
k a n s a i n v ä l i n e n   ~   e k u m e e n i n e n   ~   p a i k a l l i n e n  N N K Y

NNKY
KFUK

YWCA

3  2015

Tukeeko 
äiti tytärtä? 
Kuten äiti, 
niin tytär



2  NÄKYVÄ NAINEN NÄKYVÄ NAINEN   3◀ ▶  

Eikö enempää?

Tansanian NNKY:ltä saamassani liinassa on kuvateksti: ”Tukeeko äiti 
tytärtä? Kuten äiti, niin tytär”. Äitienpäivän, hallitusohjelmaneuvotte-
lujen ja useiden vuosikokousasiakirjojen julkaisuviikolla kysytään: ”Riit-
tääkö sama määrä, eikö enempää?” 

Tasa-arvon kehitys on Suomessa pysähtynyt. Vuosien varrella on asetettu ja 
toteutettu satoja tavoitteita, hankkeita ja ohjelmia, mutta silti sukupuolten väli-
sen tasa-arvon kehityksessä on menty osittain taaksepäin. Ymmärrämmekö, mi-
ten sukupuoli vaikuttaa erilaisissa vuorovaikutussuhteissa, perheissä, työyhtei-
söissä, yhteiskunnassa? Sukupolvien välisen yhteistyön mallit ovat vähissä, enem-
män puhutaan siitä, että äideillä on hoivattavia kahtaal-
la: omat lapset ja omat ikääntyneet vanhemmat. Toisaal-
la, mm. neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa ja mediassa 
on etsittävä tapoja ja keinoja stereotyyppisten ja yksioi-
koisten nais- ja mieskuvien purkamiseen. Oman suku-
puolen erityisyyden ymmärtäminen toimii elämässä voi-
mavarana eikä saa olla este ammatinvalinnalle.  

Suomi tukee vahvasti tasa-arvon edistämistä sekä 
EU:ssa että YK:n eri toimielimissä ja korostaa sovittujen 
sopimusten ja annettujen sitoumusten toimeenpanoa. 
Resurssien puute, rahoituksen loppuminen ja poliittisen ympäristön muutos te-
kevät tavoitteista kaukaisia. Auttaako se äitejä, tyttäriä tai tyttärentyttäriä työn-
saannissa ja kansalaisvaikuttamisessa? 

Kevään aikana Suomen NNKY-liitto on liittynyt tukemaan sekä Naisjärjes-
töjen keskusliiton hallitusohjelmatavoitteita että muistuttamaan hallituksen ra-
kentajia ihmiskaupan uhrien auttamistyön vahvistamisesta. Olemme osallistu-
neet myös keskusteluun kristillisten järjestöjen roolista 
kehitysyhteistyössä, painopistealueina terveys- ja ta-
sa-arvokysymykset. Tämän keskustelun alkaessa talvel-
la emme voineet kuvitella, kuinka syvälle kriisiauttamis-
työhön sisaremme Liberian ja Nepalin NNKY:issä jou-
tuivat. Liberian perheministeri Julia Duncan Cassell 
tiivistää: ”Ei päästetä nyt esiin sankareista nolliksi -ajat-
telua, kun on juuri päästy näkymättömistä nollista san-
kareiksi.”

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

“Tukeeko 
äiti tytärtä? 
Kuten äiti, 
niin tytär”.

NNKY (Nuorten Naisten Kristil-
linen Yhdistys ry) on ekumeeni-
nen, monikulttuurinen ja kan-
sainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä 
naisia ja tyttöjä rohkaistaan koh-
taamaan erilaisuutta ja osallistu-
maan oman yhteisön toimintaan 
ja päätöksentekoon.

Liity jäseneksi
NNKY-yhdistyksissä voit harras-
taa, vaikuttaa, opiskella, ohjata 
kerhoja, järjestää tapahtumia, 
tehdä vapaaehtoistyötä, kantaa 
vastuuta tai tuoda toimintaan 
oman osaamisesi. Suomen NN-
KY-liiton luottamustehtävissä 
pääset vaikuttamaan naisten ja 
tyttöjen elämään liittyviin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin ja hy-
vinvointiin sekä osallistumaan 
kansainväliseen järjestöyhteis-
työhön. 

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

Lisätietoja:
Suomen NNKY-liitto 
toimistonhoitaja Leila Variola 
p. ()   
leila.variola@ywca.fi  

www.ywca.fi 
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PääkirjoitusTeema: Äidit ja tyttäret

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten 
liiton jäsenlehti (. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK i Finland (årg. )
Päätoimittaja / Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Toimitussihteeri / Redaktionssekreterare 
Anne Lagerstedt, p. ()  ,   , 
anne.lagerstedt@ywca.fi 
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter Pohjoinen Rautatie-
katu  B,  Helsinki / Norra Järnvägsgatan  B, 
 Helsingfors
nnky@ywca.fi , www.ywca.fi 
p. ()  , faksi ()  
Toimituskunta / Redaktionsråd Anna Liisa Karjalai-
nen (Keski-Uudenmaan NNKY), Ilona Yrjölä (Suomen 
NNKY-liitto), 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   
 
Keräyslupa: POL-- päätös .., voimassa 
..–.. koko Suomessa Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Keräystili: Danske Bank DABAFIHH, FI 
   
Painos / Upplaga   kpl
ISSN -

Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja 
Pohjoismaihin  €, muualle  €. Vuosikerta sisältää 
kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlan-
det och de nordiska länderna  €, andra delar av värl-
den  €. 
Årgång innehåller sex nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti / 
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund  

KANNEN KUVA: ILONA YRJOLÄ

Näkyvä Nainen 2015 
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.

Harjoitteluohjelma 
NNKY:n 
Maailmanliitossa
NNKY:n Maailmanliitto 
tarjoaa kansainvälisiä harjoit-
telupaikkoja NNKY:n jäsenil-
le, henkilökunnalle ja vapaa-
ehtoisille. Tarkempia tietoja: 
http://www.worldywca.org/
Member-Associations/
World-YWCA-Internship-
Programme/Internship-
Programme-

Lähetä hakemukset Suomen 
NNKY-liiton toimistoon, jos-
sa hakemukseen liitetään pää-
sihteerin tai puheenjohtajan 
puolto. Pitkän harjoittelun ha-
kemusten oltava liiton toimis-
tolla (Pohjoinen Rautatiekatu 
 b,  Helsinki) .. 
mennessä ja lyhyen harjoitte-
lun .. mennessä. Käytän-
nössä puollamme vain NN-
KY-jäsenten hakemuksia. 

Tiedustelut: 
Pirjo-Liisa Penttinen, 
pirjo-liisa.penttinen@ywca.fi 

 Suomen NNKY:n -vuo-
tisjuhlan suunnitteluryhmä 
haastaa iloisesti kaikki Suo-
men NNKY:n paikallisyhdis-
tykset  juhlaketjuun. Näillä nä-
kymin juhlavuoden virallinen 
aloitus on pääjuhla Helsingis-
sä helatorstaina .., joka 
alkaa Alppilan kirkossa, jossa 
vietetään ekumeeninen juma-
lanpalvelus klo . Siirrymme 
sieltä sitten juhlapaikalle Lin-
nanmäelle. Jokainen paikallis-
yhdistys on tervetullut vieraa-
na, järjestäjänä ja näytteillea-
settajana.

Lisäksi olemme juhlatyöryh-
mässä alustavasti suunnitelleet 
mm. Lappi-teemaista NN-
KY-viikkoa ..–.. Tun-
turikeimiöllä sekä liiton ja 
Vääksyn NNKY:n kanssa yh-
teistyössä Kesäpäivää la .. 
laivamatkan ja juhlatilaisuuden 
merkeissä. 

Nämä suunnitelmaehdotukset 
ovat vielä alustavia ja voivat 
muuttua. Toivomme, että liityt-
te juhlaketjuun järjestämällä 
oman juhlan tai tapahtuman ja 
ilmoittaisitte siitä meille vii-
meistään .., jolloin ehdimme 
ilmoittaa tapahtumistanne vuo-
den viimeisessä lehdessä.

Juhlavuoden  työryhmä

Promootiot
 Tampereen yliopiston 
-vuotisjuhlassa .. Aila 
Niinikoski promovoitiin 
riemumaisteriksi. Hän on en-
simmäisiä Tampereen yli-
opistosta  vuotta sitten val-
mistuneita. Sydämelliset on-
nittelumme!

Juhlaketju lähtee liikkeelle
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Amigas-ryhmän toiminta on 
monipuolista ja siihen on 
helppo osallistua kielellisis-
tä vaikeuksista huolimatta. 

Ryhmässä tuetaan naisten arjen jaksa-
mista ja hyvinvointia. Tavoitteena on 
saada maahanmuuttajanaiset tuomaan 
omaa ääntään kuuluviin ja rohkaista 
heitä luomaan uusia sosiaalisia kontak-
teja. Ryhmässä ohjataan naisia tarvit-
taessa hakemaan sosiaali- ja terveyspal-
veluista apua arjen haasteisiin. 

Vertaistukiryhmän toiminta on Kes-
ki-Uudenmaan NNKY:n tukemaa, ja 
ryhmä kokoontuu monikulttuurisessa 
toimintakeskuksessa Topaasissa Kera-
valla. Ryhmä on kokoontunut ensim-
mäisen kerran maaliskuussa 201 ja ko-
koontumisia on kevään aikana yhteen-
sä kymmenen. 

Ajatus ryhmän perustamiseen on 
lähtenyt Yonayzan halusta auttaa ja tu-
kea keravalaisia maahanmuuttajanaisia, 
jotka kokevat olevansa yksinäisiä. 

– Monet kantaväestön naisista ovat 
hyvin tietoisia omista oikeuksistaan ja 
mahdollisuuksistaan, mutta tämä ei pä-
de maahanmuuttajanaisten kohdalla. 

”Yksin en ole ehjä, yhdessä  olemme voimaa”

Keravalla on aloitettu 
maahanmuuttajanaisille 
tarkoitettu toiminnallinen 
ja voimauttava vertaistuki-
ryhmä Amigas. 
Ryhmän on käynnistänyt 
sosionomiopiskelija 
Yonayza Modoy Oliva, 
joka kertoo sanan amigas 
olevan espanjaa ja 
tarkoittavan ystäviä. 

Naiset muuttavat usein maahan per-
heensä kanssa, joten kontaktit suoma-
laiseen yhteiskuntaan ovat vähäiset, Yo-
noyza selventää. 

Amigas on suljettu ryhmä, koska toi-
minnalla pyritään luomaan turvallisuut-
ta ja luottamusta. Pilottiryhmän jälkeen 
on tarkoitus tarkastella, miten tavoitteet 

on saavutettu ja olisiko vastaavanlaisel-
le ryhmälle sijaa ja tarvetta tulevaisuu-
dessa. 

Maahanmuuttajanaiset 
ovat vaarassa syrjäytyä
Suomessa asuvista maahanmuuttajista 
noin puolet on naisia. Vuonna 201 ul-

komailta muutti Suomeen 1 40 henki-
löä. Keski-Uudenmaan kunnissa maa-
hanmuuttajien määrä on lisääntynyt 
vuosittain. Keski-Uudellamaalla on otet-
tu maahanmuuttajien kotoutuminen tär-
keäksi osaksi kuntien strategiaa. Esimer-
kiksi Järvenpäässä maahanmuuttajien 
kotouttamisohjelman tavoitteena on var-

Maahanmuuttajanaiset

Amigas-ryhmä voimaannuttaa maahanmuuttajanaisia

mistaa, että maahanmuuttajat voivat elää 
ja osallistua kantaväestön kanssa palve-
luihin yhdenvertaisina kuntalaisina. Ko-
touttamisohjelman tarkoituksena on 
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
eri väestöryhmien kanssa.

Kotoutuminen on usein pitkä tie. 
Maahanmuuttajien kotoutumista tuke-
vat palvelut ovat kokonaisuus, jotka pe-
rustuvat julkiseen sektoriin, järjestötyö-
hön sekä vapaaehtoistyön palveluihin. 

Jokainen maahanmuuttaja tuo mu-
kanaan oman kulttuurinsa, uskontonsa 
ja tapansa. Monissa kulttuureissa on ta-
pana, että mies on kouluttautunut ja 
hankkii perheen elannon, kun taas nai-
set palvelevat ja huolehtivat perheestä. 
Naiset jääv ät usein kotiin hoitamaan 
perhettä, joten heidän sosiaalinen ver-
kostonsa ja koulutuksensa jäävät vähem-
mälle kuin miesten. Naiset voivat myös 
kohdata perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa, 
johon eivät osaa hakea apua. Oikeuk-
siensa lisäksi maahanmuuttajanaiset ei-
vät myöskään aina tiedä koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksista. 

Suomessa ei ole suomen kieltä taita-
mattomille maahanmuuttajanaisille riit-
täviä tukipalveluja. Maahanmuuttaja-
naiset ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskun-
nasta. 

Sisälle suomalaiseen 
yhteiskuntaan
Yonayza Modoy Oliva on saapunut Suo-
meen vuonna 2000 avioliiton myötä, jos-
ta on syntynyt kaksi tytärtä. Nykyisin 
hänen perheeseensä kuuluu angolalai-
nen aviomies, kaksi lasta ja yksi yhteinen 
lapsi nykyisen miehen kanssa. Yhteyttä 
kotimaahansa Kuubaan hän pitää päivit-
täin Skype-palvelimen avulla. Yonayza 
viettää kiireistä perheellisen sosiono-
miopiskelijan arkea.

Heti sosionomiopinnot aloitettuaan 
Yonayzalla oli hyvin vahva tarve vahvis-

taa maahanmuuttajanaisten asemaa Suo-
messa.

– Keravalla on paljon maahanmuut-
tajanaisia, jotka eivät uskalla tai tiedä, 
mistä apua voi hakea. Myös maahan-
muuttajanaisten tulee saada päättää 
omasta elämästään ja kokea itsensä tär-
keiksi, Yonayza korostaa. 

Sosionomiopinnot ovat antaneet Yo-
nayzalle paljon itseluottamusta ja var-
muutta tulevaisuudesta. Hän on saanut 
lukuisia ystäviä ja löytänyt oman paik-
kansa yhteisöstä. Hän ei enää tunne it-
seään ulkopuoliseksi suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Amigas-ryhmän avulla Yo-
nayza haluaa nyt tukea muita maahan-
muuttajanaisia löytämään omaa verkos-
toaan ja ystäviä.

– Luotettavan ystävän kanssa voi ja-
kaa huolia ja iloja kulttuurista riippumat-
ta. Tähän perustuu myös Amigas-ryh-
män toiminta-ajatus ”Yksin en ole ehjä, 
yhdessä olemme voimaa, Yonayza sanoo.

Anu Korhonen, 
Yonayza Modoy Oliva, 

Emma Nyman, 
Janita Taavitsainen, 
Janette Vuorinen ja 

Anna Liisa Karjalainen

– Luotettavan 
ystävän kanssa voi 
jakaa huolia ja 
iloja kulttuurista 
riippumatta. 

Yonayza Modoy Oliva tuntee 
omakohtaisesti suomalaisen perhe-
elämän vaatimukset ja haluaa tukea 
maahanmuuttajanaisten kotiutumista 
Suomeen. Keski-Uusimaan NNKY:n 
Amigas-ryhmä, jonka Yonayza on 
perustanut, auttaa löytämään 
verkostoja ja ystäviä.
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Jarmo Östermanin kirja Vahva&
Valpas – Naisen käsikirja itsensä 

puolustamiseen -kirja jaetaan 
paikallisyhdistykselle. Österman 

vetää myös itsepuolustuskursseja. 

Suomen NNKY-liitto jakoi Maa-
ilman NNKY-päivän tilaisuu-
dessa Hotelli Helkassa 1. ker-
ran tunnuspalkintonsa, jonka 

teemana oli tänä vuonna turvallisuus. 
 000 euron arvoinen tunnustuspalkin-
to myönnettiin VIOLA – väkivallasta 
vapaaksi ry:lle. 

VIOLA ry on eteläsavolainen perhe- 
ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyk-
sikkö, joka tarjoaa palveluja matalan 
kynnyksen periaatteella erityisesti lä-
hisuhdeväkivallan uhreille ja tekijöille. 
Yhdistyksen puolesta tunnustuspalkin-
non otti vastaan toiminnanjohtaja 
Sirkku Mehtola. 

VIOLA ry luo ja vahvistaa tavoit-
teissaan väkivallan vastaista asenneil-
mapiiriä, ehkäisee ja lieventää lähisuh-

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
sai NNKY:n tunnustuspalkinnon

Maailman NNKY-päivä Jyväskylässä

Eira Paunu -stipendi Ugandan pakolaistyön hyväksi

Jyväskylän NNKY:llä juhlistettiin 
maailman NNKY-päivää konser-
tin merkeissä. Jyväskylän NN-
KY:llä piano-ohjaajana toimiva 

Annika Yli-Urpo esitti omia kappa-
leitaan säestäen itseään niin pianolla, 
kitaralla, ukulelella kuin alttoviulul-
lakin. 

Edesmenneen teologian tohtori Ei-
ra Paunun nimeä kantava stipendi jaet-
tiin samalla ensimmäisen kerran. Eira 
Paunu -stipendi myönnetään Paunun 
sydäntä lähellä olleisiin kohteisiin, ku-
ten kehitysmaiden naisten koulutuk-
seen. Tuhannen euron stipendi kohdis-
tui Suomen Pakolaisavun työlle Ugan-
dassa Tiinu Ristisen Kapua-kampan-
jan kautta. Omissa Kapua-kampanjois-
sa osallistujat matkustavat tutustu-
maan avustuskohteensa työhön ja sa-
malla keräävät kohteelle varoja omalla 
kampanjallaan. Ristinen oli helmikuus-
sa tutustumassa Suomen Pakolaisavun 
toimintaan Ugandassa. 

Aikuiskoulutusta 
Ugandan pakolaisnaisille
Ugandan pakolaisleireillä Suomen Pa-
kolaisapu tukee ja kouluttaa pääsään-
töisesti aikuispakolaisia, erityisesti 
naisia, joista monet ovat jääneet kou-
lutusta vaille paetessaan kotimaansa 

Tuhannen euron Eira Paunu -stipendi myön-
nettiin Suomen Pakolaisavun työlle Ugandas-
sa Tiinu Ristisen Kapua-kampanjan kautta. 

Annika Yli-Urpo 
on nuori lahja-
kas muusikko, 
joka valloitti 
kuulijat kauniilla 
melodioillaan ja 
tunteikkaalla tul-
kinnallaan.

NNKY tunnustukset

Tunnustuspalkinto 
myönnettiin Mikke-
lissä toimivalle 
VIOLA – väkivallas-
ta vapaaksi ry:lle, 
joka tarjoaa palve-
luja matalan 
kynnyksen periaat-
teella erityisesti 
lähisuhdeväkivallan
uhreille ja tekijöille. 
Jarmo Österman 
sai tunnustuksen 
työstään naisten 
turvallisuuden 
edistäjänä. Kuvassa 
hallituksen puheen-
johtaja Tuuli 
Raamat (vas.), 
kirjailija Jarmo 
Österman, toimin-
nanjohtaja Sirkku 
Mehtola ja pääsih-
teeri Pirjo-Liisa 
Penttinen.

Maailman NNKY-päivää saapui viettämään 
Helkan Baariin kolmisenkymmentä osallistujaa. 

Ekumeeninen 
tapahtuma Joensuussa
 Joensuun NNKY:n jäseniä sekä Mimmejä 
maailmalta -ryhmä vierailivat Joensuun or-
todoksisen seurakunnan naisten Ksenia-pii-
rin luona yhteisessä pääsiäisen ajan tapahtu-
massa 21.4.201. Jo perinteeksi muodostunee-
seen tapahtumaan kuului tänäkin vuonna 
pääsiäisherkuttelu, kreikkalaista tanssahte-
lua ja lopuksi Pienimmän lantin yhteisön 
(PLY) lanttikirkko.

Erityiskiitokset Ksenioitten puuhanaisel-
le Jaana Palve-Karppaselle (joka on myös 
yhdistyksemme jäsen) sekä “mimmien” ve-
täjälle Laila Niemiselle.

Teksti ja kuva: Tarja Juntunen

teissa ja yhteisöissä ilmenevää väkival-
taa, tarjoaa erilaisissa väkivaltaisissa 
suhteissa eläville tukea ongelmakier-
teen katkaisuun sekä kehittää suku-
puolten tasa-arvoa lisääviä palvelu-
muotoja.

Turvaa arkesi
Kirjailija Jarmo Österman sai tunnus-
tuksen aktiivisesti tehdystä työstä tyttö-
jen ja naisten turvallisuuden hyväksi. 
Hänen teoksensa Vahva&Valpas - Nai-
sen käsikirja itsensä puolustamiseen 
(Atena Kustannus, 2014) on monipuoli-
nen, kansantajuinen ja käytännönlähei-
nen opas naisten turvallisuuden paran-
tamiseksi. Kirjasta löytyvät ohjeet niin 
nuorien tyttöjen kuin varttuneempien 
naisten turvallisempaan arkeen. Esimer-

kiksi naisen ruumiinkieli kertoo, onko 
hän hyökkääjälle helppo uhri vai ei. 
Hyökkääjä ei mielellään valitse ryhdikäs-
tä, valpasta ja itsevarman oloista naista.

Jarmo Österman on aloittanut van-
taalaisen Seirenkai-karateseuran kans-
sa naisten itsepuolustuskurssien sarjan. 
Hän käy puhumassa turvallisuusasiois-
ta kouluissa ja vetää itsepuolustuspäi-
viä. Facebookissa voi seurata Vahva&-
Valpas -sivustoa, jossa hän jakaa ja jul-
kaisee naisten turvallisuutta käsittele-
viä uutisia, vinkkejä ja ohjeita. 

Anne Lagerstedt

pitkittyneitä konfl ikteja. Pakolaisapu 
tarjoaa lukutaito- ja kieliopetusta se-
kä toiminnallista koulutusta yrittäjyy-
dessä, tietotekniikassa, maanviljelys-
sä ja ympäristönsuojelussa. Tavoittee-
na on kehittää pakolaisten omavarai-
suutta sekä itsenäistä tulonhankintaa 
ja näin valmistaa heitä paluumuut-
toon. Lisäksi järjestetään kursseja, jot-
ka välittävät kansalaistaitoja ja tietoa 
naisten oikeuksista.

Pakolaisavun lisäksi tilaisuudessa 
pääsi esille Naisten pankki, jolle kerät-
tiin pääsymaksuttoman konsertin tee-
tarjoilusta vapaaehtoinen maksu.

Tanja Nieminen

Hotelli Helkan toimitusjohtaja Jukka 
Räisänen kutsuu miehiä UN Womenin 
#HeForShe -kampanjaan puolustamaan 
naisia ja tyttöjä väkivaltaa tai sen 
uhkaa havaitessaan. 
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S ilja (nimi muutettu) ei paljasta henkilöl-
lisyyttään. Hän tietää, että aihe on edel-
leen tabu, vaikka lapsivapaat ovat jo pe-
rustaneet oman yhdistyksenkin. Suomes-
sa asuvista 40-vuotiaista naisista 21 % ei 

ole synnyttänyt lasta. Lapsettomien osuus on hitaas-
sa, mutta varmassa kasvussa. Luvuista ei näy, mikä 
osuus lapsettomuudesta on tahatonta tai tahallista.

Silja on onnellisessa avioliitossa ja työelämässä 
vahvasti mukana. Hän ei ole uraohjus eikä bilettäjä, 
vaan tuiki tavallinen suomalaisnainen. Vain yhdes-
sä asiassa hän kokee olevansa erilainen kuin muut: 
hän ei ole koskaan kaivannut omaa lasta. Lapsetto-
muus ei ole Siljalle ongelma, mutta ympäristö suh-
tautuu siihen hyvin vaihtelevasti. On syyttelyä it-
sekkyydestä tai alentuvaa suhtautumista. Suurin osa 
kuitenkin hyväksyy.

Merkit näkyvissä jo leikeissä?
Siljan tausta on tyypillinen suurten ikäluokkien ko-
ti, jossa vanhemmat ovat kokeneet sotien ja jällen-
rakennuksen ankarat vuodet. 

– Haluan ensin tehdä täydellisen selväksi, että en 
vihaa lapsia. Minulla on paljon ihania sukulaislap-
sia, joita rakastan valtavasti, Silja sanoo.

– Lapsena en paljon piitannut nukeista. Kun lei-
kin kotia, ei leikeissä ollut mukana nukkeja muuta 
kuin korkeintaan ”nukkumassa”. Mieluiten vain si-
sustin ja järjestelin leikkitilaani ja hoivasin peh-
moeläimiäni.

– Ensimmäinen varsinainen oivallukseni siitä, et-
tä voisin tulla toimeen ilman lapsia, alkoi synnytys-
pelosta. Pelon kivusta ja hallinnan menetyksestä sa-
notaan olevan yhteistä lähes kaikille synnyttäville 
naisille, mutta oikeassa synnytyspelossa volyymi 
nousee potenssiluvuissa. Ympäristön välinpitämä-

Lapsettomuus on kipeä kokemus niille, jotka toivovat 
omaa jälkikasvua. On myös toisenlaista lapsettomuutta, 
josta harva uskaltaa puhua. Toive saada oma lapsi 
voi joillekin olla toive, jota ei ole olemassa. 

Pahasti ongelmallinen
äiti–tytär-suhde voi
sukupolvien ketjussa
johtaa tyttärien äitiys-
vaiston kuihtumiseen. 
Ruumiinmuistin välityk-
sellä sukupolvelta 
toiselle kulkeva kyky 
rakastaa voi katketa 
ja rakkauden välitty-
minen seuraaville 
sukupolville pysähtyä.
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Tyhjän sylin arvoitus

– Ymmärrän nyt, että hallitsemattomat tuntee-
ni vauvan itkua ja pikkulasten haastavaa käytöstä 
kohtaan ovat heijastusta siitä, miten minuun on pie-
nenä suhtauduttu. Myös äidin jatkuva moitiskelu ge-
neettisistä ominaisuuksistani, lähinnä ulkonäöstä, 
johtivat aikuisena ajatuksiin, että kannattaako täl-
laisia geenejä sitten eteenpäin siirtää. 

Geenejä vahvempi kuolemattomuus
– En ole huolissani edes jatkuvuudesta. Uskon ian-
kaikkiseen elämään Jeesuksen lunastustyön kautta, 
joten minun ei tarvitse varmistella omaa kuolemat-
tomuuttani geenisiirron kautta. On tietysti ikävää, 
että en ole osaltani tuottanut uutta veronmaksajaa 
ja omaa omaishoitajaa vanhuuteeni. 

– Olen varmaankin menettänyt paljon, kun mi-
nusta ei ole tullut äitiä ja isoäitiä, mutta elämässä ei 
muutenkaan voi saada kaikkea. Lapsien saaminen 
pelkästä velvollisuudesta, kuten aikaisempien suku-
polvien oli pakko, voi olla tuhoisaa, jos rakkaus puut-
tuu. Ilman vanhemman rakkautta lapsi ei kukoista. 

Tosin moni vastaavia kokenut on kääntänyt kohta-
lon, synnyttänyt lapsia ja onnistunut rakastamaan 
heitä. Luulen että tällaisia onnellisia tarinoita on 
paljon, muuten olisimme kai kansakuntana sammu-
neet. Toisaalta nuorten suuret mielenterveysongel-
mat todistavat, että rasitteita on siirtynyt seuraavil-
le sukupolville ihan riittävästi.

– Ei ole mitenkään itsestään selvää, että lapsia tu-
lee, jos niin haluaa. Nykyään hedelmättömyys on to-
della yleistä, koska mm. ympäristömyrkyt vähentä-
vät sekä naisten että miesten mahdollisuuksia saa-
da jälkikasvua. Entä jos haluttomuus olikin alitajuis-
ta suojautumista vääjäämättömältä pettymykseltä?

Siljan ongelmallinen suhde äitiinsä korjaantui 
melko hyvin, kun Silja kasvoi isommaksi. Äiti pyr-
ki myöhemmin hyvittämään suhteen hankalaa al-
kua. – Olen onnellinen jokaisesta, joka iloitsee lap-
sistaan ja lapsenlapsistaan. On turhaa asettaa vas-
takkain lapsellisia ja lapsettomia. Kaikki ovat Juma-
lalle ja yhteiskunnalle yhtä tärkeitä, Silja toteaa.

Anne Lagerstedt

tön ja kylmä suhtautuminen oli vastassa, jos asias-
ta erehtyi puhumaan. Miehet kärsivät sodassa, nai-
set lapsivuoteessa, ja se siitä.

Torjutun lapsen kokemus
– Huomasin myös, että kärsivällisyyteni ei miten-
kään riitä pikkulasten kanssa. Tunsin kiivasta vihaa 
huutavia lapsia kohtaan ja sitten pelästyin tunteita-
ni. Kuinka minusta ikinä voisi tulla hyvä äiti, jos pin-
nani on jatkuvasti noin kireä. Lasten näkeminen ei 
nostattanut minussa kaipuuta eivätkä vauvat ole mie-
lestäni lainkaan suloisia. Lisäksi lasten kovat kiljah-
dukset aiheuttavat korvissa vihlovaa fyysistä kipua.

– Kun olin kymmenennen ikävuoden korvilla, äi-
tini kysyi, tiesinkö, etten ollut toivottu lapsi. Hetkeä-
kään epäröimättä vastasin ”kyllä” ja purskahdin it-
kuun. Elämäni alusta asti äitini suhtautuminen mi-
nuun oli välttelevää ja ärtynyttä. Olin pienenä isän 
tyttö. Sitten yhtäkkiä – syytä en ole keksinyt vieläkään 
– osat vaihtuivat. Isä etääntyi henkisesti ja äiti tuli lä-
hemmäs. Olin kai viisivuotias tuolloin. Muistan vain 
syvän hämmennykseni. Olinko minä niin vaikea ra-
kastettava, että vanhempien piti siinä vuorotella?

– Minulla oli pienenä vahva kuolemanpelko. Näin 
usein painajaisia haudoista nousevista ruumiinosis-
ta. Silloin eivät zombit olleet osa lastenkulttuuria. 
Mahdollisen syyn tälle löysin vasta muutama vuosi 
sitten. Sain kuulla, että äidilleni oli vahvasti suosi-
teltu aborttia terveydellisistä syistä, kun hän odot-
ti minua. Erityisesti isoäiti painosti siihen. Minulle 
on arvoitus, miksi äiti ei tarttunut tilaisuuteen. Ei-
kö isä suostunut siihen? Äiti kyllä huolehti hyvin 
fyysisistä tarpeistani, mutta henkinen torjunta ai-
heutti jatkuvan pelon, että ehkä minut hylätään, jos 
en ole kyllin hyvä.

Lastaan oppii rakastamaan – todellako?
– Aikuisena ajatus lasten saamisesta tuntui jatku-
vasti kaukaiselta ja pelottavalta. En yksinkertaises-
ti uskonut kykyihini vanhempana. En halunnut lap-
selle samaa kohtaloa kuin itselleni. Juuri ennen kuo-
lemaansa äitini sanoi, että lastaan oppii rakasta-
maan. Teki mieli vastata, että opit sen ihan liian myö-
hään, mutta jätin sanomatta. Aikakaan ei ole autta-
nut. Biologinen kello ei ole koskaan hälyttänyt, ”vau-
vakuumeesta” en tiedä mitään. 

Kun olin kymmenennen ikävuoden 
korvilla, äitini kysyi, tiesinkö, etten ollut 
toivottu lapsi. Hetkeäkään epäröimättä 
vastasin ”kyllä” ja purskahdin itkuun. 
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Äitejä naurattaa. Pöydän ym-
pärille kokoontuneiden 
naisten nauru pulppuaa ja 
pyrskähtelee. Luetaan Mai-

ja Paavilaisen äiti-aforismeja ja jonkin 
kohdalle on osunut lappunen, jossa lu-
kee ”Juuri tällä hetkellä minulla ei ole 
muita ongelmia kuin äiti”. Toinen jat-
kaa: ”Halusin hiukan piristää harmaa-
ta arkea sinisillä hiuksilla, ja äiti juok-
see ympyrää ja itkee.” 

Teinien äiteihin nämä tekstit osuvat 
ja uppoavat! 

Kuka kasvattaa ketä?
Mutta joskus nauruun sekoittuvat 

suolaiset kyyneleet. Huoli on valtava, 
kun lapsi lintsaa koulusta tai vaikenee 
ja vetäytyy nettipelien maailmaan. Toi-
saalla äiti valvoo yökaudet ja sydän syk-
kyrällä odottaa nuorta kotiin, vieläkään 
ei kuulu: ”Miksi se ei vastaa puheli-
meen, mitä on voinut tapahtua?” 

Kiellettyjen 
tunteiden pyörteitä
Huolestumista suurempina hyökyinä 
tulevat kielletyt ja vaaralliset tunteet: 
häpeä, syyllisyys. Häpeä siitä, että on 
tehnyt väärin lastaan kohtaan, suuri 
musta häpeäntunne siitä, että tapahtui 
jotakin sellaista, mitä ei ikinä uskonut 
tapahtuvan. Syyllisyyden tunne on lä-
hellä, kun vaatimukset kasvavat ja äi-
distä tuntuu, ettei ikinä voi niihin vas-
tata.

Naisten leppoisan jutustelun tahti 
hiljenee, kun yritämme sanoa ääneen 
senkin, mitä ikinä emme ole kenelle-
kään kertoneet. Ja kuinka suuri onkaan 
helpotuksen ja vapauden tunne, kun 

pahin mahdollinen on sanoitettu, kun 
vaikenemisen kynnys on ylitetty. 

Verraton vertaistuki
Vieruskaveri hipaisee kädellä lohdutta-
vasti, yksi jos toinenkin herkistyy. Toi-
sen ihmisen tuki on odottamatonta ja 
arvokasta, ehkä arvokkainta, mitä voim-
me vastaanottaa sillä hetkellä, kun itse 
olemme heikoilla. Ja senkin olemme op-
pineet, että lapsi kasvattaa vanhempiaan 
– vaikka päinvastoin olimme luulleet.

Kamalat äidit -ryhmien – kuten 
kaikkien vertaisryhmien – suurin anti 
on toisen, samassa elämäntilanteessa 
olevan lähimmäisen tuki. Sitä ei voi 
korvata mikään muu apu. Äitien toivee-
na on saada kuulla muiden äitien koke-
muksia, rehellisiä ja avoimia . Samalla 
he oppivat lisää vanhemmuudesta, 
omasta itsestään ja myös naiseudes-
taan. Äitiryhmissä yksi toive on ylitse 
muiden: että yhteys lapseen säilyisi, yli 
vaikeidenkin aikojen.

Maarit Peltoniemi
Oulun NNKY

Äitiryhmissä yksi toive 
on ylitse muiden: että 
yhteys lapseen säilyisi, 
yli vaikeidenkin aikojen.
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Olemme tunteneet yli 20 vuotta. Sinä ehkä muistat alkuvuodet pa-
remmin kuin minä, mutta vakuutan, että siitä huolimatta nämä 
vuodet ovat olleet rakkaita. Ollessani lapsi otimme usein yhteen. 
Pahoittelen asiaa, vaikkei se minun vikani ollutkaan. Katsos, mi-

nä kuulun sukupolveen, joka arvostaa itsenäisyyttä, individualismia ja vä-
häistä hierarkiaa. On vain luonnollista, että kyseenalaistan perinteiset val-
ta-asetelmat. Minun silmissäni kunnioitus pitää ansaita ja sinä todellakin 
ansaitsit sen kestämällä jokaisen kiukunpuuskani. Väittäisin, että riitelym-
me lähensi meitä. Väittelyt antoivat mahdollisuuden purkaa omia tuntojaan 
ja vaikka tappelu olisi ollut kuinka myrskyisä, sovimme aina riitamme. Se 
opetti, ettei konfl iktien ratkomista tule pelätä. Jos siteet ovat tarpeeksi vah-
vat, eivät kinastelut pysty katkomaan niitä. Onneksi vuosien varrella löysim-
me yhteisen sävelen ja nykyään päiden kolistelu on harvinainen tapahtuma.  

Olen myös saanut seurata, miten käyttäydyt oman äitisi kanssa ja miten 
hän puolestaan käyttäytyi omansa kanssa. Olen huomannut, että voimme 
puhua suorem paan ja avoimemmin kuin miten pystyt puhumaan oman äi-
tisi kanssa, saati miten hän pystyi puhumaan omalle äidilleen. Vaikka mum-
mi onkin suorasanainen, on hän oman aikansa kasvatti. Vanhemmat suku-
polvet eivät puhuneet yksityiselämästään, ja jos tabuaiheista piti mainita, 
niin se tehtiin kierrellen. Kenties tympääntyneenä äitisi ja mummisi hiljai-
suudesta päätit, että sinun tyttäresi tulevat tietämään kaiken kaikesta. Kii-
tän avoimuudesta, mutta jos totta puhutaan, välillä toivon, ettet jakaisi kans-
sani ihan kaikkea. 

Nykyajan nuoret arvostavat itsenäisyyttä, mutta asuvat kotona pidem-
pään kuin aikaisemmat sukupolvet. Monet valitsevat opiskelupaikan van-
hempiensa läheltä, sillä rahaa on helpompi säästää, kun vanhemmat maksa-
vat suurimman osan menoista ja kotona pysyminen tuo turvaa. Nykyään 
mennään myös naimisiin yhä vanhempana, joten nuorilla ei ole kiirettä aloit-
taa uutta elämäänsä kultansa kanssa. Monilla on suuri halu aloittaa oma, it-
senäinen elämä poissa vanhempien vallan alta, mutta tarve siihen on pie-
nentynyt. Tämä heijastelee minunkin tilannettani. 

Lähennyn pikku hiljaa opintojeni loppua ja ennemmin tai myöhemmin 
tulen muuttamaan pois. Tiedän, että odotat innoissasi, että voit muuttaa 
huoneeni vaatehuoneeksi tai työtilaksi, mutta tiedän, että samalla mietit hai-
keana miltä tuntuu katsoa tosi-tv:tä yksin. Isä kun ei ole koskaan innostu-
nut mallikokelaiden koikkelehtimisesta. En malta odottaa sitä, että saan päät-
tää omista asioistani ja tehdä juuri mitä itse lystään, mutta ajatus yksin asu-
misesta on myös pelottava. Se tuo mukanaan uusia haasteita, sekä huomat-
tavasti vastuuta. Siitä huolimatta päällimmäisenä tunteena on uteliaisuus. 
Olemme aina olleet läheisiä ja on ollut helppo turvautua sinuun kohdates-
sani ongelmia. Ajattelemme monista asioista samalla tavalla, käsittelemme 
rahaa samoin, huumorintajumme on samanlainen ja pidämme samoista har-
rastuksista. En usko, että pois muuttaminen tulee muuttamaan sitä. Itse-
näistyminen ei tarkoita äiti–tytär suhteen loppumista, vaan uutta askelta.

Rakkaudella
Saana 

Äidit ja murrosikäiset Avoin kirje äidille
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Jeesuksen isoäiti Anna ja hänen puo-
lisonsa Joakim tunnetaan laajalti, 
vaikka Jeesuksen äidinpuoleisia iso-
vanhempia Raamattu ei ole mai-

ninnutkaan ennen 100 jKr. löydettyjä ns. 
apokryfi siä kirjoituksia, jotka eivät kuu-
lu Raamatun viralliseen kaanoniin.

Lapsettoman 
Annan lupaus
Anna (hepr. Hannah, suom. sulous, ar-
mo) syntyi Betlehemissä noin 0–0 
eKr. ja avioitui Nasaretissa Joakimin 
kanssa. He elivät hurskasta ja taloudel-
lisesti hyvää elämää. Siihen kätkeytyi 
kuitenkin henkilökohtaisena suruna lap-
settomuus. Murheen murtamana Joa-
kim vetäytyi maaseudun rauhaan rukoi-
lemaan. Anna lupasi Jumalalle, mikäli 
he saisivat lapsen, lapsi kasvatettaisiin 
palvelemaan Jumalaa. Enkeli ilmestyi-
kin Annalle ennustaen lapsen syntymän.  

Syntyi tytär, Maria, jonka nimen al-
kuperäinen, hepreankielinen muoto on 
Mirjam (suom. katkeralta maistuva, 
murheellinen). Jumalalle tekemästään 
lupauksesta nöyränä Anna luovutti kol-
mivuotiaan tyttärensä Jerusalemin 
temppeliin kasvatettavaksi. Jaakobin 
evankeliumi kertoo, että pikku Maria 
ikäisiään varhemmin kehittyneenä 
nousi yksin ketterästi ja taakseen kat-
sahtamatta temppeliin johtavat 1 kor-
keaa porrasta ylös, jossa ylipappi Saka-
rias vastaanotti hänet henkilökohtai-

Äiti Anna ja tytär Maria
sesti. Marian kerrotaan palvelleen 
temppelissä 12-vuotiaaksi asti, kunnes 
papit luovuttivat hänet itseään vanhem-
man Joosefi n suojeltavaksi.

Anna on 
suosittu nimi
Annaa ja Joakimia alettiin kunnioittaa 
00-luvulla. Jerusalemista alkanut tapa 
levisi Roomaan 00-luvulla. Keskiajan 
loppupuolelta alkaen Jeesuksen isoäiti 
Anna on ollut läntisen kirkkotaiteen kes-
kiössä: seinämaalauksissa, maalauksis-
sa sekä veistoksissa. Annasta tuli nais-
ten, varsinkin synnyttämässä olevien, 
samoin isoäitien ja naimattomien nais-
ten sekä kaivosmiesten ja kauppiaiden 
suojelija. Anna on myös Britannian ja 
Kanadan suojeluspyhä. Annan päivä tu-
li suomalaisiin kalentereihin 1400-lu-
vulla ja nyt Annasta on noin 20 variaa-
tiota, onhan se vuodesta 1 lähtien lis-
tattujen kaikkien aikojen suosituimpien 
naisten nimien joukossa.

Maria saa 
enkeliltä viestin
Uuden testamentin antamat tiedot Ma-
riasta, Jeesuksen äidistä ovat niukat.  Yh-
deksän vuotta hän kasvoi Jerusalemin 
temppelissä, 14-vuotiaana hänet kihla-
taan Daavidin suvusta olevalle puuseppä 
Joosefi lle (Matt.1:1–1 ja Luuk.:2–).  
Nuoruusvuotensa Maria asui Nasaretis-
sa. Luukkaan evankeliumin alussa en-
keli ilmoittaa Marialle: “Sinä tulet ras-
kaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hä-
nelle nimeksi Jeesus “ (Luuk.1:1–2), jo-
hon Maria toteaa: “Minä olen Herran 
palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun 
sanasi mukaan” (Luuk.1:). 

Vaikka Joosef uhkaa aluksi erolla, en-
kelin vakuutuksesta hän peruu aikeen-
sa. Nuoren morsiamen elämä saa ih-
meellisen käänteen. Uskon, toivon ja 
rakkauden voimin Maria kykenee suu-
rempaan kuin äidin tai kihlatun rak-
kauden osoittamiseen. Esikuvaa tämän 
suuremmasta nöyryydestä ei voi ku-
kaan tarjota! 

Äidit, nuo 
toivossa väkevät
Luukas kertoo myös Marian synnyttä-
misen ajasta, kun takana oli nuorenpa-
rin pitkä matka Nasaretista Betlehe-
miin, eikä kelvollista synnytyspaikka 
löytynyt majataloista eikä sukulaisten 
kodeistakaan. Korkeimman poika syn-
tyy kesken matkanteon kedon paimen-
ten ja lampaiden sekaan!  Äidin sydä-
messä varmistui se, että lapsen elämäs-
tä tulee poikkeuksellinen.

Poikansa Jeesuksen ristiinnaulitse-
misessa Maria kantaa myös omaa si-
säistä äidin ristiään aina Jeesuksen ylös-
nousemiseen saakka. Marian ollessa 
muiden naisten kanssa ristin juurella 
Jeesus uskoo äitinsä opetuslapsensa Jo-
hanneksen hoiviin. Poikansa kuoleman 
jälkeen Maria seuraa Johannesta tämän 
kotiin Efesoon. Ilmiselvää on, etteivät 
Jeesuksen isä eivätkä veljet olleet Gol-
gatalla. Normaalisti esikoispoika piti 
huolta äidistään, mutta nyt esikoispoi-
ka taisteli ristillä omasta hengestään.  
Äiti seuraa poikansa taistelua viimei-
seen hengenvetoon asti.  

Äidin usko, toivo ja rakkaus kestä-
vät kaiken – hirvittävän tuskan oman 
poikansa kärsimyksissä. Miekka kävi 
Marian sydämen ja sielun lävitse. Tä-
tä varten Jeesus oli syntynyt, tätä var-
ten äiti oli kasvattanut rakkaan poi-
kansa. Jeesukseen liittyvät lupaukset 
ja toiveet valuivat muruina yhdessä 
päivässä syvimpään maan rakoon. Voi-
ko tuskallisemmin viiltävä miekka 
käydä kenenkään äidin tai isoäidin sy-
dämen läpi? Voiko katkerampaa koh-
taloa äidillä olla? Ristinkärsimyksissä 
surun lisäksi läsnä on suurin inhimil-
linen rakkaus. 

Äidinrakkauden 
esikuvat
Jumalansynnyttäjän haudan uskotaan 
sijaitsevan Getsemanessa, missä puu-
tarhaan hakattiin tradition mukaan 
kolme hautaa, josta yhteen laskettiin 
Jumalanäidin ruumis. 

Raamatun lähes 3000 
nimetystä henkilöstä 156 
on naisia. Maailman 
tunnetuimmat äidit ja 
tyttäret ovat osa tätä 
joukkoa. Jeesuksen 
äiti Maria tunnetaan 
hyvin, mutta kuka oli 
Jeesuksen isoäiti?

Leonardo da Vincin maalaus Pyhä Anna kolmantena 
kuvaa äidillistä tukea Jeesuksen tulevan tehtävän edessä 

koko luomakunnan syntien lunastajana.

Ortodoksisessa perinteessä kolmannes-
sa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa 
Jumalansynnyttäjä-nimen saanut Neitsyt 
Maria on suuresti innoittanut ikoni- ja 
kirkkotaiteen lisäksi myös kirkkoveisujen 
tekijöitä.
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Nykypäivänä tarvitsemme sekä An-
nan että Marian kaltaisia äitejä, jotka 
seisovat nöyrän ja kuuliaisen sydämen 
asenteella lapsensa rinnalla pahimmas-
sakin. Sekä Jeesuksen isoäidin että äi-
din elämä oli toisaalta aivan tavallista, 
toisaalta erittäin epätavallista osoittaen 
meille, että äidin rakkaus on kestävää 
ja pyyteetöntä rakkautta – samaa kuin 
Jumalan rakkaudessa ihmisiä kohtaan. 

Se on rakkautta ilman vastarakkau-
den odotusta. Se on niin suuri, että Ju-
malan avulla se kestää kovimmatkin 
koetukset, kun äiti on nääntymässä 
oman kuormansa alle. Saakoot nämä 
nöyryyden esikuvien, Jeesuksen äidin 
ja isoäidin, ällistyttävät esimerkit vah-
vistaa kaikkia äitejä ja isoäitejä olemaan 
elämän karikoissa lastensa ohjaajina 
rakkaudessa!

Sirkka Vepsä

Raamatun vahva parivaljakko

Äidit Raamatussa
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Varaa jo upea 
ruskamatka

Ruskaviikko 38

   12.–19.9. 2015 
Muonion ehkä paras 

ruskaviikko. 
Tilaa vaikka koko 

ryhmälle!

Kysy tarjousta: myynti@
tunturikeimio.fi tai 

0500 209 630

—

Itä-Suomesta 
ruskamatkalle

19.–25.9. 
Joensuu–Tun-

turikeimiö–Joensuu 

469–569 €, sis.täysi-
hoito ja matkat.

Jäsenalennukset -10 %
NNKY:n ja Suomen 

Ladun jäsenet

Sitovat ilmoittautumiset 
31.7.2015 mennessä, 

mieluiten sähköpostilla 
osoitteeseen myynti@

tunturikeimio.fi

Matka toteutuu, mikäli 
lähtijöitä on vähintään 20.

Lisätietoja: Kristian 
Pieviläinen, Tunturikeimiön 

vastaava hoitaja 
p. 0500 209 630

www.ywca.fi

Helsingfors KFUK ordnade 
en resa till YWCAs födel-
sestad London i slutet av 
mars. Vi var drygt tio kvin-

nor i varierande ålder och med varie-
rande erfarenheter av föreningen som 
deltog. Under våra fyra dagar i London 
hann vi snusa på staden med dess röda 
tvåvåningsbussar och musikalutbud – 
men vi hann också bekanta oss med 
några av de internationella grenar som 
växer ut från YWCA-trädet. Den lång-
varigaste kontakten inledde vi redan på 
torsdagskvällen när vi anlände till In-
dian YMCA där vi sedan bodde under 

träff ar med en mentor och ett större 
projekt där var och en får utnyttja si-
na talanger.

Turismen avspeglar 
sig också hos KFUK 
På lördagen drack vi traditionellt after-
noon tea i sällskap med Josie Swords, 
australiensisk YWCA-volontär i Lon-
don som berättade om YWCA i sitt 
hemland. YWCA startade i tiden in-
kvartering för kvinnor i Melbourne, en 
inkvartering som med tiden utveckla-
des till ett fullskaligt hotell. Hotellet 
har nyligen sålts och planen är att in-

vestera pengarna i nya företag som ar-
betar med genderperspektiv.

Innan vi tog fl yget hem igen på sön-
dagskvällen hann vi besöka Sjömans-
kyrkan och deras påskbasar. Vi hade 
förväntat oss något i stil med hembak-
ta kakor och hantverk men möttes i 
stället av ett stort utbud fi nländska 
produkter. Basaren som förser utlands-
fi nländarna med Mignonägg till påsk-
bordet är samtidigt ett av de ekono-
miska ben som den icke-skattefi nan-
sierade Sjömanskyrkan står på.

Londonvädret var kallt under vår 
vistelse men människorna vi mötte tog 

emot oss med värme. Vår lilla grupp 
var en av tusentals turistgrupper – 
London är en välbesökt stad. Intresset 
för att besöka staden för längre eller 
kortare vistelser avspeglade sig också 
hos de organisationer vi besökte. Alla 
erbjuder de inkvartering och hem-
landsanknytning för människor som 
är främlingar i staden – oavsett om du 
är indier, norska eller fi nländare.

Erika Rönngård

Juttu julkaistaan 
suomeksi kotisivuilla 
www.ywca.fi 

Internationellt och hemvant  i London
vistelsen. Mitt i centrala London bod-
de vi i vad som kändes som en liten bit 
av Indien, komplett med indiska rätter 
i matsalen.

Fredagen inleddes med ett besök i 
norska KFUK hjemmet. Hemmet fi nns 
till för norskor (och i viss mån norr-
män) på längre eller kortare besök i 
staden. Man bedriver också omfattan-
de praktikantverksamhet och tar emot 
unga människor från Norge som är in-
tresserade av ett utvecklande mellan-
år i London. Till praktikantperioden 
hör inte bara praktiskt arbete med att 
uppehålla gästhemmet utan också 

Hela resesällskapet utanför hostellet på Fitzroy Street.

M
O

N
IK

A
 P

EN
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R

Merry Fredriksson och Liisa Mendelin 
utanför det norska KFUK hemmet i 
Holland Park.

Bussarna är charmiga men långsamma. 
Gruppen var tillräckligt liten för att röra 
sig smidigt med tunnelbana. 

På Indiska YMCA serveras mest indisk mat, också morgonmålet kändes exotiskt.

Påskbasar i fi nska 
Sjömanskyrkan i London.
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Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palsta
Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.

Tiedot NNKY-palstalle: 
Näkyvä Nainen 4/2015 11.8. 
mennessä osoitteeseen 
anne.lagerstedt@ywca.� , 
kiitos!

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!
Tyttöleiri 7–13 -vuotiaille 8.–12.6. 
Bengstårin leirisaarella Hangossa. 
Vapaita paikkoja voi kysyä toimis-
tolta.
Harrastekerhot ja avoimet tyttö-
kerhot ovat kesätauolla. Toiminta 
jatkuu syyskuun alussa.
Kamalat äidit -ryhmään etsitään 
vapaaehtoisia vertaisohjaajia. Ka-
malat äidit -ryhmä on murrosikäis-
ten lasten äideille tarkoitettu ver-
taisryhmä ja se kokoontuu yhteen-
sä 10 kertaa. Perehdytämme ohjaa-
jat tehtäväänsä. Lisätiedot toimis-
tolta.

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
Naisten keskustelukerho, kantele-
kerho, raamattupiiri, maahanmuut-
tajatoimintaa, leirit ja retket.

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 naisille ja tytöil-
le nukketaiteilija Marinan johdolla.
Sapuskasiskot monikulttuurinen 
kokkikerho joka kuukauden viimei-
nen tiistai klo 17–20.
MLL:n perhekahvio pe klo 9–12.
Ilmoitamme tulevista tapahtumista 
Heilissä.

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽  Puistotori 4
  40100 Jyväskylä
  Toiminnanohjaaja
  Tanja Nieminen
  p.  040 740 4472
  jklnnky@elisanet.� 
  www.ywca.�  –> paikallinen 
  toiminta -> Jyväskylän NNKY
  www.facebook.com/jklnnky
  www.facebook.com/tuunaus- 

 kerho
  Ajantasaiset lisätiedot 
  ohjelmasta verkkosivuilta
Avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen joka ti 1.9. alkaen klo 9–11, oh-
jelmapitoinen aamiainen 5 €
Kirjapiiri I 14.9. alkaen joka kuun 2. 
ma klo 13, ohj. Mirja Knuuttila ja Ani-
ta Särkkä    
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren. 1.9. Richard 
Llewellyn: Vihreä oli laaksoni
Exodus-raamattupiiri kerran 
kuussa torstaisin klo 15, ohjaaja Hei-
di Watia, lisätietoja toiminnanohjaa-
jalta
Latinanpiiri joka kuun 2. ti klo 18, 
8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12., ohj. Pirkko Sin-
tonen
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä. Joka kuun 1. pe 
klo 13, 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
Sunnuntairetki taidekeskus Järvi-
linnaan syyskuussa.
NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä Jän-
nät laulaa kevyttä musiikkia laidas-
ta laitaan. Ei koelauluja. Harjoitukset 
noin joka toinen ke.   Kysy lisää 
toiminnanohjaajalta. 
 Tulossa syksyllä: Nuorten aikuisten 
ja työikäisten toimintaryhmä.
LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät keskiviik-
koisin, 50 € lukukausi
 Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
syyslukukausi alk. 75 €
 Partiolippukunta Reippaat tytöt, 
ryhmät to-iltaisin

Lippukunnan johtaja Anna Halttu-
nen, 050-3530684  
anna.r.halttunen@gmail.com
Ajantasaiset lisätiedot ohjelmasta 
verkkosivuilta

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  Satukallionkuja 11
   04430 JÄRVENPÄÄ  
  p. 040 759 8909
  alkarjalainen@gmail.com
Englannin keskusteluryhmä kie-
litaidon ylläpitoon ja kehittämi-
seen. Tiedustelut liisa.hynynen@
pp.inet.� 
ITU-työn puhelinpäivystys ma ja to 
klo 16–20, puh. 040 518 8783, keskus-
teluapua yllätysraskaustilanteessa 
ja raskaudenkeskeytyksen jälkeen.
Amigas - maahanmuuttajanaisten 
voimauttava vertaistukiryhmä. Tie-
dustelut Yonayza Modoy Olivia, 
puh. 045 47164521 amigasgroup@
outlook.com

KOTKA KFUK
➽  ordförande Carita Korhonen 
  tel. (05) 228 2110, 0440 554 782
  carita.korhonen@kymp.net

  
KOTKAN SEUDUN NNKY

➽  pj. Taru Kainlauri
  p.  040 708 4091
  taru.kainlauri@luukku.com
  siht. Leena-Maria Kyyhkynen
  p.  040 595 4569 
  leenamaria@pp.inet.� 

KUOPION NNKY
➽  pj. Mirkka von Bremen-Rahunen
Kuopion NNKY toivottaa siunattua 
ja virkistävää kesäaikaa kaikille!
Olemme syksyllä uusissa tilois-
sa, mahdolliset kesätapahtumat il-
moitamme paikallisissa lehdissä.

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  ywca@phnet.� 
  www.nnkylahti.� 
  pj. Krista Karjalainen 
  p. 050 596 9645
Toimistolla on päivystys toistaisek-
si ke klo 15–17 ja kesällä to klo 14–17.
Yhteyttä voi ottaa myös numeroon 
050 596 9645 tai toimiston nume-
roon 050 545 3038.
Retkistä ja muista toiminnoista il-
moitetaan sähköpostilla.

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 
JÄSENILLAT
”Suurempi kuin sydämemme…” 
Anna-Maija Raittilan runoja ja virsiä. 
Vieraana piispa Voitto Huotari ja 
kanttori Suvi Tirronen. To 21.5.
JÄSENMATKAT 
”Taiteen ja tarinoiden kohtaus-
paikalle” - kulttuurimatka Mänt-
tään su 24.5. Keuruun pappila, Ser-
lachius-museot, Mäntän klubi ja 
Mäntän kirkko.                                                                      
Laatokan Vanhan Valamon ja Ko-
nevitsan luostarit sekä Käkisal-
mi pe–su 7.–9.8. Mielenkiintoinen 
matka kahteen toimivaan Laatokan 
luostariin, joissa opastukset samoin 
kuin Käkisalmessa! Tervetuloa! Lisä-
tietoja ja ohjelma, Leena Parkkonen 
gsm 050 5268536, leena.parkkonen@
luukku.com
TYTTÖJEN IKIOMAT ILTAPÄIVÄT!
Iltapäivä 12–14 -vuotiaille tytöille 
srk-keskuksen kellarissa joka toinen 
torstai. 

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

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 15
  Käyntiosoite: Isokatu 15
  90100 Oulu
  nnky.oulu@co.inet.� 
  www.ywca.� ,  paikallinen 
  toiminta
  Käy tykkäämässä Facebookissa
  toiminnanohjaaja 
  Maarit Peltoniemi
  p. 040 751 4480, 0400 520 800
  maarit.peltoniemi@co.inet.� 
Avoimet ovet, monikulttuurinen 
naisten kerho torstaisin klo 14.30–17, 
to 11.6. saakka.
Kirpputori avoinna torstaisin klo 
16–18 Asemakatu 16:ssa 11.6. saakka. 
Ryhmät kokoontuvat syksyllä alk. 
viikolla 37: Ma klo 13 käsityökerho. 
Ke klo 13 kädentaitojen ryhmä. To 
klo 18 hiljaisuuden rukoushetki 
keskustan seurakuntatalossa: ruko-
usta, hiljaisuutta, Taize-lauluja. To 
klo 15–17 monikulttuurinen naisten-

Kirjoja, kirjoja
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Miksi aivot sanovat ei. 
Opi uusi tapa ajatella. 
Markku Lappalainen. 
Minerva.
Odotamme aivoilta paljon. 
Uskomme, että ne toimivat 
joustavasti ja odotetulla taval-
la. Totuus on toinen – aivot ovat 
hyvin kaavamaiset. Niiden en-
sisijainen toimintamalli ei ole 
ajattelu vaan reagointi muistin 
perusteella. Uuden asian edes-
sä aivot sanovat ei. Emme hal-
litse kokonaisajattelua vaan ta-
kerrumme yksityiskohtiin. Ne 
taas ovat tallentuneet aivoihin 
palkintojärjestelmän mukaises-
ti. Meitä kiinnostaa enemmän 
miten asiat ovat kuin se, miten 
ne voisivat olla. 

Ajattelun muuttamista 
joustavammaksi opastetaan 
tekniikan tohtori, arkkitehti 
Markku Lappalaisen kirjas-
sa Miksi aivot sanovat ei. Opi 
uusi tapa ajatella. Tarkastel-
tavana ovat mm. muisti, ha-
vaitseminen, ajattelun, näkö-
kulmien sekä uskomusten toi-
minta ja muuttaminen. Hyö-
dyllinen opus päänupistaan 
kiinnostuneille.

Ihmisen mieli. 
Gaudeamus.
Yhdeksän tutkijaa (Riitta 
Hari, Jaakko Järvinen, Johan-

nes Lehtolainen, Kirsti Lon-
ka, Ilkka Pyysiäinen, Stephan 
Salenius, Mikko Sams ja Pet-
ri Ylikoski) selvittää kirjassa 
Ihmisen mieli aivotoimintojen 
ja mielen arvoitusta. Aihe on 
meille kaikille läheinen, mutta 
silti tuntematon ja loputtoman 
kiehtova. Uudet tutkimustu-
lokset asettavat myös uusia ky-
symyksiä. Onko masennus 
vain psyykeen liittyvää vai ke-
hon tulehdustila vai kumpaa-
kin? Tunteisiin voi luottaa pää-
töksenteossa enemmänkin, sil-
lä järki ja tunteet eivät ole vas-
takkaisia. Teemme myös tär-
keitä ratkaisuja yllättävän me-
kaanisilla konsteilla. 

Sujuvasti kirjoitettu kirja 
on tarkoitettu ”suurelle ylei-
sölle”. Artikkeleiden lisäksi 
tarjolla on tietoiskuja, jotka 
käsittelevät mm. älykkyys-
testejä, aivokuvantamista ja 
kiintymyssuhteita.

Unentaidot. Susan 
Pihl, Anna-Mari 
Aronen. Duodecim
 Stressaava elämä on pilan-
nut monien yöunet. Kiireen, 
vaatimusten ja jännityksen li-
säksi unta kuormittavat sai-
raudet, joidenkin lääkkeiden 
haittavaikutukset ja pelko et-
tei saa unta. Nukahtamisvai-
keudet sekä öinen heräily ly-
hentävät ja pilkkovat unen ja 
pitkäkestoisena aiheuttavat 
runsaasti haittoja. 

Unentaidot-kirjassa Susan 
Pihl ja Anna-Mari Aronen 
etsivät ongelmaan lääkkeet-
tömiä ratkaisuja. Tärkeintä 
on auttaa unetonta löytä-
mään luottamus itseensä 
nukkujana. Rentoutus, tun-
teiden hallinta, kivunlievitys, 

rauhallinen ympäristö ja 
muut seikat voivat auttaa. 
Suuri osa harjoitteista tosin 
on aika vaativia ja monimut-
kaisia. Harjoitteet onkin pa-
rasta opetella ulkoa ennen 
nukkumaanmenoa.

Terve järki on paras 
lääke. Frédéric 
Saldmann. Gummerus. 
Suom. Pirjo Thorel
 Ranskalainen sydäntautei-
hin ja ravitsemukseen erikois-
tunut lääkäri Frédéric Sald-
mann on iskenyt kultasuo-
neen menestyskirjallaan Ter-
ve järki on paras lääke. Hän 
neuvoo mm. miten ehkäis-
tään stressiä ja muistihäiriöi-
tä sekä nostamaan vastustus-
kykyä ja nukkumaan parem-
min. Ohjeissa on paljon uusia 
ja käteviä konsteja miten ko-
hentaa terveyttä ja mielialaa. 
Esimerkiksi 100 % tumma 
suklaa hillitsee ruokahalua.

Mitä mieltä Suomessa 
saa olla. Timo Viha-
vainen, Marko Hamilo, 
Joonas Konstig (toim.). 
Minerva
 ”Mitä mieltä Suomessa 
saa olla – Suvaitsevaisto vs. 
arvokonservatiivit” tarttuu 
tärkeään aiheeseen eli poliit-

tiseen korrektiuteen kätket-
tyyn itsesensuuriin, joka län-
simaissa haittaa vakavasti sa-
nanvapautta. Suomi on muu-
tenkin vahvasti yhden mieli-
piteen maa. Tähän epäkoh-
taan käyvät rohkeasti käsik-
si professori Timo Vihavai-
sen, tiedetoimittaja Marko 
Hamilon ja kirjailija Joonas 
Konstigin johdolla useat kir-
joittajat. Kirja on vahvasti po-
liittinen. Samaa mieltä ei tar-
vitse olla, mutta on hyvä an-
taa joskus kyseenalaistaa aja-
tuksiaan. Yllättävää kirjassa 
on kristinuskon vahva puo-
lustus kun taas feminismin 
mollaaminen ei yllätä. Toi-
saalta kirjoittajien hampais-
sa ovat feminismin ylilyön-
nit, eivät niinkään tasa-arvo-
tavoitteet. Kiinnostava ja vä-
hän raivostuttavakin kirja.

Eläkeläisten taitettu 
itsetunto. Kimmo 
Kiljunen. Minerva
 ”Eläkeläisten taitettu itse-
tunto – seniorikansalaisena 
nyky-Suomessa”  -kirjassa po-
liitikko Kimmo Kiljunen suo-
mii suomalaista ikärasismia ja 
eläkeläisten huonoa asemaa. 
Miksi eläkkeitä ei koroteta, 
vaikka eläkerahastot ovat 
maamme muhkein pääoma-
kertymä? Rehottava ikärasis-
mi sekä terveys- ja vanhuspal-
veluiden puutteet saavat kyl-
mää kyytiä. Eläkeasiat on teh-
ty niin hankaliksi, että niistä 
on vaikea ottaa selkoa. Erityi-
sen huonossa asemassa ovat yli 
-vuotiaat naiset. Mitä van-
hemmaksi elät, sitä köyhem-
mäksi tulet. Tärkeä puheen-
vuoro eläkeläisten puolesta. 

Anne Lagerstedt
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2 0 1 5
Suomen NNKY-liiton kalenteri

Kalenteriin voi tulla muutoksia.

• 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 8.–14.11. 
• 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 vapaaehtoistoiminnan päivä 5.12. 

NNKY-Akatemia
• 22.–23.5. teemana hyvinvointi Vaasan NNKY:llä
• 20.–23.8. teemana KokoNainen Tunturikeimiöllä 

Muoniossa

Suomen NNKY-liitto näkyy myös näissä tapahtumissa:
• 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

ryhmä. Kaikki tervetulleita kahville 
ja juttelemaan. 
Uusi Kamalat äidit -vertaisryhmä 
aloittaa syksyllä Oulussa, voit jo nyt 
ilmoittautua: nnky.oulu@co.inet.� . 
Ryhmä on tarkoitettu murrosikäis-
ten lasten äideille. Ajankohtaiset tie-
dot toiminnasta osoitteessa www.
ywca.�   paikallinen toiminta  
Oulun NNKY ja www.kamalataidit.fi 

PIRKKALAN NNKY
➽  Tuula Talikainen
  p. (03) 368 0601

SAVONLINNAN NNKY
➽  pj. Ulla Juuti 
  p. 044 322 9371 
  ulla.juuti@suursaimaa.com 
Itu-työ. Keskusteluapua yllätysras-
kaustilanteessa ja raskaudenkeskey-
tyksen jälkeen. Maksuton raskaus-
testi. Neuvontapiste ma klo 15.30–18 
Savonlinnan NNKY:n toimistolla, Lin-
nankatu 22 A. Puhelinpäivystys 044 
349 53474 ma klo 15–20, itusavonlin-
na@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 olohuone, 
  Siskolikan koulutustilat,
  Pamaus-partiotilat
  Satakunnankatu 31 B-C, 3.krs
TILAISUUDET
 Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
The Tyttis -iltapäiväkerho Aleksan-
terin koulun 3.–5.-luokkalaisille ty-
töille pe klo 15–17, Moona Ranta. Sis-
kolikan kahvila. Pe 29.5. asti.

MONIKULTTUURISET 
NAISTEN RYHMÄT 
 Kansainvälinen naisten olohuone, 
ke klo 10–12, Marjatta Muilu, Siskoli-
kan Kahvila. 27.5. asti.
 Kulttuuri- ja keskusteluryhmä, ke 
klo 14–16,  Pelipuiston seurakunta-
koti, Teekkarink. 17, Marjatta Muilu. 
Ke 27.5. asti.

LIIKUNTAA
 GL Special, kehoterapeuttiset in-

tensiivikurssit
 Kurssi II äideille, 12.–29.5. ma ja to 
klo 18, Puistosali, Asta Lehtimäki ja 
Senni Rönkkö.
 Tapahtumat ja koulutukset
 Gospel-lattarit™ -ohjaajakoulu-
tukset:
23.–24.5. uudet ohjaajat ja aloittelevat 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Maa-
rit Saarela, p. 050 5709669 

ITU - NEUVONTATYÖ
 Valtakunnallinen Itu-päivystyspu-
helin vaikeassa raskaustilanteessa ja 
raskauden keskeytyksen jälkikriiseis-
sä oleville tytöille ja naisille ma–pe 
klo 9–21, p. 050 401 5567.
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua 
ja ilmaisia raskaustestejä, avoinna ti 
klo 12–16, to klo 12–18, Hämeenpuis-
to 14 F, 3. krs, p. 040 832 9001, itu@tn-
nky.� . Heinäkuussa vain puhelinpäi-
vystys.
 Vertaistukiryhmä abortin läpikäy-
neille kesä–heinäkuussa, tieduste-
lut Outi Papunen p. 040 832 9001.

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 
28.5. asti.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–13, 
Carola Jarske, 25.5. asti. 
 Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuotiail-
le pe klo 11–13, Carola Jarske, 29.5. asti.
Tiedustelut: Outi Papunen 
p. 040 832 9001

ÄIDIKEPALVELU
 Kotivähennyskelpoista lastenhoi-
toapua tilapäiseen tarpeeseen.
 Äidikevälitys, Marianna Laakso-
nen, ma–pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 
040 586 5045. Kesätauolla ma 8.6. al-
kaen.

SUOMEN KIELEN JA 
KULTTUURIN RYHMÄT
 So� an Pysäkki suomen kielen ja 
kulttuurin opetusryhmät:
Ma–pe klo 9–11.45, Siskolikan koulu-
tustilat, Satakunnankatu 31 C, 3. krs
 Kevään kurssi 7.1.–28.5.
 Puhelinaika Eija Kepsu ma–pe 
klo 10–10.30 p. (03) 254 4054, 
050 9957 696 
 Tiedustelut muina aikoina: 
so� an.pysakki@tnnky.� 

 PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnan-
katu 31 B-C, 3. krs., postios. Hämeen-
puisto 14 F; Partiosiht. Marjatta Mui-
lu, p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@
tnnky.� ; lippukunnanjoht. Hilja Mä-

kinen, p. 040 506 0395, hilja.maki-
nen@gmail.com; www.tampereen-
lokit.� .

TURUN NNKY
➽  Vähä-Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku 
  tnnky@saunalahti.� 
  www.ywca.�   paikallinen 
  toiminta Turun NNKY
  Tykkää myös Facebookissa.

VAASAN NNKY
➽  Kirkkopuistikko 30 
  65100 Vaasa   
  pj. Arja Sillanpää 

  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 

VALKEAKOSKEN SEUDUN NNKY

➽  pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

VÄÄKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen
  p. 040 357 7037
  eija.huovinen@asikkala.�  

ÅBO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

NNKY-palsta                      

Internet ja sen tarjoamat mahdollisuudet 
ovat oleellinen osa tämän päivän nuorten 
arkea. Älypuhelimilla viestitellään, mutta 
yhtä lailla pelataan, seurataan videoita sii-
nä kuin päivitetään tunnelmia niin sanoin, 

kuvin kuin videoin. Nuorten elämä on entistäkin 
enemmän verkossa. 

Sosiaalinen verkosto verkosta
Siinä missä aikuisten silmissä vilkkuvat eri-

laiset uhkakuvat, nuorten mielestä 
Internet tarjoaa mahdollisuuk-

sia. Nuoret kokevatkin, että 
Internet tarjoaa mahdolli-

suuden niin identiteetin 
rakentamiseen, vuoro-
vaikutukseen ja yhtei-
söllisyyteen siinä kuin 
toimijuuteen ja vaikut-
tamiseen.1

Huhtikuussa järjeste-
tyn Verkko nuorten ko-

kemana ja kertomana 
-artikkelijulkaisun julkista-

mistilaisuudessa nuoret ker-
toivat, kuinka Internet on toi-

minut väylänä itselleen sopiviin so-
siaalisiin verkostoihin. Aina kun ne sa-

manhenkiset kaverit eivät löydy kotikulmilta. 

Bloggaamalla esille
Erityisesti tytöt ovat ottaneet blogin omakseen. 
Huhtikuussa ensi-iltaan tulleessa Matka minuk-
si -dokumenttielokuvassa2 päädyttiin tarkastele-
maan kolmea naista, joille bloggaaminen oli osa 
minuuden rakentamista. Turussa vastaavasti Tu-
run Tyttöjen Talolla on toiminut muutaman vuo-
den Blogi-hanke, jossa joukko 12–2-vuotiaita 
tyttöjä ja nuoria naisia ovat kokoontuneet teke-
mään blogia yhdessä.

Pelit ajanvietteenä 
Vuonna 2012 julkaistun Lasten mediabaromet-
rin4 mukaan  prosenttia varhaisnuorista pela-
si digitaalisia pelejä vähintään kerran viikossa. 
Digitaalisia pelejä pelataan yksin, kaveriporukal-
la, mutta yhtä lailla Internet-yhteyden välityksel-
lä ennestään tuntemattomien seurassa. 

– Netin välityksellä pelatessa oon saanu uu-
sia kavereita, jopa eri maista. Eikä se ole jääny 
pelaamiseen; pariin otteeseen oon tavannu ne-
tin kautta tutuksi tulleita. Mutta ei sitä aina jak-
sa pelata, joskus on iha vaan kiva seurata tois-
ten pelaamista. Netissä on hyviä pelaajia, joil-
la on hauskat jutut. Heitä on kiva seu-
rata YouTubesta, kertoo lukiolais-
nuori.

Nuorisotyö 
verkossa
Nuorisotyötä ei tehdä 
enää vain nuorisota-
loilla, vaan yhtä lail-
la verkossa. On ol-
tava siellä missä 
nuoret. Ja kun ol-
laan nuorisotalol-
la, on tekniikka 
usein läsnä tavalla 
taikka toisella, se 
kun on tätä päivää. 

Verkkonuoriso-
työn valtakunnalli-
nen kehittämiskes-
kuksen kautta on mah-
dollisuus päivittää itsensä 
ajan tasalle, mikäli nuorten 
parissa tehtävä verkkonuoriso-
työ kiinnostaa.

 Ilona Yrjölä

Tämän päivän
VERKKONUORET

Ei sen niin vakaa-
vaa tarvitse olla! 

Allianssin Nuoriso-
työpäivillä oli mah-
dollista soittaa ba-

naaneilla pianoa 
ja pelata omenoilla 

Tetris-peliä.

Siunattua kesää kaikille!

Olen netissä lähes koko ajan, kertoo nuori arjestaan. 

1: www.verke.org/images/pdf/Verkko_nuorten_kokemana
2: www.matkaminuksi.fi 
3: www.verke.org/hyvat-kaytannot/item/288-turun-tyttojen-talon-blogi
4: www.nuorisotutkimusseura.fi /julkaisuja/lastenmediabarometri2012.pdf
5. www.verke.org



Valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen 
tyttöjen ja naisten verkosto

Maailmalla 120 maassa
+ 22 000 paikallisyhdistystä

+ 24 500 työntekijää
+ 96 000 vapaaehtoista

www.ywca.fi       www.twitter.com/NNKYliitto
https://www.facebook.com/SuomenNNKY



Käyttämällä 
Hotelli Helkan palveluita

tai vierailemalla Muonion 
Tunturikeimiön 

lomakohteessa tuet 
tyttöjen ja naisten hyväksi

tehtävää työtä. 
www.helka.fi 

www.tunturikeimio.fi 




NNKY (Nuor-
ten Naisten Kristilli-

nen Yhdistys) on tyttöjen ja 
naisten verkosto, jossa jokainen 
saa olla mukana omana itsenään. 
25 paikallisyhdistystä on levittäy-

tynyt eri puolille Suomea. NNKY:n 
tavoitteena on tyttöjen ja naisten 

voimaannuttaminen sekä  
tasa-arvon ja ekumenian 

edistäminen.  


