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Näkyväksi

Naisten näkyvyyteen, koskemattomuuteen ja yhteiskunnalliseen ase-
maan liittyvät kysymykset ovat viimeisten kuukausien aikana olleet 
näyttävästi esillä. Tutkimuksen mukaan suomalainen media luottaa 
naisten asiantuntijuuteen merkittävästi harvemmin kuin miesten. 

Twitterissä #lääppijä-tunnuksella naiset jakavat lakoniseen sävyyn kokemuksia 
yleensä huomaamatta jäävästä arjen häirinnästä. 

Viimeaikojen riemastuttavin naisten näkymättömyyteen puuttuva suoma-
lainen kampanja nostaa esiin niin sanottuja miespaneeleita, eli julkisia tilaisuuk-
sia, joissa esiintyy vain miehiä. VTT Saara Särmän verkkosivuilla on yhä laaje-
neva kuvagalleria auktoritatiivisista miesjoukoista, joita kuviin liitetty David Has-
selhoff kannustaa. Miespaneelia peukuttava Hasselhoff  naurattaa. Nauru pysäyt-
tää kiinnittämään huomiota siihen, mikä puuttuu.

Naisten näkymättömyys on edelleen liian 
luonnollista. Julkisessa keskustelussa naisten 
vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden kas-
vattamiseen liittyvä toiminta näyttäytyy ahnee-
na vallantavoitteluna. Vain kovapintaisimmat 
puhuvat itsestään feministeinä. 

Kuluvana vuotena vietetään Suomen NN-
KY-liiton 120-vuotisjuhlavuotta. NNKY-liikkeen 
historia Suomessa on monimuotoinen ja moni-
polvinen. Toimintaa on ohjannut halu tarttua 
rohkeasti kunkin ajan tuomiin haasteisiin ja vah-
vistaa naisten osallisuutta ja näkyvyyttä. Keskei-
sessä asemassa ovat olleet naisten ja tyttöjen kou-
lutus ja toimeentulo sekä naisten kristillisen iden-
titeetin kasvun tukeminen. NNKY:n sisarpiiri ei 
ole sisäänpäin kääntynyt. Samat kädet, jotka suo-
jaten rakentavat turvallisia tiloja, kurottavat pii-
ristä ulospäin kohti muita niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. NNKY-liiton 120 vuoden toiminnan 
juhlistaminen tuo omalta osaltaan esille aktiivi-
sia, rohkeita ja näkyviä naisia ja kannustaa yhtei-
seen työhön sellaisen yhteiskunnan rakentami-
seksi, jossa kaikki ovat näkyviä. 

Minna Hietamäki
Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja

Naisten 
näkymättömyys 
on edelleen liian 
luonnollista

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

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

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

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

www.ywca.fi 
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NMKY:n ja NNKY:n synty Euroopassa 

Mary Jane Kinnaird ja Emma Robarts
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdis-
tys (NMKY) perustettiin Lontoossa 
1844. Sen innoittamana Eurooppaan 
alkoi syntyä naisten toimesta sisaryh-
distyksiä nimellä Nuorten Naisten 
Kristillinen Yhdistys (NNKY).

NNKY-liike alkoi Ranskassa vuon-
na 1849 ja samaan aikaan Englannin 
kanssa NNKY-yhdistyksiä perustet-
tiin myös Saksaan ja Sveitsiin. Jostain 
syystä kuitenkin Englanti on jäänyt vi-
rallisen historiakirjoituksen mukaan 
NNKY:n synnyinmaaksi.

Englannissa Nuorten Naisten Kris-
tillisen Yhdistyksen alkulähteet kulke-
vat kahdessa erillisessä uomassa vuo-

desta 1855 ennen yhdistymistään 1877. 
Lady Mary Jane Kinnaird perusti 
Lontooseen ensimmäisen monista 
asuntoloista, joka aluksi oli Florence 
Nightingalen sairaanhoitajille, jotka oli-
vat lähdössä Krimin sotatantereille. 

Samaan aikaan Emma Robarts pe-
rusti maaseudulla Barnetissa (nykyään 
Pohjois-Lontoota) 23 ystävänsä kera 
rukousryhmän, joka säännöllisesti ru-
koili naisten puolesta. Vuoteen 1859 
mennessä rukouspiirit levisivät usei-
siin kaupunkeihin ja kyliin. Emma Ro-
barts ja lady Kinnaird yhdistivät pe-
rustamansa Nuorten Naisten Kristil-
liset Yhdistykset vuonna 1877. 

 1844 
•	 NMKY (Nuorten Miesten 
 Kristillinen Yhdistys) 
 perustetaan Lontoossa

 1849
•	 Ensimmäinen NNKY 
 perustetaan Ranskaan

 1855 
•	 Englannissa syntyy kaksi 
 NNKY:tä, myös Sveitsiin ja 
 Saksaan perustetaan NNKY:t
•	 NMKY:n ja NNKY:n 
 teologinen pohja, Pariisin baasis, 
 allekirjoitetaan

 1858 
•	 USA:ssa syntyy ensimmäinen NNKY,  
 valtakunnalliseksi USA:n NNKY 
 muodostuu 1900-luvun alussa

 1877 
•	 Englannin NNKY:t yhdistyvät

 1883 
•	 NNKY perustetaan Tanskaan

 1885 
•	 NNKY perustetaan Ruotsiin, 
 täältä saadaan kimmoke 
 perustaa NNKY Suomeen

 1894
•	 NNKY:n Maailmanliiton    
 perustavat Englannin, USA:n,  
 Norjan ja Ruotsin NNKY:t

 1895 
•	 Kokous 3.11. Helsingin 
 Suomalaisessa tyttökoulussa, 
 päätös perustaa NNKY
•	 Turussa toimi jo epävirallinen NNKY

 1896 
•	 5.3.1896 Keisarillinen 
 Suomen Senaatti hyväksyy 
 säännöt. NNKY on 
 syntynyt Suomeen

 1800-luvulla Euroopassa vaikuttivat 
voimakkaat herätyksen tuulet. Yksi 
merkittävimpiä herätyksen liikkeelle-
panevia voimia oli amerikkalainen he-
rätyssaarnaaja Dwight L. Moody, joka 
toimi myös Englannissa.  Moody opet-
ti pelastusta yksin uskosta Jeesuksen 
sovitustyön kautta, Raamatun luotetta-
vuutta täytenä Jumalan sanana sekä 
Jeesuksen paluuta. 

Suomessa vaikutti voimakas vapaa-
kirkollinen herätys ja vanhat herätys-
liikkeet elivät uutta kukoistustaan. Suo-
men NNKY:n alkuvuosikymmenien 
teologia oli konservatiivista, pietististä 
ja allianssihenkistä. Suhde luterilaiseen 
kirkkoon oli kunnioittavaa ja yhteistyö-
haluista. Kristillinen lähetystyö oli osa 
keskeisintä toimintaa, vaikka NNKY ei 
ollut varsinainen lähetysyhdistys. 
1960-luvulla, kun ajat muuttuivat, myös 
NNKY:n pietistinen henki jäi vähitel-
len syrjään ja ekumenia valtasi alaa. 
Enää ei ollut jakoa tosiuskoviin ja mui-
hin. NNKY:ssä on tilaa kaikille kristil-
lisille tunnustuskunnille, ei pelkästään 
protestanttisille (eli allianssihenkisyys).    

NMKY:n maailmaliiton opillinen pe-
rusta, joka hyväksyttiin Pariisissa vuon-
na 1855 (Pariisin baasis) ja josta myös 
tuli NNKY:n perusta, on ollut nykyai-

kaisen ekumeenisen liikkeen innoitta-
va esikuva. Sen pääkohtia ovat:

1) Omakohtainen usko ja Raamatun 
opetuksen mukainen halu olla hänen 
opetuslapsensa uskossa ja elämässä. Us-
ko on enemmän ja muuta kuin yksityis-
asia.

2) Uskon sisältö määritetään Kris-
tus-keskeiseksi, henkilökohtaiseksi tun-
nustukseksi. Jeesus tunnustetaan Ju-
malaksi ja Vapahtajaksi.

3) Sitoudutaan Raamatun mukaiseen 
opetuslapseuteen ja hänen valtakun-
tansa levittämiseen.

NNKY:n ja NMKY:n 
teologinen lähtökohta

1800-luvun Eurooppa oli jyrkäs-
ti kahtiajakautunut yhteiskunta 
ilman sosiaalisia tukiverkkoja. 
Köyhien kurjuus oli kauhistutta-
vaa. Kristilliset liikkeet, kuten 
NNKY ja NMKY, puuttuivat sosi-
aalisiin ongelmiin tarjoamalla 
myös käytännöllistä apua. Ajan 
kuluessa useimmat näistä työ-
muodoista siirtyivät kuntien, seu-
rakuntien ja valtion toimeksi.

-luku
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NNKY-liikkeen 
tarkoitus
 1800-luvulla teollinen vallankumous 
muutti nopeasti koko länsimaista yhteis-
kuntaa. NNKY syntyi tsaarivallan aikai-
seen ja teollistuvaan Suomeen – aikaan, 
jolloin naisilla ei ollut esimerkiksi ääni-
oikeutta tai oikeutta tehdä työtä ilman 
miehen lupaa. Naiset kaipasivat niin yh-
teiskunnallista kuin hengellistä itsenäi-
syyttä. NNKY vastasi molempiin tarpei-
siin. Se oli uudenlainen uskonnollinen 
liike, sillä se oli tarkoitettu vain naisille. 

Ensimmäiset NNKY:läiset olivat si-
vistyneistöä, kuten opettajia ja diako-
nissoja. He pyrkivät auttamaan huo-
no-osaisia, huolehtimaan nuorison 
henkisestä ja hengellisestä kasvatuk-
sesta ja oman persoonallisuuden kehit-
tämisestä. Tavoitteena oli luoda turval-
liset tilat maalta kaupunkiin muutta-
ville tytöille ja naisille. 

NNKY:n toiminta oli Suomen en-
simmäistä tyttöerityistä nuorisotyötä.  
Liikunta, kuorot, teollisuuskeskustyö, 
kerhot, pyhäkoulu, koulutyttöleirit, 
partio ja yhteiskunnallinen työ kullois-
tenkin tarpeiden mukaan tarjosivat 
mielekästä toimintaa ja sosiaalista 
kanssakäymistä. Tänä päivänä tyttö-
työtä tehdään esimerkiksi järjestämäl-
lä erilaisia iltapäiväkerhoja ja leirejä. 
Työssä huomioidaan myös maahan-
muuttajatytöt. 

NNKY:hyn mahtuvat kaiken ikäiset. 
Tukea on tarjolla vanhemmuuteen, lii-
kunta- ja retkimahdollisuuksia, muka-
vaa yhdessäoloa ja harrastustoimintaa.  
NNKY on alusta asti ollut myös reitti 
kansainvälisyyteen, koska se on osa ko-
ko maailmanlaajuista NNKY-liikettä 
120 maassa. Tärkeä kansainvälinen 
työmuoto on nuorten naisten koulut-
taminen johtajuuteen ja vastuuseen. 

Ottilia Stenbäck
Uusi yhdistys syntyi Helsingin 
Suomalaisessa Tyttökoulussa, jon-
ka johtajatar Ottilia Stenbäck 
(1848–1939)  oli NNKY:n perusta-
jajäseniä ja yhdistyksen ensimmäi-
nen puheenjohtaja vuoteen 1902 
saakka. Hän jätti johtotehtävät 
81-vuotiaana, mutta osallistui edel-
leen aktiivisesti yhdistyksen elä-

mään ja piti traditioksi muotoutu-
nutta ompelupiiriään. Tiila-tätinä 
tunnettu Stenbäck oli suomalaisen 
naiskasvatuksen uranuurtajia, kiih-
keä kansallisuusaatteen kannattaja 
ja tietysti harras kristitty. Stenbäck 
oli voimakas suomalaiskansallisen 
kielen ja kulttuurin puolestapuhuja. 

Lähetystyö ja raamattupiirit
NNKY ja NMKY toivat Suomeen raa-
mattupiirit ja monet muut vapaamuo-
toiset pienryhmäkokoontumiset. Lähe-
tystyö oli toinen nuoren NNKY:n lem-
pilapsi. Lähettejä tuettiin samaan tapaan 
kuin nykyään seurakunnissa nimikko-
lähettejä. Naimattomat naiset lähtivät 
lähetyskentille täysin itsenäiseen työ-
hön. Usein he olivat opettajia tai diako-

nissoja. Esimerkiksi Sanni Lampén pe-
rusti Kiinaan Tsinglan tyttökoulun (ku-
vassa). Suomessa NNKY perusti Vapaa-
ehtoisten liiton sekä ulko- että sisälähe-
tystä varten ja aloitti lähetysillat 1898. 
Tuona aikana paikallisyhdistyksissä lä-
hetystyön tukeminen oli osa keskeistä 
toimintaa. 

Helsingin NNKY
 Ensimmäisen viiden joukossa perus-
tettu Helsingin NNKY oli alun perin 
kaksikielinen. Yhdistys toimi alkuvuo-
sina myös keskusyhdistyksenä ennen 
liittohallinnon perustamista 1902. Al-
kuvuosien toimintaa olivat mm. lasken-
to- ja kirjoituskurssit palvelijattarille, 
äitikokoukset, sisä- ja ulkolähetys, py-
häkoulu- ja tyttötyö, kuoro ja kirjasto 
sekä omat täysihoitolat naisille ja ty-
töille Sörnäisissä (Vaasankatu 23). HN-
NKY perusti myös kirjakaupan Yrjön-
katu 16:een sekä aloitti Betlehemin täh-
ti ja Betlehems Stjärna -joululehtien 
julkaisemisen. 

Suomen- ja ruotsinkieliset erosivat 
kahdeksi eri yhdistykseksi 1906. Turus-
sa vastaava jako tehtiin 1928. 

HNNKY aloitti mm. partiotyön ja 
liikuntakasvatuksen. Franzeninkatu 
18:ssa toimi 1927–44 koti kodittomille 
tytöille ja vierasmaja 1945–68. Tarjol-
la oli myös kesäkotitoimintaa ja leire-
jä, 1950- ja 60-luvuilla tarjolla oli mm. 
ryhmätyökursseja, opintopiirejä ja las-
tentarha liiton omassa talossa. Kuten 
hyville ideoille on tapana käydä, niin 
myös useimmat HNNKY:n toiminta-
tavat napattiin ajan mittaan kunnan ja 
seurakunnan toiminnaksi. Nykyään 
HNNKY keskittyy mm. tyttötyöhön 
Itä-Helsingissä, muskari- ja ompelutu-
van toimintaan sekä Kamalat äidit® 
-vertaistoimintaan.

 1896
•	 Helsingin, Turun, Tammisaaren, 
 Kuopion ja Porvoon NNKY:t 
 perustetaan 
•	 Ottilia Stenbäckistä ensimmäinen 
 liittohallituksen puheenjohtaja

•	 Frida Sjöblomista 
 ensimmäinen 
 liiton pääsihteeri
•	 NMKY/NNKY yhteiset 
 rukousviikot alkavat 
 Maailmanliitossa

 1897
•	 Jyväskylän NNKY perustetaan 
•	 NNKY/NMKY:n kansainvälinen  
 rukousviikkoperinne aloitettiin   
 Suomessa

 1898 
•	 NNKY ottaa ulkolähetyksen osaksi työohjelmaansa
•	 NNKY:n lähetystoimikunta ”Vapaaehtoisten liitto” 
 perustetaan
•	 Agnes Lönnbergistä seuraava pääsihteeri
•	 Marta Renval osallistuu tarkkailijana Lontoossa 
 NNKY:n Maailmanliiton kokoukseen. Suomelle 
 esitetään siellä kutsu liittyä Maailmanliittoon

 1899
•	 Oulun, Vaasan 
 ja Kotkan NNKY:t 
 perustetaan 

NNKY-liike saapuu Suomeen  

Louise af Forselles 
Vapaaherratar Louise af Forsel-
les (1850–1934) oli toimelias ja aktii-
vinen ihminen, jonka työtä yläluok-
kainen asema tuki. NNKY:n perus-
tajajäseniin kuulunut Louise af For-
selles halusi luoda yhdistyksestä ko-
din, oikean ”äidinsylin”. Hän koros-
ti, ettei se saanut edustaa mitään 
tiettyä oppia tai suuntausta. Allians-
sikristillisessä hengessä hän painot-

ti erilaiset uskonnäkemykset ylittä-
vää kristillistä sisaruutta. 

NNKY:n puheenjohtajuuden li-
säksi hän oli Suomen Vankeinhoi-
toyhdistyksen pitkäaikainen vas-
tuunkantaja ja vapautettujen nais-
vankien auttaja. 1900-luvun alussa 
af Forselles valittiin ainoana naise-
na uskonnonvapauslakia valmistel-
leen komitean jäseneksi.

-luku

Ottilia Stenbäck

Helsingin NNKY:n lastentarha toimi liiton Omassa talossa 1950-luvulta vuoteen 1972. 
Tarha oli erityisesti näyttelijöiden suosiossa, ja lapsille varattiin paikka jo ennen 
syntymää.

Loiuse af Forselles

Sanni Lampén perusti lähetysasemalleen Tsinglaan tyttökoulun. 
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Maailman pohjoisin lastenkoti
NNKY:ssä perustettiin 1898 toimikunta hoitamaan sisä- ja ulkolähetys-
tä. Diakonissa Naëmi von Bonsdorff osti Inarista vanhan rappiotilan, Riu-
tulan, ja perusti sinne 1903 lähetysaseman eli ns. vaivaistalon apunaan opet-
taja Ida Lilius. Riutulaa rakennettiin 1904–06 keräysvarojen ja valtiona-
vun turvin. Aluksi Riutulassa hoidettiin lasten lisäksi vanhuksia ja sairai-
ta, mutta myöhemmin keskityttiin vain lapsiin. Välillä Riutulassa toimi 
myös kansakoulu ja kesäisin talouskoulu. Riutula oli myös maatila. Lasten-
koti lopetettiin 1978 ja perustettiin lasten kuntouttamislaitos. Lopulta NN-
KY lahjoitti rakennukset Inarin kunnalle 1988. Nykyään Riutulassa toimii 
Inarin kunnan omistama Nuoriso- ja luontomatkailukeskus.

Riutulan lastenkodissa oli 
alusta loppuun 24 paikkaa. 
1970-luvulla elintason kasvu 
teki lastenkodin tarpeetto-
maksi. Riutulan kiinteistö 
on nykyään Inarin kunnan 
omistuksessa. Vanhat 
puurakennukset on purettu 
uusien tieltä. Ida Lilius

 Isonkyröläisen papin tytär Ida Lilius (1859–1908) 
toimi kansakoulunopettajana Viipurissa, jossa hän oli 
käynyt koulunsakin. Hän kuului Viipurin NNKY:n joh-
tokuntaan. Ruotsin matkallaan Lilius tutustui saame-
laisten parissa tehtyyn sisälähetystyöhön ja innostui 
kotona Suomessa esittämään NNKY:läisille Lapin lä-
hetyksen ottamista työohjelmaan. Vuosikokous hyväk-

syi ehdotuksen v. 1900. Lilius harkit-
si pari vuotta lähtemistä työnte-
kijäksi Lappiin ja tarttui tilaisuu-
teen, kun Inarin kirkonkylän 
kouluun haettiin opettajaa. Li-

lius piti koulullaan pyhäkou-
lua ja uskonnollisia kokouk-
sia. Nähdessään ihmisten hä-

dän hän pyysi NNKY:ltä apua. 
Naëmi von Bonsdorffi  n kanssa 

hän perusti lähetysaseman Riu-
tulan tilalle, jossa he työskentelivät 

asukkien hyväksi. 

Jäsenlehti tärkeänä 
osana toimintaa
NNKY:n omat lehdet Mot Hemmet ja Kotia Koh-
ti alkoivat ilmestyä säännöllisesti vuodesta 1900 
lähtien Kuopiosta käsin, jossa Olivia Jauhiainen 
toimitti ne vuoteen 1930 asti, jolloin ne siirtyivät 
Helsinkiin. 1950-luvulla lehtien nimiksi tulivat Suo-
men NNKY ja Finlands KFUK. Ruotsinkielinen leh-
ti lopetti ilmestymisen 1970. Neljä vuotta lehti il-
mestyi pelkästään suomenkielisenä ennen kuin vuo-
desta 1974 alkaen lehdessä julkaistiin myös ruot-
sinkielisiä juttuja. Keväällä 1991 lehti siirtyi tabloi-
di-kokoon ja sen nimeksi tuli NNKY-Näky. Lehti 
muuttui asteittain neliväriseksi ja 2008 lehden ni-
mi muutettiin Näkyväksi Naiseksi. 2013 lehti muut-
tui aikakausilehtityyppiseksi. 

Tampereen NNKY
Tätä nykyä Suomen suurin NNKY-yhdistys perus-
tettiin Tampereella 1903. Tampereella oli tuolloin noin 
40 000 asukasta. Kasvava tekstiiliteollisuus veti naisia 
kaupunkiin töihin. TNNKY aloitti turvallisten tilojen 
tarjoamisen perustamalla 1906 kodin työläisnaisille ja 
-tytöille. Vuokratiloista koti siirtyi omaan taloon 1925 
Tuomiokirkonkatu 12:een. TNNKY perusti NMKY:n 
ja Kaupunkilähetyksen kanssa Hospiz Emmauksen 
(Hämeenkatu 1) ja kolmikko hankki vuonna 1923 oman 
toimitalon, Puisto-Emmauksen (Hämeenpuisto 14). Li-
säksi Tampereen NNKY:llä oli omia leiripaikkoja (Toi-
mela, Kiviranta ja partiolaisten Kömmänä).

Yhdistyksen alkuvaiheen toiminta on osa Tampe-
reen sosiaalityön historiaa. Samalla yhdistys edisti 
lasten oikeuksia mm. tyttö- ja lapsityön muodossa. 
Lisäksi järjestettiin avoimia tilaisuuksia eri ammat-
tiryhmille ja oppilaitoksille sekä voimistelukokouk-
sia. Yhdisty s pyrki myös auttamaan prostituoituja ja 
työssäkäyviä äitejä heidän lastenhoito-ongelmissaan.  
Äidikepalvelua on edelleen tarjolla, samoin muuta 
toimintaa äideille ja lapsille sekä maahanmuuttajil-
le.  Partio elää ja menestyy partiolippukunta Tampe-
reen Lokkien toimintana. Muuta toimintaa ovat hen-
gellisten tilaisuuksien ja ryhmien lisäksi mm. Gos-
pel-lattarit -liikuntaryhmät sekä Tampereen NN-
KY:ssä kehitetty ja muualle Suomeen levinnyt 
Itu-neuvontatyö vaikeassa raskaustilanteessa olevil-
le naisille. 1900 

•	 Kotka KFUK ja  
•	 Hämeenlinnan NNKY 
 perustetaan
•	 Marta Renvallista 
 uusi pääsihteeri
•	 Jäsenlehdet Kotia Kohti ja 
 Mot Hemmet alkavat ilmestyä

 1901 
•	 Ulkolähetys alkaa: Hulda Eklund (os. Nordin),  
 Tiibet; Elna Stenius, Tunisia
•	 Mikkelin NNKY aloittaa toiminnan, 
 rekisteröidään 1926
•	 Helsingin NNKY:n kesäkotitoiminta alkaa

 1902
•	 Väliaikainen liittohallinto syntyy 
 yhdyssiteeksi paikallisille yhdistyksille
•	 Liitytään Maailmanliittoon, Maailman- 
 liiton sihteerin vierailu Suomessa

 1903
•	 Lappi lähetyskentäksi, 
 Riutulan tila saadaan 
 lahjoituksena
•	 Tampereen NNKY 
 (TNNKY) ja Joensuun 
 NNKY perustetaan
•	 Ensimmäinen päivittäiseen  
 käyttöön tarkoitettu 
 raamatunlukuopas 
 julkaistaan

 1904
•	 Helsingin NNKY (HNNKY)   
 perustaa Betlehemin tähti ja  
 Betlehems Stjärna -joululehdet
•	 HNNKY perustaa myös 
 kristillisen kirjakaupan 
 (Yrjönkatu 16)

 1905
•	 Liittohallitus vahvistetaan, HNNKY luopuu 
 virallisesti asemastaan keskusyhdistyksenä
•	 Anna Eklund lähtee Egyptiin lähetystyöhön
•	 Paikallisyhdistyksiä on jo perustettu 
 yhteensä 37

 1906
•	 Riutulan peruskorjaus valmistuu
•	 Liittohallitus muuttuu Pääjohtokunnaksi
•	 TNNKY avaa vuokratiloihin kodin 
 naistyöläisille
•	 Helsingin NNKY jakautuu suomen- ja   
 ruotsinkielisiksi yhdistyksiksi
•	 Sanni Lampén lähtee Kiinaan

 1907
•	 Riutulan Lähetysasema vihitään
•	 TNNKY muuttaa Emmaukseen, Hämeenkatu 1
•	 HNNKY aloittaa keskustelun partion tuomisesta 
 Suomeen 
•	 Sysmän ja Pirkkalan NNKY:t perustetaan
•	 Margit Andersin, Intia

 1908
•	 Ensimmäinen matkasihteeri   
 Anna Hytönen
•	 Anna Kempe, Intia 

1909
•	 Koulutyttökokoustoiminta 
 alkaa, leiritoiminnan perusta
•	 Agnes Hedengren, Kiina
•	 Mäntyharjun NNKY 
 perustetaan 
•	 Jyväskylän NNKY ja 
 NMKY perustavat 
 Seurakuntataloyhdistyksen

Turvalliset tilat naisille ja lapsille

Naëmi von Bonsdorff

-luku

Tuomiokirkonkatu 12

Marta 
Renvall
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NNKY suomalaisen sosiaalityön edelläkävijänä

Teollisuuskeskustyö 
 Siiri Loimaranta ja Louise af Forselles 
lähtivät Kuusankoskelle 1916 perustamaan 
teollisuuskeskustyötä. Kansalaissota sekoit-
ti suunnitelmat, mutta NNKY ei luovutta-
nut, vaan lopulta 1919 Alma Siitonen pää-
si aloittamaan työn Tainionkoskella, jonne 
samalla perustettiin Tainionkosken (ny-
kyään Imatran) NNKY. Samana vuonna aloi-
tettiin teollisuuskeskustyö myös Karhulas-
sa. Teollisuuskeskustyö oli hengellistä, sivis-
tävää ja virkistävää toimintaa työläisnaisil-
le ja -tytöille. Heille oli tarjolla mahdolli-
suuksia mm. retkiin, leireihin, urheiluun, 
kuorolauluun ja käsitöihin. Heidän tarpei-
siinsa perustettiin myös asuntolakoteja.  
Vuonna 1960 viimeinen teollisuusihteeri lo-
petti ja vastuu siirtyi asianomaisille paikal-
lisyhdistyksille kunnes toiminta siirtyi seu-
rakunnille. Kuvassa Tainionkosken NNKY:n 
kutomo, joka tarjosi työpaikkoja 32 vuoden 
ajan kunnes se 1967 lopetettiin.

NNKY:n kiertävä kirjasto 
ennen kirjastolaitosta
NNKY:n Pääjohtokunta päätti 
vuonna 1910 järjestää kiertäviä kir-
jastoja. Sortavalan Evankeelinen 
seura lahjoitti kymmenen puista, 
matkalaukun kokoista kirjastokaap-
pia ja niiden mukana yhden sarjan 
julkaisemiaan kirjoja jokaista kaap-
pia kohden. WSOY lahjoitti miltei 
kokonaisen kaapin täyttävän kirja-
pinon ja Otava melkein kaksi kaapil-
lista. Lahjoituksia saatiin myös Suo-

men Lähetysseuralta, Suomen Me-
rimieslähetykseltä sekä yksityisiltä 
ihmisiltä. Yhteensä saatiin täyteen 
kuusi kaappia vuoteen 1920 mennes-
sä. Kirjastot olivat erittäin suosittu-
ja ja niistä luovuttiin vasta kun Suo-
meen tuli yleinen kirjastolaitos. Nyt 
muutama näistä viehättävistä kirja-
kaapeista on uusiokäytössä Helkan 
Baarissa täynnä nykykirjallisuutta 
kaikkien halukkaiden lainattavaksi.

Siiri Loimaranta
 Tampereen tyttökoulun opettaja Siiri 
Loimarannasta (1873–1953) tuli NNKY:n 
Liiton lähetys- ja matkasihteeri 1911. Hän 
oli toiminut Tampereen NNKY:n sihteeri-
nä ja rahastonhoitajana. Liiton pääsihteerik-
si hän nousi Marta Renvallin jälkeen vuon-
na 1915 ja toimi siinä aina vuoteen 1945 as-
ti, jolloin jäi eläkkeelle. 

Loimaranta piti yllä edeltäjiensä luomia 
ulkomaisia yhteyksiä pitäen kuitenkin sil-
mällä kansallista etua. Hänestä tuli Maail-
man NNKY:n johtokunnan jäsen 1920–
1930 ja Pohjoismaisen NNKY:n yhteistyö-
toimikunnan puheenjohtaja. Suomessa 
NNKY henkilöityi kauan aikaa häneen, sil-
lä hän edusti liikettä monissa asioissa ja ko-
miteoissa. Kyvykkään ja uudistuksiin 
myönteisesti suhtautuneen Loimarannan 
kaudella pietistishenkinen, maailmaan kiel-
teisesti suhtautunut ja uskonlähetysperi-
aatteella toiminut Suomen NNKY muuttui 
monella tapaa. Hän toi USA:n matkoiltaan 
ajatukset mm. omasta talosta sekä halun 

pitää yhteyttä muihin 
järjestöihin. Hän halusi 
muuttaa työn NNKY:s-
sä persoonallisemmaksi 
ja sitouttaa jäsenet mu-
kaan toimintaan.

Turku ja Kuopio
Turun ja Kuopion NNKY:t perus-
tettiin ensimmäisen viiden joukossa 
1896. Turun toiminnassa on alusta 
asti ollut selvänä toimintalinjana 
hengellinen ja yhteiskunnallinen työ, 
lähetys- ja nuorisotyö sekä kuorolau-
lu. Ensimmäinen palvelumuoto oli 
kukkaislähetys, jossa käytiin terveh-
timässä yksinäisiä ja sairaita. Ruot-
sinkieliset erosivat omaksi yhdistyk-
seksi (Åbo KFUK) 1928. Nuorisotyön 
tueksi perustettiin mm. partiolippu-
kunta Turun Tähti-Tytöt. Sota- ja pu-
lavuosina painottui yhdistyksen yh-
teiskunnallinen sosiaalityö, joka 
ulottui myös vankiloihin. 1950- ja 60 
-luvuilla alkoi kansainvälistyminen. 
Uudet toimitilat saatiin 1968, jotka 
ovat käytössä vieläkin. Tällä hetkel-
lä toimintana on mm. TimeLessBo-
dy-liikuntaa, Rouvakerho, englannin 
keskusteluryhmä ja kuoro.

Kuopio oli ensimmäinen täysin 
suomenkielinen yhdistys. Se aloitti 
1896 Helsingin NNKY:n haaraosas-
tona ja rekisteröityi itsenäiseksi 1921. 
Kuopion NNKY hankki oman talon, 
johon valmistui 1931 hospitsi. Kotia 
Kohti -lehteä toimitettiin Kuopiossa, 
johon lehden vaikutuksesta kehkey-
tyi oikea kyläkirjasto mm. toimituk-
seen tulleiden arvostelukirjojen an-
siosta. Vuonna 1914 yhdistys osti ke-
säkodikseen Päiväharjun, joka myy-
tiin 1927 Vuorelan huvilan oston jäl-
keen. 1918–19 perustettiin sotaor-
voille orpokoti Taimela, johon perus-
tettiin myös kesäsiirtola. Kaupunkiin 
perustettiin matkustajakoti Mylly-
katu 4:ään, josta luovuttiin 2015. Ny-
kyään toiminta käsittää mm. Kahwi-
huone Wirwoituksen, kuorotoimin-
taa, raamattupiirin ja venäjänkielis-
ten maahanmuuttajien ryhmän.

 1910 
•	 61 paikallisyhdistystä
•	 Valohon ja Ljus -nuorisokalenterit 
 alkoivat ilmestyä
•	 Omat kuorolaulukirjat 1940-luvulle asti
•	 Ester Juvelius, juutalaistyö Euroopassa   
 ja Palestiinassa

 1911 
•	 Savonlinnan ja Lahden NNKY:t 
 perustetaan
•	 HNNKY aloittaa pyhäkoulutyön 
 Suomalaisen Tyttökoulun oppilaille
•	 Marta Renvallin kirjoittama NNKY:n 
 ensimmäinen historiikki ilmestyy 

 1913
•	 Maaseutuyhdistysten lukumäärä  
 ohittaa kaupunkiyhdistykset
•	 Ensimmäiset vuosittaiset kurssit   
 vapaaehtoistyöntekijöille
•	 Mia Lipponen, Intia

 1914
•	 Maailmanliiton kokous   
 Tukholmassa

 1915
•	 Riutulaan perustetaan kansakoulu  
 ja vanhusten turvakoti
•	 Siiri Loimaranta palkataan 
 ensimmäiseksi liittosihteeriksi 

 1916
•	 NNKY-liiton 20-vuotisjuhla 

 1917
Suomi itsenäistyy 6.12.
•	 TNNKY hankkii Toimelan huvilan leiripaikaksi
•	 Partiotoiminta alkaa HNNKY:ssä (Partiolippukunnat 
 Tuulitytöt, 1928 ja Kalliokiipijät, 1931)
•	 HNNKY:n Sörnäisten työtupa, jossa 
 palkatut tytöt tekivät käsitöitä myytäviksi
•	 Lyyli Närhi, Namibia

 1918
Suomen sisällissota 27.1.-14.5. 
•	 Sotavangeille vaateavustusta
•	 Liiton Oman talon rakennuspäätös
•	 Piirijako 11 piiriin, joista 9 on suomenkielisiä
•	 Sosiaalihallituksen pyynnöstä NNKY ottaa  
 tehtäväkseen sotaorpojen huolehtimisen. 

 1919 
•	 Teollisuustyö Tainionkoskella,  
 Alma Siitonen, Karhulassa 
 Hilja Nevalainen
•	 Kansantyttökokoukset 12–18  
 -vuotiaille kansakoulutytöille
•	 Kiertävä kirjasto perustetaan
•	 Tainionkosken (myöh. 
 Imatran) NNKY perustetaan
•	 Paikallisyhdistysten 
 jakaminen 11 piiriin
•	 Joulukuusi-lehti alkaa 
 ilmestyä, loppuu 1950
•	 Ensimmäinen Pohjoismainen  
 NNKY:iden kokous Hövikissä  
•	 Siviä Corander, pj. 

-luku

Kuopion lastenkoti Taimela.

Siiri Loimaranta oli 
NNKY:n ensimmäinen 
matkasihteeri.

Turun 
NNKY:n 
kerho-
toimintaa.

Karhulan 
tehdas.

Kiertävät kirjakaapit 
ovat uusiokäytössä 
Hotelli Helkassa.
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”Rohkeat kristityt naiset nykyajassa” – Helsinkiin rakennetaan Oma talo

Oma talo
 Siiri Loimaranta ja Sigrid Sandberg 
toivat vierailultaan Yhdysvalloista 1910-lu-
vun alkupuolella tuliaisiksi ajatuksen oman 
talon rakentamisesta. Omaa taloa varten os-
tettiin tontti vuonna 1920, tuohon aikaan 
vielä hieman syrjäiseltä paikalta, jossa toi-
mi vaatimaton polttopuiden myymäläkoju. 
Alkoi toimelias varainkeruu 7 miljoonan 
markan (nykyrahassa 2 752 000 euroa) ko-
koamiseksi. Rakennustyö pääsi alkamaan 
1926. Arkkitehti Wivi Lönn valvoi työn 
edistymistä henkilökohtaisesti ”kiipeillen 
helmet heiluen rakennustelineillä”. Talon 
juhlalliset avajaiset vietettiin 26.2.1928, jo-
hon osallistui mm. tasavallan presidentti 
Relander ja piispa Jaakko Gummerus, jo-
ka piti vihkiäispuheen.

Talo oli todellinen monitoimiyk-
sikkö, jossa oli opiskelijoiden ja 
virkanaisten kodit, hospitsi, 
ruokala, pesula, leipomo, lei-
pämyymälä ja kahvila. Lisäk-
si olivat tilat NNKY:n keskus-
toimistolle ja Helsingin NN-
KY:lle, juhlasali ja muutamia 
vuokra-asuntoja. Nykyään talos-
sa toimii Hotelli Helka, jota hal-
linnoi Suomen NNKY-liiton 
omistama Hotelliyhtymä Oy. 
Palveluksiaan tarjoavat 
talossa myös ravintola 
Helkan Keittiö ja Hel-
kan Baari. Myös Suo-
men NNKY-liiton 
toimitilat ovat sa-
massa talossa.

Arkkitehti 
Wivi Lönn
Olivia (Wivi) Mathilda Lönn syntyi 1872 
Tampereella. Wivi Lönn pääsi Polyteknisen 
opiston arkkitehtiosastolle 1893 ensimmäis-
ten naisten joukossa. Hän perusti 1898 toi-
miston Tampereelle ensimmäisenä oman 
toimiston perustaneena naisarkkitehtina 
Suomessa.  

Lönn sai 1898 kotikaupungiltaan ensim-
mäisen merkittävän tilaustyön, Tampereen 
Suomalaisen Tyttökoulun uudisrakennuk-
sen suunnittelun. 1900-luvun alussa Wivi 
Lönn ja Armas Lindgren suunnittelivat 
Helsingin ylioppilaskunnan osakuntatalon 
ja Tallinnan Estonia-teatterin. Lönn suun-
nitteli kohteiden rakenneratkaisut – sen 
perinteisesti miehelle kuuluneen työn. 

Jyväskylässä asuessaan Lönn ystävys-
tyi kauppaneuvos Johan Parviaisen 

perheen ja erityisesti Parviaisen tyt-
tären Hannan kanssa. Kun Lönn 
muutti Helsinkiin 1918, hän suunnit-
teli yhdessä Aili-Salli Ahde-Kjäld-

manin kanssa NNKY-liiton vuonna 
1928 valmistuneen talon. Kauppaneuvos 

Hanna Parviainen ja Lönn saivat asut-
tavakseen huoneiston rakennuk-

sesta palkkioksi talon suunnit-
telusta ja huomattavasta ra-
halahjoituksesta. Parviaisen 
kuoleman jälkeen 1938 
Lönn asui huoneistossa 
kuolemaansa saakka. Wivi 
Lönn kuoli 94-vuotiaana 
1966. 

Kaupunki 
seuraa perässä
Kun NNKY:läiset ostivat Helsingin 
Etu-Töölöstä tontin 1920, heitä ilkut-
tiin lehdissä siitä, että he ostivat ton-
tin niin syrjäisestä paikasta. Nyt tuo 
pilkanteko tuntuu naurettavalta, mut-
ta kun katsomme kuvaa vain 13 vuot-
ta ennen tonttikauppoja, joka on ku-
vattu Malminkadun suunnasta kohti 
Kamppia, havaitsemme maiseman var-
sin karuksi. Sodan aikana ”syrjäisestä” 
sijainnista oli hyötyä, kun venäläiset 
eivät kohdistaneet pommituksia näil-
le nurkille. 1930-luvulla otetussa ku-
vassa voidaan havaita, että kaupunki 
on jo kasvanut tähänkin suuntaan. 
Helkan edessä olevat tiilitalot olivat 
osa Kampin kasarmia, jotka purettiin 
uusien ”Autotalojen” tieltä. Tennispa-
latsi on rakennettu 1938 eli kymme-
nen vuotta Helkan jälkeen.

Oulun NNKY 
Oulun NNKY:n (per. 1899) to imin-
ta alkoi raamattupiireillä ja ompelu-
seuroilla, joiden tuotto ohjattiin Riu-
tulan lastenkodille. 1904 aloitettiin 
nuorisotoiminta ja 1924 Oulun NN-
KY perusti oman pyhäkoulunsa. Ou-
lun NNKY:n partio perustettiin 1919 
tyttöjen omasta aloitteesta. Partiolais-
ten käytössä oli 1990-luvun alkuun as-
ti Jäälin maja. 1928 ostettiin kiinteistö 
Asemakadun ja Isonkadun kulmauk-
sesta. Paikalla olleen puutalon tilalle 
rakennettiin myöhemmin kivinen ker-
rostalo, jossa edelleen sijaitsee NN-
KY:n kokoustila. Nykyään Oulussa on 
tarjolla käsityö- ja kädentaitoryhmien 
lisäksi mm. monikulttuurinen nais-
tenryhmä, kiinankielisiä raamattutun-
teja ja Naiset yhdessä! -ryhmä. Kama-
lat äidit® -vertaisryhmätoiminta mur-
rosikäisten lasten äideille sai alkunsa 
Oulussa.

 1920 
•	 Saadaan keräyslupa liiton taloa varten.  
 Tontin osto 
•	 Lahden NNKY:n virallinen 
 perustamisvuosi 
•	 Paikallisyhdistyksiä 71 kpl
•	 Maria Hottinen, Namibia

1921 
•	 Siiri Loimarannan   
 kirjoittama 
 NNKY-historiikki 
 ilmestyy  

1923  
•	 Raamattupiiriaineisto ”Mietteitä  
 Johanneksen kirjeiden johdosta”  
 ilmestyy
•	 Tampereen NNKY:lle 
 toimipaikka Puisto-Emmauksessa  
 (Hämeenpuisto 14)

1924 
•	 Vihittiin 13 ensimmäistä 
partiojohtajaa

1925  
•	 TNNKY:n koti työläisnaisille 
 siirtyy Tuomikirkonkatu 12:een 
•	 HNNKY perustaa tyttökodin 
 kodittomille Franzeninkadulle 

1926 
•	 Aloitettiin liiton Oman talon   
 rakentaminen
•	 Hellä Putkisen kirjoittama   
 Riutulan lastenkodin 20-v.   
 kertomus
•	 Sanni Lampén, pj.

1927 
•	 HNNKY:n tyttökoti kodittomille 
 perustetaan (Franzeninkatu 18) 
•	 Liittoon perustettiin erityinen 
 partiotoimikunta johtamaan partiotyötä
•	 Hildi Halberg, Intia 
•	 Partiolippukunta Tampereen Lokit 
 perustetaan, edelleen toiminnassa
•	 Vaasan NNKY ja KFUK eri yhdistyksiksi

1928 
•	 Liiton Oma talo Helsingissä valmistui, 26.2. talon vihkiäiset 
•	 HNNKY:llekin toimitilat liiton Omassa talossa 
•	 Lahden NNKY:lle toimitilat, Vapaudenkatu 8
•	 Oulun NNKY ostaa kiinteistön Asemakadun ja Isokadun 
 kulmauksessa, jossa on yhä yhdistyksen toimitila
•	 Turun NNKY ja KFUK eri yhdistyksiksi

1922  
•	 Oman talon rakennuspiirustukset  
 valmistuivat
•	 Liikuntakasvatus alkaa 
 HNNKY:ssä

1926
Aloitettiin liiton Oman talon   

 rakentaminen
Hellä Putkisen kirjoittama   

 Riutulan lastenkodin 20-v.   
 kertomus

1929
•	 Sofi a Länkelä, pj.
 
 Maailmanlaajuinen 
 talouskriisi alkaa

-luku

Nuoli osoittaa suunnilleen Oman talon tulevan sijainnin. Maisema vuodelta 1907 on 
kuvattu Malminkadulta kohti itää (Helsingin keskusta on oikealla).

Oman talon, nykyisen Hotelli Helkan ympäristöä 1930-luvun lopulla. 

Oulun kukkastytöt.
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Kangaskukkien 
myynnillä rahoitettiin 
osa Oman talon 
rakentamisesta.
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NNKY:n partiotoiminta ja koulutyttökokoukset

Jyväskylän NNKY
 Jyväskylän yhdistyksen toiminta 
1897 alkoi samantyyppisenä kuin 
muissakin yhdistyksissä lähetyshen-
gen ja raamattupiirien muodossa. 
Kansalaissodan tapahtumat 1918 
muuttivat yhdistyksen toimintaa. He 
pitivät huolta sotilaista ja sotavangeis-
ta sekä kotiin palaavista rintamamie-
histä ja sotaorvoista 1940-luvulla.

Jyväskylä muuttui opiskelukaupun-
giksi. Erinäisten vaiheiden kautta Jy-
väskylän NNKY hankki 200 m2 tilat 
Puistotori 4:ssä 1960-luvulla. NNKY 
ja NMKY perustivat myös hospitsin 
1957, joka toimi vuoteen 1970. Jyväs-
kylän toiminta nykyään koostuu mm. 
kirjapiireistä, latinapiiristä, nuorten 
aikuisten lauluryhmästä, musiikki-
leikkikouluista ja Kamalat äidit® -ver-
taisryhmästä. Jyväskylän NNKY:ssä 
toimi myös partiolippukunta Reippaat 
tytöt.

Imatran NNKY
 Imatran NNKY perustettiin 1919 
Tainionkosken NNKY:n nimellä. Yh-
distys syntyi, kun NNKY-liitto lähet-
ti Tainionkoskelle teollisuuskeskus-
työhön Alma Siitosen, josta myös tu-
li yhdistyksen ensimmäinen sihteeri. 
Hän aloitti heti raamattupiirin, om-
peluseuratoiminnan sekä tyttökerho- 
ja pyhäkoulutyön. Yhdistyksellä oli 
oma kutomo, joka toimi 32 vuotta 
vuoteen 1967. Nykyään Imatralla on 
mm. keskustelukerho, kantelekerho, 
raamattupiiri ja maahanmuuttajatoi-
mintaa.

Partio tavoittaa 
uusia nuoria
NNKY toi partiotyön Suomeen yhtenä 
ensimmäisten yhdistysten joukossa jo 
1910-luvulla. NNKY:n 13 ensimmäistä par-
tionjohtajaa vihittiin v. 1924. NNKY:lle oli 
tärkeää, että kristillisyys oli toiminnassa 
etusijalla. Tytöt haluttiin ohjata henkilökoh-
taiseen uskoon. 

Suomen NNKY:n partioliitto perustettiin 
1933 ja sitä oli perustamassa 18 NNKY:n jär-
jestöä. Partioliittoon kuului toistatuhatta tyt-
töä. Neljä vuotta myöhemmin Partioliitto 
muutti nimeksensä Suomen Siniset Partio-
tytöt (SSP). 1970 SSP siirtyi kokonaan Suo-
men Partiotyttöjärjestöön. Partiotyö muut-
tui hiljalleen pääasiassa seurakuntien työ-
muodoksi. NNKY:ssä toimii kuitenkin vielä 
partiolippukuntia, kuten Tampereen Lokit, 
Turun Tähti-Tytöt, Helsingfors KFUK/M 
Scouter ja Reippaat Tytöt (Jyväskylä).

Yhdessäoloa ja harrastustoimintaa 
lapsille ja nuorille
 Ensimmäisiä vakinaisia toiminta-
muotoja olivat kesäisin järjestettävät 
koulutyttökokoukset, jotka alkuaikoi-
na keräsivät satoja tyttöjä, pääasiassa 
hengellisen ohjelman päiville. Sotien 
jälkeen koulutyttökokoukset muut-
tuivat koulutyttöleireiksi. Huomat-
tiin, että leiritoiminta sopii parhaiten 
nuorimmille ikäluokille, kun taas tei-

nit arvostivat koulutus- ja harrastus-
leirejä, kuten 70-luvulla suosittuja tai-
deleirejä. NNKY tarjosi valtakunnal-
lisen, paikallisten ja alueellisten ker-
honohjaajien koulutuksen. Kansain-
väliset yhteydet rikastuttavat leirejä, 
kuten nykyiset pohjoismaiset varhais-
nuorten leirit, jotka NMKY ja NNKY 
järjestävät joka toinen vuosi. 

Ines Ahlamo
Kotkalainen Ines Ahla-
mo teki elämäntyönsä Kar-
hulassa tehdastyöntekijöi-
den parissa ensin NNKY:n 
Liiton (yhteensä 11 vuotta) 
ja sittemmin Ahlströmin 
tehtaiden palveluksessa. 
Ahlamo aloitti työnsä py-
häkoulun ja tyttökerhojen 
käynnistämisellä ja varojen 
hankkimisella NNKY:n 
työlle. Seuraavaksi Ahlamo 
aloitti kotitalouskurssit, pi-

ti tytöille raamattupiiriä, 
ompelukerhoja, keskuste-
luiltoja ja ruotsinkielen 
ryhmiä. Paikkakunnan 
poikien pyynnöstä hän 
ryhtyi pitämään myös poi-
kakerhoa. Tehdastöitä te-
keviä naisia hän tapasi 
paitsi tehtailla myös pitä-
millään kesäpäivillä ja ke-
säkodissa. Ahlamo jatkoi 
NNKY-toimintaa työnsä 
jälkeenkin. 

1930 
•	 Ero Maailmanliitosta
•	 Kotia kohti -lehti siirtyi Kuopiosta Helsinkiin, 
 Mot Hemmet toimitetaan eri KFUK:issa 
•	 Ines Ahlamo Karhulan teollisuuskeskustyössä, josta  
 siirtyi sosiaalityöntekijäksi 
•	 Partio Mikkelin Muurahaiset perustetaan
•	 Elsbeth Frey liiton puheenjohtajaksi

1931  
•	 Karin Hirn, Namibia
•	 Sylvi Visapää lähtee 
 lähetystyöhön Kiinaan 
 mutta ei NNKY.n lähettinä

1933  
•	 Perustettiin Suomen NNKY:n partioliitto,  
 jota oli perustamassa 18 NNKY:n 
 paikallisyhdistystä. Nimeksi tuli
 Suomen Siniset Partiotytöt

1935
•	 NNKY:n pohjoismainen 
 kokous Savonlinnassa 

1936  
•	 Synnove Kristola, 
 Intia

1938 
•	 Rajaseututyö 
 Petsamo – Salla alkaa

1939  
•	 Siiri Riiho Nokian 
 kumitehtaalla

Neuvostoliitto 
hyökkää 
Suomeen 30.11.

Siiri Riiho
Oppikoululainen Siiri 
Riiho osallistui Karhulas-
sa Ines Ahlamon järjestä-
mälle keittokurssille vuon-
na 1935. Neljä vuotta myö-
hemmin Riihostakin tuli 
teollisuuskeskustyöntekijä, 
Ahlamon apulainen Karhu-
laan.  Raumalla hän suorit-
ti kauppaopiston opinnot ja 
osallistui Rauman NNKY:n 
toimintaan.

Riiho toimi NNKY:n 
teollisuuskeskustyöntekijänä myös Po-
rissa ja Nokialla. Sota- ja jälleenraken-
nusaika löivät pitkään leimansa työhön. 

Nokialta Riiho siirtyi vuon-
na 1942 Helsinkiin NN-
KY:n Liiton nuorisosihtee-
riksi. Vuonna 1953 hänen 
työalakseen vaihtui aikuis-
työ. Hän vastasi Liiton 
Muoniossa sijaitsevasta 
Keimiötunturinmajasta ja 
sen kaikesta toiminnasta. 
Paikka oli hänelle tuttu, sil-
lä hän oli ollut mukana pai-
kalla järjestetyissä ensim-
mäisillä raivaus- ja raken-

nusleireillä. Riiho matkusteli myös ul-
komailla, sillä hän veti Liiton järjestä-
miä matkoja mm. Kreikkaan.

-luku

Koulutyttökokous Itä-Suomessa 1930-luvulla.

Turun partioparaati 1950-luvulla.

Jyväskylän Hospiz 1957-1970.
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 Tarttuvaa iloa ja sydämen vakavuutta

Lahden NNKY
 Lahden NNKY aloitti toimintansa 
vuonna 1911. Alkuaikojen merkittävim-
mäksi työmenetelmäksi nousi teollisuus-
keskustyö 1930-luvulla, jolloin tyttöjä in-
nostettiin mm. NNKY:n omaan partio-
lippukuntaan Sinityttöihin ja pyhäkou-
lun opettajaksi. Lahden NNKY:llä oli en-
simmäinen yksityinen päiväkoti. Yhdis-
tyksellä oli myös oma lehti ”Ahertaja”. 
Suuren suosion saavuttivat ”Tyylikäs tyt-
tö” tyyli- ja tapakasvatuskurssi sekä vas-
taava kurssi aikuisille naisille nimeltään 
”Kymppi iästä pois”. 1980 ja 90-luvuilla 
toimintaa leimasivat voimakkaimmin 
Ten Sing-toiminta ja draamaryhmä Saa-
rat. Tällä hetkellä tarjonnassa ovat mm. 
Sinkku-illat, Flow-jooga ja Arvot UP-toi-
minta.  Säännöllisen toiminnan lisäksi 
on paljon erilaisia yksittäisiä tapahtumia, 
esimerkiksi retkiä, luentoja ja kursseja.

Maailmanneuvoston 
kokoukset ovat 
tärkeitä kansain-
välisen sisaruuden 
vahvistajia. Kuva on 
vuodelta 1999, jolloin 
Maailmanneuvosto 
kokoontui Kairossa, 
jossa Jane Lee Wolfe 
(oik.) valittiin Maail-
manliiton puheen-
johtajaksi. Vierellä 
istuu Maailmanliiton 
tuolloinen pääsihteeri 
Musimbi Kanyoro.

Auta Liberian 
tyttöjä
Tällä hetkellä Suomen NNKY-liitto 
tukee Liberian NNKY:n tekemää työ-
tä tyttöjen ja naisten hyväksi. Suomes-
ta lahjoitettuja varoilla on mahdollis-
tettu esimerkiksi useiden tyttöjen kou-
lunkäynti sekä tuettu taistelussa ebo-
laa vastaan. Liberian NNKY perustet-
tiin vuonna 1941 ja se toimii eri puolil-
la maata kouluttaen, valistaen ja tukien 
paikallisia naisia ja tyttöjä parempaan 
arkeen. Liberian NNKY:n keskustoi-
miston talossa Monroviassa toimii päi-
väkoti ja alakoulu. Peruskorjattu hos-
telli tarjoaa turvallisen asuin- ja ko-
koontumispaikan.

Sylvi Visapää
 Sylvi Visapää (1902–1995) valit-
tiin ”Jumalaa kiittäen” liittosihtee-
riksi 1945, sillä hänellä oli kokemus-
ta järjestöjen johtamisesta ja toimin-
nan organisoinnista sekä suorat hen-
kilökohtaiset kontaktit erilaisiin toi-
mijoihin ja päättäjiin. Sylvi Visapään 
vaikutus ylsi NNKY-liikkeessä, par-
tioliikkeessä, Suomen Lähetysseu-
rassa, Suomen luterilaisessa kirkos-
sa ja sen naistyössä sekä yleensä suo-
malaisessa järjestökentässä laajalle. 
Hän oli perustanut Helsingin NN-
KY:n Tuulitytöt -nimisen partiolip-

pukunnan 1928 ja toiminut myös sen 
johtajana.  Visapään merkitys suo-
malaisen NNKY-liikkeen uusiutu-
misen kannalta oli valtaisa. Hänessä 
henkilöityivät monet asiat: rohkeus, 
aktiivisuus, osallistuminen, kristil-
lisyys, kansainvälisyys, vastuunkan-
to ja taitava johtaminen. Visapää, jo-
ta kutsuttiin lempinimellä Visa, luot-
sasi NNKY:n jälleenrakennuskaudel-
ta aina 1970-luvun alkuun saakka. 
NNKY:stä hän sanoi, että siellä tuli 
ennen kaikkea olla ”tarttuvaa iloa ja 
sydämen vakavuutta”.

1940 
Talvisota päättyy 13.3.

1941  
Neuvostoliitto pommittaa 
suomalaisia kaupunkeja. 
Jatkosota alkaa 25.6.

•	 Vieno Saraste ja Annikki Sipilä, Kiina
•	 Selma Markkanen, Okavango (Afrikka)
•	 Liberian NNKY perustetaan

1944 
Aselepo alkaa 19.9.

1945 
•	 HNNKY:n tyttökoti muutetaan 
 vierasmajaksi (Franzeninkatu 18)

1946 
•	 Törmän pappila Pieksämäellä hankittiin leirikeskukseksi,  
 myös paikallisyhdistyksillä omaa leiritoimintaa
•	 Helka Ristolainen ehdotti liitolle hiihtokursseja naisille
•	 NNKY:n 50-vuotissyntymäpäivä. Taneli Kuusisto sävelsi  
 juhlaan kantaatin ”Martta ja Maria” 
 Mirjami Lähteenkorvan tekstiin
•	 Juhlakirja ”Käsi auran kurjessa”

1947
•	 Liittyminen takaisin Maailmanliittoon 

1942  
•	 Siiri Riiho siirtyi liiton 
 nuorisosihteeriksi Helsinkiin 

1949  
•	 Elli Lokka, Okavango
•	 Ostopäätös tontista 
 Keimiötunturilla 
•	 Armi Hallstén-Kallia, pj 
•	 Vaasan NNKY:n 50-juhlassa  
 esitetään B. Strålen  
 kantaatti ”Meri” 

Lahden NNKY:n Jugend-Sali on entisöity ja 
peruskorjattu. Lisäksi NNKY hankki viereisen 
liikehuoneiston, josta tehtiin remontissa 
toimisto- ja kokoustila. Yhdistys osti huoneiston 
Vapaudenkatu 8:sta vuonna 1928.

Liittosihteeri Sylvi Visapää (toisessa kuvassa myös nuorena partiolaisena) 
on suomalaisen partiotyön uranuurtajia. Hän toimi Suomen Partiotyttöjärjestöjen 

ylijohtajana 1943–51. Liiton palveluksessa hän aloitti  vuonna 1945.

-luku

Kansainvälisyys ja 
NNKY:n Maailmanliitto 
NNKY-liike levisi kansainvälisesti 
laajalle. NNKY:n Maailmanliitto pe-
rustettiin jo 1894. Suomi liittyi Maa-
ilmanliiton kutsusta vuonna 1902. 
Suhde Maailmanliittoon muodostui 
kuitenkin myrskyisäksi Suomen tahol-
ta, kun liiton vuosikokous ei voinut hy-
väksyä Maailmanliiton silloista toi-
mintalinjaa ja erosi Maailmanliitosta 
1930. Maailmanliitto ei kuitenkaan 
lannistunut, vaan taivutteli itsepäisiä 
suomalaisia takaisin. Sodan päädyttyä 
luterilaisen kirkon arkkipiispa Aleksi 
Lehtonen otti yhteyttä liittoon ja pyy-
si NNKY:tä harkitsemaan uudelleen, 
sillä sodan heikentämä maamme tar-
vitsi suojaksi Neuvostoliiton painos-
tusta vastaan kaiken ulkomaisen ver-

kostotuen. Niinpä Maailmanliittoon 
liityttiin takaisin 1947.

Maailmanliiton lisäksi pidettiin 
kansainvälisiä yhteyksiä Euroopan 
ja Pohjoismaiden NNKY:ihin. Ulko-
lähetys oli suosituin kansainvälinen 
työmuoto. Läheteiksi lähti mm. 
opettajia ja sairaanhoitajia, jotka tu-
kivat käytännöllisellä tavalla paikal-
lisväestöä hengellisen opetustyön li-
säksi.  1970-luvulla lähetystyö siir-
tyi NNKY:ltä seurakuntien nimik-
kolähettitoiminnaksi.

Lähetystyön loputtua NNKY siir-
tyi pakolaistyön ja kehitysyhteistyön 
pariin. Afrikassa aloitettiin oma Tan-
sanian Lugoba-kyläprojekti naisten 
kouluttamiseksi 1978. 

Suomen NNKY-liiton 
50-vuotissyntymä-
päivää vietettiin talon 
omassa juhlasalissa.
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Naiset rakentavat 
tunturimajan
Hiihtokurssit tuntureilla voimistelunopetta-
ja Helka Ristolaisen johdolla olivat alkaneet jo 
1946. Pula majoituspaikoista antoi kimmok-
keen rakentaa oma maja, joka toteutettiin nais-
ten talkootyönä 1951 Kalervo Honkosen joh-
dolla. Paikallisyhdistyksiin perustettiin tuntu-
rikerhoja keräämään varoja ja varustuksia sekä 
talkooväkeä. Toiminta oli innokasta ja itsessään 
palkitsevaa. Kesällä 1955 tehtiin porakaivo ja 
1960-luvulla rakennettiin tie Keimiön majalle 
talkoovoimin. Projektiin suhtauduttiin myön-
teisesti sekä paikkakunnalla että lehdistössä. 
Ajan mittaan rakennettiin lisäksi rantasauna, 
mökkejä ja 2000-luvulla uudisrakennus Kieppi 
ja Kota. Nyt vuodepaikkoja on noin 50:lle. 

Sanni Lampén
 Opettaja ja lähetystyöntekijä 
Aleksandra eli Sanni Lampén 
(1877–1965) toimi NNKY:n nimik-
kolähettinä Kiinassa 1906–1924. Lä-
hetin uralle hän sai sytykkeen, kun 
NNKY:ssä mukana ollut Lina Eh-
rström lähetti kortin, jonka toisella 
puolella oli kysymys ”Kenet minä lä-
hetän”. Toisella puolella kortissa lu-
ki ”Minä olen valmis, jos Jumala 
avaa tien lähtemään lähetystyöhön”. 
Usean vuoden pohdinnan jälkeen 
Lampén vuonna 1904 anoi pääsyä 
NNKY:n lähetiksi. Lähetystyöhön 
hän lähti Suomen Lähetysseuran 
kautta. Hän keskittyi ennen kaikkea 
tyttöjen koulutuksen edistämiseen. 
Kotimaahan palattuaan hän toimi 

NNKY:n liiton puheenjohtajana 
1926–1928 ja lähetyssihteerinä 
1929–1944.

Lampén oli sielunhoitaja ja ar-
moitettu puhuja, joka kiersi puhu-
jamatkoilla eri puolilla Suomea. 
Hänen esimerkkinsä innosti nuo-
ria tyttöjä opiskelemaan teologi-
aa yliopistossa. Naispappeus 
ei ollut NNKY:läisille vie-
ras ajatus, koska monet 
ajattelivat Lampénin 
julistuksen olevan 
vähintään yhtä päte-
vää – ja monesti pä-
tevämpääkin – kuin 
pappisvirassa toi-
mineiden miesten.

Pakolaistyö 
lähetystyön 
rinnalle
NNKY aloitti pakolaistyön 
1952, kun Liiton lähetyssihteeri-
nä vuosina 1949–1952 toiminut 
Annikki Sipilä oli lähdössä lä-
hetystyöhön Kiinaan. Kiina oli 
hänelle tuttu entuudestaan, sillä 
hän oli ollut siellä NNKY:n kan-
nattamana lähettinä Suomen Lä-
hetysseuran kautta 1939–1947. 
Hän oli koulutukseltaan sairaan-
hoitaja.

Paluu tutulle lähetyskentälle 
ei kuitenkaan onnistunut. Maa-
ilmanliitolta kuultiin akuutin 
pakolaistyön tarpeesta. Käytän-
nössä Sipilä työskenteli Lä-
hi-idän Kristillisen Neuvoston 
alaisena Jordaniassa, minne oli 
Israelista saapunut arabipakolai-
sia. Ensimmäisen vuoden aika-
na hän osallistui enimmäkseen 
ruuan ja vaatteiden jakeluun, 
mutta pääsi käyttämään myös 
sairaanhoitajan taitojaan äitiys- 
ja lastenneuvonnassa. 

Uuden työmuodon aloittami-
nen oli rohkea päätös NNKY:lle, 
sillä se merkitsi menojen kasvua. 
Liiton päätös pakolaisten autta-
misesta osoitti todellista kan-
sainvälistä vastuunkantoa.

1950  
•	 Keimiön tontin 
 raivaaminen ja 
 majan rakentaminen alkoi
•	 50-luvulla liiton teollisuussihteerit 
 siirtyivät paikallisyhdistyksiin
•	 HNNKY:n lastentarha aloitti 
 toiminnan Omassa talossa

1951  
•	 Keimiötunturin maja valmistui 
•	 Sylvi Visapää Maailmanliiton  
 hallitukseen 1951–63 

1953 
•	 Siiri Riiho siirtyy liitossa 
 aikuistyön sihteeriksi

1955 
•	 Kaivonporaus Keimiössä
•	 Jäsenlehtien nimenmuutos: 
 Suomen NNKY ja Finlands KFUK
•	 NNKY ja NMKY yhteinen 
 raamatunlukuopas 

1956 
•	 Törmän suurleiri (yli 600 osallistujaa)    
•	 Saimi Partanen, Okavango
•	 Edith Sydänheimo liiton puheenjohtajaksi 
 Kyllikki Riijärven jälkeen samana vuonna

1957  
•	 Jyväskylän NNKY hospitsi yhdessä 
 NMKY:n kanssa – 1970 
•	 TNNKY:n uusi toimitalo rakennetaan vanhan 
 tilalle Puisto-Emmauksessa  
•	 Mikkelin NNKY:n ensimmäiset naistenpäivät 
•	 Joululehdet Betlehemin tähti ja 
 Betlehems stjärna lopetetaan

1952 
Suomen viimeinen erä sotakorvauksista  
Neuvostoliitolle maksettiin

•	 Pakolaistyö liiton ohjelmaan, 
 liitettiin lähetystyöhön
•	 Annikki Sipilä pakolaistyöhön 
 Lähi-itään

Tunturipeikko lumoaa NNKY:läiset

Hämeenlinnan NNKY 
 Hämeenlinnassa (per. 
1900) on pidetty mm. lasten-
kotia kansalaissodan sotaor-
voille sekä kerätty vaateita ja 
tekstiilejä sotilaille sotien ai-
kana. Lisäksi on pidetty mm. 
tyttökerhoja, pyhäkouluja ja 
kuorotoimintaa. Oma toimi-
talo saatiin osin testamentat-
tuna ja ostettuna 1962, jossa 
samana vuonna avattiin päi-
väkerho. Seuraavan vuonna 

perustettiin oma partiolippu-
kunta Urpiaiset. Tunturiker-
ho Tievassa sekä tuettiin Kei-
miötunturin majan toimintaa 
että järjestettiin matkoja sin-
ne. 1987 avattiin myös päivä-
koti. Omasta talosta piti kui-
tenkin luopua ja tilalle ostet-
tiin osakehuoneisto Saaristen-
kadulta. Toimintaa ovat mm. 
Tieva-tunturikerho sekä ret-
ket ja vierailut.

Pirjo-Liisa Penttinen 
(vas.), Siiri Riiho, 
Aira Modig ja 
Säde Heikinheimo 
viettämässä 
Hämeenlinnan 
NNKY:n 100-vuotis-
juhlaa v. 2000.

Vaasan NNKY
Vaasan NNKY perustettiin 
1899 likeisessä yhteydessä kou-
lulaitokseen. Yhdistys oli kak-
sikielinen vuoteen 1927 saak-
ka. Alkuaikoina keskityttiin 
mm. lähetystyöhön, äitipiirei-
hin, kutsukokouksiin sekä 
koulutyttöjen ja työntekijättä-
rien hyväksi tehtävään työhön. 
Kauan unelmoitu suunnitelma 
oman talon rakentamisesta to-
teutui KFUK:n ja KFUM-NM-
KY:n avulla 1960. Sodan jälkei-
nen aika aina 70-luvun puoli-

väliin oli vilkkainta. Kerhotoi-
minnan vilkastuminen kou-
luissa ja muualla näivetti nuo-
risotyön niin Vaasassa kuin 
muuallakin. Nykyään toimin-
taan kuuluu mm. ohjelmailto-
ja ja raamattupiiri.

Tärkeimpiä hetkiä olivat 
50- ja 100 -vuotisjuhlat, jois-
sa esitettiin Mirjami Läh-
teenkorvan kirjoittama ja B. 
Strålen Vaasan NNKY:tä var-
ten säveltämä kantaatti ”Me-
ri” vuodelta 1949. 

Vasa KFUK:n 
Johanna-hemmet 
vanhainkoti 
1960-luvulla.

Sanni Lampén 
oli suosittu lasten 
ja aikuisten 
keskuudessa.

-luku
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Naisten ekumeeninen nousu 

Inga-Brita Castrén
 Viime vuosisadan ekumeenisen liikkeen 
uranuurtajiin kuuluva Inga-Brita Castrén (1919–
2003) oli suomalainen teologian ja fi losofi an mais-
teri. Hän oli pitkän uransa aikana mukana muo-
vaamassa kirkon ja kristittyjen yhteyspyrkimyk-
siä ja niitä palvelevia järjestöjä. Hän sai Helsingin 
yliopiston teologian kunniatohtorin arvon vuon-
na 2000. 

Inga-Brita Castrén toimi mm. NNKY:n Maail-
manliiton Kristillisen kasvatuksen ja ekumeenis-
ten kysymysten sihteerinä Genevessä 1962–1969. 
Suomessa Inga-Brita Castrén toimi muun muassa 
Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) pääsihtee-
rinä 1974–1984. Tuolloin hän teki aloitteen SEN:n 
naisjaoston perustamisesta 1976.  Naisjaosto toi-
mi aloitteentekijänä siinä, että NNKY-liiton yhte-
yteen asetettiin Maailman rukouspäivän (World 
Day of Prayer) kansallinen toimikunta 1977. 

Merkittävä kansainvälisen yhteydenpidon ka-
nava oli vuonna 1982 perustettu Euroopan kris-
tittyjen naisten ekumeeninen foorumi (EFECW), 
jonka perustajajäseniä Castrén oli. Foorumi pi-
ti Suomessa 1986 ensimmäisen yleiskokouksen-
sa, jonka yksi järjestäjistä liitto oli. Suomen NN-
KY oli foorumin jäsen ja vahva tuki. 

Inga-Brita Castrén oli ekumeenisen liikkeen uranuurtajia. 
Hän toimi Genevessä monissa tärkeissä tehtävissä ennen 
paluutaan Suomeen.

Leirielämän ihanuutta Törmässä
 Leiritoiminta virisi huippuunsa 
1950–70-luvulla. Liitto osti Pieksä-
mäeltä vanhan Törmän pappilan 
1947. Paikka oli viehättävä isoine pi-
hoineen sekä päärakennus vanhoi-
ne huonekaluineen. 1960-luvun 
puolessavälissä siellä mm. pidettiin 
kesäsiirtolaa kokonaisen kuukauden 
ajan 4–9 -vuotiaille lapsille.

Nuorille järjestettiin suurleiri 
1956, jolloin yli 600 nuorta saapui 
viettämään kesää partiohengessä. 
Lisäksi Törmässä järjestettiin kurs-
seja, kuten suosittuja neljän taidon 
kursseja ja kielikursseja. 1950-luvul-
la NNKY:n toimintaan oli tullut uu-
tuutena mukaan ryhmätyötoimin-
ta sekä hiljaisuuden retriitit hengel-
lisen kasvun välineiksi. Inga-Brita 
Castrén oli itse mukana pitämässä 

ensimmäistä ryhmätyökurssia NN-
KY-liikkeen työntekijöille ja aktii-
visille toimijoille. 

Uusi nuorisokulttuuri ja moder-
nimmat työmuodot alkoivat viedä 
nuorisoa pois yhä enemmän. NN-
KY:n partiotoiminnan nousukausi 
oli ollut 1950-luvulla, mutta jo 
1960-luvulla keskusteltiin kiivaasti 
NNKY:n oman erillisen partiojär-
jestön, Suomen Sinisten Partiotyt-
töjen, lopettamisesta. Aikaa myö-
ten uuden leirikeskuksen hankki-
minen tuli tarpeelliseksi, sillä Tör-
mässä paikkakunnan nuorten mies-
ten vierailuja tyttöleireillä ei saatu 
aisoihin edes poliisivoimin. Niinpä 
Törmä myytiin ja tilalle ostettiin 
Luhangan seurakunnalta Hakulin-
niemen leirikeskus 1968. 

Kotkan seudun, 
Savonlinnan ja 
Pirkkalan NNKY:t

Kotkan seudun NNKY perus-
tettiin 1899. Pienenä yhdistyksenä 
se on ollut nopea liikkeissään ja al-
tis auttamaan. Toimintana on ol-
lut mm. vaatteiden lähettämistä 
Riutulaan, ohjelmaa lapsille ja esi-
telmiä äideille lastenkasvatukses-
ta, kukkaislähetystä ja partiota 
(1927). Vuonna 1939 Kotkan NN-
KY otti osaa siirtoväen huoltotyö-
hön Kotka KFUK:n kanssa. Nyky-
toimintaa ovat kirjapiirit, vierailut 
ja retket.

 Savonlinnan NNKY (per. 1911) 
emännöi 1935 NNKY:n Pohjois-
maista kokousta, järjesti koulutyt-
tökokouksia ja rakennutti Wivi 
Lönnin piirustusten mukaisen 
hospitsin. Nykyään yhdistyksellä 
on toimisto Linnankadulla, jossa 
on mm. Itu-toimintaa.

 Pirkkalan NNKY (per. 1907) 
järjesti mm. tyttökokouksia, piti 
orpokoti Betaniaa sotaorvoille ja 
järjesti kotisairaanhoitokursseja. 
Nyt yhdistys tarjoaa Soppaa sul-
lekin -toimintaa, jolla kerätään 
varoja hyväntekeväisyyteen. Li-
säksi siellä toimii lähetyspiiri se-
kä retki- ja juhlatoimintaa. 

1960  
•	 TNNKY ostaa Kivirannan 
 kesäleiripaikaksi, myöh. 
 rakennetaan tontille kurssi-
 keskus Ritvala 
•	 NNKY julkaisi kolme 
 raamatunlukuopasta     
 60-luvun alussa 

1961  
Berliinin muuri rakennetaan

•	 Lea Laine, Pakistan
•	 Viimeiset tyttökokoukset pidettiin
•	 Aune Simojoesta liiton 
 puheenjohtaja

1963 
•	 Maailmanliiton 
 kokous 
 Tanskassa

1964  
•	 Nuorten aikuisten 
 konferenssi Beirutissa 
 (I-B. C.)
•	 HNNKY:n kirjakauppa   
 Yrjönkadulla myydään

1965 
•	 Maailman rukouspäivä 
 rantautuu Suomeen aluksi
 KFUK:n toimintana. Riitta 
 Virkkunen aloitti 
 suomenkielisen 
 MRP-toiminnan

1966  
•	 Helkan lähellä sijaitseva 
 kaasukello puretaan (rak. 1910)
•	 Riutulaan valmistui 
 perheryhmien päiväkodit

1967 
•	 HNNKY babysittertoiminta 
 67–91

1968 
•	 TNNKY:n talon paikalle valmistuu 
 kerrostalo, Tuomiokirkonkatu 12
•	 Liitto osti Hakulinniemen 
 leirikeskuksen Luhangasta

1962  
•	 Inga-Brita Castrén Kristillisen 
 kasvatuksen ja ekumeenisten 
 kysymysten sihteerinä NNKY:n
 Maailmanliitossa Genevessä   
 (1962-69)

1969  
•	 Ruotsinkielisen lehden 
 ilmestyminen omana 
 kokonaisuutena loppuu
 Suomen Siniset Partiotytöt 
 pitävät lopettamisjuhlan
 Törmä myydään

Englanninkielen leiri 
Savonlinnassa 1956.

Pirkkalan NNKY:n 
kotisairaanhoitokurssi 
vuodelta 1952.

Operaatio 
Kulkuset
Operaatio Kulkuset oli ame-
rikkalaisten ilmasotilaiden mo-
nivuotinen hyväntekeväisyys-
tempaus, jossa he jaetusta Ber-
liinistä käsin lensivät Riutulaan 
ja toivat lapsille lahjoja. Operaa-
tiosta raportoitiin niin Suomes-
sa kuin Yhdysvalloissa, tehtiin-
pä siitä televisiodokumenttikin. 
Suurin ilo oli tietenkin Riutulan 
lapsilla.

-luku
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Rukouksesta voimaa, Jumalalta tuloksia

Mäntyharjun 
NNKY
Mäntyharjun NNKY:ssä (per. 
1909) yksi merkittävimpiä työ-
muotoja oli tyttökerho 1930-lu-
vulla. Luontevaa olikin, että liiton 
järjestämät tyttöpäivät 1940 pi-
dettiin Salmelassa. Tyttökerho 
loppui, kun sota-aika vaati sen ve-
täjiä työhön ja koteihin. Tilalle tu-
livat mm. raittiustilaisuudet, äiti-
kerhot, raamattupiirit ja ompelu-
seura. Tänään Mäntyharjun NN-
KY toivottaa tervetulleeksi perus-
tamaan omia ryhmiä, vaikkapa 
kirjallisuuspiiriä tai äitipiiriä. Tä-
män hetken toimintaa ovat kuu-
kausittaiset kokoontumiset, ret-
ket ja lapsiperheiden tukemistoi-
minta.

Benita Johanson 
Nuoren Benita Johansonin (1934–2010) si-
sar Hedda veti Benitan mukaansa NNKY:n 
ruotsinkielisille leireille. Opiskeluaikanaan Tu-
russa Benita Johanson piti NNKY:ssä tyttöker-
hoa. Kankaankudonnan opettajaksi valmistu-
nut Johanson toimi mm. Suomen Punaisen Ris-
tin nuorisosihteerinä, mistä hän siirtyi Suomen 
NNKY-liiton pääsihteeriksi vuonna 1970. 

Sosiaalinen ja helposti lähestyttävä uusi pää-
sihteeri oli taitava käytännön ihminen. Kou-
lutuksesta ja taidoista oli suurta hyötyä, kun 
Johanson matkusti Pakistaniin lähetystyönte-
kijä Lea Laineen avuksi vetämään paikallisil-
le naisille käsityökurssia. Yhtä innokkaasti hän 
antautui Tansanian kehitysyhteistyöprojektei-
hin. Vanhoja näkemyksiä ravisteleva feminis-
titeologia sai hänestä innokkaan kannattajan.

Kielitaitoinen Johanson sai arvokkaita luot-
tamustehtäviä kansainvälisessä NNKY-liik-
keessä. Hän kuului vuosina 1979–1987 NN-
KY:n Maailmanliiton hallitukseen. Lisäksi 
hän toimi neljän vuoden ajan myös Euroopan 
NNKY:iden puheenjohtajana. Hänen ansios-
taan Euroopan NNKY:t alkoivat kehittyä tii-
viimmäksi organisaatioksi. Johansonin aktii-
visuus NNKY:n itä–länsi -suhteiden solmija-
na on niin ikään tunnustettu.

Maailman rukouspäivä ja 
Pienimmän Lantin Yhteisö
NNKY-liikkeen toiminta on ai-
na nojannut rukoukseen ja sen ka-
navoimaan Jumalan voimaan ja joh-
datukseen, joilla NNKY:läiset ovat 
saavutuksiinsa yltäneet. Oma ru-
kousperinne, marraskuinen NN-
KY:n ja NMKY:n rukouksen ja maa-
ilmanyhteyden viikko alkoi 1896.

Suomessa NNKY otti siipiensä 
suojaan kaksi maailmanlaajuista 
ekumeenista naisten rukousliiket-
tä. Maailman rukouspäivä (World 

Day of Prayer) saapui Suo-
meen Ruotsista epävi-
rallisesti jo vuosisadan 
alussa, mutta varsinai-
nen järjestäytynyt toi-

minta alkoi ruotsinkie-
listen keskuudessa 

1960-luvun alussa. Kirkon 
naistyön toimikunnan sihteeri Riit-
ta Virkkusen vastuulla oli vuosina 
1965–1979  rukouspäivän järjeste-
lyistä huolehtiminen. Hän suomen-
si rukouspäivän ohjelmat ja tiedot-
ti seurakunnille. Kun toimikunta 

lakkautettiin, siirtyi 
vastuu NNKY-liitolle, 
jonne perustettiin MRP:n 
kansallinen toimikunta, joka nyky-
äänkin vastaa materiaalien suomen-
noksista ja tiedotuksesta. 

Pienimmän Lantin Yhteisö (Fel-
lowship of the Least Coin) on vuon-
na 1956. Aasiasta alkanut kristit-
tyjen naisten maailmanlaajuinen 
rukousliike, johon osallistuvat nai-
set ovat sitoutuneet elämässään ru-
koilemaan rauhan, sovituksen ja 
anteeksiannon puolesta. Liike on 
levinnyt lähes 90 maahan. Kussa-
kin maassa naiset laittavat rukouk-
sen symbolisena merkkinä syrjään 
maansa pienimpiä lantteja, jotka 
siunataan yhteisesti järjestettävis-
sä lanttihartauksissa. Siunatut lan-
tit lähetetään Suomesta NNKY-lii-
ton kautta Kirkkojen maailmaneu-
voston taloustoimistoon ja sitä 
kautta PLY:n hallituksen hyväksy-
mille projekteille eri puolilla maa-
ilmaa.

Esiintymisvarmuutta 
nuorille Ten Sing 
-toiminnassa
Ten Sing (Teinit laulavat) on NNKY:n 
ja NMKY:n nuorisotyömuoto, joka in-
nostaa ja rohkaisee nuoria esiintymään. 
Ten Sing alkoi Norjassa 1960-luvun lo-
pussa. 13–20-vuotiaat nuoret saavat lau-
laa, tanssia, näytellä ja hoitaa näyttämö-
tekniikkaa kunkin oman halunsa mu-
kaan. Toiminnan pohjana on sekä kris-
tillinen usko että nuoren koko elämä. Jo-
kainen voi tehdä jotakin ja kaikki ovat 
tervetulleita. Ohjelman suunnittelun ja 
luomisen hoitavat nuoret itse. 

Suomeen ohjelma tuotiin jo 70-luvun 
puolivälissä järjestämällä aiheesta kurs-
seja, mutta toiminta ei kuitenkaan nous-
sut siiville. Uusi yritys tehtiin myöhem-
min, kun Tampereella järjestettiin Ten 
Sing -kurssi 1993. Ten Sing toimintaa oli 
Helsingin, Jyväskylän, Lahden, Turun ja 
Vääksyn yhdistyksissä. Pia Öhman Hel-
singfors KFUK:sta oli mukana kansain-
välisessä Ten Sing -konferenssin halli-
tuksessa 2002–2004, jolloin toiminta 
Suomessa siirtyi NMKY:lle. 

Mikkelin 
NNKY
Mikkelin NNKY:ssä (per. 1901) 
oli alusta alkaen nuorten osasto 
ja pyhäkoulu. Mikkelissä pidet-
tiin 1909 valtakunnallinen NN-
KY:n vuosikokous, jossa Agnes 
Hedengren lähetettiin Kiinaan. 
Yhdistyksellä oli mm. lainakirjas-
to ja laivakirjasto, varattomien äi-
tien ompeluseura, jossa he saat-
toivat itse ommella vaatteita lap-
silleen, sekä oma partio Mikkelin 
Muurahaiset. Mikkelin seura-
kuntatalosta NNKY sai kokoon-
tumistilan 1951. 

Tämän vuoden syksyllä ilmes-
tyy Mikkelin NNKY:n 115-vuo-
tishistoriikki. Mikkelin NNKY:n 
nykyistä toimintaa ovat mm. jä-
senillat, matkat ja retket sekä it-
sepuolustuskurssit.

1970 
•	 Benita Johansonista pääsihteeri
•	 Suomen Siniset Partiotytöt sulautui 
 emojärjestöönsä Suomen Partiotyttöjärjestöön
•	 Ruotsinkielisen lehden julkaiseminen loppuu
•	 Uusi talkookohde saatiin Hakulinniemen 
 leirikeskuksesta

1971 
•	 Liiton 75-v. juhla ja   
 historiikki
•	 HNNKY:ssä Babysitter-
 koulutus teini-ikäisille 
 tytöille 
•	 Kuopion 75-v. juhlakirja

1973 
•	 NNKY-näky -lehdestä  
 tulee kaksikielinen
•	 HNNKY:n vierasmaja,  
 entinen tyttökoti    
 Franzeninkadulla 
 myydään

1974 
•	 Ensimmäinen taideviikko 
 Hakulinniemessä 
 (1989 juhlanäyttely 
 Järvenpäätalossa)
•	 Ten Sing yritetään tuoda   
 Suomeen, mutta hanke 
 kuivuu kokoon

1975  
•	 TNNKY:n koti työläisnaisille 
 siirtyy Tuomikirkonkatu 12:een 
•	 HNNKY perustaa tyttökodin 
 kodittomille Franzeninkatu 18:aan 

1977 
•	 Maailman rukouspäivästä 
 tulee liiton toimintaa, perustetaan 
 ensimmäinen kansallinen toimikunta.

1978 
•	 Riutulan lastenkoti lopetetaan  
 70 vuoden toiminnan jälkeen
•	 Lugoba-projekti alkaa 
 Tansanian NNKY:n kanssa
•	 HNNKY lounaskerho vuoteen  
 1985 saakka Helkassa
•	 Inga-Brita Castren pj

1972 
•	 TNNKY aloittaa sairaiden 
 lasten äidikepalvelun
•	 HNNKY:n lastentarha 
 lopetetaan
•	 Riitta Virkkunen, pj

1979 
•	 Benita Johanson 
 Maailmanliiton hallitukseen
•	 Leila Variola siirtyy Hotelli-
 yhtymän palveluksesta    
 liiton toimistoon, jossa 
 työskentelee edelleen

•	 Nuorisokerhot keräsivät    
 “Avain ammattiin” -tempauk-
 silla 6 pakolaisnuorelle 
 stipendin 
•	 Anniskeluoikeus Hotelli-
 yhtymän majoitusliikkeisiin   
 Helkaan, Hilppaan 
 ja Hannaan

Day of Prayer) saapui Suo-
meen Ruotsista epävi-

minta alkoi ruotsinkie-
listen keskuudessa 

-luku

Uusi leirikeskus Luhangan Hakulinniemessä tarjosi mukavaa talkootoimintaa.

Mikkelin NNKY:stä vierailemassa iloinen joukko liiton toimistolla Helsingissä. 
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”Rohkeat naiset syntyvät nuorina”

Joensuun NNKY
 Joensuun NNKY syntyi 1903 
piirilääkäri Henrik Hällströmin 
myötävaikutuksella. Hällströmin 
tytär Emilia oli Joensuun NNKY:n 
aktiivisimpia jäseniä. Yhdistykses-
tä tuli valtakunnallisesti liiton toi-
seksi suurin yhdistys. Emilia tes-
tamenttasi Rantakatu 7:n NNKY:
lle, joka erinäisten vaiheiden jäl-
keen on edelleen yhdistyksen toi-
mipaikka, tosin ”uudessa” 50-lu-
vun rakennuksessa, joka sekin vaa-
ti ison peruskorjausremontin 
2000-luvulla. Yhdistyksen toimin-
taa virkisti nigerialaissyntyisen 
Olukemi Oguntuyin johdolla 
käynnistämä maahanmuuttajatyö 
1998. Tällä hetkellä Joensuussa on 
mm. ”Ripukasta rintasolki” -tuu-
nauskerho, monikulttuurinen kok-
kikerho ”Mimmejä maailmalta” ja 
gospeljumppaa.

Eira Paunu
 Jyväskyläläinen Eira Paunu 
(1908–2013) tuli mukaan NNKY:n 
toimintaan äitinsä jalanjäljissä ja 
isänsä rohkaisemana. Paunu lähti 
opiskelemaan teologiaa ja suoritti 
pappistutkinnon 1931. Paunu väit-
teli ensimmäisenä naisteologina 
vuonna 1952. Hän teki elämänuran 
uskonnonopetta-
jana Jyväskylässä 
ja sai ansioistaan 
mm. uskonnon-
opetuksen kehit-
täjänä kutsun 
Kirkkohistorialli-
sen seuran ensim-
mäiseksi naispuo-
liseksi kunniajäse-
neksi 2002.

Hänestä tuli 
Jyväskylän NN-
KY:n puheenjoh-
taja ja aktiivijäsen. Hän piti esitel-
miä ja julkaisi kirjoituksia erityi-
sesti naisten asemasta kirkossa. 
Paunu kirjoitti myös Jyväskylän 
NNKY:n historian 1980-luvulla. 
Hänen teologista tietämystään 
tarvittiin myös luterilaisen kirkon 
naistyöntoimikunnassa, kirkollis-
kokouksessa ja naispappeuskomi-
teassa, joissa hän vaikutti 1950 
–60-luvuilla. Hän ajoi naisteolo-
gien aseman parantamista seura-
kunnissa ja kannatti naisteologien 
vihkimistä papeiksi. Naisten vih-
kiminen papiksi luterilaisessa kir-
kossa toteutui vuonna 1988.

Feministiteologian saapuminen 
ja virkakysymys
 YK:n kansainvälinen naisten vuo-
si 1975 innosti NNKY:läisiä puhu-
maan naispappeuden ja naisten ta-
sa-arvoisemman aseman puolesta lu-
terilaisessa kirkossa.  Riitta Virk-
kunen painotti, että pappisvirassa 
tarvitaan myös naista. NNKY:läisille 
naiskysymykset kirkossa merkitsivät 
kaikkien kristittyjen naisten asioiden 
esilläpitoa. Lisäksi he halusivat koros-
taa myös naisten ja miesten välistä 
yhteistyötä. 

Näkyvimmin uutta ajattelua syn-
nytti NNKY-liikkeessä 1980-luvulla 
sijaa saanut feministiteologia, jonka 
tarkoituksena oli tutkia Raamattua, 
kirkkoja ja kristillistä perinnettä 
kriittisestä naisnäkökulmasta käsin. 
Yhtäältä NNKY edisti naispappeut-

ta ja feministiteologiaa, mutta kan-
nusti myös sukupuolten väliseen yh-
teistyöhön. Naisteologit ja NNKY:läi-
set olivat asiaa edistäessään varovai-
sia, sillä he pyrkivät ennen kaikkea 
säilyttämään keskusteluyhteyden kir-
kon sisällä. NNKY on feministisyy-
destään huolimatta maltillinen kris-
tillinen naisliike, jonka toiminta li-
mittyi monissa kohdin luterilaisen 
kirkon naistyön kanssa.

Liitto julkaisi 1987 yhdessä Suo-
men Kristillisen Ylioppilasliiton 
(SKY) kanssa ensimmäisen feminis-
titeologiaa käsittelevän suomenkieli-
sen kirjan ”Kirkon Martat ja Mariat” 
(SKSK-Kustannus). Teoksen toimit-
tivat Pirjo Almusa, Anna-Liisa 
Manérus ja Maria Parttimaa. 

Helka Hollywood-filmitähtenä
Hotelli Helka päätyi esittämään 
Gorkin puisto -elokuvaa varten Ho-
telli Budapestia, sillä yhdysvaltalaista 
kuvausryhmää ei päästetty Neuvosto-
liittoon. Maailmanluokan tähtiä, ku-
ten Lee Marvin ja Brian Dennehy, 
asui hotellissa.

Sysmän NNKY
 Sysmän NNKY (1907) joutui 
kilpailemaan jäsenistä Marttojen 
ja Lottien kanssa, sillä järjestötyö 
oli maatalon emännille vaikea 
työaikakysymys. Toimintaa kui-
tenkin riitti ja omaa taloakin yri-
tettiin puuhata omalle tontille. 
Sysmän taloa ei syntynyt, mutta 
Sysmä lahjoitti Liiton omalle ta-
lolle 1000 silloista markkaa ja sai 
sieltä nimikkohuoneen. Diakonis-
sa Ida Pulkkanen on ollut Sys-
män NNKY:n tärkein vaikuttaja-
nainen.   

Tällä vuosikymmenellä Sys-
män NNKY on järjestänyt mm. 
Itte-messun Sysmän kunnan IT-
TE-teemaviikolla ja ”Löytöretki 
elämän rikkauteen” -kurssin. Va-
kinaista toimintaa ovat mm. jä-
sentapaamiset ja naisten luova 
toiminta.

1980  
•	 Riutulan lastenkodin kiinteistö  
 lahjoitettiin Inarin kunnalle

1981 
•	 Aila Niinikoski Genevessä
 Maailmanliiton kehitysyhteistyön  
 ja rauhankasvatuksen sihteeri   
 1981–1984
•	 Kirppu-lehti syntyy NMKY:n    
 kanssa, lopetetaan 1987

1983
•	 TNNKY 80-v. juhlakirja
•	 Helmi Hallikaisen Riutula-muistelo
•	 Hotelli Helka esittää Hotelli 
 Budapestiä Gorkin puisto 
 -elokuvassa

1985  
•	 Nuorten Festa-messut 
 Tampereella 
•	 TNNKY osti leirikiinteistön   
 Teiskosta partiolaisille

1986 
•	 NNKY-liiton 90-vuotisjuhla
•	 Hotelli Helkan lisärakennus rakennetaan
•	 Liiton toimisto siirtyy väliaikaisesti    
 vuokratiloihin rakennusprojektin     
 ajaksi
•	 ”Kenen rauha?” -kirjanen 
•	 Turun NNKY julkaisee juhlakirjasen

•	 Hämeenlinnan NNKY:n 
 90-v. juhlakirjanen
•	 EFECW:n ensimmäinen 
 yleiskokous Järvenpäässä 
•	 Jyväskylän NNKY:n 
 Eira Paunun kirja 
 ”85 vuotta kristillistä naistyötä” 

1987 
•	 Kirkon Martat ja Mariat 
 -kirja julkaistaan
•	 Vihastukaa -naisten 
 aggressiivisuusseminaari 
 Pirkkalassa

1988 
Pappisvirka avataan naisteologeille
•	 Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) 
 Kirkot naisten tueksi vuosikymmen alkaa
•	 Kirppu-lehti lopetettiin, siirtyi Palapeli-lehden 
 nuorisoliitteeksi
•	 Riutulan kiinteistö lahjoitettiin Inarin kunnalle 
•	 Kerttu Inkala, pj.

1982
•	 Pirkko Lehtiö, pj.

1989  
•	 Tansania-projekti 
 Lugoba päättyi
•	 Euromeet – kansainvälinen   
 nuorisotapahtuma 
 Tampereella
•	 Keravan NNKY perustetaan  

-luku

IlK
KA

 P
IE

tA
rI

N
EN

 

Aila Niinikoski

Ida Pulkkanen harmooninsa kanssa.

Tampereen NNKY 
yhteistyökumppa-
neineen myy Hotelli 
Emmauksen 1981.

Hakulinniemen leirikeskus oli suosittu 
kesänviettopaikka leireineen ja talkoineen. Joensuun NNKY, Rantakatu 7.



26  NÄKYVÄ NAINEN NÄKYVÄ NAINEN   27◀ ▶  

Uskallamme unelmoida

Pirkko Lehtiö
 Pirkko Lehtiön (1932–) NN-
KY-liikkeeseen johdattivat järjes-
tön toiminnassa mukana ollut äi-
ti Hilma ja kouluopettajat. Lehtiö 
osallistui tyttöleireille ja NNKY:n 
sihteerien koulussa pitämiin ko-
kouksiin. Lehtiö lähti opiskele-
maan teologiaa Helsinkiin ja opis-
keluaikana hän oli muun muassa 
NNKY:n liiton kesätyöntekijänä. 
1982 hänet valittiin NNKY:n lii-
ton puheenjohtajaksi. Lehtiö toi-
mi Helsingin hiippakunnan pää-
sihteerinä kunnes siirtyi Hong-
kongin luterilaisen teologisen se-
minaarin professoriksi.

Teologian tohtori Pirkko Leh-
tiö tunsi perusteellisesti pappis-
viran historian ja teologiset pe-
rusteet. Lehtiölle puheenjohtaja-
kauden merkittäviä asioita olivat 
mm. Liiton talon saneeraus ja sen 
vaatimat taloudelliset ratkaisut.

NNKY-akatemia 
vahvistaa nuorten 
johtajuutta
NNKY-liike on alusta asti pai-
nottanut kasvatusta ja koulutusta. 
NNKY:n pitkäaikainen pääsihtee-
ri Sylvi Visapää piti keskeisenä 
toimintamuotona työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden suunnitelmal-
lista koulutusta. Maailmanliiton 
ja muiden kansainvälisten järjes-
töjen koulutukset ovat tänäänkin 
tärkeä osa tätä toimintaa. 

NNKY-akatemia -koulutus juon-
taa juurensa vuoteen 2003, jolloin 
aloitettiin nuorten naisten omat 
tapaamiset ja koulutus paikallises-
ti (Helsinki, Tampere, Joensuu), 
kukin oman koulutusteemansa 
mukaisesti. Koulutusten ensisijai-
sena tavoitteena on nuorten nais-
ten johtajuuden vahvistaminen, 
omien voimavarojen ja taitojen 
löytyminen ja käyttäminen sekä 
ihmisen kokonaisvaltainen hyvin-
vointi. Toisena tavoitteena on saa-
da NNKY-toimintaan lisää naisia 
mukaan kehittämään määrätietoi-
sesti toiminnan sisältöjä ja raken-
teita sekä viemään NNKY-liikettä 
eteenpäin.  Koulutus on ns. koke-
muskoulutusta, jossa osallistujien 
kysymyksiin ja pohdintoihin an-
netaan riittävästi tilaa. Koulutus-
menetelminä on käytetty asian-
tuntijoiden luentoja, ryhmä- ja yk-
silötyöskentelyä, toiminnallisia 
menetelmiä, oman päiväkirjan 
kirjoittamista sekä rukous- ja hil-
jentymishetkiä.

Riitta Virkkunen
Helsinkiläinen Riitta Virk-
kunen (1931–) oli ensimmäinen 
NNKY-liikkeen johtoon noussut 
teologisen tutkinnon suorittanut 
nainen. Hän työskenteli luterilai-
sen kirkon naistyön toimikunnan 
palkattuna sihteerinä ja toimi pu-
heenjohtajana vuosina 1972–78. 
Liikkeessä arvostettiin myös hä-
nen osaamistaan aikuiskasvatuk-
sen ja yhteiskunnallisen työn sa-
ralla.

Virkkuselle NNKY-liikkeessä 
merkittäviä asioita ovat olleet 
ekumeeniset yhteydet, jäsenten 
aktiivisuus ja pienryhmät. Virk-
kusen yhteys NNKY-liikkeeseen 
säilyi puheenjohtajakauden jäl-
keenkin kiinteänä. Hän on mm. 
ollut Helsingin NNKY:n puheen-
johtajana ja kääntänyt sekä toi-
mittanut NNKY-liitolle rukous-
viikkojen tekstejä ja muuta mate-
riaalia.

Miksi Saara 
nauroi?
NNKY:n juhlavuotena otettiin 
Saara-toiminta yhdeksi 1990-lu-
vun kolmesta naistyön painopis-
teestä kansainvälisen vastuun ja 
Ten Singin rinnalle. Työn teemoi-
na ovat naiseus ja kristillisyys, ilo, 
rohkeus ja vapaus. Saarat-draa-
maryhmä toimi Lahden NNKY:
ssä ja liitto julkaisi Miksi Saara 
nauroi? -kirjan ja toimintamuo-
don julisteineen ja järjesti ohjaa-
jakoulutusta. Kirja käsittelee 11 
naisen elämän osa-aluetta kristil-
lisyyden kautta. Toimintamuoto 
oli hyvin suosittu ja kiinnostusta 
tuntuu löytyvän vieläkin. 

Helmijuttu / Tjejer i kyrkan 
-toiminta alkoi 2006 Maria 
Sundblomin kirjalla, jonka jul-
kaisijoina olivat NNKY ja Nuor-
ten keskus. Helmi-toiminta oli 
tavoitteellista tyttötyötä, jossa 
vertaistukiryhmien avulla vah-
vistetaan naiseksi kasvamista.

Vääksyn NNKY
 Suomen NNKY-liitto käynnis-
ti vuonna 2007 Uskalla unelmoi-
da -teeman innoittamana vuotui-
sen Unelmanpäivän vieton, mut-
ta Unelmanpäivän juuret ovat 
Vääksyn NNKY:ssä (per. 1991), 
jossa vuosittain toteutetaan jo pe-
rinteeksi muodostunut koko per-
heen lyhtyvaellus Aurinkovuoren 
laavulle. Vääksyssä järjestetään 
mm. jäseniltoja, Voimanaisia-ryh-
mä, virkistysviikonloppuja, teat-
teriretkiä, Naisten päivän tapah-
tumia kirjastolla ja Pienimmän 
lantin yhteisön lanttihartauksia. 
Vääksyn NNKY tukee myös voi-
makkaasti kehitysyhteistyöprojek-
teja, mm. Liberian NNKY:n kou-
lutustoimintaa.

Keski-Uuden-
maan NNKY
 Runsas parikymmentä vuotta 
sitten iso joukko keravalaisia nai-
sia lähti Keimiötunturin majalle 
Muonioon. Kun reissujoukko kas-
voi, ystävystyi ja halusi olla muul-
loinkin yhdessä, syntyi Jokos-piiri. 
NNKY:n periaatteet olivat heille lä-
heisiä ja useat olivat seurakunnan 
aktiivisia jäseniä. Näin syntyi Ke-
ravan NNKY, joka rekisteröitiin 
vuonna 1991 (nimi muutettiin Kes-
ki-Uudenmaan NNKY:ksi 2008). 
Yhdistys järjestää naisten iltoja ja 
lähetyslenkkejä ja on mukana Pie-
nimmän lantin yhteisön toimin-
nassa sekä Itu-toiminnassa.

1990 
•	 Aila Niinikoski, pj.
•	 Hämeenlinnan NNKY:n   
 100-v. juhlakirjanen 

1991 
•	 Lehti muuttuu tabloidikokoon
•	 Kaisa Rintala pääsihteeriksi

•	 Vääksyn NNKY perustetaan
•	 Keravan NNKY perustetaan

1993 
•	 ”Miksi Saara nauroi”
  -raamattuohjelma ja kirja 
 osana naistyötä

1994 
•	 Pienimmän lantin yhteisön  
 (PLY) toiminta alkaa 
 Suomessa
•	 Maailmanliiton 100-v. 
 juhla Lontoossa

1995 
•	 Lehden uusi nimi: NNKY-näky 
•	 Pirjo-Liisa Penttinen aloittaa     
 pääsihteerinä
•	 Sylvi Visapään kuolema
•	 Hotelli Helkan remontti, huoneita 161 
•	 HNNKY aloittaa 
 Mini Sing -toiminnan

1996  
•	 Liiton 100-v. juhla ja 
 kirja ”Matkalla – På väg”
•	 Saara-toiminta alkaa 
•	 Säde Heikinheimo, pj.
•	 Turun NNKY:n 100-v. juhlakirjanen

1997 
•	 Pienimmän Lantin Yhteisö aloittaa 
 NNKY:n yhteydessä
•	 NNKY:n Väkivallattoman viikon 
 viettäminen aloitetaan
•	 Kuopion NNKY:n 100-v. juhlakirja

1992
•	 Liiton toimisto palaa väliaikaisista 
 tiloistaan toimitaloon
•	 Pakolaisavun ja NNKY:n yhteinen    
 Malawi-mielenterveysprojekti     
 mosambikilaisten pakolaisten parissa
•	 Taija ja Matti Hemminki aloittavat Keimiöllä
•	 Pirkko Siili, pj.

1999  
•	 Hakulinniemen 
 leirikeskuksen 
 30-v. juhla

•	 Pohjoismainen tyttö- ja 
 poikaleiri 
•	 Maailmanliitto perustaa 
 Voimaa muutokseen 
 -koulutusrahaston
•	 Oulun NNKY:n 100-v. 
 kirja ”Kätten työtä, 
 Hengen lepoa”

-luku

NNKY-liike on alusta asti opettanut tytöille ja naisille 
hengellisen kasvatuksen ohella arvokkaita tietoja ja 
taitoja, kuten tämä ensiapukurssi Neljän taidon leirillä 
Törmässä 1970.

Vääksyn NNKY on muiden muassa 
ollut emännöimässä NNKY:n 
järjestöpäiviä 2012.
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Teemme yhdessä yhteisen päämäärän eteen

Säde 
Heikinheimo
 Pianonsoiton opettaja Sä-
de Heikinheimo toimi liiton 
puheenjohtajana 1996–2001, 
jonka jälkeen hän keskittyi 
liikkeen toimintaan Helsingin 
NNKY:ssä. Lisäksi hän on toi-
minut Suomen UNIFEM:in 
hallituksessa.  

Säde Heikinheimon perhe 
on vahvasti mukana NN-
KY:ssä. Hänen isoäitinsä Yo-
landa Kalkas oli Turun NN-
KY:n jäsen ja puheenjohtaja 
sekä Suomen NNKY:n liitto-
hallituksen jäsen 1944–1961. 
Myös hänen äitinsä Vuokko 
ja sisarensa toimivat NN-
KY:ssä.

Valkeakosken seudun 
ja Lapin NNKY:t
 Valkeakosken seudun NNKY perustettiin 
2008. Yhdistys kävi Lontoon Merimieskirkossa 
2009 ja sai kuulla mahdollisuuksista kansainvä-
liseen vapaaehtoistyöhön.  

 Lapin NNKY perustettiin 2009 tavoittamaan 
Lapin naisia. Toimintana mm. hiljaisuuden ret-
riitit, bibliodraamakurssit sekä oma Face-
book-ryhmä tapaamisfoorumina pitkien väli-
matkojen takia.

Anna-Kaisa 
Ikonen 
 Yhteiskuntatieteiden toh-
tori Anna-Kaisa Ikonen (o.s. 
Mäkinen s. 1977) aloitti NN-
KY-uransa Tampereen NN-
KY:ssä kerholaisena ja leiri-
läisenä, sitten ohjaajana ja va-
paaehtoisena ja myöhemmin 
paikallisyhdistyksen ja liiton 
hallituksessa. Liiton puheen-
johtajana hän toimi 2004–
2010.  Ikonen toimi Maail-
manneuvoston hallituksessa 
2007–2015.

Ikonen on toiminut por-
mestarina vuodesta 2013. Si-
tä ennen hän oli Tampereen 
apulaispormestari 2009–2011. 
Ikonen toimi myös kunta- ja 
hallintoministeri Henna 
Virkkusen valtiosihteerinä 
2011–2013. NNKY-pohjalta 
on hyvä ponnistaa, siitä Iko-
nen on loistava esimerkki.

Rauhantyö alkaa kotoa 
Naisiin kohdistuva väki-
vallan julkinen vastustami-
nen oli Suomessa uutta ja 
rohkeaa toimintaa. Perhees-
sä tapahtuva väkivalta on 
edelleen tabu, joka vaatii sit-
keää murtamista. Lapsiin 
kohdistuva kuritusväkivalta 
kiellettiin lailla Suomessa 
1984, mutta naisiin kohdis-
tuvasta väkivallasta ollaan 
varsin hiljaa. Pohjois-Ame-
rikasta 1995 alkanutta NN-
KY:n Väkivallatonta viikkoa 
vietettiin Suomessa 1997–
2015. Väkivallaton viikko tu-
li laajempaan tietoisuuteen, 
kun Kirkkojen maailman-
neuvoston (KMN) jäsenkir-
koissa (2001–2010)  vietet-
tiin Väkivallan vastaista 
vuosikymmentä. Suomen 
evankelis-luterilainen kirk-
ko osallistui vuosikymme-
nen viettoon teemalla ”Vä-
kivallasta sovintoon”. Silloin 
kirkko lähti mukaan NN-
KY:n väkivallattoman viikon 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen yhteistyössä useiden 
järjestöjen ja koulujen kans-
sa. Kun KMN:n teemavuo-
sikymmen päättyi, Väkival-
laton viikko jäi omilleen. 

Kolmivuotinen Ruusuku-
ja 76 -näyttelyprojekti nosti 

paikallisyhdistysten innos-
tusta, ja väkivallan vastus-
taminen sai näkyvyyttä ym-
pärivuotisesti. Sen jälkeen 
painopiste on siirtynyt YK:n 
kansainväliseen päivään 
naisiin kohdistuvan väkival-
lan poistamiseksi marras-
kuun 25. päivänä, jolloin voi 
osallistua naisjärjestöjen 
yhteiseen ”Valoa – ei väki-
valtaa” -kampanjaan. 

NNKY vastustaa myös 
ihmiskauppaa. Vuonna 
2005 Helsingin NNKY ke-
hitti liiton kanssa ”Not for 
Sale” -kampanjan välittä-
mään ihmiskaupan vastais-
ta viestiä. Liitto tuki myös 
Naisjärjestöjen keskusliiton 
liikkeellepanemaa Naisten 
Linja -tukipalvelua.

Ruusukuja 76 ja 
Itu-työ naisten tueksi
 Suomen NNKY-liitto osti lisenssin Saksas-
ta Rosenstrasse 76 -näyttelytoiminnalle, jo-
ka käännettiin Ruusukuja 76:ksi. Kolmivuo-
tiseen projektiin palkattiin työntekijä, Heidi 
Kusmin-Bergenstad, jonka toimesta näytte-
lyä pidettiin eri puolella Suomea ja jopa Sveit-
sissä Maailmanliiton kokouksessa ja Kuubas-
sa Kirkkojen maailmanneuvoston ”Väkival-
lasta sovintoon” -vuosikymmenen päättäjäi-
sissä. Naisjärjestöjen keskusliiton 100-vuoti-
sjuhlanäyttelyssä ”Naisten Huoneet – elämää 
ja tekoja” Helsingissä vuonna 2011 NNKY oli 
esillä omalla huoneella, johon rakennettiin 
osa Ruusukuja-kotia. 

Tavoitteena oli rohkaista näyt-
telyissä kävijöitä puuttumaan lä-
hisuhdeväkivaltaan ja otta-
maan yhteyttä apua tarjo-
aviin instansseihin. Ennen 
kaikkea Ruusukuja 76 oli 
murtamassa tabua, että per-
heväkivalta olisi vain margi-
naali-ilmiö. 

Tampereella käynnistet-
tiin 2004 Itu-työ, jossa au-
tetaan kriisiraskaustilan-
teissa olevia, raskautta vai-
keassa tilanteessa jatkavia 
sekä aborttia miettiviä ja 
abortin läpikäyneitä tyttöjä 
ja naisia. Toiminta tukee nai-
sen omaa ratkaisua. Itu on ainoa paik-
ka Suomessa, missä abortin läpikäynyt 
voi käsitellä tunteitaan ja saada tukea. 

2000 
•	 50-v. juhlatalkoot Keimiöllä
•	 Kuopion NNKY:n vanhojen 
 käsitöiden näyttely
•	 Jyväskylä aloittaa kädentaitokerhon
•	 Tampereen NKKY:llä ”Ekumenia elää” 
 -kurssi
•	 Lahden NNKY:n Jugend-Salin 
 entisöinti valmistui

2003 
•	 Kansainvälinen naistenleiri 
 Hakulinniemessä
•	 Maailmanneuvosto julkaisee   
 Hyvän hallinnon periaatteet
•	 Euroopan kirkkojen konferenssi  
 hyväksyi NNKY:n yhdeksi 
 yhteistyöjärjestöistään

•	 Ensimmäinen monikulttuurinen  
 perheleiri järjestetään
•	 Tampere juhlii 100-vuotista 
 toimintaansa, juhlakirja

2004 
•	 Anna-Kaisa Ikonen (Mäkinen), pj.
•	 Hyvän hallinnon periaatteet   
 hyväksytään liittokokouksessa
•	 ”Kirkot sanovat ei naisiin kohdis- 
 tuvalle väkivallalle” -kirja ilmes- 
 tyy luterilaisen kirkon toimesta
•	 Gospel-lattarit Helsingin
 NNKY:hyn

•	 ”Muuta meidät” -rukouskansio  
 paikallisyhdistyksille 
•	 Gospel-jumppavetäjien 
 koulutus alkaa
•	 Pia Öhmanin kausi Ten Sing   
 -konferenssin hallituksessa 
 päättyy, Ten Sing siirtyy 
 NMKY:lle
•	 Itu-työ alkaa Tampereella
•	 ”Uskalla unelmoida” alkaa

2005 
•	 Not for Sale t-paitakampanja 
 teemailtoineen paikallisyhdis- 
 tyksissä  välittää ihmiskaupan  
 vastaista viestiä.
•	 Osallistuminen EAPPI 
 -ohjelmaan

•	 Euroopan NNKY:iden 
 edustajakokous (ERM) 
 Helsingissä

2006 
•	 Liiton 110-vuotisjuhla 
 Helsingissä, Suuri Sisarpiiri   
 -historiakirja julkaistaan
•	 Helmijuttu / Tjejer i kyrkan    
 -toiminta alkaa
•	 S ylvi-projekti maahanmuutta-  
 janaisten toimintaan 
 Imatralla ja Turussa 

•	 Hotelli Helkalle uusi designilme  
 ”Rennon tyylikäs suomalai nen  
 hotelli”
•	 Kieppi rakennetaan Keimiöön
•	 NJKL:n ”100 vuotta naisten   
 ääniä” Jugendsalissa 
 Helsingissä, myös NNKY    
 esillä 

2007 
•	 Saksan kirkkopäivillä 
 Kölnissä hankitaan 
 Rosenstrasse 76 -lisenssi
  liitolle
•	 NNKY-Näky -lehti siirtyy 
 kokonaan neliväriseksi
•	 Hotelli Helkan uusi kokous- 
 huone ”Saarni” valmistuu

•	 Pohjoismainen varhais-
 nuorten leiri Heinolassa
•	 Anna-Kaisa Ikonen valitaan  
 Maailmanliiton hallitukseen  
 ja yhdeksi kuudesta vara-
 puheenjohtajasta
•	 ”Sata vuotta NNKY-työtä   
 Sysmässä” -historiakirja, 
 Veijo Kare

2008 
•	 NNKY-Näky saa uuden   
 nimen Näkyvä Nainen 
•	 Ruusukuja 76 -projekti    
 käynnistyy 
•	 Hotelli Helkan eli Oman   
 talon 80-vuotisjuhla
•	 Hiv/aids -toiminta alkaa

•	 Itu-projektin seminaari   
 Tampereella
•	 ”Sylvi” -maahanmuuttaja-
 naisten projekti päättyy
•	 Valkeakosken NNKY 
 perustetaan
•	 Keravan NNKY muuttuu   
 Keski-Uudenmaan NNKY:ksi

2002 
•	 Ulla Pullola, pj.
•	 Maailmanliiton kansainvälinen  
 ”Rajattomia kohtaamisia”    
 -seminaari Helsingissä
•	 Riutulan tonttimaan myynti,   
 perustetaan Riutulan rahasto   
 palkintoa varten

•	 Tampereella alkaa uusi liikun-  
 tamuoto, Gospel-jumppa    
 (myöhemmin Gospel-lattarit)
•	 Pia Öhman valitaan kansain-  
 välisen Ten Sing -konferenssin  
 hallitukseen
•	 Liitto tukee Naisten Linjaa 
•	 Tampereen NNKY:n ”Sofi a-
 pysäkki” -toiminta maahan-  
 muuttajille

2009 
•	 Lapin NNKY perustetaan
•	 Euroopan NNKY:iden 
 komitea Helsingissä
•	 ”Naiset, sota ja rauha”,   
 YK:n 1235 päätöslauselma  
 tulee osaksi toimintaa 
•	 Suomen ja Liberian NNKY:t 
 johtavat naisjohtajuuskonfe- 
 

 renssia Monroviassa, jossa  
 on korkea-arvoisia vieraita
•	 Helmiakatemia alkaa, uusi  
 pitkäkestoinen koulutus 
 naisten johtajuuteen ja 
 voimaantumiseen
•	 Oulu aloittaa Kamalat äidit  
 -projektin
•	 Hotelliyhtymä 40-v.

Inga-Brita Castrénista 
tuli kunniatohtori 
vuonna 2000.

Valkakosken 
seudun 
NNKY.

-luku

Ruusukuja 76 -projekti sai poikkeuksellista näkyvyyttä 
muun muassa osana museonäyttelyä Sederholmin talos-
sa keskellä Helsinkiä.

2001 
•	 Maailmanliiton "Voimaa 
 muutokseen" kampanja alkoi
•	 Marjo-Riitta Antikainen aloittaa  
 ”Suuri sisarpiiri” historian-
 tutkimuksen
•	 Jäsenlehti täytti 100 vuotta
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Naiset luovat turvallisen maailman

Ekumeeninen, 
monikulttuurinen 
ja kansainvälinen 
nuorten ja naisten 

liike

Pia Öhman
 Koulukuraattori Pia Öh-
man (1977–) valittiin puheen-
johtajaksi 2010 liittoon, jonka 
varapuheenjohtajana hän oli 
toiminut vuodesta 2006 läh-
tien. Kokemusta oli tullut myös 
Helsingfors KFUK:n puheen-
johtajuudesta. Yhtenä hänen 
päämääristään NNKY-työssä 
oli jäsenyyden tukeminen, että 
jäsenet olisivat mukana toi-
minnassa aktiivisemmin. Nai-
siin kohdistuvan väkivallan ja 
ihmiskaupan vastainen toimin-
ta ovat hänellä lähellä sydäntä. 
Öhman oli myös mukana Not 
for Sale -kampanjan perusta-
misessa. Pia Öhman on ollut 
Euroopan NNKY:iden komite-
an jäsen, Ten Singin konferens-
sin hallituksessa ja parhaillaan 
Naisjärjestöjen keskusliiton 
(NJKL) hallituksen jäsen. 

Tuuli Raamat
 Pastori Tuuli Raamat 
(1976–) toimi liiton puheen-
johtajana 2012–2015. Saaren-
maalta kotoisin oleva Raamat 
opiskeli Tallinnassa uskon-
nonopettajaksi, jatkoi Suo-
messa teologian maisteriksi ja 
vihittiin papiksi 2014.

Etelä-Pohjanmaan NNKY
 Etelä-Pohjanmaalle, Seinäjoelle 2011 perustetussa yh-
distyksessä halutaan tehdä yhdistystä ja sen toimintaa 
tunnetuksi Etelä-Pohjanmaan kunnissa, eritoten kunti-
en sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sektoreille sekä ol-
la niille avuksi omien resurssien ja mahdollisuuksien mu-
kaan. Yhdistys edesauttaa Seinäjoella aloitettua Itu-työ-
tä. Yhdistys on jo kahdesti luovuttanut arvokkaat sikiön 
kehitystä havainnoivat nukkesarjat  äitiys- ja perheneu-
voloille eri puolilla maakuntaa.

2010  
•	 Pia Öhman, pj.
•	 Jäsenlehden 110-v. juhla Joensuussa 
 järjestöpäivillä
•	 Keski-Karjalan NNKY perustetaan
•	 Maailmanliiton pääsihteeri Nyaradzayi 
 Gumbonzwanda ja Tansanian NNKY:n 
 pääsihteeri LoeRose Mbise vierailivat Suomessa

•	 Pohjoismainen NNKY/NMKY pj ja siht 
 kokous Tampereella
•	 Pia Öhman Euroopan NNKY:iden 
 johtoryhmän jäseneksi
•	 Nuorten naisten akatemia NNKY:lle Joensuussa
•	 TyttiTalo Kiteellä (Keski-Karjalan NNKY)

2011 
•	 Ruusukuja esillä Maailmanneuvostossa   
 Zürichissä
•	 Maailman rukouspäivän jumalanpalvelus 
 televisioidaan Helsingissä 
•	 Väkivallasta sovintoon päätös seminaari 
 Jamaikassa, Ruusukuja 76 näyttely  
•	 Ruusukuja 76 esillä NJKL:n 100-vuotisjuhla

 näyttelyssä  ”Naisten Huoneet - elämää 
 ja tekoja” Helsingissä 
•	 Nuorten naisten johtajuuskoulutus eli 
 NNKY:n Akatemia Oulun NNKY:llä   
•	 Sääntömuutos hyväksytään  
•	 Taija ja Matti Hemminki lopettavat Tunturi-
 keimiöllä, Kristian Pieviläinen tulee tilalle 
•	 NNKY-liiton nimenmuutos Suomen NNKY-
 liitoksi, uudet säännöt hyväksytään
•	 Tuki Liberian NNKY:lle alkaa 
•	 Ruusukuja 76 päättyi  

2012  
•	 Tuuli Raamat, pj.
•	 Mukaan YK:n 1325-verkostoon 
•	 NNKY:n uusi logo ja visuaalinen ilme, 
 tekijänä Kati Hienonen
•	 Alice Abok ja Silvanna Aiypoma vierailivat 
•	 Leila Variola 40 vuotta talossa 

                      2013 

 

•	 Kirkkopäivät Kuopiossa, 
 Kahvila Wirwoitus, Kuopion   
 NNKY   
•	 Maailman rukouspäivän ja   
 Sansan yhteinen tilaisuus    
 Temppeliaukion kirkossa
•	 Näkyvä Nainen sai uuden 
 ulkoasun, ilmestyi kaksi kertaa  
 liitteenä Kotimaa-lehdessä 

•	 Oulussa rekisteröidään 
 Kamalat äidit®, levinnyt 
 Helsinkiin ja Seinäjoelle
•	 Opintomatka Maailmanliiton   
 toimistoon      
•	 Tyttöjen Tupa HNNKY:lle  
•	 TNNKY:n Emma-hanke, 
 etsivä kotouttaminen 
 maahanmuuttajille

2014  
•	 Leena Heinilä väliaikaisena pääsihteerinä xx
•	 Näkyvä nainen -teemaillalliset Helkan Keittiössä
•	 ERM hyväksyy Euroopan NNKY:n uudet säännöt 
•	 Maailman NNKY-päivätilaisuus Temppeliaukion 
 kirkossa, jossa esitetään vuoden 
•	 1946  juhlaan sävelletty kantaatti ”Martta ja Maria”
•	 Keski-Karjalan NNKY lopetetaan  

2015 
•	 HNNKY:n SOma SOppi maahanmuuttajatytöille
•	 Kamalat äidit® alkaa liitossa RAY:n tuella, 
 Minna Miettinen projektisihteeriksi
•	 Euroopan NNKY ja NMKY:n yhteinen 
 työntekijäpäivä Helsingissä
•	 Päätetään yhteistyöstä Italian NNKY:n kanssa

2016 

•	 Minna Hietamäki, pj.
•	 NNKY Suomessa   
 120-vuotisjuhlavuosi

Kansainväliset rauhan, ihmisoi-
keuksien ja tasavertaisuuden kysy-
mykset innostavat NNKY- toimin-
taan paikallisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Näillä eri tasoilla 
rekisteröityneiden NNKY-yhdistys-
ten sääntöihin kirjattuna tehtävänä 
on kristillisen uskon innoittamana 
kehittää ja lisätä naisten ja tyttöjen 
yhteisvoimaa ja johtajuutta. Toimin-
nan perustana on Raamattuun poh-
jaava usko kolmiyhteiseen Jumalaan. 
Liike on näin luonteeltaan eku-
meeninen ja toimintaan voi osallis-
tua jokainen, joka hyväksyy tämän 
perustan. Kristittyjen yhteinen toi-
minta on eri asia kuin uskontojen 
välinen dialogi, jota kristilliset kir-

kot käyvät muiden suurten uskon-
tojen kanssa. NNKY toimii yhteis-
työssä kirkkojen ja erilaisten uskon-
nollisten yhteisöjen kanssa. 

Vuoden 2015 NNKY:n Maail-
manneuvoston hengellinen ohjelma 
rakentui eri kirkkokuntien perinteel-
le teemalla ”Uskoamme juhlien”, läh-
tökohtana evankeliumin sanat ”Tyt-
täreni, uskosi on parantanut sinut, 
mene rauhassa” (Mark. 5:34). Roh-
kea ja uudistava johtajuus saa juuren-
sa tasavertaisesta kohtaamista.

Pirjo-Liisa Penttinen, Suomen 
NNKY-liiton pääsihteeri, 

Maailmanliiton nimeämä 
GCF-komitean jäsen ja  

CSW-edustaja

Maailmanliiton 
pääsihteeri 

Nyaradzayi
Gumbonzwanda 
vieraili Suomessa 

vuonna 2010.

-luku

Onnistuneen 
avauksen jälkeen 

lavalla vuoden 
2015 Maailman-

neuvoston avajais-
jumalanpalveluk-

sen toteuttajajouk-
ko vastaanottaa 
kiitoksen. Viides 

vasemmalta 
pääsihteeri

Pirjo-Liisa 
Penttinen. 

Sari Mantere, Pirkko Takala ja Riitta Turja EPNNKY:stä lahjoitti-
vat sikiönuket Kaksneuvoisen osastonhoitaja Raija Laitilalle jou-
lukuussa 2015.
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- en plats för alla kvinnor

De första 
etablerade 
föreningarna
 På 1800- talet var svenskan 
det språk som användes i re-
gering, samt som bildnings-
språk i Finland. KFUK har där-
för sina rötter i svenskan. Rö-
relsen kom till vårt land från 
Sverige, där Aili Trygg deltog 
som den enda fi nländska kvin-
nan i KFUM:s internationella 
möte år 1888. Under 1890-ta-
let deltog Ottilia Stenbäck i 
KFUM-möten i Stockholm. 

De första etablerade fören-
ingarna var KFUK i Helsing-
fors och Åbo 1896, tillsam-
mans med föreningarna i 
Borgå samt Ekenäs. Dessa var 
alla tvåspråkiga. I Kuopio 
fanns den enda helt fi nsksprå-
kiga NNKY-föreningen.

För att göra föreningsverk-
samheten smidigare, genom-
fördes en språklig delning i 
Helsingfors KFUK 1906 och i 
Åbo 1928. De fl esta svensk-
språkiga KFUK-föreningarna 
- Borgå, Ekenäs, Gamlakarle-
by, Jakobstad, Kyrkslätt, Lovi-
sa, Nykarleby och Vasa - har 
haft sina glansperioder, men 
även under tidernas gång trap-
pats av för att helt upphöra. 

Åbo KFUK
Åbo KFUK har även de ett 
eget föreningshem, sedan 60 
år tillbaka i tiden. Föreningens 
inre gemenskap är god, med 
även utåtriktad verksamhet så 
som besök på ålderdomshem 
och övrigt socialt engagemang. 
Som i föreningsverksamhet i 
allmänhet, kämpar Åbo KFUK 
dock med nyrekryteringen av 

personer i arbetsför ålder. 
Åbo KFUK fungerar via 

bl.a. uteluncher med Trivsel-
klubben, något som är mycket 
omtyckt. Likaså julbasaren, u-
landsprojekt och resor bussle-
des. Bibelläsningen och bönen 
ger den stadga och de visioner 
som KFUK behöver.

Kotka och Helsingfors KFUK
Numera ordnar de kvarva-
rande KFUK-föreningarna i 
Helsingfors, Kotka och Åbo år-
ligen turvis gemensamma di-
striktsdagar. Fokus i Helsing-
fors KFUK är att naturligt an-
passa verksamheten och arbe-
tet enligt de behov som ligger i 
tiden. Dagens Helsingfors 
KFUK fungerar genom månat-
liga samlingar, diskussions-
grupper, utställningar och te-
madagar. 

En väsentlig del av verk-
samheten i Helsingfors har se-
dan 1925 utgjorts av fl ick- och 
pojkscouterna på KFUK/M. 
Föreningshemmet på Arka-

diagatan står till medlemmar-
nas förfogande. Föreningen le-
diganslår årligen fem stycken 

stipendier á  500 euro ur Elin 
Udds fond, för förkovran in-
om det egna studieområdet. 

Christina Elving-Andersén, Nina Österholm och Ulrika Holmlund med sina bäbisar i Helsingfors KFUK.

Hobbyklubben i HKFUK år 1953.

Lunch klubb i Åbo KFUK år 1978.

Tervetuloa 
mukaan!
Suomen NNKY-liitto juhlii 120-vuotista 
taivaltaan töitä tehden, erilaisiin  
tapahtumiin osallistuen sekä juhlien. 

•	 5.3. Helsingin NNKY:n ja Helsingfors KFUK:n 
120-vuotisjuhlan seminaari  

•	 5.3. Turun NNKY:n 120-vuotisjuhla
•	 8.3. Vääksy juhlii NNKY:n 120-vuotista taivalta
•	 24.4.	Suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhla 

Helsingissä 
•	 28.–29.5. Maailma kylässä -festivaali 

Helsingissä 
•	 3.7. NNKY:n kirkkopyhä kirkkokahveineen 

Mäntyharjun kirkossa klo 10. Iltapäivällä  
omakustanteinen lounas ja taidenäyttely

•	 27.8.–2.9. Naiset tunturissa -viikko 
Tunturikeimiöllä, Muoniossa

•	 18.9. Tuomasmessu Lahden Ristinkirkossa
•	 30.9.–2.10. NNKY:n järjestöpäivät Turussa 
•	 Syksyllä Mikkelin 115-vuotishistoriikin 

julkistaminen
•	 5.11. Lahden NNKY:n kutsuvierasjuhla 
•	 19.11. Liiton kokous 
•	 2.12. Aarrekartta -unelmat todeksi -ilta 

Tampereella Unelmanpäivänä 
•	 2.12. Uskalla unelmoida Roombox -näyttelyn 

avaus Joensuussa 
•	 3.12. Vapaaehtoistoiminnan messut 

Helsingissä 

www.ywca.fi
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Jonakin päivänä äiti huo-
maa muuttuneensa ihanasta 
kamalaksi. se kuuluu jokai-
sessa lapsen puheessa ja 
huudossa, se tuntuu jokaises-
sa oven paukahduksessa. 

Miten tässä näin kävi? Täl-
laiseksiko lapseni kasva-
tin, tätäkö elämämme 
on tästä lähtien aina? 

Luulenpa, että aika moni teiniarkea elä-
vä äiti kokee näitä tuntoja, pohtii ja huo-
lehtii sydän sykkyrällä; mitä nyt, mikä 
keinoksi? 

Kun yksitoista vuotta sitten päätim-
me valita äititoiminnan nimeksi Kama-
lat äidit, se tuntui heti luontevalta ja oi-
kealta. Vaikka äitiys on ihme, hienoin-
ta maailmassa, se on silti myös raakaa 
työtä. Se on vastuuta, rajojen asettamis-
ta, samojen asioiden toistamista, taka-
seinänä olemista. Kamalat äidit® -ryh-
missä on lupa puhua kaikesta tästä 
rosoisuudesta, elämän raadollisuudes-

Rinnalla kulkeminen 
on kristillisyyttä parhaimmillaan

ta ja raskaudesta. Kukaan ei syyllistä, 
kukaan ei tuomitse. Voi vapaasti olla 
kamala – ja ehkä hiukan ylpeäkin sii-
tä: laitoin rajoja, olin aikuinen, en hy-
väksynyt kaikkea, en antanut periksi, 
en alkanut kaveriksi teinilleni. 

Toiminnan perustana 
usko ja luottamus
Kamalat äidit® -nimeen liittyy myös 
pientä ironiaa, joka kertoo siitä, että 
vastuullinen äiti on kamala, suorastaan 
rasittava. Hän huolehtii ja välittää, lait-
taa lapsensa edun etusijalle. Kamala äi-
ti on rakastava äiti.

Nimeen liittyy kieltämättä myös 
huumoria; äitien kokoontumisista ei 
naurua puutu. Kun kaikki ei elämässä 
menekään tyylipuhtaasti, voi ottaa huu-
morin avuksi, sillä ehkä jaksaa taas pie-
nen matkan eteenpäin.

Entä se kristillinen sisaruus, 
NNKY-liikkeelle tyypillinen ja 
luonteenomainen, rakas ja ar-
vokas piirre? Löytyykö sitä 
tästä toiminnasta? 

Kamalat äidit -toimintaa ei 

olisi syntynyt ilman ajatusta rinnalla 
kulkemisesta. Äititoiminnassamme 
kristillisyydestä tulee teko, joka nou-
see lähimmäisyydestä ja rakkaudesta. 
Se sisältää hyväksymistä ja tukemista, 
toisen huomioonottamista. Kaiken ai-
kaa toiminnan pohjavireenä kulkee us-
ko ja luottamus. 

Yhteistyössä 
on voimaa 
Teemme Kamalat äidit® -toiminnassa 
yhteistyötä usean eri tahon kanssa. Ai-
to yhteistyö on syntynyt osittain ra-
hoittajan toiveista ja vaatimuksesta, 
mutta myös siitä luontevasta yhteistyö-
toiveesta, jonka eri järjestöt ovat NN-
KY-liikkeelle esittäneet. Tämän toi-
minnan ja kumppanuuden kautta NN-
KY saa näkyvyyttä, liikkeen periaatteet 

ja toiminta tulee tutuksi laajasti ja 
mikä tärkeintä: kumppaneiden 

kautta ja kanssa voimme kul-
kea äitien rinnalla silloin, kun 
he sitä tarvitsevat. 

Maarit Peltoniemi
Oulun NNKY

Kamalat äidit® -vertaistoiminta murrosikäisten lasten äideille

Vastuullinen äiti on 
kamala, suorastaan 
rasittava. Hän huolehtii 
ja välittää, laittaa 
lapsensa edun etusijalle. 
Kamala äiti on 
rakastava äiti, myös
itseään kohtaan.

Tervetuloa
tukemaan vanhemmuutta ja 
aikuiseksi kasvamista
Murrosikä on myllerrysten aikaa, joka haastaa vanhem-
muuden. Kamalat Äidit®  -vertaistoiminnan avulla annamme 
murrosikäisten lasten äideille mahdollisuuden voimaantua 
vanhemmuudessaan ja sitä kautta tukea lapsiaan matkalla 
aikuisuuteen. 

“Ryhmässä sain purkaa sydäntäni  
ja kuulla, miten voisin toimia  

eri tilanteissa.”

mahdollistamaan  
tytöille peruskoulutusta
Koulunkäynti ei ole itsestään selvä asia liberialaiselle tytölle. 
Yhteistyössä Liberian NNKY:n kanssa voimme tarjota tytöille 
eväät elämään.

Yhden tytön kouluvuosi 
mahdollistetaan 150 eurolla.

Tee lahjoitus
Pankkitili: FI39 8000 1300 7040 05, Danske Bank
Viite: “Kamalat äidit” tai “Liberia”

Suomen NNKY-liitolla on keräyslupa: POL-2014-14800 päätös 12.2.2015. 
Lupa on voimassa 12.2.2015–11.2.2018 koko Suomen alueella Ahvenan-
maata lukuun ottamatta.

www.ywca.fi
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Joensuun kauppatorin keskellä ko-
hoaa Getsemanen puutarhakuk-
kula. Näemme vilahduksen maa-
herra Pontius Pilatuksesta, joka on 

Jeesuksen kuulustelujen päätteeksi pe-
sevä kätensä ”tämän miehen verestä 
viattomaksi”. Torin pohjoislaidalla tal-
lustaa Oivan vierellä valkoinen aasin-
tamma Vilemon. 

Kaksitoista opetuslasta odottaa jo 
kansanjoukon seassa. Heidän joukos-
saan myös mustaan hupulliseen kaa-
puunsa verhoutunut maailman tunne-
tuin poskisuutelija: Juudas Iskariot, jon-
ka nimi on symboloiva kaikkea kavalaa 
ja alhaista.   

Jeesus ratsastaa aasilla väkijoukon 
keskelle. Opetuslapsilla on käsissään 

voiton merkkinä Pohjolan palmunleh-
viä, siunattuja pajunoksia. He kunnioit-
tavat opettajaansa ja mestariansa lau-
lamalla ja kiittämällä Daavidin poikaa.

Ehtoollisen asettamisen 
hetki yläsalissa
Tuokiossa tori täytyy ihmisistä. Torin 
itäisessä kulmassa on nähtävillä yläsa-

Ristintieltä 
pääsiäisen ylösnousemuksen iloon

Käsillä on pian koko kristikunnan 
historian synkin ja raskain hetki. 
Joensuun torilla ihmiset eläytyvät 
maailmanhistorian suurimpaan 
kertomukseen. Kun muut uskonnot 
vaativat tekoja, Jeesus onkin tehnyt 
kaiken sinun puolestasi.

lin pitkä pöytä. Ruukkua kantavaa mies-
tä seuraten Jeesuksen opetuslapset ai-
koinaan löysivät pöydän ääreen. Samoin 
nyt opetuslapset tulevat pöydän ääreen 
nauttimaan Jeesuksen kanssa juutalai-
sen pääsiäisperinteen mukaisen yhtei-
sen aterian. Pääsiäisen vietto noudat-
telee pitkälti happamattoman leivän 
juhlan vanhoja juutalaisia traditioita – 
siis vielä huomattavasti vanhempia kuin 
yli 2000 vuotta vanhat kristilliset pää-
siäisperinteet.

Golgata, pääkallonpaikka, kohoaa 
kolkon näköisenä torin läntistä sivua 
risteilevien katujen keskellä. Tyhjä ja ka-
ru ristinnaulitsemispaikka on ehtinyt 
kavahduttaa pitkäperjantain aikana 
useita satunnaisia ohikulkijoita. Paikal-
linen Tikva ja Arepa-kuorojen laulajis-

ta koottu lauluryhmä sen vieressä tuo 
oman säväyksensä pitkäperjantain tun-
nelmaan. 

Käsillä on koko kristikunnan histo-
rian synkin ja raskain hetki.

30 hopearahaa
Yksi hänen opetuslapsistaan on kaval-
tava hänet 30 hopearahasta sopivan 
hetken koittaessa. Uupunut, voimiensa 
äärirajoilla oleva Jeesus rukoilee, että 
kärsimyksen malja menisi ohitse. Tur-
haan! Ennustuksen mukaan hän joutuu 
fariseusten kynsiin. Opetuslapsista yk-
si, kalastaja Simon Pietari kieltää kol-
me kertaa tuntevansakaan häntä, kun 
kukko jo laulaa. 

Jeesus viedään maaherra Pontius Pi-
latuksen tuomittavaksi ylipappi Kaifaan 
kuulustelun jälkeen. Hän joutuu sääli-
mättömien ruoskaniskujen, ihmisjou-
kon syljeksinnän ja pilkan kohteeksi.   
Aikakauden tapaa noudattaen Jeesus 
joutuu raahaamaan vielä oman ristin-
puunsakin Golgatalle. 

Se on täytetty
Ristinpuun juurella Maria-äiti ja Jo-
hannes, Jeesuksen rakkain opetuslap-
si, voivat vain voimattomina seurata 
tapahtumien etenemistä, kun Jeesus 
ristiinnaulitaan kahden ryövärin vä-
liin. Jeesus armahtaa viereisellä ristil-
lä syntinsä tunnustavan ryövärin aivan 
viime hetkillä lupaamalla: ”Jo tänään 
olet oleva kanssani paratiisissa”. Sitten 
huuto ”Se on täytetty!” kiirii korviim-
me ja temppelin valtava esirippu repey-
tyy kahtia.

Pääsiäisen evankeliumi koskettaa ja 
koettelee meistä jokaista. Se on kaik-
kien evankeliumi ihonväriin, ikään, tu-
loihin, terveydentilaan, sukupuoleen tai 
arvonimeen katsomatta. Jumalan kuva 
ja kaltaisuus on ihmisistä heikoimmis-
sa ja köyhimmissä.

Miksi Jumalan poika 
syntyi ihmiseksi?
Jumalan poika Jeesus syntyi jouluna ih-
miseksi, jotta me voisimme pelastua. 
Hän otti itselleen rangaistuksen, joka 

Ristin Tie -vaellusnäytelmä, joka on esitetty kolmena 
perättäisenä pitkänäperjantaina vapaaehtoisvoimin 
Joensuun torilla, esitetään myös pitkänäperjantaina 2016. 

kuuluu meistä jokaiselle syntiemme 
tähden. Näin yksikään, joka häneen us-
koo, ei joudu kadotukseen. 

Hyväksi luotu ihmisluontomme tär-
veltyi syntiinlankeemuksessa. Ihminen 
halusi tulla Jumalan kaltaiseksi ja jou-
tui luopumaan Paratiisistaan. Jeesus 
syntyi ihmiseksi, otti kasteen Jordanil-
la ja vapautti ristillä meidät iankaikki-
sesta kuolemasta. Hän ottaa meidät täy-
delliseen ja ikuiseen yhteyteen kans-
saan, jos niin haluamme. Yhtäkään, jo-
ka hänen luokseen tulee, hän ei kään-
nä pois.

Ymmärtääksemme Kristuksen va-
paaehtoisen kuoleman merkityksen, 
meidän on ymmärrettävä sen yhteys 
ylösnousemukseen, voittoon pahasta ja 
kuolemasta. 

Ylösnousemuksen merkitys
2000-luvun ihmiselle
Ylösnousemuksessaan kolmantena päi-
vänä Kristus voitti kuoleman. Hauta on 
tyhjä. Ylösnousseen Jeesuksen näki yli 
500 ihmistä 40 päivän aikana ennen 
kuin hänet otettiin kansanjoukon näh-
den taivaaseen.

Yhteiskunnallinen tilanne ja maail-
ma ympärillämme ovat alati muutok-
sessa. Kaikilla kirkoilla ja jokaisella kris-
tityllä on aihetta tutkia omaa uskoansa 
ja tekojansa. Kristuksen ylösnousemus 
on uuden maailman, uuden luomisen 
alku, sen kivijalka. Tästä syystä ylösnou-
semuksen päivää eli sunnuntaita kutsu-
taan myös kahdeksanneksi päiväksi. Us-
ko Jumalaan, rukouksen kestävyys ja us-
ko elämän koettelemuksissa merkitsee 
pelastumista, lahjaa, jonka voimme saa-
da ja ojentaa toisille. Luottamus pelas-
tukseemme ei lepää itsemme, vaan mei-
dän tähtemme kärsineen ja ylösnous-
seen Kristuksen varassa. 

Ikivanhasta kristinuskon perussa-
nomasta on kaikkien syytä iloita tänä-
kin vuoden 2016 pääsiäisenä: ”Tulkaa, 
ottakaa valo illattomasta valosta ja 
ylistäkää kuolleista ylösnoussutta 
Kristusta!” Kristus nousi kuolleista – 
totisesti!

 Sirkka Vepsä.
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Paikallisyhdistysten yhteystiedot 
Katso myös: www.ywca.fi ->Paikallinen toiminta

ETELÄ-POHJANMAAN 
NNKY
pj. Pirkko Takala, p. 050 401 4565
pirkko.takala@netikka.
ep.nnky@gmail.com

HELSINGFORS KFUK
Argadiagatan 13 A 13
00100  Helsingfors
http://kfuk.wordpress.com
ordf. sini.sundqvist@evl.fi

HELSINGIN NNKY
Mechelininkatu 15 A 8
00100 Helsinki
p. 044 5944 528
hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi

HÄMEENLINNAN NNKY
 Saaristenkatu 19 B
13100 Hämeenlinna
p. 050 60 825
irja.appelroth@gmail.com

IMATRAN NNKY
 Lappeentie  29 C 21
55100 Imatra
pj. Auli Piiparinen
p. 050 411 8177

JOENSUUN NNKY
 Malmikatu 2
 80100 Joensuu
nnky.joensuu@kolumbus.

JYVÄSKYLÄN NNKY
 Puistotori 4
40100 Jyväskylä
Tanja Nieminen
p.  040 740 4472
jklnnky@elisanet.

KESKI-UUDENMAAN 
NNKY
 pj. Anna Liisa Karjalainen
p. 040 759 8909

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

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

MIKKELIN NNKY
 pj. Leena Parkkonen
puh. (015) 336 308
 gsm 050 526 8536
leena.parkkonen@luukku.com

MÄNTYHARJUN NNKY
 Pj. Auli Jokinen
p.  040 513 9857

OULUN NNKY
Asemakatu 15
90100 Oulu
nnky.oulu@co.inet.fi
maarit.peltoniemi@co.inet.fi

PIRKKALAN NNKY
Tuula Talikainen
p. (03) 368 0601

SAVONLINNAN NNKY
 pj. Ulla Juuti

p. 044 322 9371
ulla.juuti@suursaimaa.com

SYSMÄN NNKY
pj. Virva Hokkanen
p. 040 735 3242
virva.hokkanen@phnet.fi

TAMPEREEN NNKY
Hämeenpuisto 14 F
33210 Tampere
p. (03) 254 4000, 
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi 

TURUN NNKY
Vähä Hämeenkatu 12 a
 20500 Turku
tnnky@saunalahti.fi

VAASAN NNKY
Kirkkopuistikko 30
65100 Vaasa
p. 040 516 1888
arja.sillanpaa@gmail.com

VALKEAKOSKEN 
SEUDUN NNKY
pj. Jaana Holm
p. 050 386 3372

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

ÅBO KFUK
 ordförande Leila Storgård
Tel. 040 505 0760

Edessä: Riitta Rauhala (vas.), 
Veera Lupunen, 
Minna Hietamäki (pj.), 
Sanna-Kaisa Haapasaari, 
Linda Jordas ja 
Katri Jussila. 

Ylhäällä: Irmeli Parviainen 
(vas.), Enni Riukulehto ja 
Leena-Maria Kyyhkynen.

Suomen NNKY-liitto etsii 
tunnustuspalkintoehdokkaita 
Jaossa on 10 000 euron tunnustuspalkinto teemalla 

sukupolvien välinen vuorovaikutus.
 

Tänä vuonna 10 000 euron arvoinen tunnustuspalkinto luovutetaan taholle, joka on 
toiminnallaan edesauttanut sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
  Merkittävän rahapalkinnon taustalla on vuonna 2002 perustettu Riutulan rahasto, 
jonka vuosituotolla liitto palkitsee NNKY:n toiminta-ajatuksen mukaisia ja naisten 
ja tyttöjen hyvinvointia edistäviä toimintoja.
  
Tunnustuspalkinto luovutetaan 24.4.2016 Suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhlassa 
Hotelli Helkassa, Helsingissä.
  
Palkintoa ei jaeta NNKY:n toiminnalle, mutta se voidaan jakaa usean ehdokkaan 
kesken. Tunnustuspalkinto ei ole apuraha, vaan se on nimensä mukaisesti tunnustus 
ansiokkaasti toteutuneesta työstä. Vuotuinen NNKY:n tunnustuspalkinto jaetaan 
nyt 14. kerran.

Allekirjoitetut esitykset tunnustuspalkinnon saajista toimi-
tetaan perjantaihin 1.4.2016 klo 15 mennessä osoitteeseen: 
Suomen NNKY-liitto ry, Tunnustuspalkinto 2016, 
Pohjoinen Rautatiekatu 23 B. 00100 Helsinki.

Lisätietoja: 
tiedottaja Ilona Yrjölä
050 4444 103
nnky@ywca.fi

NNKY-palstan tapahtuma-
tiedot ilmestyvät jälleen nor-
maalisti seuraavassa nume-
rossa. 

Tiedot NNKY-palstalle: Nä-
kyvä Nainen 2/2016 ti 8.3. 
mennessä osoitteeseen an-
ne.lagerstedt@ywca.fi, kiitos!

Suomen NNKY-liiton hallitus toivottaa ilosta juhlavuotta

Naiset 
tunturissa 
27.8.–2.9.2016

Tervetuloa Lapin 
lumoaviin maisemiin 

ja leppoisaan 
Tunturikeimiön 

tunnelmaan!

Suomen NNKY-liitto 
ja Suomen Ekumee-

nisen Neuvoston 
naisjaosto järjestävät 
ohjelmallisen Naiset 
tunturissa -viikon.

Ohjelmassa on mm. 
retki  Laestadius-mu-

seoon ja kirkkoon 
Pajalassa, Jerisjärven 
muijien Kalakirkko, 
päivävaelluksia tun-

tureille, puolenpäivän 
talkoot, huilausta, 

hauskanpitoa, sauno-
mista, hiljentymistä.

Täyshoidolla 
Naiset tunturissa 

-viikon hinta on 375 
€, NNKY:n jäsenille 

325 €

Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut:  

leila.variola@ywca.fi tai 
09 434 2290.

www.tunturikeimio.fi      
www.ywca.fi      

www.ekumenia.fi
Suomen NNKY-liiton tunnuspalkinnon saivat viime vuonna VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry 
(5 000 euroa) ja Jarmo Österman, Vahva & Valpas – Naisen käsikirja itsensä puolustamiseen 
-kirja (tunnustus).
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Hotelli Helka 
kiittää ja onnittelee 
120-vuotiasta 
mahdollistajaa 

hotelhelka.com
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