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 Yhteisöllisyys on 
yhteinen tehtävä
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NNKY on 
yhteisen tavoitteen ja 
yhdessä tekemisen liike

NNKY-liike on luonteeltaan yhteisöllinen liike. Suomessa me puhum-
me suuresta sisarpiiristä, joka näkyy myös liiton logossa. Se esittää 
tyylitellyssä muodossa joukkoa toisiaan käsistä kiinni pitäviä naisia. 
Piirillä on kaksi ulottuvuutta. Yhtäältä se tukee ja sulkee sisäänsä sii-

hen kuuluvat, toisaalta se jättää ulkopuolelle siihen kuulumattomat. Kaikilla yh-
teisöillä on tämä sama ominaisuus. Yhteisöt luovat sekä osallisuutta että osatto-
muutta. 

Erityisesti nykyisenä sosiaalisen median aikana puhutaan paljon erilaisia so-
siaalisista ”kuplista”. Nämä sosiaaliset kuplat muodostuvat samalla tavalla ajat-
televista ja saman sosiaalisen piirin jakavista ihmisistä. Omissa piireissä ei sinän-
sä ole mitään uutta. Sosiaalisen median välineet kuitenkin tuovat aikaisempaa 
tehokkaammin samankaltaisia ihmisiä yhteen. Sosiaalisen median kautta tule-
vat uutisvirrat on suunniteltu muokkautumaan kunkin kiinnostuksenkohteiden 
mukaa niin että maailman alkaa hyvin nopeasti näyt-
tää juuri sellaiselta kuin millaisena sen itse näen. Nä-
kökulmien moninaisuus hämärtyy. 

Omaan piiriin käpertyvä yhteisöllisyys tuottaa 
toiseuden pelkoa ja vääränlaista yhdenmukaisuuden 
vaadetta. NNKY-liike on historiallisesti ollut yhteis-
kunnan murroksissa toimiva liike. NNKY:läisten yh-
teisöllisyys ei ole ollut samanmielisyyden tai oikei-

den vastausten vaan yh-
teisen tavoitteen ja yhdessä tekemisen liike. Tällaista 
avointa sisarpiiriä tarvitaan enemmän kuin koskaan. 
Kansainvälisen NNKY-liikkeen yhteisenä näkynä on, 
että vuonna 2035 sata miljoonaa nuorta naista ja tyt-
töä muuttavat maailman valtarakenteita niin, että maa-
ilma on oikeudenmukaisempi eri sukupuolisille ihmi-
sille eikä maailmassa ole väkivaltaa ja sotia. NNKY-lii-
ke haluaa olla kestävä liike, johon kakki naiset ovat ter-
vetulleita. 

Minna Hietamäki
Suomen NNKY-liiton hallituksen puheenjohtaja

Yhteisöt luovat 
sekä osallisuutta 
että osattomuutta.

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 

PääkirjoitusTeema: Yhteisöllisyys

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten 
liiton jäsenlehti (. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK i Finland (årg. )
Päätoimittaja / Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Toimitussihteeri / Redaktionssekreterare 
Anne Lagerstedt, p. ()  ,   , 
anne.lagerstedt@ywca.fi 
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter Pohjoinen Rautatie-
katu  B,  Helsinki / Norra Järnvägsgatan  B, 
 Helsingfors
nnky@ywca.fi , www.ywca.fi 
p. ()  , faksi ()  
Toimituskunta / Redaktionsråd Anna Liisa Karjalai-
nen (Keski-Uudenmaan NNKY), Mari Hyttinen (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 ,  Helsinki
Tilaukset ja osoitteenmuutokset / Prenumerationer 
och adressförändringar Leila Variola, 
p. ()  , leila.variola@ywca.fi 
Tili / Giro HELSINGIN OP PANKKI OYJ, FI   
 
Keräyslupa: POL-- päätös .., voimassa 
..–.. koko Suomessa Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Keräystili: Danske Bank DABAFIHH, FI 
   
Painos / Upplaga   kpl
ISSN -

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

Näkyvä Nainen 2017
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. 

4 Anne Pönni on 
Suomen NNKY-liiton 
uusi pääsihteeri

5 Oulun NNKY:n 
Vauvaihailijat sai 
Vapaaehtoistoiminnan 
kunniamaininnan

5 IKIOMA-kirja-
hankkeen suosio 
leviää kuin kulo-
valkea

5 Ompelukoneita 
Vääksyn turvapaikan-
hakijoiden käyttöön

5 NNKY:n Unelman-
päivä Joensuussa

6 Vahvaan ja 
nopeaan kasvuun 
kasvokkain 
kohtaamisien kautta 
Euroopan NNKY:iden 
tilanteita

7 Kesän 2017 pohjois-
mainen lasten- ja 
nuortenleiri 

8 Tykkää, kommentoi 
ja jaa – someyhteisö 
kasvaa hyvästä sisällöstä

9 Kiitos 
Pirjo-Liisa Penttinen juhli 
eläkkeelle lähtöään

9 NNKY:n 
aluetapaamiset 2017 
– Viesti kulkee

10–11 Lempeä keino 
itsensä 
hyväksymiseen ja 
arvostamiseen 
Gospel-lattareilla iloa ja 
yhteyttä.

12–13 Globaalin 

luterilaisuuden 
monet kasvot
ekumenian haasteena ja 
mahdollisuutena

14 Tankar för det nya 
året

15 Kamalat äidit 
-ryhmiä alkuvuodesta 
2017

15 Vuoden 2017
Maailman rukous-
päivä tekee katsauksen 
Filippiinien tilanteeseen

16–18 NNKY-palsta 

18 Vuosikalenteri

19 Kirjoja, kirjoja

Kannessa:
Anna-Kaisa Ikonen ja Pirjo-
Liisa Penttinen.

MArI HYTTINEN

Takakannessa:
”Katsaus Filippiinien 
tilanteeseen”.
rOWENA ”APOL” LAXAMA-STA.rOSA

NNKY etsii vuoden 2017 
tunnustuspalkintoehdokkai-
ta teemalla kulttuuri ja taide 
hyvän elämän voimaannut-
tajana. Tunnustuspalkinnon 
suuruus on 10 000 euroa.

Merkittävän rahapalkin-
non taustalla on vuonna 
2002 perustettu Riutulan ra-
hasto, jonka vuosituotolla 
liitto palkitsee NNKY:n toi-
minta-ajatuksen mukaisia ja 
naisten ja tyttöjen hyvin-
vointia edistäviä toimintoja.

Tunnustuspalkinto luo-
vutetaan 24.4.2017 Maail-
man NNKY-päivän tilaisuu-
dessa Helsingissä.

Palkintoa ei jaeta NNKY:n 
toiminnalle, mutta se voidaan 
jakaa usean ehdokkaan kes-
ken. Tunnustuspalkinto ei ole 

apuraha, vaan se on nimensä 
mukaisesti tunnustus ansiok-
kaasti toteutuneesta työstä.

Vuotuinen NNKY:n tun-
nustuspalkinto jaetaan nyt 
15. kerran.

Allekirjoitetut esitykset 
tunnustuspalkinnon saajista 
toimitetaan perjantaihin 
.. klo  mennessä 
osoitteeseen: Suomen NN-
KY-liitto ry, Tunnustuspal-
kinto 2017, Pohjoinen Rauta-
tiekatu 23 B, 00100 Helsinki.

NNKY:n Tunnustus
palkinto 2017
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NNKY lähellä

Filosofian maisteri Anne Pön-
ni on nimetty Suomen NN-
KY-liiton pääsihteeriksi kau-
delle 1.3.2017−28.2.2021. 

Anne Pönni on toiminut projekti-
hallinto- sekä esimies- ja johtamisteh-
tävissä järjestömaailmassa yli 25 vuot-
ta. Hän on rakentanut kumppanuuksia 
kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteis-
työverkostoissa sekä vastannut sidos-
ryhmäsuhteista ekumeenisiin, kirkol-
lisiin, poliittisiin ja järjestötoimijoihin.

− Olen tottunut siihen, että pienes-
sä toimistossa kääritään hihat ja kaik-
ki tekevät kaikkea. Tehtäväni ovat ol-
leet moninaisia. Kasvoin työssäni Suo-
men World Visionissa asiantuntijateh-
tävistä esimies- ja johtamistehtäviin. 
Sydäntäni lähellä ovat lasten ja naisten 

Vääksyn NNKY:lle on hankittu kak-
si ompelukonetta Vääksyssä olevien 
turvapaikanhakijoiden lasten ja nuor-
ten kouluun Tallukkaan. Siellä lapset ja 
nuoret saavat valmistavaa opetusta en-
nen siirtymistä peruskouluun Vääk-
syyn.

Koneet ovat heillä lainassa siihen as-
ti kun tarvetta ilmenee. Opettajat opas-
tavat koneiden käyttöön. Suunnitteilla 
on myös ensi talvena käynnistää uudel-
leen käsityön tuunauskerho naisille ja 
tytöille Vääksyn NNKY:n vapaaehtois-
ten voimin.

Ompelukoneita 
Vääksyn turva
paikanhakijoiden 
käyttöön

NNKY:n Unelman
päivä Joensuussa

Tervetuloa NNKY-liikkeeseen:

Anne Pönni on Suomen 
NNKY-liiton uusi pääsihteeri

oikeudet, yhteiskunnallinen toiminta 
ja kehitysyhteistyö. 

Kristillinen arvomaailma  
ja ekumenia
NNKY:ssä Anne Pönnin mielestä ydin 
on paikallisyhdistyksissä, joita liitto 
palvelee ja tukee. Globaalit yhteydet ja 
kansainvälisyys ovat NNKY:lle valtava 
voimavara. Yhteisen, valtakunnallisen 
fokuksen löytyminen tuo NNKY-liik-
keelle tulevaisuudessa vaikuttavuutta 
ja tilaa yhteiskunnalliseen keskuste-
luun. Kristillinen arvomaailma on An-
ne Pönnille henkilökohtaisesti tärkeää.

– Erityisen positiivisena pidän NN-
KY:n ekumeenisuutta.

– Yhdessä NNKY:n paikallisyhdis-
tysten, liiton hallituksen ja henkilöstön 

kanssa mietimme mikä on NNKY-liik-
keen rooli, miten saamme uusia naisia 
ja tyttöjä mukaan ja keille kaikille NN-
KY:llä on annettavaa. Liitolla on ollut 
historiassa merkittävä rooli monien 
naisten elämässä, mutta nykyään on 
vaikeampi saada ihmisiä sitoutumaan 
vakiintuneisiin toimintamalleihin.

Vapaa-ajallaan Anne Pönni ulkoilee, 
pyöräilee, neuloo ja käy retriitissä. Hän 
on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuis-
ta lasta.

Tehtävässään Suomen NNKY-liiton 
pääsihteerinä Anne Pönni aloittaa maa-
liskuun 2017 alussa. Pirjo-Liisa Pent-
tinen siirtyy eläkkeelle lomien ja aiem-
min pitämättömien vapaiden jälkeen 
kesäkuussa 2017. 

Mari Hyttinen

Anne Pönni aloittaa Suomen  
NNKY-liiton pääsihteerin tehtävässä 
maaliskuun alussa. Hän on aiemmin 
toiminut World Visionissa 
yhteiskuntasuhteiden johtajana.

MArI HYTTINEN
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Ensi- ja turvakotien liiton Va-
paaehtoistoiminnan kunnia-
maininta on myönnetty Ou-
lun ensi- ja turvakoti ry:n 

Päiväryhmä Seraffiinassa toimivalle 
Oulun NNKY:n Vauvaihailijat-ryh-
mälle. Kunniamaininnan perusteluis-
sa mainitaan eri-ikäisten naisten koh-
taamisen tärkeys: "Maarit Peltonie-
men vetämät NNKY:n varttuneem-
mat naiset ovat käyneet jo vuosia 
säännöllisesti ihailemassa päiväryh-
mä Seraffiinan nuorempia äitejä ja 
vauvoja. Työ on ollut erittäin tärkeää 

ehkä väsyneille ja muuten rasitetuil-
le äideillemme, joilla ei juuri sillä het-
kellä ole elämäntilanteestaan johtu-
en voimia huomata oman hätänsä yli 
ihania vauvojaan. Varttuneempien 
naisten ja ehkä itsekin nuorempina 
äitiydessään kipuilleiden naisten huo-
mio vauvoihin on sytyttänyt väsy-
neissäkin nuorissa äideissä uuden 
ilon. Myös vauvaihailijoiden erilaiset 
kertomukset siitä, kuinka kiperistä-
kin tilanteista on ennenkin selvitty, 
ovat rohkaisseet äitejämme ja anta-
neet heille uutta toivoa."

Oulun NNKY:n Vauva 
ihailijat sai Vapaaehtois 
toiminnan kunniamaininnan

Ensikirjojen tekeminen näkö-
vammaisille lapsille on muo-
toutunut talkootyöksi. Eri 
puolilla Suomea syntyy eri-

kokoisia ryhmiä, joissa tehdään jotain 
kuvaa tai kuvan osaa. Tällä hetkellä 
talkoita on pidetty Sastamalassa, 
Köyliössä ja Oulussa. Seinäjoelle ja 
Hämeenlinnaan on tulossa uudet ryh-
mät edellisten lisäksi. 

IKIOMA-hanke on hyväksytty 
myös Suomi100-juhlavuoden ohjel-
maan. Sen kunniaksi annamme tä-
män vuoden aikana jaettavien sadan 
IKIOMA-kirjan mukana saajille myös 
sinivalkoiset IKIOMA-sukat, joita 

myös saa kutoa ja lähettää Ouluun. 
Koko on 1–2-vuotiaan koot. Näkö-
vammahan todetaan usein aikaisin-
taan vasta puolen vuoden jälkeen syn-
tymästä.

Suuri kiitos teille, jotka olette toi-
mittaneet Ouluun jo pari kokonaista 
kirjaa ja muutamia erillisiä sivuja! 
Tällä hetkellä on talkoolaisia kirjattu 
ylös vähän yli 50 henkilöä. Heistä mo-
net ovat olleet mukana useamman 
kerran eli tekijäkertoja on jo lähes sa-
ta. Oulussa talkoita järjestetään la 
25.2., la 25.3. ja la 22.4. Oulun NN-
KY:n tiloissa, Isokatu 15 klo 12–17.

Vuokko Keränen

IKIOMAkirjahankkeen  
suosio leviää kuin kulovalkea

Face bookissa 
on IKIOMA- 
ryhmä, jossa on 
näkyvillä kuvia 
talkoista ja nii-
den tuotoksista.  
Tervetuloa  
mukaan.

 Joensuun NNKY vietti NNKY:n 
Unelmanpäivää 2.12.2016 Room Box 
-näyttelyn ja avointen ovien merkeissä. 
Tarjoilusta vastasi monikulttuurinen 
Mimmejä maailmalta -kerho, jossa 
ruoan laitto tuo eri kulttuureiden ihmi-
set yhteen.
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Irlannin NNKY on uudistanut toi-
mintatapoja, palkannut uusia toi-
mijoita kahden viime vuoden ai-
kana ja saneerannut viisi majoitus-

palveluita tarjoavaa kiinteistöänsä. Niis-
sä järjestetään kohtaamisia ja tapaami-
sia kasvokkain, joiden ansiosta järjestö 
kasvaa vahvasti ja nopeasti. Uusille jä-
senille on tarjolla riittävästi toimintaa. 
Keväällä haettiin eurooppalaisia vapaa-
ehtoisia majoituspalvelupaikkoihin.

Italian NNKY tarjoaa yhteistyömah-
dollisuuksia, vaikuttamista ja stipende-
jä. Se omistaa kolme majoitusrakennus-
ta (Rooma, Torine, Torre Pellice), jotka 
antavat mahdollisuuden sosiaaliseen 
työhön. Heillä on 12 palkattua sosiaa-
lityöntekijää. Yhdistyksellä on sata 
ikääntyvää jäsentä. Yhteistyötä on kirk-
kojen, etenkin valdolaisten kanssa.

Vahvuuksista 
onnistunutta toimintaa
Belgian NNKY:ssä on menossa uudel-
leenorganisoituminen. Jäljellä on vain 
kaksi paikallisyhdistystä, joiden tavoit-
teena on kasvaa ja päästä yhteistoimin-
taan muiden järjestöjen kanssa. Vah-
vuutena heillä on kulttuurisen nuori-
so- ja maahanmuuttajatyön osaaminen. 
Tavoitteena on myös ranskankielisen 
järjestön uudelleenavaaminen, mutta 
haasteena on rahoitus.

Hollannin NNKY:llä on 70 jäsentä, 
yksi toimitalo ja taloushuolia. Yhdistys 
palkitsee vuosittain hyvän naisjohtajan 
ja järjestää kulttuuritilassa monimuo-
toista maahanmuuttajatyötä.

Kreikan NNKY toimii erityisesti ta-
sa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvien 
kysymysten kanssa. Se järjestää neuvon-
ta- ja asuntolapalveluita, etsii sosiaalisia 
palveluita työttömille ja suunnittelee 
nuorten naisten johtajuuskoulutusta.

Yhteistyö NMKY:n kanssa
– hyödyt ja haitat 
kaksinkertaiset
Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Islan-
nissa, Sveitsissä, Virossa, Latviassa ja 
Liettuassa toimii eri tavoin järjestäyty-
neitä yhdistyneitä NNKY-NMKY:itä, 
jäsenmääriltään huomattavia nuoriso-

Euroopan NNKY:t tänään

Vahvaan ja nopeaan kasvuun 
kasvokkain kohtaamisien kautta
Muuttuvat tilanteet luovat 
muutospaineita kautta 
koko maailman mutta 
myös uusia mahdollisuuk-
sia. Miten niistä selviyty-
vät eurooppalaiset 
sisaremme?

järjestöjä, joilla on haasteina mm. kah-
den kansainvälisen kattojärjestön jä-
senmaksut ja suuri kokousmäärä. Toi-
saalta näin tarjoutuu erityisesti nuoril-
le paljon osallistumis- ja kouluttautu-
mismahdollisuuksia. 

Varsin monessa yhdistyneessä jär-
jestössä on käynnissä organisaatiouu-
distus, johon liittyy myös liiketoimin-
toja (mm. matkatoimisto ja kustannus-
liike Tanskassa) ja sosiaalisia yrityksiä. 
Huolta aiheuttaa julkisen rahoituksen 
väheneminen ja kiinteistöjen verotus. 

Saksan henkilöjäsenyyteen perustu-
va NNKY on nyt kymmenvuotias eikä 
sillä ole toimistoa. Saksan evankeliset 
maakirkot hoitivat aikoinaan suhteet 
NNKY:n Maailmanliittoon ja muihin 
ekumeenisiin järjestöihin, mutta tämä 
rakenne purettiin 1990-luvulla. Kirkot 
tukivat naistyötä huomattavin summin 
aiemmin. He tekevät jonkin verran yh-
teistyötä NMKY:n (CVJM) kanssa. 

Erilaisia tapoja pitää
toimintaa yllä
Skotlannissa toimii itsenäinen NNKY, 
samoin Isossa-Britanniassa. Toiminta 
on muuttunut majoitustoiminnan lak-
kauttamisen ja toimitalojen myynnin 
jälkeen. Skotlannissa on käytössä jaet-
tu johtajuus, ja toimintapohjaksi on 
muotoutumassa sosiaalisen yrityksen 
mallisto. Ison-Britannian NNKY:llä ei 
ole pääsihteeriä eikä puheenjohtajaa, 
vaan se harjoittaa säätiötyyppistä toi-
mintaa, jossa aiotaan muuttua nuorten 
naisten aloitteita ja johtajuuskoulutus-
ta rahoittavaksi toimijaksi.

Valko-Venäjän 20-vuotias NNKY 
toimii aktiivisesti: sata jäsentä, kolme 
työntekijää ja viisi paikallisyhdistystä. 
Sillä on käytössä kestävän kehityksen 
periaatteet ja jonkin verran projektira-
hoitusta. Lisäksi se toimii yhteistyössä 
UNICEF:in kanssa. Toiveena on yhteis-
työ Puolan ja Saksan NNKY:n kanssa 
ja vaikuttaminen lainvalmistelussa. 

Albanian NNKY toimii aktiivisesti 
tehden mm. rintasyöpävalistuskampan-
joita, järjestämällä päivähoitoa ja kou-
luttamalla vapaaehtoisia. Puolan NN-
KY keskittyy koulutuksen järjestämi-
seen. Ranskan NNKY:llä on ollut sekä 
majoitustoimintaa että uskontodialo-
giin liittyvää työtä. Se on myös tukenut 
Madagaskarin naisia. Romanian NNKY 
on ollut aktiivinen ekumeeninen toimi-
ja ja vapaaehtoisten kouluttaja.

Kaikilla ei mene hyvin
Tšekin NNKY:llä ei ole enää toimistoa. 
Toiminnassa on tällä hetkellä vanho-
jen ihmisten ryhmiä. Yhteistyötarjouk-
sia toisten järjestöjen kanssa pidetään 
vaarallisina. Maltan NNKY ei ole Maa-
ilmanliiton jäsen ja Georgian NNKY 
erosi Euroopan NNKY:stä. 

Ukrainan NNKY on tiukassa tilan-
teessa: se ei saa taloudellista tukea mis-
tään eikä sillä ole paljon aktiivisia toi-
mijoita. Venäjän NNKY on lakannut 
toimimasta, samoin Bulgarian NNKY. 
Portugalissa, Espanjassa, Itävallassa, 
Slovakiassa, Kroatiassa, Serbiassa, 
Montenegrossa ja Bosniassa ei ole NN-
KY-toimintaa.

Pirjo-Liisa Penttinen

Euroopan NNKY:iden 
edustajien kokous (ERM) 
Pohjois-Irlannissa viime 
lokakuussa tarjosi paikalla olleille 
puheenjohtajille ja pääsihteereille 
tilaa kuulumisten jakamiseen.

Belfastissa riittää katseltavaa talonseinien värikkäissä seinämaalauksissa. Pohjois-Ir-
lanti kuuluu Isolle-Britannialle, ja kuningashuoneella on siellä vankka asema monien 
brittimielisten sydämessä.

Lähde kesän 2017
pohjoismaiselle
lasten ja
nuortenleirille

NNKY Euroopassa

 Lumipeitteisiä vuoria, matalan kas-
villisuuden peittämää laavaerämaata, 
pohjoismaista ohjelmaa ja uusia ystä-
viä! Muun muassa näistä on kesän 2017 
pohjoismainen lasten- ja nuortenleiri 
tehty. 

Pohjoismainen leiri 12–17 -vuotiail-
le tarkoitettu leiri järjestetään ensi ke-
sänä 13.–18.7. Vestmannasaarilla Islan-
nissa. Leiriviikon aikana tutustutaan 
saaren upeaan luontoon ja toisiin poh-
joismaisiin nuoriin – olethan siis myös 
sinä mukana?

Ilmoittautuminen on käynnistynyt, 
joten ilmoittaudu pian mukaan! Tar-
kempia tietoja ilmoittautumisesta, hin-
nasta ja leiristä löydät NNKY:n netti-
sivuilta http://www.ywca.fi . Lisätietoja 
myös: Hilja Mäkinen (hilja.makinen@
gmail.com)

Vestmannasaarten upea luonto ja pohjois-
mainen kaveriseura ovat ohittamaton yh-
distelmä.KU
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Lasten ja nuorten elämässä kas-
vokkain tai puhelimen välityk-
sellä tapahtuvan kanssakäy-
misen välinen ero on kaventu-

nut.  Puhelin on mukana lähes kaikes-
sa ja sosiaalinen media on nykynuoril-
le iso osa vuorovaikutusta. Kolmasosal-
le opiskelevista nuorista netti on Ciscon 
kansainvälisen tutkimuksen mukaan 
yhtä tärkeä välttämättömyys kuin ilma, 
vesi, ruoka ja suoja. Yli puolet opiskeli-
joista ei voisi elää ilman internetiä. 

Someyhteisöissä opitaan yhteyden-
pidon ohella tärkeitä taitoja: viestintää, 
yhteistyötä, sisältöjen tekoa, tiedonha-
kua ja medialukutaitoa. Mitä parem-
min yhteisö vastaa jäsenensä tarpeisiin, 
sitä herkemmin siellä ollaan mukana. 
Sosiaalisen median yhteisöä ei voi kui-
tenkaan synnyttää väkisin. Sen sijaan 
yhteisön vuorovaikutukselle voi raken-
taa otolliset olosuhteet tukemalla ver-
kossa tapahtuvaa yhteisöllistä toimin-
taa.

Ystäviä ja yhteenkuuluvuutta
Viestinnän tulvassa on tärkeintä kes-
kittyä olennaiseen. Somen työkäyttö 
liittyy useimmiten tiedon hankintaan, 
tiedon jakamiseen, uuden oppimiseen 

ja yhteistyösuhteisiin. Tutkija Robin 
Dunbarin mukaan ihmiset pystyvät yl-
läpitämään noin viittä läheisintä ystä-
vyyssuhdetta. Sen lisäksi voi olla 15 lä-
heistä uskoutumista varten, 50 kaveria, 
150 etäisempää kaveria ja 500 tuttavaa. 
Sosiaalinen media ei automaattisesti 
kasvata läheisten määrää, mutta se voi 
helpottaa ylläpitämään kaukaisiakin ih-
missuhteita.

Nuoret saavat iloa somesta kaksin 
verroin enemmän kuin surua, vaikka 
nettikiusaaminen onkin harmittavan 
yleistä. Kaikkea ei haluta enää jakaa laa-
jan piirin kesken ja siksi nuoret siirty-
vät entistä enemmän käyttämään yksi-
tyisiä viestejä ja suljettuja ryhmiä mm. 
Snapchatissa ja Whatsappissa. Vastaa-
vasti Facebookin suosio kasvaa yli 
50-vuotiaiden keskuudessa. 

Someraivo kuriin
Näinkin voi sosiaalisessa mediassa käy-
dä: 17 000 jäsenen Kissat-ryhmä jou-
duttiin laittamaan jäähylle Facebookis-
sa kissojen hoitoon liittyvän riitaisan 
keskustelun vuoksi. Kun ryhmä tauon 
jälkeen avattiin uudelleen, ikävä käytös 
jatkui. Netissä kasvottomuus voi antaa 
mahdollisuuden rumaan keskusteluun. 

Avoimet ryhmät saattavat houkutella 
myös nk. trolleja eli henkilöitä, joiden 
ensisijainen tarkoitus on ärsyttää mui-
ta ja aiheuttaa vain epäsopua. 

Kissat-ryhmän ylläpitäjän neuvot so-
pivat vinkiksi kaikille somessa keskus-
televille:
• Mieti hetki, ennen kuin painat 
 enteriä.
• Lue uudestaan kirjoittamasi teksti ja 
 mieti, suuttuisitko itse siitä.
• Älä lähde mukaan provosointiin ja
 jankkaamiseen.
• Huomaa, että et voi muuttaa ihmisiä,
 etkä miellyttää kaikkia. Siirry eteen-
 päin.

Mari Hyttinen

Lähteet: 
Harto Pönkä, Sosiaalisen median 
katsaus 10/2016
Cisco Connected World Technology 
report 2012
Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttö 2016
riitta Pihlaja, juttu 22.8.2016

Sosiaalisen median yhteisöt ovat kohtaamisen ja 
vaikuttamisen paikkoja, joissa pidetään yhteyttä 
kavereihin, keskustellaan, viihdytään ja opitaan uutta. 

Suomalaiset verkossa
• 88 % käyttää nettiä 
 (16−24-vuotiaista 100 %)
• 56 % käyttää somea 
 (16−34-vuotiaista 89 %)
• 65 % käyttää nettiä kännykällä 
 (16−24-vuotiaista 93 %)

Sosiaalinen 
media on 

älypuhelinten 
myötä mukana 

lähes kaikkialla, 
niin hyvässä kuin 

pahassa. Monet 
kokevat kasvavan 

kaupallisuuden 
vievän liikaa aikaa 

somessa.
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Tykkää, kommentoi ja jaa Tykkää, kommentoi ja jaa 
− someyhteisö kasvaa 
 hyvästä sisällöstä

Aluetapaamisten aiheina ovat Suu-
ren sisarpiirin Voimasiskot sekä sisar-
piirin Viesti kulkee. Tilaisuudet ovat 
avoimia kaikille ja osallistua voit 
useam paan tapaamiseen 

NNKY:n paikallisyhdistysten vapaa-
ehtoiset, työntekijät, luottamushenki-
löt, jäsenet, toiminnasta kiinnostuneet, 
ystävät, tuttavat, naapurit, tervetuloa 
mukaan! 

Ilmoittautumiset: 
riitta.rantila@ywca.fi  

 tai www.ywca.fi  tai 050 588 6832.

● Tapaaminen Savonlinnassa 
 la .. klo – 
 Kahvila Saima, Linnankatu 11

● Tapaaminen Tampereella 
 ke .. klo – 
 Tampereen NNKY, 
 Hämeenpuisto 14 F

● Tapaaminen Keravalla 
 la .. klo – 
 Hyvinvointikeskus, 
 Aleksis Kiven tie 19, Kerava

● Pohjoisen Suomen aluetapaaminen
 järjestettiin 4.2. Tunturikeimiöllä. 

Suomen NNKY-liitto vastaa järjeste-
lyistä ja tarjottavista. Osallistuja tai 
oma NNKY-yhdistys vastaa matkoista. 
Mukana tapaamisissa ovat ainakin lii-
ton tiedottaja Mari Hyttinen ja järjes-
tösihteeri Riitta Räntilä.

Lämmin kiitos upeasta 
läksiäisjuhlasta, jonka 
järjestitte eläkkeelle lähtöni 
johdosta perjantaina 
20.1.2017 
Hotelli Helkassa! Kiitos kaikille 
mukanaolosta ja muistamisista. 

Pirjo-Liisa Penttinen

Viesti kulkee 

NNKY:n 
aluetapaamiset 
2017

Kiitos

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!
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laan jättämään pois taakkoja, stressiä 
ja itsetunto-ongelmia sekä näkemään 
ja kokemaan oma olemus rakastavan 
Jumalan silmin, kertoo Asta Lehtimä-
ki, Gospel-lattareiden luoja ja kehittä-
jä Tampereen NNKY:llä.

Vaiheittain syntynyt
Gospel-lattarit tanssimuotona syntyi 
10 vuotta sitten.  Asta Lehtimäki oli tar-
jonnut ideaa kristillisistä afro-lattareis-
ta muuallekin, mutta siihen tarttui 
Tampereen NNKY:n toiminnanjohta-
ja Piia Nurmela ja Gospel-jumpan ke-
hittäjä Anu Mylläri. Kun Asta tutus-
tui entiseen kilpatanssijaan ja pappiin 
Piialiina Helmiseen, kehitettiin myös 
laadukas ohjaajakoulutus, leirejä, ope-
tustuotteita ja tapahtumia. 

Nykyään Gospel-lattareita toteute-
taan useissa seurakunnissa ja joissakin 
NNKY:n yhdistyksissä. Niille on kysyn-
tää.

– Olen kasvanut lähetyslapsena Af-
rikassa ja siellä tanssi oli osa kulttuu-
ria. Hain musiikkia ja tanssia, joka so-
pi itselleni, ja löysin sen lattareista. 
Kristillisen Salvador-yhtyeen musiikin 
tahdissa tanssiessani liike ja musiikki 
yhdistyivät luontevasti ylistykseen ja 
tiesin löytäneeni etsimäni. Gospel-lat-
tareissa ei tavoitteena ole pelkästään 
tanssitaito, vaan ilo ja positiivisten ke-
hotuntemusten löytäminen, Asta Leh-
timäki kertoo.

Tanssien itsensä arvostamiseen
– Lähtökohta on, että jokainen on hyvä 
sellaisenaan. Elämässähän mikään ei py-
sy muuttumattomana, ja jos tavoittelee 
muutosta, sen on kummuttava syvem-
pää kuin mistään ulkonaisesta. Naisen 
keho on muutoksessa koko ajan ja ulko-
naista muutosta tärkeämpää on hyväk-
syä se, mitä on. Silloin jää energiaa muu-
hun. Gospel-lattarit ovat lempeä keino 
itsensä hyväksymiseen ja arvostamiseen.

Tanssimalla, liikkeen avulla voi tar-
kastella omaa naiseuttaan ja päättää it-
se, millainen haluaa olla. Tässä proses-
sissa tanssitunnin verkkarit voivat vä-
hitellen vaihtua hameeksi.

– Tanssin avulla voi löytää elävän 
version itsestään sukupuolensa edusta-
jana. Liikkeet herättävät tunteetkin tur-
vallisesti, eikä tunneilla kukaan kysele 
mitään.  Hyödyt nähdään vasta kotona, 
Lehtimäki kertoo positiivisesta kehol-
lisuudesta, joka toteutuu tanssien.

Tanssilla on annettavaa myös niille, 
joiden mieli on maassa ja jotka halua-
vat olla näkymättömiä ja valitsevat ta-
karivin. Tunnit voivat olla vähittäistä 
harjoitusta siihen, että paikkansa voi 
löytää muualtakin kuin takarivistä ja 
hyväksyä itsensä sellaisenaan, maha-
makkaroineen.

Tanssi yhdistää
Tanssiminen on vahvasti yhteisöllinen 
tapahtuma, vaikka jokaisen tanssi on-

kin oma ja jokainen tanssii vain itsel-
leen. Tanssi yhdistää eri taustoista tu-
levat naiset ja syntyy ystävyyksiä ja 
kimppakyytejä.

– Ilo voi olla vaikea laji, mutta Gos-
pel-lattareissa pidetään yhdessä haus-
kaa ja lyödään vaikka läskiksi! Emme 
välitä sen enempää osaamisesta kuin 
osaamattomuudestakaan emmekä ver-
taile. Kenenkään muun takia ei tanssi-
ta ja taistelemme suorituskeskeisyyttä 
vastaan, Asta Lehtimäki vakuuttaa.

Tunnit alkavat ja päättyvät rukouk-
seen. Uskonnollisia tuntemuksia ei kui-
tenkaan tuntien aikana sanoiteta. Asta 
Lehtimäki puhuu ”lypsykiellosta”, jolla 
hän tarkoittaa sopimusta, jonka mu-
kaan keneltäkään ei kysellä uskon mit-
taa tai määrää. 

– NNKY:n yhteiskristillinen pohja 
sopii oikein hyvin gospel-lattareille, 
Lehtimäki sanoo.

Ohjaajista on pulaa
Tampereen NNKY kouluttaa gospel-lii-
kuntaohjaajia, jotka saavat lisenssin oh-
jaamiseen. Gospel-lattarit on suojattu 
tuotemerkillä, jotta tuntien laatu pysyi-
si tasaisena.

– Ohjaajista huolehtiminen on meil-
le tärkeää. Koulutuksissa emme keski-
ty vain koreografioihin, vaan kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin. Ohjaaminen 
on palvelutyötä ja hyvä ohjaaja oppii 
tunnistamaan, mitä kukin ryhmä tar-
vitsee, Asta Lehtimäki kertoo. 

Ohjaajia tarvitaan lisää, sillä haluk-
kaita tanssijoita riittää.  Ohjaajalta edel-
lytetään rakkautta liikkumiseen, kykyä 
omaksua tekniikkaa ja kehittyä tanssil-
lisesti. Tärkeintä on kuitenkin oikea 
asenne, niin että on ohjaajana halukas 
oman osaamisensa ja Jumalan hyväk-
syvän rakkauden jakamiseen sekä liik-
kumisen kynnyksen madaltamiseen.

Anna Liisa Karjalainen

Gospel-lattareilla iloa ja yhteyttä 

Lempeä keino  
itsensä hyväksymiseen  
ja arvostamiseen
Tanssi on tiettävästi kuulunut ihmisen toimintaan 
esihistoriasta lähtien, mutta silti monilla tanssillisen 
liikunnan ilo on jäänyt kokematta. 
Tanssimista on joko pidetty sopimattomana tai siihen 
on liitetty liian suuria osaamisvaatimuksia.

Gospel-lattarit™ on tarjonnut 
jo kymmenen vuoden ajan 
liikunnan iloa ja tanssin 
riemua kaikenmoisille nai-

sille. Se on tempaissut mukaansa ryt-
mitajuttomatkin, tarjonnut yhteistä 
ilonpitoa ja opettanut suhtautumaan 
hyväksyvästi itseen sellaisena kuin on. 

– Gospel-lattarit on kaikkia varten. 
Taidoistaan ja ulkonäöstään huolimat-
ta jokainen on tervetullut tärkeäksi 
osaksi tanssivaa yhteisöä. Tunneille tul-

Gospel-lattarit™ on tarjonnut jo kymmenen vuoden ajan 
liikunnan iloa ja tanssin riemua kaikenmoisille naisille ja 
opettanut suhtautumaan hyväksyvästi itseen sellaisena kuin on.

Asta Lehtimäki on kasvanut lähetyslapsena Afrikassa, jossa tanssi on osa kulttuuria. 
Kristillisen Salvador-yhtyeen latino-musiikin tahdissa tanssin liike ja musiikki 
yhdistyivät luontevasti ylistykseen. 

Tule mukaan ohjaajaksi
Lisätietoja ohjaajakoulutuksesta saa 
www.tnnky.fi/ohjaajaksi.html
Tulevat ohjaajakoulutukset ja gospel- 
lattarileirit GL Salongilla Tampereella:
21.–23.4.2017 Intro-ohjaajakoulutus  
uusille ja aloitteleville 
18.–20.8.2017 Ohjaajakoulutus ja leiri
 3.-5.11.2017 Ohjaajakoulutus ja leiri.
Kysy lisää ja ilmoittaudu  
gospelliikunta@tnnky.fi  
tai Maarit Saarela p. 050-995 7697.
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Populistisessa kielenkäytössä 
esiintyy yleinen ajatus siitä, et-
tä “kansalla” on jokin yhtenäi-
nen käsitys tai mielipide. Tä-

mä ajatus on yhtä kyseenlainen kuin 
käsitys luterilaisuudesta ikään kuin yh-
tenäisenä joukkona, jolla on yhtenäisiä 
kokemuksia tai ajatuksia. 

Maailmanlaajuisen luterilaisuuden 
suurin haaste ei ole niinkään identiteet-
tikriisi vaan kysymys, miten luterilais-
ten kirkkojen sisäinen itsensä määrit-
tely vaikuttaa ekumeenisiin suhteisiin.

Ryhmäidentiteetit ja 
identiteettipolitiikka
Viimeisen 20 vuoden aikana on tavoi-
teltu oikeutusta erilaisille ryhmäiden-
titeeteille. Tätä kutsutaan identiteetti-
politiikaksi. Se tarkoittaa poliittista 
vuorovaikutusta, jonka taustalla on yk-
silöiden kokemus kuulumisesta johon-
kin sosiaaliseen ryhmään. Esimerkiksi 
yhteisölliset identiteetit, jotka perustu-
vat rotuun, luokkaan, sukupuoleen, et-
nisyyteen, sukupuoliseen suuntautu-
miseen, uskontoon tai kieleen ovat täl-
laisia. 

Identiteettipolitiikan käsitteellä vii-
tataan erityisesti vähemmistöryhmien 
taisteluun tulla poliittisen yhteisön 
tunnustamaksi. Tunnustamisella tar-
koitetaan tässä identiteetiltään erityi-
sen vähemmistöryhmän identiteetin 
suojaamista tai tukemista oikeudellisin 
keinoin. 

Identiteettipolitiikan käsitteen avul-
la voi tarkastella myös luterilaisten 
kirkkojen identiteetin kehitystä ja toi-
mintaa osana oletettua ”globaalia lute-

rilaista yhteisöä” sekä muotoutumista 
sellaiseksi poliittisluonteiseksi yhtei-
söksi, jolta haetaan tunnustusta ja joka 
tunnustaa tai ei tunnusta erilaisia lute-
rilaisuuden muotoja.

Globaali luterilaisuus ja 
identiteettipolitiikka
Luterilaiset kirkot olivat vuosisatojen 
ajan joukko itsenäisiä kansallisia kirk-
koja, joilla ei ollut erityistä julkilausut-
tua, kansalliset rajat ylittävää identi-
teettiä. 1900-luvun alkupuolella luteri-
laiset kirkot alkoivat järjestäytyä ensin 
löyhiin yhteistyöfoorumeihin ja myö-
hemmin tiiviimmiksi yhteisöiksi. Esi-
merkkinä tällaisesta kehityksestä on 
1947 perustettu Luterilainen maail-
manliitto (LML). Tällaisen kehitysku-
lun taustalla on vahvistunut ymmärrys 
yleisestä luterilaisesta identiteetistä, jo-
ka tekee kaikista yhtä lailla luterilaisia.

Toisessa kehityssuunnassa korostuu 
identiteetti, joka tekee jostakin yhtei-
söstä juuri omanlaisen. Luterilaisten 
kirkkojen piirissä ajatus yleisestä ”lute-
rilaisuudesta” on hyvin pitkään vastan-
nut ajatusta pohjoiseurooppalaisesta 
luterilaisuudesta. Vasta siirtomaavalta-
rakenteiden purkautuminen 1900-lu-
vun puolesta välistä eteenpäin on mah-
dollistanut kulttuurisesti erityisten ”lu-
terilaisuuksien” syntyminen. 

Luterilaisen maailmanliiton piirissä 
toteutunut ”luterilaisuus” on pitkään 
ollut melko suppeaa. ”Luterilaisuus” ei 
ole vaatinut yhdenmukaista käsitystä 
virasta tai kirkon rakenteesta, ei edes 
sitä, että kaikki jakaisivat samat tun-
nustuskirjat. Tällainen suppea yhteisen 

identiteetin määrittely onkin sallinut 
hyvin paljon kulttuurisia tai kansalli-
sia ”luterilaisuuksia”.

Luterilainen maailmanliitto 
keskiössä
LML:n jäsenkirkkojen käsitys maail-
manliiton roolista ja merkityksestä glo-
baalille luterilaiselle yhteisölle on vah-
vistunut viimeisen runsaan kymmenen 
vuoden aikana. Yhteisöllisen ajattelun 
vahvistuminen on samalla luonut uuden 
pirstoutumisen uhan. Mitä enemmän 
jäsenkirkot käsittävät itsensä osana yh-
teistä ”luterilaisuutta”, sitä voimak-
kaammin eri tyyppiset ”luterilaisuudet” 
joutuvat keskustelemaan oman paikal-
lisen identiteettinsä oikeutuksesta. 

Samalla kun LML on kehittynyt 
kirkkoliitoksi tai kommunioksi, luteri-
laisuuden painopisteen siirtyminen Eu-
roopan pohjoisosista globaaliin etelään 

on haastanut perinteistä käsitystä lute-
rilaisuudesta. 

Tällä hetkellä kaksi suurinta LML:n 
jäsenkirkkoa sijaitsee Afrikassa (Etio-
pia ja Tansania). Indonesian Batak-kirk-
ko jakaa viidennen sijan Tanskan kir-
kon kanssa heti Ruotsin jälkeen. Puh-
taasti jäsenmääriin liittyvän vertailun 
sijaan merkittävämpää on ”luterilaisuu-
den” ja ”pohjoiseurooppalaisuuden” 
kulttuurisen yhteyden purkautuminen.

Identiteetti- 
politiikan rajat
Mikä on ”oikea” tai ”aito” variaatio ylei-
sestä, kaikkien jakamasta identiteetis-
tä? Tämä ”aitouden” vaatimus johtaa 
helposti hyvin yksioikoisten identiteet-
tien kuvaamiseen. 

Yksiulotteiset identiteettien kuvauk-
set eivät siedä ryhmien sisäistä moni-
naisuutta, sosiaalista tai kulttuurista 

Globaalin luterilaisuuden monet kasvot
ekumenian haasteena ja mahdollisuutena

Martti Luther ei ajatellut perustaa omaa 
kirkkoa, vaan karsia rönsyjä oman aikan-
sa katolisen kirkon käytännöistä.

Luterilaisuus näyttää erilaiselta Turussa ja Tansaniassa. Luterilaisuudessa on myös alueit-
tain piirteitä muista reformoiduista kirkoista, joita on kulkeutunut muun muassa herä-
tysliikkeiden mukana. Hyvä yhteisöllisyys ei perustu samanlaisuuteen vaan erilaisuu-
den hyväksymiseen. 

Nykyään on oltava 
erityisen varovainen 
puhuttaessa joukoista 
tai yhteisöllisistä 
identiteeteistä ikään 
kuin ne olisivat sisäisesti 
kovin yhdenmukaisia. 
Luterilaisuuskaan ei 
maailmassa merkitse 
kaikille samaa.

poikkeavuutta. Erilaisten identiteettien 
tunnustamista edistävä identiteettipo-
litiikka johtaakin ryhmien vaatimuk-
seen sisäisestä yhdenmukaisuudesta, 
mikä tuottaa enemmän eriytyneitä ja 
separatistisia alaryhmiä kuin moni-
muotoista yhteisöllisyyttä. 

Identiteettien sijaan monimuotoises-
sa yhteisössä tulisikin ehkä enemmän 
kiinnittää huomiota yhdenvertaiseen 
osallisuuteen sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa. Yhteisö ei perustu yleiseen, 
jaettuun identiteettiin tai edes erityis-
ten identiteettien tunnustamiseen vaan 
toiseuden sietämiseen tai suvaitsemi-
seen osana yhteisesti jaettua vuoropu-
helua. 

Osallisuus tärkeämpää 
kuin identiteetti
Ekumeenisissa yhteyksissä olisikin hyö-
dyllistä korostaa entistä enemmän osal-
lisuutta kuin identiteettejä. Identiteet-
tien määrittelemisen sijaan painopis-
teen tulisi siirtyä yhteisöllisyyden syn-
tyä tukevaan ja yhteisöllisyyttä ylläpi-
tävään toisen tunnustamiseen kump-
panina yhteisessä vuoropuhelussa. 

Toiseuden kohtaamisen teeman yh-
distää sekä luterilaisen kirkkoyhteisön 
sisäistä elämää että ekumeenisia suh-
teita. Ekumeeninen toiminta voi näyt-
täytyä hyvinkin erilaisena riippuen sii-
tä, perustuuko se ajatukseen yksiulot-
teisesta tunnustuksellisesta identitee-
tistä vai edellä mainittuun ajatukseen 
yhdenvertaisesta asemasta sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa.

Minna Hietamäki

Teksti on lyhennelmä esitelmästä  
Porvoon yhteisen julkilausuman  
merkkivuoden yhteydessä järjestetyssä 
seminaarissa 15.11.2016.
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Sätt Gud först, andra människor 
i andra rummet och dig själv 
sist.

❧ ❧ ❧
 

Guds blomster skola blomma, då deras 
tid är inne.

❧ ❧ ❧
 

Detta liv är en genomgång, icke en 
hamn.

❧ ❧ ❧
 

”Kristus i eder” är det enda, som ger 
kraft åt vårt liv.

❧ ❧ ❧
 

Du kan icke förtrösta på Gud och på 
samma gång hysa bekymmer i ditt hjär-
ta.

❧ ❧ ❧
 

Guds vilja ställer oss aldrig på en plats, 
där Guds nåd ej kan bevara oss.

❧ ❧ ❧
 

Vi äro i sanning välsignade, om Guds 
frid står emellan oss och allt som kan 
ingiva oss oro.

❧ ❧ ❧

 Huru många av evighetens barn leka 
ej på tidens sand med leksaker dem 
havets vågor snart skola bortrycka.

❧ ❧ ❧
 

Såsom det under varje år oftast fi nnes 
mera solsken än regn, så fi nnes det i de 
fl esta liv mera glädje än sorg, om vi blott 
rätt taga vara på våra glädjeämnen. 

❧ ❧ ❧
 

”Jag har ägt många ting”, säger Luther, 
”och förlorat dem; men vadhelst jag lagt 
i Guds händer, det har jag ännu i behåll”.

❧ ❧ ❧
 

Herren tröttnar icke på oss, fastän vi 
städse måste på nytt börja om igen.

❧ ❧ ❧
 

Då varje karaktär har stora utvecklings-
möjligheter, låtom oss ”fortgå till full-
komligheten”.

❧ ❧ ❧
 

Söker du stora ting för dig själv?” Ställ 
dig beständigt under strålarna av Rätt-
färdighetens Sol vid dess middagshöjd, 
så skall din egen skugga vara under di-
na fötter. 

❧ ❧ ❧

Jubelåret begynte på den stora förso-
ningsdagen, så må varje år i vårt liv bör-
ja och sluta vid korset. 

❧ ❧ ❧
 

O, att vi för varje dag verkligen ginge 
ett steg framåt på den goda vägen!

❧ ❧ ❧
 

Den store Guden visar oss pilgrimer 
icke allt, utan endast det som gagnar 
oss på vägen. Det övriga passar ännu 
icke för oss. Det sparas till hemkom-
sten.

❧ ❧ ❧
 

Låtom oss tacka Gud för de välgärning-
ar han redan bevisat oss, lika väl som 
vi bedja om välsignelse för framtiden.

❧ ❧ ❧
 

Allsmäktige Gud, hjälp mig att utföra 
mitt arbete med dig! Må min svaghet 
paras med din kraft, och vadhelst må 
vara din vilja, giv mig kraft, o Gud, giv 
mig kraft, att göra den gärna och med 
glädje.

Mot Hemmet /

Tankar för det nya året

KFUK

Jyväskylän ja Helsingin Töölön 
ryhmät ovat täynnä. Kokkola, Tur-
ku ja Helsingin Rastila aloittivat 
 tammikuussa, kysy mahdollisia   

    vapaita paikkoja.
Oulun Kamalat äidit -ryhmä aloit-

taa yhteistyössä Oulun NNKY:n kans-
sa ke 15.2. klo 16.30–18.00 Melleniuk-
sen ryhmätalossa Peltolassa (Peltolan-
kaari 18). Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set: nnky.oulu@co.inet.fi . 

Tampereen ryhmä aloittaa ke 22.3. 
klo 17.30–19.00 Perheiden talossa Tam-
melakeskuksessa (Itsenäisyydenkatu 
21 B, 1.krs). Ilmoittautuminen ja lisä-
tietoja: behm.susanna@gmail.com, 
045 313 5980. Toteutus yhteistyössä 
Tampereen NNKY:n ja Tampereen kau-
pungin kanssa.

Kamalat äidit suljettu verkkoryhmä 
aloittaa viikolla 12 ja toimii viisi viik-
koa. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä 
Yhden Vanhemman Perheiden Liiton 
ja Tukinetin kanssa.

Espoon ryhmä aloittaa keväällä 2017. 
Ilmoitamme ajankohdan myöhemmin. 
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Tapio-
lan SOS-lapsikylän kanssa.

Lisätietoja ryhmistä: 
www.kamalataidit.fi , https://www.face-
book.com/kamalataidit 

Kamalat äidit® 
-ryhmiä 
alkuvuodesta 
2017

Tule mukaan maailmanlaa-
juiseen esirukoukseen yh-
dessä maailman miljoo-
nien kristittyjen naisten 

kanssa. Tämän vuoden teeman ai-
neiston on valmistanut Filippiinien 
MRP-komitea. Teemaan liittyen tuo-
daan myös esille naisten elämään liit-
tyviä ongelmia ja ilonaiheita. Eku-
meenista Maailman rukouspäivää 
vietetään 3.3.2017 teemalla “Katsot-
ko karsaasti sitä, että olen hyvä?” 

Suomessa järjestettävissä tilai-
suuksissa rahankeräyskohteena on 
Kirkon Ulkomaanavun Yhteisvastuu-
keräys 2017, jonka tavoite on torjua 
ihmiskauppaa ja tukea nuorten syy-
rialaisten pakolaisten koulutusta. 
Suomessa keräysvaroin autetaan ih-
miskaupan uhreja yhteistyössä Pro-
tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, 
Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Nai-
set liitto ry:n kanssa. 

Maailman rukouspäivän tilaisuuk-
sien keräystuotot tilitetään Suomen 
NNKY-liiton keräystilille Danske 
Bank DABAFIHH, FI39 8000 1300 
7040 05 (tiedonanto: Maailman ru-
kouspäivä 2017). Keräyslupa on POL-
2014-14800 päätös 12.2.2015. Lupa on 
voimassa 12.2.2015–11.2.2018 koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Kokonaistuotosta 
menee 5 % kansainvälisen Maailman 
rukouspäivätoiminnan keskustoimis-
ton kulujen kattamiseen.

Maailman rukouspäivän aineisto 
2017 löytyy osoitteesta www.ywca.fi  
–> Maailman rukouspäivä.

Vuoden 2017 
Maailman 
rukouspäivä
“Katsotko karsaasti sitä, että olen hyvä?”

Maatalouden menetelmät ovat Filippiineillä edelleen alkeellisia: riisi ja maissi 
istutetaan ja korjataan käsin, maa kynnetään vesipuhvelin avulla.

Espanjalaisten siirtomaavallan johdosta 
kristinusko on maan suurin uskonto, noin 
80 % väestöstä on katolisia. Kuvassa 
evankelisen kirkon lapsikuoro.
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NNKY-palsta
Katso myös: www.ywca.fi  ->Paikallinen toiminta

Voimaudu Voimasiskot™ -ryhmäss ä tai perusta sellainen

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

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

Muistutus! Etelä-Pohjanmaan NN-
KY ry:n vuosikokous pidetään keski-
viikkona 22.2. 2017 klo 18 Lapualla Ra-
vintola Marian Tallissa. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Olethan muistanut 
ilmoittautua tarjoilun takia? Vielä 
ehdit laittaa tekstiviestin Pirkko Ta-
kalalle 050 401 4565. Muista mainita 
allergia /erityisruokavalio.

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
  hnnky@hnnky.� ,
  www.hnnky.� 
  pj. Katri Jussila
  tj. Leena Vilkka
  Facebook Helsingin NNKY, käy

 tykkäämässä ja katsomassa
  ajankohtaiset tapahtumat!

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 kokki-
kerhot 7–13 -vuo -
tiaille ke ja to 16–
20,  kokkaillaan, 
leivotaan, maa-
lataan, askarrel-
laan.
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.

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.� 

Uskalla unelmoida Room Box-as-
kartelukerho ma klo 16–19 kaikeni-
käisille naisille ja tytöille. Vetäjänä 
nukketaiteilija 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.� 
  Ajantasaiset lisätiedot 
  ohjelmasta verkkosivuilta

TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
Maailman rukouspäivän har-
taushetki pe 3.3. klo 15. 
Retriittipäivä la 4.3. klo 10–18, osal-
listumismaksu 10 euroa (sis. ruokai-
lut). Ilmoittautumiset: 040 740 4472. 
Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous su 19.3. Kokouksen al-
kuun Mirja Knuuttila pitää esitelmän 
Minna Canthin Jyväskylän kaudes-
ta.
Jyväskylän NNKY:n -vuotis-
juhla su 26.3. Klo 10 Juhlajumalan-
palvelus Jyväskylän Kaupunginkir-
kossa. Messun jälkeen juhlimme lou-

naan äärellä NNKY:llä, 
Puistotori 4.

Juhla-asujen ker-
tomaa: hääpuvut 
su 23.4. klo 15. 
Onko sinulla tai 
suvussasi hää-
puku, jonka tari-
nan haluaisit ja-

kaa iltapäivässä? 
Ota yhteys toimin-

nanohjaajaan.
Teatteriretki kau-

punginteatteriin: Minna 
Canthin Papin perhe -näytelmä la 

6.5. klo 13. Liput 20 euroa. Ilmoittau-
tumiset 17.4. mennessä: jklnnky@eli-
sanet.� 
 
AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka aamiai-
sineen ti klo 9–11, ohjelmapitoinen 
aamiainen 5€.
Kirjoittaminen harrastuksena 
7.3., Kirsti Salo /K-S Kynäri ry.
Lauantain toivotut levyt – Ylen 
vanhin ohjelma 14.3., Anna-Leena 
Pänkäläinen.
 vuotta Jyväskylän NNKY:n 
toimintaa 21.3.
Sukupuuni 28.3., Margit Väisä-
nen-Vänskä.
Valokuvia heränneen kansan ar-
jesta ja pyhästä 4.4., Helena Nie-
minen-Ortiz.
Pitkäperjantaista pääsiäiseen 
11.4., Eevakaarina Launis.
Kuvataiteesta ja sen opetukses-
ta 18.4., Sirkka Laukkarinen.
Lutherin perinnön tarkastelua 
25.4., Eevakaarina Launis.
 
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Sirkka Ruoko-
koski
13.3. Riitta Jalonen: Kirkkaus
10.4. Sirpa Kähkönen: Tankkien kesä
8.5. Jukka Viikilä: Akvarelleja Enge-
lin kaupungista
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 13, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren 
7.3. Lars Sund: Kolme sisarta ja yksi 
kertoja
4.4. Allan Hollinghurst: Vieraan lapsi
2.5. Emma Puikkonen: Eurooppalai-
set unet
Exodus-raamattupiiri kerran 
kuussa torstaisin klo 14, ohjaaja Hei-
di Watia, lisätietoja toiminnanohjaa-
jalta.
Latinanpiiri joka kuun toinen tiis-
tai klo 18, ohj. Pirkko Sintonen. 
14.3.,11.4. ja 9.5.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä klo 13 joka kuun 
ensimmäinen perjantai 3.3., 7.4. ja 5.5.
 
NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 

Jännät laulaa kevyttä musiikkia lai-
dasta laitaan. Ei koelauluja. Harjoi-
tukset vähintään joka toinen ke klo 
18. Kysy lisää toiminnanohjaajalta. 
Ännälän Äx-naiset – nuorten ja 
työikäisten naisten toimintaryhmä. 
Ryhmän kevään ohjelmassa mm. ret-
riittipäivän toteuttaminen. Kysy lisä-
tietoja toiminnanohjaajalta.
 
LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät kes-
kiviikkoisin, 50 € lukukausi.
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
kevätlukukausi alk. 90 €.
Partiolippukunta Reippaat ty-
töt. Lisätietoja ryhmistä antaa San-
na Herranen 050-545 1516, saherra-
nen@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. Tieduste-
lut Yonayza Modoy Oliva, amigas-
group@outlook.com.

KOTKA KFUK
➽  pj. Liisa Toikka
  045 673 1949
  liisa.toikka@pp1.inet.� 
  siht. Ulla Piipponen
  040 7242471 
  ulla.piipponen@hotmail.com

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 jäsenille 
ja ystäville joka kk. 2.su klo 14 Kes-
kus-srk kahviossa.
Kirjallisuuskahvila joka kk viimei-
nen su kahviossa. Su 26.2. klo 14. Lii-

Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 

Nainen 2/2017 to 17.2. mennessä 

osoitteeseen anne.lagerstedt@

ywca.� , kiitos.

sa Voutilainen esittelee: Minna Ryti-
salo, Lempi.
Käsityöiltapäivä kerran kk. la 
klo 13. 
Venäjänkielisten maahanmuut-
tajanaisten ryhmä ti 21.2., 21.3. ja 
25.4. klo 18 Mummonmökissä, Pui-
jonk. 10.
Kuoro ma klo 13.
Raamattu- ja lähetyspiiri vuoro-
viikoin ma klo 14.30.
Lähempiä tietoja: Kirkko ja Koti, Sa-
von Sanomat, Kaupunkilehti, ja goo-
gle: NNKY Kuopio.

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 8
  15110 Lahti
  ywca@phnet.� 
  www.lahdennnky.com
  pj. Krista Karjalainen, 
  puh. ilt. 050 596 9645

  Toimisto avoinna 2.1. alk. mark-
  kinakeskiviikkoisin vain klo 9–13 
  sekä torstaisin klo 16–18. 
  Puhelinpäivystys 050 545 3038

 ja klo 15 jälkeen 050 596 9645. 
  Lisätietoa: 
  www.lahdennnky.com

Markkinakahvila kuukauden en-
simm. ke klo 8–13.
Uusi Matkakumppanit – 
NNKY:n raamattupii-
ri aloittaa 17.1 klo 14–
16 jatkuen pääsään-
töisesti joka toi-
nen tiistai. Kes-
kustelua Raama-
tun teksteistä ja 
ajankohtaisista 
aiheista kahvin 
kera. Raija Heikku-
rinen.
Kyösti Toivasen lu-
entosarja maamme 
presidenttien puolisoista al-
kaa 11.1 klo 18. Seuraavat kerrat 15.3 
ja 22.3. Iltakahvi/tee herkkuineen 5 
€.
Uudet virret ja uudenmaailman 
viinit -illat alk. 19.1 klo 18 aiheella vir-
siä ja viiniä. Vetäjinä ovat Anna-Ma-
ri Kopo ja Nina Tetri-Mustonen ja 
musiikista vastaa Miika Kallio. Ilta-
palan hinta on 5 € ja tuo oma juoma 
mukanasi.
19.2 osallistumme Ristinkirkon 
kahvituksen järjestämiseen.
MM- kisojen aikaan (23.2.–3.3.) kisa-
kahvilassa voi poiketa hiljentymäs-
sä, kuuntelemassa musiikkiesityksiä 
ja nauttimassa lämmintä iltaisin klo 
18–21. 
NNKY:n rukousilta kahvilassa 3.3 
klo 18.00.
NNKY:n runoilta yhdessä Runoma-
ratonin kanssa 8.3 klo 18.
Retkistä ja muista tapahtumista tie-
dotamme erikseen.

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

”Iloa ja voimaa Siskot!” To 19.1. 
Ohjaaja Tarja Pyhähuhta vieraanam-
me. Kysytään jäsenten toiveita lo-
makkeella jäseniltojemme teemoik-
si ja muuhun toimintaan, kahvitar-
joilu. 
Voimasiskot-toiminta käynnistyy 
tammikuun jäsenillassa yhteisesti 
jaettavilla asioilla. Jatkamme teemaa 
aluksi yhteisin illoin, myöhemmin 
pienryhmässä. Tästä lisää vuosiko-
kouksessa.  
Vuosikokous to 23.2. Suomen NN-
KY-liiton järjestösihteeri Riitta Rän-
tilä tulee mukaan. 
Seuraavat jäsenillat to 23.3., to 
20.4. ja to 18.5. Kevään jäseniltojen 
aiheina ovat kaupunginjohtaja Timo 
Halosen ja Suomen NNKY-liiton uu-
den pääsihteerin vierailu sekä ”Rak-
kaimmat hengelliset lauluni”. Jäse-

nillat pidetään srk-keskuksen 
yläsalissa klo 16.30, al-

kaen kahvitarjoilulla.
Kevätmatka Pun-

kaharjulle/Sa-
vonlinnaan tee-
malla ”Liikun-
nasta iloa ja voi-
maa”
Toivottu Kes-

ki-Eurooppaan 
suuntautuva ke-

vään matka teh-
dään Toscanaan (Fi-

renze) tai Roomaan touko-
kuun lopussa. Kysy lisää, jos olet läh-
dössä, Leena Parkkoselta.

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
  Seuraa ajankohtaista ja kevään
  toimintaa tarkentavaa 
  ilmoittelua Oulun NNKY:n koti-
  sivuilta, www.ywca.� , 
  > paikallinen toiminta. 
  Tietoa myös Isokatu 15:n 

  toimistolla ma–ke klo 9–15, 
  to klo 10–17, pe suljettu.

Äiti Teresa -peittotalkoot ma klo 
12–15. Langat ja sukkapuikot talon 
puolesta. Voit piipahtaa hetkeksi tai 
jäädä pidemmäksi ajaksi kutomaan 
ja kahvittelemaan.
Piirustus- ja akvarellikurssi ti klo 
18. Kysy vapaita paikkoja.
Sukkatalkoot ym. neuleet hyvän-
tekeväisyyteen ke klo 12–15.
Monikulttuurinen naisten kerho 
to klo 14–16.
Kirppis ke ja to Asemakatu 15:n ala-
kerrassa klo 16–18. 
Hiljaisuuden rukoushetki su klo 
18 Keskustan srk-talossa, Isokatu 17. 
IKIOMA ensikirjatalkoissa teh-
dään koskettelukirjoja alle 2-vuoti-
aille näkövammaisille lapsille. Tal-
koot 25.2., 25.3. ja 22.4. klo 12–17. Kai-
kille riittää tekemistä, kaikki osaavat, 
tervetuloa! IKIOMA -hanke on osa 
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Yksinolon taito -kurssi 18.3. klo 10–
13. Keskustellaan yksinolosta ja yksi-
näisyydestä. Keittolounas. Ilm. 13.3. 
mennessä, 040 751 4480 tai nnky.ou-
lu@co.inet.� .
Uusi Voimasiskot -ryhmä aloittaa 
syksyllä, voit jo nyt ilmoittautua. Voi-
masiskot-vertaistoiminta on tarkoi-
tettu kaikille naisille, joita kiinnostaa 
pienryhmätyöskentely tunteiden ja 
voimavarojen parissa. Ryhmä ko-
koontuu kymmenen kertaa. Kysy li-
sää, nnky.oulu@co.inet.� .
Yhdistyksen kevätkokous ma 27.3. 
klo 18 Oulun NNKY:llä, Isokatu 15.
Sima- ja munkkimyyjäiset la 29.4. 
klo 11–14. 
Naiset yhdessä -vierailut Oulun En-
si- ja turvakodilla noin kerran kuu-
kaudessa. Lisätiet. 040 751 4480. 
Kamalat äidit -vertaisryhmä aloittaa 
Oulussa Melleniuksen ryhmätalos-
sa 15.2. Ryhmä on tarkoitettu murro-
sikäisten lasten äideille ja se kokoon-
tuu yhteensä kymmenen kertaa. Il-
moittautumiset Maarit Peltoniemi, 
p. 040 751 4480 tai maarit.peltonie-
mi@co.inet.� . Kamalat äidit -toimin-
nasta tietoa myös osoitteessa www.
kamalataidit.� .
ITU-tukea kriisiraskaustilantee-
seen puh. 044 792 2229. Ota roh-
keasti yhteyttä! Mahdollisuus myös 
henkilökohtaiseen tapaamiseen. 

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, 
  Päivi Niemen työhuone 
  Hämeenpuisto 14
  Siskolikan koulutustilat ja 
  Pamaus-partiotilat, 
  Satakunnankatu 31 B–C, 3.krs
  GL Salonki, Satakunnan-
  katu 28 B.

TILAISUUDET
Voimaa itsetunnosta -teemapäivä 
la 18.2 klo 12–16, Puistosali. Hinta 70 e 
ja jäseniltä 60 e, sis. opetusmateriaa-
lin ja kahvit. Ilm. Päivi Niemi p. 040 094 
6285 tai paivi.niemi@tnnky.� .
Omaelämäkerrallinen kirjoitta-
misen kurssi alk. la 25.2. klo 10–16, 
Siskolikan kahvila, koko kurssin hin-
ta 125 e/24 h. Vetäjänä � l. tri Eira 
Hern berg. Tied. ja ilm. p. 044 504 
0451. Osallistujat valitaan haastatte-
lun perusteella.
Maailman rukouspäivän ilta pe 
3.3. klo 18, Adventtikirkko, Ilomäen-
tie 5. Järj. Tampereen ekumeeninen 
työryhmä.
Naisten kahvit ti 7.3. klo 14, Puisto-
sali. Teemana Elämäni miehet. 
Meitä kantaa Jumala -naistenti-
laisuudet la 18.3. klo 14.00, Kalevan 
kirkon seurakuntasali, Liisanpuisto 
1. Taivaan aarteet, Elina Salminen.
Tehdään yhdessä eteläamerik-
kalaista ruokaa ti 28.3. klo 16–18, 
Siskolikan kahvila. Ilm. 23.3. menn. 
Marjatta Muilu, p. 050 307 4074.

TOIMINTARYHMÄT 
Siskolikan kahvilassa
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 

Nuori2017 27.–29.3. ja NNKY:n työntekijäpäivä29.3. Tampereella

Kirkkopäivät Turussa 19.–21.5., mukana myös Voimasiskot™
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The Tyttis -harrastuskerho Aleksan-
terin koulun 3.–5.-luokkalaisille ty-
töille pe klo 15–17. Siskolikan kahvila, 
Katariina Kaskinen.
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne ke klo 10–12 Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä ke 
klo 14, Pelipuiston seurakuntakoti, 
Hervanta.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä to 
klo 15–17, Siskolikan kahvila, Marjat-
ta Muilu.

ITU – NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystyspu-
helin vaikeassa raskaustilanteessa 
ja raskauden keskeytyksen jälkikrii-
sissä oleville tytöille ja naisille ma–
pe klo 9–21, p. 050 401 5567. Tampe-
reen numero p. 040 832 9001.
Neuvontapiste Itu, keskustelua-
pua ja ilmaisia raskaustestejä, avoin-
na ti klo 12–16 ja to klo 12–18, Hä-
meenpuisto 14 F, 3. krs, p. 040 832 
9001 itu@tnnky.� 
Vertaistukiryhmä abortin läpi-
käyneille alkaa 6.3. Tampereella. 
Ilm. Outi Papunen p. 040 832 9001. 
Valtakunnallinen Itu-työ STEA:n tu-
ella, ks.www.ituprojekti.� 

TOIMINTAA
ÄIDEILLE JA LAPSILLE 
Siskolikan kahvilassa
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai 
muuten yksin lasten kanssa oleville 
to klo 10–13. Tukea vanhemmuuteen 
ja voimavaroja omaan jaksamiseen, 
lastenhoito järjestetty.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–13, Ca-
rola Jarske.
Nuoret äidit -ryhmä alle 20-vuoti-
aille pe klo 11–13, Carola Jarske. Tied. 
Outi Papunen, p. 040 832 9001.

ÄIDIKEPALVELU
Kotivähennyskelpoista lastenhoitoa-
pua tilapäiseen tarpeeseen.
Äidikevälitys ma–pe klo 8–11, p. 
040 586 5045.

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN 
KIELEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
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 ja 11.45–12.15 Tiedustelut 
muina aikoina: eija.kepsu@tnnky.�  

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää.
Gospel-liikuntakausi 
..–..
Gospel-lattarit™ ma klo 17.30, Gos-
pel-lattarit,GL Salonki, Satakunnan-

katu 28 B. Senni Rönkkö, Riikka Salo 
ja Mari Vuorisalmi. 
Ti klo 18.00, Gospel-lattarit klo 18, 
Epilän seurakuntatalo, Suurmäenka-
tu 5, Asta Lehtimäki.
La 25.2., 25.3. ja 29.4. klo 16.00 Gos-
pel-lattarit (75 min), koreogra� nen 
tunti, GL Salonki, Hanna Kelokoski.
Gospel-lattarit™ Special ma klo 10.30, 
GL Salonki, Asta Lehtimäki. 
Ti klo 17.00, ihanasti ikääntyneet, Epi-
län seurakuntatalo, Suurmäenkatu 5.
To klo17.30, GL Salonki, Mervi Per-
kiö-Kuosmanen. 
Gospel-lattarit™-ohjaajakoulutukset 
21.–23.4.2017 uusille ja aloiteleville. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Maarit Saarela, p. 050 995 7697.

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.� .

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 16.15–17.45/Priscilla Purssila.
Lauluryhmä ”Äänettömät” parit-
toman viikon ke klo 16.30–17.15, Ant-
ti Ainola.
Kamalat äidit® -vertaistukiryhmä 
murrosikäisten äideille. Lisätiedot: 
tukaan@utu.� 
Voimasiskot™ -luento 28.2. klo 17–
18, Anne Lagerstedt Suomen NN-
KY-liitosta. Etukäteisinformaatiota 
Voimasiskot-vertaistukitoiminnasta 
antamaan työkaluja omien tuntei-
den ja voimavarojen tunnistami-
seen.
Isoäitien iltapäiväkahvit 22.3. 
klo 13.
Marianpäivän kahvitilaisuus 
26.3. klo 13–15.
Retki Ateneumiin 28.3. Lisätietoja 
(28.2. mennessä jos kiinnostaa läh-
teä) Irene Limnell, p. 040 082 1905.

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

VALKEAKOSKEN SEUDUN NNKYVALKEAKOSKEN SEUDUN NNKY ÅBO KFUK

Tapahtumakalenteri

2 0 1 7
Tervetuloa mukaan NNKY:n toimintaan! 

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

Kalenteriin voi tulla muutoksia.

• 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

Kirjoja, kirjoja

Mikä niitä riivaa? 
Johanna Korhonen. 
Kirjapaja

Miksi julkisesta keskustelus-
ta on tullut huutamista ja il-
keilyä? Ytimessä on kaksi ta-
paa kokea maailma: on ”An-
kara isä”, joka ei siedä alem-
piarvoisina pitämiensä ih-
misryhmien tasa-arvokäy-
töstä ja ”Hoivaava vanhem-
pi”, joka ymmärtää ja puolus-
taa kaikkien ihmisarvoa ja 
-oikeuksia. Nämä kaksi ryh-
mää pitävät toisiaan outoina 
ja ääliömäisinä. Johanna 
Korhonen tarjoaa vastauksia 
siihen, miten ihmisten ajat-
telun syvärakenteet ohjaavat 
näkemysten muodostamista 
ja mitä hän voi tehdä taipu-
mukselleen hahmottaa mo-
niulotteiset asiat kaksijakoi-
sesti.

joka otti teksteissään kainos-
telematta kantaa ajankohtai-
siin aiheisiin. Hän kirjoitti 
kaupungistumisesta, naisen 
asemasta ja tasa-arvosta, hy-
vinvointivaltion muodostu-
misesta ja perhe-elämän ar-
kisista ongelmista. Tytär 
Laura Kolbe kuvaa teokses-
saan äitiään toimittajana, äi-
tinä ja vaimona avioliitossa, 
joka muuttui onnelasta per-
hehelvetiksi. Piin jutut olivat 
aineksia, jotka osaltaan muo-
vasivat Suomea.  Se on myös 
kertomus äidin ja tyttären 
suhteesta. Arjen asioissa bo-
heeminpuoleisen äidin rin-
nalla tyttären osaksi lankesi 
järjestyksen ylläpito ja asiois-
ta huolehtiminen.

teitaan ja on siksi hukassa it-
sensä kanssa. Teos on hyvä 
työkalu myös Kamalat äidit ja 
Voimasisko -ryhmille.

tuntijoita ja lukemalla kirjal-
lisuutta. Miltei 500-sivuiseen 
kirjaan on koottu valtavan 
kiinnostavaa materiaalia ih-
miselämän heikoista kohdis-
ta. Lapsena saatu hoiva, gee-
nit, lääkitys ja muut seikat 
osoittavat, että ruumis ja 
mieli eivät toimi erillisinä. 
Aivot ovat muovautuva elin. 
Ajatuksia muokkaamalla voi-
daan korjata aikaisemmin 
tehtyä vahinkoa. Altistavat 
geenitkään eivät ole kohtalo!

”Irti sosiaalisesta jännittä-
misestä” on Duodecimin jul-
kaisema itsehoito-opas, jonka 
harjoitteiden avulla voi pyrkiä 
irti erilaisista sosiaalisten ti-
lanteiden pelosta. Erityisen 
tärkeää on tunnistaa epärea-
listisen suuri huoli tulemises-
ta toisten arvioimaksi. 

Nykyajan nainen. 
Laura Kolbe. 
Kirjapaja

Toimittaja Pirkko Kolbe 
tunnettiin Helsingin Sano-
mien teräväkynäisenä Piinä, 

Mieletön fi ilis. 
Raisa Cacciatore, 
Max Karukivi. 
Tammi

”Mieletön fiilis. Hyvän mielen 
käsikirja” on nuorille itselleen 
suunnattu tuhti opaskirja 
tunteiden maailmaan, josta 
aikuinenkin voi saada paljon 
viisautta itselleen. Suomalai-
sen kasvatusperinteen heik-
ko kohtahan on ollut lapsen 
jättäminen yksin tunnemyrs-
kyynsä. Vanhemmalta on yk-
sinkertaisesti puuttunut tai-
to ja ymmärrys siitä, mitä lap-
sen suurten tunteiden kans-
sa on tehtävä. Pieni lapsi ei 
osaa rauhoittaa itseään! Rat-
kaisuna on ollut pyrkimys 
vaientaa lapsi vaikka väkival-
loin tai jättää hänet huomiot-
ta. Lapsi ei myöskään itsek-
seen opi tunnistamaan tun-

Hiljaisissa on voimaa. 
Sylvia Löhken. 
Into

30–50 prosenttia ihmisistä 
on introvertteja, Suomessa 
kenties enemmän. Sylvia 
Löh kenin teos ”Hiljaisissa 
on voimaa! Miten introvertti 
pärjää ekstroverttien maail-
massa” sisältää käytännön 
ohjeita ja rohkaisua introver-
teille, joita vaivaa helposti 
alemmuuden tunne suhtees-
sa itsevarman oloisiin ekst-
rovertteihin. Kirja paljastaa 
lukijalle 10 ydinvahvuutta ja 
miten hyödyntää niitä, 10 
suurinta estettä ja miten voit-
taa ne sekä miten olla hyvä 
verkostoituja, neuvottelija, 
esiintyjä ja keskustelija.

Anne Lagerstedt

Pelosta sekaisin. 
Scott Stossel. 
WSOY

Irti sosiaalisesta 
jännittämisestä. 
Stenberg Koivisto, 
Saiho, Pihlaja, Halme, 
Helkavaara, Joffe, 
Holi. 
Duodecim
”Pelosta sekaisin – Yhden 
miehen matka ahdistunei-
suuden ytimeen” on raa’an 
paljas kuvaus tekijän, Scott 
Stosselin omasta elämästä 
samaan tapaan kuin oli 
Andrew Solomonin teos 
omasta masennuksestaan 
(Keskipäivän demoni, Tam-
mi 2002). Stossel kärsii ää-
rimmäisestä ahdistuksesta ja 
paniikkihäiriöstä. Se ilmenee 
kuolemanpelkona arjen kes-
kellä. Hän alkoi tutkia taudin 
perimmäistä olemusta ja his-
toriaa haastattelemalla asian-



Maailman 
rukouspäivä 

2017
“Katsotko 

karsaasti sitä, 
että olen hyvä?”


