöllä. 

NNKY-liike on toiminut Suomessa lähes  vuot-
ta. Itsenäiset ja ajattelevat sanankäyttäjänaiset saivat 
tsaarilta luvan yhdistyksen perustamiselle . maalis-
kuuta . He näkivät ja tiesivät millaisia sanoja kan-
natti kirjata ja selittää, jotta kaikenikäisille ja -kokoi-
sille naisille olisi tarjolla ihmisenkokoista ja ymmär-
rettävää toimintaa. He uskoivat ja luottivat Jumalaan, 
joka tuli ihmiseksi Vapahtajana. Tämä vapauttaja te-
ki aikoinaan tilaa ja näkyvyyttä naisten toiminnalle. 
Sama usko ja luottamus kuultaa ja kantaa tässä het-
kessä, tähän jouluun valmistauduttaessa.
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Sama usko ja 
luottamus kuultaa 
ja kantaa tässä 
hetkessä.

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton 
jäsenlehti (. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK i Finland (årg. )
Päätoimittaja / Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Toimitussihteeri / Redaktionssekreterare Mari Hyttinen, 
p. ()  ,   , mari.hyttinen@ywca.fi 
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter Pohjoinen Rautatiekatu  B, 
 Helsinki / Norra Järnvägsgatan  B,  Helsingfors
nnky@ywca.fi , www.ywca.fi 
p. ()  , faksi ()  
Toimituskunta / Redaktionsråd Anna Liisa Karjalainen (Kes-
ki-Uudenmaan NNKY), Anne Lagerstedt (Suomen NNKY-liitto), 
Hilkka Lahti (Oulun NNKY), Monika E Pensar (Helsingfors KFUK), 
Saana Torniainen (Helsingin NNKY), Sirkka Vepsä (Joensuun 
NNKY), Marina Mustametsä (Joensuun NNKY)

Kustantaja, taitto ja kuvankäsittely Kotimaa Oy, 
Hietalahdenranta ,  Helsinki
Tilaukset ja osoitteenmuutokset / Prenumerationer 
och adressförändringar Leila Variola, p. ()  , 
leila.variola@ywca.fi 
Tili / Giro HELSINGIN OP PANKKI OYJ, FI    
Painos / Upplaga   kpl
ISSN -
Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja Pohjois-
maihin  €, muualle  €. Vuosikerta sisältää kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlandet och 
de nordiska länderna  €, andra delar av världen  €. 
Årgång innehåller sex nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti / 
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund  

NNKY (Nuorten Naisten Kris-
tillinen Yhdistys ry) on eku-
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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. 
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sa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja 
jäsenalennukset Tunturikei-
miöllä Muoniossa sekä Hotelli 
Helkassa Helsingissä.

Lisätietoja:
Suomen NNKY-liitto 
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PääkirjoitusTeema: Vapahtaja

Näkyvä Nainen 2015 
NN 1: Tietotekniikka 
• Aineistopäivä 13.1.
• Lehti ilmestyy 19.2. 
NN 2: Lemmikit 
• Aineistopäivä 3.3.
• Lehti ilmestyy 9.4.
NN 3: Äidit ja tyttäret 
• Aineistopäivä 14.4.
• Lehti ilmestyy 21.5.
NN 4: Kansainvälinen NNKY
• Aineistopäivä 11.8.
• Lehti ilmestyy 17.9.
NN 5: Kaupunki ja maaseutu
• Aineistopäivä 22.9.
• Lehti ilmestyy 29.10.
NN 6: Tulossa NNKY:n 
juhlavuosi 2016 
• Aineistopäivä 3.11.
• Lehti ilmestyy 10.12.
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Kannessa:
Alfons Muchan teos vuodel-
ta  kutsui NNKY:n taloon 
Prahaan Zitná kadulle. Tšekin 
NNKY:n ja äitienpäivän kun-
niaksi kuva julkaistiin uudel-
leen postikorttina vuonna 
. Julistetta voi yhä tilata ul-
komaisilta nettikauppiailta tai 
nettihuutokaupoista. 
Takakannessa: 
Joensuun NNKY:n nukkekerhon 
naisten yhteistyössä tekemä sei-
miasetelma on esillä Kulttuuri-
keskus Carelicumissa Joensuus-
sa loppiaiseen saakka. Kuva: Pet-
ri Rautiainen. Kuvankäsittelyn 
viimeistely: Kotimaa Oy.

12 Lukijalta: Sydän 
avoinna lähimmäiselle

8-9

7
13–15 NNKY-palsta
Haluatko tulla mukaan NN-
KY:n paikallisyhdistysten toi-
mintaan? NNKY-palstalta saat 
lisätietoa tapahtumista. 

15 Suomen NNKY-liiton 
kalenteri, Tunturikeimi-
ön hiihtoviikot

16 Takakannessa: 
Rauhallista joulua ja 
siunausta vuodelle !
En fridfull jul och 
ett välsignat år !

Tammikuussa teet vuoden parhaat hankinnat Helsingin alennusmyyn-
neistä. Yöpyessäsi Hotelli Helkassa nyt myös majoitus alennettuun 
omistajahintaan. Runsas aamiaisbuffet sisältyy hintoihin.

60,-                     70,- /1h huone/vrk /2h huone/vrk

Pohjoinen
Rautatiekatu 23
00100 Helsinki
+358 9 613 580
www.helka.fi

Varaa nopeasti! Huoneita on rajoitettu määrä. 
Kampanjahinnat ovat voimassa helmikuun 
2015 loppuun. Varaukset helposti hotellin 
nettisivuilta www.helka.fi. Klikkaa kuvaketta 
varaa ja kirjoita KAMPANJA-kenttään 'NNKY' 
niin saat omat erikoishinnat käyttöösi. 
Varaukset myös puhelimitse, soita 09 613 580.
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Ihminen on 
Jumalan työtoveri,
ja jokaisessa 
ihmisessä on 
Jumalan kuva. 

naan kristitty. Kristuksessa ei ole mies-
tä eikä naista, vaan kaikki ovat hänes-
sä yhtä. 

”Röyhkeät naiset, 
röyhkeä Jumala”
Jeesus osoitti maanpäällisessä elämäs-
sään kaikin tavoin, että nainen on yhtä 
arvokas kuin mies. Tästä antaa yksityis-
kohtaisimmin esimerkkejä australialai-
nen teologi Ross Saunders kirjassaan 
”Outrageous Women, Outrageous God”. 
Jeesus puhui naisille suoraan eikä ajan 
tavan mukaan miehen kautta. Hän myös 
arvosti naisten epäsovinnaisia huomion-
osoituksia, vaikka niiden hyväksyminen 
ympäröivän yhteiskunnan silmissä tuot-
ti hänelle itselleen häpeää. Jeesus kohte-
li naisia yksilöinä ja ihmisinä. Tämä oli 
antiikin maailmassa uskomattoman 
röyhkeää käytöstä. Vallankumous ta-
pahtui siinä, kun naiset saivat olla hä-
nen ylösnousemuksensa ensimmäiset 
todistajat maailmassa, jossa naisen to-
distus ei ollut minkään arvoinen, ellei 
todistamassa ollut myös kaksi miestä.

Kristinusko levisi voimakkaimmin 
naisten ja orjien keskuudessa. Naiset, 
varsinkin varakkaat naiset, olivat alku-
seurakunnan tärkeimpiä tukipylväitä. 
Alkuseurakunta joutui elämään kieli 
keskellä suuta ympäröivässä pakanalli-
sessa yhteiskunnassa, jossa pahat kie-
let kalkattivat ja vainot olivat aina nur-
kan takana. Vaarojen aikana naisten 
johtajuus ja marttyyrius kelpasivat, 
mutta kun tilanteet rauhoittuivat, mie-
het ottivat vallan. Paavalin kirjeissä 
seurakunnan naisten käytöstä rajoitta-
vien ohjeiden takana oli huoli väärin-
käsitysten syntymisestä. 

Jumalan kuva 
on mies ja nainen
Seurakunnassa oli siis lyhyt ajanjakso, 
jolloin nainen saattoi toimia apostoli-
na, profeettana, opettajana ja seurakun-
nan johtajana. Esimerkiksi kirkkoisä Ef-

Juutalaisuudessa Jumalan Läsnäolo – Šekhina – on kuin auringonvalo: 
läsnä kaikkialla mutta koettavissa voimakkaammin tiettyinä aikoina ja 
tietyissä pakoissa. Jumalan Läsnäolo ilmaistaan feminiinisenä, hellää 
huolta pitävänä kirkkautena, jolla on suoria yhtymäkohtia Pyhään 
Henkeen (ruah ha-qodesh). Kuvan NNKY-kortti on vuodelta 1922.
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Antiikin aikana vallitsi ajatus, että on olemassa vain 
yksi sukupuoli – mies – jonka epäonnistunut alalaji on nainen. 

Kristikunnassa tällaista maailmankuvaa halutaan tietyissä piireissä 
pitää yllä Raamattua väärinkäyttämällä. Toisaalta kristinusko 
on ollut alusta asti naisten uskonto, jossa toisinaan on ollut 

tilaa naisille myös toimijoina ja vastuunkantajina. 

Millainen on Raamatun 
ja kirkon traditioiden naiskuva?

Rovasti Matti J. Kuronen to-
tesi kerran kolumnissaan, et-
tä jos Jumala on mies, on mies 
jumala. Tämä piilotajuinen 

ajatus vaikuttaa edelleen vahvasti ylei-
seen ajatteluun. Kun sijoitamme juma-
lakuvaamme omat tarpeemme ja hi-
momme, kuvasta tulee helposti epäju-
malankuva. Ortodoksiteologi, profes-
sori Serafim Seppälä paneutuu aate-
historiallisessa kirjassaan ”Naiseus – 
Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkö-
kulmia” useiden kirkkoisien ja ortodok-
sisen tradition kautta Raamatun ihmis- 
ja jumalakuvaan. Naiseudesta muodos-
tuva kuva onkin yllättävän valoisa.

Raamattu sisältää paljon naisellisia 
vertauskuvia Jumalasta ja hänen äidil-
lisestä huolenpidostaan. Kristus itse ei 
ole kovan jätkän, vaan hyvän ihmisen 
malli. Sana ”jumala” on Raamatun al-

kukielillä varustettu maskuliinisella 
artikkelilla kun taas sana ”henki” on 
feminiinimuodossa hepreassa ja ara-
meassa. Alkukirkon itäisimmissä osis-
sa, joissa kristittyjen kielenä oli ara-
mea ja syyria, oli luontevaa puhua Py-
hästä Hengestä äitinä. Juutalaisuudes-
sa Jumalan Läsnäolo ilmaistaan femi-
niinisenä, hellää huolta pitävänä Šek-
hina-kirkkautena. Šekhina muistuttaa 
itse asiassa paljon Pyhää Henkeä. Sa-
nanlaskuissa nähtävä Jumalan ominai-
suus Viisaus eli Sofia ilmenee kuin it-
senäisenä, naiskasvoisena toimijana ja 
joka usein liitetään itseensä Kristuk-
seen. 

Eeva ja Maria vastapooleina
Kirkkohistoriasta muistetaan kirkkoi-
sien häijyjä huomautteluja naisista, ku-
ten Tertullianuksen määritelmä nai-

sesta helvettiin vievän viemärin päällä 
olevana temppelinä. Sitä vastoin Ef-
raim Syyrialainen ajatteli, että Aadam 
sysäsi syntiinlankeemuksessa turme-
luksen naisen niskoille, mutta silti nai-
nen selvitti ongelman hänen puoles-
taan. Efraimin mukaan ihminen luo-
tiin lankeavaksi. Oli ilmeisesti vain ajan 
kysymys kumpi ehti syödä kielletystä 
puusta ensin. 

Ortodoksinen teologia näkee Neit-
syt Mariassa Uuden Eevan, joka korja-
si Vanhan Eevan erehdyksen ja otti vas-
taan Jumalan tulemalla Vapahtajan äi-
diksi ja seuraajaksi. Tämä Uuden Ee-
van teologia on osa kristillistä opetus-
ta toiselta vuosisadalta asti. Kristus, 
Uusi Aadam, mursi ristillä kaikki kah-
leet ja sovitti kaikki synnit. Herran äi-
ti on vanhan liiton täyttymys, sillä Ma-
ria oli kokonaan juutalainen ja koko-

raim Syyrialainen perusti useita nais-
kuoroja. Kirkkolaulu on ortodoksises-
sa kirkossa merkittävä opetusvirka, sil-
lä laulut sisältävät runsaasti dogmaat-
tista opetusta. Kirkkoisä Johannes 
Krysostomos pitää naisprofeetta Han-
naa molempien sukupuolten opettaja-
na, äitinä ja isänä. Seppälän mukaan al-
kukirkon haaste oli saada miehet ym-
märtämään paremmin naisia ja otta-
maan vakavasti naisten vaikeudet.

Krysostomos tuomitsi miehen väki-
vallan vaimoa kohtaan ja vertasi sitä äi-
dinmurhaan. Krysostomos ei hyväksy-
nyt Eevan lankeemuksen takana lymyi-
levien miesten omahyväisyyttä, vaan 
nosti naisprofeetta Hannan lisäksi 

Neitsyt Marian sekä alkuseurakunnan 
johtajat Claudian ja Priscan suureen ar-
voon.  Krysostomos toivoi sorron lop-
pumista kristinuskon leviämisen myö-
tä, mutta toisaalta realistina ei uskonut, 
että alistamisen muodoista päästäisiin 
maan päällä koskaan eroon. 

Ortodoksinen teologia pitää kirkkoa 
äitinä, joka on kristityn kohtu ja kannat-
telija. Miesten ja naisten syntiinlankee-
muksessa katkennut yhteys ei ole koh-
talo, vaan korjattavissa oleva asia, jossa 
Kristus itse on välittäjänä ja rohkaisija-
na. Ihminen on Jumalan työtoveri, ja jo-
kaisessa ihmisessä on Jumalan kuva. Ku-
va voi olla himmeä, kirkas tai epäselvä. 

Anne Lagerstedt
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Uusi testamentti kertoo Jee-
suksen äidistä Mariasta oi-
keastaan melko vähän. Rivi-
en välistä voi lukea hieman 

lisää, mutta loppujen lopuksi tietomme 
kristinuskon keskeisimmästä naisesta 
ovat harmillisen niukat. Niukkuus on 
kuitenkin mielikuvituksen parasta ra-
vintoa: Raamatun kaanonin ulkopuolel-
le jätettiin monia teoksia, joissa kerro-
taan muun muassa Marian vanhemmis-
ta, lapsuudesta, kuolemasta, taivaaseen 
astumisesta ja taivaan kuningattareksi 
kruunaamisesta.

Evankeliumien mukaan Maria, nuo-
ri nainen Galileasta, on kihlattu Joose-
fi lle. He eivät ole vielä naimisissa. Erää-
nä yönä enkeli ilmestyy Marialle ja ker-
too tämän tulevan raskaaksi Pyhästä 
Hengestä. Joosef aikoo jättää Marian 
kuultuaan tämän yllättävästä raskaudes-
ta, mutta pyörtää päätöksensä enkelin 
ilmestyttyä hänellekin.

Enkelin ilmestyksen jälkeen Maria 
lähtee tapaamaan sukulaistaan Elisabe-
tia. Myös Elisabet odottaa lasta: hänen 
poikansa tullaan tuntemaan Johannes 
Kastajana, Jeesuksen edelläkävijänä. Eli-
sabet ylistää Mariaa tämän uskon täh-
den ja Maria jää tämän luo kolmeksi 
kuukaudeksi. Kun Maria on palannut 
kotiin, lähtevät he Joosefi n kanssa kuu-
luisalle matkalleen kohti Juudean Bet-
lehemiä, jossa Maria synnyttää pojan. 
Poika saa nimekseen Jeesus. Paimenet 
ja idästä tulleet tietäjät käyvät tervehti-
mässä lasta, ja Maria painaa ihmeelli-
set tapahtumat tarkasti muistiinsa.

Maria lapsineen seuraa Joosefi a Egyp-
tiin pakoon lapsenmurhia. Myöhemmin 
perhe palaa takaisin Israeliin ja asettuu 

Itu-työn juhlaseminaarin avasi 
kansanedustaja, Tampereen NN-
KY:n puheenjohtaja Leena Rau-
hala. Puheessaan hän painotti 

Itu-työn tärkeyttä toimintaympäristös-
sä, jossa tämänkaltaista apua ei ole 
muualta saatavissa. Itu-työn perustaja 
ja projektivastaava Outi Papunen 
muisteli seminaarissa kiitollisena ku-
luneita vuosia ja sitä, kuinka kaikista 
mahdottomiltakin tuntuneista tilan-
teista on uskollisen Jumalan avulla lo-
pulta selvitty. 

Seminaariin osallistui yli satapäinen 
joukko työn uusia ja vanhoja ystäviä eri 
puolilta Suomea ja ulkomaita myöten. 
Itu-työntekijöiden kouluttamisesta jo 
vuosia vastannut englantilainen Jenny 
Banes puhui siitä, kuinka tärkeää on, 
että seurakunnissa murretaan hiljai-
suus vaikeiden asioiden kuten abortin 
kohdalla: – Meidän tulisi luoda ilma-
piiri, jossa asioista voidaan vapaasti pu-
hua, jolloin ahdistetut ihmiset saavat 
tarvitsemansa avun ja tuen. Vaikene-
misen kulttuuri ei auta ketään.   

Vertaistuki on tärkeää
Sekä yllätysraskaustilanteessa oleva et-
tä abortin seurauksista kärsivä nainen 
kokevat usein olevansa hyvin yksin 
asioidensa kanssa. Itu-työn tavoitteena 
on tarjota naisille mahdollisuus tulla 
kuulluksi ja purkaa tilannettaan, tun-
teitaan ja ajatuksiaan turvallisessa il-
mapiirissä. Tarkoitus on, että naiset 
saavat kiinni siitä, mitä he sydämessään 
todella kokevat. 

Elämäntilanteet ovat usein moni-
mutkaisia ja monien tekijöiden summa. 
Itu antaa tilaisuuden tarkastella asioi-
ta mahdollisimman monelta näkökan-

nalta ilman pakkoa ja painostusta. 
Abortin läpikäyneiden vertaistukiryh-
missä naiset saavat tukea toisilta saman 
kokemuksen läpikäyneiltä naisilta, jol-
loin he voivat uskaltaa avautua ilman 
pelkoa tuomitsemisesta. Myös yksin-
huoltaja- ja masukahviloissa on nähty, 

kuinka tärkeää vertaistuki uudessa elä-
mäntilanteessa on. 

Kiitos elämästä -seminaarin vieras-
joukko liikuttui useamman kerran kyy-
neliin, kun pääpuhujaksi kutsuttu eng-
lantilainen etiikan ja synnytysopin eme-
ritusprofessori John Wyatt puhui siitä, 
kuinka Jumala kirkastaa itseään pimeän 
ja kärsivän maailman keskellä. Hän an-
toi oman poikansa syntyä haavoittuvak-
si ja teiniäidistään riippuvaiseksi pienek-
si lapseksi täysin epäsuotuisiin olosuh-
teisiin. Maan päällä kulkiessaan Jeesus 
kohtasi monia vastoinkäymisten ja epä-
onnistumisten lannistamia naisia ja an-
toi heille fariseusten kauhistukseksi täy-
den ihmisarvon ja uuden toivon. Ristil-
lään Hän kantoi ihmisen synnin ja hä-
peän. Siksi myös Jeesuksen seuraajat saa-
vat Hänen jalanjäljissään astua elämän 
kipeän todellisuuden keskelle mukanaan 
sanoma elämästä, armosta ja toivosta. 

Johanna Parkkinen

NNKY lähellä
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Nasaretissa sijaitsevan Marian ilmestyk-
sen kirkon sisäpihalle on ripustettu kato-
listen seurakuntien lahjoittamia Marian 
kuvia. Kuvia on kaikilta mantereilta ja jo-
kainen kuva on omanlaisensa. Yhteistä 
kuville on Marian käsivarsillaan kannat-
telema Jeesus-lapsi.

info
Itu-työn tärkeimmät toimintamuodot 
ovat asiakastapaamiset, puhelinneu-
vonta, vertaistukiryhmät sekä äiti-lapsi-
kahvilat. Tampereen NNKY:stä alkanut 
työ on aktiivisten vapaaehtoisten voi-
min levinnyt jo kymmenelle paikkakun-
nalle ympäri suomea. Nyt Itu toimii 
Tampereella, Helsingissä, Espoossa, 
Vantaalla, Oulussa, Lahdessa, Kuopi-
ossa, savonlinnassa, sastamalassa ja 
seinäjoella. www.ituprojekti.net

Itu-työn Kiitos elämästä -juhlaseminaarin pääpuhujaksi oli kutsuttu John Wyatt. Ensi 
vuonna ilmestyvässä kirjassaan Elämän ja kuoleman kysymyksiä hän pureutuu hedel-
möityshoitoihin, aborttiin ja eutanasiaan.

Raamatun naisia: Maria, Vapahtajan äiti
Jouluevankeliumi on monelle 
tuttuakin tutumpi, moneen 
kertaan kuultu: Joosef lähtee 
kihlattunsa marian kanssa 
Betlehemiin verollepanoa 
varten. matkan aikana 
maria synnyttää Jeesuksen. 
mutta mitä muuta Raamattu 
kertoo mariasta, Jeesuksen 
äidistä?

Marian ilmestyksen kirkon korkea torni kyl-
pee iltaisin vaaleanpunaisessa valossa ja 
näkyy kauas. Kirkkosalin keskiössä on kal-
lioluola, jossa Maria perimätiedon mukaan 
asui. Luolassa olevaan alttariin on kaiver-
rettu latinankielinen teksti: Verbum caro hic 
factum est. Tässä sana tuli lihaksi.

Itu-työ juhlisti 
kymmenvuotista taivaltaan

Kiitos elämästä
Tampereen NNKY:n Itu-työ vietti kymmenvuotisjuhliaan 
Kiitos Elämästä -seminaarin merkeissä lokakuussa. 
Itu-työ auttaa naisia ja miehiä yllätysraskaustilanteissa 
ja abortin jälkeisissä kriiseissä. 

asumaan Nasaretiin. Jeesus kasvaa per-
heessään, omaksuu Joosefi n ammatin ja 
toimii tämän tapaan rakennusmiehenä. 
Jeesuksella kerrotaan olevan ainakin nel-
jä veljeä ja kaksi sisarta. Raamattu ei ker-
ro, ovatko sisarukset Marian ja Joosefi n 
yhteisiä lapsia eli  Jeesuksen nuorempia 
sisaruksia, vai Joosefi n lapsia tämän 
edellisestä avioliitosta. Marian oletetaan 
jääneen leskeksi melko varhain, minkä 
jälkeen Marian vanhin poika, Jeesus, toi-
mi tämän virallisena huoltajana.

Jossain kohtaa yhteys Jeesuksen ja tä-
män äidin välillä katkeaa kipeällä taval-
la. Jeesuksen perheen kerrotaan kerran 
pyrkineen väkijoukon läpi tämän luok-
se saadakseen puhua hänen kanssaan. 
Jeesus kuitenkin torjuu heidät todeten 
opetuslasten olevan hänen todellinen 
perheensä. Jeesuksen omaiset ovat myös 
huolissaan Jeesuksen mielenterveydes-
tä eivätkä ymmärrä tämän julistusta. 
Heidän välillään ammottaa syvä erimie-
lisyyden kuilu.

Tarina ei kuitenkaan pääty välirik-
koon. Kun Jeesus on tuomittu kuole-

maan ja naulittu ristille, hänen äitinsä 
Maria seisoo ristin juurella, yhdessä 
muiden naisten kanssa. Jeesus pyytää 
opetuslastaan pitämään huolta äidis-
tään. Myöhemmin Maria saa kohdata 
ylösnousseen Jeesuksen; Jeesuksen tai-
vaaseen astumisen jälkeen Maria ja Jee-
suksen opetuslapset rukoilevat ja elä-
vät yhdessä. Rikkoontunut yhteys on 
korjattu.

Veera Lupunen
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NNKY maailmalla

Kamalat äidit 
saavat tukea toisistaan 
vertaisryhmässä

Kun lapset tulevat murros-
ikään, voi ”äideistä parhain” 
ollakin äkkiä kamalin – 
ainakin nuorten mielestä. 
se mikä aiemmin sujui, 
ei menekään niin kuin 
ennen, ja arki saattaa olla 
tahtojen taistelua ja suuria 
tunteita. murrosikäinen 
hakee itseään ja rajojaan 
ja samalla äiti on neuvoton 
ja hämmennyksessä, miten 
menetellä ja olla äiti. 

Kamalat äidit® -vertaisryhmät 
ovat tehokas ja halpa keino 
auttaa perheitä kasvatustehtä-
vässä. Apu voi olla ennaltaeh-
käisevää, niin etteivät tilanteet 
pääse kotona kärjistymään, 
mutta sen merkitys on suuri 
silloinkin, kun muita tukitoimia 
on jo tarvittu, kertoo Katja 
Bergström. Hän selvitti Kama-
lat äidit -vertaisryhmän toimin-
tamallia juuri julkaistussa ter-
veyden edistämisen ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon 
kuuluvassa opinnäytetyössään. m
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Kamalat äidit® -vertaistoimin-
ta on syntynyt murrosikäis-
ten lasten äitien tueksi kas-
vatustyöhön ja vanhemmuu-

teen. Se on Oulun NNKY:n kehittämä 
pienryhmämalli, jota Oulussa on toteu-
tettu vuodesta  lähtien. Kamalat 
äidit® on hyväksytty rekisteröidyksi ta-
varamerkiksi syyskuussa . Toimin-
taa on laajennettu nyt myös Helsinkiin. 

Tarve suuri, tulokset hyviä
Helsingin NNKY:n ensimmäinen Ka-
malat äidit® -vertaisryhmä toteutettiin 
kevätkaudella . Pilottiryhmän ver-
taisohjaajana toimi sosionomi Katja 
Bergström, joka teki ohjaamisen lisäk-
si terveyden edistämisen ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon kuuluvan 
opinnäytetyönsä tästä pilotista. Hän 
selvitti Kamalat äidit® -vertaisryhmän 
toimintamallia ja prosessia sekä sitä, 
miten toiminnan tavoitteet saavutet-
tiin. Opinnäytetyön tavoitteena on ke-
hittää Helsingin NNKY:n vertaistuki-
ryhmätoimintaa. 

Kamalat äidit® -toiminnasta on saatu 
hyviä tuloksia vanhemmuuden tukemi-
sessa ja voimavarojen lisääntymisessä. 

– Kevään  Helsingin ensimmäi-
sestä ryhmästä saadut kokemukset 
osoittivat, että tämän kaltaiselle toimin-
nalle on todellista tarvetta Helsingin 
alueella. Tuolloin kaikki ilmoittautuneet 
äidit eivät päässeet mukaan suuren ky-
synnän takia. Ryhmä täyttyi nopeasti ja 
kaikki osallistujat kävivät hyvin tiiviisti 
ryhmässä, Katja Bergström kertoo. 

Kamalat äidit® -toimintamalliin kuu-
luu, että vertaisryhmässä on – äitiä 
ja ryhmä kokoontuu viikoittain tai jo-

info
Kamalat äidit® ryhmät ovat ohjattu-
ja vertaisryhmiä, joihin voi jokainen 
murrosikäisen lapsen äiti osallistua. 
Ryhmissä keskustellaan arjen haas-
teista, mm. kotiintuloajoista, rahan-
käytöstä, päihteistä ja niistä asioista, 
jotka kulloinkin äitejä mietityttävät. 
Vertaisryhmiä perustetaan tarpeen 
mukaan. www.kamalataidit.fi 

ka toinen viikko kymmenen kerran 
ajan. Ryhmässä keskustellaan ohja-
tusti vanhemmuuteen ja naiseuteen 
liittyvistä asioista, arjen tilanteista, 
rajojen asettamisesta sekä muista 
asioista, jotka askarruttavat ryhmän 
äitejä. Ryhmässä on mahdollisuus 
kuulla muita äitejä ja kertoa omista 
kokemuksista sen verran kuin haluaa. 
Ryhmään voi osallistua kuka tahan-
sa murrosikäisen äiti. Toiminta on 
maksutonta. 

Vertaistuki voimauttaa
Katja Bergströmin mukaan äidit ker-
toivat ryhmän toiminnassa vertais-
tuen olleen heille merkittävintä. Ryh-
mässä saa hyväksyntää sille, että ei 
olekaan erikoinen tai huono äiti, vaan 
myös muut äidit ovat kokeneet samo-
ja asioita ja painivat samantapaisten 
ongelmien parissa.

– Äidit kertoivat hyötyneensä sii-
tä, että sai toisilta ymmärrystä ja 
myötätuntoa ja että sai mahdollisuu-
den olla mukana omana itsenään, ta-
sa-arvoisena muiden kanssa. Kun 
kuuli muiden kokemuksia, oppi suh-
teuttamaan oman lapsen ongelmia. 
Tietoisuus siitä, ettei ole ongelmien 
kanssa yksin, antoi luottamusta, että 
ongelmista voi selviytyä, Katja Berg-
ström kertoo äideille suunnatun ky-
selyn tuloksista.

Kyselyn tulosten mukaan ryhmä 
oli tukenut vanhemmuutta ja vertais-
tuki oli antanut varmuutta omaan toi-
mintaan. Muiden samantyyppiset ko-
kemukset olivat kannustaneet ryhmä-
läisiä kotona arjessa. Tuen saaminen 
jaksamiseen, voimien jakamiseen ja 
antamiseen oli ollut merkittävää, ja 
osallistumisen koettiin lisänneen voi-
mavaroja.

– Äidit toivat esiin kokemuksensa 
siitä, ettei kukaan muu ymmärrä pa-
remmin kuin samassa elämäntilan-

teessa oleva ihminen. Toisen koke-
muksesta voi oppia ja soveltaa omaan 
arkeensa sellaista, minkä toinen on 
kokenut hyväksi ja toimivaksi, Katja 
Bergström sanoo.

Vertaisohjaajia tarvitaan lisää
Helsingin ensimmäiseen Kamalat äi-
dit -vertaistukiryhmään osallistuneet 
toivoivat jatkoa toiminnalle.

– Helsingin seudulla ryhmätoi-
mintaa tulisi ehdottomasti olla enem-
män, jotta osallistuminen olisi mah-
dollinen useammalle äidille. Helsin-
gissä ensimmäinen ryhmä osoitti, et-
tä äidit sitoutuivat toimintaan erit-
täin tiiviisti ja olivat hyvin aktiivisia 
ryhmässä. Ryhmässä käytetty aika 
koettiin usein jopa riittämättömäksi. 
Toiminnalla on selkeästi kysyntää, 
koska ryhmät täyttyvät nopeasti, to-
teaa Katja Bergström, joka ohjaa myös 
toista, elokuussa Helsingissä alkanut-
ta ryhmää.

Ryhmät eivät ole mahdollisia ilman 
vertaisohjaajia, joita nyt tarvittaisiin 
kipeästi. Vertaisohjaajalta edellyte-
tään kokemusta murrosikäisen lap-
sen kasvatuksesta tai muuten riittä-
västi kosketuspintaa nuoren maail-
maan sekä kokemusta ryhmänohjauk-
sesta.  Kiinnostuneiden toivotaan ole-
van yhteydessä NNKY:n paikallisyh-
distyksiin, Helsingissä hnnky@hnn-
ky.fi . Kamalataidit.fi  -sivustolla on tie-
toa alkavista ja meneillään olevista 
ryhmistä sekä ryhmän perustamises-
ta. Ohjaajat koulutetaan.

Katja Bergström korostaa, että ver-
taisohjaajana toimiminen on hyvin 
palkitsevaa ohjaajalle itselleenkin.

– Saa hyvän mielen, kun huomaa 
keskustelujen auttavan ryhmäläisiä ja 
siten tietää olevan jossain tärkeässä 
mukana. Ja saahan siitä näkökulmia 
omaankin arkeen äitinä.

Anna Liisa Karjalainen
Katja Bergström

C.S. Lewis – Elämä. 
Alister McGrath. Perussanoma
C.S. Lewisin 
(–) elämä-
kerran kirjoittaja 
Alister McGrath on 
suuresti kunnioitta-
mani apologeetta 
(kristinuskon puolus-
taja), joka panee jau-
hot suuhun ärhä-
köimmillekin uusa-
teisteille, sillä hän 
tuntee teologian lisäksi luonnontieteet. 
C.S. Lewis puolestaan tunnetaan par-
haiten romaanistaan Paholaisen kirjeo-
pisto ja Narnia-sarjan kirjoittajana, mut-
ta hän oli myös merkittävä teologi, ajat-
telija ja aikamme profeetta, jolla on suu-
ri vaikutus länsimaiseen ajatteluun. Kir-
ja on hyvin yksityiskohtainen, tarkasti 
dokumentoitu, mukaansatempaava ja 
oikea helmi elämänkertojen ystäville.

Näkymätön tytär. 
Felicia Feldt. Otava.
 Ruotsalaisen kas-
vatusgurun Anna 
Wahlgrenin tytär 
Felicia Feldt kaatoi 
myytin äidistään kir-
jallaan Näkymätön 
tytär. Feldt ja hänen 
kahdeksan sisarus-
taan elivät hyvin epä-
vakaissa oloissa. Mel-
kein joka vuosi he 
muuttivat asuinpaik-
kaa äidin vaihtuvien miesystävien ohes-
sa. Feldtin tarina loikkii lyhyinä, päivä-
kirjamaisina lukuina painajaisunimai-
sessa tunnelmassa.

Nizza, Cannes, Biarritz. 
Helena Petäistö. Otava.
 Ranskan kirjeen-
vaihtaja Helena Pe-
täistön kuvaukset 
kohteisiin liittyvistä 
henkilöistä kuninga-
tar Viktoriasta Aki 
Kaurismäkeen ovat 
mukaansatempaavat. 
Hotelli-, ravintola ja 
muiden kohteiden 
osoitelistat tarjoavat 
arvokkaan Petäis-
tö-takuun matkalai-
sille. Bon voyage!

Anne Lagerstedt

Kirjoja, kirjoja

Kamalat äidit® 
-toiminnasta on 
saatu hyviä tuloksia 
vanhemmuuden 
tukemisessa.

NÄKYVÄ NAINEN   9 ▶  
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Valamon luostarin ainutlaa-
tuinen näyttely esittelee län-
tisen kristillisen taiteen mes-
tareita. Näyttely tuo esiin 

suomalaisen kultakauden huippunimet, 
mm. Helene Schjerfbeckin, Maria 
Wiikin, Hugo Simbergin, Amelie Lun-
dahlin, Albert Edelfeltin, Juho Rissa-
sen ja Eero Järnefeltin Akseli Gal-
len-Kallelaa ja muita suomalaisen ja 
länsieurooppalaisen taiteen mestareita 
– -luvuilta unohtamatta.

”Kyse on suomalaisittain merkittä-
västä läntisten taiteilijoiden kristillis-
aiheisten teosten yksityiskokoelmasta. 
Vastaavaa ei ole yhdelläkään museolla”, 
sanoo näyttelyn syyskuussa avajaisjou-
kolle esitellyt kuopiolainen tiedottaja 
Jussi Savolainen. Näyttelyn kuraatto-
ri, Oulun piispa Arseni kokosi näytte-
lyn  teosta erään itäsuomalaisen su-
vun yli  teoksen kokoelmista ehdol-
la, että suku pysyy tuntemattomana. 

Taiteen naismestarit 
vahvasti esillä
Suomalaisista mestareista merkittävin 
lienee Helene Schjerfbeckin teos 

”Ylösnousemus” vuodelta , esityö 
Ruotsinpyhtään kirkon alttaritauluksi, 
Schjerfbeckin ainoa alttaritaulu, jonka 
Jussi Savolainen nosti yhdeksi näytte-
lyn helmeksi; ”Maalaus ei ole lainkaan 
tyypillinen Schjerfbeckille. Kristuksen 
ruumis on jo ylösnoussut eikä enää li-
haa ja verta.”

Helene Schjerfbeckin kanssa Parii-
sissa työskennelleen taiteilija Maria 
Wiikin huipputuotannon sanotaan ole-
van -luvun lopulta. Wiikiltä on 
näyttelyssä mystiikkaa huokuva herk-
kä ”Madonna”, joka kuvaa Neitsyt Ma-
riaa nuorena, toinen Wiikin teos on 
”Kristuksen pää”. 

Oulussa syntyneen, varhain molem-
mat vanhempansa menettäneen, Hel-
singin ja Tukholman jälkeen Pariisissa 
 vuotta asuneen kuvataiteilija Ame-
lia Lundahlin tunnetuimmat työt ovat 
Pariisin ajalta. Näyttelyssä on Lundah-
lin herkkäsävyinen keskiaikaisen kir-
kon sisäkuvamaalaus.

Kuvataiteilija, kuvittaja Venny Sol-
dan-Brofelt opiskeli Maria Wiikin yk-
sityisopetuksessa. Hänen suurikokoi-
nen ja vaikuttava sinisävyinen öljyvä-

rityönsä ”Kristus herättää Jairuksen 
tyttären” on vuodelta . Venäjällä-
kin taidetta opiskelleen kuvataiteilija 
Inari Krohnin vuodelta  oleva 
”Pääsiäisyö”, näyttelyn viimeinen työ, 
kuvaa sekatekniikalla toteutettuna iloi-
sen juhlallista pääsiäisen viettoa orto-
doksisen kirkossa.

Ulkomaalaisten mestareiden teok-
sissa poikkeuksellisen vahvana ovat 
Maria Magdalena -aiheet, varhaisin on 
-luvulta. 

Johannes Takasen, kuvanveistäji-
emme merkittävimpiin varhaisajan te-
kijöihin lukeutuvan yksi päätöistä, ”Re-
becca kaivolla”, on esillä marmorisena, 
joita tunnettiin vain  kappaletta, ”kip-
sistä valettu Rebecca” kuului aikanaan 
jokaiseen pappilaan. 

Kristilliset aiheet ovat suomalaisten 
taiteilijoiden tuotannossa olleet ta-
ka-alalla, vaikka -luvulle asti taide 
oli nimenomaan kristillistä. 

Sirkka Vepsä

Mestarin jälki -näyttely 
on auki Valamon luostarissa 
17.1.2015 saakka. 

Raamatullista taidetta – Mestarin jälki 
-taidenäyttely Valamossa

”Ylösnousemus” 
on esityö ainoasta 
Helene Schjerfbeckin 
maalaamasta 
alttaritaulusta. 
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Tänj dina gränser
Fredagen den .. sam-

lades  kvinnor till en ge-
mensam work-shop i Akade-
mikvarteren i Åbo under 

rubriken ”Tänj dina gränser”. Som 
arrangör stod Åbo KFUK. Work-sho-
pen leddes av  fi losofi emagister Min-
na Aalto och  polities magister Ca-
rina Gräsbeck, som tillsammans 
grundat Tesalongen (http://www.
tesalongen.f).

Deltagarna var en brokig skara 
kvinnor som skilde sig från varandra 
både till ålder, bakgrund och livssi-
tuation, vilket ledde till många intres-
santa samtal under de två kursdagar-
nas gång (.–.., totalt  hela 
timmar).

På fredagen fi ck deltagarna en in-
troduktion i något som kallas Livs-
hjulet, som väl egentligen har sitt ur-
sprung i buddhismen men som idag 
fi nns presenterat också i många an-
dra former. Där skulle deltagarna pla-
cera in sitt liv i ett hjul utgående från 
 olika områden och se hur runt, stort 
eller litet just deras hjul blev och se-
dan fundera ut vilken sida av hjulet 
det kunde fi nnas orsak att ”jobba på”, 
bli bättre på för att hitta en balans 
och kanske en större tillfredsställel-
se i sitt eget liv. Diskussionerna led-
de till många glada skratt, tips och 
råd och kanske tom en och annan 
aha-upplevelse.

Lördagen inleddes med stora för-
väntningar på dagen som helhet med 
Steven Coveys Fyrfält. Tanken var att 
deltagarna med hjälp av detta redskap 
skulle lära sig att bättre prioritera i 
sin vardag. Det blev en hel del prak-
tiska övningar och diskussion.

Lunchpausen valde man att till-
bringa alla tillsammans på en indisk 
restaurang på Tavastgatan i Åbo. Det 
gjorde gott med en liten promenad 
och med frisk luft i härligt solsken till 
och från lunch-restaurangen.

Diskussionerna fortsatte ljudligt 
under lunchen och det störde knap-

past någon att restaurangen var väl-
fylld av hungriga lunchgäster som 
gjorde att kursens tidtabell måste 
ruckas eftersom det tog betydligt 
längre tid att beställa, få sin mat och 
äta, än vad som var inplanerat i kurs-
programmet.

Efter lunch var det dags för ett vi-
sionscollage. Samtliga deltagare 
skulle göra upp sin egen vision på en 
A eller A genom att klippa ut bil-
der och texter från olika tidningar. 
Det blev många muntra skratt, livli-
ga samtal och rop om hjälp: ”jag skul-
le behöva en bild med en stads-silu-
ett – har någon fått syn på en så-
dan?”. I slutändan hade varje enskild 
deltagare byggt upp sin egen vision 
som delvis beskrev hennes liv just nu 
men framförallt visualiserade hen-
nes vision på vart hon ville nå i dag, 
i morgon, nästa vecka, om fem år el-
ler under sin livstid… Endast himlen 
satte gränser!

Som deltagare i web-shopen fi ck 
du testa tre olika verktyg som var och 
en efter eget omdöme kan använda i 
sin vardag, skriftligt material att job-
ba med under kursen, ett visionscol-
lage som inspiration, feedback samt 
goda råd och tips på vägen samt – in-
te att förglömma! – kvalitetstid till-
sammans med andra kvinnor.

Carola Isaksson

info
 KFUK i Åbo r.f.

föreningen fyller 120 år 2016.
medlemsantalet är 27, varav 
12 pensionärer och 4 ungdomar.
Verksamheten är småskalig och 
består av styrelsemöten och 
välgörenhetsarbete i mindre skala. 
Hösten 2014 har föreningen testat 
på ny kursverksamhet, som beskrivs 
i artikeln bredvid.

KFUKKristillinen taide
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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 

 Christina 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.� 
  Facebook: Helsingin NNKY
Toiminta Mechelininkadun toimiti-
lassa, ellei toisin mainita. Soita sum-
meria alaovella. Tervetuloa! 
Tyttöjen Tupa on avoinna 12.1. al-
kaen:
Ma klo 14–16 1.–4.-lk. tytöt, Hard 
Gospel Cafe (HGC), Kahvikuja 3, Vuo-
saari.
 Ti klo 14–15.30 3.–6.-lk. tytöt nuo-
risotalo Merirasti, Jaluspolku 3, Me-
ri-Rastila.
 Ke klo 14.30–16.30 4.–6.-lk. tytöt 
Hard Gospel Cafe (HGC), Kahvikuja 
3, Vuosaari.
 Hiihtolomaviikolla 8 kerhot ovat 
kiinni! Tupaan ei tarvitse ilmoittau-
tua ja se on ilmainen. Myös  vanhem-
mat ovat tervetulleita tutustumaan 
toimintaamme!
Harrastekerhoissa kokkaillaan, lei-
votaan, näytellään ja askarrellaan. 
Kerhot ovat tark. 7–13-vuotiaille. Ker-
hot alkavat viikolla 3. Vapaita paik-
koja voi kysyä toimistolta.
Ompelutupa joka to 8.1.–23.4.2015 
klo 17–20. Tule tekemään omia pro-
jektejasi tai hakemaan uusia ideoi-
ta. Ohj. Marika Karttunen. Teemalli-
set kädentaitoillat: 8.1. Vetoketjupus-
sukka, 5.2 Kesäkassi, 5.3 Paperikan-
gas rasioita, 2.4. Pääsiäiskoristeita, 
23.4. Kevätjuhlat.
Muskarit Mikael Agricolan kirkolla 
0–6-vuotiaille ke 14.1.–6.5.2015 (ei 
18.2., 1.4.) Hinta 80 €/lukukausi, alen-
nusryhmä 50 €, NNKY:n jäsenille 10 
€ alennus perushinnasta. www.hn-
nky.� . Opettajana Laura Vallenius. 
Ilm. toimistolle.
Raamattua löyhäpipoisesti su 
18.1.–22.3.2015 klo 17. Kaikki, mitä olet 

halunnut tietää Vanhasta testamen-
tista ja jota et ole uskaltanut kysyä. 
Faktaa ja ajatuksia jakamassa nuo-
risotyönohj. Liisa Siikanen. Tule tu-
tustumaan tai käy vaikka joka viik-
ko!
 18.1. Sanoituksia ja runoja historial-
lisissa ja profeetallisissa kirjoissa.
 25.1. Ihmisen sisin olemus Psalmeis-
sa.
 1.2. Raamatun ajan erilaiset sairau-
det ja taudit.
 8.2. Ennustusten täyttymys, punai-
sen langan solmukohdat.
 15.2. Kasviston runsaus ihmisen 
ympärillä.
 1.3. Vuorilla tapaamisia.
 8.3. Jeesuksen viestit sekä tapa 
kohdata ihmiset ja ihmisryhmät
 15.3. ”Taivas on uskoni määrä mat-
kalle en tahdo jäädä.”
 22.3. Raamatun punaisen langan 
yhteenveto.
Ikoninmaalauskurssi ti 13.1.–
7.4.2015 klo 17–20, Mechelininkatu 15 
A 8. Hinta 100 €/jäsenet, 120 €/muut 
+ ikonipohja 40–50 €. Ohjaaja ikoni-
maalari ja -restauroija Ivanka Kort-
zanova. Ilm. toimistolle.
Uusi Kamalat äidit® -vertaisryhmä 
murrosikäisten lasten äideille käyn-
nistyy helmikuussa. Ryhmään ovat 
tervetulleita murrosikäisten lasten 
äidit, jotka haluavat jakaa ajatuksi-
aan muiden äitien kanssa. Ilmoittau-
tumiset toimistolle.
Nuorten naisten kirjapiiri noin 
kerran kuukaudessa. Kirjapiiri on tar-
koitettu n. 18–35 -vuotiaille naisille, 
jotka tykkäävät lukea ja keskustella 
kirjoista. Lue lisää kotisivuiltamme!

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:n perhekahvio pe klo 9–12.

Ilmoitamme tulevista tapahtumista 
Heilissä.
Tervetuloa!

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
Wanhan ajan joulujuhla su 14.12. 
klo 15. Kaikille NNKY:n toimintaan 
osallistuville yhteinen joulujuhla.
Ekumeenisen rukousviikon ru-
kouslauluilta ma 19.1. klo 18.
Jyväskylän NNKY:n kirkkopyhä 
ja ekumeeninen naisten iltapäi-
vä su 25.1. klo 10 Keltinmäen kirkolla.
Avoin kohtaamispaikka aamiai-
sineen joka ti klo 9–11, ohjelmapi-
toinen aamiainen 5 €:
 13.1. Henri Nouwenin kirjasta Rak-
kauden katse, Pirjo-Liisa Sillgren
 20.1. Matkalla rohkeaan vanhuu-
teen, Paula Halmisto
 27.1. Monikulttuurikeskus Gloria, 
Arja Seppälä ja Gloria Lapitan
 3.2. Frida Kahlo, Mirja Knuuttila
 10.2. Punaisen ristin ystävävälitys
 17.2. Herättäjä-yhdistyksen toimin-
ta, Eeva-Kaisa Rossi
Exodus-raamattupiiri to 11.12. klo 
15 ohj. Heidi Watia.
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Anita Särkkä, 
aloitus 12.1.
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren, aloitus 13.1. (poik-
keus loppiaisen vuoksi) Alan Paton: 
Itke, rakastettu maa.
Latinanpiiri joka kuun 2. ti klo 18,  
13.1. ja 10.2., ohj. Pirkko Sintonen.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä. Pe klo 13 9.1. ja 
6.2.
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Ei koelauluja. Harj. n. 
joka toinen ke. Kysy lisää! Joulukuun 
viimeinen kerta pe 12.12. klo 18.
Tuunaus- ja taidetyöpaja kerran 
kuussa ti klo 17–20, aloitus ti 27.1. 
www.facebook.com/tuunauskerho.
Musiikkileikkikouluryhmät kes-
kiviikkoisin, 50 € lukukausi.
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, ke-
vätlukukausi alk. 85 €, Jasmin Kautela.
Partiolippukunta Reippaat ty-
töt, ryhmät to-iltaisin. Lippukunnan 
johtaja Anna Halttunen, 050 353 
0684, anna.r.halttunen@gmail.com. 
Ajantasaiset lisätiedot ohjelmasta 
verkkosivuilta.

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

KUOPION NNKY
➽  Myllykatu 5, 70110 Kuopio 
  toimisto@knnky.� 
  Päivystys kansliassa to klo 9–12
  p. (017) 261 4500, 044 772 1928
  pj. Mirkka von Bremen-Rahunen
Perinteinen JOULUJUHLA kaikil-
le su 14.12. klo 16.
Kuoron pikkujoulupuuro ti 16.12. 
klo 14.
Kuoro laulaa Pelastusarmeijan 
joulujuhlassa su 21.12. klo 14.
Uudenvuoden LÄHETYSILTAPÄI-
VÄ to 1.1. 2015 klo 14.
KAHWIHUONE WIRWOITUS su 11.1. 
klo 14.
KIRJALLISUUSKAHVILAT KE-
VÄÄLLÄ su 12., 1.3. ja 12.4. klo 14–16, 
alustajana pastori Wilhelmiina Hon-
kanen.
Kuoro ti klo 14.
Lähetys-/raamattupiiri ke klo 13.
Venäjänkielisten maahanmuut-
tajanaisten ryhmä kerran kuukau-
dessa ke klo 18 (tiedotamme tarkem-
min paikallislehdissä).
Siunattua adventin- ja joulunaikaa 
kaikille!

Tiedot NNKY-palstalle:
Toimitathan seuraavaan 
Näkyvään Naiseen tulevan 
aineiston 13.1.2015 mennessä 
osoitteeseen
anne.lagerstedt@ywca.� . Kiitos!

Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.

Ilmoitamme tulevista tapahtumista 

JYVÄSKYLÄN NNKY

Vaikka ekumeenisuus, avara-
katseisuus ja suvaitsevaisuus 
ovatkin kautta aikojen olleet 
keskeisiä perusarvoja NN-

KY-liikkeessä, on aika ajoin jouduttu 
pohtimaan  kysymyksiä aina uskon kä-
sityksistä erilaisiin toimintatapoihin ja 
toiminnan muotoihin asti. 

Maailma muuttuu, joten uuden et-
siminen tulee ajankohtaiseksi, jotta 
NNKY:ssä pystyttäisiin paremmin vas-
taamaan nykypäivän haasteisiin. Raa-
matun kehotus ”Rakasta lähimmäistä-
si niin kuin itseäsi”, on kuitenkin ohje, 
joka on aina yhtä tärkeä ja ajankohtai-
nen, eikä se pohjimmiltaan ole sidok-
sissa maailman muuttumiseen.

Jyväskylän NNKY:ssä näiden kes-
kustelunaiheiden pohjalta nousi esiin 
kysymys siitä, millainen on hyvä usko-
vainen. Onko hän sellainen, joka ei pol-

Sydän avoinna lähimmäiselle
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Lukijalta

Hiihtoviikoille Tunturikeimiölle www.tunturikeimio.fi 

“Joka kerran kun 
tapaan ihmisen, joka 
aidosti kohtaa minut, 
tulen sisimmässäni
kosketetuksi.”

ta tupakkaa, ei käytä alkoholia, ei käy 
tansseissa, osallistuu ahkerasti seura-
kuntansa tilaisuuksiin, harrastaa va-
paaehtoistyötä, käyttäytyy hillitysti ja 
osaa siteerata Raamattua eri tilanteis-
sa? Voiko seksuaalisesti poikkeava yk-
silö tai ihminen, jolla on mielenterve-
yshäiriöitä, olla hyvä uskovainen?

Me ihmiset katsomme toistemme ul-
kokuorta ja teemme siitä johtopäätöksiä 
millainen joku ihminen on, mutta Raa-
matussa sanotaan, että Jumala katsoo 
ihmisen sydämeen. Mitähän sillä tarkoi-
tetaan? Tarkoittaisiko se sitä, että sydä-
men tila ratkaisee millainen uskovainen 
ihminen on? Lauletaanhan eräässä hen-
gellisessä laulussakin ”Sydän kun auki 
on, sinne Jeesus tekee asunnon”.

Oikea sydämen tila on mielestäni si-
tä, että se on auki paitsi ylöspäin, myös 
sivullepäin. Hiljattain silmiini osui 
teksti ”Ei Jumala tarvitse sinun rakkaut-
tasi, vaan lähimmäisesi”. Tietenkin us-
kovainen ihminen rakastaa Jumalaa, 
mutta se miten me kohtelemme lähim-
mäisiämme kertoo sydämemme todel-
lisen tilan. Jos sydän on auki lähimmäi-
siä kohtaan, olemme myötätuntoisia, 
ymmärtäväisiä, avarakatseisia ja ha-
luamme nähdä hyvät puolet jokaisessa 
kanssaihmisessä. Jumalan tiet ovat tut-
kimattomia, emmekä me ihmiset aina 
ymmärrä kaikkea ja olemme taipuvai-
sia tuomitsemaan, mutta Raamatussa 

sanotaan ”Älkää tuomitko toisianne”.
Meissä jokaisessa asuu pieni lapsi, 

joka kaipaa huomiota, läheisyyttä ja 
kosketusta. Kaikki emme ole saaneet 
samoja eväitä elämäämme, joten toiset 
tarvitsevat enemmän huomiota kuin 
toiset. Olemme myös eri luonteisia ja 
sekin tietysti vaikuttaa käyttäytymi-
seemme. Heikompi ihminen tarvitsee 
enemmän tukea kuin vahvempi, silti 
vahvassakin ihmisessä on heikkouten-
sa. Itseäni lohduttaa Raamatun sanat 
”Heikkoudessa on teidän väkevyyten-
ne”; kun koen olevani heikko ja vajavai-
nen, ymmärrän paremmin toistenkin 
ongelmia ja kärsimyksiä. Tieni voi olla 
mutkainen, koska en osaa kulkea suo-
raan, toisaalta Jumala sallii mutkia mat-
kaani, koska niilläkin on tietty tarkoi-
tus: ”Kaikki koituu teidän parhaaksen-
ne”, vakuuttaa Raamatun sana.

Voisiko siis hyvä uskovainen tarkoit-
taa aitoa ihmistä? Itse ainakin koen, et-
tä joka kerran kun tapaan ihmisen, jo-
ka aidosti kohtaa minut, tulen sisim-
mässäni kosketetuksi. Moni meistä on 
voinut olla Tove Janssonin kirjan mu-
kaan ”näkymätön lapsi”, joka viimeis-
tään aikuisena haluaa näkyväksi. Aito 
ihminen näkee ja näkyy; rohkaiskaam-
me siis toisiamme tulemaan näkyviksi 
aikuisiksi – Näkyviksi Naisiksi.

Teija Kyngäs 
FM, Jyväskylän NNKY:n jäsen
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(03) 254 4041, marjatta.muilu@tnnky.
� ; lippukunnanjoht. 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.
Japanin kurssi nuorille parill. viik-
kojen ma klo 16–17.30, Jouni Elomaa
Kalligrafia  to 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 
Joulujuhla ja joulupuuro ym. mu-
kavaa ohjelmaa 16.12.
Kevään ohjelma alkaa 13.1.

VALKEAKOSKEN SEUDUN NNKY

➽  pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

VÄÄKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen
  p. 044 7780 415
  eija.huovinen@asikkala.�  
Jäsenilta Eija Huovisella ti 13.1.15 klo 19.
Teatteriretki Helsinkiin hel-
mi-maaliskuun aikana. 

ÅBO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  ywca@phnet.� 
  www.nnkylahti.� 
  pj. Krista Karjalainen 
  p. 050 596 9645
  Toimisto on avoinna 
  ti–pe klo 9–15 ja ma 12–18, 
  työntekijänä Taina Kaikkonen.
Joulupuuro ke 17.12 klo 18.
Markkinakahvit kuun ensimmäi-
nen ke 7.1. ja 4.2.2015.

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 
Joulujuhla to 11.12. srk-keskuksen 
yläsalissa klo 16.30 alkaen. Vierai-
namme pääsihteeri, rovasti Pirjo-Lii-
sa Penttinen Suomen NNKY-liitosta 
ja kanttori Suvi Tirronen. Tied. ja il-
moittautumiset Marja-Liisa Valjak-
ka, p. 040 579 4264, marjaliisa.valjak-
ka@pp.inet.� .
Joulun tunnelmaa Valamon luos-
tarista la 13.12. Mestarin jälki -taide-
näyttely, jumalanpalvelus, jouluate-
ria ja glögihetki Valamon munkkivel-
jen seurassa! Pikaiset ilmoittautumi-
set puheenjohtajalle. Vain muutama 
paikka enää vapaana.

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

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 15
  käyntiosoite Isokatu 15
  90100 Oulu
  nnky.oulu@co.inet.� 
  toiminnanohjaaja 

 Maarit Peltoniemi
  maarit.peltoniemi@co.inet.� 
  p. 040 751 4480
  www.ywca.�  –> paikallinen 
  toiminta –> Oulun NNKY
  Tykkää myös Facebookissa!
Aamiainen ja ohjelmaa ma klo 9, 
3 euroa, 2.2.2015 alkaen.
Käsityökerhossa kudotaan ma klo 
13 Äiti Teresan peittoja.
Kädentaitojen ryhmä ke klo 13.
Monikulttuurinen naisten kerho 
to klo 15–17.
Kirppis Asemakatu 15:n alakerrassa 
to klo 16–18. 
Hiljaisuuden rukoushetki to klo 
18 Keskustan srk-talon Lumme-tilas-

sa, Isokatu 17. Rukousta, hiljaisuutta, 
Taizé-lauluja. 
Jouluglögiä ja runoja ma 15.12. 
klo 18.
Joulumyyjäiset la 20.12. klo 10–13.
Joka kuukauden ensimmäinen ke 
(7.1., 4.2. ja 4.3.2015) klo 17 NNKY:llä 
valmistetaan koskettelukirjoja 
näkö- ja monivammaisille lapsil-
le, vuokko.keranen@pp.inet.� , p. 
0400 726178.
Kylässä-iltoja järjestetään kerran 
kuussa, yl. maanantai-iltaisin. Vierai-
lun ideana on tutustua kiinnostavaan 
ihmiseen ja ajatustenvaihdon avulla 
oppia ymmärtämään elämää kenties 
uusin silmin. Seuraa ilmoittelua. 
Naiset yhdessä – vierailut Oulun 
Ensi- ja turvakodilla noin kerran kuu-
kaudessa. Kysy lisää 040 7514480. 
Kamalat äidit -vertaisryhmiä 
aloittaa Oulussa ja Haukiputaalla ke-
vätkaudella 2015. Ryhmä on tarkoi-
tettu murrosikäisten lasten äideille, 
se kokoontuu 10 kertaa.  
Lisätietoja Maaritilta sekä www.ka-
malataidit.fi.
Lauluopetusta Oulun NNKY:llä, 
Riikka Vuorijärvi, riikka.vuorijarvi@
gmail.com.

PIRKKALAN NNKY
➽  Tuula Talikainen
  p. 0400 636 524 
Lähetyspiiri parittomien viikkojen 
ti klo 13 Pirkkalan kirkon kerhotalos-
sa. Joka toinen kerta kokoonnumme 
Hanna-työn merkeissä ja joka toinen 
kerta luemme Leena Pasasen kirjaa 
Noel.
Joulupuuro 16.12. klo 13 Tuula Tali-
kaisella Lentäjänkatu 2.

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.
Kaikille odottaville äideille avoin 
Masu-kahvila Cafe Via Dian tiloissa 
Olavinkatu 40 ti klo 17–19. Yhdessä-
oloa, teemailtoja, kätilö paikalla ker-
ran kuussa, tuo ja vaihda vauvanvaa-
tekirppari. Tervetuloa!

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, 
  Hiljahuone, Siskolikan kahvila,  

 Itu-toimisto, Hämeenpuisto 14
  Siskolikan koulutustilat ja 
  Pamaus-partiotilat
  Satakunnankatu 31 B-C, 3.krs
Joulujuhla to 18.12. klo17–17.30, 
Lasten joulukirkko Finlaysonin kir-
kossa, jonka jälkeen joulupuuro Sis-
kolikassa.
Vapautettu nainen – murra elä-
mäsi valheet -seminaari la 3.1. klo 
9.30–17, Kalevan kirkon seurakunta-
sali, Liisanpuisto 1. Ilmoittautuminen 
marias.jarvinen@gmail.com, osall.
maksu 15 e. www.tnnky.� . 
Meitä kantaa Jumala -tilaisuuk-
sien teema ”Kertokaa sisarillenne: 
Teidän nimenne on rakastettu!” 7.2. 
klo 14, Johanna Särkkälä ja 18.4. klo 
14, Saila Seurusjärvi, Kalevan kirkon 
srk-sali, Liisanpuisto 1.  

ITU – NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystys-
puhelin vaikeassa raskaustilantees-
sa ja raskauden keskeytyksen jälki-
kriiseissä oleville tytöille ja naisille 
ma–pe klo 9–21, p. 050 401 5567.
Neuvontapiste Itu, keskustelua-
pua ja ilmaisia raskaustestejä, avoin-
na ti ja to klo 12–16, ke klo 15–18, Hä-
meenpuisto 14 F, 3. krs, p. (03) 254 
4055, 040 832 9001, itu@tnnky.� .

TOIMINTAA  ÄIDEILLE JA 
LAPSILLE 
Siskolikan kahvilassa
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai 
muuten yksin lasten kanssa oleville 
to klo 10–13. Tukea vanhemmuuteen 
ja voimavaroja omaan jaksamiseen, 
lastenhoito järjestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–12, Ca-
rola Jarske.
Masu-kahvila ti klo 11–13, Carola 
Jarske (alk. tammik.)
Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuoti-

aille pe klo 11–13, Carola Jarskie. Tied. 
Outi Papunen, p. 040 8329001
The Tyttis -harrastuskerho Alek-
santerin koulun 3.–5.-lk. tytöille pe 
klo 15–17, Siskolikan kahvila, Moona 
Ranta.
ÄIDIKEPALVELU Kotivähennyskel-
poista lastenhoitoapua tilapäiseen 
tarpeeseen. 
Äidikevälitys, Marianna Laakso-
nen, ma–pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 
040 586 5045.

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIELEN 
JA KULTTUURIN RYHMÄT Satakun-
nankatu 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
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä ke 
klo 14–16, maahanmuuttajanaisille, 
Pelipuiston seurakuntakoti, Teekka-
rinkatu 17.

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää.
GOSPEL-LIIKUNTAKAUSI 1.9.–
21.11.2014
Gospel-lattariohjaajakoulutus 
uusille la 29.11. klo 12–17, Puistosali. Il-
moittautumiset Maarit Saarela, 
p.050 5709669 tai gospelliikunta@
tnnky.� .
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), 
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 puoleen 
tempoon sekä tuolilla istuen, to klo 
17.30, Puistosali, Hämeenpuisto 14 F, 
2 krs., Mervi Perkiö-Kuosmanen.
Kysy myös Astan tanssiterapeuttisis-
ta kursseista, tied.  Maarit Saarela, 
p.050 5709669 tai gospelliikunta@
tnnky.� .

PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnanka-
tu 31 B-C, 3. krs., postios. Hämeenpuis-
to 14 F; Partiosiht. Marjatta Muilu, p. 

NNKY-palsta                   siunattua adventin- ja joulunaikaa!

2 0 1 5
suomen NNKY-liiton kalenteri

Kalenteriin voi tulla muutoksia.

• Pohjoismainen NNKY:iden ja NmKY:iden puheen-
johtaja- ja pääsihteerikokous Helsingissä 23.–25.1. 

• NNKY:n paikallisyhdistysten ja liiton aluetapaamiset 
helmi-maaliskuussa
maailman rukouspäivä 6.3.
Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. 

• YK:n Naistenasemakokous (CsW) sekä Helvi sipilä 
-seminaari, liitto mukana NNKY:n maailmanliiton 
delegaatiossa New Yorkissa 9.–20.3. 
Rasismin vastainen päivä 21.3. 

• maailman NNKY-päivä 24.4. 
• NNKY:n tunnustuspalkinnon jako 24.4. 
• NNKY-viikot Tunturikeimiöllä 23.–28.6. ja 15.–20.8. 
• Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisotyökomitean (NBK) 

kokous Islannissa 24.–27.9. 
Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko lokakuussa

• Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. 
• NNKY:n maailmanneuvosto Bangkokissa, 

Thaimaassa 11.–16.10. 
• NNKY:n ja NmKY:n rukouksen ja maailman-

yhteyden viikko marraskuussa
• Ekumeeniset järjestöpäivät Helsingissä 20.–22.11. 
• Liiton kokous Helsingissä 22.11. 

Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan 
lopettamiseksi 25.11. 

• Väkivallaton viikko, teema Tytöt ja naiset 
25.11.–2.12. 

• Unelmanpäivä 2.12. 
• Kansainvälinen AIDs-päivä 1.12.   

Kansainvälinen vapaaehtoistoiminannan päivä 
5.12. 

NNKY-Akatemia
Tutustuminen, NNKY:n toiminta, Hotelli Helka, 
Helsinki 24.1. 
Lisäksi 20.–21.3., 22.–23.5. (paikka avoin) sekä 
20.–23.8. Tunturikeimiö, muonio.
Ilmoittautuminen 15.12.2014 mennessä järjestö-
sihteeri Riitta Räntilälle, riitta.rantila@ywca.fi .

Suomen NNKY-liitto näkyy myös näissä tapahtumissa:
• Kirkon kasvatuksen päivät Jyväskylässä 13.–15.1.
• Nuorisotyöpäivät seinäjoella 15.–16.4.
• Kirkkopäivät Kouvolassa 22.–24.5.
• maailma kylässä -festivaali Helsingissä 

23.–24.5. – Tule vapaaehtoiseksi osastollemme!
• Ortodoksiset kirkkopäivät Lappeenrannassa 

28.–30.8.
• suomi-Areena Porissa 13.–17.7.
• Volunteer – vapaaehtoistoiminnan messut 

Helsingissä joulukuussa

Joululomalla 

Hotelli Helkaan 

www.helka.fi 

                  

Suomen NNKY-liiton 
toimisto on joululomalla 
22.12.2014–5.1.2015.
Lahjoitamme joulutervehdyk-
siin varatun summan 200 euroa 
Suomen UN Womenin joulu-
kampanjalle, jolla tuetaan ke-
hitysmaiden naisten yritystoi-
mintaa ja elinkeinoja.

 Kysy lisää!
Tunturikeimiö

Kristian Pieviläinen
p. 0500 209 630

www.tunturikeimio.fi
Muonio

Hiihtomatka 
Muonioon

7.–14.3.2015
   
Tarjolla 250 kilometriä 

hiihtolatuja maan 
kauneimman 

latuverkoston äärellä, 
Euroopan 

puhtaimmassa 
ilmastossa.

Täysihoitoviikko
matkoineen 

595–719 €/hlö. 

Hintaan sis. 
bussikuljetus Helsinki–

Tunturikeimiö–
Helsinki, majoitus, 

aamupala, retkieväät, 
päivällinen ja sauna. 

NNKY:n sekä 
Suomen Ladun 

jäsenalennus 10 %.

Sitovat varaukset 
15.1.2015 mennessä: 

myynti@
tunturikeimio.fi

Matka toteutuu mikäli 
lähtijöitä on vähintään 20.

Tunturikeimiö 
tarjoaa majoitusta 

sekä maittavaa 
kotiruokaa

rauhallisessa, 
luonnonläheisessä 

ympäristössä 
Jerisjärvellä, 

Muoniossa, Pallas-
Yllästunturin 

kansallispuiston 
naapurissa.



iihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.  
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa syyrian käskynhaltijana.  
Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin myös Joosef lähti galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan,  
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa  
marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli marian synnyttämisen aika, ja hän  
synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa  
majapaikassa.

sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi  
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:  
“Älkää pelätkö! minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille  
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus Herra. 
                         Luukk. 2:1-11

suomen NNKY-liitto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen 
Rauhallista joulua ja siunausta vuodelle 2015!

förbundet KfUK i finland önskar sina medlemmar och samarbetspartners 

En fridfull jul och ett välsignat år 2015!


