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Teema: Kaupunki ja maaseutu

Näkyvä Nainen 2015 
NN 6: Tulossa NNKY:n  
juhlavuosi 2016 
• Aineistopäivä 3.11.
• Lehti ilmestyy 10.12.

Ryhmänohjaajaksi 
Kamaliin äiteihin®

Oletko kiinnostunut toimimaan 
antoisassa vertaistoiminnassa? 
Oletko murrosikäisen äiti tai onko sinulla kokemusta 
murkun äitinä olemisesta? Onko sinulla ryhmänoh-
jaamiseen tarvittavia taitoja? Haluaako organisaatiosi 
perustaa uuden Kamalat äidit® -ryhmän? Jos tunnistat 
itsesi näistä kysymyksistä, olet etsimämme henkilö.

Tervetuloa Kamalat äidit® -ryhmänohjaajakoulu-
tukseen la 5.12.2015 klo 9.00–16.00 Joensuuhun. 
Koulutus järjestetään yhteistyössä Joensuun NNKY:n 
kanssa heidän tiloissaan (Malmikatu 2 C 27).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Kamalat äidit® -projektityöntekijä Minna Miettinen
minna.miettinen@ywca.fi, 046 923 5757

2 0 1 5
Suomen NNKY-liiton kalenteri

• 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. 

Suomen NNKY-liitto näkyy myös näissä tapahtumissa:
• Volunteer – vapaaehtoistoiminnan messut  

Helsingissä 3.12.

12 Maailmanluokan 
mestareita Valamossa
Upea uusi näyttely Rembrand-
tista Schjerfbeckiin 

13–15 Eläköön toivo
NNKY:n ja NMKY:n Maail-
manliiton maailmanyhteyden 
rukousviikko

16–18 NNKY-palsta

18 Kirjoja, kirjoja
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landsbygden ryggen

Kannessa:
Juha Virtanen aloittaa  
NMKY:n uutena pääsihteerinä.

KUVA: ILONA YRJÖLÄ

Takakannessa:
Toivotamme siunattua  
pyhäinpäivää!
Välsignad Alla helgons dag  
åt alla!

KUVA: ANNE LAGERSTEDT

10–11 Maaseudun rauhasta 
suurkaupungin sykkeeseen
Sara pohtii näiden kahden  
maailman vaikutusta  
kasvuunsa
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Syökö Suomen hallitus  
nuorison eväät?

Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yh-
teisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä. Osallise-
na oleminen kuuluu hyvään elämään. Olisi siis tärkeää poistaa esteet 
ja antaa ihmisille mahdollisuus kehittää itseään, kouluttautua ja siir-

tyä työmarkkinoille. On myös yritetty poistaa rakenteellisia esteitä. Vaan miten käy 
nyt, kun syksy koittaa ja valtionkin talousarvioita rakennetaan uudelleen?

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi luodun 
nuorisotakuun lupaus oli, että kaikkien alle 30-vuo-
tiaiden vastavalmistuneiden ja kolme kuukautta työt-
tömänä olleiden nuoren työttömyys katkaistaan tar-
joamalla koulutus- tai työpajapaikka, kuntoutusta tai 
työkokeilumahdollisuus. 

Nuorisotakuu on ennaltaehkäissyt nuorten syrjäy-
tymistä. Maamme hallitus on nyt leikkaamassa suu-
ren osan etsivän nuorisotyön rahoituksesta ja mm. 
työpajatoiminnasta. Jatkossa taataan ainoastaan pe-
ruskoulun päättäville jatko-opintopaikka. Millaisen velan jätämme nuorille, jos 
viemme heiltä edellytykset rakentaa tulevaisuutta? 

NNKY:n perustoimintaa on nuorten naisten tukeminen vastuunkantoon ja 
johtajuuteen. Osaammeko kohdata uudet toimijat ja vapaaehtoiset? Harva haluaa 
sopeutua valmiiseen muottiin. Toimintaa suunniteltaessa edellytetään järjestöl-
tämme riittäviä välineitä ja pitkäjänteisiä resursseja toiminnan kehittämiseen myös 
niin, että mukaantulo on entistä helpompaa. 

Kun löydämme yhteisen tavan toi-
mia yhteisten asioiden puolesta, näem-
me jokaisen aktiivisena toimijana, jonka 
hyvinvointia tuetaan ja joka myös omal-
ta osaltaan tukee muiden hyvinvointia. 
NNKY edistää eri tavoin naisten ja tyt-
töjen toimintamahdollisuuksia, työsken-
telee kristittyjen yhteyden ja kansainvä-
lisen ymmärryksen rakentamiseksi sekä 
ihmisten perusoikeuksien ja yhteiskun-
nallisen oikeudenmukaisuuden toteutta-
miseksi. Kiitos, että olet mukana!

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

Millaisen velan 
jätämme nuorille, 
jos viemme heiltä 
edellytykset 
rakentaa 
tulevaisuutta?

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. (09) 4342 2911 
leila.variola@ywca.fi 

www.ywca.fi 

Pääkirjoitus

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten 
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Joensuun NNKY:n toimitiloissa 
kerran kuussa kokoontuva kan-
sainvälinen Mimmejä maailmal-
ta -kerho on toiminut nykyisellään 

noin kaksi vuotta. Aiemmin myös Sa-
puskasiskoina tunnettu kerho yhdistää 
nuoret ja vähän vanhemmatkin kan-
sainvälisyydestä ja kokkailusta kiinnos-
tuneet naiset yhteisen tekemisen pa-
riin. 

  Idean kerhosta loi nuori kokkailus-
ta innostunut Laila Nieminen, joka on 
juuri valmistunut myös teolliseksi muo-
toilijaksi. – Kerho on tuonut järjestön 
paikallistoimintaan mukaan uusia nuo-
ria kasvoja. Nuoret löytävät meidät 
Facebook-ryhmän kautta, Nieminen 
kertoo. 

  Lokakuun kerhossa aiheena on Ne-
pal ja vierailevana kokkina nepalilai-
nen taiteilija Kiran Maharjan. Ensim-

Ruoka yhdistää 
Joensuun mimmejä

mäisen tunnin aikana kymmenhenki-
nen ryhmä on työntouhussa innokkaa-
na. Kiran opastaa eksoottisten aines-
ten käytön saloihin ja kookospähkinä-
kin avautuu mestarilta kädenkääntees-
sä. Noin tunnin kokkailun tuloksena 
syntyy papupataa sekä jälkiruoaksi suk-
laatäytteisiä riisitaikinaleivoksia ja he-
delmäherkkua. 

Idea kerhosta syntyi  
omasta intohimosta 
– Kerhon ajatuksena on, että joka ko-
koontumiskerralla aiheena on joku tiet-
ty maa. Kerhossa on joko vierailija koh-
demaasta tai riittää jos joku osallistuja 
on ollut esimerkiksi vaihto-oppilaana 
tai matkalla kyseisessä maassa. Tär-
keintä on pystyä kertomaan kohdemaan 
kulttuurista. Meillä on ollut aiheena 
esimerkiksi Meksiko, Vietnam, Unka-

ri, Kypros, Espanja ja myös kotoinen 
Ahvenanmaa,” kertoo Laila.

  – Mietin, että mikä olisi paras eri-
laisia ihmisiä yhdistävä tekijä ja mielee-
ni tuli, että ruokahan se on. Illan aika-
na on usein myös muuta kulttuuritoi-
mintaa, teemaan sopivaa musiikkia ja 
laulua, hän jatkaa. 

  Kokkailun loppuvaiheessa katetaan 
pöytä sekä sytytetään kynttilät. Kun 
ruoka on valmista, kokoonnutaan yh-
dessä pöydän ääreen ja lausutaan ruo-
karukoukset. Tällä kertaa rukous on or-
todoksinen.

Pöydän ääressä tunnelma rauhoit-
tuu ja päivän vieras avaa kulttuurinsa 
saloja myös pöytätavoista. ”Nepalissa 
vanhimmat naiset ottavat ruokaa en-
sin,” ohjeistaa Kiran.

Teksti ja kuvat: Asta Mutanen

NNKY lähellä

Kati, Laila, Noora ja Mira esittelevät suklaatäytteisiä riisitaikinaleivoksia, joita Mimmejä  
maailmalta -ryhmässä on leivottu nepalilaisen taiteilijan Kiran Maharjan opastuksella.
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Jokaiselle kuuluu

Ihmisarvo ja  
mielipiteenvapaus
Tämän syksyn aikana oululai-

nen katukuva on kovasti 
muuttunut. Lämpimänä päi-
vänä keskustan kadut ja pen-

kit täyttyvät nuorehkoista ja tumma-
tukkaisista miehistä, joiden puhe kuu-
luu ja soljuu. Oululaiset katselevat uu-
sia tulokkaita hieman alta kulmien, 
mutta jotkut myös aidon avoimesti ja 
ilahtuneesti. 

Oululaisilla  
suuri auttamishalu
Turvapaikanhakijoiden määrä on yllät-
tänyt kaikki. Tällä hetkellä sekä vastaan-
ottokeskus että useat hätämajoitusyksi-
köt ovat täynnä. Uutisista kuulemme, 
että Tornioon on saapunut useita sato-
ja turvapaikanhakijoita päivittäin. Ra-
janpintaan perustettu järjestelykeskus 
on saanut hallitsemattomaan kansan-
vaellukseen kuitenkin jonkinlaista tolk-
kua, mutta jonkin aikaa siinä meni. Sen 
sijaan ei kestänyt kuin hetki, kun oulu-

laiset vapaaehtoiset järjestäytyivät vas-
taanottokeskusten tukiyhdistykseksi ja 
järjestivät tavarakeräyksen pohjoiseen 
tulleille turvapaikanhakijoille. Vaattei-
ta, hygieniapakkauksia, patjoja ja peitto-
ja tulvi anteliailta ihmisiltä niin että va-
rastot olivat hetkessä täynnä. 

  Tällä hetkellä tarvitaan kuitenkin 
vielä talvitakkeja ja -kenkiä; pakkanen 
tulee monelle kevyissä kesävaatteissa 
tänne asti vaeltaneelle yllätyksenä. 

Käsityöryhmä  
pakolaisnaisille
Eräänä iltana facebookin sivulta luin, 
että iso ryhmä on saapunut hätäma-
joituskeskukseen, eikä heille ole siellä 
valmiina petipaikkoja. Hetkessä vapaa-
ehtoiset olivat saaneet kerättyä puo-
lensataa patjaa, tyynyä ja peittoa, jot-
ka sitten kuskattiin iltamyöhällä kou-
lunlattialle. Sanoma oli selvä; ketään 
ei pidä jättää yksin yöhön ilman paik-
kaa, johon päänsä kallistaa. 

 Minä olen vielä lähtökuopissa 
omassa auttamistyössäni. Toivon mu-
kaan pääsen mukaan käsityöryhmään, 
jossa naisille (heitäkin on!) järjestetään 
mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Aja-
tus käsitöiden tekemisestä yhdessä, il-
man yhteistä kieltäkin, on Oulun NN-
KY:läiselle tuttu, sitä olemme toteut-
taneet niin monikulttuurisessa nais-
ten kerhossa kuin kuntouttavassa työ-
toiminnassa olevien maahanmuutta-
jien kanssa. 

  Olemme myös alkaneet kutoa mies-
ten villasukkia lahjoitettavaksi vastaan-
ottokeskuksille. Oulun NNKY:ssä jo-
kainen saa valita, millä tavoin osallis-
tuu tai osallistuuko lainkaan käynnis-
sä olevaan auttamisprojektiin. On lupa 
ilmaista mielipiteensä, olla silti muka-
na, jokainen omalla tavallaan, omien 
voimien mukaan. 

Maarit Peltoniemi

Moni on lähtenyt henkensä 
uhalla kehnoissa varusteissa 
ihmissalakuljettajien 
matkaan, koska on ollut 
pakko. Moni jäi sille 
matkalle!

Turvapaikan- 
hakijoiden  
määrä on  
yllättänyt kaikki

NNKY lähellä



Kansainvälinen NNKY

Eurooppalaisten NNKY:n ja  
NMKY:n työntekijäpäivät Helsingissä

Pakolaisuus puhutti  
eurooppalaisia kollegoita
Seinälle heijastettuun karttaan on merkitty suuria lukuja.  
Lukuja pakolaisista, matkalla Eurooppaan ja Euroopassa. 

Euroopan NMKY:n pääsihtee-
ri Juan Simoesin aloitti syys-
kuussa (23.–27.9.) järjestetyn 
Euroopan NNKY:n ja NM-

KY:n työntekijäpäivät puhumalla Eu-
roopan pakolaistilanteesta. Simoes 
muistutti liikkeen toiminnan taustalla 
olevasta ajatuksesta, tutusta Raamatun 
kohdasta: ”Sillä minun oli nälkä, ja te 
annoitte minulle syödä; minun oli ja-
no, ja te annoitte minulle juoda; minä 
olin outo, ja te otitte minut huonee-
seenne.” (Matt. 25:35–36)

  Alustuksen jälkeen noin satapäinen 
joukko jaettiin keskusteluryhmiin, jois-
sa aihetta käsiteltiin eri näkökulmista:

  – Pakolaiskeskustelusta päällim-
mäisenä jäi mieleen samankaltaiset 
haasteet, toisaalta niin erilaiset tilan-
teet ja resurssit, kertoi Pohjoismaisen 
lapsi- ja nuorisotyökomitean jäsen Hil-
ja Mäkinen.

Tervetulojuhlia pakolaisille
– Ryhmässämme eri maista saapuneet 
kertoivat, kuinka ovat vastanneet pa-
kolaistilanteeseen. Esimerkiksi Ruot-
sissa on otettu NMKY:n koripallokent-
tiä väliaikaiseen hätämajoituskäyttöön, 
ja Saksassa on järjestetty tervetulojuh-
lia. Keskusteltiin myös ystäväpalvelus-
ta – siitä, että ei tule huolehtia vain fyy-
sisistä tarpeista. Kaiken kaikkiaan jäi 
vaikuttunut olo siitä mitä ympäri Eu-
rooppaa tehdään, muisteli Jyväskylän 
NNKY:n Tanja Nieminen ryhmässä 
käytyjä keskusteluja. 

Vältettävä  
vastakkainasettelua
– Keskustelussamme esille nousi eri-
tyisesti kotoutuminen. Samalla todet-
tiin, ettei tulisi tehdä vastakkainaset-
telua turvapaikanhakijoiden ja jo 
maassa asuvien avuntarvitsijoiden, ku-

ten kodittomien, välille. Molempiin 
kysymyksiin tulee löytyä ratkaisut, se-
losti Helsingin NNKY:n Debora-hank-
keen Tuula Ylänne ryhmänsä keskus-
teluista.

  Keskustelimme siitä mikä edistää 
kotoutumista sekä totesimme, kuinka 
maahan tulijoiden kouluttamisen lisäk-
si tarvitaan paikallisyhteisöjen koulut-
tamista. Keskusteltiin myös siitä, että 
NNKY:llä ja NMKY:llä pitäisi olla ”yh-
teinen ääni” ja että liikkeet voisivat toi-
mia yhdistävänä paikkana, kertoi Ka-
malat äidit -hankkeen Minna Mietti-
nen. 

Teksti ja kuvat: Ilona Yrjölä 

Yksi aamu aloitettiin 
symbolisella harjoituksella; 
erilaisina helminä olemme 
osa suurempaa ketjua.

Kun eri Euroopan maista 
saapuneilta kysyttiin, 
kirjoittaako media 
pakolaisista, nostivat 
kaikki vihreän lapun 
myöntävän vastauksen 
merkiksi.
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On osa isompaa  
kokonaisuutta

Euroopan NNKY:n ja NMKY:n 
työntekijäpäivien anti oli mah-
tava, mutta mikä jäi päällim-
mäiseksi mieleen?  

Hiljan mieleen jäi tutustumisen ma-
tala kynnys sekä yhteenkuuluvuuden 
tunne, joka välittyi ohjelmissa ja työ-
pajoissa. Ilonan mielestä oli hienoa huo-
mata, kuinka erilaisista lähtökohdista 
huolimatta sai kokea olevansa osa suur-
ta perhettä, yhteisellä asialla. 

   Minnaa viehätti ihmisten kohtaa-
minen ja vapautunut, innostava ilma-
piiri. – Ajatuksia vaihdettiin myös eri 
kulttuurien arkipäiväisistäkin asioista. 
Tanja puolestaan koki, että parasta oli 
verkostoituminen suomalaisten kans-
sa. – Nähdään niin harvoin, että yhdes-
sä vietetyt hetket olivat kullan arvoisia. 

   Tuulan mielestä työpajat olivat mo-
nipuolisia. – Ajatusten ja kokemusten 
jakaminen vahvisti kokemusta siitä, et-
tä on osa isompaa kokonaisuutta.

Työpajojen tarjonta  
monipuolista
– Osallistuin seikkailukasvatus-työpa-
jaan, jossa rakensimme purjeveneen, 
testasimme sitä vesillä sekä pohdimme 

  Minna osallistui sosiaalista mediaa 
käsittelevään työpajaan, jossa kerrottiin, 
kuinka nuoret harjoittelevat netissä liit-
tymistä aikuisten maailmaan. – Mieleen 
jäi myös, etteivät nuoret näe verkossa vä-
lineitä, vaan ihmiset. Internet on siis 
alue, jossa kohdataan ihmisiä. 

  – Ruotsalaisten Fryshuset-nuoriso-
talon työpaja inspiroi luottamaan, että 
meidän yhdistyksessäkin vastuuta ja 
ideoimistilaa tulisi antaa enemmän uu-
sille jäsenille, Tanja mietti.

  Tuula osallistui Erasmuksen työpa-
jaan, joissa käsiteltiin kansainväliseen 
vaihtoon liittyvää rahoitusta. – Mie-
leen jäi erityisesti kuinka hakemuksis-
sa tulee konkreettisesti kuvata hank-
keiden tarjoama mahdollisuus oppimi-
seen, ja että projekteissa tulee olla vä-
hintään yksi, useimmiten kansainväli-
nen, kumppani.  

Teksti ja kuvat: Ilona Yrjölä 

Seuraava NNKY:n ja NMKY:n 
yhteinen työntekijäpäivä  
järjestetään kolmen vuoden  
kuluttua Tšekeissä. 

Yhteisellä asialla  
yhtenä perheenä

ryhmämme toimivuutta. Lisäksi osal-
listuin työpajaan, jossa teimme tasapai-
noköysiradan, jolla pääsee ryhmäyttä-
mään ihmisiä sekä ylittämään itsensä. 
Molemmat työpajat olivat toiminnalli-
sia ja hyödynnettävissä ryhmien kans-
sa työskennellessä, kertoo Hilja.

  Ilonan mieleen jäi erityisesti se, jos-
sa konkretisoitiin, mitä katse voi mer-
kitä henkilölle, jota kukaan ei halua kat-
soa taikka nähdä. – Esille nostettu sak-
sankielinen sana ”ansehen”, eli ettei 
vain katsota, vaan annetaan toiselle ar-
vo häntä katsomalla, todensi harjoituk-
sen merkityksen.

Kaikki edustetut maat tarjosivat kansalli-
sia herkkujaan. 

Myös tekniikan mahdollisuuksia esiteltiin; 
kuinka aktivoida nuorten luovuutta. 

Jokainen maa järjesti iltaohjelmaa. Hollantilaiset saivat kaikki juoksemaan.
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– Olimme aktiivisia seurakuntatoi-
minnassa ja tykättiin pelata koripal-
loa. Lehdestä olimme lukeneet NM-
KY:n koripallojoukkueista, joten soi-
timme NMKY:n toimistolle ja pyysim-
me seurakuntamme nuorisopastorin 
paikallisyhdistyksen puheenjohtajak-
si, kun ikämme ei siihen vielä riittä-
nyt, kertoo 15-vuotiaasta NMKY:n pa-
rissa elämäänsä viettänyt Jaakko 
Koikkalainen. 

  – NMKY:n myötä tuli koripallo ku-
vioihin mukaan, mutta myös esimer-
kiksi kansainväliset kuviot aina kehi-
tysyhteistyötä ja ulkomaan matkoja 
myöden. Kaiken kaikkiaan koin, että 
meitä nuoria kohtaan NMKY:llä oli 
vahva luottamus; vastuuta annettiin 
nuoresta pitäen.

NMKY:n tehtäviin kasvaminen 
Lukion jälkeen Jaakko suuntasi Helsin-
kiin opiskelemaan teologiaa. Samassa 
yhteydessä kuvioihin astuivat myös 
NMKY:n uudet kuviot. Jaakkoa pyydet-
tiin perustamaan NMKY:tä Helsingin 
Myllypuroon sekä hoitamaan NMKY:n 
vapaa-ajanohjaajan pestiä.

  Valmistumisen ja armeijan jälkeen 
Jaakko työskenteli niin nuorisopappi-
na kuin uskonnon ja psykologian opet-
tajana. Mutta vuonna 1976 oli aika pa-
lata NMKY:n palvelukseen, ja tällä ker-
taa pääsihteerin tehtävään. 

  – Työsuhteeni alussa NMKY oli pa-
hasti velkaantunut, joten siitä että olin 
yrittäjän poika, oli hyötyä. Samoin pap-
pisvihkimyksestä on ollut vuosikym-
menten saatossa hyötyä; olen palvellut 
erilaisissa pappistehtävissä aina tarvit-
taessa. 

 
Kestävät arvot 
NMKY:ssä tärkeänä Jaakko pitää sitä, 
että kaikki saavat osallistua NMKY:n 
toimintaan.  

Henkilövaihdos

NMKY:n pääsihteeri siirtyi eläkkeelle

Koripallosta se lähti
Siellä hän kulkee, noin 10-vuotias äitinsä asialla. Ovelta toiselle kiertää 
keräämässä NNKY:n jäsenmaksuja. Ja muutamia vuosia myöhemmin 
nuorukaiseksi ennättänyt poika perustaa kavereineen NMKY:n koripallo- 
joukkueen kotikaupunkiinsa. Pelaamaan oli päästävä.

  – Kristillisyys on oleellinen osa toi-
mintaamme, ja kristillinen johtajuus on 
vahvasti läsnä. Tärkeää on kuitenkin 
että kaikki ovat tervetulleita NMKY:n 
toimintaan. Ketään ei torjuta esimer-
kiksi uskontoon taikka sukupuoleen 
liittyvistä syistä, ja jokaiselle pyritään 
löytämään hänelle sopiva paikka. 

Yhteistyö NNKY:n kanssa
Pääsihteerinä Jaakko on tehnyt yhteis-
työtä myös NNKY:n kanssa. Sama kris-
tillinen arvopohja on yhdistänyt, vaik-
ka organisaatioina NNKY:llä ja NM-
KY:llä on eronsa. Esimerkiksi ikäraken-

ne ja toimintamuodot ovat poikenneet 
toisistaan, kun NMKY on ollut selkeäs-
ti nuorisojärjestö ja NNKY naisjärjes-
tö.

  – NMKY:llä ja NNKY:llä on ollut 
yhteinen kansainvälinen Rukouksen ja 
maailmanyhteyden viikko vuosittain 
marraskuussa, jolloin paikallista yh-
teyttä on voitu rakentaa eri puolilla 
Suomea. Toivon, että yhteistyö kehit-
tyy nykyisestään ja löytää uusia muo-
toja.

Yhdessä olemme enemmän!

Ilona Yrjölä

M
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Rovasti Jaakko Koikkalainen on toiminut 15-vuotiaasta asti NMKY:ssä. Lapsen into pallopeliin 
johti eri vaiheiden kautta aina järjestön pääsihteeriksi asti.
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– Työskentelin lähes kymmenen vuot-
ta Afrikassa ja näin työssäni sen kuin-
ka yhteiskunnallisiin muutoksiin tar-
vitaan aina naisia. Maailma ei muutu, 
ellei kaikessa toiminnassa huomioida 
erittäin vahvasti naisten asemaa. Us-
konkin, että Suomi on saavuttanut hy-
vinvointivaltion aseman pitkälti sillä, 
että yhteiskuntamme on ollut varsin ta-
sa-arvoinen. Näen myös, että juuri NN-
KY:läisillä on paljon annettavaa nais-
asioihin liittyvissä kysymyksissä. 

Polku pääsihteerin tehtävään
– Koen että jokainen tehtävä on anta-

Kehitysyhteistyömaailmasta NMKY:n pääsihteeriksi

Afrikka opetti  
naisten merkityksen
Työurallaan eri kehitysyhteistyötehtävissä NMKY:n tuore pääsihteeri Juha Virtanen 
oppi, ettei todellisia muutoksia synny ilman naisia. 

nut eväitä seuraavaan. Nykyiseen teh-
tävään olen kasvanut kaikkien näiden 
vuosien varrella. 

  Leirit ja partio tulivat Juhalle nuo-
ruudessa tutuksi. Opintojen myötä Ju-
ha valmistui uskonnon- ja luokanopet-
tajaksi ja myöhemmin Juha väitteli vie-
lä kasvatustieteen tohtoriksi. Työkoke-
musta Juhalle on puolestaan kertynyt 
niin uskonnonopettajana kuin kehitys-
yhteistyön ja humanitaarisen avun eri 
asiantuntija- ja johtotehtävissä. 

  NMKY:n palvelukseen Juha siirtyi 
Suomen World Visionista, jossa hän toi-
mi varaohjelmajohtajana ja julkisen ra-

NMKY:n uusi pääsihteeri, kasvatustieteiden tohtori Juha Virtanen toiminut uskonnonopettaja-
na sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun eri asiantuntija- ja johtotehtävissä.     

hoituksen päällikkönä. Tätä ennen tu-
tuiksi ovat työn merkeissä tulleet esi-
merkiksi Helsingin diakonissalaitos ja 
Fida International.

Tehtävä yhteiskunnassa
Juha toivoo voivansa vaikuttaa siihen, 
että NMKY näkisi ajassa olevia muut-
tuvia ilmiöitä ja reagoisi niihin missios-
taan käsin mahdollisimman ketterästi. 

  – Toivon, että esimerkiksi lapsi tai 
nuori – joka kokee yksinäisyyttä, ulko-
puolisuutta ja kiusaamista – voisi löy-
tää NMKY:n piiristä turvasataman, jos-
sa voi kokea yhteenkuuluvuutta ja hy-
väksyntää sellaisena kuin on. Että hä-
nellä olisi nuorelle merkittäviä asioita, 
kuten ystäviä ja harrastuksia. 

Kaikki tervetulleita 
Juhan väitöskirjan aihe liittyi kristin-
uskon ja islamin kohtaamiseen. Aihee-
seen, joka on ajankohtainen nyt kun pa-
kolaisvirrat Lähi-idästä kulkeutuvat en-
tistä enemmän Suomea kohti.

  – Meillä on pian mahdollisesti 
50.000 uutta ihmistä kansakuntamme 
keskellä. On tärkeä miettiä, kuinka koh-
taamme maahan saapuvat turvapaikan-
hakijat, joilla on samat perustarpeet 
kuin meillä muilla. Siinä yhteydessä ha-
luan olla ammentamassa siitä koke-
muksesta, jonka sain itse ulkomailla 
asuessani.  

  – Pidän myös tärkeänä, että NM-
KY:ssä ollaan suvaitsevaisia ja hyväk-
sytään toiset sellaisina kuin ovat. NM-
KY:hyn kaikki ovat tervetulleita.

Ilona Yrjölä

Suomen NNKY-liitto kiittää Jaakko Koik-
kalaista pitkästä ja hyvästä yhteistyöstä, se-
kä toivottaa Juha Virtasen lämpimästi terve-
tulleeksi jatkamaan yhteistyötä. Siunausrik-
kaita vuosia kummallekin!
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Kasvaminen maaseudulla ja kaupungissa eroavat toisistaan monella eri tavalla. Lapsi saa erilaiset lähtökohdat elämälleen riippuen siitä,  
missä hän syntyy ja lapsuutensa viettää. Kasvuympäristönä kaupunki kilpailee maaseudun rauhallisuuden ja turvallisuuden kanssa.

Maaseudun rauhasta suurkaupungin  
sykkeeseen – Saran kasvutarina

Sosionomi-opiskelija Sa-
ra Leskinen on asunut 
maaseudulla lapsuudes-
saan ja nuoruudessaan, 

minkä jälkeen hän itsenäistyi ja 
muutti opintojen perässä kolme 
vuotta sitten Helsinkiin. Lapse-
na elämä maaseudulla oli tur-
vallista ja yhteisöllistä, sillä naa-
pureiden apuun pystyi luotta-
maan. Luonto oli myös pienen 
Saran sydäntä lähellä, ja lähi-
metsä tarjosikin loistavat mah-
dollisuudet leikkeihin. 

  Lapsen näkökulmasta maa-
seutu tarjoaa leikkiympäristön, 
jossa vain mielikuvitus on raja-
na. Sara kertoo ihmetelleensä 
kaupungin siirtolapuutar-
ha-alueita, sillä heillä maaseu-
dulla perunat kasvatetaan ihan 
omassa pihassa.

Tasapainoilua tutun ja 
tuntemattoman välillä
”Lapsena olin tyytyväinen elä-
määni maaseudulla, mutta ylä-
asteikäisenä huomasin, että en 
halua viettää loppuelämääni 
siellä”, Sara muistelee. Nuorena 
tietoisuus kaupungissa elämi-

sen mahdollisuuksista lisääntyi 
ja kriittisyys maaseudun elä-
mäntapaa kohtaan kasvoi. 

Maaseudulla riippuvuus 
vanhemmista korostuu, sillä 
julkinen liikenne on vähäistä. 
Välimatkat ovat pitkiä ja liikku-
minen paikasta toiseen on pit-
kälti vanhempien varassa. Mo-
pokortin saaminen helpottaa 
nuoren itsenäistymistä. Nuore-
na palveluiden tarve lisääntyy, 
jolloin maaseutu ei välttämättä 
vastaa nuoren tarpeisiin. ”Vuo-
sittaiset shoppailureissut lä-
himpään isoon kaupunkiin oli-
vat minun ja siskoni elämän ko-
hokohtia”, Sara kertoo nuoruus-
muistoistaan.

”Mitä tarkoittaa skutsi?”, Sa-
ra kertoo ihmetelleensä uusien 
koulukavereidensa puhetta Hel-
singissä. Sara halusi juuri Hel-
sinkiin, sillä se tuntui hienolta 
ja isolta kaupungilta, mutta oli 
kuitenkin sopivan ajomatkan 
päässä kotipaikkakunnalta. 
Vaikka muutto maaseudulta 
kaupunkiin oli unelmien täyt-
tymys, kohtasi Sara myös vai-
keuksia. Paikkakunnan vaihta-

minen voi olla alussa haastavaa, 
sillä perhe ja ystävät jäävät ko-
tipaikkakunnalle.

”Ensimmäinen syksy Helsin-
gissä oli omalla tavallaan rank-
ka, sillä tunsin olevani hiukan 
hukassa.” Vastoinkäymisistä 
huolimatta sopeutuminen hek-
tiseen elämäntyyliin kaupungis-
sa tapahtui hiljalleen uusien tut-
tavuuksien ja rutiinien myötä.

Ihmisillä säilyy usein jonkin-
lainen tunneside lapsuuden eli-
nympäristöön, jolloin ajoittais-
ta kaipuuta saattaa ilmetä. Paik-
kakuntaa vaihtaneelle itsenäis-
tyvälle nuorelle lapsuudenkoti 
on merkittävä, sillä perheen, ja 
lapsuuden sekä nuoruuden ai-

Parhaat paikat 
Keväthangille 
2016 varataan 

NYT!!

250 km Muonion 
parhaita latuja hiih-
dettäväksi, petipaik-
koja nukuttavaksi, 
maistuvaa kotiruo-
kaa syötäväksi, sau-
na saunottavaksi ja 
avanto uitavaksi, 

siitä on ensi kevään 
loma tehty! Kysy ja 

varaa paikat....

puh 0500 209 630 tai 
myynti@tunturikei-

mio.fi  

nnky@ywca.fi tai
09 434 2290.

Latuverkostoon voit 
tutustua täältä: www.
tunturi-lappi.fi/kartta/
muonion-latukartta/

Lähde mukaan! 

Jerisjärventie 320, 
99300 MUONIO

puh. 0500 209 630  
www.facebook.com/

tunturikeimio 
www.tunturikeimio.fi

www.ywca.fi 

Mitä  
tarkoittaa 
skutsi?
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Kasvaminen maaseudulla ja kaupungissa eroavat toisistaan monella eri tavalla. Lapsi saa erilaiset lähtökohdat elämälleen riippuen siitä,  
missä hän syntyy ja lapsuutensa viettää. Kasvuympäristönä kaupunki kilpailee maaseudun rauhallisuuden ja turvallisuuden kanssa.

Maaseudun rauhasta suurkaupungin  
sykkeeseen – Saran kasvutarina

Raiteet vievät tänä päivänä 
Saran niin omaan kuin 

lapsuudenkotiinkin. 

kana rakentuneet ystävyyssuh-
teet joutuu jättämään. ”Koulun 
ja työkiireiden lomassa on vä-
lillä mukavaa päästä rauhoittu-
maan lapsuuden maisemiin ta-
paamaan perhettä ja ystäviä”, 
Sara mietiskelee.

Maaseudun rauha vai 
suurkaupungin syke?
Kaupungissa palveluita on pal-
jon ja ne ovat lähellä. Toimivan 
julkisen liikenteen ansiosta liik-
kuminen on helppoa ja sitä op-
pii käyttämään nopeasti. Kau-
pungissa ihmiset tuntuvat ole-
van suvaitsevaisempia. Maaseu-
dulla omaperäisesti pukeutuvia 
saatetaan katsoa pidempään, 
mutta kaupungissa he sulautu-
vat joukkoon. Tekemistä ei ole 
vaikea keksiä, sillä kaupungissa 
tapahtuu koko ajan jotakin. 

Loppujen lopuksi ei voida 
määritellä, onko kaupunki vai 
maaseutu lapsen kannalta pa-
ras kasvuympäristö, sillä van-
hemmat ja lähipiiri vaikuttavat 
lapsen kasvamiseen enemmän 
kuin maantieteellinen sijainti. 
Molemmissa on omat hyvät 
puolensa, joten riippuu täysin 
ihmisestä, kumpi hänelle sopii 
paremmin. ”Tällä hetkellä tun-
tuu siltä, että olen tullut Helsin-
kiin jäädäkseni, mutta eihän si-
tä koskaan tiedä minne tulevai-
suudessa päätyy”, Sara kertoo 
naurahtaen.

  Ja skutsi, sehän tarkoittaa 
metsää.

Niina Itälinna, 
 Jasmin Jokinen, 

 Noora Kettunen, 
 Sara Leskinen, 
 Hanna Nerg & 

 Anna Liisa Karjalainen



12  NÄKYVÄ NAINEN◀

Maailmanluokan  
mestareita Valamossa
Itäsuomalaisen suvun yksityisko-

koelmasta on jälleen esillä Vala-
mon luostarissa sekä maailman-
luokan että Suomen kultakauden 

huipputaiteilijoiden töitä. Joensuun 
piispa Arseni, ansioitunut kuvataitei-
lija ja ikonimaalari itsekin, kokosi liki 
80 kristillisaiheista, korkeatasoista tai-
deteosta erään suvun yksityiskokoel-
masta. Ehtona oli suvun pysyminen 
tuntemattomana. Näyttely on jatkoa 
viime talven magneettina toimineelle 
Mestarin jälki I -näyttelylle, jonka nä-
ki yli 7 300 silmäparia.

Yllättäviä maailmanluokan  
taideteoksia
Rembrandtilta (1606–1669) on näyt-
teillä parikymmentä grafiikanteosta – 
yksistään niistä olisi saatu erittäin mer-
kittävä näyttely. Valamossa nyt esillä 
olevia teoksia ei ole nähty aiemmin 
Suomessa eikä ehkä koskaan myöhem-
minkään nähdä.

Taiteilijoiden ehkä kaikkein henki-
lökohtaisimman luomistyön tuloksena 
kristillinen taide synnyttää monia ky-
symyksiä. Miksi Pablo Picasson (1881–
1973) tuotannossa kristilliset työt ovat 
suhteellisen harvinaisia? Entä mikä in-
noitti Salvador Dalia (1904–1989) kris-
tillisen taiteen luomiseen? “Ateistises-
ta maailmankat-
somuksestaan 
huolimatta Pi-
casso tunsi jon-
kinlaista viehä-
tystä myös us-
konnollisiin ai-
heisiin. Töistä on 
aistittavissa 
eräänlainen 
tuonpuoleisen 
läsnäolo, joka an-
taa ilmeen ja sy-
vyyttä Picasson 
piirrosten vaihte-
leviin tyyleihin”, 
totesi näyttelyn 
esitellyt Jussi Sa-
volainen. 

Salvador Da-
lilta on näyttelys-

sä esillä mm. “Santiago el Grande” -öl-
jyvärimaalauksensa mukainen grafiik-
katyö. Dalin uskonnollisaiheisetkin 
työt sisältävät runsaasti symbolisia ele-
menttejä. Hiroshiman ja Nagasakin 
pommitusten jälkeen hän kiinnostui 
ydinfysiikasta. Mielenkiintoisena yksi-
tyiskohtana taiteilija on luonut työhön-
sä elementiksi atomipommin räjähdyk-
sen synnyttämän sienipilven, joka on 
muotoiltu kauniiksi jasmiinin kukaksi 
symboloimaan puhtautta.

Upeita kotimaisten  
mestareiden jälkiä
Kristilliset aiheet ovat olleet hyvin hen-
kilökohtaisia ja vaativia myös kotimai-
sille taiteilijoillemme.  Tästä esimerkki-
nä on marsalkka Mannerheimin lan-
komiehen Louis Sparren (1863–1964) 
sodan vuoksi kesken jäänyt triptyykki, 
joka kuvaa evakkoon joutumista. Hele-
ne Schjerfbeck (1862–1928) on esillä 
vaikuttavalla ja vaativalla teoksellaan 
”Ylösnousemus”, Ruotsinpyhtään kirkon 
alttaritauluksi tehty esityö vuodelta 
1896. Pariisissa hänen kanssaan työs-
kennelleen Maria Wiikin(1853–1928) 
nuorta Neitsyt Mariaa kuvaava upea 
Madonna huokuu mystiikkaa. Lisäksi 
Simberg, Gallen-Kallela, Järnefelt, 
Edelfelt, Rissanen, Pusa, Renvall, Mä-

kilä, Kaskipuro 
ja monet muut 
merkittävät suo-
malaiset taiteilijat 
ovat esillä harvi-
naisilla teoksil-
laan. 

Sirkka Vepsä   

Mestarin jälki II 
-näyttely on auki 
Valamon luostarin 
kulttuurikeskuksessa 
30.4.2016 saakka 
ti–la klo 10–17,  
su ja juhlapäivinä 
klo 12–17, ma sul-
jettu (ryhmille tilauk-
sesta). Pääsymaksu 
6 € / 5 €.    

Wiik: Madonna

Picasso: Corrida

Rembrandt: Kristus saarnaamassa
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NNKY:n ja NMKY:n Maailmanliiton  
maailmanyhteyden rukousviikko 8.–14.11.2015

Eläköön toivo
Etsimme toivoa maailmassa, jossa toivo tuntuu hiipuvan vaarallisen vähiin.  
Marraskuussa vietämme perinteistä rukousviikkoamme. Jeesus vakuuttaa,  
että ahtaissakin paikoissa on toivo läsnä.

”Viime vuoden rukousviikon 
jälkeen maailmalla on tapahtu-
nut paljon järkyttäviä asioita. 

Siksi tämä vuosi on ollut yksi vai-
keimmista vuosista aikoihin.

Tänä vuonna NNKY/NMKY:n ru-
kousviikko kutsuu meitä todistamaan 
maailmassa kärsittyjä tragedioita: 
terrori-iskuja, konflikteja, sotia, sai-
rauksia sekä lukemattomia ihmisoi-
keusloukkauksia. Lista on loputon! 
Mutta uskomme edelleen, että työl-
lämme on merkitystä. 

Meitä muistutetaan: ”Me olemme 
kaikin tavoin ahtaalla mutta emme 
umpikujassa, neuvottomia mutta em-
me toivottomia...” (2. Kor. 4:8). 

Siksi me emme anna periksi em-
mekä peräänny pahuuden voimien 
edessä”, toteavat maailmanliittojen 
puheenjohtajat Deborah Thomas 
Austin (NNKY) ja Peter Posner 
(NMKY).

Rukousviikon hartauden symbolina tänä vuonna ovat japanilaiset origami-kurjet, joi-
ta jaetaan hartauteen osallistujille rukouslapun kera. Paperikurjen teko-ohje löytyy 
mm. täältä: http://origamit.com/origami-kurki/

Rukousviikko



1. päivä: Kun olen  
masentunut ja onneton
Joudumme ajoittain kohtaamaan haas-
teita: saatamme sairastua, menettää 
rakkaan tai joutua taloudellisiin vaike-
uksiin. Vastoinkäymiset voivat ajaa 
meidät epätoivoon, oma ahdistus, me-
netys ja suru voivat hukuttaa meidät vi-
haan, epäuskoon ja kiukkuun. Alaku-
loisuus ja toivottomuus valtaavat mie-
len helposti.

Heikkouden hetkinämme Jumala an-
taa meille voimaa. Kärsimyksen ja ki-
vun keskellä kysytään, mikä antaa ener-
giaa ja innoitusta nousta sängystä päi-
vittäin. Vainon ja kuoleman uhkaa on 
käytetty pelottelemaan ihmisiä ja saa-
maan heidät antautumaan vihollisen 
valtaan. Työssämme joudumme koke-
maan uhkailua ja nöyryytystä. Me sel-
viämme kyllä tällaisista vastoinkäymi-
sistä. Löydämme innoituksen ja toivon 
siemeniä. Tiedämme sydämessämme, 
ettemme voi tinkiä työstämme. Saam-
me vahvuutemme tekemällä sitä, mikä 
on oikein.

Ei vaino eikä kidutuksen ja kuole-
man uhkakaan voita hyvää. Mikään ei 
estä meitä, ”ei korkeus eikä syvyys, ei 
mikään luotu voi erottaa meitä Juma-
lan rakkaudesta, joka on tullut ilmi 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Her-
rassamme.”(Room. 8:38–39).

    
Rukous
Rakas Herra, kuka muu voisi meitä 
auttaa maan päällä niin kuin sinä? 
Elämän haasteet pyyhkivät ylitsem-
me kuin tulvavedet, mutta olet luvan-
nut, ettet koskaan jätä etkä hylkää 
meitä. Me pidämme kiinni tuosta lu-
pauksesta tietäen, että sinä olet us-
kollinen Jumala eikä mikään voi kos-
kaan erottaa meitä rakkaudestasi. 

2. päivä: Diakonia... 
Teemmekö tarpeeksi?
Kreikan sana diakonia tarkoittaa muun 
muassa palvelua. Diakonit suorittavat 
kaikenlaisia opetus-, palvelu- ja sielun-
hoitotehtäviä.

Jos me kaikki tekisimme parhaam-
me, maailma olisi parempi, turvalli-
sempi ja onnellisempi paikka. Valitet-
tavasti liian usein hukkaamme tilaisuu-
den auttaa ja valaa toivoa kärsiville. 
Miksi emme auta?

Jeesus Kristus on luonut meille hy-
vän pohjan. Hänestä tuli sorrettujen 
vahva puolestapuhuja. Hän asetti itsel-
leen hyvin kunnianhimoisen tehtävän: 

”Herran henki on minun ylläni, sillä 
hän on voidellut minut. Hän on lähet-
tänyt minut ilmoittamaan köyhille hy-
vän sanoman, julistamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä saamis-
ta, päästämään sorretut vapauteen ja 
julistamaan Herran riemuvuotta.”  
(Luuk. 4:18–19). 

Meitäkin kutsutaan toimintaan. 
Tehtävämme on konkreettisin toimin 
haastaa sortavia järjestelmiä ja kantaa 
toivoa epätoivoiselle ihmisille. 

Rukous
Herra, olet kutsunut meidät palvele-
maan. Anna anteeksi, että olemme 
itsekkäästi keskittyneet mieluummin 
omien kuin lähimmäistemme tarpei-
den täyttämiseen. Opeta meitä pal-
velemaan tavallasi julistaen evanke-
liumia, vapauttamaan sorretut ja 
vangit ja eheyttämään heidät.

3. päivä: Kun 
luonnonvoimat tuhoavat
NNKY/NMKY:t ovat aktiivisesti mu-
kana katastrofiavun toimittamisessa 
kohteisiinsa. Yhdistykset ovat kuiten-
kin ylityöllistettyjä, koska niillä ei ole 
riittävästi henkilöresursseja, koulutus-
ta ja varusteita mennä vaikeille katast-
rofialueille.  Tarvitsemme lisää vapaa-
ehtoisia. Viimeisten 20 vuoden aikana 
4,4 miljardia ihmistä on kärsinyt luon-
nonkatastrofien aiheuttamista tuhois-
ta. Haasteemme on suojella ympäris-
töä, joka ruokkii meidät, pitää vedet 
puhtaina ja istuttaa metsiä.

Miten kohtaamme uudet sosiaaliset 
ja psykologiset haasteet, miten jaksam-
me pysyä myönteisinä? Katastrofien 
keskellä etsimme toivon siemeniä. On 
monia tapoja auttaa katastrofeista toi-
puvia yhteisöjä. Joskus voimme tarjota 
apua vain yhteisöille, mutta muina ai-
koina voimme auttaa yksilöitä toipu-
maan ja selviytymään. Voimme lähet-
tää vapaaehtoisia tai tarjota taloudel-
lista ja aineellista tukea. On tärkeää 
kohdella heitä arvokkaasti ja kunnioit-
tavasti silloinkin, kun kaikki on mene-
tetty. 

Rukous
Maa on Herran ja kaikki mikä siinä 
elää. Olemme luomuksesi ja elämäm-
me päivät on numeroitu kämmenel-
lesi. Opeta meitä laskemaan päiväm-
me niin että saisimme viisaan sydä-
men palvella sinua ja ihmiskuntaa.
 

4. päivä: Minut hakattiin!
Tänä vuonna julkaistussa YK-raportis-
sa väitetään, että huolimatta viimeisen 
20 vuoden aikana tapahtuneesta mer-
kittävästä sukupuolten välisen tasa-ar-
von edistymisestä, naisiin kohdistuva 
väkivalta ”jatkuu hälyttävän suurena”. 
Pelkästään tänä vuonna olemme kuul-
leet kauhistuttavia tarinoita raiskauk-
sesta ja väkivallasta eri puolilta maail-
maa. Islamilaiset ääriryhmät tekevät 
seksuaalista väkivaltaa sadoille tytöil-
le ja naisille. 

Kristilliset järjestöt ovat elintärkei-
tä toivon ja toiminnan tyyssijoina. His-
toriallisesti uskonto ja perinne ovat yh-
dessä ylläpitäneet sortavia rakenteita ja 
jopa rohkaisseet naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa. Aivan kuten Raamattua ja 
kirkkoa voidaan käyttää hallitsemisen 
välineinä, niitä voi käyttää tukemaan 
tasa-arvoa ja rauhaa perheen sisällä. 
Raamattu on lähde, joka pitää toivoa 
hengissä.

Luomiskertomuksessa mies vahvis-
taa, että nainen on luu hänen luustaan; 
ei vain samanarvoinen, vaan täsmäl-
leen samaa ainetta kuin hän. Vasta nai-
sen luomisen jälkeen luomistyö ”on hy-
vä”. Asenteet, jotka ylläpitävät miesval-
taa, johtavat lopulta naisiin kohdistu-
vaan väkivaltaan, joka tuomitaan itse 
luomisessa. Naiseen kohdistuva väki-
valta on siten väkivaltaa miestä itseään 
vastaan ja heikentää miestä itseään nai-
sen rinnalla.

Rukous
Isä, kosketa sydäntämme rakkaudel-
lasi. Opeta meille, miten olla lempeä 
ja hellä veljillemme ja sisarillemme. 
Olkoon ykseys ja rakkaus luomakun-
tasi perusyksikköjä. Olkoon nimesi 
ikuisesti ylistetty!

5. päivä: Nouse... ota lapsi 
ja hänen äitinsä ja paetkaa...
Vuonna 2013 noin 232 miljoonaa ih-
mistä, yli 3,2 prosenttia maailman vä-
estöstä, asui synnyinmaansa ulkopuo-
lella. Suurimmalle osalle näistä ihmi-
sistä maastamuutto on toiviotie ulos 
epätoivosta. Viime vuosikymmenen ai-
kana kansainvälinen muuttoliike on he-
rättänyt sosiaalisten ongelmien ja jän-
nitteiden kasvun sekä alkuperä- että 
vastaanottavissa maissa.

Lähtijöinä ovat usein nuoret, pysty-
vimmät ja pätevimmät. Se voi luoda 
epäsymmetrisen kaaren väestöraken-
teeseen ja jakaa perheitä jättäen van-
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hukset huolehtimaan itsestään yhä pa-
henevissa olosuhteissa.

Yksi suurimmista maahanmuuttaji-
en kohtaamista vaikeuksista on tuen ja 
kunnollisen kotouttamisen puute. NN-
KY/NMKY on kaikkialla maailmassa 
tarjonnut tukea sopeutumiseen. Ohjel-
mat tarjoavat muun muassa kielikurs-
seja, alueellista opastusta, oikeudellis-
ta ja työllistymistukea, sosiaalista ja 
kulttuurista sopeuttamista, turvallisia 
tiloja ja opastusta paikkoihin, joista 
maahanmuuttajat voivat hakea apua.

Ystävänä oleminen muukalaiselle ei 
ole koskaan ollut tärkeämpää kuin sil-
loin, kun muukalainen on ei-toivottu-
na maassa, jonka kieltä hän ei osaa, jos-
ta hän ei löydä työtä ja jossa hän ei osaa 
etsiä kenenkään apua.

Rukous
Jumala, kiitos katosta päämme pääl-
lä, puhtaasta vedestä, vaatteista yl-
lämme ja ruoasta lautasillamme. Pi-
dämme usein näitä perusasioita itses-
täänselvyytenä, vaikka monet tarvit-
sevat eivät niitä saa. Opeta meitä ole-
maan kiitollisia aina siitä, mitä olet 
antanut ja rauhasta rajoillamme.

6. päivä: Vaikka minä 
kulkisin pimeässä laaksossa...
Terrorismin kasvun vaikutuksista 
nuoriin on tullut huolestuttavaa, eri-
tyisesti köyhillä ja poliittisesti epäva-
kailla alueilla. Pelkästään tänä vuon-
na lukuisat sydäntä särkevät terrori-is-
kut viattomia ihmisiä vastaan ovat hal-
linneet uutisia. Al-Qaidan hyökkäys 
tammikuussa Charlie Hebdon toimi-
tukseen Ranskassa kiinnitti maail-
manlaajuista huomiota. Saman kuu-
kauden aikana, Boko Haram hävitti 
Bagan kaupungin Nigeriassa. Viime 
vuosina uskonnon nimissä tehdyt ter-
rori-iskut ovat johtaneet kuolemaan ja 
tuhansien pakoon.

Vaikka terrorismin luoma väkival-
lan pelko on riittävä syy huoleen, ehkä 
kaikkein huolestuttavinta on se, miten 
terroristit ovat tehneet nuorista sekä ri-
koksentekijöitä että väkivallan uhreja. 
Rekrytoijat käyttävät hyväkseen nuor-
ten marginalisoitumista, koska nämä 
tuntevat itsensä uhreiksi ja voimatto-
miksi omassa elämässään.

NNKY:n ja NMKY:n on vahvistetta-
va asemaansa nuorille turvallisena ti-
lana. On tärkeätä tarjota vaihtoehtois-

ta tilaa nuorille, jotka elävät epätoivos-
sa ja konfliktissa itsensä ja järjestelmän 
kanssa. Nuoremme eivät saa altistua 
ääriainesten ja fundamentalistiryhmien 
värvääjille.

Rukous
Vaikka minä kulkisin pimeässä laak-
sossa, en pelkäisi mitään pahaa, sil-
lä sinä olet minun kanssani. Sinä suo-
jelet minua kädelläsi, johdatat pai-
mensauvallasi. Herra, me turvaam-
me sinuun tietäen että sinä ohjaat ja 
suojelet jokaista askeltamme ja että 
sinussa tulevaisuutemme ja elämäm-
me ovat turvattuina.

Toim. Anne Lagerstedt

Rukousviikon täysi aineisto ja raamatunlu-
kusuunnitelma suomeksi käännettynä löyty-
vät osoitteesta: http://www.ywca.
fi/00011167-nnky-n-ja-nmky-n-rukousviikko. 
Aineiston voi myös pyytää paperikopiona 
liiton toimistolta p. (09) 434 2290.
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ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

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

 ep.nnky@gmail.com

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

HELSINGIN NNKY
➽		 Mechelininkatu 15 A 8
  00100 Helsinki
  p. 044 5944 528
  hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi
  Facebook: Helsingin NNKY
Toiminta Mechelininkadun toimiti-
lassa, ellei toisin mainita. Soita sum-
meria alaovella. Tervetuloa!
SOma SOppi - tyttöjen oma tila on 
avoinna Rastilassa, osoitteessa Ret-
keilijänkatu 3–7
Ti 13–14.45, 1.–5.-luokkalaiset tytöt, 
ke klo 15–17, 6.–7.-luokkalaiset tytöt
Harrastekerhoissa 7–13-vuotiaille 
kokkaillaan, leivotaan, näytellään ja 
askarrellaan. Kysy vapaita paikkoja 
toimistolta.
Muskarit 0–7-vuotiaille Agricolan 
kirkolla ke klo 14.30–18.30. Opettaja-
na MuM Heta Blom. Ilm. ja lisätiedot 
toimistolta.
Ompelutupa to klo 17–20. Ohj. Ma-
rika Karttunen. Teemallinen käden-
taitoilta: 5.11. Kortteja, 3.12. Pieniä en-
kelikoruja 

HÄMEENLINNAN NNKY
➽		 Saaristenkatu 19 B
  13100 Hämeenlinna 
  pj. Irja Appelroth
  p. 050 60 825 
  irja.appelroth@gmail.com
PopUp -kahvila teemalla “Seitse-
män sortin kahvila” syksyn ravinto-
lapäivänä 21.11. klo 12–15, Saaristen-
katu 19 B. Tarjottavat tehdään talkoil-
la. Tuotot Naisten Pankille. 

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.fi
  p. 050 387 8950 Satu Vilokkinen
  Toimisto avoinna 
  ma–pe klo 9–13
”Ripukasta rintasolki” nukkekodin 
tuunauskerho pe klo 16–19
Mimmejä maailmalta monikansal-
linen kerho 2.11., 14.12. klo 16. 
Joensuun NNKY:n joulujuhla 14.12. 
klo 18.
Gospeljumppa ti klo 18–19

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

 kerho
  Ajantasaiset lisätiedot 
  ohjelmasta verkkosivuilta

KAMALAT ÄIDIT
-VERTAISTOIMINTA
Uusi Kamalat äidit -ryhmä alkaa tam-
mikuussa. Vertaisryhmä murrosikäis-
ten lasten äideille kokoontuu NN-
KY:llä 20.1. alkaen joka toinen ke klo 
18. Tapaamisia yhteensä 10. Vertai-
sohjaajina Anu Honka ja Tarja Paa-
nanen.

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Runon ja sävelen iltapäivä: Py-
häinpäivän ajatusten äärellä su 1.11. 
klo 15
NNKY:n ja NMKY:n rukousviikon 
viikkomessu ke 11.11. klo 18 Keltin-
mäen kirkossa.
Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous su 15.11. klo 14
Partiolippukunta Reippaat Tytöt 
esittäytymässä. Esitys, kahvi ja vuo-
sikokous. 
Joulumyyjäiset ja keittolounas pe 
27.11. klo 11–14
Wanhan ajan joulujuhla su 13.12. 
klo 15

PIIRIT JA KERHOT
Avoin kohtaamispaikka ti klo 9–11, 
aamupala 5 euroa. 3.11. Koulu keskel-
le ei mitään, Mirja Knuuttila, 10.11 
ASAHI-terveysliikunta, Leena Aijas-
aho, 17.11. Jyväskylän Kalevalaisten 
Naisten toiminnasta, Annamari Mau-

konen, 24.11. NNKY:n väkivallaton 
viikko, 1.12. Tunne pulssisi! Emmiina 
Vertanen/ K-S Sydänpiiri ry, 8.12. Jean 
Sibeliuksen päivä.

Exodus-raamattupiiri to klo 15, oh-
jaajana pastori Heidi Watia. 29.10., 
19.11. ja 10.12.
Latinanpiiri ti klo 18, ohjaajana Pirk-
ko Sintonen. 10.11. ja 8.12.
Kirjapiiri I ma klo 13, Anita Särkkä ja 
Mirja Knuuttila. 9. 11. Karin Fossum, 
Carmen Zita ja kuolema, 7. 12. Emmi 
Itäranta, Teemestarin kirja
Kirjapiiri II ti klo 18, Pirjo-Liisa Sill-
gren, p. 050 499 4376. 
3.11. Victoria Hislop: Elämänlanka, 1.12. 
Minna Canth: Köyhää kansaa
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia pe klo 13, 6.11. ja 4.12., An-
nika Yli-Urpo ja Anna-Leena Pänkä-
läinen

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät ke klo 18;  4.11., 18.11, 2.12. ja 
16.12., Tanja Nieminen ja Anne Karp-
pinen
Ännälän Äx-naiset ma klo 17.15, 2.11. 
ja 7.12., Tanja Nieminen. Uusi toimin-
taryhmä nuorille ja työikäisille nai-
sille. Mietitään yhdessä mukavaa toi-
mintaa, josta iloa ja hyötyä tulisi 
muillekin.

LAPSET JA NUORET
NNKY:n pianotunnit ma ja ti ilta-
päivisin, kysy mahdollisia vapautu-
via paikkoja toiminnanohjaajalta.
Muskariryhmät vauvoista taaperoi-
hin NNKY:llä ke aamuisin, kysy toi-
minnanohjaajalta.

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Runon ja sävelen iltapäivä: Pyhäin-
päivä-teema su 1.11. klo 15  
Syyskokous su 15.11. klo 14. Syysko-
kousasiakirjat saatavilla toimistosta 
kaksi viikkoa ennen kokousta.
 
AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen ti klo 9–11, ohjelmallinen aa-
miainen 5 €
27.10. Aleksanteri Suuren jalanjäl-
jissä, Kaisa Rossi 
3.11. Koulu keskelle ei mitään, Mir-
ja Knuuttila 

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽		 pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909

ENGLANNIN KESKUSTELURYHMÄ 
kielitaidon ylläpitoon ja kehittämi-
seen. Tiedustelut liisa.hynynen@
pp.inet.fi

ITU-TYÖN PUHELINPÄIVYSTYS ma 
ja to klo 16–20, p. 040 518 8783, kes-
kusteluapua kriisiraskaustilanteessa 
ja raskaudenkeskeytyksen jälkeen.
AMIGAS-maahanmuuttajanais-
ten voimauttava vertaistukiryhmä 
alkaa marraskuussa. Tiedustelut 
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.fi

KUOPION NNKY
➽  pj. Mirkka von Bremen-Rahunen 

 Suokatu 22 B, 4.kerros 
 Keskusseurakuntatalo  
 70100 Kuopio 
 p. (017) 261 4500, 044 772 1928

LAHDEN NNKY
➽		 Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  ywca@phnet.fi
  www.nnkylahti.fi
  pj. Krista Karjalainen 
  p. 050 596 9645 

 Toimisto on auki ma–ke,  
 pe klo 9–15, to klo 12–18.

Kahden kompassi II 
Arvo UP! 12.11. ”Välittäminen”, vie-
raana Elina Lehdeskoski.  10.12. Puu-
rojuhla
Flow-jooga jatkuu ke klo 18
Sinkku-illat, nuorille parisuhde-
vinkkejä 
Vuosikokous ma 16.11. klo 17.00
Markkinakahvit joka kuukauden 
1. ke
Hyväntahdon kirpputoripöytä 
joulukuussa kirpputori Cetorissa

NNKY-palsta Siunattua pyhäinpäivää!
Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 

Nainen 6/2015 ti 3.11. mennessä 

osoitteeseen anne.lagerstedt@

ywca.fi, kiitos!

Väkivallaton viikko 25.11-2.12.Aineisto sivuillamme www.ywca.fi
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Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.

Savonlinnan NNKY:n naisporukka on kutonut ihastuttavia 
sukkia ja lapasia Pääkaupungin Turvakoti ry:n sukka- 
keräykseen. Suurkiitos teille kaikille!

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 
 www.ywca.fi,  
 –> paikallinen toiminta
 Jäsenillat srk-keskuksen yläsali to 
19.11 Nojatuolimatka Unkariin, ylia-
gronomi Bertalan Galambosi.
Teatterimatka Lahteen Myrskyluo-
don Maija -musikaaliin pe 6.11.
Joulujuhla to 10.12.
Tyttöjen (12–14 -v.) ikiomat iltapäi-
vät joka toinen torstai srk-keskuk-
sen kellaritilassa

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

OULUN NNKY
➽		 Asemakatu 15
  Käyntiosoite: Isokatu 15
  90100 Oulu
  nnky.oulu@co.inet.fi
  www.ywca.fi,  paikallinen 
  toiminta
  Käy tykkäämässä Facebookissa 

 www.kamalataidit.fi
  toiminnanohjaaja 
  Maarit Peltoniemi
  p. 040 751 4480, 0400 520 800
  maarit.peltoniemi@co.inet.fi
Käsityökerho ma klo 13. 
Kädentaitojen ryhmä ke klo 13. 
Monikulttuurinen naistenryhmä 
to klo 15–17. 
Hiljaisuuden rukoushetki to klo 18 
keskustan srk-talossa, Isokatu 17
Kellarikirppis ke ja to klo 16–18 Ase-
makatu 15. 
Kiinankielinen raamattutunti pe 
klo 18.30.
Sunnuntainyyttärit su 1.11. klo 17. 
Tuo tullessasi vähän makeaa tai suo-
laista; pienestä syntyy paljon! Kah-
vitellaan, jutellaan, jaetaan omas-
tamme. 
Lauluilta Oulun NNKY:llä ma 9.11. 
klo 18, Isokatu 15.  Kauneimpia hen-
gellisiä lauluja ja virsiä, Taina Voutilai-
nen. Kahviraha Liberian NNKY:n hy-
väksi. Keräyslupa: POL-2014-14800.
Sääntömääräinen syyskokous ke 
25.11.2015 klo 18 Oulun NNKY:llä. 
Joulurunoja ja glögiä 14.12. klo 18.
Joulumyyjäiset 19.12. klo 10–13.
Naiset yhdessä! Vierailemme Ou-
lun Ensi- ja turvakodin päiväryhmäs-
sä tekemässä käsitöitä ja askartele-
massa. Tule mukaan, p. 040 751 4480.  

Oulun NNKY:n toimistolla myytä-
vänä mm. NNKY-kasseja (á 8 euroa), 
NNKY-adresseja ja -kortteja.  

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.fi

TAMPEREEN NNKY
➽		 Hämeenpuisto 14 F 

 33210 Tampere 
 Ilm. ja tied. p. (03) 254 4000,  
 tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi  
 Toimisto, Puistosalit, Hilja- 
 huone, Siskolikan kahvila,  
 Itu-toimisto, Hämeenpuisto 14 
 Siskolikan olohuone,  
 Siskolikan koulutustilat,  
 Pamaus-partiotilat, Satakun- 
 nankatu 31 B-C, 3. Krs

Meitä kantaa Jumala naistentilai-
suus, Kalevan kirkon srk-sali, Liisan-
puisto 1. La 21.11. klo 14 Hannele Pel-
tokangas. 
Tunnetaitokoulutus klo18–20.30, 
Puistosali. Ti 27.10. Tietoa tunteista ja 
hyvästä mielestä, 3.11. Pelko, 10.11. Vi-
ha, 17.11. Suru. Kouluttajana RE-sie-
lunhoitoterapeutti, työnohjaaja, 
Psyk.EAT Päivi Niemi. Kurssin hin-
ta 150 e tai osissa 35 e/kerta. Il-
moittautuminen: paivi.niemi@tn-
nky.fi, p. 0400 946 285.
Lähetysilta 18.11. klo 18, Puistosali. 
Riitta Jaakkola ja Marjatta Muilu.
Resuinen ja rikas – naisten tera-
peuttinen kasvuryhmä (8 kertaa) alk. 
20.10. (jatkuu keväällä 2016), hinta 
250 €, tiedustelut Päivi Niemi.
Naisten hyvinvoinnin risteily Tal-
linnaan 21.–22.11. matkan vetäjänä ja 
ohjelmavastuussa Päivi Niemi. Hin-
ta 215 €, ilmoittautumiset p. 0400 
946 285 tai paivi.niemi@tnnky.fi. Ks. 
ohjelma www.tnnky.fi.

TOIMINTARYHMÄT 
Siskolikan kahvilassa
Harrastava iltapäivätoiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
The Tyttis -harrastuskerho Aleksan-
terin koulun 3.–5.-luokkalaisille ty-
töille pe klo 15–17.
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä ke 
klo 14, Pelipuiston seurakuntakoti, 
Hervanta.

ITU – NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystys-

puhelin Keskusteluapua vaikeassa 
raskaustilanteessa ja raskaudenkes-
keytyksen jälkeen ma–pe klo 9–21, 
p. 050 401 5567. Tampere: p. 040 832 
9001.
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua 
ja ilmaisia raskaustestejä, avoinna ti 
klo 12–16 ja to klo 12–18, Hämeenpuis-
to 14 F, 3. krs, p. 040 832 9001, itu@tn-
nky.fi
Vertaistukiryhmä abortin läpikäy-
neille alkaa 30.9. Ilmoittautuminen 
Outi Papunen p. 040 832 9001.

TOIMINTAA ÄIDEILLE  
JA LAPSILLE 
Siskolikassa Avoin kahvila yksin-
huoltajille tai muuten yksin lasten 
kanssa oleville to klo 10–13. Lasten-
hoito järjestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–13, Ca-
rola Jarske 
Nuoret äidit -ryhmä alle 20 -vuoti-
aille pe klo 11–13, Carola Jarske. Tie-
dustelut: Outi Papunen, p. 040 832 
9001

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

SOFIAN PYSÄKKI
Suomen kielen ja kulttuurin ope-
tusryhmät: ma-pe klo 9–11.45, Sata-
kunnankatu 31 C, 3. krs. Puhelinaika 
050 995 7696 ma–pe klo 10–10.30. 
Tiedustelut muina aikoina: sofian.
pysakki@tnnky.fi 

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sali, 
Heli Mäenpää
Gospel-liikuntakausi 31.8.–19.11. 
2015

PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnanka-
tu 31 B-C, 3. krs., Postiosoite Hämeen-
puisto 14 F; Partiosihteeri Marjatta 
Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.mui-
lu@tnnky.fi; lippukunnanjohtaja Hil-
ja Mäkinen, p. 040 506 0395, hilja.ma-
kinen@gmail.com; www.tampe-
reenlokit.fi

Välsignad Alla helgons dag!
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TURUN NNKY
➽		 Vähä-Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku 
  p. 0400 821 905
  tnnky@saunalahti.fi
  www.ywca.fi  paikallinen  

 toiminta Turun NNKY
  Tykkää myös Facebookissa.
Kerhojen ja tilaisuuksien kokoontu-
mispaikka on Vähä Hämeenkatu 12 
a ellei toisin mainita.
TimeLessBody ma klo 20–21. Cyg-
naeuksen koulun liikuntasalissa, 
Maariankatu 7, Tiina Holopainen 
p. 050 554 1661
Rouvakerho ti klo 13–14.30. Elma He-
lander ja Irene Limnell 
Englannin keskusteluryhmä ti klo 
16.30–18. Emily Hurd
Lauluryhmä ”Äänettömät” parit-
tomien viikkojen ti klo 18.15–19. Ant-
ti Ainola
Turun Naislaulajien kuoro ma  
klo 18–20 
Jouluaiheista askartelua 4.11. klo 
18–20
Ravintolapäivä 21.11. klo 12–15
Joulukorttipaja 4.12. klo 18–20. Eija 
Tähkäpää
Joulukahvit 13.12. klo 14.
Joulukorttinäyttely 23.11.–13.12. 
avoinna toimiston aukioloaikana.

VAASAN NNKY
➽		 Kirkkopuistikko 30 
  65100 Vaasa   
  pj. Arja Sillanpää 
  p. 040 516 1888
  arja.sillanpaa@gmail.com 
Ohjelmaillat klo 18.00 parittomina 
tiistaina.
Raamattupiiri klo 14.00 parillisina 
tiistaina.
Tarkkaile myös Pohjalaisen toimin-
tapalstaa.

VALKEAKOSKEN SEUDUN NNKY

➽		 pj.  Jaana Holm 
  p. 050 386 3372 

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

ÅBO KFUK
➽		 ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760 

NNKY 
-palsta               

Kirja Jeesuksesta. 
Kirjapaja

 ”Hän joka on. Kirja Jee-
suksesta” on evankelis-lute-
rilaisen kirkon yllätyslahja 
arkkipiispa Kari Mäkiselle, 
johon on koottu kirjoituksia 
arvovaltaisilta ja tunnetuil-
ta henkilöiltä. Mukana on 
myös juhlasankarin omia ru-
noja. Kirjoittajat kuvaavat 
omia ajatuksiaan Jeesukses-
ta ja uskosta. Kirja on eku-
meeninen yhdistelmä Jee-
sus-pohdiskelua sekä teolo-
gisia, taiteellisia ja yhteis-
kunnallisia pientutkielmia. 
Miten kävisi Jeesukselle työ-
paikkahaastattelussa kirkon 
virkaan? Tai kumpi on suo-
malaiselle pyhempi, Jeesus 
vai Mannerheim?

Kameli  
neulansilmästä.  
Lauri Thurén. 
Kirjapaja
 Eksegetiikan professori 
Lauri Thurén on kirjassaan 
”Kameli neulansilmästä – 
Jeesuksen vertaukset puh-
taalta pöydältä” asettanut 
Luukkaan evankeliumin ver-

taukset tarkan tutkimuksen 
kohteeksi. Mukana on myös 
eniten päänvaivaa tuottava 
vertaus väärästä talouden-
hoitajasta. Thurén ohittaa 
perinteiset tulkinnat ja kes-
kittyy siihen, miten kukin 
vertaus on suunniteltu vai-
kuttamaan juuri siihen kuu-
lijakuntaan, joka Jeesuksella 
on edessään. Kuka puhuu, 
kenelle ja missä tilanteessa. 
Thurén havainnollistaa kaa-
vioiden avulla vertausten lo-
giikan. Jeesus ei ehkä muut-
tanutkaan arkista teologiak-
si vaan teologian arjeksi.

Vartiotornin varjossa. 
Aila Ruoho. 
Atena
 Elämä Jehovan todistaja-
na on elämäntapa, joka voi 
olla turva tai painajainen. 
Aila Ruoho antaa kirjassaan 
”Vartiotornin varjossa. Toi-
senlainen totuus jehovanto-
distajuudesta” äänen 64 lah-
kosta eronneelle henkilölle, 
jotka yhteisö on hylännyt 
omilleen. Kirja on paitsi kos-
kettava kuvaus erilaisista 
kohtaloista niin myös erin-
omainen tietopaketti tästä 
salaperäisestä yhteisöstä.

Valonöörit. Sisäisen 
motivaation käsikirja. 
Frank Martela. 
Gummerus
 Filosofi FT Frank Marte-
la etsii onnellisuuden resep-
tiä tieteellisin menetelmin. 
Merkityksellinen elämä 
koostuu psykologisista pe-

rustarpeista, kuten kyvyk-
kyys, vapaaehtoisuus, lähei-
syys ja hyvän tekeminen. Ny-
kyään kiinnitetään huomio-
ta itsensä toteuttamiseen 
mutta läheisyyttä ja hyvän 
tekemistä ei juurikaan tueta. 
Tämä vähentää hyvinvoin-
tia, ja seurauksena on yksi-
näisyyttä ja pahoinvointia. 
Onnea on pitää huolta tasa-
painosta kaikissa edellä mai-
nituissa perustarpeissa.

Hausfrau.  
Kotona Sveitsissä,  
Liisa Helvel-Sibaja. 
Atena
 Jos naisen elämä muualla 
maailmassa kiinnostaa, voi 
lukea suomalaisen Liisa Hel-
vel-Sibajan kokemuksista 
maahanmuuttajana Sveitsis-
sä, jossa hän on asunut 14 
vuotta. Huumorilla höystet-
ty kertomus ”Hausfrau. Ko-
tona Sveitsissä” kutsuu luki-
jan pikkutarkasti säädeltyyn 
perhearkeen Zürichiin. 

Anne Lagerstedt

Kirjoja, kirjoja
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Staden och det urbana livet har 
blivit något av vår tids religi-
on. Den urbana normen har 
blivit ett generellt synsätt där 

täta miljöer, det vill säga urbana mil-
jöer, betraktas som det ”normala” och 
det som är självklart och också önsk-
värt. Andra platser betraktas som det 
”avvikande”. Staden kopplas samman 
med positiva värden som beskriver 
modernitet, framgång och utveckling. 
Andra platser kopplas ihop med helt 
andra värden. Oavsett om det är sant 
eller inte.

  Och det är precis detta som blir ett 
problem. Skillnader i hur vi beskriver 
olika platser blir lätt självuppfyllande. 
Vem vill bo eller bygga sitt företag på 
en plats som enligt gängse mening är 
en håla? Bättre då att försöka där alla 
andra tror att det finns möjligheter. På 
så sätt förverkligas våra föreställning-
ar och förstärks genom hur vi priori-
terar, rekryterar, fördelar, premierar, 

investerar, lokaliserar, planerar… Vi 
gör landsbygden till ett problem.

Hur vi låter normer styra
Att vi centraliserar våra myndigheter 
till de större städerna är ett tydligt ut-
tryck för ett urbant sätt att tänka. Vi 
vill att kontoren ska finnas där flest 
människor finns, trots att digitalise-
ringen aldrig har gett oss större förut-
sättningar att vara platsoberoende. Vi 
säger att det är effektivt med stora en-
heter, men i kalkylen räknar vi inte på 
vad en nedläggning betyder för orten 
man lämnar. Eller att de människor 
som flyttas inte får plats i befintliga lo-
kaler utan kräver större eller andra lo-
kaler. Med hyror som knappast är bil-
ligare. 

  Vi satsar gemensamma resurser på 
att lösa problem som uppstår på grund 
av trängsel. Det är en självklarhet. Att 
satsa gemensamma resurser för att lö-
sa problem till följd av gleshet är däre-

mot inte lika självklart. Så fungerar lo-
giken och vi ser resultaten i kapacitets-
utredningar och transportplanen.

Förändring börjar  
inom oss själva
Vi ska naturligtvis fortsätta att prata 
om statliga myndigheters centralise-
ringsiver och nedläggning av järnvägs-
linjer. Men vi måste också prata om det 
som ligger bakom. Om vilka normer det 
är vi låter oss styras av. Att utmana nor-
mer handlar om att utmana strukturer. 
Strukturer som mer eller mindre bärs 
upp av oss alla. Inte bara av stadsbor.

   Vill vi få till en förändring måste 
vi börja med oss själva. Så i morgon, när 
du kallar staden för motorn i regionens 
eller kommunens utveckling, stanna 
upp och fråga dig själv hur denna lik-
nelse påverkar dig och de i din omgiv-
ning.

Johanna Nilsson
Maria Lillieström

Vänd inte  
landsbygden ryggen
Vem vill bo eller bygga sitt företag på en plats som beskrivs som en tråkig håla? 
Den frågan ställer sig Johanna Nilsson och Maria Lillieström, som driver sajten 
Härifrån (www.harifran.nu) och älskar att utmana storstadsnormen i Sverige.
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Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua 
odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on 
antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti 

odottavat hänen ilmestymistään. 2 Tim. 4:7–8

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 
Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall 

ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.  
2 Tim. 4:7–8


