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 ”Pienikin on paljon, kun se on siunat-
tua” ja ”Pienistä puroista kasvaa isom-
pia jokia”, sanoi Roseline Toweh, Libe-
rian NNKY:n pääsihteeri, kun kerroin 
hänelle viime vuoden tukisummista, joi-
ta Suomen NNKY-liiton kautta viime 
vuoden aikana Liberiaan ohjautui. 

Liberian NNKY:n keskustoimiston ylä-
kertaan rakennetussa 40-paikkaisessa 
hostellissa on nyt tukevat kalusteet, kun 
Monrovian Cape -hotelli lahjoitti sinne 
käytöstä poistettuja kalusteita. Liberian 
NNKY:n hallitus tukee projektia, jossa py-
ritään saamaan kadulle jätettyjä nuoria 
naisia turvaan ja uuteen ammattiin. 

”Valitettavasti ei ole harvinaista, et-
tä alle 10-vuotias on raiskattu ja perheen 
hylkäämä. Tai että 14-vuotias ei ole vie-
lä ollut päivääkään koulussa”, jatkoi Ro-
seline. Hän kertoi, että NNKY on perus-
tanut terveysministeriön sosiaalityön 

yksikön kanssa vertaisryhmiä näille nuo-
rille naisille, ja yhtenä taito- ja ammat-
tikoulutuksena on ollut ompelu- ja teks-

tiilityötä. Tähän koulutukseen tarvitta-
va materiaali, erilaiset kankaat on han-
kittu Suomesta saaduilla varoilla. 

Helsingfors KFUK:n tuella varustet-
tu keittiö on jatkuvassa käytössä. Ka-
dulla eläneille tai sinne joutuneille nai-
sille pidetään yllä väliaikaista tukipis-
tettä, siirtymätilaa, jossa voi olla 1–2 kk 
saamassa pohdinta- ja koulutustukea. 

Pirjo-Liisa Penttinen

Suomen NNKY-liiton pääsihteeri 
Pirjo-Liisa Penttinen täyttää 60 vuotta 
Toivon päivänä 4.6.2016. Mahdolliset 
muistamiset Liberian NNKY:lle liiton 
keräystilin välityksellä: Danske Bank DA-
BAFIHH, FI39 8000 1300 7040 05.   
Keräyslupa POL-2014–14800 (päätös 
12.2.2015) on voimassa 12.2.2015–
11.2.2018 koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

4–7 120 vuoteen 
mahtuu monta 
tarinaa

8–9 Taivaan kansa-
laisena maailmassa 
Saarna Temppeliaukion 
kirkossa juhlapäivänä.

10–11 Juhla 
haastaa arjen 
Juhla haastaa lisäksi juhlijan 
itsensä.

12–13 Juhlaperintei-
den nykyarvo – onko 
riisuttava rituaalitkin?
Rituaali on yhteisön omaa 
puhekieltä.

14 Bröllopsfesten 
som aldrig blev av
Vart tog kärleken vägen?

14 Vastuullista 
sananvapautta

14–15 Siiri Riiho
in memoriam 
1919–2016

16–18 NNKY-palsta
Kirkko kotoutumisen 
edistäjänä
SEN:in naisjaoston seminaari 
1.9.

Turvassa? 
Ekumeeninen vastuuviikko 
kampanjoi pakolaisten 
ihmisoikeuksien puolesta.

19 Kirjoja, kirjoja
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Teema: Juhla

Kannessa: 
NNKY:n juhlan vapaaehtoi-
nen työntekijä Triin Kilo esit-
teli Leipomo NNKY:tä, joka 
myytiin Vaasanille 190-lu-
vulla. Vaasan lahjoitti juhlaan 
pullia ja leipiä maistiaisiksi.

JOONAS KURPPA

Takakannessa
Apostoliset siunaukset

ILONA YRJÖLÄ

Näkyvä Nainen 2016 
NN 4: Hyveet
• Aineistopäivä 9.8.
• Lehti ilmestyy 22.9.
NN 5: Vaikuttaminen
• Aineistopäivä 27.9.
• Lehti ilmestyy 10.11.
NN 6: Suomi 100 v. 
• Aineistopäivä 2.11.
• Lehti ilmestyy 15.12.

Pieni raha meille – iso tuki Liberian NNKY:lle 

Liberian NNKY:n “Kadulta ammattiin” 
-hankkeen työpajassa ovat syntyneet nä-
mä upeat koho-ompelutyöt. Kadulle jäte-
tyt nuoret naiset saavat hankkeen kautta 
mahdollisuuden uuteen elämään.
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Juhlapäivän kunniaksi NNKY sai 
ikioman alkoholittoman nimikko-
drinkin, jonka sini-violettiin väriin 
kätkeytyi tuoreitten mustikoitten 
maku.
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Tulevaisuuden juhlapuheet 
rakennetaan tänään

Suomen NNKY-liiton 120-juhlavuosiviikolla sain käsiini kaksi julkaisua. 
NNKY-liiton 50-vuotisjuhlan johdosta julkaistu ”Käsi auran kurjessa” 
esittelee NNKY-liiton ensimmäisten vuosikymmenten toimintaa. Julkai-
sun ensimmäisessä kuvassa on nykyinen Hotelli Helka, jonka edelleen 

tunnistettava julkisivu seisoo nykyistä avarammassa 
maisemassa. Saman julkisivun suojissa juhlimme 
120-vuotiasta NNKY-liittoa 24.4.2016. 

50-vuotisjuhlajulkaisun silmiinpistävimpinä piir-
teinä ovat kiitollisuus, ilo ja arvostus liikettä rakentanei-
ta sisaria kohtaan. Johdantosanoissa julkaisu lausuu, 
kuinka ”vähäisestä alusta on työ lähtenyt”, mutta kuin-
ka ”yhä useampia toimintamuotoja ja työkenttiä on Jumala Suomen NNKY:n Lii-
tolle uskonut”. Liiton vastuunkantajia kuvataan eloisasti: ”Hellä Putkisen koko 
olennossa oli jotain ripeää, vauhdikasta ja suurpiirteistä” ja Ellen Andersinin 
”uskonrohkea iloisuus ja häntä ympäröivä hyvyyden ilmapiiri lämmitti sydämiä”. 
Ottilia Stenbäck oli puheenjohtajana ”rauhallinen, hillitty ja maltillinen vaikeis-
sakin tilanteissa”.

Naisjärjestöjen keskusliiton kirja ”Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia” oh-
jeistaa päättäviin asemiin haluavia naisia. Oppaan keskeisenä viestinä on roh-
keus, päättäväisyys ja verkostoituminen. Naisjärjestöjen keskusliiton nykyinen 
puheenjohtaja Eva Biaudet kysyy oppaassa, ”miksi naiset eivät ole solidaarisia toi-
silleen? Miksi me olemme niin ankaria itsellemme ja toisillemme?”

Merkkivuosi on aina ilon ja ylpeyden hetki. Ar-
ki on usein puurtamista käsi auran kurjessa. Ar-
jessa ei vältytä erimielisyyksiltä tai loukkaantumi-
silta. Liikkeen voima on kuitenkin solidaarisuu-
dessa ja lempeydessä toisia naisia ja itseä kohtaan. 
Kannustamalla ja kehumalla voimme lisätä iloa ja 
ylpeyttä toistemme osaamisesta. Toivon, että myös 
NNKY-liiton tulevaisuus on täynnä naisia, jotka 
näkevät toistensa osaamisen. Tulevaisuuden juh-
lapuheet rakennetaan tänään. 

Minna Hietamäki
Suomen NNKY-liiton 

hallituksen puheenjohtaja

Miksi me olemme 
niin ankaria 
itsellemme ja 
toisillemme?

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

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

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

Lisätietoja:
Suomen NNKY-liitto 
toimistonhoitaja Leila Variola 
p. (09) 4342 2911 
leila.variola@ywca.fi 

www.ywca.fi 
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Päätoimittaja / Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Toimitussihteeri / Redaktionssekreterare 
Anne Lagerstedt, p. (09) 4342 2925, 040 359 3138, 
anne.lagerstedt@ywca.fi
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter Pohjoinen Rautatie-
katu 23 B, 00100 Helsinki / Norra Järnvägsgatan 23 B, 
00100 Helsingfors
nnky@ywca.fi, www.ywca.fi
p. (09) 434 2290, faksi (09) 4342 2920
Toimituskunta / Redaktionsråd Anna Liisa Karjalai-
nen (Keski-Uudenmaan NNKY), Ilona Yrjölä (Suomen 
NNKY-liitto), Monika E Pensar (Helsingfors KFUK), Saana 

Torniainen (Helsingin NNKY), Sirkka Vepsä (Joensuun 
NNKY), Marina Mustametsä (Joensuun NNKY)
Kustantaja, taitto ja kuvankäsittely Kotimaa Oy,  
Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Tilaukset ja osoitteenmuutokset / Prenumerationer 
och adressförändringar Leila Variola, p. (09) 4342 
2911, leila.variola@ywca.fi
Tili / Giro HELSINGIN OP PANKKI OYJ, FI97 5780 1020 
0026 58
Keräyslupa: POL-2014-14800 päätös 12.2.2015, voimassa 
12.2.2015–11.2.2018 koko Suomessa Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Keräystili: Danske Bank DABAFIHH, FI39 
8000 1300 7040 05
Painos / Upplaga 3 000 kpl
ISSN 1797-8149

Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja 
Pohjoismaihin 25 €, muualle 30 €. Vuosikerta sisältää 
kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlan-
det och de nordiska länderna 25 €, andra delar av värl-
den 30 €. 
Årgång innehåller sex nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti / 
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund  

JO
O

N
A

S 
KU

RP
PA



4  NÄKYVÄ NAINEN◀

120 vuoteen mahtuu monta tarinaa 
Mistä on iloiset juhlat tehty? Iloisista ilmehistä, 
hauskoista juttusista, tuttujen tapaamisista, 
kauniista ohjelmasta, Jumalan pohjattomasta 
rakkaudesta; siitä on hyvät juhlat tehty.

Helsingin Hotelli Helkassa 
vietettiin 24.4. Suomen 
NNKY-liiton 120-vuotis-
juhlia iloisissa merkeissä. 

Juhlavuoden kunniaksi paljastettiin Ho-
telli Helkan rakennuksen suunnittelijan, 
arvostetun arkkitehti Wivi Lönnin 
(172–1966) muistolaatta. Wivi Lönn oli 

NNKY:n talon, nykyisen Hotelli Helkan, 1920-luvulla suunnitelleen Wivi Lönnin muis-
tolaatta julkaistiin 120-vuotisjuhlan yhteydessä.

Juhlavuoden pääjuhla

NNKY:n naiset olivat näkyvästi esillä juhlamessussa. (Kuvassa Katri Jussila, Pirjo-Liisa 
Penttinen, Jari Leinonen, Tuuli Raamat ja Veera Lupunen.)

NNKY:n Maailmanliiton puheenjohtaja 
Deborah Thomas-Austin kunnioitti juhlaa 
läsnäolollaan.

KU
VA

T:
 S

A
KA

RI
 R

Ö
YS

KÖ
ILO

N
A

 Y
RJ

Ö
LÄ

JO
O

N
A

S 
KU

RP
PA



NÄKYVÄ NAINEN   5 ▶  

120 vuoteen mahtuu monta tarinaa 
omana aikanaan yksi niistä naisista, jot-
ka toimivat tienraivaajina erittäin mie-
hisellä alalla. Juhlassa kävi hyvin ilmi se, 
kuinka moninaista NNKY-liiton toimin-
ta on ollut historiassa ja kuinka se on 
muuttanut muotoaan, unohtamatta kui-
tenkaan sitä arvopohjaa, jolle tämä kaik-
ki on rakentunut: avoimuus ja naisen 

aseman vahvistaminen yhdistettynä 
kristilliseen arvopohjaan.

Päivä aloitettiin juhlamessulla Temp-
peliaukion kirkossa. Saarnan piti NN-
KY-liiton pääsihteeri, rovasti Pirjo-Lii-
sa Penttinen. Hän sai kuulijat pohti-
maan sitä, mitä on olla taivaankansalai-
nen tässä maailmassa. ”Mitä sinä teet 

tässä hetkessä, että Jumalan työ täyttyy? 
Olemme täällä opastajia ja tiennäyttä-
jiä. Tehtävämme on tehdä Jumalan työ-
tä omilla käsillämme. Voimme kohdel-
la lähimmäistämme samanarvoisena, 
vaikka mielipiteet eivät aina kohtaisi-
kaan.”  NNKY:n toiminnan vapaaehtoi-
sena nämä lauseet tuntuivat erityisen 

NNKY:n tunnustuspalkinto jaettiin tänä vuonna sukupolvien välisen vuorovaikutuksen 
tukemisesta.

Helsingin piispa Irja Askola rohkaisi nai-
sia puheessaan.

Kanteletaiteilija Ida Elina lumosi soitollaan.

Pirjo Kuokkanen Taina Pitkänen, Marika Karttunen ja Triin Kilo solmivat laseihin rusetit.
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puhuttelevilta tässä hetkessä. Meitä va-
paaehtoisia oli juhlassa avustajina kah-
deksan, joista osa oli myös keräämässä 
kolehtia, jonka tuotot menivät tällä ker-
taa seurakuntien tyttö- ja poikatyön tu-
kemiseen. Jumalanpalvelus päättyi juh-
lallisesti, kun Stuttgartin ylioppilaskun-
nan kuorot esittivät Händelin kappa-
leen ”Hallelujah!”.

Pääjuhlassa korostui 
avoin sisarpiiri
Jumalanpalveluksen jälkeen juhlat jat-
kuivat Hotelli Helkan alakerrassa, jos-
sa tilaisuuden aloitti Jyväskylän NN-
KY:n lauluryhmä Jännät.

Puheiden sarjan aloitti NNKY-liiton 
puheenjohtaja Minna Hietamäki 
muistuttamalla meitä siitä, että NNKY 
on avoin sisarpiiri. Piispa Irja Askola 
korosti omassa puheessaan sitä, kuin-
ka arvokkaita NNKY:n naiset ovat. Hän 
kertoi, kuinka katsoessaan NNKY:n jä-
seniä, hän ajattelee sitä miten erilaisia 
elämäntarinoita ihmiset tuovat muka-
naan. Meidän tulisi muistaa oma ar-
vomme sellaisina kuin olemme ja kan-
taa itsemme ylpeydellä. Todellakin, ei 
ole mitään yksittäistä sanaa tai lauset-
ta jolla voisi kuvata sitä, millainen on 
tyypillinen NNKY-nainen. Tunne sii-
tä, että jokaisella on oma tehtävänsä, 
oli myös tässä juhlassa hyvin vahva.

Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan myös 
NNKY:n Maailmanliiton pääsihteeri 
Deborah Thomas-Austin. Hän toivot-
ti kuulijoilleen hyvää 120-vuotispäivää 
ja toivoi, että toiminta jatkuisi vielä toi-
set 120 vuotta lisää.

Kymmenentuhannen euron arvoi-
sen tunnustuspalkinnon saajat julkais-
tiin juhlassa. Lukumummi-projekti sai 
6  000:n euron ja Laulukontti-hanke 
4 000 euron tunnustuspalkinnon. Mo-
lemmat hankkeet edistävät ansioitu-
neesti sukupolvienvälistä kanssakäy-
mistä. Voiton innoittamana laulettiin 
yhdessä kaikille tuttu Täti Monica.

NNKY eilen, tänään 
ja huomenna
Iltapäivällä oli mahdollisuus tutustua eri-
laisten esittelypisteiden avulla NNKY:n 
toimintaan eri vuosikymmeninä. Hotel-
lin eri kerroksiin rakennetuissa esittely-
pisteissä sai kurkistaa historiaan leikki-

Meidän tulisi 
muistaa oma arvomme 
sellaisina kuin 
olemme ja kantaa 
itsemme ylpeydellä.

Liettualaiset vieraat yhdessä NNKY:n Maailmanliiton ja Suomen NNKY-liiton edusta-
jien kanssa.

Helsingin NMKY:n Namikalaiset onnittelivat naisia komeasti laulaen.

Jyväskylän NNKY:n 
lauluryhmä Jännät 
ilahduttivat esiinty-
misellään.

NNKY eilen, tänään 
ja huomenna -tapah-
tuman yhteydessä 
selvitettiin myös mis-
sä kaikkialla NNKY:n 
paikallisyhdistyksiä 
on ollut. 

Juhlavuoden pääjuhla
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Rakkaalle 
NNKY:lle
Naisena ei aina ole helppoa elää, 
mutta Jumala on antanut meille naisil-
le tehtävän ja Hän huolehtii siitä, että 
jaksamme hoitaa sen. Jumala huolehtii 
meistä, vaikka miten uskomattomalta 
se tuntuisikin. 

Suomen NNKY 120-vuotisjuhlat Ho-
telli Helkassa olivat hieno muistutus sii-
tä, että kun yhdistämme voimat ja yh-
teisen aatteemme, olemme voimakkai-
ta yhtenä sisarpiirinä.

Minulle oli suuri ilo ja kunnia olla 
juhlakoordinaattorina järjestämässä 
120-vuotisjuhlia. Olen erittäin iloinen, 
että juhlat onnistuivat kaikista palaut-
teista päätellen erinomaisesti. Vaikka 
töitä oli paljon ja valmistelut veivät ai-
kaa, se kaikki oli sen arvoista. 

Kiitän kaikkia juhliin osallistuneita, 
joka teitte juhlista todellisen juhlan. Eri-
tyiskiitokset kuuluvat kaikille, jotka an-
toivat panoksensa juhlien järjestämiseen  
ja olivat auttamassa juhlien onnistumi-
sessa. Juhlatyöryhmä, joka ideoi ja suun-
nitteli; työntekijät, jotka käärivät hihan-
sa;  hotellitiimi ja heidän suuri uurastuk-
sensa; Helkan Keittiön mieletön kärsi-
vällisyys ja ahkeruus; vapaaehtoiset, jot-
ka toivat tullessaan innostuneisuuden, 
palvelualttiuden ja lihasvoiman. Ulko-
puoliset ohjelmatuottajat ja tekninen tu-
ki tarjosivat mielettömän ihanan tun-
nelman ja antoivat uusia vivahteita. Kii-
tos ja kumarrus  työparilleni Ilona Yr-
jölälle, jonka kanssa yhteistyömme su-
jui mutkitta. 

Uskon, että rakkaus, jolla kaikki ta-
hot tekivät juhlastamme juhlan, näkyi 
ja tuntui jokaisella askeleella.

Kiitän vielä kerran tästä mahdolli-
suudesta antaa panokseni yhteiseen 
hienoon hetkeen 
120 vuoden mer-
keissä. Rakastan 
NNKY-liikettä ja 
NNKY:llä on sy-
dämessäni eri-
tyinen paikka.

Rakkaudella ja 
Siunausta 
toivottaen 

Tuuli Raamat

mielisten kilpailujen ja tehtävien muo-
dossa. Kuudennessa kerroksessa oli ko-
rutyöpaja, jossa sai hengähtää helmiä 
pujotellen, tai vaikka kuvauttaa itsensä 
juhlatunnelmissa. Neljännessä kerrok-
sessa päästiin kisaamaan siitä, kuka tie-
tää parhaiten missä kaikkialla on ollut 
NNKY:n toimintaa koko sen historian 
aikana.  Kolmannessa kerroksessa pääs-
tiin maistelemaan pullaa, sekä muiste-
lemaan sota-aikaa ja siitä toipumista 
(1937–1956), jolloin nykyisissä Helkan 
tiloissa toimi myös oma leipomo. Toi-
sessa kerroksessa esiteltiin Suomen it-
senäisyyden ensihetkiä teemalla ”ojen-
na auttava käsi”. Halukkaat pääsivät 
vaatettamaan paperinukkeja muistok-
si ajasta, jolloin NNKY:läiset vaatetti-
vat sotavankeja ja orpoja. Hotellin au-
lassa oli Näkyvä Nainen -lehden kansi-
kuvanäyttely. 

Helkan baari oli varattu nykypäi-
vän toimintamuotojen esittelyä var-

ten. Esillä olivat muun muassa Kama-
lat äidit ja Itu-työ. Kokoustila Koivus-
sa pääsi tanssimaan, Asta Lehtimä-
en ohjatessa Gospel-lattareita, ja ko-
koustila Saarnissa tutustuttiin NN-
KY:n tulevaisuuden suunnitelmiin 
Voimasiskot-vertaisryhmään liittyen.  

Illan päätösjuhlassa saimme kuul-
la ihanan Ida Elinan kantelemusisoin-
tia. Hänen monipuolisessa ohjelmis-
tossa oli vaikuttavia tulkintoja Myrs-
kyluodon Maijasta aina Mariah Ca-
reyn Hero-kappaleeseen. Myös liet-
tualaiset juhlavieraat toivovat tervei-
sensä lauluesityksen kera. Juhlapäivän 
kunniaksi NNKY sai myös ikioman al-
koholittoman nimikkodrinkin, jonka 
sini-violettiin väriin kätkeytyi tuoreit-
ten mustikoitten maku. Lasia koristi-
vat myös NNKY:n väreihin sointuva 
vihreä limelohko ja violetti rusetti la-
sin jalassa.  

Asta Mutanen

Juhlia ei olisi ollut ilman vapaaehtoisia!

Useat kiittelivät juhlien lämmintä ja välitöntä ilmapiiriä. 
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Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä 
totuudessa ja rakkaudessa kohti 
täydellistä iloa taivaassa. Pyhän 
Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt 
elää taivaan kansalaisina maailmassa.

Taivaan 
kansalaisena 
maailmassa

Kun kuulet ilmaisun Taivaan 
kansalaisena maailmassa – 
mitä tulee mieleesi? Sädeke-
hä? Enkeli? Eristäytymistä? 

Varoittelua? Pyhä Henki? Auttaja?  
Evankeliumiteksti Johanneksen kir-

jasta 16:5–15 on osa Jeesuksen jäähyväis-
puhetta. Jeesuksen poismeno valmistaa 
aikaan, jolloin Opastaja, Auttaja, Mah-
dollistaja toimii.  Kristinusko ei ole vain 
Jeesuksen tekojen muistamista tai hä-
nen opetustensa kertaamista. Se on uu-
si elämäntapa, jonka Pyhä Henki tekee 
mahdolliseksi. Pyhä Henki selittää ja 
auttaa soveltamaan Jeesuksen sanoja 
käytäntöön.  Näin siirrytään Jeesuksen 
ajasta kirkon ja Hengen aikaan. Henki ei 
ole Jeesuksen jäljittelijä, vaan jotakin, jo-
ka kirkastaa hänen sanojaan ja tekojaan 
niin, että opetuslapset alkavat uudella 
tavalla ymmärtää ja näkevät vastuunsa.  
Hän on Opastaja, tien näyttäjä – jo Van-
han testamentin tuttu rukous ja käsite 
Jumalan ominaisuuksista puhuttaessa. 

…hän, joka on uskollinen ja 
täynnä armoa…
Hän sanoi: ”Hehän ovat minun 
kansaani, omia lapsiani, 
jotka eivät minusta luovu.”
Niin hän tuli heidän pelastajakseen, 
vapautti heidät ahdingosta.
Ei sanansaattaja, ei enkeli, vaan 
hänen kasvojensa kirkkaus pelasti 
heidät.
Rakkaudessaan säälivänä hän 
lunasti heidät vapaiksi, hän nosti 
ja kantoi heitä kaikkina menneinä 
päivinä. (Jes. 63:8–9)
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Lajittelematta, 
arvioimatta – kutsuttuina
Jumala kutsuu meitä kyttäämisen ja tois-
ten ihmisten tekojen seuraamisesta vies-
tinviejiksi. Arkienkeleiksi.  Olemme Ju-
malan välikappaleita maailmassa. 

Opetuslapset kuulivat Jeesuksen 
puheen, mutta eivät ymmärtäneet si-
tä ennen kuin ymmärsivät ”menneet 
päivät”.  Jumalan lupaus on, että Jee-
suksen poistuminen heidän luotaan ei 
ole heille vahingollista, eikä heitä jäte-
tä. Jumalan suunnitelmassa avautuu 
uusi vaihe, kun Henki alkaa toimia, 
opastaa ja valaista. Synti määritellään 
epäuskoksi.  Henki opettaa myös, ku-
ka tai millainen on Jumalalle kelpaa-
va, vanhurskas, sellainen, jonka Juma-
la ottaa luokseen.  Jumala tuomitsee 
vastustajansa ja julistaa Jeesuksen 
voittajaksi ottamalla hänet luokseen. 
Henki esitetään ja voidaan nähdä Jee-
suksen testamentin toimeenpanijaksi.  

Jumalalle ei tarvitse yrittää selittää 
tai selitellä mitään. En voi puolustella, 
en keksiä toimintaani oikeuttavia nä-
kökulmia. Jumala näkee selitykseni, 
hän näkee niiden läpi.  Hän näkee myös 
ne tilanteet ja asiat, jotka johtavat te-
koihini.  Epäuskosta ei voi ylpeillä. Oi-
keus (eli vanhurskaus) on niiden puo-
lella, jotka uskovat Jeesukseen, jonka 
Jumala on hyväksynyt.  Jos me tunnus-
tamme syntimme ja epäuskomme, To-
tuuden Hengestä tulee puolustajamme, 
joka auttaa meitä saamaan anteeksi. Ar-
mahdettuina olemme kahden maan 
kansalaisia.

Jumalan työ. 
Meidän kätemme
Ystäväni käyntikortissa on teksti ”God’s 
work. Our hands”. Taivaan kansalai-
suus maailmassa on jatkuvaa taistelua 
kyynisyyttä vastaan. Ihanteiden ylläpi-
toa. Se toteutuu siinä, miten kohtelem-
me toisiamme arjessa – kotona, työssä, 
kadulla. Kaikkien lähimmäistemme 
kanssa emme ole samaa mieltä, mutta 
voimme kohdella toisiamme tasaver-
taisina. Todellinen välittämisen ja rak-
kauden lähde ei olekaan meissä itses-
sämme, vaan Jumalassa, joka tuntee 
meidät ja silti antaa anteeksi. Häneltä 
saamme voimaa antaa anteeksi toisil-
lemme. Armoa on paljon enemmän 
kuin uskalsin odottaa. 

Kuluneen vuoden aikana olemme 
kuulleet lukuisia pakolaisten matkaker-
tomuksia. Niissä tulee esiin myös kan-
salaisuus, se mistä olemme kotoisin ja 

toive siitä, mihin olemme matkalla. On 
niitä, jotka kertovat elävänsä nyt täällä 
keskuudessamme ensimmäistä kertaa 
kokien, millaista elämä voi olla yhteis-
kunnassa, jossa ihmiset elävät rauhas-
sa toistensa kanssa. Silti jotakuta peläs-
tyttää aina, kun ovi tömähtää kiinni, 
automaattinen entisessä kotipaikassa 
syntynyt pelkoreaktio kehottaa suojau-
tumaan räjähdykseltä tai hyökkäyksel-
tä. Silti kaikkien vaikeidenkin kokemus-
ten jälkeen heiltä kuulee viestiä: ”Jos en 
antaisi anteeksi niille, jotka ovat vahin-
goittaneet minua, en voisi elää katke-
roitumatta”.

Kuka on 
taivaan kansalainen?
Kaikkina aikoina ihmiset ovat joutu-
neet jättämään kotinsa nälän, vainon 
tai jonkin muun syyn takia ja etsimään 
uutta asuinpaikkaa, usein myös koti-
maata ja kansalaisuutta. Historiasta 
opimme, että pakolaisten kovissa koh-
taloissa on ollut mukana myös varjelus-
ta ja johdatusta, uusia näkökulmia. Jee-
suksen elämäänkin liittyi pakolaisuut-
ta ja vainoa. Jättikö Jumala kotinsa, kun 
lähetti Jeesuksen maailmaan? Hänen 
omansa, häneen uskovat, elävät tätä 
päivää tässä maailmassa, mutta heidän 
oikea kotinsa on taivaassa, Jumalan, lä-
hettäjän ja Luojan luona. Taivaallista 
kotia saa ja voi kaivata, mutta jalkam-
me kulkevat tämän maan päällä, kätem-
me täyttävät tehtäväänsä tässä ja nyt.   

Vain tässä maailmassa, jossa me eläm-
me, voimme olla Jumalan käsiä, työto-
vereita ja työvälineitä. 

Tapahtukoon 
sinun tahtosi
NNKY-liikkeen varhaisin tunnuslause: 
”ei väellä ja voimalla, vaan minun Hen-
gelläni ”on yhä sopiva matkaohje jokai-
selle, joka tänään kulkee tässä Jumalan 
maailmassa ja rukoilee: Jumala, Anna 
meille avara sydän, niin että otamme 
huomioon myös toiset ja ”Tapahtukoon 
sinun tahtosi”.  NNKY- naiset rakenta-
vat turvallista maailmaa. Työ jatkuu. 
Jumalan työ, meidän käsillämme. 

Pirjo-Liisa Penttinen
NNKY-liike Suomessa 120-v. 

Saarna Temppeliaukion kirkossa 
24.4.2016

Vain tässä maailmassa, 
jossa me elämme, 
voimme olla Jumalan 
käsiä, työtovereita 
ja työvälineitä. 
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Juhla on iloinen poikkeama arjessa. 
Se on jotain, mikä nostaa hetkeksi arjen 
yläpuolelle ja haastaa jokapäiväisyyden 
harmauden, velvoitteet ja huolet.   
Mielikuviin juhlasta liittyy ilo ja riemu. 
Tai sitten ei…

Juhlat ovat usein siirtymäriitti 
muutosvaiheissa: jokin loppuu tai 
uusi alkaa. Ihminen tarvitsee eri-
laisia riittejä suunnakseen uu-

teen. Yhtä tärkeää on saavutusten tai 
jonkin asian merkityksellistäminen 
juhlimalla. Oma arvonsa on silläkin, 
että kukin vuorollaan voi tulla noste-

tuksi juhlinnan kohteeksi esimerkiksi 
syntymäpäivänään.

Se mitä juhlitaan, kertoo myös arvos-
tuksista. Ylioppilaita on juhlittu kautta 
aikojen, mutta ovatko ammattiopistois-
ta ammattiin valmistuvat saaneet kos-
kaan samanlaista huomiota? Pitkät ja 
ponnisteluita vaatineet korkeakouluo-

pinnotkin saatetaan jättää täysin huo-
miotta, vaikka valmistuneilla olisi var-
masti syytä kiittää itseään ahkeruudes-
taan ja sinnikkyydestään. Saavutusta ei 
nosteta merkityksellisenä juhlinnan ai-
heeksi ja elämä arkena jatkuu. 

Juhlatunteita ja -taitoja
Juhla herättää juhlijoissa muitakin tun-
teita kuin iloa.  Ulospäinsuuntautunut 
innostuu ja on heti valmis juhlijaksi. 
Hiljainen introvertti taas haluaa tietää 
tarkkaan, millaisesta juhlasta on kysy-
mys. Tuleeko sinne tuttuja, mitä siellä 
tapahtuu, kestääkö se myöhään, onko 
se viikolla vai viikonloppuna? Ja tieten-
kin se ikuisuuskysymys: mitä sinne pi-
täisi laittaa päälle? Voihan olla, että juh-
lissa tulee käytyä niin harvoin, ettei 
omista yhtäkään juhlavaatetta tai aina-
kaan sellaista, joka sopisi juuri tähän ti-
laisuuteen. 

Juhlimisen taito opitaan pitkälti ko-
toa. Jos jo lapsena pääsee osalliseksi 
muun muassa kirkollisten juhlien mo-
nipuoliseen perinteeseen, osaksi suu-
rempaa juhlijajoukkoa, osaa innostua 
ja nauttia juhlista paljon enemmän 
kuin se, joka ei juhlimisen mallia ko-
tonaan saa. Juhlailoa verottavat paljon 
myös huonot kokemukset juhlista. Jos 
lapsena sai kotona juhlan jälkeen aina 
kuulla kunniansa käytöksestään, oppi 
pian pelkäämään juhlia. Juhlasta tai 
pelkästä perhevierailusta tuli suorit-
tamista. 

Yllätyksellisyyttä 
ja vaivannäköä 
Juhla voi syntyä arjen keskelle yllättäen 
ja ilman etukäteisvalmisteluja merkit-
tävissä kohtaamisissa. Jokin valaisee ar-
jen, pysäyttää ilolla, vangitsee hymyllä 
ja hyvällä tuulella. Lasien kilinässä ja 
kahvikuppien kalinassa on äkkiä juh-
lan sointi, vaikka kukaan ei ollut val-
mistellut mitään. On kuin valkoinen 
liina lennähtäisi pöydälle, kynttilät syt-
tyisivät ja ruusut tuoksuisivat. Hetki on 
ikimuistoinen ja rinnastuu juhlaksi, 

Juhla haastaa arjen
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vaikkei juhlan uskoisia merkkejä ole-
kaan näkyvissä. 

Toinen ääripää ovat pitkät ja perus-
teelliset valmistelut. Mikään ei tunnu 
olevan riittävän hyvää ja erikoista. Yk-
sityiskohtia on hiottava, pienintäkään 
asiaa ei jätetä ottamatta huomioon. 
Kustannuksista ja vaivannäöstä ei sääs-
tellä. Nämä ovat juhlien juhlat ja nämä 
halutaan muistaa! 

Vaivannäön kääntöpuolena voi olla 
väsymistä ja eripuraa. Onni ja onnelli-
suus voivat olla kaukana spektaakkeli-
maisten häiden valmisteluista. Huomio 
on yhdessä päivässä, mutta elämä en-
nen sitä on touhua ja työtä, joka koet-
telee suhteita, voimia ja rahakukkaroa. 

Osattomuutta 
vai osallisuutta?
On juhlia, joiden pitäisi koskea kaikkia, 
mutta joista todellisuudessa vain jotkut 
pääsevät osallisiksi. Toiset jäävät ulko-
puolelle ja sivullisiksi. Miten itsenäi-
syyspäivän juhla voisi olla kaikkien juh-
la?  Miten välttyä erottelulta, jossa toi-
sista tulee juhlijoita ja toisista katseli-
joita? Miten löytää sellaisia juhlinnan 
muotoja, joissa kaikki ovat osallisia ei-
kä kukaan tuntisi oman yksinäisyyten-
sä korostuvan?  

Juhlapyhät ovat monelle arkeakin 
rankempia. Mielikuviin juhlapyhistä 
liittyy yhteisiä aterioita ja yhteistä iloa. 
Mielikuvat eivät toteudu kaikille ja yk-
sinäisen olo voi olla entistäkin apeam-
pi. On vanhuksia, joita ei kukaan muis-
ta. On lapsia, joille juhlapyhät ovat pai-
najaista, koska yleensä juuri silloin ei 
kotona toteudu se huolenpito ja turva, 
joka heille kuuluisi. On perheitä, joissa 
juhlaan ei ole varaa ja joissa huolet vie-
vät juhlamielen. 

Voisitko sinä tehdä tänään jollekin 
juhlamielen? Voisitko tänään kohottaa 
jotain oman arkesi yläpuolelle juhlitta-
vaksi edes hetkeksi? Niin voisi olla hel-
pompaa jaksaa arkea. 

Anna Liisa Karjalainen,
Anne Lagerstedt

Juhla haastaa arjen

Juhlatunnelmaa ja historian havinaa
Viikonloppu käynnistetään juhlalla Turun NNKY:n tiloissa 
perjantaina klo 18. Lauantai päätetään tutustumalla histo-
rialliseen Turkuun ja nautitaan illallinen Samppalinnassa.

Katseet tulevaisuuteen ja hyvinvointiin
Lauantaina käsittelemme Åbo Akademin Barbro Schau-
manin johdolla rohkeaa ja uudistavaa johtajuutta, mitä se 
tarkoittaa NNKY:ssä. Anneli Saleniuksen johdolla pysäh-
dymme puolestaan miettimään, kuinka jaksaa ja voida 
(vapaaehtois)työntekijänä. 

Osallistuminen ja majoitus
Liitto vastaa kahden (2/yhdistys) osanottajan kuluista, 
sisältäen majoituksen, ruokailut ja ohjelman. Osallistujien 
matkoja tuetaan prosenttiosuuden mukaan. Yöpyminen, 
ohjelma ja ruokailut illallisjuhlaa lukuunottamatta Hotel 
Hamburger Börsissä, Turun torin laidalla.

Kun tiedossa on vain osallistujien määrä, ilmoitetaan 
määrä alustavana varauksena: leila.variola@ywca.fi 

Kun osallistujien nimet ovat tiedossa, täytetään  
ilmoittautumislomake osoitteessa www.ywca.fi.

Lisätietoja
Tarkempi ohjelma: www.ywca.fi

Järjestösihteeri Riitta Räntilä 
050 588 6832 
riitta.rantila@ywca.fi

järjestöpäivät Turussa
ekumeeniset
NNKY:n

30.9.–2.10.2016 

Rohkea ja uudistava johtajuus 
Modigt och förnyat ledarskap
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Nykyaikana ollaan kärkkäitä riisumaan kaikki mikä 
vaikuttaa perinteiseltä, jopa kirkollisista toimituksista. 
Mihin me tarvitsemme juhlaperinteitä, 
eivätkö ne ole vanhanaikaisia?

Rituaalit ovat tärkeitä ihmisen 
hyvinvoinnille, sillä ne syn-
nyttävät kokonaisvaltaista 
hyvää oloa ja yhteenkuulu-

vuutta. Rituaalilla on tarkoitettu alun 
perin uskonnollisen toimituksen tai 
muun juhlamenon vakiintunutta suo-
ritustapaa tai toimitusta, kuten kaste, 
rippi, pyhiinvaellus tai jumalanpalve-
lus. Riitti (lat. ritus tapa, toimitus) tar-
koittaa joko yksilön tai yhteisön juhla-

konto mikä tahansa, hänen identiteet-
tinsä eheys saa tukea yhteisöllisestä hen-
gellisyydestä. Juhlaperinteissä yhteisön 
tuki on merkittävä; pelkkä juhlarituaa-
lien jäykkä toteuttaminen ei riitä. 

Monia perinteisiä kulttuurisia ri-
tuaaleja hylätään, toisaalta uusia rituaa-
leja syntyy luonnostaan. Performatii-
visten eli julkisten rituaalien ohella tai 
niiden sisällä on suku- ja paikkakunta-
kohtaisia rituaaleja, joilla on merkitys-
tä perinteen siirtämisen kannalta, vaik-
ka valtaosa juhlarituaaleista olisikin 
universaaleja. 

Raamatulliset juhla-ajat
Herran nimeämät raamatulliset juhlat 
olivat Jumalan juhla-aikoja israelilaisil-
le (3.Moos.23:1–4). Jumala halusi muis-

Juhlaperinteiden nykyarvo 
– onko riisuttava rituaalitkin?

menoa, pyhää seremoniaa tai uskonnol-
lista toimitusta. Rituaali ja riitti ovat si-
sällöltään lähes synonyymeja. 

Yhteisö tekee juhlan
Mikäli uskonnollisuutta mitattaisiin, 
olisi Suomi yksi maailman maallistu-
neimmista maista, sillä uskoa ja osallis-
tumista sekä kirkon edustamaa hengel-
lisyyttä pidetään vain yhtenä vaihtoeh-
tona muiden joukossa. On henkilön us-
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Ehtoollinen on kasteen lisäksi toinen 
luterilaisen kirkon pyhistä toimituksista 
eli sakramenteista. Ehtoollinen vahvistaa 
kasteessa alkanutta hengellistä elämää 
ja lupausta iankaikkisesta elämästä. 
Se on yhteyden, ilon ja kiitoksen ateria. 
NNKY:n 120-vuotisjuhlan jumalan-
palveluksessa Helsingin Temppeliaukion 
kirkossa ehtoollista olivat jakamassa 
pastori Tuuli Raamat (vas,) ja 
avustajana mm. Veera Lupunen. 

tuttaa itsestään asettaessaan auringon, 
kuun ja tähdet taivaanvahvuuteen 
osoittamaan juhla-aikoja, päiviä ja vuo-
sia. Myös apostoli Paavali vietti Her-
ransa määräämiä juhlia sekä lähetys-
matkoillaan että Jerusalemissa. 
(Apt.20:6–7, 16).

Helluntai – 
kirkon syntymäpäivä
Pääsiäisjuhlan valmisteluaikaa, paastoa, 
ei Suomessa aloiteta kovinkaan riehak-
kailla karnevaaleilla, vaikka se johdattaa 
pääsiäisjuhlaan, joka kestää 50 päivää 
pitkälle kevääseen, helluntaihin. Hellun-
tai on merkittävä juhla meille, onhan se 
kristillisen kirkon syntymäpäiväjuhla. 
Opetuslapset saivat helluntaina Pyhän 
Hengen vuodatuksen ja aloittivat lähe-
tystyön kaikkeen maailmaan. 

Helluntain 
maallisempia rituaaleja
Kansatieteellisestä näkökulmasta hel-
luntai on noin sata vuotta helatorstaita 
nuorempi juhla, jonka merkitys liittyy 
kesän sääoloihin. “Minkälainen on hel-
luntain lauantai, sellainen on koko ke-
sä” tai “jos helluntaina sataa, niin sataa 
joka pyhä juhannukseen saakka”; “Jok’ 
ei helota helluntaina, se ei helota koko 
kesänä”. Helluntaina tutkittiin syysvil-
jan korren tähkää sekä tarkkailtiin kär-
pästen ja paarmojen ilmestymistä. Ruo-
kavarastot olivat loppuneet, eikä maa 
tuottanut syötävää. Kun nykyään vatsa 
kylläisenä sanomme “Kesä keikkuen tu-
levi”, virkkeen loppuosan “suvi suuta 
vääristellen” jätämme pois, sillä suu vää-
ristyy nälästä ja sen kivusta. “Laskiainen 
lapset tappaa, pääsiäinen päähän nap-
paa, helluntai hengen ottaa, juhannus 
juhlan tuopi.” Juhannus oli vapautus nä-
lästä, jota torjuivat entisaikana munat ja 
maito, jota lehmät kevätkesällä tuottivat 
paarmoista huolimatta. 

Praasniekka, itäinen 
kirkollinen juhlaperinne 
Praasniekka on itäisen perinteen eli or-
todoksisen kirkon temppelijuhla. Sa-
malla se on yleisnimitys kirkollisesta 
juhlapäivästä. Slaavilaisperäistä juhlaa 
vietetään sen ortodoksisen pyhän kun-
niaksi ja muistoksi, jolle kyseinen kirk-

korakennus on pyhitetty. Siihen liittyy 
muitakin juhlallisuuksia, kuten pääjuh-
la, yhteinen ruokailu, näyttelyjä, kon-
sertteja ja iltamia. 

Suomessa perinne katkesi sotien jäl-
keen, kun ortodoksit joutuivat evak-
koon ympäri maata, ja yhteisöt sirpa-
loituivat valtakulttuurin puristukses-
sa. Juhlaan sisältyy tärkeänä osana tut-
tujen tapaaminen, joka tuki ihmisten 
selviytymistä elämän vaikeuksissa ja 
tarjosi apua tarvittaessa.

Hengellisen ja 
maallisen rajalla
Sosiologiassa juhlariitti voi viitata mi-
hin tahansa symboliseen juhlakäyttäy-
tymiseen, jos se toistuu sopivina hetki-
nä ilmaisten jotakin ryhmän tai yksi-
lön tunnustamaa arvoa tai päämäärää. 
Samalla yksilöiden sosiaalinen olemus 
vahvistuu. Rituaalinen käyttäytyminen 
on ihmiselle ominaista. Sekä maalliset 
että uskonnolliset rituaalit vahvistavat 
yhteisöjä ja instituutioita, mutta myös 
yksilöiden identiteettiä. Maailmaa 
näyttää hallitsevan rituaalisuus. 

Juhlien hengellisyyteen sisältyy 
myös kulttuurisia rituaaleja, joissa 
maallisen, uskonnollisen ja hengellisen 
raja häilyy.  Jos sanomme sanaa eläväk-
si ja rituaalia kuolleeksi, väheksymme 
rituaalien merkitystä. Mikäli yhteisöl-
lisiä tapoja liiaksi kammataan, ne sa-
malla ikään kuin ”riisutaan alastomik-
si rituaaleista”. 

Rituaalit vahvistavat yhteisöjä
Ikäkausien juhlavat siirtymäriitit sisäl-
tävät usein vahvoja, hitaasti muuttuvia 
rituaaleja. Jos alkujaan “puhtauden ja 
totuuden happamattomuudessa” viete-
tyt kristilliset juhlat ovat saaneet joi-
tain vaikutteita maallisista rituaaleis-
ta, uskonnottomat rituaalit, esimerkik-
si siviilivihkimys tai nimiäiset, matki-
vat osin kristillisten juhlarituaalien tut-
tuja elementtejä!

Koska juhlarituaaleihin liittyy usein 
valtaa, niiden murtaminen tai uusimi-
nen käy hitaasti. Niiden syvempi mer-
kitys lähtökohtineen jää useimmille sa-
laisuudeksi. Niin kauan kuin synny-
tään, kuollaan ja eletään, uusia rituaa-
leja syntyy. Ne syntyvät tarpeesta. Sa-
malla, kun usko mahdollistaa rituaalit, 
rituaalit myös vahvistavat uskoa. Para-
doksaalista on, että kirkollisia rituaale-
ja pitävät tärkeänä nekin ihmiset, jot-
ka eivät juuri tunnusta uskoa Jumalaan!

Sirkka Vepsä

On henkilön uskonto 
mikä tahansa, hänen 
identiteettinsä eheys 
saa tukea yhteisöllisestä 
hengellisyydestä.

ILO
N

A
 Y

RJ
Ö

LÄ



◀ 14  NÄKYVÄ NAINEN

Tänk om? Tänk om. 
Med förlusten som 
vägvisare smakar jag 
på uppfyllelse och 
tomhet.

Tänk om alla religioner, 
från pyttesmå till me-
galomaniska skulle ha 
nån annan drivkraft i 

nuet eller inför efterlivet, än 
skrämseln för våld och exklude-
ring. För människorasen uppfost-
ras inte så längre. Människosonen 
uppfostrar inte så.

Men vart tog kärleken och to-
leransen vägen? Den som tog upp 
barn i famnen utan att fråga om 
de är nybadade och bajsfria, fl ick-
or eller pojkar, har föräldrar som 
är monoteister, polyteister eller 
ateister.

Vart tog kärleken vägen, som lå-
ter konungen och drottningen 
komma samman på fruktträdens 
blombäddar, naturens åkrar och 
ängar, dofta och smaka varandras 
druvor, nektar och myrra utan 
tanke på tvång till äktenskap? Vart 
tog kärleken vägen som överskri-
der tabun mellan könen, låter ar-
betarkvinnan tvätta gudaman-
nens fötter med sitt öppna hår ut-
an att ta illa upp, trots att hand-
lingen är belagd med horstigma 
och dödsstraff  för båda? Vart tog 
kärleken vägen, som unnar alla 
kön samma undervisning, samti-
digt och tillsammans om det som 

så länge varit enbart männens an-
gelägenhet. Gudakunskapen. 

Vart tog kärleken vägen som lå-
ter den apostel som förtrycker 
kvinnan och uppmanar henne att 
tiga och lyda mannen, senare öd-
mjukt tala korsets sanning istället 
för maktmänniskans sanning. 
Den sanning där du är kallad till 
jungfru och brud i kärlekens brud-
kammare, vigd och välsignad som 
Guds älskade människa oberoen-
de kön. Den där alla är ett, obero-
ende om jude eller grek, slav eller 
fri, man och kvinna. Oberoende 
ras, ekonomisk status, kön. Vart 
tog den friheten vägen?

Vart tog kärleken vägen, som lå-
ter festens huvudman omfamna 
den lärjunge han erkänner sig äls-
ka, trycka ömt hans huvud till sitt 
mansbröst, dricka ur samma bä-
gare äta samma bröd? Vart tog 
kärleken vägen som låter den tviv-
lande människan sticka sina frå-
gande fi ngrar i den sårade frälsa-
rens blödande spikhål, för att nå 
livets pulserande kött?

Den dog väl.
Monika Pensar

Jesus och barnen, Markus 10:13–16
Konungen & Drottningen, Höga 
Visan 1–8
Kvinnan med balsamfl askan, 
Lukas :36–0
Kristi brud, Andra Korinthier-
brevet 11:1,2
Trolovad åt Herren, Hosea 2:18–20
Icke jude eller grek, Galater-
brevet 3:28

Bröllopsfesten 
som aldrig blev av

KFUK In memorian

Siiri Riiho 
1919–2016 

Suruviesti pysäyttää. Vielä vähän aikaa sit-
ten toivottelimme hyvää vointia ja pide-
tään yhteyttä. Taivaskutsu ei tullut yllät-
täen, mutta suru jäi sydämeen. 

”Harmaitten talojen yllä lepo, rauha. 
Päivän töistä uupuneille soittaa tuuli lauha.” 
(Tiukupulju 6)
Yhteys syntyi työtoveruutena 1966 ja jatkui kat-

keamatta tähän hetkeen. Meitä yhdisti yhteinen 
työ NNKY:ssä vielä eläkkeelle jäämisen jälkeen-
kin ja 200 järjestimme yhdessä leirin ”Kerran vie-
lä Keimiölle”. 

Miten ystävät kuvaavat Siiriä, kyselin. ”Minus-
ta hän oli perusrauhallinen, selkeä, Lapin asioihin 
ja ihmisiin sitoutunut jo sukupolvien ajan. Ei teh-
nyt numeroa itsestään, vaikka kaikki langat olivat 
hänen käsissään. Vaikeudet kohdattiin, toimittiin 
ja uskottiin kaiken työmme olevan Jumalan käsis-
sä. Suurmyyjäiset, myyjäiset työleirit ja tunturi-
päivät kertoivat vastuuntunnosta. Siirin kohtaa-
minen oli yksi elämäni vaikuttavimmista, sanoi 
ensikertalainen 200 leiristä. En osaa sitä sanoin 
kuvata.”

Vastuullista 
sananvapautta
 Sanomalehdet julkaisivat kansainvälisenä sa-
nanvapauden päivänä 3. toukokuuta vastuullista 
sanankäyttöä puolustavien järjestöjen allekirjoit-
taman yhteisilmoituksen.

Sananvapauden puolesta työskentelevät järjes-
töt ja yhdistykset haluavat yhdessä ilmaista näke-
myksensä, että vihapuhetta, mustamaalausta, uh-
kailua ja henkistä väkivaltaa on virheellistä perus-
tella sananvapaudella. Järjestöt sitoutuvat toimi-
maan vastuullisen sanankäytön puolesta ja kehot-
tavat jokaista miettimään, miten itse käyttää sano-
ja.

Näin tekee myös Näkyvä Nainen.  Sananvapa-
us edellyttää sananvastuuta. 

Pirjo-Liisa Penttinen
Päätoimittaja 

Just sä 
12–17-vuotias nuori! 
 Lähde mukaan pohjoismaiselle leirille Islan-
nin Vestmannasaarille kesällä 2017. Luvassa uu-
sia kavereita, upeita maisemia, vapaa-aikaa ja mo-
nipuolista ohjelmaa veneretkistä erilaiseen actio-
niin ja yhteisiin hetkiin. Ilmoittautuminen mu-
kaan alkaa syksyllä, joten tarkkaile lisäinfoa.
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Siiri Riiho (oik.) 
ja Elli Kangos-
järvi o.s. Näk-
käläjärvi nautti-
vat elämästä 
Tunturikeimiöllä.

Feel  
  Nature  Th

e

YMCA & YWCA  
Nordic Camp 2017 
for 12 - 17 year old
Vestmannaeyjar, Iceland
July 13th-18th
Earlybird Price: €280
Full price : €300
Bus and ferry included both ways

#nordiccamp2017 
#boatrides #fishing #sightseeing #workshops 
#powerfuleveninggatherings #greatdevotions 
#largestpuffincolonyintheworld  
#newestvolcanointheworld  
#15islandsand30scerries
#startplanning #seeyouin2017 www.kfum.is/nordiccampwww.kfum.is/nordiccamp

Ystävät jatketaan matkaa tunturipolulla ja elä-
mänpolulla yhdessä kiittäen ja siunaten Siirin muis-
toa!

”Siel on kirkkaus suvisten öiden, 
ja siellä purojen helinä soi.

Siellä ihmeet on luomistöiden, 
ja siellä rauhani löytää  mä voin,
Lapin lumoihin jäin.” 
(Tiukupulju 11)

Paula Halmisto ja Elli Kangosjärvi

27.8.–2.9. Kerran viel Keimiölle -leiriviikko
1.9. klo 18.00 Siiri Riihon muistotilaisuus Keimiöllä

Suomen NNKY-liiton ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
naisverkosto järjestävät Naiset tunturissa  -leirin. Leiri 
järjestetään Suomen NNKY-liiton omistamassa Tunturi-
keimiön toimintakeskuksessa, Keimiöntunturin huikaisevan 
kauniissa maisemissa, aivan Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuiston läheisyydessä. 

Leirin aikana nautitaan muun muassa kauniista luonnosta, 
hyvästä seurasta, mukavista retkistä, maittavista eväistä, 
höyryävästä saunasta siinä kuin leirinuotiosta lauluineen ja 
lettuineen. Leiriviikon aikana tehdään myös useampi tun-
turivaellus, jotka sopivat eri ikäisille ja kuntoisille. Teemme 
myös päiväretken Ruotsin Pajalaan.

Kustannukset
Leiri maksaa 375 euroa, paitsi NNKY:n jäsenille ja SEN:n 
naisverkostolaisille hinta on 325 euroa. Hinta sisältää täysi-
hoidon majoituksineen sekä retken Pajalaan. 

Majoitus on kahden hengen, tai useamman hengen, 
huoneessa omin liinavaattein. Liinavaatteet saa myös pai-
kanpäältä, hintaan 10 €/setti.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.8.2016 mennessä. 

Tarkempi leiriohjelma ja muut leiriä koskevat lisätiedot 
aina ilmoittautumislomaketta myöden löydät verkkosivul-
tamme osoitteesta: www.ywca.fi.

Voit myös ottaa yhteyttä toimistoomme:

(09) 434 2290  
leila.variola@ywca.fi

-leiri Tunturikeimiöllä
tunturissa
Naiset

27.8.–2.9.2016
PA

U
LA
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TO



16  NÄKYVÄ NAINEN◀

NNKY-palsta
Katso myös: www.ywca.fi ->Paikallinen toiminta

Lämmintä, aurinkoista ja siunattua kesää!  Vi önskar er en varm, solig och välsignad sommar!

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

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

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

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

 Soita summeria alaovella. 
  Tervetuloa!
Kamalat Äidit -vertaisryhmä ko-
koontuu ma-iltaisin parittomilla vii-
koilla, uudet tulijat tervetulleita!
Torstaitupa avoinna kaikille naisil-
le, tule tutustumaan!
Musiikkileikkikouluryhmät 0–6 
-vuotiaille keskiviikkoisin Agricolan 
kirkolla
Kokki- ja tyttökerhot Vuosaaressa, 
luomakuntakerho Töölössä 9–12 
-vuotiaille
Luomakuntaleiri 6.–9.6. päiväleiri 
9–12 -vuotiaille
SOma SOppi on tyttöjen oma olo-
huone, jossa järjestetään toimintaa 
7–15 -vuotiaille Itä-Helsingin tytöille 
Rastilan metroaseman lähellä, Ret-
keilijänkatu 7 (katutaso). Toiminnan 
järjestää Helsingin NNKY:n Debo-
ra-hanke. Lisätiedot ja ilm.: www.hn-
nky.fi
Avoin toiminta: 
Ma klo 13.30–16.00 (2.–4.-luokat), 
Ma klo 16.30–18.30 (8.–9.-luokat)
 Ti klo 14.00–16.00 (5.-luokat)
 Ke klo 15–17  (6.–7.-luokat)
Leirit ja työpajat:
Kesäkuun työpajat: 7.6. ja 8.6. (oh-
jelma ilmoitetaan myöhemmin)
SuperTytöt-leiri 8–13-vuotiaille: 13.–
17.6.
ÄitiTytär-leiri: 25.–30.7.

HÄMEENLINNAN NNKY
➽  Saaristenkatu 19 B
  13100 Hämeenlinna
  pj. Irja Appelroth
  p. 050 60 825
  irja.appelroth@gmail.com
Kesätapaaminen heinäkuussa.
Bussiretki Mikkelin seudulle elo-
kuussa.

IMATRAN NNKY
➽  Lappeentie  29 C 21
  55100 Imatra
  pj. Auli Piiparinen, p. 050 411 8177
Naisten keskustelukerho, kantele-
kerho, raamattupiiri, maahanmuut-
tajatoimintaa, leirit ja retket.

JOENSUUN NNKY
➽  Malmikatu 2
  80100 Joensuu
  nnky.joensuu@kolumbus.fi
Uskalla unelmoida Room Box -as-
kartelukerho pe klo 16–19 kaikenikäi-
sille naisille ja tytöille. Kerhonvetä-
jänä nukketaiteilija Marina Musta-
metsä.
Monikulttuurinen Mimmejä maail-
malta -kerho klo 16–18 joka kuukau-
den ensimmäinen tiistai, vetäjänä 
Laila Nieminen.

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽  Puistotori 4
  40100 Jyväskylä
  Tanja Nieminen 
  p.  040 740 4472
  jklnnky@elisanet.fi
  Ajantasaiset lisätiedot 
  ohjelmasta verkkosivuilta
Juhla-asujen kertomaa: rippipuvut 
su 25.9. klo 15. Onko sinulla tallessa 
oma rippipukusi? Haluaisitko esitellä 
sitä? Ota yhteys toiminnanohjaajaan.

AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen ti klo 9–11, ohjelmapitoinen aa-
miainen 5 €
 6.9. Naisena papinvirassa, iloa ja 
vastatuulta, Eevakaarina Launis
 13.9. Tapahtumat tarinoiksi. Pienis-
tä ja suurista tarinoista, viisautta ja 
voimaa, Eevakaarina Launis
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Anita Särkkä    
12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 18, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren
 6.9.  David Grossman: Sinne missä 
maa päättyy
 4.10. Ian McEwan: Lapsen oikeus
 1.11. Sahar Delijani: Jakarandapuun 
lapset

 13.12.Daniel Galera: Hyöky
Exodus-raamattupiiri kerran kuus-
sa to klo 15, ohjaaja Heidi Watia, lisä-
tietoja toiminnanohjaajalta
Latinanpiiri joka kuun 2. ti klo 18, 
ohj. Pirkko Sintonen
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä pe 2.9., 7.10., 4.11. 
ja 2.12. klo 13

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Ei koelauluja. Harjoi-
tukset 7.9. alkaen joka toinen ke klo 
18. Kysy lisää toiminnanohjaajalta. 
Ännälän Äx-naiset joka toinen maa-
nantai klo 17 alkaen 12.9.

 
Syksyllä aloitamme työskentelyn 

Voimasiskot -materiaalin parissa. 
Tunnetaitojen ja voimavarojen Voi-
masiskot vertaisryhmän -teemalla 
kokoonnumme kerran kuussa ja toi-
nen kerta joka kuussa on toiminnal-
linen keskusteluilta. Voit osallistua 
molempiin tai vain toiseen. Voima-
sisko-osuuteen osallistuvilta toivo-
taan sitoutumista ryhmään.
 12.9. Tervetuloa Voimasiskoksi!
 26.9. Lautapeli-ilta, Keskusteluai-
he: Dialogi – rakentava keskustelu-
kulttuuri
 10.10. Voimasiskot: Minä ja juureni
 24.10. Leivotaan! Keskusteluaihe: 
Vapaaehtoisuus ja vertaisuus
 14.11. Voimasiskot: Oma tarinani ja 
elämäni kaari – tapaaminen Teelei-
dissä
 28.11. Kynttiläpaja, Keskusteluaihe: 
Ihmiskaupan vastustaminen ja eh-
käisy
 12.12. Voimasiskot: Naiseuteni ja 
seksuaalisuuteni
Äx-naiset järjestää vapaamuotoisia 
tapaamisia myös kesällä. Kysy tar-
kemmin toiminnanohjaajalta! 

LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät keski-
viikkoisin, 50 € lukukausi
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
syyslukukausi alk. 75 €
Partiolippukunta Reippaat tytöt, 
ryhmät to-iltaisin. Lippukunnan sih-
teeri Anna Halttunen, 050-3530684  
anna.r.halttunen@gmail.com

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909
  alkarjalainen@gmail.com
Englannin keskusteluryhmä kie-
litaidon ylläpitoon ja kehittämi-
seen. Tiedustelut liisa.hynynen@
pp.inet.fi
ITU-työn puhelinpäivystys ma ja 
to klo 16–20, p. 0405188783, keskus-
teluapua kriisiraskaustilanteessa ja 
raskaudenkeskeytyksen jälkeen.
AMIGAS-maahanmuuttajanais-
ten vertaistukiryhmä. Tiedustelut 
Yonayza Modoy Oliva, amigas-
group@outlook.com.

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

  
KOTKAN SEUDUN NNKY

➽  pj. Taru Kainlauri
  p. 040 708 4091

Tiedot NNKY-palstalle: 

Näkyvä Nainen 4/2016 ti 9.8. 

mennessä osoitteeseen anne.

lagerstedt@ywca.fi, kiitos!

SEN:in naisjaoston 
seminaari
Kirkko 
kotoutumisen 
edistäjänä
 Suomen ekumeenisen 
neuvoston (SEN) naisjaosto 
järjestää seminaarin aihees-
ta ”Kirkko kotoutumisen edis-
täjänä” 17.9.2016 klo 13–
16 Helsingin Eirassa, Pyhän 
Henrikin katedraalin seura-
kuntasalissa.

Ohjelmassa on tutustu-
mista mm. Assyrian ortodok-
sisen kirkon, Katolisen kirkon 
Suomessa ja Helsingin kan-
sainvälisen kirkon (Interna-
tional Church of Helsinki) ko-
kemuksiin maahanmuuttaja-
työstä. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!
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Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.

Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.Lämmintä, aurinkoista ja siunattua kesää!  Vi önskar er en varm, solig och välsignad sommar!

  taru.kainlauri@luukku.com
  siht. Leena-Maria Kyyhkynen
  p. 040 595 4569 
  leenamaria@pp.inet.fi 
Kirjapiirit, vierailut, retket

KUOPION NNKY
➽  pj. Mirkka von Bremen-Rahunen
  Suokatu 22 B, 4.kerros  
  Keskusseurakuntatalo 
  70100 Kuopio
  044 772 1928
KEVÄTJUHLA su 29.5. klo 14 Samu-
li-salissa Suokatu 22 C.
Ritu Ylipahkala. Infotilaisuus Kama-
lat äidit-toiminnasta: Minna Mietti-
nen NNKY-liitosta. Kuoron kevätlau-
luja.

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  ywca@phnet.fi 
  www.nnkylahti.fi 
  pj. Krista Karjalainen
  p. 050 596 9645
  Toimistomme palvelee 
  ma–ke, pe klo 9–15, to klo 12–18
Naisten elämä -illat to kerran kuus-
sa klo 18. Kehitetään käsillä tekemi-
sen taitoja: kutomista, huovuttamis-
ta, piirtämistä, maalausta ym.
Ihanaiset naiset -illat to kerran 
kuussa klo 18. Siirrytään NNKY:n 
salista ulos eri lajikokeilujen pariin: 
Aquazumbaa, keilausta, patikointia 
ym.
Retki puheenjohtajan mökille Asik-
kalaan 16.6.
Kesäteatteriin heinäkuussa
Markkinakahvila joka kuukauden 
ensimmäisenä ke NNKY:n salissa klo 
8–13.
Seuraa kotisivujamme, niin saat 
tarkat kohteet ja ajantasaiset aika-
taulut.

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

MIKKELIN NNKY
➽  pj. Leena Parkkonen
  p. 015 336 308
  gsm 050 526 8536
  leena.parkkonen@luukku.com
Konsertti- ja kirkkomatka Jorois-
ten musiikkipäiville ti 26.7. Waltteri To-
rikan konsertti kirkossa, sen jälkeen 
kahvit ja tutustuminen ortodoksi-
seen Georgios voittajan kirkkoon. 
Ilm. Leena Parkkonen, gsm 050 526 

537, leena.parkkonen@luukku.com
Tyttöjen iltapäivät srk-keskuksen 
kokouskellarissa joka toinen torstai.
Mikkelin NNKY ry:n -v juhlahis-
toriikki ilmestyy syksyllä! Tarinoita, 
kuvia ja muuta materiaalia matkan 
varrelta tarvittaisiin. Otathan yhteyt-
tä, puheenjohtaja Leena Parkkonen 
gsm 050 526 8536, leena.parkko-
nen@luukku.com 

MÄNTYHARJUN NNKY
➽  pj. Auli Jokinen
  p.  040 513 9857
NNKY Suomessa  vuotta su 3.7. 
klo 10. Kaikille avoin NNKY:n kirkko-
pyhä ja kirkkokahvit Mäntyharjun 
kirkossa. Iltapäivällä mahdollisuus 
omakustanteisesti osallistua yhtei-
selle NNKY-lounaalle (ilmoittautu-
minen 27.6. mennessä Auli, puh. 040 
523 9857 tai Aila, puh. 050 340 4452) 
sekä taidekeskus Salmelan kesän 
2016 näyttelyyn. Majoitusmahdolli-
suutta voi tiedustella suoraan Villa 
Aurorasta (lähellä kirkkoa ja Salme-
laa), Tervaniementie 2, puh. 045 615 

6260, info@avamar.fi . Katso www.vil-
la-aurora.fi 

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 15, käynti Isokatu 15
  90100 Oulu
  nnky.oulu@co.inet.fi 
  Toiminnanohjaaja
  p. 040 751 4480
  www.facebook.com/

 Oulun NNKY
Avoimet ovet ja monikulttuuri-
nen naisten kerho to klo 15–17, 16.6. 
saakka.
Kirpputori avoinna ke ja to klo 16–
18 Asemakatu 16:ssa 16.6. saakka.
Ryhmät kokoontuvat syksyllä al-
kaen viikolla : 
 Peittotalkoot ma klo 12–15: kudo-
taan Äiti Teresa -peittoja yhdessä.
 Sukkatalkoot ke klo 12–15; kudo-
taan veteraaneille villasukkia, tule 
mukaan!
Hiljaisuuden rukoushetki to klo 18 
keskustan seurakuntatalossa: ruko-
usta, hiljaisuutta, Taizé-lauluja. 
Monikulttuurinen naisten kerho 

to klo 15–17. Kaikki tervetulleita kah-
vittelemaan ja juttelemaan.
Uusi Kamalat äidit -vertaisryhmä 
aloittaa syksyllä Oulussa, voit jo nyt 
ilmoittautua: nnky.oulu@co.inet.fi . 
Ryhmä on tarkoitettu murrosikäis-
ten lasten äideille. 
Vastaanotetaan lahjoituksina vil-
lalankoja, kaikenväriset ja -kokoiset 
kerät käyvät!
NNKY:n toimitilaa vuokrataan ko-
kouksiin ja pieniin perhejuhliin. 
Kysy lisää, puh.  8.
Ajankohtaiset tiedot toiminnasta 
osoitteessa www.ywca.fi  -> paikalli-
nen toiminta -> Oulun NNKY ja 
www.kamalataidit.fi . 
Katso myös: www.facebook.com/
Oulun NNKY

PIRKKALAN NNKY
➽  Tuula Talikainen
  p. 0400 636 524
Lähetyspiiri, retkiä ja juhlia.

SAVONLINNAN NNKY
➽  pj. Ulla Juuti
  p. 044 767 9702
  ulla.juuti@suursaimaa.com
Itu-työ Keskusteluapua yllätysras-
kaustilanteessa ja raskaudenkeskey-
tyksen jälkeen.
Maksuton raskaustesti. Neuvonta-
piste ma klo 15.30–18 Savonlinnan 
NNKY:n toimistolla, Linnankatu 22 A.
Puhelinpäivystys 044 349 53474 ma 
klo 15–20, itusavonlinna@gmail.com, 
www.ituprojekti.net

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

TAMPEREEN NNKY
➽  Hämeenpuisto 14 F
  33210 Tampere
  Ilm. ja tied. p. (03) 254 4000, 
  tnnky@tnnky.fi , www.tnnky.fi  
  Toimisto, Puistosalit, Siskolikan  

 kahvila, Itu-toimisto, Hämeen- 
 puisto 14

  Siskolikan koulutustilat,   
 Pamaus-partiotilat, Satakun- 
 nankatu 31 B-C, 3. krs

  GL Salonki, Satakunnankatu 28 B
Toimintakausi alkaa syyskuussa, 

 Ekumeenista vastuuviikkoa 
vietämme 23.–30.10.2016. 
Tänä vuonna kampanjoidaan 
pakolaisten ihmisoikeuksien 
puolesta iskulauseella ”Tur-
vassa?” kysyen, ovatko kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen 
saaneet todella turvassa siel-
lä, mihin heidän Suomesta lä-
hetetään. Toisaalta herätte-
lemme kysymyksellä ihmisiä 
miettimään, voivatko Suo-

meen pakolaisstatuksella jää-
vät tuntea olonsa turvallisek-
si. 

Kampanjan tavoitteena on 
rohkaista seurakuntalaisia ja 
seurakuntia tarjoamaan turva-
paikanhakijoille tukea turva-
paikkaprosessin aikana ja ot-
tamaan paikallistasolla aktii-
visen roolin kaikille avoimen, 
turvallisen yhteisön rakentami-
sessa. 
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Nanna Rosengård avusti Kreikassa pakolaisia. Tärkeintä on 
kohdata ihmiset ihmisinä, ei projektina.

Turvassa?
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NNKY-palsta
Katso myös: www.ywca.fi  ->Paikallinen toiminta

katso tarkemmat alkamisajat 
www.tnnky.fi 
TILAISUUDET
Meitä kantaa Jumala -naistentilau-
suudet la klo 14, Kalevan kirkon srk-
sali.  

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

ITU-NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystyspu-
helin vaikeassa raskaustilanteessa ja 
raskauden keskeytyksen jälkikriisis-
sä oleville tytöille ja naisille ma–pe 
klo 9–21, p. 050 401 5567. Tampereen 
numero p. 040 8329001.
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja 
ilmaisia raskaustestejä, avoinna ti klo 
12–16 ja to klo 12–18, Hämeenpuisto 14 
F, 3. krs, p. 040 832 9001, itu@tnnky.fi 

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

ÄIDIKEPALVELU
Kotivähennyskelpoista lastenhoi-
toapua tilapäiseen tarpeeseen 

Äidikevälitys, ma–pe klo 8–11, p. (03) 
254 4045, 040 586 5045

SOFIAN PYSÄKKI, 
SUOMEN KIELEN JA 
KULTTUURIN RYHMÄT
Syyskausi 11.8.–22.12.2016
Satakunnankatu 31 C, 3. krs, hitaasti 
etenevät ryhmät, kouluttajana Eija 
Kepsu.
Aamupäiväryhmä ma-pe klo 9–11.45, 
iltapäiväryhmä ma–pe klo 12.15–15. 
Puhelinaika p. 050 9957696  ma-pe 
klo 10–10.30. Tiedustelut muina ai-
koina: eija.kepsu@tnnky.fi  

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sali, 
Heli Mäenpää
Gospel-liikunta syyskausikausi alkaa 
5.9.2016, 
Gospel-lattarit™
Ma klo 17.30, Gospel-lattarit, GL Sa-
lonki, Satakunnankatu 28 B. Hanna 
Kelokoski ja Mari Vuorisalmi. 
 Ti klo 18, Gospel-lattarit™, Pispalan 
kirkon alasali, Pispalan valtatie 16, 
Asta Lehtimäki.
 To klo 18,00, Gospel-lattarit (75 min), 
Soppeenmäen nuorisotila, Mikkolan-
tie 1–3, Ylöjärvi, Senni Rönkkö, Riikka 
Salo ja Asta Lehtimäki. 
 Gospel-lattarit™ Special, ma klo 
10.30, GL Salonki, Asta Lehtimäki ja 
Maarit Saarela 
 Ti klo 17, ihanasti ikääntyneet, Pis-
palan kirkon alasali, Maarit Saarela
 Gospel-lattarit™ Special, to klo 18, 
GL Salonki, Mervi Perkio-Kuosmanen
Gospel-lattarit™ -ohjaajakoulutus ja 
leiri 19.–21.8.2016. Tiedustelut ja il-
moittautumiset: Maarit Saarela, p. 050 
570 9669, gospelliikunta@tnnky.fi 

 
PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnanka-
tu 31 B-C, 3. krs., Postiosoite Hä-
meenpuisto 14 F; Partiosihteeri Mar-
jatta Muilu, p. (03) 254 4041, marjat-
ta.muilu@tnnky.fi ; lippukunnanjoh-
taja Milla Kajala p. 050 495 0359, mil-
lakajala@gmail.com; www.tampe-
reenlokit.fi 

TURUN NNKY
➽  Vähä Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku
  tnnky@pp.inet.fi 
  0400 821 905
  ti klo 10–14, to 14–16
TimeLessBody ma klo 20.00–21.00 
Cygnaeuksen koulun liikuntasalissa, 
Maariankatu 7, Tiina Holopainen, 
p.050 554 1661.

Rouvakerho ti klo 13.00–14.30, Elma 
Helander ja Irene Limnell
Englannin keskusteluryhmä ti klo 
16.30–18.00, Emily Hurd
Lauluryhmä ”Äänettömät” joka toi-
nen tiistai klo 18.15–19.00, Antti Ainola.
Kevätretki Raumalle 24.5.
Kädentaitoleiri nuorille 7 ikävuo-
desta ylöspäin 6.6.–10.6. klo 10–14. 
Hinta 20 €, sisaralennuksella 15 €, sis. 
tarvikkeet ja välipalan. Ilm. 23.5. 
mennessä turun.nnky@pp.inet.fi  tai 
0400 821 905

VAASAN NNKY
➽  Kirkkopuistikko 30
  65100 Vaasa
  pj. Arja Sillanpää
  p. 040 516 1888

Suomen NNKY-liiton 
toimisto on suljettuna 27.6. –31.7.Toivotamme mukavaa kesää kaikille!

2 0 1 6
Suomen NNKY-liiton kalenteri

Kalenteri sisältää liiton ja yhteistyökumppaneiden 
järjestämiä tapahtumia, tilaisuuksia ja teemaviikkoja.

Kalenteriin voi tulla muutoksia.

Heinä-Syyskuu
• NNKY:n kirkkopyhä Mäntyharjun kirkossa 3.7.
• Naiset tunturissa -viikko Tunturikeimiöllä SEN:n 

kanssa 27.8.–2.9.
• Tuomasmessu Lahden Ristinkirkossa 18.9.
• NNKY:n järjestöpäivät Turussa  30.9.–2.10.

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

Pohjois-Irlannissa 18.–23.10.

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

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

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

väkivallan lopettamiseksi 25.11.

Joulukuu
• Unelmanpäivä 2.12.
• Kansainvälinen AIDS-päivä 1.12.
• Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä 5.12.
• Vapaaehtoistoiminnan messut Helsingissä joulu-

kuussa

  arja.sillanpaa@gmail.com
Ohjelmaillat, raamattupiirit.

VALKEAKOSKEN SEUDUN NNKY

➽  pj. Jaana Holm
  p. 050 386 3372

VÄÄKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen
  p. 040 357 7037
  eija.huovinen@asikkala.fi 
Jäsenillat, Voimanaisia-ryhmä, vir-
kistysviikonloppu, teatteriretket, 
ekumeeninen keskustelupiiri ym.

ÅBO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760



NÄKYVÄ NAINEN   19 ▶  

Kirjoja, kirjoja

Ilmestys. 
C.J. Samson. Otava
 Ilmestyskirjan tulkinta ja 
kirjan oikeutus paikkaansa 
Raamatun kaanonissa ovat 
vahvana teemana läpi brit-
tiläisen jännityskirjailijan, 
C.J. Samsonin, neljännessä 
suomennetussa Matthew 
Shardlake -tarinassa.  Hen-
rik VIII:n Englannin aikai-
nen oikeusneuvos Shardlake 
yrittää pysyä poissa valta-
kunnan asioista, mutta kun 
hänen ystävänsä murha-
taan, tilanne muuttuu. Pian 
selviää, että hirmuteot seu-
raavat maljatuomioiden 
mallia. Kirjailijaa tuntuu 
ahdistavan Ilmestyskirjan 
julmuus ja se, että joku us-
koo Raamatun tähänkin 
kirjaan. Tarina pysyy hie-
nosti kasassa ja jännitys ko-
hoaa särkymättömänä. 

Ansionsa mukaan. 
Donna Leon. Otava
Mikä on kirjan arvo? Tä-
hän kysymykseen tarttuu 
komisario Guido Brunetti, 
kun venetsialaisesta kirjas-
tosta katoaa suunnattoman 
arvokkaita kirjoja, kirjan si-
vuja ja lopulta erään asiak-
kaan henki. Kuten tavalli-
sesti, Donna Leonin kir-
joissa ei pääosassa ole väki-
valta eikä edes murhamys-

teeri sinänsä, vaan mielen-
kiintoinen teema, joka ku-
vaa aikamme arvoja ja ve-
netsialaista elämää. 

Somempi seurakunta. 
Sosiaalisen median opas. 
Ville Kormilainen, Jan 
Ahonen, Johannes Ijäs
 Somempi seurakunta on 
käytännöllinen reittiopas 
sosiaalisen median käyt-
töön seurakunta- ja järjes-
tötoiminnassa. Opas on tar-
koitettu rohkaisuksi epäili-
jöille, kannustukseksi vas-
ta-alkajille (mutta ei sisällä 
medioiden käyttöopasta) ja 
innostajaksi leipääntyneille. 
Kirjassa neuvotaan mm. et-
simään vapaaehtoisia teki-
jöiksi, jos itse ei ehdi tai us-
kalla. Somen käyttö on yksi 
tapa toteuttaa lähetyskäs-
kyä. Kokeilemalla oppii.

Naisen 9 työelämää. 
Pia Lindroos ja Päivi 
Lipponen. Kirjapaja
Tositarinoihin perustuva 
kirja Naisen 9 työelämää 
näkee jatkuvan muutoksen 
työelämässä uhan ohella 
mahdollisuutena. Naisilla 
on kaikissa ikäluokissa 
haasteita työllistymisessä, 
mutta vaikeudet voi kääntää 
voitoksi. Lannistuminen ja 
liika pessimismi ovat suu-

rimmat vaaratekijät. Työ-
elämä muuttuu kiihtyvää 
vauhtia. ”Naisen 9 työelä-
mää” esittelee yksityiskoh-
taisesti, mihin olemme me-
nossa. Valmistautunut mieli 
löytää vaihtoehtoja. 

Käyttäytymisgenetiikka 
– geeneistä yhteiskun-
taan. Toim. Antti Latvala 
ja Karri Silventoinen. 
Gaudeamus
Geenitutkimus on tätä 
päivää. On kiehtovaa miet-
tiä, mikä meitä ohjaa. Käyt-
täytymisgenetiikan sata en-
simmäistä sivua käsittelevät 
genetiikan perusteita, mut-
ta kirjan helpommin avau-
tuva pääosa tarkastelee mm. 
tiedollisia kykyjä, tempera-
menttia, mielenterveyttä ja 
genetiikan yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. Ihminen ei ole 
geenien ja ympäristön pas-
siivinen tuote, vaan hän 
pyrkii muokkaamaan it-
seään haluamaansa suun-
taan. Älykkyyskin on enem-
män ympäristön kuin gee-
nien muovaamaa. Emme 
siis ole geeniemme vankeja.

Valvomo. Kuinka uneton 
oppi nukkumaan. 
Leeni Peltonen. Otava
Toimittaja Leeni Pelto-
nen on kärsinyt koko elä-

mänsä unettomuudesta. 
Noin miljoona suomalaista 
tietää miltä tuntuu, kun uni 
ei tule tai kun se katkeilee 
vääriin aikoihin. Lääkärin 
tukea on usein vaikea saada. 
Tarjolla on joko pelkkä lää-
kepurkki tai sitä ainoaa te-
hoavaa lääkettä ei saa rukoi-
lemallakaan. Peltonen ker-
too sekä omakohtaisen ko-
kemuksen että huolellisen 
taustoituksen tietämyksellä, 
miten unettomuutta voi 
hoitaa lääkkeettömästikin. 
Kirja sisältää todella paljon 
hyviä ideoita, miten unen-
päästä voi saada kiinni. 

Anova saa ja nuuhkiva 
löytää. Koiraihmisen 
rukouskirja. 
Ville Kormilainen, 
Kari Kanala. Kirjapaja
Ulkoilmassa liikkuminen 
kirvoittaa helposti rukouk-
sen. Anova saa ja nuuhkiva 
löytää on kokoelma runoja, 
rukouksia ja mietteitä, joissa 
koirat ovat keskiössä. Koi-
rasta on paljon iloa, mutta 
myös epämiellyttävät yllä-
tykset kuuluvat pakettiin. 
Paras rukous oli koira-aihei-
sista sanonnoista koottu 
nokkela rukous ”Uitettu koi-
ra”, joka paljastaa Jumalan 
armon pohjattomuuden. 

Anne Lagerstedt
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Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,
Jumalan rakkaus
ja Pyhän Hengen osallisuus 
olkoon sinun kanssasi.


