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Kiitoksen paikka

Joulusiivouksen sijasta siivoan työhuoneeni. Tyhjennän, arkistoin, roskistan, 
saatan jotain tallentaa seuraajalle. On aika osoittaa kiitokset työtovereille, 
luottamushenkilöille, erilaisille kanssatoimijoille. Olette suoneet hyvän työ-
paikan, antaneet paljon tälle työlle ja olemme yhdessä vieneet NNKY-liiket-

tä Suomessa kohti huomispäivää. 

Tavoitteistossa siintää jo vuosi 2035. Sinne kuljetaan Suo-
mi100 -juhlavuoden kautta, yhdessä globaalin liikkeemme si-
sarpiirin kanssa. 

Aarteina otan mukaani kaksi kirjettä, jotka viisaat edellä 
kulkijat, Eira Paunu ja Pirkko Lehtiö ovat lähettäneet teh-
tävään tullessani. Ne ovat antaneet turvaa, rohkeutta, kärsi-
vällisyyttä ja viisautta harmainakin hetkinä. Kummankin 
kirjoittajan kanssa olen myös saanut pohdiskella asioita. Kirjeet ovat olleet työ-
pöydän laatikossa saatavilla. Ilahduin isosti, kun muutama nuori järjestötoimija 
pyysi mentoriksi. Tarvitsemme turvallisia kanssakulkijoita, ja mentorointi on yk-
si muoto elämänikäistä oppimista. 

Kirkkoturvakäytäntö perustuu siihen, että avun tarpeessa olevia autetaan 
riippumatta heidän asemastaan Suomessa. Sisäministeri Paula Risikon mukaan 
ohje kirkkoturvasta ei ole ristiriidassa ministeriön linjan kans-
sa. Apu voi olla esimerkiksi hätämajoitusta tai tukea viran-
omaisten kanssa asioimiseen. Piispat tuovat esiin vakavan 
huolen perheenyhdistämisen vaikeudesta. Miten kirkko ja 
viranomaiset voivat yhteistyössä vastata siitä, että kieltei-
sen turvapaikkapäätöksen saaneita kohdellaan inhimilli-
sesti. Millaisiin arvoihin perustuu tällä hetkellä harjoitet-
tava politiikka?

Korkean tason pohdinta tekee toivotta-
vasti tilaa, rohkaisee ja avaa ovia järjestö-
toimijoille luoviin ja uusiin ratkaisuihin. 
Kaipaamme hyviä uutisia ja esimerkkejä lä-
himmäisestä välittämisestä. Emme vain ja 
ainoastaan satavuotisjuhlien kunniaksi, 
vaan juuri nyt on vieraanvaraisuuden aika. 

Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri, 

kohta onnellisesti eläkkeellä

Juuri nyt 
on vieraan-
varaisuuden 
aika.

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 
()  
nnky@ywca.fi 

www.ywca.fi 
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Kannessa
Charlotte Steff ansson ja Sini 
Sundqvist (oik.) 

MARI HYTTINEN

Takakannessa
Mikaelin kirkon kuori, Turku.

MARI HYTTINEN

Näkyvä Nainen 2017
NN 1: Yhteisöllisyys
• Aineistopäivä 5.1.
• Lehti ilmestyy 16.2.
NN 2: Voimaantuminen
• Aineistopäivä 17.2.
• Lehti ilmestyy 23.3.
NN 3: Luomakunta
• Aineistopäivä 28.3.
• Lehti ilmestyy 11.5.
NN 4: Naiset, rauha ja talous
• Aineistopäivä 17.8.
• Lehti ilmestyy 28.9. 
NN 5: Lahjakkuus ja luovuus
• Aineistopäivä 29.9.
• Lehti ilmestyy 2.11.
NN 6: Perinteet
• Aineistopäivä 3.11. 
• Lehti ilmestyy 9.12. 

Me NNKY:ssä voimme ol-
la ylpeitä Helkastamme. Ho-
telli Helka on avoinna vuo-
den jokaisena päivänä luon-
nollisena ja tyylikkäänä Poh-
joisella Rautatiekadulla Hel-
singissä talossa, joka aikoi-
naan suunniteltiin ja raken-
nettiin laadulla, jotta ihmi-
sillä olisi hyvä paikka asua. 

Maaliskuun alusta alkaen 
NNKY:n jäsenten majoittu-
mishinnat uudistuvat ja ovat 

-30 % varaushetkellä voimas-
sa olevasta päivän hinnasta. 
Varaukseen sisältyy yksi huo-
ne/jäsenkortti, ellei varat-
taessa toisin sovita ja alennus 
koskee kaikkia huonekatego-
rioita. Esitä NNKY:n jäsen-
kortti hotelliin kirjautumisen 
yhteydessä.

Makoisia unia kenties mu-
kavimmissa kokemissasi sän-
gyissä!

Hotelli Helkan jäsenhinnat uudistuvat

14 Tillsammans gör vi 
ett oförglömligt år
Finland  år.

15 Reformaattorin ja 
astronautin yhteinen 
piina
Martti Luther sairasti Menie-
rin tautia eli mitä se tarkoittaa?

16–18 NNKY-palsta

19 Kirjoja, kirjoja

14

NNKY:n avustusten haku-
aika päättyy 31.1.2017. Toi-
minta-avustuksen avulla pai-
kallisyhdistykset voivat ko-
keilla rohkeasti uusia toimin-
tamuotoja, esimerkiksi Voi-
masiskoja! Avustusten haku-
lomakkeet löytyvät NNKY:n 
intrasta, www.ywca.fi .

NNKY:n toiminta-avustuksella 
uutta toimintaa paikallisyhdistyksiin
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NNKY lähellä

Onnea uudelle liiton 
hallitukselle
 Liiton kokouksessa 19.11. valittiin erovuoroisten tilalle Suo-
men NNKY-liiton hallitukseen sekä kaksi uutta että kaksi ero-
vuorossa ollutta jäsentä. Uusina jäseninä hallitustyönsä aloit-
tavat ensi vuonna Laila Nieminen (kuvassa keskellä) Joensuun 
NNKY:stä sekä Tuulia Pajunpää Helsingin NNKY:stä. Riitta Rau-
hala Tampereen NNKY:stä (vas.) ja Leena-Maria Kyyhkynen 
Kotkan seudun NNKY:stä (oik.) jatkavat uudelleenvalittuina. 
Vuoden 2017 hallituksessa jatkavat Minna Hietamäki, pj., Lin-
da Jordas, Katri Jussila, Irmeli Parviainen ja Enni Riukulehto. 

 Poriin perustettiin 22.11. NNKY-yh-
distys. Siis perustettiin uudelleen. Alun 
alkaen Porin NNKY syntyi jo vuonna 
1902. Sen toiminta oli ollut vilkasta: oli 
järjestetty mm. rottinki- ja korikursse-
ja sekä oltu aktiivisia lapsi- ja nuoriso-
työssä. 

190-luvun lopulla tuli Porin NN-
KY:n, samoin kuin muutaman muun-
kin paikallisyhdistyksen, ja Suomen 
NNKY-liiton välille välirikko, sillä lii-
ton hallitus oli päättänyt, että liiton 
Hospitseissa aloitetaan alkoholitarjoi-
lu. Tämä erimielisyys oli ollut silloin 
ylitsepääsemätön, ja Porin NNKY ero-
si liiton jäsenyydestä vuonna 1971. Vii-
meinen merkintä löytyy Porin NNKY:s-
tä Patentti- ja rekisterihallituksen tie-
doista, että se oli lakkautettu vuonna 
1991. 

 Suomalaisen Naisliiton 
Helsingin yhdistys myönsi 
21.11.Opetusneuvos Hilja 
Vilkemaan stipendisäätiön 
palkinnon Helsingin yli-
opiston kirkkohistorian do-
sentille Marjo-Riitta Anti-
kaiselle Naisten Äänen an-
siokkaana esille tuojana. 
Antikainen on tuttu Suo-
men NNKY-liikkeen ”Suuri 
Sisarpiiri” -historiakirjan 
kirjoittajana. 

Palkinto liittyy Suoma-
laisen Naisliiton käynnistä-
mään Naisten Ääni hank-
keeseen, jossa kerätään nais-
ten elämänkertoja verkko-
julkaisuun www.naistenaa-
ni.fi . Sen avulla kirjoitetaan 
naisia Suomen historiaan ja 
osoitetaan itsenäisyysjuh-
linnan yhteydessä, miten 
nainen on yhteiskunnan 
keskeinen voima. 

Marjo-Riitta Antikainen palkittiin

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistyksen pj. Marita Pohls 
(vas.), jakoi palkinnon ja kiitti TT Marjo-Riitta Antikaista erityi-
sen innostavasta ja asialleen omistautuneesta opetustyöstä yli-
opisto-opetuksessa Kirkkohistorian laitoksella Helsingissä. 
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Iloiset terveiset Porista! 

Uudelleen perustetun Porin NNKY:n sihteeri Janette Oika-
rinen (vas.), Janina Anto, varapuheenjohtaja ja Katariina 
Yrjönkoski, puheenjohtaja.

Katariina Yrjönkoski alle-
kirjoittaa yhdistyksen pe-
rustamiskirjaa.
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Nyt tuli uusi alku ja uudet kujeet 
nuorten innostuneiden porilaisten 
naisten myötä. Nämä tarmokkaat nai-
set ovat aloittamassa Voimasiskoja, 

Itu-toimintaa sekä Gospel-lattareita® 
Porissa. No niin, nyt alkaa tapahtua! 
  Riitta Räntilä

Suomen NNKY-liiton järjestösihteeri

Euroopan NNKY:iden edusta-
jien kokouksen (ERM) nimi 
muuttui yleiskokoukseksi. 
ERM oli koolla Pohjois-Irlan-

nin Newcastlessa 1.–22.10.  Kokous jär-
jestetään joka toinen vuosi ja sinne voi-
vat osallistua kaikki Euroopassa toimi-
vat kansalliset NNKY:t. Uudeksi jäse-
neksi hyväksyttiin Armenian NNKY. 
Euroopan NNKY:llä ei ole yhtään pal-
kattua työntekijää, sen säännöt on rekis-
teröity Ruotsiin ja talousasiat hoidetaan 
Tanskassa. Projektityöntekijä Minna 
Miettinen vastasi yhdestä seminaa-
riosuudesta esitellen innostavasti Kama-
lat äidit® -projektin ja toimintamallin.  

Miehiä on autettava 
ymmärtämään
NNKY:n Maailmanliiton vastavalittu 
pääsihteeri Malayah Harper vietti päi-
vän tutustumassa NNKY:ihin, joiden 
toimesta koko liike sai alkunsa 10 
vuotta sitten.  Malayah totesi, että si-
toutumalla kestävän kehityksen tavoit-
teisiin voidaan parantaa kaikkien ih-
misoikeuksien toteutumista. Epäoikeu-
denmukaisuuden maailmankartta 
muuttuu yhteistyöllä, ei toisten puoles-
ta tekemisellä.  Hän muistutti, että jos 
ei auteta miehiä ymmärtämään tasa-ar-
votavoitteita, ei päästä eteenpäin.

Tearfund-järjestön toimitusjohtaja 
Sharan Kelly kannusti muuttamaan 

ERM sai uuden nimen
maailmaa. Tilastojen valossa joka viides 
sekunti lapsi kuolee nälkään, kolme mil-
joonaa lasta kuolee vuosittain alle kol-
mevuotiaina aliravitsemukseen, puolet 
maailman naisista ei saa raskaudenai-
kaista hoitoa ja puoli miljoonaa naista 
kuolee vuosittain synnytykseen. Emme 
voi emmekä saa luovuttaa, sillä haasta-
malla nykyolot muutetaan historiaa.  

     
Naisrauha ulkonäköasioihin!
Pohjois-Irlannin nykytilaa tutkiva Amy 
Gribbon ei tuntenut ketään protestant-
tia ennen kuin oli 1-vuotias. Ul-
ster-projektin tavoitteena on kasvattaa 
uuden sukupolven vastuunkantajia ja 
rauhanrakentajia vuosisatojen aikana 
jakaantuneen yhteisön silloittamisek-
si. Prosessia ei lähiaikoina auta Brexit-
kään. Pohjois-Irlanti on monessa asias-
sa lähempänä Skotlantia kuin Irlannin 
tasavaltaa tai Englantia ja Walesia. 

Irlannin NNKY:n Lauren Shaw esit-
teli naisiin kohdistettuja stereotypioi-
ta The Guardian -lehden sivuston Ar-
kipäivän seksismiä kautta. Jokaisella 
naisella on todennäköisesti kokemuk-
sia siitä, että hänen ulkomuotoaan ar-
vostellaan ja arvotetaan. Kokemukset 
herättävät häpeää, mutta harvoin niis-
tä puhutaan.  Onko tämä todellisuut-
ta, joka meidän pitää siirtää tyttärillem-
me vai se koodisto, joka poikiemme tu-
lisi omaksua?  

Suomen NNKY-liiton 
äänivaltaisina kokous-
edustajina toimivat 
puheenjohtaja 
Minna Hietamäki 
(vas.), hallituksen 
jäsenet Veera Lupunen 
ja Enni Riukulehto, 
pääsihteeri Pirjo-Liisa 
Penttinen sekä 
tarkkailijoina 
projektityöntekijä 
Minna Miettinen ja 
varapuheenjohtaja 
Leena-Maria 
Kyyhkynen.  

ERMissä nousivat esiin erilaiset sosiaaliset 
haasteet historian muovaamisesta vertais-
ryhmätoiminnan vahvuuksiin. 

NNKY Euroopassa

Viikon monipuolisissa ryhmätyös-
kentelyissä jaettiin kokemuksia eri puo-
lilta Eurooppaa mm. kuvailemalla muu-
reja, jotka estävät yhteistyötä, ja siltoja, 
jotka yhdistävät. Viikon aluksi luodul-
ta yhteisen työskentelyn muistilistalta 
päätyi matkaevääksi pyyntö, että jokai-
nen olettaisi muiden tahtovan hyvää ja 
kohtelisi heitä sen mukaan. 

Pirjo-Liisa Penttinen

PI
RJ

O
-LI

IS
A

 P
EN

TT
IN

EN

PI
RJ

O
-LI

IS
A

 P
EN

TT
IN

EN



NÄKYVÄ NAINEN   7 ▶  

Vapaudenkatu on 
erinomainen osoite 
Lahden NNKY:lle, joka 
aloitti toimintansa vuoden 
1911 aikana, mutta 
viralliseksi perustamis-
päiväksi on kirjattu 
21.2.1920. 

Puheenjohtaja Krista Karjalai-
nen kertasi yhdistyksen histo-
riaa ja kiitti paikalla olleita yh-
distyksen toimijoita ja yhteis-

työkumppaneita. Yhdistys osti vuonna 
192 huoneiston Hollolan Säästöpan-
kilta arkkitehti Väinö Vähäkallion 
suunnittelemasta talosta silloisen Ni-
kolainkadun varrelta.  

– Vapaudenkatu sopii kyllä parem-
min NNKY:n ajatusmaailmaan, pyrim-
mehän saamaan kaikille maailman nai-
sille vapauden päättää omasta kehos-
taan, uskonnostaan, koulutuksestaan 
ja yleensä elämään liittyvistä valinnois-
taan, Krista totesi.  Hän osoitti kiitol-
lisuuden myös niille lahtelaisille naisil-
le, jotka vuosikymmenten varrella ovat 
jättäneet testamentin yhdistykselle: 
Hilli Hytönen, Aune Schulman, Mi-
litza Bogdanow ja Kaisa Kallio.  − Il-
man ahkeria, tunnollisia, sydämellisiä 
ja lähimmäisenrakkaita sisariamme ei 
tämän yhdistyksen toiminta olisi on-
nistunut näin kauan. 

”Tätä päivää kutsuttiin ennen py-
häinmiestenpäiväksi, mutta nyt juh-
limme osaavien ja rohkeiden naisten 
aikaansaamaa muutosta ja elämää täs-
sä kaupungissa”, suunnilleen näin 
sanoi tervehdyssanoinaan kap-
palainen Riitta Särkiö.  

Suomen NNKY-lii-

Naisten vapautumista Vapaudenkadulla

ton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen 
muistutti puheessaan suuren sisarpii-
rin tärkeydestä ja kiinnitti katseet juh-
lavuoden huiviin, jossa NNKY-liikkeen 
suomalainen tunnus muodostaa erilai-
sia kuvioita. Hyvän elämän rakennus-
tekijät, onnellisuus ja elämisen taito 
kasvavat yhteisessä toiminnassa. Liike 
on syntynyt eri tavoin rukouksen ja ra-
kentamisen ympärille, jotta oikeuden-
mukaisuus, kohtuullisuus, viisaus ja 
rohkeus kannattelisivat naisia eteen-
päin. Hyveemme on luja ja rohkea val-
mius tehdä hyvää, tehdä maailmasta 
parempi.  

Maisa Sipi jätti juhlijoiden mieleen 
reformaation merkkivuoden kunniak-
si Lahden NNKY:n ”Kymmenen tuu-
nattua elämänteesiä naiselle”. Eri yh-
distykset voivat kirjoittaa omat teesin-
sä hyvästä elämästä keskustelujen poh-
jaksi.

Pirjo-Liisa Penttinen

Lahden NNKY:n varapuheenjohtaja Irina Olanterä (vas) ja puheenjohtaja Krista Kar-
jalainen toivottivat vieraat tervetulleiksi Lahden 95-vuotispäiväjuhliin 5.11.

Lahden NNKY  95-v.

Joensuun NNKY:ssä on tämän vuo-
den alusta toiminut Room Box -ker-
ho, joka tarjoaa tekemisen iloa ja jo-
kaiselle jotakin. Ajatuksena on 

oman unelmatilan luominen 30x0 
senttiseen vanerilaatikkoon, jonka sisäl-
le mahtuu kokonainen maailma ja pal-
jon unelmia.

Jokainen kerholainen tekee laatikos-
ta juuri sellaisen kuin haluaa, vain mie-
likuvitus on rajana – ja mitä erilaisim-
pia laatikoita on saatukin aikaan. Kuka 
kerholaisista rakentaa lokoisan kirjasto-
huoneen, kuka taidekahvilan, metsän-
keijukuningattaren valtaistuimellaan tai 
lohikäärmettä vastaan taistelevan, niitä 
toisinaan myös kesyttääkseen metsäs-
tävän haltianeidon. Onpa Tohtori Syke-
röstä tuttu Avaruuskattikin lomalla Ju-
piterissa. Vaikka rakennettava tila on-
kin näennäisesti pieni, seinät eivät täs-
sä kerhohankkeessa tule vastaan rajoit-
tamaan mielikuvituksen lentoa.

Avaruuskissoja 
ja lohikäärmeen 
metsästäjiä

Minna 
Bogdanoff on 
unelmoinut 
Taidekahvila 
Meren.

Avaruuskissoja 
ja lohikäärmeen 

Room Box – tekemisen iloa

Uskallamme unelmoida, 
rakennamme oman 
unelmatilan
Room Box -kerhossa hyödynnetään 
aiemmin saatuja taitoja nuken tekemi-
seen, mutta tässä hankkeessa saa teh-
dä koko ympäristönkin oman mielen-
sä mukaiseksi. Kerholaiset hyödyntä-
vät oppimiaan asioita ja kaikenlaisia 
materiaaleja rakentaessaan unelmien-
sa tilaa joko omin käsin tai yhdistele-

mällä samankaltaisia asioita ja esinei-
tä yhteneväiseksi, harmoniseksi koko-
naisuudeksi. Tällä tavoin saadaan ai-
kaan oman itsensä näköinen, henkilö-
kohtaisia haaveita ja ajatuksia peilaa-
va kokonaisuus. Kerhossa on hauskal-
la tavalla luotu yhdessä omannäköisiä 
tiloja ja vietetty mukavia hetkiä 
eri-ikäisten naisten kesken.

Marina Mustametsä
Room Box -kerho-ohjaaja

Room Box -kerho pitää näyttelyn 
Unelman päivänä 2.12 ja sunnuntaina 
4.12. klo 13–17 NNKY:n 120-vuotis-
juhlan kunniaksi. 
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Anna-Kaisa Liimataisen Elwia-haltianeito, 
joka taistelee lohikäärmeitä vastaan, 
mutta toisinaan myös kesyttää niitä. 

Marina 
Mustametsän 
Avaruuskatti 
lomailee 
Jupiterissa.

Lahden NNKY:n
kymmenen tuunattua 
elämänteesiä naiselle 

Lahjoita itsellesi mahdollisim-
man hyvä elämä

Uskalla olla ikäisesi, näköisesi,  
kokoisesi ja omalla paikallasi

Ole läsnä läheisillesi: välitä ja  
rakasta

Anna aikaa elämälle, tuunaa  
unelmiasi ja elä niitä todeksi

Hyväksy itsesi ainutkertaisena, 
riittävän hyvänä, rakastettavana

Suojele, mikäli sinusta riip-  
puu, itsesi vahingoittavilta   
tai tuhoavilta asioilta

Kohtele itseäsi hyvin, sitoudu  
arvoelämään

Anna itsellesi vapautta ja   
aikaa hyvään: iloon, ystäviin  
ja nautintoon

Kunnioita oikeudenmukai-  
suutta ja etsi rauhaa

Salli Jumalan läsnäolo, löydä  
rukous ja luonnon hoitava   
voima

                                          Maisa Sipi
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NNKY:n 120-vuotisjuhlaket-
jumme sulkeutuessa olem-
me mukana avaamassa 
toista juhlaketjua. Suomen 

suuri 100-vuotisjuhlavuosi rakennetaan 
yhdessä synnyttämällä tekoja, elämyk-
siä ja ohjelmaa koko vuoden 2017 ajan. 
Tekojen kautta tarkastellaan Suomen 
itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä 
ja tulevaisuutta.

Tule rakentamaan 
ohjelmaa

Suomen satavuotisjuhla tehdään yh-
dessä. Onko sinulla, yhdistykselläsi tai 
yritykselläsi ohjelmaehdotus, jonka 
voisi liittää Suomi 100 -ohjelmaan? 
Mukaan voi hakeutua aina syksyyn 
2017 asti. Sivulta http://suomifi n-
land100.fi /tehdaan-yhdessa/hae-mu-
kaan/ löydät ohjeet ja osallistumise-
dellytykset. Ohjelmahanke voi olla esi-
merkiksi tapahtuma, kehityshanke, 
teos tai kampanja.

Naisten Ääni

Naiset unohdetaan usein historiakir-
joista. Verkkojulkaisu Naisten Ääni 
nostaa naiset näkyviin suomalaisen 
elämänmuodon, yhteiskunnan ja itse-
näisyyden rakentajina. Kaiken ikäiset 
naiset ja miehet, erilaiset organisaati-
ot ja ryhmittymät voivat kirjoittaa it-
senäisyytemme aikana vaikuttaneista 
naisista elämänkertoja verkkosivulle 
www.naistenaani.fi . Esille nostetaan 
tarinoita myös yksittäisille suvuille ja 
perheille merkittävistä naisista. Elä-
mänkertojen kirjoittaminen sivustol-
le on jo alkanut vilkkaana, ja ihmiset 
pääsevät lukemaan ja täydentämään 
verkkojulkaisua uusilla elämäkerroil-
la myös juhlavuoden päätyttyä. Tule 
mukaan kirjoittamaan myös NN-
KY-naisten tarinoita

Itsenäinen Suomi 
täyttää sata vuotta

Onnea, siunausta ja varjelusta rakkaalle 
kotimaallemme! On aika jälleen juhlia.

Yhdessä syöminen on yksi helpommista ta-
voista tuoda ihmiset yhteen, lisätä iloa ja 
hyvinvointia kodeissa, kouluissa, ravinto-
loissa, varuskunnissa, työpaikoilla, luonnos-
sa, toreilla ja turuilla. Syödään yhdessä -il-
miö kokoaa kansalaiset ja perheet takaisin 
häviämisvaarassa olevan tavan ääreen.

.
100 tasa-arvotekoa

Järjestöt, yritykset, kunnat ja muut toi-
mijat tekevät uusia ja konkreettisia te-
koja sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämiseksi. 100 tasa-arvotekoa luo 
hyvinvoivaa ja kestävää Suomea myös 
seuraavaa sataa vuotta varten. Tasa-ar-
voteko voi olla esimerkiksi aliedustet-
tuna olevan sukupuolen edustajan va-
linta luottamustehtävään, toimi isyys-
vapaiden käytön lisäämiseksi, palkko-
jen avoimuuden edistäminen tai maa-
hanmuuttajanaisten erityispalvelun jär-
jestäminen. Hankkeen laajaan kump-
paniverkostoon kuuluu mm. 25 Nais-
järjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöä, 
kuten NNKY. 

Naisjohtajat esiin!

Naisjohtajat esiin! -kampanja nostaa 
esiin 35 suomalaista naista johtoteh-
tävistä yhteiskunnan eri osa-alueilta. 
Kampanja rohkaisee tyttöjä tavoittele-
maan vastuutehtäviä ja herättää kes-
kustelua siitä, millaisia toimia tarvitaan 
tulevaisuuden Suomessa, jotta suku-
puoleen katsomatta jokaisella on yhtä-
läiset mahdollisuudet edetä työuralla. 
Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.
naisjohtajat.fi /keksi ja sosiaalisessa me-
diassa #naisjohtajatesiin.

Kirkkopäivät 2017 
Turussa: Iloa, rakkautta, 
lempeä ja Armoa!
Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuo-
teen sisältyy useita kirkollisten ja eku-
meenisten toimijoiden merkkivuosia, 
joita juhlitaan Kirkkopäivien yhteydes-
sä Turussa 19. –21.5.2017. Kirkkopäivät 
on myös yksi Reformaation merkkivuo-
den 01 päätapahtumista. Ohjelmasi-
sällöissä kiinnitetään erityistä huomio-
ta kirkon ja yhteiskunnan vuorovaiku-

tukseen, ekumeniaan ja monikulttuu-
risuuteen, reformaation vaikutukseen 
nykypäivän suomalaisessa yhteiskun-
nassa sekä tulevaisuuden rakentami-
seen. Kirkkopäivät on keskustelufooru-
mi kirkon, kulttuurielämän ja yhteis-
kunnan kohtaamiseen sekä eri tavoin 
ajatteleville ja uskoville.

NUORI2017

Nuoriso- ja kasvatusalan suurin am-
mattilaistapahtuma NUORI01 Tam-
pereella 27.–29.3.2017 kutsuu kohtaa-
maan, verkostoitumaan ja käymään yh-
teiskunnallista keskustelua. Tapahtu-
man järjestävät yhteistyössä Suomen 
Nuorisoyhteistyö – Allianssi, Kirkko-

hallituksen kasvatus ja perheasiat, Val-
takunnallinen työpajayhdistys ja Nuo-
risotutkimusseura. 

Syödään yhdessä

Osana Suomi 100-juhlavuotta käynnis-
tetään maassamme Syödään yhdessä -il-
miö. Iso joukko erilaisia ruoka-alan toi-
mijoita haluaa vahvistaa suomalaista yh-
dessä syömisen ja jakamisen kulttuuria. 
Juhlavuoteen luodaan elämyksiä kaikil-
le ja herätellään perinteitä ja synnyte-
tään uusia tapoja toimia ja syödä yhdes-
sä. Syödään yhdessä vahvistaa myös yl-
peyttä omasta ruokakulttuuristamme. 
Hankkeen myötä kasvatetaan ruokavien-
tiä ja -matkailua sekä esitel-
lään suomalainen ruoka- ja 
juomakulttuuri muiden 
kulttuurin alojen rinnalla. 

Suomalaiset 
rakastavat lukemis-
ta, niinhän?
”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” 
tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen 

lukutaidon ja lastenkirjallisuuden tule-
vaisuudesta sekä merkityksestä Suo-
messa ja herättää lukemisen iloa. Hank-
keen toteuttavat yhteistyössä useat eri 
kirjastot, kustantajat, kulttuurialan toi-
mijat, järjestöt, koulut sekä muut lasten 
parissa toimivat tahot. Luvassa on ta-
pahtumia, näyttelyitä, lukukampanjoi-
ta sekä innostavia kilpailuja lukeville ja 
kirjoittaville lapsille ja nuorille. 

Muita kirjallisuushankkeita ovat 
”Kirjojen Suomi”, joka muodostuu Ylen 
kirjallisuusohjelmista radiossa, tv:ssä 
ja nettisivustolla sekä ”Kirja-Suomi 
01”, jonka suomalainen kirja-ala to-
teuttaa tapahtumien ja teemaviikkojen 
muodossa ympäri vuoden. 

”Minä luen sinulle” on Selkokeskuk-

sen kampanja edistämään kulttuurien 
kohtaamista Suomessa selkokielisten 
lukuhetkien avulla, joissa maahan-
muuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäk-
käille ja kehitysvammaisille ihmisille, 
joille lukeminen on hankalaa. 

Sodan murtamat 
-dokumenttielokuva

Ohjaaja Timo Korhonen tuo esiin vaie-
tun kansallisen trauman, jonka periy-
tyminen voidaan katkaista vain käsit-
telemällä sitä. Sodan murtamat -elo-
kuvan taustalla on Ville Kivimäen Tie-
to-Finlandian voittanut Murtuneet 
mielet -teos. Jatkosodassa 15 700 mies-
tä joutui psykiatriseen hoitoon. Huo-
mattavasti useamman psyyke järkkyi, 
mutta he kykenivät palaamaan rinta-
malle. Sodan jälkeen sotapsykiatriset 
sairaalat suljettiin ja traumatisoituneet 
miehet jätettiin yksin ja perheidensä 
kontolle. Elokuva kertoo myös perheis-
tä sodan jälkeen; isien tunnekylmyy-
destä, painajaisista, väkivallasta. 

Muistoja Suomesta 
monin tavoin

Juhlaluentosarja ”Suomalainen lap-
suus, nuoruus ja perhe” tarkastelee suo-
malaisen yhteiskunnan ja perheen ke-
hitystä. Luennoitsijat edustavat moni-
puolisesti eri tieteenaloja. Luentosarja 
on maksuton ja avoin kaikille.

”Sata vuotta yhdessä – Suomi kotial-
bumien kuvissa” rohkaisee kansalaisia 
kaivamaan vanhat valokuvansa esiin. 
Juhlavuoden aikana Albumit auki -ar-
kisto järjestää kotialbumien ja -arkis-
tojen valokuvien digitointitapahtumia 
eri puolella Suomea. Kerätyistä kuvis-
ta koostetaan näyttely.

”Sukupolvien Suomi” -hankkees-
sa isovanhempien sukupolvien 
muistot suomalaisen yhteiskunnan 
rakentamisesta taltioidaan koulu-

laisten tekeminä haastatteluina.
Koonnut: Anne Lagerstedt

Koko ohjelma nähtävillä: 
www.suomifi n  land100.fi 
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Halifax on noin 00 000 
asukkaan satamakaupunki 
Nova Scotian niemimaalla, 
Kanadan itäosassa Atlantin 

valtameren rannalla. Alueen monikult-
tuurisuudella on pitkä historia ja nykyi-
sin siellä asuu noin sata eri kansallisuut-
ta kaikkialta maailmasta. Monikulttuu-
risuus on olennainen osa myös Halifa-
xin NNKY:tä. Useilla työntekijöistä on 
siirtolaistausta ja eri kulttuurien myötä 
edustettuna ovat monet uskonnot. 

– Kanadan NNKY luopui auki kirjoi-
tetusta nimestään Kanadan Nuorten 
Naisten Kristillinen Yhdistys ja on ny-
kyisin lyhyesti Kanadan NNKY (YWCA 
Canada). Paikallisyhdistyksiä on 33 ja 
tyypillisiä työmuotoja ovat lasten päivä-
kodit, naisten asumispalvelut ja tuki-
asunnot sekä nuorisotyö. Joillakin yh-
distyksillä on hotelli- ja liiketoimintaa, 
kertoo Miia Suokonautio. 

Tukiasunnosta 
uusi startti elämälle
NNKY on Kanadan suurin väkivaltaa 
kokeneiden ja asunnottomien naisten 

Miia Suokonautio johtaa Kanadassa Halifaxin 
NNKY:tä, jonka tavoitteena on luoda tytöille, naisille 
ja perheille turvallinen elinympäristö ja vahvistaa heidän 
vaikuttamismahdollisuuksiaan ja elämänhallintaa.

Halifaxin NNKY tukee kaikkia naisia 

Uudessa kulttuurissa on helppo 
menettää kykynsä hoitaa asioita

tukiasuntopalvelujen tuottaja. Halifa-
xin NNKY:llä on asuntoloita ja lisäksi 
asuntoja vuokrataan vapailta markki-
noilta ja välitetään ne naisille tuntuvas-
ti halvemmalla. Varat toimintaan saa-
daan keräyksien, lahjoitusten ja yritys-
yhteistyön avulla. NNKY myöntää 
myös pienlainoja väkivaltaa kokeneille, 
omaan kotiin muuttaneille naisille. 

– Mahdollisuus lukita oman huo-
neiston ovi tarkoittaa väkivaltaa koke-
neille naisille turvallisuutta ja rauhaa. 
Meillä on myös keskusteluryhmiä siir-
tolaisnaisille ja rahankäytön sekä ta-
lous- ja lakiasioiden neuvontaa. Uudes-
sa kulttuurissa naiset ikään kuin kadot-
tavat kykynsä hoitaa asioita. Me autam-
me heitä huolehtimaan ja päättämään 
asioistaan itse.

Siirtolaisnaiset saavat 
miehiä pienempää palkkaa 
Yksi viidestä kanadalaisesta on synty-
nyt maan ulkopuolella. Uusista tulijois-
ta valtaosalla on joko englannin tai rans-
kan kielen taito. Silti he saavat pienem-
pää palkkaa kuin Kanadassa syntyneet 
kollegansa. Samaan tapaan siirtolais-
miesten ja -naisten palkkaerot ovat kas-
vaneet. Kun äskettäin maahan muutta-
nut mies tienaa 3 senttiä kanadalaisen 
saadessa euron, kilahtaa siirtolaisnaisen 
palkkapussiin vain 5 senttiä. 

– Palkkaerojen ohella iso kysymys 
on myös se, millä tavalla suhtaudum-
me siirtolaisuuteen. Jos kysymme 
maassa kymmeniä vuosia asuneilta ih-
misiltä aina vain uudestaan ”Mistä si-

nä olet kotoisin?”, toteamme oikeas-
taan, että ”Sinä et kuulu tänne.” 

NNKY ja NMKY suurimmat 
lastenhoitopalvelujen tuottajat
Kanadassa kaikki lastenhoitopalvelut 
ovat yksityisiä. Valtio tukee perheitä ta-
loudellisesti lastenhoidossa.  Vaikka 
elinkustannukset voivat olla Kanadassa 
pienemmät ja palkat suurempia kuin 
Suomessa, lastenhoito ja koulun jälkei-
nen iltapäivähoito vievät ison osan van-
hempien palkasta. Kaksilapsinen perhe 
maksaa -vuotiaan päivähoidosta n. 500 
euroa ja koululaisen iltapäivähoidosta 
200 euroa kuukaudessa. Koulu ja tervey-
denhuolto ovat ilmaisia. Kanadalaislap-
set aloittavat koulun 5-vuotiaana.

– Toimimme Halifaxin NNKY:ssä 
vahvasti naisten elämään liittyvien tee-
mojen parissa. Lastenhoito koskettaa 
useimmiten enemmän naisia kuin mie-
hiä. Naiset auttavat naisia, kiteyttää 
Miia. Muihin toimintamuotoihin kuu-
luvat  naisten elämäntaitojen hallinnan 
ohjaus sekä koulutuksen ja työllisyyden 
palvelut. Nettikiusaamisen ehkäisyyn 
Halifaxin NNKY:ssä on oma ohjelman-
sa, jossa nuorille opetetaan medialuku-
taitoa. Nuoria äitejä kannustetaan opin-
tojen pariin.

NNKY on arvostettu 
sosiaalialan toimija
Halifaxin NNKY:ssä Miialla on johdet-
tavanaan innostava työyhteisö. – Meil-
lä on fantastinen työporukka ja johto-
kunta. Toimintaa on nyt siivottu ja yh-
tenäistetty. Tarkoituksena on tulevai-
suudessa kasvattaa vuokra-asuntotoi-
mintaa sekä sosiaalista asumispalvelua. 
Ideoita on paljon. Koko Kanadan NN-
KY:iden yhteistyö toimii erinomaises-
ti ja viimeksi tapaamisessamme olim-
me kuin yhtä suurta perhettä. 

– Syrjimättömän tilan kylttejä em-
me tarvitse. Työyhteisö on monikult-
tuurinen ja jokainen saa olla oma itsen-
sä. – Tyttöjen toimintaryhmässäkin käy 

poika, joka ei oikein ole muuta paikkaa 
itselleen löytänyt. 

Halifaxin NNKY on mukana eri ta-
hojen yhteistyönä järjestettävässä liik-
kuvassa ruokapalvelussa, jossa bussilla 
kuljetetaan tuoreita vihanneksia ja he-
delmiä syrjäistenkin asunalueiden 
asukkaiden ulottuville. Ideana on, että 
helpottamalla kasvisten ja hedelmien 
hankkimista ja neuvomalla niiden val-
mistusta ihmiset söisivät monipuoli-
semmin ja huolehtisivat terveydestään.

 
Aktiivinen loma Suomessa 
Miian vanhemmat muuttivat lapsineen 
Kanadaan 1970-luvun alussa. Äiti ja ve-
li asuvat yhä Kanadassa, mutta Miian 
isä, nyt eläkkeellä oleva pastori Mark-

ku Suokonautio palasi Suomeen vuon-
na 200. Hän tuli taannoin tunnetuk-
si mediassa persoonallisista tempauk-
sistaan, joita ei ole aina hyväksytty 
evankelis-luterilaisen kirkon piirissä. 

Miian nelihenkinen perhe lomailee 
Suomessa harvakseltaan, mutta mat-
koistaan he ottavatkin sitten kaiken irti 
ja kyläilevät ahkerasti sukulaisten luo-
na Rovaniemeä myöten. Hotelli Helka ja 
Helsinki nähtävyyksineen kruunasivat 
viime kesän antoisan Suomi-kierroksen. 

– Suomessa sää on melko samanlai-
nen kuin Halifaxissa. Ottawassa ystä-
villämme on jopa tynnyrisauna, joten 
saunakulttuuri on tullut tutuksi lapsil-
lemmekin. Ruisleivästä ja perunoista 
olemme nauttineet jopa seuraavaan lo-

maan saakka. – Pidän kovasti ruoan-
laitosta ja kokeilen usein uusia resepte-
jä ja valmistustapoja. Olen huomannut, 
että täällä useimmissa paikoissa niin 
aamupalalla kuin lounaalla on hieman 
tylsä tarjonta, aina ne samat kurkut ja 
tomaatit. Ainut ero on siinä miten ne 
leikataan, virnistää Miia.

Suomi ulkosuomalaisen silmin
– Suomessa naisten tasa-arvo on mo-
nella tavalla kehittyneempi kuin muual-
la, mutta naisen pitää olla täällä tavat-
toman taitava, käytännöllinen ja vah-
va. Iso suomalaisuutta kuvaava piirre 
on rakkaus luontoon. Keskustelemme 
täällä usein luonnon kauneudesta. 

Mari Hyttinen

Halifaxin NNKY on yksi vanhimmista 
paikallisyhdistyksistä, se on perustettu 
jo vuonna 1874.

Halifaxin NNKY:n toiminnanjohtaja 
Miia Suokonautio lomaili perheineen 
Suomessa heinäkuussa 2016. 
Kanadassa NNKY on vahva 
sosiaalialan toimija, jossa ovia 
ei suljeta keneltäkään. 
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Nämä rukouksen sanat on 
kirjattu ylös lauantai-illan 
kokouksesta Lontoossa 
155, maailman ensimmäi-

sen NNKY-yhdistyksen alkuhetkiltä. 
Samana vuonna siellä aloitti toimintan-
sa tytöille tarkoitettu asuntola. 

Jeesus opetti elämään arjessa.  Tois-
ten ihmisten kanssa, pienintä unohta-
matta. Jotta Jumala voisi vapauttaa mei-
dät ”kiltin ja täydellisen” syndroomas-
ta, on etsittävä totuutta. Totuus tekee 
vapaaksi, sanoo Raamattu.  Totuus ei 
ole suorittamista, motiivi hyviin tekoi-
hin ei nouse pelosta.   On varsin vaa-
rallista, jos alamme kaivamalla kaivaa 
sisintämme ja teemme ongelman sel-
laisesta, mikä ei ole ongelma. 

Rakkaus pelon sijaan
Lapsi puhuu ja ymmärtää selkokieltä. 
Jeesuksen puhe oli selkokieltä. Hän 
opetti, että Jumala ei ole vihainen ja 
vaativa, vaan lasta ehdoitta rakastava. 
Motiivi hyviin tekoihin ei voi nousta 
pelosta eikä pelottelemisesta, vaan sii-

Yksin rahalla 
ei voi hoitaa 
enkelin tehtäviä

”Jumalan loi meidät itseään 
varten”, kirkkoisä Augustinus 
on todennut. ”Epätäydellisenä 
ja raskaita virheitä tekevänäkin 
ihmiskunta on kaiken rakkauden 
ja myötätunnon arvoinen.”*

tä, että oivallamme muiden ihmisten 
arvon ja tunnemme rakkautta heitä 
kohtaan. Kyse ei ole suorittamisesta, 
vaan siitä, että Jumala on antanut peli-
säännöt ihmisille, joiden hän tahtoisi 
säilyvän mahdollisimman ehjinä.  

Jos lapsena olemme kokeneet, että 
meitä ei hyväksytä ehdoitta, on toden-
näköistä, että heijastamme näitä koke-
muksia myös Jumalaan. Vapaus, johon 
Jumala ihmisiä kutsuu, on vapautta 
synneistä ja vääristä käsityksistä. Juma-
la ilmoittaa itsensä selkokielellä. Ei tar-
vitse tyytyä nojaamaan toisten ihmis-
ten puheisiin ja omiin tuntemuksiin 
niistä, vaan voimme itse etsiä Jumalaa 
ja ottaa hänet vastaan. 

Tapahtukoon tahtosi
Kun annamme Jumalan tulla osaksi elä-
määmme, opimme rukoilemaan, että 
hänen tahtonsa tapahtuisi. Emme hel-

posti ajattele, että jumalasuhteen kan-
nalta ”omillaan toimeen tuleminen ja 
pärjääminen” onkin este.  Kun Jeesus 
yritettiin saada ”kiikkiin”, hän vastasi 
yleensä toisella kysymyksellä ja meni 
näin ihmisten todellisten tarpeiden yti-
meen.  Meidän ei tarvitse paeta ympä-
ristöämme, vaan meidät on tarkoitettu 
olevan siellä, keskellä elämää, ja tuovan 
sinne Jumalan rakastavaa läsnäoloa.  

Perintö, jota on ilo 
viedä eteenpäin
NNKY Suomessa on tehnyt näkyväksi 
asioita, joista on pitkään vaiettu.   Em-
me pysty muuttamaan koko maailman 
ajattelua esimerkiksi nykyajan orjakau-
pasta, saati kitkemään sitä tai muita 
viettelyksiä juurineen pois, mutta ker-
romme siitä omalla tavallamme. Teem-
me edelleen asioita näkyväksi ja vies-
timme niistä.    

“Uskalla olla erilainen, uskalla olla 
avoin, uskalla kantaa vastuuta, siinä liik-
keemme nuorena pysymisen salaisuus” 
tiivisti yksi edeltävistä NNKY:n Maail-
manliiton pääsihteereistä, Musimbi 
Kanyoro ja jatkoi: “Olemme saaneet pe-
rinnön, jota on ilo viedä eteenpäin.”

Toisaalta, meitä edeltäneet viisaat ja 
tarmokkaat naiset kantavat meitä har-
tioillaan eteenpäin. Nämä naiset ovat 
uskaltaneet uskoa näkyynsä ja nämä 
naiset ovat yhteisönsä koossapitävä voi-
ma. Näitä naisia olemme me tänään. 
Tehtävämme on motivoida itsemme ja 
läheisemme elämään tänään.  

Meillä on sanoma.  Emme tiedä, mit-
kä huomisen suurimmat huolenaiheet 
ovat, mutta tiedämme, että silloin toi-
mivat liikkeemme jäsenet löytävät nii-
hinkin haasteisiin ratkaisut. Osaltam-
me jätämme perinnöksi toimivan liik-
keen”. Mutta vain paikallisesti elämi-
nen, “tämän paikkakunnan parhaaksi 

toimiminen” pitää liikkeen ja meidät 
elävänä. 

Ihmisen näköistä 
ja kokoista toimintaa
Ihmiset ovat kylissä ja kaupunginosis-
sa järjestäneet sellaista toimintaa, jota 
on haluttu ja tarvittu. Ideat ovat lähte-
neet lähiyhteisön toiveista ja tarpeista. 
Kun toiveet on muutettu toiminnaksi 
lähellä ihmisiä, toiminta on ihmisen 
näköistä ja kokoista. Tämä on resepti, 
josta ei kannata luopua, vaikka muuten 
yhteiskunnassa ja kansainvälisillä aree-
noilla jylläävätkin keskittävät trendit. 

Järjestön tulee luottaa paikallisten ih-
misten tukeen ja vapaaehtoisuuteen. Yh-
dysvalloissa on ollut viime vuosina kehi-
tyssuunta kohti vahvoja valtakunnallisia 
ja alueellisia lobbausjärjestöjä. Järjestöil-
lä on paljon jäseniä, mutta jäsenet ovat 
ns. shekkijäseniä. He maksavat jäsen-
maksun ja odottavat, että järjestö toimii 
heidän etujensa tai toiveidensa mukai-
sesti ja vaikuttaa valtakunnallisiin tai 
alueellisiin päättäjiin. Tämäntapaiset jär-
jestöt ja järjestöjen tapa toimia eivät ole 
tyypillisiä Suomelle − ainakaan vielä.  Yk-
sin rahalla ei voi hoitaa enkelin tehtäviä. 

Minä osaan ja uskallan
Järjestössä ja sen ryhmissä toimiminen 
lisää ja antaa itseluottamusta: enkeli py-
sähtyy vierelle ja vahvistaa sanomaan:” 
Minä osaan ja uskallan. Opin myös vir-
heistä! Ja osaan ottaa vastuuta.”

Enkeli meissä viestii, että kaikkialla 
ja kaikilla lapsilla ja tytöillä, olisi samat 
mahdollisuudet, niin kouluttautumi-
seen kuin terveydenhuoltoon. Kaikilla 
naisilla on oltava oikeus omaan elä-
mään, omilla jaloilla seisomiseen, il-
man uhkaa.  Lasten on saatava olla lap-
sia, ei huoltajia, uhreja tai kauppatava-
raa.  Parantamalla naisten asemaa ja 
mahdollisuuksia parannetaan myös las-
ten oikeuksia ja mahdollisuuksia. En-
kelit lähetetään suorittamaan tehtävää. 
He tulevat, tekevät ja katoavat suoritet-
tuaan tehtävänsä. Vaarallista, pelotta-
vaa, innostavaa arkienkelin työtä! 

Rovasti Pirjo-Liisa Penttisen saarnasta 
NNKY:n järjestöpäivien luterilaisessa ju-
malanpalveluksessa Mikaelin kirkossa 
Turussa Mikkelinpäivänä 2.10.2016.
*lainaus: Timo-Matti Haapiainen
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Mikaelin kirkossa Turussa toimitettiin 
jumalanpalvelus NNKY:n hallituksen 
ja työntekijöiden voimin Mikaelin-
seurakunnan pastori Kristiina Frimanin  
johdolla. 

”Rukoilemme prinsessojemme 
puolesta  
ja kaikkien niiden puolesta, jotka 
elävät muodikasta elämää,
keskiluokkaisissa kodeissa asuvien 
tytärten puolesta, 
nuorten vaimojen ja äitien puolesta,
perheittensä vastuunkantajien 
sekä opettajien ja pyhäkoulun-
opettajien puolesta, kaupoissa 
työskentelevien, ompelijattarien 
ja silittäjättärien puolesta, 
kotiapulaisten ja tehtaantyttöjen 
puolesta, 
yhdistyksissämme, sairaaloissamme 
ja lepokodeissamme toimivien 
nuorten naisten puolesta sekä 
langenneitten ja rikollisten 
puolesta.”

Pirjo-Liisa 
Penttinen 
kannustaa 
rohkeaan 
kristilliseen 
elämään.
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Finlands jubileumsår 2017 är en skattkam-
mare med evenemang. Bekanta dig med 
spännande helheter under fliken Projekt. 
Evenemangen, som projekten själva pro-

ducerar, hittar du i Sök i kalendern. Den nyligen 
publicerade kalendern kompletteras hela tiden, tit-
ta gärna förbi med jämna mellanrum!

Ditt jubileumsprojekt hinner ännu med i det of-
ficiella programmet. Ett programprojekt behöver 
inte alltid vara ett evenemang, utan det kan också 
vara t.ex. ett utvecklingsprojekt, ett verk eller en 
kampanj. Förutsättningarna och den elektroniska 

ansökningsblanketten hittar du på sidan An-
sök.

Programprojekten är i första hand 
presenterade på finska men de pro-
jekt som har en svenskspråkig aspekt 
finns också på svenska. http://suomi-
finland100.fi/?lang=sv 

Kvinnor i Svenskfinland 
under 100 år

Projektet ”Kvinnor berättar” lyfter fram den 
finlandssvenska kvinnans berättelse under 10 

decennier. Berättelserna växer fram genom skrivar- 
och berättarverkstäder som ordnas runt omkring i 
Svenskfinland av fria bildningens olika aktörer.

”Kvinnor berättar” handlar om kvinnor som ak-
tivt har bidragit till den finlandssvenska kulturen, 
bildningen och samhället i övrigt, såväl lokalt som 
nationellt. Det kan vara historier om kvinnor av 
idag eller förr.  Berättelserna samlas hela året på 

en egen webbsida, www.kvinnorbe-
rattar.fi. Materialet är tillgängligt 

för alla och kan användas av skolor, föreningar, ak-
törer inom den fria bildningen och det finlandss-
venska kulturlivet samt övriga intresserade.

Barn i 100 år
Barn i 100 år är en dramaserie om barn i Finland 
under hundra år av självständighet. Som underlag 
för serien samlar vi in finländares barndomsmin-
nen. Dramaserien kommer att sändas inför självs-
tändighetsdagen hösten 2017 på Svenska Yle och 
Yle Arenan inom ramen för Buu-klubben.

Reformationens märkesår 
– var finner vi nåden?
Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser 
31.10.1517. År 2017 har det gått 500 år sedan dess. 
Reformationens märkesår påminner oss om Lut-
hers arbete och kyrkornas historia samt reforma-
tionens betydelse i Finland och i världen – en för-
nyelse som stiger ur själva kärnan och som redan 
före Luther pågått kontinuerligt i kyrkan.

Märkesåret firas under namnet Nåd 2017! Nam-
net hänvisar till nåden som begrepp men också som 
bön och uppmaning. Märkesåret leder oss att be-
grunda vad som borde förnyas i den egna försam-
lingen – och inte bara i församlingen. Märkesåret 
är en utmärkt möjlighet att tillsammans med andra 
lokala aktörer börja ställa frågan vad ett gott liv in-
nebär i dag och i framtiden. Var finner vi nåden?

Märkesåret är ekumeniskt och globalt. Det för-
bereds och firas tillsammans med andra kristna 
kyrkor. Märkesåret har betydelse för hela samhäl-
let. I Finland anknyter märkesåret till hundraårs-
jubileet av Finlands självständighet.

Barn i 100 år 
samlar in 
finländares 
barndoms-
minnen.

Sairastavan läheiset tietävät po-
tilaan monista oireista, mutta 
eivät siltikään voi ihan tark-
kaan tietää, miten kamaliksi ja 

hankaliksi monet aivan arkiset asiat 
voivat vaivan takia osoittautua. Lääkä-
ri tai hoitohenkilökunta, joka ei sairaut-
ta tunne, voi olla äärimmäisen ymmär-
tämätön. Erityyppisten oireiden esiin-
tyminen näyttää ulkopuolisen silmissä 
oudolta ja edesauttaa negatiivista lei-
mautumista. Tältä eivät ole välttyneet 
monet historiaan viivansa piirtäneet 
kuuluisuudetkaan, kuten Martti Lut-
her, Julius Caesar, Vincent van Gogh 
ja astronautti Alan Shepard. 

Heitä yhdistää Menieren tauti. Mart-
ti Luther kirjoitti vastauksessaan hen-
kilölle, joka valitti kutinaa: ”Antaisin 10 
floriinia siitä, että saisin vaihtaa Tei-
dän osaanne; Te ette tiedä, miten vai-
keaa on elää huimauksen kanssa. Täl-
lä hetkellä en kykene lukemaan kirjet-
tä edes lävitse, ja ajoittain en kykene lu-
kemaan kuin pari riviä pyhästä kirjas-
ta. Sillä kun yritän, kohina korvissani 
voimistuu niin, että olen putoamaisil-
lani tuolistani.” 

 Luther koki sairaudesta aiheutuvan 
hyvääkin. Hänellä oli piinaava korvien 
soiminen, mutta hän piti sitä pirun rii-
vauksena ja oli ylpeä, kun pystyi uskol-
laan voittamaan kiusauksen.

Huimausta, tinnitusta 
ja kuulonalenemaa
Menieren tauti on sisäkorvan sairaus, 
jolle on tyypillistä sairaan korvan ajoit-
tainen humina, huonokuuloisuus sekä 
huimaus. Menieren tauti on tunnettu 
jo runsaan sadan vuoden ajan, mutta 
sen perussyytä ei vielä ole pystytty sel-
vittämään tutkimuksista huolimatta. 
Menieren tautia sairastavilla taudinku-
va on jokaisella erilainen. Toistaiseksi 
Menieren tautia ei osata parantaa.

Kuulokoira turvana
Menieren tautia sairastavalla kuulo 
saattaa heikentyä merkittävästi taudin 

Reformaattorin ja 
astronautin yhteinen piina 

Millaista on sairastaa 
tautia, joka ei juuri näy 
päälle, mutta aiheuttaa 
erilaisia vaivoja, kipuja 
ja ongelmia aina 
invaliditeetin asti? 

seurauksena ja kiintopiste saattaa ka-
dota huimauksen takia. Tähän yhtenä 
apuna on kuulokoira, joka merkitsee 
omistajalleen ääniä, sekä toimii erään-
laisena kiintopisteenä. Menieren tautia 
sairastavalla Timolla on käytössään 
kuulokoira Midas, joka toimii edellä 
mainitulla tavalla. Midas on amerikan-
karvatonterrieri, josta on koulutettu 
kuulokoira. Kuulokoira saa liikkua 
omistajansa kanssa kaikkialle ja kuulo-
koiran tunnistaa työliiveistä, joissa lu-
kee kuulokoira.

Vertaistuki auttaa 
myös Menieressä
Menieren taudin hoidossa vertaistuel-
la on tärkeä rooli. Henkilökohtaisella 

vertaistuella tarkoitetaan ihmisten vuo-
rovaikutukseen perustuvaa toimintaa. 
Sen tavoitteena on pystyä auttamaan 
Menieren tautia sairastavia oppimaan 
elämään tautinsa kanssa ja selviämään 
sen aiheuttamista rajoitteista arjessa 
sekä parantamaan Menieren tautia sai-
rastavien elämänlaatua. Vertaistukea 
on mahdollista saada henkilökohtaises-
ti tukihenkilön kautta tai virtuaalises-
ti MeniTuki-ohjelman kautta Suomen 
Meniere-liiton kotisivuilla. MeniTu-
ki-ohjelman avulla voi seurata ja tar-

kastella omia oireita ja 
halutessaan vertailla 
niitä muiden tautia sai-
rastavien oireisiin. 

Nina Kallunki

Tillsammans gör vi ett oförglömligt år
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Kuulokoira Midas 
auttaa Menieren tautia 
sairastavaa isäntäänsä 
muun muassa antamalla 
kiintopisteen, kun 
huimaus käy liian 
kovaksi.    
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Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.NNKY-palsta
Naiset luovat 
     turvallisen 
            maailman.

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

Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta � God Jul och ett Välsignat Nytt År

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

➽  Juurikuja 5, 60510 Hyllykallio
  pj. Pirkko Takala, p. 050 401 4565
  pirkko.takala@netikka.
  ep.nnky@gmail.com

HELSINGFORS KFUK
➽  Arkadiagatan 33 A 13
  00100  Helsingfors
  http://kfuk.wordpress.com
  ordf. sini.sundqvist@evl.� 

HELSINGIN NNKY
➽  Mechelininkatu 15 A 8
  00100 Helsinki
  p. 044 594 4528
  www.facebook.com/Helsingin-
  NNKY-273383033385/
  hnnky@hnnky.� , www.hnnky.� 
  pj. Katri Jussila
  tj. Leena Vilkka

TÖÖLÖN TYTTÖJEN TUPA
Mechelinink. 15 A 8
Kamalat äidit® -vertaisryhmä ko-
koontuu ma klo 17.30–19.
Luomakuntakerho ma klo 14.30–
16.30. 
Ikonimaalauskurssi keskiviikko-il-
taisin.
Torstaitupa klo 17–20, ohjaaja Ma-
rika Karttunen.
Nuorten naisten kirjapiiri, koor-
dinoi Veera Lupunen.

ITÄ-HELSINKI
Debora-tyttötyön kehittämishan-
ke, projektipäällikkö Tanja Rajala. 
Hankkeen avoimet olkkarit, SOma 
SOppi, Retkeilijänkatu 7, Helsinki.
Ma klo 14–16, 3.–4.-luokkalaiset
Ti klo 14–16, 5.–6.-luokkalaiset
Ke klo 15–16, 7.–9.-luokkalaiset.

MERI-RASTIN NUORISOTALO
Liikunta- ja kokkikerhot tiistaisin 
14–19.

KALLAHDEN NUORISOTALO
Taide- ja kokkikerhot 7–13 
 -vuotiaille ke ja to 16–20, kokkaillaan, 
leivotaan, maalataan, askarrellaan.
Katso tarkemmin kerhotoiminnasta 
kotisivuiltamme.

AGRICOLAN KIRKKO
Muskarit 0–7-vuotiaille Agrico-
lan kirkolla ke klo 14.15–18.30, opet-
tajana MuM Heta Blom. Ilm. ja lisä-

tiedot kotisivuillamme. 
Olemme myös facebookissa (Helsin-
gin NNKY), käy tykkäämässä ja kat-
somassa ajankohtaiset tapahtumat!

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

IMATRAN NNKY
➽  pj. Auli Piiparinen, p. 050 411 8177

JOENSUUN NNKY
➽  Malmikatu 2, 80100 Joensuu
  nnky.joensuu@kolumbus.� 
  www.facebook.com/joensuun- 

 NNKY

Uskalla unelmoida Room Box-as-
kartelukerho ma klo 16–19 kaikenikäi-
sille naisille ja tytöille. Vetäjänä nuk-
ketaiteilija Marina Mustametsä.
Monikulttuurinen Mimmejä maa-
ilmalta -kerho klo 16–18 joka kk en-
simm. ti. Vetäjänä Laila Nieminen.

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽  Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
  Tanja Nieminen, p.  040 740 4472
  jklnnky@elisanet.� 
  www.facebook.com/jklnnky
  Ajantasaiset lisätiedot 
  ohjelmasta verkkosivuilta

KUTSU
Jyväskylän NNKY:n
-vuotisjuhla su ..
Klo  Juhlajumalanpalvelus 
Jyväskylän Kaupungin-
kirkossa. 
Messun jälkeen -vuotis-
juhla NNKY:llä, Puistotori .

 

TAPAHTUMAT 
JA TILAISUUDET
Ekumeeninen rukousviikko 
18.–25.1.
Rukouslauluilta ma 23.1. klo 18 
NNKY:llä.
Maailman rukouspäivän har-
taushetki pe 3.3. klo 15. 
Retriittipäivä la 4.3. klo 10–18, osal-
listumismaksun suuruus ja muut li-
sätiedot lähempänä. Ilm. ja tiedust. 
toiminnanohjaajalle.
Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous su 19.3. Kok. alussa 
Mirja Knuuttila esitelmöi Minna Can-
thin Jyväskylän kaudesta.
 
AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka aamiai-

sineen ti klo 9–11, ohjelmapitoinen 
aamiainen 5€
10.1. Kevätkauden ensimmäinen ko-
koontuminen
17.1. Nukketeatteriesitys: Jeesuksen 
pikkusisaret, Pikkusisar Leila
24.1. Jyväskylän seurakunnan pasto-
ri Heidi Watia.
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila.

Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 13, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren – HUOM! Muut-
tunut kellonaika 
3.1. Mari Rytisalo: Lempi.
Exodus-raamattupiiri kerran kuus-
sa torstaisin klo 14, ohjaaja Heidi Wa-
tia, lisätietoja toiminnanohjaajalta.
Latinanpiiri joka kuun toinen tiis-
tai klo 18, ohj. Pirkko Sintonen.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee mu-
siikkia Lauantain toivotut levyt -oh-
jelman hengessä joka kuun ensimm. 
pe klo 13.
 
NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Ei koelauluja. Harjoi-
tukset väh. joka toinen ke klo 18. Li-
sätietoja toiminnanohjaajalta. 
Ännälän Äx-naiset – Nuorten ja 
työikäisten naisten toimintaryhmä. 
Kevään ohjelmassa mm. retriittipäi-
vän toteuttaminen. Lisätietoja toi-
minnanohjaajalta.

LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät ke, 
50 € lukukausi.
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
kevätlukukausi alk. 90 €.
Partiolippukunta Reippaat 
tytöt. 
Lisätietoja ryhmistä antaa Sanna 
Herranen
050-5451516, saherranen@gmail.com

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909
  alkarjalainen@gmail.com
Englannin keskusteluryhmä kie-
litaidon ylläpitoon ja kehittämiseen. 

Tiedustelut liisa.hynynen@pp.inet.� .
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, 
amigasgroup@outlook.com.

KOTKA KFUK
➽  pj. Liisa Toikka, 045 673 1949
  liisa.toikka@pp1.inet.� 
  siht. Ulla Piipponen
  05 363 4963

  
KOTKAN SEUDUN NNKY

➽  pj. Taru Kainlauri
  p. 040 708 4091
  taru.kainlauri@luukku.com
  siht. Leena-Maria Kyyhkynen
  p.  040 595 4569
  leenamaria64@gmail.com

KUOPION NNKY
➽  Suokatu 22B, 4.krs
  70100 Kuopio
  044 772 1928
  pj. Marja-Leena Konttinen
  toimisto@knnky.� 

Kahwihuone Wirwoitus joka kk 
2.su klo 14 keskusseurakuntatalon 
kahviossa.
JOULUJUHLA su 18.12 klo 14 kah-
viossa.
Kirjallisuuskahvila joka kk 4. su 
klo 14 kahviossa.
Käsityöiltapäivä kerran kk klo 13 
Samulissa.
Kuoro, raamattu- ja lähetyspiiri 
ks. ilm. paikallislehdissä.
Venäjänkielisten maahanmuut-
tajanaisten ryhmä 1 kerran kk ke 
klo 18 Mummonmökissä, Puijonka-
tu 10.
Kamalat äidit -ryhmä alkaa vuo-
denvaihteen jälkeen.
Lähempiä tietoja: Kirkko ja koti, Sa-
von Sanomat ja Kaupunkilehti sekä 
Liiton paikallistoiminta/Kuopio.

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  p. 050 545 3038
  ywca@phnet.� 
  www.nnkylahti.� 
  pj. Krista Karjalainen, 
  puh. ilt. 050 596 9645
  Toimisto: ke klo 13.30–16.00 ja  

 to klo 17–18. 
  Tarkista tapahtumat ja aukiolo: 
  www.nnkylahti.� , www.face- 

 book/nnky.lahti ja salimme 
  ulkoovella.

Maailman rukouspäivä 
3.3.2017
Maailman rukouspäivää (MRP) vietetään Filippiinien 
naisten tekstien pohjalta. Rukouspäivän teema on 
“Katsotko karsaasti sitä, että olen hyvä?” ja se pohjau-
tuu Matteuksen evankeliumin tekstiin 20:1–1. 

Maailman rukouspäivän teemakuva on Rowena 
“Apol” Laxamana-Sta.Rosan  teos ”Silmäys Filippii-
nien tilanteeseen”.

Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 
Nainen 1/2017 to 5.1. mennessä 
osoitteeseen anne.lagerstedt@
ywca.� , kiitos!

Toimintaa omassa salissamme:
Kerhotoiminta suunnilleen joka 
toinen torstai klo 18. Tapahtumien 
aiheena Luovat illat: kuvataidetta, 
kutomista, luovaa liikuntaa, Gos-
pel-lattarit®, kirjoittamista, Pyhän 
tanssin ja kehon rukouksen ilta 
-kurssi ja Kiitollisuuden kerho. 
Raamattutuokio joka toinen tiis-
tai 3.1. alkaen klo 14–16.
Markkinakahvila joka kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikkona klo 8–13.
Kamalat äidit kerran kuukaudessa 
tammikuusta 2017 alk.
Voimasiskot-ryhmä käynnistyy 
vuodenvaihteen jälkeen, jäsenistöä 
tiedotetaan tarkemmasta ajankoh-
dasta sähköpostilla.

LAPIN NNKY
➽  pj. Senja Ahvonen
  044 376 2220 
  senja.ahvonen@evl.� 

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

Joulujuhla to 15.12.2016 srk-talo 
3. krs klo 16.30. 

MÄNTYHARJUN NNKY
➽  pj. Auli Jokinen, p.  040 513 9857

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 15
  Käyntiosoite: Isokatu 15
  90100 Oulu
  nnky.oulu@co.inet.� 
  Toiminnanohjaaja 040 751 4480
  www.facebook.com/
  Oulun NNKY

Joulumyyjäiset la 17.12. klo 11–14.

VIIKOITTAINEN TOIMINTA
Äiti Teresa -peittojen kutomatal-
koot ma klo 12–15.
ITU-päivystys ti klo 15–17.45, 
puh. 044 792 2229.
Sukkatalkoot ke klo 12–15; kudo-
taan villasukkia hyväntekeväisyy-
teen, tule mukaan!
Monikulttuurinen naisten kerho 
to klo 14–16.
Kirpputori ke ja to klo 16–18 Ase-
makatu 15:ssa.
Hiljaisuuden rukoushetki su 
klo 18 keskustan srk-talossa: rukous-
ta, hiljaisuutta, Taizé-lauluja. 
Uusi Kamalat äidit -vertaisryhmä 
aloittaa kevätkaudella Oulussa, ilm.: 
nnky.oulu@co.inet.� . Ryhmä on tar-
koitettu murrosikäisten lasten äi-
deille. 
Vierailu Ensi- ja turvakodin päi-

väryhmässä kerran kk. Kysy lisää 
040 751 4480. 
Koskettelukirjatoiminnasta vas-
taa Vuokko Keränen, 040 072 6178.
Vastaanotetaan lahjoituksina 
villalankoja, kaikenväriset ja -ko-
koiset kerät käyvät!
NNKY:n toimitilaa vuokrataan 
kokouksiin ja pieniin perhejuhliin. 
Tied., puh. 040 751 4480.
Ajankohtaiset tiedot toiminnas-
ta: www.ywca.�   paikallinen toi-
minta  Oulun NNKY ja www.ka-
malataidit.� . Tietoa toiminnasta 
myös www.facebook.com/Oulun 
NNKY.

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

SAVONLINNAN NNKY
➽  pj. Ulla Juuti, p. 044 322 9371
  ulla.juuti@suursaimaa.com

Itu-työ Keskusteluapua yllätysras-
kaustilanteessa ja raskaudenkeskey-
tyksen jälkeen.
Maksuton 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.� 

TAMPEREEN NNKY
➽  Hämeenpuisto 14 F
  33210 Tampere
  p. (03) 254 4000, 
  tnnky@tnnky.� , www.tnnky.� 
  Toimisto, Puistosalit, 
  Siskolikan kahvila, Itu-toimisto,
   Hämeenpuisto 14
  Siskolikan koulutustilat ja 
  Pamaus-partiotilat, Satakun-
  nankatu 31 B–C, 3.krs
  GL Salonki, Satakunnan-
  katu 28 B.

TILAISUUDET
Joulujuhla ma 19.12.klo 17, GL Salon-
ki. Joulupuuro ja jouluista ohjelmaa.

TOIMINTARYHMÄT 
Toimintaryhmät aloittavat viikol-
la 2, katso netistä kevätkauden oh-
jelma www.tnnky.� 
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
The Tyttis - harrastuskerho, Alek-
santerin koulun 3.–5.-luokkalaisille 
tytöille pe klo 15–17. Siskolikan kah-
vila, Katariina Kaskinen.
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-päivystyspuhe-
lin vaikeassa raskaustilanteessa ja 
raskauden keskeytyksen jälkikriisis-
sä oleville tytöille ja naisille ma–pe 
klo 9–21, p. 050 401 5567. Tampereen 
numero p. 040 832 9001.
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.� 
Askeleet koulutus 11.–13.11. Oulun 
NNKY:llä.

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, 
Carola Jarske.
Nuoret äidit -ryhmä alle 20 -vuo-
tiaille pe klo 11–13, Carola Jarske. 
Masu-kahvila ti 11–15. 
Tiedustelut: Outi Papunen, 
p. 040 832 9001.

Liiton toimisto 

on suljettu 

22.12.2016  – 

6 .1.2017.



18  NÄKYVÄ NAINEN◀

NNKY-palsta
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Kirjoja, kirjoja

TURUN NNKY
➽  Vähä Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku
  turun.nnky@pp.inet.�  
  0400 821 905
  ti klo 10–14, to 14–16

TimeLessBody ma klo 17–18.15 Cyg-
naeuksen koulu, Maariankatu 7. Tii-
na Holopainen p. 050 554 1661.
Rouvakerho ti klo 13–14.30.
Englannin keskusteluryhmä ti 
klo 16.30–18/Linda Rennes.
Lauluryhmä ”Äänettömät” paritto-
man viikon ti klo 18.15–19/Antti Ainola.

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

Tapahtumakalenteri

2 0 1 7
Tervetuloa mukaan NNKY:n toimintaan! 

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

Kalenteriin voi tulla muutoksia.

• Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.–25.1.
• Pohjoismaisen NN/MKY:iden puheenjohtajien 

ja pääsihteereiden kokous Ruotsissa 27.–29.1.

NNKY:n Paikallisyhdistysten aluetapaamiset 
helmi- ja maaliskuussa

• Maailman rukouspäivä 3.3.
• Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
• WOW Women of the World Finland -festivaali 

Tampereella 11.–12.3. 
• Rasismin vastainen päivä 21.3.
• Nuori2017 27.–29.3. ja NNKY:n työntekijäpäivä 

29.3. Tampereella
• Maailman NNKY-päivä, Aamiainen kiertää 

maailmaa, Voimasiskot ja NNKY:n tunnustus-
palkinnon jako Helsingissä 24.4. 

• Kirkkopäivät  ja Voimasiskot-seminaari Turussa 
19.–21.5.

• Maailma kylässä -festivaali Helsingissä 27.–28.5.
• SuomiAreena osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta 

Porissa 10.–14.7.
• Kansainvälinen nuorison päivä 12.8.
• NNKY:n ja NMKY:n pohjoismainen 12–17 -vuotiai-

den leiri Islannissa 13.–18.7. 
• Naiset tunturissa -viikko Tunturikeimiöllä SEN:n 

kanssa 20.–26.8.
• Kansainvälinen vanhusten päivä 1.10.
• NNKY:n ekumeeniset järjestöpäivät Helsingissä 

6.–8.10.
• Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.
• Ekumeeninen vastuuviikko, naisten ja tyttöjen 

oikeudet 22.–  29.10.

NNKY:n ja YMCA:n rukouksen ja maailman-
yhteyden viikko marraskuun alussa

• Liiton kokous 11.11.
• Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan 

lopettamiseksi 25.11.
• Kansainvälinen AIDS-päivä 1.12.
• Unelmanpäivä 2.12.
• Kansainvälinen vapaaehtoistoiminannan päivä 5.12.

Vapaaehtoistoiminnan messut Helsingissä 
joulukuussa

Tunturikeimiöllä mm. Ensilumet-viikot sekä 
Naiset tunturissa -viikko

Tapakristityn tyylikirja. 
Heinimäki, Kariranta. 
Kirjapaja

Jaakko Heinimäen ja Kaisa 
Karirannan opaskirja ”Ta-
pakristityn tyylikirja. Miten 
elää ja kuolla kristillisesti” 
kertoo havainnollisesti ja 
hauskastikin, mitä kristilli-
seen elämään sisältyy luteri-
laisessa kirkossa.  Kirjan 
taustalla on aito huoli kristil-
lisen perinteen katoamises-
ta. Ei ole enää sosiaalista pai-
netta kastattaa lastaan tai 
käydä edes joulukirkossa. 
Ohjeet alkavat rukoilusta ja 
päättyvät ihmeisiin. Mukana 
on sakramenttien selitystä, 
keskeisiä opinkohtia, vihjeitä 
hyvään elämään ja joidenkin 
väärinkäsitysten oikomista. 
Näppärä teos vaikkapa rippi-
lahjaksi.

Tunne tunteesi. 
Katja Myllyviita. 
Duodecim
Katja Myllyviidan kirjat 
”Peace! Selviytymisopas nuor-
ten vanhemmille” ja ”Tunne 
tunteesi” istuvat kuin naku-
tettu NNKY:n Kamalat äidit® 
ja Voimasiskot -hankkeisiin 
osallistuville ja niistä kiin-
nostuneille. 

Peace! on ohuehko ja na-
pakka tietopaketti, joka aut-
taa tunnistamaan nuoren ja 
vanhemman tarpeita ja il-
maisemaan niitä ymmärret-
tävällä tavalla sekä rauhoit-
tamaan itseä ja neuvottele-
maan rakentavasti. Nuorelle 
väittelytaidon oppiminen on 
suoja myös vahingollista ka-
veripainetta vastaan.

Tunne tunteesi -kirja aut-
taa tunnistamaan tunteita, 
varsinkin epämiellyttäviä, 
joiden tukahduttaminen on 
masennuksen polttoainetta. 
Tunteen ei tarvitse olla ylly-
ke toimintaan. Epämiellyttä-
vien tunteiden tunnistus vai-
mentaa reagointitarvetta ja 
se johtaa vastakkaisten tun-
teiden voimistumiseen. Syn-
tyy hyvä kierre, joka edistää 
luovuutta.

Anna mennä! Opas 
hauskempaan elämään. 
Meriläinen, Särmä. S&S
Feminismi ei ole kuollut, se 
voi pirteästi. Rosa Meriläi-
nen ja Saara Särmä ovat kir-
joittaneet hauskan ja vapaut-
tavan teoksen naisen elämän 

erilaisista puolista henkilö-
kohtaiseen rohkeuteen kan-
nustavassa hengessä. Miehiä 
ei mollata, rakenteita ja tapo-
ja kyllä. Miehille ja valtaapi-
täville naisen kokemus on 
tuntematonta maaperää. Sik-
si moni mies luulee vilpittö-
mästi, että naisia ei ahdistel-
la Suomessa, koska hän ei ole 
itse nähnyt sellaista tapahtu-
van.  Huumorilla selviää mo-
nesta pulasta eikä tiedostami-
sen tarvitse olla ahdistavaa. 

”Hyvät tyypit”– 
Temperamentti ja 
työelämä. 
Keltikangas-Järvinen. 
WSOY
Jos tuntuu siltä, että työpaik-
kahaun persoonallisuustestit 
sorsivat sinua, olet todennä-
köisesti oikeassa. Psykologi-
an professori emerita Liisa 
Keltikangas-Järvinen ar-
vostelee pistämättömään ta-
paansa muoti-ilmiöksi nou-
sevia muka-psykologioita, 
joissa hyväksytään vain tie-
tyn ihmiskäsityksen mukai-
nen tyyppi. Tämän seurauk-
sena mm. rauhalliset ja har-
kitsevat ihmiset joutuvat syr-
jityiksi niin työhönotossa 
kuin työyhteisössäkin. 

Temperamentti ei ole mi-
tään muuta kuin tapa tehdä 
asioita. Ihanteena oleva ak-
tiivinen ja sosiaalinen tyyppi 
voi yhtä hyvin osoittautua 
sietämättömäksi tohottajak-
si, joka ei oikeasti saa aikaan 
muuta kuin hämminkiä. Per-
soonallisuus ei ennusta ihmi-

sen käytöstä eikä sitä, kuin-
ka hyvä työyhteisön jäsen tai 
johtaja hän on. Hyvät työ- ja 
käytöstavat on meistä jokai-
sen opeteltava, ne eivät tule 
valmiina kenellekään.

Sitaattien salat. 
Uusi-Hallila & 
Henttunen. SKS
Suomalaisen kulttuurin 
mahtisanoja löytyy muualta-
kin kuin Raamatusta. Teos 
”Sitaattien Salat. Mitä jokai-
sen tulee tietää suomalaises-
ta kirjallisuudesta” herättää 
henkiin kirjallisuuden tutut 
henkilöt, paikat ja sanonnat 
sekä esittelee mediassa ja pu-
heessa esiintyviä sanontoja 
niiden syntypaikalla. Teos on 
kannanotto yleissivistyksen 
ja kulttuurin jatkuvuuden 
puolesta. Samalla se voi toi-
mia houkuttimena tarttua 
suomalaisen kirjallisuuden 
arvoteoksiin. Teos sopii hy-
vin osaksi Suomi 100 -juhla-
vuoden vieton välineistöä.

Anne Lagerstedt

ÄIDIKEPALVELU
Äidikevälitys, ma–pe klo 8–11, p. 
040 586 5045, kotivähennyskelpois-
ta lastenhoitoapua tilapäiseen tar-
peeseen.

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN 
KIELEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Satakunnankatu 31 C, 3. krs, hitaas-
ti etenevät ryhmät, kouluttajana 
Eija Kepsu.
Aamupäiväryhmä ma–pe klo 
9–11.45, iltapäiväryhmä ma–pe klo 
12.15–15. Puhelinaika p. 050 995 7696 
ma-pe klo 10–10.30. Tiedustelut mui-
na aikoina: eija.kepsu@tnnky.�  

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30–11, NMKY:n 
sali, Heli Mäenpää.
Gospel-liikunta kausi alkaa 9.1. Kat-
so tarkempi lukujärjestys www.tnn-
ky.� /gospel-lattarit.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Maarit Saarela, p. 050 570 9669, gos-
pelliikunta@tnnky.� .

PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnankatu 
31 B, 3. krs., Postiosoite Hämeenpuis-
to 14 F; lippukunnanjohtaja Milla Ka-
jala p. 050  495 0359, milla.kajala@
gmail.com, partiosihteeri Marjatta 
Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.mui-
lu@tnnky.� ; www.tampereenlokit.� .

Keväthanget kutsuvat
Tule nauttimaan Tunturikeimiön 

rauhasta ja rennosta tunnelmasta! 
•	 Viihtyisä majoitus

•	 Maittava kotiruoka
•	 Yli 250 km liukkaita latuja 
•	 Upea Muonion latuverkosto

Puh. 0500 209 630
www.tunturikeimio.fi

Olemme myös Facebookissa!



Hyvää joulua ja uutta vuotta
God Jul och Gott Nytt År


