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KUVA: ANNE LAGERSTEDT

Takakannessa
Juhlaketju Lapista Helsinkiin on 
lähtenyt liikkeelle. Vielä ehtii 
mukaan järjestämään omaa ti-
laisuutta tai muuta vastaavaa. 

Näkyvä Nainen 2016 
NN 1: Juhlavuosi erikois-
numero 
• Aineistopäivä 19.1.
• Lehti ilmestyy 3.3.
NN 2: Syrjimättömyys
• Aineistopäivä 8.3.
• Lehti ilmestyy 21.4.
NN 3: Juhla 
• Aineistopäivä 12.4.
• Lehti ilmestyy 26.5.
NN 4: Hyveet
• Aineistopäivä 9.8.
• Lehti ilmestyy 22.9.
NN 5: Vaikuttaminen
• Aineistopäivä 27.9.
• Lehti ilmestyy 10.11.
NN 6: Suomi 100 v. 
• Aineistopäivä 2.11.
• Lehti ilmestyy 15.12.
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Triin Kilo ja Tuuli Raamat Hel-
singin NNKY:stä osallistuivat 
Väkivallattoman viikon mer-
keissä kynttiläkampanjaan Va-
loa, ei väkivaltaa.

Naisiin kohdistuvan väki-
vallan vastaista päivää vietet-
tiin 25.11. Valoa, ei väkival-
taa -kynttilätapahtumana 
koko maassa. Helsingin tilai-
suudessa oli hyvä henki. Mo-
net pysähtyivät tutustumaan 
Silent Witness -näyttelyyn 
tai rakentamaan Turvallisten 
talojen kaupunkia. Kolmen 
sepän patsas oli koristeltu 
oranssein kaulahuivein päi-
vän teeman mukaisesti. Ko-
va tuuli haittasi kynttilöiden 
sytyttämistä, joten odotettu 
valomeri jäi toteutumatta.

Sosiaalisessa mediassa 
kampanja onnistui erinomai-
sesti! Viikon aikana Faceboo-
kissa kävi katsomassa lähes 
100 000 ihmistä ja tykkäämi-

Valoa, ei väkivaltaa

siä oli yli 3 000. Erityisesti 
iloittiin, kun pääministeri Si-
pilä huomioi kampanjan 
Twitterissä. 

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 30.1.2016 klo 9.00–16.00 Joensuuhun. 
Koulutus järjestetään yhteistyössä Joensuun NNKY:n 
kanssa heidän tiloissaan (Malmikatu 2).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Kamalat äidit® -projektityöntekijä Minna Miettinen
minna.miettinen@ywca.fi, 046 923 5757
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Wow, vilken organisation 
vi är medlemmar i!

Det har gått en tid sedan KFUKs världsförbundsmöte i Bangkok, men 
jag ser fram emot att de beslut som togs ska synas i den verksamhet 
vi har här hos oss. Resolutioner om att arbeta för att kunna påverka, 
icke-diskriminering och en värld fri från kärnvapen godkändes. Vi 

röstade för att vi som organisation skall handla och reagera då det gäller konflik-
ten i Mellanöstern, våld mot kvinnor som jobbar inom sexindustrin och att lob-
ba för ett ökat ledarskap bland unga kvinnor.  

Världsmötet godkände KFUK-visionen ”Envisioning 
2035”. Visionen lyder fritt översatt ”År 2035, kommer 100 
miljoner unga kvinnor och flickor att förändra maktstruk-
turer för att skapa rättvisa, jämlikhet mellan könen och en 
värld utan våld och krig; ledande en hållbar KFUK-rörelse 
som är till för alla kvinnor.” UN Womens generaldirektör, 
vice generalsekreterare Phumzile Mlambo-Ngcuka sade i 
sitt tal att det finns stora möjligheter, större än tidigare, i vår livstid att situatio-
nen för kvinnor och flickor kommer att ändras. Mötet godkände planen för 2016–
2019. Planen är ett steg i riktning mot 2035:s visioner. Under dessa fyra år kom-
mer fokus att ligga på unga kvinnors ledarskap, kvinnors rättighet och hållbar-
het. 

I kväll då jag och några andra tog emot de 20 kvotflyktingar 
som fått sin hemkommun i Mariehamn hoppas jag att målen 
för 2035 om en mer rättvis värld ska uppfyllas. För deras skull 
och för så många andra ute i världen som flyr hoppas och ber 
jag för en värld utan våld och krig.

2015 lider mot sitt slut och tar sikte på jubileumsåret 2016. 
Förbundet och några lokalorganisationer fyller 120 år i näs-
ta år. Wow, vilken organisation vi är medlemmar i! Vilket fan-
tastiskt arbete kvinnorna före oss måste ha åstadkommit för 
att ta oss till dagens position. Vi har kommit en lång väg gäl-
lande kvinnors rättigheter. Ännu finns det jobb framför 
oss, men håller vi visionen för 2035 i sikte så tror jag 
att vi kan lyckas. 

Ulrika Holmlund
Förbundet KFUK:s viceordförande

Suomennos liiton sivuilla www.ywca.fi

Jag hoppas och 
ber för en värld 
utan våld och krig

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 
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NNKY ja kumppanit

Suomen Ekumeenises-
sa Neuvostossa aloitti 
juuri viisivuotiskauten-
sa pääsihteeri Ma-
ri-Anna Pöntinen. Eu-
roopan Kirkkojen 
Konferenssi valitsi 
suomalaisen pääsih-
teerin Brysseliin, 
SEN:in johdosta juuri 
väistyneen isä Heikki 
Huttusen. 

Vahdinvaihto 
Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
(SEN) uutena pääsihteerinä aloit-
ti 1.11. pastori, TT Mari-Anna 

Pöntinen. Hän on toiminut Lähetysseu-
ran työssä Botswanassa Woodpeckerin 
teologisessa seminaarissa ja Lähetysseu-
ran vastaavana kouluttajana ja kansain-
välisen työn koulutuspäällikkönä.  SEN:n 
entinen pääsihteeri isä Heikki Huttu-
nen siirtyy Euroopan Kirkkojen Konfe-
renssin (EKK) uudeksi pääsihteeriksi. 

Rovasti Heikki Huttusen uusi työ 
Brysselissä alkaa ensi vuoden alussa. 
EKK:iin kuuluu tällä hetkellä 114 jäsen-
kirkkoa. Tällä hetkellä EKK keskittyy 
muun muassa kysymyksiin uskonnon-
vapaudesta, siirtolaisuudesta ja EU:n 
työlainsäädännöstä.

Kristittyjen yhteyteen
Euroopan Kirkkojen Konferenssi syntyi 
kylmän sodan aikana 1959 pitämään yh-
teyksiä erityisesti itä- ja länsieurooppa-
laisten kirkkojen kesken. Tavoitteeksi 

muodostui kirkkojen ykseyden edistämi-
nen ja niiden yhteisen todistuksen vah-
vistaminen. EKK:n jäseniä Suomessa ovat 
luterilainen ja ortodoksinen kirkko.

Vuonna 1917 perustettu SEN on kirk-
kojen ja kristillisten yhteisöjen yhteis-
työelin. Sen jäseniksi voidaan hyväksyä 

yhteisöjä, jotka Raamatun mukaan tun-
nustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja 
Vapahtajaksi ja jotka sen vuoksi pyrki-
vät yhdessä täyttämään yhteistä kutsu-
mustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen kunniaksi.

Toim. Anne Lagerstedt
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Ylistyslaulua ja heijastimia

Pimeän syyskuisen lauantai-illan virkis-
tykseksi tarjosi Etelä-Pohjanmaan NN-
KY jäsenistölleen pienellä omakustan-

nushinnalla voimaannuttavan konserttielä-
myksen Seinäjoen Uimahalli-urheilutalolla. 
Kaupunkiin oli saatu Nordic Praise -konsert-
ti, Higher Ground Praise -yhtye ja Pekka Si-
mojoki. Yhdistyksemme osallistui konsertin 
lisäksi myös omalla esittelypöydällä. Jaossa 
oli esitteitä, lehtiä, kyniä ja heijastimia. 

  Osallistumisen tarkoitus oli ensisijaises-
ti jäsenistön virkistys, mutta aina pitää käyt-
tää tilaisuus maailmanlaajuisen naisjärjes-
tömme esittelyyn. Kaunis pöytämme houkut-
teli ihmisiä katsomaan ja juttelemaan ja tule-
maan yhdistyksen jäseneksi. Konsertti oli vah-
va ja voimaannuttava. Kannattaa olla NNKY:n 
jäsen. 

Kuva ja teksti: Pirkko Takala

Varapuheenjohtaja 
Pirkko Raitila tarjosi 
konserttiyleisölle 
heijastimia ja kutsui 
jäseniksi NNKY:hyn.
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Työryhmä Lohjan ekumeeniset 
naiset taustaseurakuntineen se-
kä kolme lohjalaista koulua pal-

kittiin vuoden 2015 Ekumeeninen teko 
-tunnustuksella. Lohjalla naisten eku-
meeninen työskentely on syntynyt 
Maailman rukouspäivätoiminnan 
(MRP) ympärille. Kirkkovaellus on hy-
vä esimerkki hyvän yhteishengen he-
delmistä.

Tunnustus annettiin Risti – voiton-
merkki -koululaisten ekumeeninen 
vaellustapahtumasta, joka toteutettiin 
Lohjalla 6.5.2015. Perusteluissa Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston (SEN) 
hallitus toteaa, että ekumeeninen vael-

lus on ennakkoluuloton aloite, joka 
vahvistaa seurakuntien yhteistyötä 
koulun kanssa ja edistää oppilaiden 
oman uskonnon näkyvyyttä ja sen ope-
tusta koulussa. 

Vaellukseen osallistui n. 100 oppi-
lasta, jotka tutustuivat kuuteen Lohjan 
keskusta-alueella sijaitsevaan kristilli-
seen seurakuntaan. Oppilaille annet-
tiin tehtävävihkonen, johon jokainen 
seurakunta oli laatinut kolme kysymys-
tä. Näihin oppilaat saivat vastaukset 
esittelyn aikana. Lisäksi vihossa kerrot-
tiin kuusi kristinuskon yhteistä perus-
asiaa. 

Toim. Anne Lagerstedt

Koululaisten ekumeeninen 
vaellus palkittiin

Unga vuxna har blivit fullvuxna 
och fyllt 45 år i oktober. Det 
var 14 unga kvinnor från Hel-

singfors KFUK i plus 30 årsåldern som 
1970 samlades på Hotell Helkas restaur-
ang. Efter arbetsdagen var det lämpligt 
att äta tillsammans och samtidigt lyss-
na på ett föredrag om någonting aktu-
ellt i samhället. Det här är ett litet ax-
plock av våra gäster: Marianne Laxén, 
Astrid Thors, Birgitta Boucht, Kar-
mela Belinki, Anna- Lisa Jakobson, 
Carola Envall, Sara Torvalds, Eili Er-
velä-Myreen, Eva Stockmann, Mari-
anne Falck, Margit Lindeman, Nytte 
Ekman, Ulla-Maj Wideroos, Kaikka 
Wäxby, Bi Hagman, Carita Åkerberg, 
Lili-Ann Junell men under åren har 
det blivit många många fler. Vågar man 
ens försöka räkna ut hur många gäster 
vi haft och hur många fina föredrag vi 
hört: ca 8 gånger i året under 45 års tid. 

Vi fortsätter att träffas och försöker 
hålla lite koll på dem som inte alla gång-
er kan vara med. Tre bor nu i Österbot-
ten och tre har avlidit. Till jubileums-
middagen kunde fem av oss komma till 

Koululaisten vaelluksen logona on lohja-
laisen Veikko Happosen suunnittelema 
Virkkalan risti, joka on saanut ideansa 
Lohjan Virkkalassa sijaitsevasta Kastläh-
teen rististä. Kastlähteellä on perimätie-
don mukaan kastettu ensimmäiset lohja-
laiset kristityt vuonna 1202.

Femklubben 45 år

middagen, på samma ställe där vi sam-
lats de senaste åren. 

Vi firade med att skåla i förenings-
lokalen och fick en representant för 
Weleda som berättade om ekologiska 
hudvårdsprodukter som framställs på 

naturlig väg. Vi gick därifrån med var 
sin lilla påse med dyrbara krämer. På 
Hotell Helkas restaurang åt vi en tre-
rätters middag med ambrosiatårta till 
kaffet. 

Rea Anner

Nedre raden fr.v. Gretel ”Tette” Schalien och Helmi Peedu, övre raden fr.v. Marianne 
”Mejan” Palmgren, Rea Anner och Sirkka Suokas.
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Yhteistyössä on voimaa, 
sanotaan. Ja kuinka 
paljon voimaa on, kun 
yhteistyötä harjoitetaan 
120 maassa toimivan 
NNKY:n toimesta. 

Lokakuussa sadat naiset eri 
puolilta maailmaa kokoontui-
vat lähes viikoksi Bangkokiin 
NNKY:n Maailmanneuvoston 

kokoukseen jakamaan kokemuksia ja 
käytäntöjä sekä pohjustamaan tulevia 
vuosia, parempi tulevaisuus tavoittee-
naan. 

Ennätysmäärä nuoria 
vastuuhenkilöitä
Viikon aikana äänestettiin seuraavan 
nelivuotiskauden vastuuhenkilöistä, 
kuten hallituksen puheenjohtajasta ja 
hallituksen jäsenistä. Merkille panta-
vaa on, että nyt valitun ja jokaista man-
nerta edustavan hallituksen jäsenistä 
jopa 60 prosenttia edustaa alle 30-vuo-
tiaita nuoria.

Vastuuhenkilöiden lisäksi äänestet-
tiin esimerkiksi yhdistyksen sääntöjen 
sanamuotojen muutosehdotuksista se-
kä erilaisista kannanotoista. Esimerkik-
si Kanada ja Australia esittivät lausel-
maa, jonka kautta saataisiin uuden 
20-vuotisstrategian tueksi asianajo- ja 
koulutussuunnitelma, ja Japani ja Ete-
lä-Korea esittivät ydinvoiman vastaisen 
lauselman. Lisäksi esiteltiin Nuorten 

Suomalaiset 
aktiivisesti mukana
Suomella oli kuusi äänioikeutettua de-
legaattia. Se on enimmäismäärä, mikä 
kertoo siitä, että Suomen NNKY-liitto 
on huolehtinut kaikista vaadituista vel-
voitteista. Lisäksi kokoukseen osallis-
tui joukko tarkkailijoita.

Suomen edustajat pitivät viikon ai-
kana kolme erityyppistä työpajaa. Esil-
lä oli Suomen NNKY-liiton sijoitustoi-
minta (Hotelli Helka) ja Kamalat äidit® 
-vertaisryhmät. Lisäksi pääsihteeri Pir-
jo-Liisa Penttinen piti työpajan, jossa 
keskityttiin uskonnon ja ihmisoikeuk-
sien yhteneviin periaatteisiin. 

NNKY:n Maailmanliiton hallitus-
kauttaan päättävä Tampereen pormes-

naisten foorumilla alkunsa saanut 
Nuorten naisten johtajuus -lauselma, 
jonka tavoitteena on lisätä nuorten 
naisten osallisuutta sekä parantaa su-
kupolvien välistä yhteistyötä. Edellä 
mainitut lauselmat sekä Suomen jo en-
nalta allekirjoittama lauselma syrjin-
nän ennaltaehkäisemiseksi ja poista-
miseksi menivät äänestyksissä läpi.

Tulevaisuuteen 
tähyämistä
Rohkea ja uudistava johtajuus -teema 
suuntasi ajatukset aina jopa kahden-
kymmenen vuoden päähän. “Vuoteen 
2035 mennessä 100 miljoonaa nuorta 
naista ja tyttöä muuttaa valtarakentei-
ta sekä luo oikeudenmukaisen, tasa-ar-
voisen ja väkivallattoman maailman; 
he johtavat kestävää, kaikkien naisten 
NNKY-liikettä”, todettiin viikon päät-
teeksi.

NNKY:n Maailmanneuvosto hyväk-
syi strategiset puitteet sekä talousarvi-
on seuraavalle nelivuotiskaudelle. Kes-
keisiksi toimenpiteiksi vision toteutta-
miseksi määriteltiin kolme painopis-
tealueetta: nuorten naisten johtajuus, 
naisten oikeudet sekä kestävyys. 

  Terveiset NNKY:n Maailmanneuvoston kokouksesta

Yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta

NNKY:n Maailmanneuvosto 2015

Kokouspäivät olivat pitkiä 
ja työntäyteisiä.
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Nuoret naiset toivovat:
Luottamusta, vastuuta ja ohjausta
 Sukupolvien välinen johtajuus? Ti-
laa nuorille naisille? Turvallinen toi-
mintaympäristö? Kuinka vanha on 
nuori nainen? NNKY-identiteetti? 
Mentorointi? Ihmisoikeudet?

Muun muassa tällaisia asioita poh-
dittiin Bangkokin NNKY:llä pidetyl-
lä ja NNKY:n Maailmanneuvostoa 
edeltävällä kaksipäiväisellä Nuorten 
naisten foorumilla. Paikalla oli sata-
kunta korkeintaan 30-vuotiasta nuor-
ta naista eri puolilta maailmaa jaka-
massa kokemuksia ja tuntemuksia. 

Ihmisoikeudet ja niiden toteutu-
minen voivat tuntua Suomesta käsin 
varsin kaukaiselta aiheelta. Meillä Eu-
roopassahan on kaikki hyvin – eikö? 
Kun Euroopan nuoret naiset sitten 
asettautuivat hetkeksi pohtimaan ih-
misoikeuksien toteutumisen haastei-
ta omassa maassaan, vastaukset yllät-
tivät kuulijat itsekin: naisiin kohdis-
tuva väkivalta, palkkaepätasa-arvo ja 
palkattoman kodin- ja lastenhoito-
työn epätasainen jakautuminen. Sa-
malla keskusteluun nousi myös Eu-
roopan sisäinen elintasoero Itä- ja 

Länsi-Euroopan välillä.
Sukupolvien välisen yhteistyön 

kärkiaiheena oli erään puhujan viisas 
lausahdus: ”Sukupolvien väliseen yh-
teyteen kuuluu paitsi se, että nuoriin 
naisiin luotetaan ja että heille anne-
taan vastuuta, myös se, että heille tar-
jotaan aidosti ja riittävästi ohjausta ja 
tukea uusissa vastuutehtävissään. 
Miksi keksiä hyviä toimintatapoja uu-
destaan, jos ne voi välittää eteenpäin, 
sukupolvelta toiselle?”

Kuva ja teksti: Veera Lupunen 

Delores pitää kädessään kylttiä, jossa toteaa: ”Minua 
käytettiin seksuaalisesti hyväksi 4–15-vuotiaana. 
79-vuotiaana löysin ääneni.”  

  Terveiset NNKY:n Maailmanneuvoston kokouksesta

Yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta

Vas. Ulrika Holmlund esitteli 
Kamalat äidit® -projektia 
kiinnostuneelle yleisölle.

tari Anna-Kaisa Ikonen alusti ja juon-
si paneelin, jossa esimerkiksi burmalai-
nen poliitikko ja Nobelin rauhanpalkin-
non saanut Aung San Suu Kyi välitti 
tervehdyksensä videon välityksellä. 

Tutustumisvierailut
Ennen varsinaista kokousviikkoa tar-
joutui mahdollisuus tutustua Suomen 
Lähetysseuran ensikotiin, Armon ko-
tiin. Tutustumiskäynti oli monin ta-
voin antoisa. Vierailun aikana tutus-
tuttiin ensikodin tiloihin sekä kuultiin 
sen toiminnasta. Lisäksi saimme var-
sin kattavan tietopaketin thaimaalais-
tyttöjen ja -naisten asemasta. Selvisi 
esimerkiksi, että Thaimaassa vanhin 
tytär on vastuussa perheensä elättämi-
sestä. Tämän seurauksena tytär saat-
taa esimerkiksi hakeutua naimisiin län-
simaalaisen miehen kanssa tai päätyä 
prostituoiduksi.

Yhden työpajan yhteydessä oli myös 
mahdollista vierailla Bangkokin NN-
KY:n päiväkodissa, joka noudatti Mon-
tessori-metodia sekä nojasi vahvasti 
kristillisiin arvoihin. 

Teksti ja kuvat: Ilona Yrjölä

Osa Suomen NNKY-liiton paikallisyhdistyksistä 
on vuosien varrella tukenut Bangkokissa 
toimivaa ensikotia.

Vas. Suomea edusti joukko, johon kuului Suomen 
NNKY-liiton työntekijöitä, hallituksen jäseniä ja 
Hotelli Helkan työntekijä.
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NNKY:n Maailmanneuvosto 2015

Mentorointi on
luottamuksellinen 
ihmissuhde, jossa
jaetaan johtajuutta
jaetaan ymmärrystä
jaetaan asiantunti-
jaosaamista
yhteiseksi hyväksi

 Yksi maailmanlaajan NNKY-liik-
keen ajatuksista on sukupolvien väli-
nen johtajuus. Osallistuin Maailman-
neuvostossa mentorointi-työpajaan, 
jossa Myanmar, Nepal ja Sri Lanka esit-
telivät mentorointimalliaan. Siinä ko-
keneet naiset, joista useat ovat työnte-
kijöitä, siirtävät järjestelmällisesti osaa-
mistaan osana työtään nuoremmille. 
Tähän saadaan myös koulutusta.

Mentori ja mentoroitava suunnitte-
levat mentoroinnin yhdessä ja tapaavat 
noin kerran kuussa. Tapaamisessa kes-
kustellaan sen hetkisestä tilanteesta, 
suunnitellaan kuinka edetään, jaetaan 
tuntemuksia, haasteita ja etsitään rat-
kaisuja yhdessä. 

Myanmarilainen Jewel Tapa kertoi 
oppineensa mentoriltaan paljon; muun 
muassa johtamista, verkostotyötä, vies-
tintätaitoja, päätöksentekoa, ongelman-
ratkaisua, kriittistä ajattelua, itseluot-
tamusta ja ennen kaikkea mentorointi-
taitoja.

– Ennen istuin aina takana ja olin 
hiljainen ja ujo. Mentoroinnin jälkeen 

Mentorointi osana sukupolvien 
välistä johtajuutta 

en ole enää pelännyt julkista puhumis-
ta vaan nykyään rakastan muun muas-
sa mahdollistamista, Tapa kertoo.

Mentorointi omassa 
paikallisyhdistyksessä
Mentorointi on yksi keino luoda NN-
KY-liikkeelle jatkuvuutta ja kestävyyt-
tä, koska mentoroinnilla voidaan sito-
uttaa uusia naisia mukaan toimintaan. 

Samalla tiedot ja taidot eivät häviä vaan 
siirtyvät eteenpäin. Mentorointi luo 
liikkeelle kestävyyttä, koska sitä hyö-
dyntämällä eri-ikäiset naiset tutustu-
vat toisiinsa paremmin. Mentoroinnil-
la luodaan turvallista tilaa, jossa jokai-
nen tuntee tulevansa hyväksytyksi 
omana itsenään, kaikkien mielipiteitä 
kunnioitetaan ja asioista keskustellaan 
avoimesti. Mentorointisuhteessa saa ol-
la oma itsensä. 

Tulevaisuuden haaveena on, että 
mentorointimallista tehtäisiin viralli-
nen, jolloin mallia voisi muokata eri 
maiden käyttöön sopivaksi.

Bonnie Fatio rohkaisee käyttämään 
mentorointia omassa yhdistyksessä: – 
Malli siihen on olemassa, se ei ole täy-
dellinen, mutta on todistettu toimivak-
si. Kun etsitte mentoria, niin muista-
kaa, että tapaamisiin voi käyttää muun 
muassa skypeä! Mentorointi luo ym-
märrystä kun asioita jaetaan yhdessä, 
se sitouttaa ja tuo uusia tapoja ajatella 
myös meille vanhemmille.

Katri Jussila

Maailmanneuvoston aamuhartauk-
sissa kuultiin myös eri kirkkojen 
edustajia. Nora Bandixen (vas.) ja 
Pirjo-Liisa Penttinen vastasivat koko-
naisuudesta. Bangkokin luterilaisen 
raamattukoulun opettaja Katariina 
Kiilunen (oik.) toi mukaanaan opis-
kelijoidensa äänen akai-heimosta  
(kuva oik.) torstaiaamuna. 
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Nyt tiedän mihin 
kaikkeen naiset pystyvät
Helkan työntekijöillä oli mahdolli-
suus hakea mukaan NNKY:n Maail-
manneuvoston kokoukseen. Olin on-
nellinen, kun minut valittiin edusta-
jaksi. 

Lähtö oli jännittävä. En tuntenut 
muita kuin ulkonäöltä. Thaimaan NN-
KY:n edustajat ottivat meidät vastaan 
jo lentokentällä. Hotelliin saavuttaessa 
suomalaiselta respatytöltä putosi leuka 
lattiaan hotelliaulan vaikuttavuudesta. 
Tosin suomalaisilta sain heti kehuja, 
kun sisäänkirjautuminen ei sujunut 
niin helposti kuin Helkassa. 

Seuraava päivä alkoi rytinällä. Sadat 
naiset loivat uskomattoman energian, 
varsinkin pakattuna samaan konferens-
sihuoneeseen. Eri maiden edustajat saa-
puivat paikalle omaa maataan edusta-

Enni Riukulehto 
(Jyväskylän 
NNKY, vas.), 
Veera Lupunen 
ja Katri Jussila 
(Helsingin 
NNKY) sekä 
Oona Hytönen 
(Hotelli Helka) 
edustivat 
juhlaelegans-
sissaan 
Thaimaan 
prinsessan 
vieraillessa.

vaa kangasta kantaen, meillä tietenkin 
oli Marimekkoa. Laulua ja tanssia riit-
ti ja lämmin tunnelma oli käsin koske-
teltavissa. Sitten päästiinkin itse asiaan. 
Eteneminen oli nopeaa ja tämä antoi-
kin osviittaa siitä kuinka hektinen viik-
ko oli edessä. 

Teen työtä 
jolla on tarkoitus
Päivät kuluivat kuin siivillä. Useimmi-
ten sitä löysi itsensä konferenssihallis-
ta seuraamasta äänestyksiä tai kuunte-
lemassa puheenvuoroja, vieraspuhuji-
en kiehtovia tarinoita tai NNKY:n jä-
senten omakohtaisia tarinoita. Osallis-
tuin erilaisiin työpajoihin, joissa opin 
lisää naisiin kohdistuvista epäkohdista 
ja naisten tilanteesta eri maissa. Lisäk-

si oli illallista kunniavieraan kanssa se-
kä erilaisia teemailtoja päivittäisen 
puurtamisen ohella. 

Olen aina tiennyt minkä eteen ja ke-
nelle teen töitä Helkassa, mutta nyt se 
kaikki kiteytyi ja kirkastui. Naisena 
koin suurta voiman tunnetta; nyt tie-
dän vahvemmin mihin kaikkeen naiset 
pystyvät ja minkä takia menen töihin. 
Haluan omalla toiminnallani antaa 
näille kaikille hyville teoille ja ajatuk-
sille mahdollisuuden tulla todeksi. 
Vaikka se kuinka kliseiseltä kuulostaa-
kin, teen työtä jolla on tarkoitus. 

Oona Hytönen 
Hotelli Helkan 

vastaanottovirkailija
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Järjestöpäivillä voimaannuttiin 
sekä henkisesti että fyysisesti
Nauru raikui, kun naiset opettelivat itsepuolustus-taitoja, kun taas toisella kurssilla moni pyyhki 
vaivihkaa muutamia kyyneleitä. Järjestöpäivät Helsingissä tarjosivat monenlaista toimintaa, 
hengenravintoa unohtamatta. Saimme myös Turun NNKY:n yhdessä Åbo KFUK:n kanssa 
toivotuksen tervetulleeksi 30.9.–2.10.2016 seuraaville järjestöpäiville.

Lauantai-iltana palkittiin 
kolme parasta yhdistystä 
jäsenhankinnassa. Viime 
vuoden jäsenhankinnassa 
ansioituivat Lapin NNKY, 
Savonlinnan NNKY ja 
Helsingfors KFUK, josta Pia 
Öhman kävi pokkaamassa 
palkinnon. Koko maailman-
laajuisen NNKY:n tavoite on 
vuoteen 2035 mennessä 
kerätä satamiljoonaa jäsentä. 

Itsevarma olemus ja valp-
pauden osoittaminen ovat 
ensimmäinen askel naisen 
itsepuolustuksessa, sillä 
roisto etsii aina helpoim-
man kohteen. Jarmo 
Österman opetti innostu-
neelle ryhmällemme 
monia tapoja torjua hyök-
käys. Kurssille osallistujille 
ojennettiin henkilökohtai-
set diplomit ja paikallis-
yhdistykset saivat mu-
kaan viemisinä Österma-
nin kirjan Vahva & valpas 
sekä jumppamaton.

Järjestöpäivillä oli tilaisuus käydä Helsingin NNKY:ssä 
(kuvassa) ja Helsingfors KFUK:ssa tutustumassa. 
Valikoimaan kuului myös käynti Kansallismuseossa, 
jossa nähtävillä oli korunäyttely Brilliant!, johon ehtii 
vielä tutustua tammikuun loppuun asti.

Lausuntataiteilija, pastori 
Aino-Kaarina Mäkisalo lausui 
iltaohjelmassa Anna-Maija 
Raittilan hengellisiä runoja 
”Puiden Hengitys” sellisti 
Matti Makkosen säestämänä.

NNKY:n järjestöpäivät ja liiton kokous 20.–22.11.
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 Liiton kokous valitsi jälleen hal-
litukseen uusia jäseniä ja puheen-
johtajan erovuoroisten tilalle. 

Tänä vuonna sekä puheenjohta-
ja että varapuheenjohtaja olivat ero-
vuoroisia. Liiton kokous valitsi Suo-
men NNKY-liiton puheenjohtajak-
si 2016–17 TT, uskonnonopettaja 
Minna Hietamäen. Hän toimii 
ekumeniikan alan tutkijatohtorina 
Helsingin yliopistossa. Hietamäki 
on hyvin perehtynyt ekumeenisiin 
kysymyksiin ja toimii Suomen Eku-
meenisen Neuvoston (SEN) halli-
tuksen jäsenenä ja Opillisten kysy-
mysten jaoston puheenjohtajana. 

Hietamäki on Luterilaisen maail-
manliiton neuvoston jäsen. Minna 
Hietamäki on myös toiminut Kir-
kon Ulkomaanavun sekä Ruotsin 
kirkon palveluksessa. Toivotamme 
uuden puheenjohtajamme lämpi-
mästi tervetulleeksi!

Uuden hallituksen jäsenet vasemmalta lähtien: Enni Riukulehto (2016–17), Kat-
ri Jussila (2014–2015, 2016–17), Veera Lupunen (2015–16), Ulrika Holmlund (pu-
heenjohtajana tämän vuoden loppuun), Leena-Maria Kyyhkynen (2014, 2015–
16), Sanna-Kaisa Haapasaari (2014, 2015–16), Riitta Rauhala (2015–16), Linda 
Jordas (2016–17, ei kuvassa) ja Irmeli Parviainen (2016–17, ei kuvassa).

TM, pastori Tuuli Raamat on palvellut 
liiton hallituksessa jo vuodesta 2008, 
varapuheenjohtajana 2010-2011 ja 
puheenjohtajana 2012–15. 
Tuulin mielestä parasta on ollut 
äärimmäisen hyvä ja keskusteleva 
hallitus, työskentely on sujuvaa ja 
osallistuminen hyvää. Yhdistykseltä 
lämpimät kiitokset hyvin tehdystä 
työstä ja onnea tulevalle!

Minna Hietamäestä uusi 
yhdistyksen puheenjohtaja
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Naisten voimapajassa perheneuvo-
ja, kirjailija Heli Pruuki johdatteli 
ryhmään osallistujat syvälle kunkin 
omaan sisimpään. Saimme 
esimakua ensi vuonna alkavasta 
projektista, joka vielä etsii nimeään. 

Katri Jussila irrottautuu vyötäisille tarttuneen 
hyökkääjän otteesta kouluttaja Jarmo Öster-
manin opastamana.  Österman on harrastanut 
kamppailutaitoja 38 vuotta. Hän osaa seitse-
mää karate- ja kuutta jujutsu-tyyliä, ja hänellä 
on molemmista lajeista mustat vyöt. 
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-Sinähän otat kahvia niin 
kuin minäkin, sukulainen 
sanoo minulle. Joudun 
vastaamaan, että tähän ai-

kaan illasta en enää uskalla juoda kah-
via. Näen, että sukulaisen kasvoille va-
lahtaa pettynyt ilme. Olenhan pettänyt 
yhteisyyden tunteen. Mutta onko ter-
vettä yhteisyyttä sellainen, josta toinen 
maksaa tuntikausien valvomisella?

Aviomies sanoo jostain yhteisestä 
asiasta lyhyeen, sulkevaan äänensä-
vyyn. Minulla olisi asiaan sanottavaa, 
mutta hänen äänensävynsä on lamaa-
va, mykistyn.

– Juuri parisuhteessa ihminen hel-
posti lamaantuu ja mykistyy, vaikka 
osaisikin pitää puolensa työkavereiden 
kanssa, Rönkä sanoo. – Mutta kun ha-
vahtuu huomaamaan oman mykistymi-
sensä, on myös puolison kasvulle hyvä, 
että palauttaa hänelle kokemuksensa. 
Voisi sanoa siltaa rakentaen esimerkik-
si:” Minusta tuntuu, että en nyt tu-
le nähdyksi ja kuulluksi. Voi-
sitko auttaa minua tässä?”

Jos puoliso on stressaan-
tunut ja täynnä omia huo-
liaan, hän ei välttämättä 
juuri sillä hetkellä ymmär-
rä. – Ei me kukaan aina 
nähdä puolisoa, on syytä 
olla myös itselle ja toisel-
le armollinen, Rönkä sa-
noo. – Mutta jos tilanne 
jatkuu aina samana, 

kummankin hyvinvoinnin kannalta 
asia on syytä ottaa esille.

Totuutta kohti 
meneminen eheyttää
Jos ihminen ei ole tullut nähdyksi lapsuu-
denperheessään, toisen ylitse toimimi-
nen ja puhuminen voi tuntua hänestä ai-
van luonnolliselta. Hän ei ymmärrä, mi-
tä on kunnioittaa toisen erillisyyttä.

Ylitse kävelty voi valita mielestään 
helpon tien. Hän voi ryhtyä alistuvak-
si marttyyriksi, mutta tämä valinta 
Röngän mukaan rasittaa parisuhdetta 
sisältäpäin.

– Totuutta kohti pitäisi mennä, us-
kaltaa katsoa, miten asiat ovat. Tämä 
eheyttää.  Jos puoliso kokee, että toinen 
ei näe häntä, on syytä ottaa asia esille 
tahdikkaasti ja riittävän vakavasti, ky-

syen mitä asialla voisi tehdä. Jokaisella 
on vastuu omasta hyvinvoinnistaan.

– Jos puolison on vaikeaa ymmär-
tää, asiasta on hyvä keskustella yksin 
jonkun ymmärtävän ystävän tai perhe-
työntekijän kanssa. Kun on saanut it-
selleen ymmärrystä, on helpompi tul-
la puolisoa vastaan. Myös pariterapias-
sa voisi tutkia tilannetta yhdessä puo-
lueettoman asiantuntijan kanssa.

Eläytymiskyky on keskeinen ihmis-
suhteissa. Terapiassa voi opetella em-
patiakykyä, Rönkä toteaa.

Läheisriippuvuus 
kulkee perintönä
Terapeutti Tommy Hellsten kuvaa lä-
heisriippuvuutta näin: ”Läheisriippuvan 
henkilön syvä pahoinvointi kumpuaa 
ennen kaikkea siitä, että hän on kadot-
tanut yhteyden itseensä. Hänen omat 

tunteensa ja tarpeensa ovat hänelle 
vieraita. Tällöin kuvaan astuvat 
erilaiset riippuvuudet, jotka aut-

tavat pitämään pahan olon 
pois tietoisuudesta. Melkein 
mikä tahansa voi aiheuttaa 
riippuvuutta: erilaiset päih-
teet, ruoka, työ, peli, uskonto, 
tieto, omistaminen, valta. Su-
kupolvien ketjussa riippuvuus 

voi saada erilaisia muotoja, 
mutta läheisriippuvuuden meka-

nismi pysyy taustalla samana.”
Tuula-Maria Ahonen

ta@welho.com

Miten tulla näkyväksi 
näkemättömän seurassa?

”Nähdyksi tulemisen tarve on ihmisen suurin tarve”, sanoo terapeutti 
Tommy Hellsten. Kirkon perheneuvoja ja psykoterapeutti Riitta Rönkä toteaa, 

että tämä tarve ei useinkaan toteudu perheessä tai parisuhteessa.

Arjen psykologiaa

Jos ihminen ei ole tullut nähdyksi 
lapsuudenperheessään, toisen 

ylitse toimiminen ja puhuminen 
voi tuntua hänestä aivan luon-
nolliselta. Hän ei ymmärrä, 
mitä on kunnioittaa toisen 
erillisyyttä. Kuva on Vincenzo 
de’ Rossin tekemä kameo-
veistos 1500-luvulta.



NÄKYVÄ NAINEN   13 ▶  

Albaniasta yritettiin toisen 
maailmansodan jälkeen 
tehdä pysyvästi ateistinen 
valtio. Kirkkoja, moskeijoi-

ta ja muita jumalanpalveluspaikkoja tu-
hottiin, uskovia vainottiin ja tuomittiin 
kuolemaan. Ihannoitiin rauhaa ja va-
rauduttiin sotiin. Nyt, 25 vuotta hallin-
non ja politiikan muutoksen jälkeen, on 
voimassa uskonnonvapaus ja useita 
kirkkoja on rakennettu ja avattu käyt-
töön. Myös kristilliset järjestöt ja sään-
tökunnat saavat vapaasti toimia. Maa 
on edelleen köyhä ja työttömyysaste on 
korkea, mutta sanan- ja uskonnonva-
paus toteutuu. 

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa 
Anastasios sanoo: ”Marttyyrius ei ole 
negatiivista, vaan kaunista. Kristus sa-
noi: te olette marttyyreitani, todistajia-
ni. Se on ristiinnaulitun palkinto seu-
raajilleen, positiivinen malli seuraajille.”   

Kärsivien kirkkojen ääniä
Global Christian Forum -verkosto, 
maailmanlaajuinen kristillinen fooru-
mi, johon kuuluu yli 700 kristillistä 

kirkkoa katolisesta ortodoksisiin ja hel-
luntailaisiin, sekä Kirkkojen  Maail-
manneuvoston jäsenkirkoista että Maa-
ilman Evankelisen Allianssiin jäsenis-
tä, järjesti Albanian Tiranassa 2.−4.11. 
konsultaation, jossa kuultiin kärsivien 
kirkkojen edustajien ääniä suoraan eri 
puolilta maailmaa, mm. Irakista, Syy-
riasta, Keniasta, Nigeriasta, Kuubasta. 
Samalla pohdittiin, miten voitaisiin 
vahvistaa solidaarisuutta kirkkojen ja 
niiden jäsenten kesken. NNKY:n Maa-
ilmanliiton edustajana kuulun tämän 
verkoston johtoryhmään ja sain olla 
mukana konferenssin suunnittelussa. 

Tapasin vaikeissakin tilanteissa toi-
voa tuovan Albanian NNKY:n toimi-
joita. Albanian NNKY on luonut päi-
vähoitojärjestelmää ja vaikuttanut eri 
tavoin naisten aseman paranemiseen, 
viimeksi koko lokakuun kestäneellä 
kampanjalla rintasyövän hoitamiseksi 
ja toteamiseksi. 

Kristityt tueksi toisilleen
Konferenssin viestissä todetaan kristit-
tyjen keskinäisen katumuksen ja toisten 

Vapaa todistamaan

kuuntelemisen tarve sekä marttyyrien 
vahva viesti ykseydestä. Viestissä esite-
tään kirkoille, järjestöille, kaikille kristi-
tyille, hyvän tahdon ihmisille sekä vai-
noojille, hallituksille, medialle, ja koulut-
taville laitoksille omat kutsunsa toimia. 

Tapahtuman aikana kokoonnuttiin 
eri kirkkokuntien jumalanpalveluksiin 
ja jokaiseen yhteisistuntoon sisältyi 
Taizé-hartaus. Myös jatkossa luvattiin 
rukoilla, kuunnella, puhua ja tehdä 
enemmän yhdessä, seurata yhdessä 
Kristusta.  Konferenssissa toimi ko-
kousavustajina eri kirkkojen vapaaeh-
toisia nuoria, ensimmäistä kertaa yh-
dessä. Heille toimiminen yhdessä oli it-
sestään selvää, toivottavasti myös virik-
keeksi kaikille osallistujille.   

Teksti ja kuvat: Pirjo-Liisa Penttinen

Uskonnonvapaus Albaniassa

Albaniassa on rakennettu uusia kirkkoja, 
kun uskonnonvapaus koitti sorron jälkeen. 
Yllä on ortodoksisen kirkon kultturikeskus 
ja katedraali, alla katolinen kirkko. 
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Maailman kaikki kulttuu-
rit ja uskonnot elävät 
rinta rinnan Lontoossa. 
Uskonnonopetus on tä-

män kehityksen polttopisteessä. Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston (SEN) 
Kasvatusasiain jaosto tarjosi syyskuus-
sa mahdollisuuden tutustua brittiläi-
seen kokemukseen uskontojen kohtaa-
misesta kouluissa ja muussa arjessa. 

Suurlähettilään vastaanotolla Suo-
men suurlähetystössä avautui keskus-
telu monikulttuurisuudesta, joka ta-
vallaan jatkui myöhemmin Englannin 
kirkon uskonto- ja monikulttuurisuus-
kasvatus -seminaarissa. Kolmen eri 
kirkkojen oppilaitoksen rehtorit ker-
toivat, että yhdessä koulussa saattoi 60 
% oppilaista olla muslimeja ja loput 40 
% anglikaaneja. Osa oppilaista ei kuu-
lunut mihinkään uskonnolliseen yh-

Toteutuuko monikulttuurisuus 
englantilaisessa koulussa?
Monikulttuurisuuden 
mallimaa Iso-Britannia on 
eriarvoinen, mitä lasten 
koulutukseen tulee. 
Koulujen uskonnonopetus 
voi paikoin olla täysin 
ala-arvoista.

dyskuntaan, mutta tämä oli kirkkojen 
kouluissa hyvin pieni vähemmistö. Pu-
heenvuoroissa nousi esiin kaiken kou-
lutuksen hengellinen, moraalinen, so-
siaalinen ja kulttuurinen tavoite ja oh-
jenuora.

Huikea ero 
opettajakoulutuksessa
KTM Raili Keränen-Pantsu kertoi 
suomalaisesta koulujärjestelmästä. Ha-
vaitsimme, että voimme olla edelleen 
ylpeitä koulujemme Pisa-tulosten kor-
keasta tasosta Suomessa.  Meillä on 
myös opettajien koulutus esiopetukses-
ta lähtien korkeatasoista ja korkea-
koulujen vastuulla.  

Uskonnonopetus Englannissa

Englannin halvimmissa kouluissa 
voi toimia uskonnonopettajana kuka 
vaan asiasta kiinnostunut. Kolmen tun-
nin aiheeseen perehtymisen jälkeen, 
hän saa käyttää valitsemaansa aineis-
toa, mikä tulisi olla mahdollisimman 
edullista materiaalia, koska varsinaisia 
oppikirjoja ei ole. Meille selvisi, että 
kaikki lasten saama koulutuksen taso 
perustuu edelleen vanhempien varalli-
suuteen. Tasokas opetus ja koulutus 
maksavat Isossa-Britanniassa paljon, 
joten kaikilla siihen ei ole varaa.

Eija Huovinen
Suomen NNKY:n ja SEN:n 

Paikallisen yhteyden 
jaoston edustaja

Ortodoksinen 
koptikirkko si-
jaitsee
Lontoon ulko-
puolella Steve-
nagessa.
Opintomatkalla 
oli opettajia ja 
edustajia eri 
kirkkokunnista 
ja järjestöistä 
yhteensä 21 
henkilöä.
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Kuuban kristityt naiset ovat 
laatineet ensi vuoden Maa-
ilman rukouspäivän tekstit. 
Maan kommunistinen hal-

linto on vaikuttanut uskonnonharjoi-
tukseen. Isoäiti Juana kertoo säilyttä-
neensä uskonsa, vaikka häntä onkin 
syrjitty siksi, että on uskossa ja osal-
listuu jumalanpalveluksiin. – Minä ja 
ikätoverini olemme välittäneet uskom-
me myös lapsenlapsillemme. Kun 
olemme kertoneet heille rakastavasta 
Jumalasta, hekin ovat alkaneet uskoa 
Häneen. 

Liudmila kertoo pienestä asti kuun-
nelleensa isoäitinsä Juanan kertomia 
Raamatun kertomuksia. – Meillä oli ta-
pana käydä yhdessä kirkossa, ja lisäksi 
osallistuin seurakunnan toimintaan se-
kä kesäisin järjestettyyn raamattukou-
luun. Seuraan hänen esimerkkiään 
omassa nuorten ryhmässäni. 

Nuoriso tarvitsee toivoa
Kuubalaiset nuoret naiset ovat koulu-
tettuja ja kaikenlaisissa ammateissa. – 
Me olemme saaneet käydä koulua ja 

”Sallikaa lasten tulla 
minun luokseni”

Maailman rukouspäivän teemana on Markuksen evankeliumin 
kertomus, jossa Jeesus rohkaisi lapsia tulemaan luoksensa ja moitti 
aikuisia, jotka vastustelivat. Miksi Jeesus asetti lapsen uskovan 
esikuvaksi ja miten voimme jakaa tätä siunausta eteenpäin? 

opiskella yliopistossa ilmaiseksi, joten 
nyt voimme tukea perheitämme ja yh-
teisöjämme, Liudmila kertoo. 

– Mutta koulutuksestani huolimat-
ta en ansaitse tarpeeksi, jotta voisin 
täyttää kaikki omat ja perheeni tarpeet. 
Olemme kärsineet talouskriisistä usei-
den vuosien ajan, eikä palkkamme rii-
tä kaikkeen tarvittavaan. Monet ystä-
vistäni asuvat ulkomailla. Jokainen läh-
tijä lisää yksinäisyyden ja turhautumi-
sen tunnettani. Uskon kuitenkin, että 
sukupolveni voi luoda uskoa tulevai-
suuteen monille nuorille, vaikka he ei-
vät vielä näkisikään valoa. 

Toim. Anne Lagerstedt

Maailman rukouspäivä 4.3.2016 

Taiteilija Ruth Mariet Trueba 
Castron luomassa MRP:n 
teemakuvassa ovi ja polku 
symboloivat avoimuutta ja 
toivoa. Olemme pysyvästi 
matkalla, käsi kädessä 
lapsi ja aikuinen, 
ihonväriin katsomatta.

Kuubassa koulutus on 
kaikkien saatavilla ja 
kulttuurielämä on vahvaa 
ja kansainvälistä.

Asunnottomuus 
on nuorten per-

heiden ongelma. 
Kuvan sosialisoi-
dussa kartanos-

sa asuu monia 
perheitä. 
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NNKY-palsta Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta!                     God Jul och ett välsignat Nytt År

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

➽		 pj. Pirkko Takala
  p. 050 401 4565
  pirkko.takala@netikka.fi
  ep.nnky@gmail.com

HELSINGFORS KFUK
➽		 Argadiagatan 13 A 13
  00100  Helsingfors
  http://kfuk.wordpress.com
  ordförande Sini Sundqvist
  sini.sundqvist@evl.fi

HELSINGIN NNKY
➽		 Mechelininkatu 15 A 8
  00100 Helsinki
  p. 044 5944 528
  hnnky@hnnky.fi
  www.hnnky.fi
  Facebook: Helsingin NNKY
  Toiminta Mechelininkadun 
  toimitilassa, ellei toisin mainita. 

Helsingin NNKY:n 120-vuotisjuh-
lat 5.3.2016. Juhlaseminaari “Hel-
singin NNKY ennen, nyt ja tulevai-
suudessa”.
Tule mukaan juhlatyöseminaariin 
suunnittelemaan juhlia, ota yhteys 
toimistolle. Tarkemmat tiedot juh-
lasta tulevat kotisivuillemme.
Kamalat äidit -vertaisryhmä ko-
koontuu ti klo 17.30–19
Luomakuntakerho ma klo 14.30–
16, 9-12 -vuotiaille.
SOma SOppi tyttöjen oma tila 
avoinna Rastilassa, Retkeilijänkatu 
3–7, ti 13–14.45, 1.–5.-luokkalaiset ty-
töt ja 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. 

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.fi
  050 387 8950

“Ripukasta rintasolki” nukkeko-
din tuunauskerho pe klo 16–19
Mimmejä maailmalta monikult-
tuurinen kokkikerho 2.11., 14.12. klo 16. 
Joensuun NNKY:n joulujuhla 
14.12. klo 18.
Gospeljumppa ti klo 16.30–7.30. 

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽		 Puistotori 4
  40100 Jyväskylä
  Tanja Nieminen 
  p.  040 740 4472 (ma ja to 9–12)
  jklnnky@elisanet.fi
  www.facebook.com/jklnnky

  www.facebook.com/tuunaus- 
 kerho

  Lisätiedot www.ywca.fi  
  paikallinen toiminta

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Wanhan ajan joulujuhla su 13.12. 
klo 15
Osallistumme ekumeeniselle ru-
kousviikolle 18.–25.1.
NNKY:n kirkkopyhä helmikuussa 
yhteistyössä keskustan alueseura-
kunnan kanssa.
  
AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka ti klo 9–11, 
ohjelmapitoinen aamiainen 5€
12.1. Kotikaupunkimme Jyväskylä, 
Mirja Knuuttila
19.1. Mistä olet saanut voimaa elä-
määsi? Leila Oksanen
26.1. Muistoissamme vanha Viipuri, 
Mirja Knuuttila
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Anita Särkkä    
11.1., 8.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren
5.1., 2.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.
Exodus-raamattupiiri kerran kuus-
sa torstaisin klo 15, ohjaaja Heidi Wa-

tia, lisätietoja toiminnanohjaajalta
Latinanpiiri joka kuun 2. ti klo 18, 
ohj. Pirkko Sintonen
12.1., 9.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee mu-
siikkia Lauantain toivotut levyt -oh-
jelman hengessä. Joka kuun 1. pe klo 
13, 8.1., 5.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.
 
KAMALAT ÄIDIT
Vertaisryhmä murrosikäisten lasten 
äideille alkaa ke 20.1. klo 18
10 ohjattua kertaa suljetussa piiris-
sä. Maksuton. Ohj. Anu Honka ja Tar-
ja Paananen.
Ilmoittautumiset: jklnnky@elisanet.
fi, 040 740 4472
 
NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Ei koelauluja. Harjoi-
tukset noin joka toinen ke alkaen 
13.1. klo 18.15. Kysy lisää toiminnan-
ohjaajalta. 
Ännälän Äx-naiset joka kuun 1. ma 
klo 17.15
11.1., 1.2, 7.3., 4.4. ja 2.5.
Toimintaryhmä nuorille ja työikäi-
sille naisille. Tule mukaan kehittä-
mään uutta toimintaa!
 
LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät joka 
ke, 50 € lukukausi
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
syyslukukausi alk. 75 €
Partiolippukunta Reippaat ty-
töt, ryhmät to-iltaisin. Lippukunnan 
johtaja Anna Halttunen, 050-
3530684  
anna.r.halttunen@gmail.com 

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽		 pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909

Englannin keskusteluryhmä, 
tied. liisa.hynynen@pp.inet.fi
ITU-työn puhelinpäivystys ma ja 
to klo 16–20, p. 0405188783, keskus-
teluapua kriisiraskaustilanteessa ja 
raskaudenkeskeytyksen jälkeen.
Amigas – maahanmuuttajanaisten 
voimauttava vertaistukiryhmä. Ky-
sy: 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

Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 

Nainen 1/2016 ti 19.1. mennessä 

osoitteeseen anne.lagerstedt@

ywca.fi, kiitos!

Pakomatka tuntemattomaan
Ekumeeninen Vastuuviikko järjesti 18.10. Helsingissä pieni-
muotoisen näyttelyn, jonka pakattujen matkalaukkujen 
tarkoitus oli herättää keskustelua, miltä äkkilähtö pako-
matkalle voisi näyttää. Silloin on mietittävä tarkkaan, millä 
on tultava toimeen tuntemattomissa oloissa. Tapahtuma 
keräsi kiinnostuneen yleisön.
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Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.

Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta!                     God Jul och ett välsignat Nytt År

KUOPION NNKY
➽		 pj. Mirkka von Bremen-Rahunen
  Keskusseurakuntatalo 
  70100 Kuopio
  044 772 1928
  www.ywca.fi/paikallinen  

 toiminta/kuopio

Joulujuhla ma, 14.12 klo 18 seura-
kuntatalolla yhdessä Suomen
Raamattuopiston kanssa.
Venäjänkielisten maahanmuuttaja-
naisten joulukahvit ke 9.12 Mum-
monmökissä, Puijonkatu 10.

Siunattua adventin- ja joulunaikaa 
kaikille!

LAHDEN NNKY
➽		 Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  to klo 16–18
  ywca@phnet.fi
  www.nnkylahti.fi
  pj. Krista Karjalainen
  p. 050 596 9645

Arvot UP! 10.12. Puurojuhla
Joulukukkakurssi 17.12.
Hyväntahdon kirpputoripöytä jou-
lukuussa Cetorissa 
Flow-jooga ke klo 18
Sinkku-illat, nuorille parisuhde-
vinkkejä
Markkinakahvit joka kuukauden 
1. ke

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

MIKKELIN NNKY
➽		 pj. Leena Parkkonen
  p. 015 336 308
  gsm 050 526 8536
  leena.parkkonen@luukku.com
  www.ywca.fi,  paikallinen 
  toiminta

Joulujuhla to 10.12.
Tyttöjen (12–14 -v.) ikiomat ilta-
päivät joka toinen torstai srk-kes-
kuksen 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

  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 
Asemakatu 15. 
Kiinankielinen raamattutunti pe 
klo 18.30
Viikkotoiminta alkaa joulutauon jäl-
keen viikolla 2.
Kirkonmäen joulu tuomiokirkon 
kirkkopuistossa 12.12.
Joulurunoja ja glögiä 14.12. klo 18.
Joulumyyjäiset 19.12. klo 10–13.
Naiset yhdessä! Tule vierailulle Ou-
lun Ensi- ja turvakodin päiväryh-
mään tekemään käsitöitä ja askarte-
lemaan. P. 040 751 4480.  
Kamalat äidit, ks. www.kamalatai-
dit.fi

PIRKKALAN NNKY
➽		 Tuula Talikainen
  p. 0400 636 524

SAVONLINNAN NNKY
➽		 pj. Ulla Juuti
  p. 044 767 9702
  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, 
Linnankatu 22 A. Puhelinpäivystys 
044 349 53474 ma klo 15–20, itus-
avonlinna@gmail.com, www.itupro-
jekti.net

Liiton toimisto on suljettu 21.12.2015–6.1.2016.

2 0 1 6
Suomen NNKY-liiton kalenteri

Kalenteri sisältää liiton ja yhteistyökumppaneiden 
järjestämiä tapahtumia, 

tilaisuuksia ja teemaviikkoja. 
Kalenteriin voi tulla muutoksia.

Tammikuu
• Kirkon kasvatuksen päivät Jyväskylässä 13.–15.1.
• Pohjoismaisen NN/MKY:iden puheenjohtajien ja 

pääsihteereiden kokous Islannissa 22.–24.1.
• NNKY:n paikallisyhdistysten ja liiton aluetapaamiset 

helmi-maaliskuussa

Maaliskuu
• Maailman rukouspäivä 4.3.
• Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
• Rasismin vastainen päivä 21.3.

Huhtikuu
• Allianssin-risteily 13.–14.4.
• NNKY:n 120-vuotisjuhlavuoden pääjuhla 24.4. 

Temppeliaukion kirkossa ja Hotelli Helkassa 
• Maailman NNKY-päivä 24.4.
• NNKY:n tunnustuspalkinnon jako 24.4.

Toukokuu
• Maailma kylässä -festivaali Helsingissä 28.–

29.5.2016. – Tule vapaaehtoiseksi osastollemme!

Elo-Syyskuu
• Naiset tunturissa -viikko Tunturikeimiöllä SEN:n  

kanssa 27.8.–2.9. 

Lokakuu
• Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko 16.–23.10.
• Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.
• ERM, Euroopan NNKY:iden edustajakokous  

Pohjois-Irlannissa 18.–23.10.

Marraskuu
• NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhtey-

den viikko 13.–19.11.
• NNKY:n Ekumeeniset järjestöpäivät Turussa teemalla 

Rohkea ja uudistava johtajuus 30.9.–2.10.
• Liiton kokous Helsingissä 19.11.
• Kansainvälinen YK päivä naisiin kohdistuvan väki- 

vallan lopettamiseksi 25.11.

Joulukuu
• Unelmanpäivä 2.12.
• Kansainvälinen AIDS-päivä 1.12.
• Kansainvälinen vapaaehtoistoiminannan päivä 

5.12.
• Vapaaehtoistoiminnan messut Helsingissä joulu- 

kuussa
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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, 
  Hiljahuone, Siskolikan kahvila, 
  Itu-toimisto, Hämeenpuisto 14
  Siskolikan olohuone, 
  Siskolikan koulutustilat, 
  Pamaus-partiotilat, 
  Satakunnankatu 31 B-C, 3. Krs

Katso nettisivuilta kevätkauden 
ohjelma www.tnnky.fi.

TILAISUUDET
Joulujuhla 17.12. klo 17, joulupuuro 
ja yhteislaulua Siskolikan kahvilassa. 
TOIMINTARYHMÄT 
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
The Tyttis -harrastuskerho Aleksan-
terin koulun 3.–5.-luokkalaisille ty-
töille pe klo 15–17.
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, Siskolikan kahvila ke klo 10–12, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä ke 
klo 14, Pelipuiston seurakuntakoti, 
Hervanta.

ITU-NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystyspuhe-
lin vaikeassa raskaustilanteessa ja 
raskauden keskeytyksen jälkikriisis-
sä oleville tytöille ja naisille ma–pe 
klo 9–21, p. 050 401 5567. Tampereen 
numero p. 040 8329001.
Journey-koulutus, abortin läpikäy-
neiden tukiryhmän ohjaamiseen 8.–
10.1.2016, Albergan kartano, Sokeri-
linnantie 7, Espoo.
Valtakunnallinen itupäivä
16.1.2016

NNKY-palsta                      

Seuraa meitä 

Facebookissa ja 

tilaa uutiskirje!

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 

Neuvontapiste Itu, keskustelua-
pua ja ilmaisia raskaustestejä, auki 
ti klo 12–16 ja to klo 12–18, Hämeen-
puisto 14 F, 3. krs, p. 040 832 9001, 
itu@tnnky.fi

TOIMINTAA  ÄIDEILLE JA 
LAPSILLE 
Siskolikan kahvilassa Avoin kahvi-
la yksinhuoltajille tai muuten yk-
sin lasten kanssa oleville torstaisin 
klo 10–13. Tukea vanhemmuuteen ja 
voimavaroja omaan jaksamiseen, 
Lastenhoito järjestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–13, Ca-
rola Jarske 
Nuoret äidit -ryhmä alle 20 -vuoti-
aille pe klo 11–13, Carola Jarske 
Tiedustelut: Outi Papunen, p. 040 
8329001

ÄIDIKEPALVELU
Äidikevälitys, kotivähennyskelpois-
ta lastenhoitoapua tilapäiseen tar-
peeseen, Marianna Laaksonen, ma–
pe klo 8–11, p. (03) 254 4045, 040 586 
5045

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN 
KIELEN JA KULTTUURIN 
RYHMÄT
Suomen kielen ja kulttuurin ope-
tusryhmät:
Ma-pe klo 9-11.45, Satakunnankatu 
31 C, 3. krs. Puhelinaika p. 050 
9957696  ma–pe klo 10–10.30. Tiedus-
telut muina aikoina: sofian.pysakki@
tnnky.fi 

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää
Gospel-lattarit™ ma klo 19, koreo-
grafinen tunti, Puistosali, Hämeen-
puisto 14 F, 2 krs., Hanna Kelokaski, 
Mari Vuorisalmi ja Senni Rönkkö
Ti klo 18 Gospel-lattarit, Pispalan 
kirkko alasali, Pispalan valtatie 16, As-
ta Lehtimäki
Ti klo 19 GL Keho, Pispalan kirkko ala-
sali, Pispalan valtatie 16, Asta Lehti-
mäki
To klo 18.00 Gospel-lattarit (75 min), 
Soppeenmäen nuorisotila, Mikko-
lantie 1-3, Ylöjärvi, Asta Lehtimäki & 
co.

Gospel-lattarit™ Special
Ihanasti ikääntyneet 60+ -vuotiaille 
tiistaisin klo 17, Pispalan kirkon ala-
sali, Pispalan valtatie 16, Maarit Saa-
rela

Avoin lattariryhmä, tanssia puo-
leen tempoon sekä tuolilla istuen, 
ma klo 17.30, Puistosali, Hämeenpuis-
to 14 F, 2 krs., Mervi Perkiö-Kuosma-
nen
Kysy myös Astan tanssiterapeuttisis-
ta kursseista Maarit Saarelalta.  Lisä-
tiedot Maarit Saarela, p.050 5709669 

tai gospelliikunta@tnnky.fi

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

TURUN NNKY
➽		 Vähä Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku
  tnnky@pp.inet.fi
  0400 821 905
  ti klo 10–14, to 14–16
  www.ywca.fi  paikallinen 
  toiminta 
  Kerhojen ja tilaisuuksien 
  kokoontumispaikka 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 
Helander 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 
Joulukahvit 13.12. klo 14.

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
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Narsistin lapsena.  
Janne Viljamaa. 
Minerva
Narsisti-
nen van-
hempi, eri-
tyisesti äiti, 
on tuhoisa 
lapsen kas-
vulle. Nar-
sistivan-
hempi on 
vähättelyn, julman pilkan ja 
alistamisen mestari. Ulos-
päin nähdään vain kauniit 
kulissit. Lapsen tehtävä on 
tuottaa kunniaa narsistivan-
hemmalleen, jolle mikään ei 
riitä. Narsisti ei anna tilaa 
kasvaa ja tulla omaksi itsek-
seen, vaan hän tahtoo mo-
nistaa itsensä lapsissaan. So-
siaalipsykologi Janne Vilja-
maa neuvoo kirjassaan 
”Narsistin lapsena – pitkä tie 
itsenäisyyteen” olemaan us-
komatta pahaa tarkoittavaa 
vanhempaa. Viallinen ei sit-
tenkään ollut lapsi. 

Lue lapselle! Päivi  
Heikkilä-Halttunen. 
Atena
Koko per-
heen yhtei-
nen luku-
harrastus on 
ihmeen vä-
hän arvos-
tettua, vaik-
ka siitä on 
suunnatonta 
hyötyä. Lapselle lukeminen 
lisää lapsen sanavarastoa, it-
setuntemusta, lataa akkuja ja 
tarjoaa läheisyyttä. Päivi 
Heikkilä-Halttunen läpikäy 
oppaassaan lasten kirjalli-
suuskasvatukseen lapsen lu-
kuharrastuksen vaiheet vas-
tasyntyneestä alakoululai-
seksi asti.  Vanhempien mer-
kitys lapsen lukutaidolle on 
ratkaiseva ennen kuin lapsi 
itse osaa lukea. Lisäksi lasten 
ja vanhempien tunnesiteet 
vahvistuvat ja lapsen mieli-
kuvitus sekä puhetaito ke-
hittyvät. Runsaat kirjalistat 
auttavat lukemisen valitse-
misessa.

Kirjoja, kirjoja
Häpeästä  
hyväksyntään.  
Paavo Kettunen. 
Kirjapaja
TT Paa-
vo Ket-
tunen on 
suomalaisen 
häpeätun-
teen asian-
tuntija. ”Hä-
peästä hy-
väksyntään” 
-kirjan keskiössä on häpeän 
suhde hengellisyyteen ja 
seksuaalisuuteen. On vaikea 
olla aito Jumalan edessä, jos 
ei osaa olla oma itsensä, 
koska on tullut torjutuksi 
niin usein ihmisten taholta. 
Oma aito itse on kadonnut 
ja tilalla on toisten vaati-
muksiin mukautunut vale-
minä. Jumalalle aletaan 
suorittaa omaa pelastusta, 
vaikka Kristus on lunasta-
nut ihmisen täydellisesti. 
Häpeä ja pelko kuuluvat yh-
teen ja ruokkivat toisiaan. 
Elämänpelko onkin hä-
peään sidotun ihmisen ras-
kaimpia taakkoja.

Toisenlainen tie. Tahaton 
lapsettomuus, kriisi ja 
selviytyminen. Heli 
Pruuki, Raili Tiihonen, 
Minna Tuominen. 
Kirjapaja
Tahaton 
lapsetto-
muus kos-
kettaa n. 
70 000 suo-
malaista. 
Syyt voivat 
olla lääke-
tieteellisiä 
tai sosiaalisia. Millä tavalla 
lapsettomuuden tuskaa ko-
keva saa surra unelmansa 
menetystä? Parisuhteelle ti-
lanne on haasteellinen eikä 
tilannetta helpota ympäris-
tön paineet ja epähienotun-
teisuus. ”Toisenlainen tie” 
tarjoaa ymmärtäviä ja roh-
kaisevia näkökantoja sekä 
kliinistä tietoa. Lapsetto-
muudesta voi selvitä. Kuka-
han olisi niin rohkea, että 

kirjoittaisi kirjan toivotusta 
lapsettomuudesta? Senkin 
taustalla on paljon kipua ja 
tuskaa.

Maailman pisin pajun-
köysi. 101 historiallista 
harhakäsitystä.  
Åke Persson &  
Thomas Oldrup. 
Atena
 Ruotsa-
laisten teki-
jöiden ko-
koelma 
maailman-
historiaan 
liittyvistä 
yleisistä luu-
loista on 
viihdyttävä ja yleissivistävä. 
Hyvä tarina on aina ollut ih-
misille tärkeä, usein histo-
riallisen tarkkuuden kustan-
nuksella. Faktoina pidetty-
jen asioiden oikomisesta 
saammekin nauttia näiden 
lyhyiden, mutta asiatäytteis-
ten lukujen muodossa. Tosin 
Jeesuksen ristimallin sekä 
syntymäpaikan ”kumoami-
nen” eivät vakuuta. Häiritse-
vää on myös ajanlaskussa 
ideologisen eaa ja jaa -käyt-
täminen eKr ja jKr -tilalla.

Löydät, kun lakkaat  
etsimästä.  
Tommy Hellsten. 
Minerva
Tommy 
Hellstenin 
uutuuskirja 
”Löydät, 
kun lakkaat 
etsimästä. 
Kirja läsnä-
olon mys-
teeristä” on syvällinen mie-
tekirja. Hellstenin läsnä-
olon, levollisuuden, rakkau-
den ja mielenrauhan ajatel-
mat ovat rukouksen ja hil-
jaisuuden hedelmiä. ”Voima 
kumpuaa totuudesta, voi-
mattomuus valheesta.”

Kaiken takana on  
salaliitto. Jonas Sivelä. 
Atena
 Internetin kaivelu tuo 

pyytämättä-
kin esiin 
herkullisia 
salaliitto-
teorioita, 
mutta onko 
kaikki sit-
tenkään 
vain teo-
riaa? Historiasta kiinnostu-
neet tietävät hyvin, miten 
maailmanhistoria on yhtä 
vehkeilyjen sarjaa. Mainilan 
laukaukset on suomalaisille 
tutuin esimerkki.  Osaam-
meko erottaa propagandan 
ja hybridisodankäynnin 
faktoista? Puhuvatko viran-
omaiset tai tiedeyhteisö ai-
na totta? WikiLeaks todis-
taa salaliittojen todellisuu-
den nykypäivänäkin. Vai-
keus on vain tietää, mihin 
uskoisi. Jonas Sivelä käsit-
telee tapauksia urbaanile-
gendoista maailmanpoli-
tiikkaan.  Useimmat sala-
liittoteoriat ovat antisemi-
tistisiä ja outoja, mutta sa-
malla moniin vakavasti 
otettaviin uhkiin suhtaudu-
taan liian kevyesti, niin 
myös tässä kirjassa. 

Löydä oma tyylisi!  
Kikka Seppä. 
Minerva
 Pukeutu-
misen ar-
vostus on 
meillä nou-
sussa. Aika 
vaan on sel-
lainen rois-
to, että se 
mikä kerran sopi ylle, ei so-
vikaan ehkä enää myöhem-
min. Totuus on, että aika 
muuttaa naisen vartalon. 
Oma vartalo on löydettävä 
uudelleen ja sen vaatima 
tyyli. Kaikki vaatteet eivät 
sovi kaikille. Kikka Seppä 
tarjoaa jokanaisen pukeu-
tumisoppaassaan ”Löydä 
tyylisi!” suomalaiselle nai-
selle sopivia ideoita suosi-
teltavia värejä, malleja ja 
suunnittelijoita myöten. 
Käytännöllinen.

Anne Lagerstedt



Tunturikeimiö: 
Naiset tunturissa 
-viikko SEN:in 
naisjaoston kanssa 
27.8.–2.9..

Oulu: Kädentaitaja-stipendin perustaminen Suomen NN-
KY-liikkeen 120-vuotisjuhlan kunniaksi, joka myönnetään 
oululaiselle kädentaidoista innostuneelle peruskoululaiselle.

Tampere: Unelmanpäivä-
nä 2.12.2016: Aarrekartta 
– unelmat todeksi -ilta.

Helsinki: ”Helsingin NNKY ennen, nyt ja tulevaisuudessa” 
120-vuotisjuhlaseminaari 5.3..

Turku/Åbo: Turun NN-
KY:n omat 120 syntymä-
päiväjuhlat  5.3. klo 15–17 
Turun Upseerikerholla.

Joensuu: Avoimien ovien päivä.

Mäntyharju: NNKY:n kirkkopyhä kirkkokahveineen Mänty-
harjun kirkossa su 3.7. klo 10. Iltapäivällä omakustanteinen 
lounas sekä taidenäyttely. 

Juhlaketju
      2016

NNKY Suomessa 120 vuotta

Lahti: Lahden NNKY:n 95-v. ja NNKY-liiton 120-v. jäsenjuhla 14.2., 
Tuomasmessu 18.9. Ristinkirkossa ja 5.11. kutsuvierasjuhla.

Vääksy: NNKY:n kesäpäivä 6.8.. Järviristeily ja seminaari.

Helsinki: Liiton pääjuhla 24.4. Hotelli Helkassa ja jumalanpalvelus Temppeliaukion kirkossa.
Huom. muutokset ja lisäykset eri ohjelmatietoihin mahdollisia.


