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NNKY-liikkeen pehmeänkova ydin 

NNKY on tyttöjen ja naisten liike, jossa naiset itse toimivat ja vaikut-
tavat. Tämä kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö sai minut kiinnos-
tumaan järjestöstä, jolla on pitkä historia niin Suomessa kuin maail-
malla. 

Nykyinen Hotelli Helka, kivitalo Helsingin keskustassa, on suomalaisten 
naisten rakennuttama turvallinen tila 1920-luvulta alkaen. Se oli hurjan hieno 
saavutus tuon ajan naisilta.

Pitkän matkan kuljettuaan monet järjestöt natisevat liitoksissaan ja uudel-
leenarvioivat tehtäväänsä nyky-Suomessa, kun mm. sosiaalinen media mahdol-
listaa pop-up-tapahtumat ja kaveriporukoiden omannäköisen toiminnan. Mikä 
voisi olla meidän aikamme ”kivitalo”, hienon NNKY-liikkeen rooli muuttuvassa 
yhteiskunnassa?

Erilaisissa yhteiskunnan murroksissa NNKY-lii-
ke on puolustanut tyttöjen ja naisten oikeuksia. Liik-
keen kansainvälisyys ja toiminta kehittyvissä maissa 
on minulle tärkeää, ja uskon, että se on suuri voima-
vara. Kansainväliset verkostot ja rajat ylittävät ystä-
vyyssuhteet ovat kullan arvoisia ja niitä NNKY-liike 
tarjoaa. Emme myöskään voi rajoittua edistämään tyt-
töjen ja naisten oikeuksia ja tasa-arvoa vain omassa maassamme vaan oikeuden-
mukaisuuden on ulotuttava maailman köyhimpiin ja heikoimmassa asemassa 
oleviin naisiin. 

Kristillisyys ja ekumeenisuus läpäisevät NNKY-liikkeen 
aidolla tavalla ja kanavoituvat teoiksi. Kristillisen ihmis-
käsityksen mukaan jokainen ihminen on arvokas, Ju-
malan luoma yksilö. Jokaisella tytöllä ja naisella on oi-
keus omanarvontuntoon, omaan kehoonsa, omiin pää-
määriin ja kehittymiseen aktiiviseksi toimijaksi ja vai-
kuttajaksi. Eikö juuri tästä ole kyse voimaantumises-
sa, joka on NNKY-liikkeen pehmeänkovaa ydintä? 

Tytöt ja naiset, innolla lähden kanssanne liikkeelle 
tunnistamaan liikkeemme vahvuuksia, luomaan uutta 
ja kutsumaan erilaisia nuoria naisia toimimaan oikeu-
denmukaisen ja tasa-arvoisen maailman eteen. Läh-
tekäämme liikkeelle!

Anne Pönni
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

Mikä voisi olla 
meidän aikamme 
”kivitalo”?

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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Näkyvä Nainen 2017 
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. 
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Hotelli Helka sai ensimmäistä 
kertaa historiansa aikana TripAd-
visorin Traveller’s Choice -palkin-
non. Koko Suomessa Hotelli Hel-
ka on Suomen 25 parhaan hotellin 
joukossa sijalla 17 ja palvelun osal-
ta sijalla 24! 

”Traveller’s Choice -palkinto on 
korkein TripAdvisorin myöntämä 
kunnianosoitus – yrityksenne on 
siis poikkeuksellisen hyvä. Hotel-
lisi kuuluu miljoonien matkailijoi-
den arvosteluiden ja mielipiteiden 
perusteella parhaan prosentin 
joukkoon”, palkinnon tekstissä to-
detaan. 

Hotelli Helka on vuoden 2017 
Travellers’ Choise -voittajia

Pohjoismaiset NNKY/NMKY:t miettivät vakavina tulevaisuutta. Pyrkimyksenä on opetella, miten yhdessä voitaisiin siirtyä totutusta 
itsenäisyydestä keskinäiseen riippuvuuteen ja murtaa vanhaa kulttuuria siltä osin, mikä ei enää toimi.

Uutiset
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”Hyvä maine on
järjestöjemme 
vahvuus.”

Pohjoismaisten NNKY-NM-
KY-puheenjohtajien ja pääsih-
teerien kokous tammikuussa 
huokui elinvoimaa.  Logomuu-

tosten, rakentamisen ja muun toimin-
nan lisäksi on tehtävä päätöksiä siitä, 
mitä ei tehdä. Onko mahdollista ajatel-
la, että kymmenen vuoden päästä olisi 
saavutettavissa yhteinen näkemys?

Norja lisää matalan 
kynnyksen paikkoja
Norjan KFUK-KFUM on lisännyt yh-
teistyötä luterilaisen kirkon kanssa. Yh-
distyksellä on neljä omaa kansan-
opistoa ja viisi yhteistyöopistoa, joiden 
kehittäminen on tärkeää. Muutoksen 
talo -toimitilat seuraavat Tukholman 
Fryshusetin esimerkkiä. Ne ovat nuo-
rille suunnattuja matalan kynnyksen 
paikkoja, joita on muodostettu Hauge-
sundiin, Osloon, Trondheimiin ja Ber-
geniin. Haaveena on rakentaa sellainen 
jopa Huippuvuorille. Toimitilat hoide-
taan osittain omalla rahoituksella ja 
paikallisella tuella yhteisen mallin mu-
kaan. Keskusjärjestö toimii edelleen 
kaikkien järjestöön töihin palkattujen 
työnantajana. 

Islantiin uusi päämaja
Islannin KFUK-KFUM on edelleen hy-
vin tunnettu järjestö, jonka leireille 
osallistuu 250 lasta vuosittain. Poh-
joismaiselle leirille 2017 on jo ensim-

mäiset ilmoittautumiset saatu Färsaa-
rilta. Ikäluokasta 50 % osallistuu rip-
pikouluun KFUM:issa. ”Emme ole ur-
heilu emmekä partio... olemme kris-
tillinen liike.” Hyvä maine on järjestö-
jemme vahvuus. Jäsenyys missä tahan-
sa paikallisessa yhdistyksessä oikeut-
taa palveluun ja jäsenyyteen kaikissa 
paikallisyhdistyksissä. Jäsen on kan-
sallisen yhdistyksen suora jäsen. 

  Keskustoimiston talo Reykjavikis-
sa kärsi pahasta homevauriosta. Pää-
rakennuksen suunnittelu on vielä kes-
ken, mutta vanha rakennus on jo pu-
rettu, sillä sitä ei voi osittain uudistaa.

Tanska julkaisi 
uuden laulukirjan
Tanskan KFUK-KFUM keskittyy pai-
kallisyhdistysten tukemiseen, joiden 
erityinen painopiste on maan itäosas-
sa. Kansainvälinen toiminta puolestaan 
keskittyy kahdenväliseen, erityisesti 
nuorisovaihtoon. Yhdistys on myös jul-
kaissut hienon laulukirjan, joka on 

muotoiltu erityisesti efterskole-nuoril-
le (efterskole on sisäoppilaitosmainen 
kymppiluokka).

Ruotsi rakentaa 
uutta organisaatiota
Ruotsin KFUK-KFUM:ssa on 55 000 jä-
sentä, jotka kuuluvat paikallisiin eri jär-
jestöihin, joista on nyt luotu uusi orga-
nisaatio. Prosessi on kestänyt noin 15 
vuotta. Urheilutoiminnan haasteena on 
kysymys: mihin kaikkeen pitää maksaa 
jäsenmaksu. Onko siis järkevää olla 
oma urheilujärjestö?

YMCA FINLAND 
tunnetummaksi
Suomen NMKY eli nykyisin YMCA 
FINLAND miettii nyt kahdeksan hen-
gen keskustoimistossaan, mikä on kes-
kustoimiston rooli. Yhdistysrekisteri 
sulki 22 paikallisyhdistystä, koska niis-
sä ei ollut vuosikymmeneen toimintaa. 
Jäljellä on noin 40 toimivaa yhdistystä. 
YMCA FINLAND on teettänyt myös 
tutkimuksen yhdistyksen tunnettuu-
desta: ”Koska ei tiedetä, mitä teemme, 
meistä ajatellaan negatiivisesti”. Kol-
men vuoden suunnitelma tunnettuus-
kampanjaksi on valmiina, sisältäen 
mm. leff abannerin. Ulkoministeriö on 
myöntänyt yhdistykselle 620 000 € 
Itä-Libanonin syyrialaispakolaisten 
kanssa tehtävään työhön. 

Pirjo-Liisa Penttinen

Pohjoismainen NNKY/NMKY

Tarmolla eteenpäin

Onneksi olkoon 
ja kiitos, Hotelli 
Helkan johto, 

henkilöstö 
ja NNKY!

MRP-tilaisuus Helsingissä
Kaikuja Filippiineiltä

Iris Rajamaa emännöi Suomen Maailman rukouspäivän komite-
an järjestämää Maailman rukouspäivää 3.3. Helsingin metodis-
tiseurakunnan kirkossa. Muualla Suomessa Maailman rukous-
päivän tilaisuuksia järjestettiin tänä vuonna mm. Helsingissä, Jy-
väskylässä, Tampereella, Sysmässä ja Kuopiossa.

Hartauden raamatunlukukappaleen viinitarhan isännästä (Matt. 
20:1–16) luki Liisa Tojkander (vas.) ja työryhmä esitti tarinan pan-
tomiimina. Rosanna Christiansson ja Kati Kivestö valittavat palk-
kansa pienuutta ”isännälle” Aleksandra Vaherille.

◀ 4  NÄKYVÄ NAINEN

Tilaisuuden kruunasi loistava muusikkojen osuus. Laulajana toi-
mi Erika Niemelä, huilistina Aleksandra Vaher ja viulistina Me-
ri-Sofi a Lakopoulos. Pianolla säesti MRP-komitean jäsen Natas-
ha Vaalgamaa. 
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”Arjen ei pitäisi viedä 
voimia vaan antaa 
niitä. Jokainen päivä 
on Jumalan luoma 
mahdollisuus. Arki 
on aika, jossa elämä 
tapahtuu, ei vain kesällä 
tai lomilla.”

Henrika Hyttinen (27) val-
mistuu tänä keväänä so-
sionomi-diakoniksi. Opis-
kelun, työn ja ihmissuhtei-

den yhteensovittaminen on haastavaa, 
mutta Henrika on löytänyt keinot, joi-
den avulla hän jaksaa. Henrika ulkoi-
lee ahkerasti koiransa Nelsonin kans-
sa, lukee paljon, joogaa ja näkee ystä-
viään usein. 

– Koira auttaa ulkoilemaan säännöl-
lisesti. Koira antaa ansaitsematonta 
rakkautta, jota ihminen ei aina kykene 
antamaan, Henrika kertoo. 

ta, jotka pitää tehdä, ja jokaiselle työ-
päivälle on oma listansa. Henrika on 
huomannut, että ihmisillä on taipumus 
ajaa itsensä stressaaviin tilanteisiin. Jo-
kaiselle tekisi hyvää oppia sanomaan 
joskus ei, ja oppia olemaan paikallaan. 

Henrika pyrkii hiljentymään joka 
päivä ainakin puolen tunnin ajan. Raa-
matun lukeminen tai mietiskely sovel-
tuvat rauhoittumiseen ja tuovat voimaa 
myös pahoihin päiviin. 

– Kun muistaa, että Jumala kantaa, 
saa voimia jatkaa. Yksinään ei tulisi ke-
nenkään joutua jaksamaan. 

Kotimatkoilla Henrika kuuntelee 
hengellistä musiikkia; se erottaa hyvin 
työnteon ja vapaa-ajan.

– Kun on todella kiire koko ajan, tun-
tee kehonsa aaltoilevan. Keskittymällä 
olemaan läsnä, vaikka metrossakin, voi 
katsella ympärilleen ja todella nähdä 
muut ihmiset. Metrossakin voi tapahtua 
merkittäviä kohtaamisia.

Uskomalla itseensä voi rakentaa elä-
män, josta nauttii. – Uskaltamalla voit 
olla oman elämäsi päähenkilö. Kun te-
kee jotain intohimoisesti, sille löytyy 
myös aikaa ja tilaa elämästä. Vaikka 
kaikki suunnitelmat ja unelmat eivät 
toteudukaan, voi ihminen silti olla 
oman elämänsä ohjaaja. Sinä pystyt ja 
sinä riität, oli tilanne mikä tahansa, 
Henrika kannustaa.

Päivi Hellemaa, Kirsi Hyvönen, 
Viivi Karvanen, Anna Liisa Karjalainen

Luomakuntaleiri 
12–17-vuotiaille 
tytöille 
 Lumoudu Lapin luonnosta luo-
makuntaleirillä 1.–5..2017. Läh-
demme Helsingistä kohti Lappia, ja 
perillä Muoniossa, Jerisjärvellä ma-
joitumme Tunturikeimiöllä, mistä 
teemme päivävaelluksia tuntureil-
le. Iltoja vietämme leiritunnelmis-
sa saunoen, uiden ja paistaen lettu-
ja aidossa kodassa. 

Leiri on tarkoitettu 12–17-vuo-
tiaille tytöille. Myös alle 12-vuoti-
aat voivat osallistua ”äiti & tytär 
yhdessä”. 

Leirin hinta 250 €/hlö, sis. kul-
jetukset, ohjelman, ruuat ja vakuu-
tuksen. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
leena.vilkka@hnnky.fi , 
Helsingin NNKY, 
puh. 044 594 4528, 
mukaan mahtuu 20 osallistujaa. 

Arki ja pysähtyminen 
antavat voimaa

Viisi vuotta sitten Henrika ym-
märsi olevansa itse vastuussa omas-
ta hyvinvoinnistaan. Se oli hänelle 
suuri oivallus ja hän alkoi käydä 
kuntosalilla. 

Ole se muutos, 
jonka haluat nähdä
Sosiaalisena ihmisenä, sosiaalisessa 
työssä ihmisiä on koko ajan ympärillä. 
Joogasta Henrika on löytänyt keinon 
rauhoittua ja olla yksin kuunnellen 
omaa kehoaan ja nauttien omasta ajas-
ta. Ystävistä Henrika ammentaa voi-
maa: ystävät ovat hänelle todella tärkei-
tä työn rinnalle.

Henrika on nähnyt monien kamp-
pailevan arjessa jaksamisen ja selviyty-
misen kanssa. Silloin pienetkin muu-
tokset arjessa voivat vaikuttaa elämän-
laatuun huomattavalla tavalla. Muutok-
set tapahtuvat vähitellen, pienetkin as-
keleet ovat askeleita eteenpäin. Tämän 
takia motto ”ole se muutos, jonka ha-
luat nähdä” on Henrikalle totta. Kun 
on nähnyt muutoksen itsessään, uskal-
taa motivoida muitakin.

Omalle persoonalle sopiva työ 
Haastava työharjoittelu sai Henrikan 
ymmärtämään, että jotkut työt sopivat 
paremmin hänen persoonalleen ja toi-
set eivät ollenkaan.

– Pitää vahvistaa omia hyviä ominai-
suuksiaan. On tärkeää, ettei yritä liikaa 
mukautua, vaan uskaltaa olla oma itsen-
sä. Jokaiselle persoonalle löytyy sopiva 
työ. Vastoinkäymisistä ja huonoista ko-
kemuksista voi oppia paljon.

Henrika kokee Jumalan kutsuneen 
hänet diakonin työhön, ja koulutus on 
osa sitä matkaa. Koulu, kaverit ja har-
joittelut ovat vahvistaneet uskoa sii-
hen, että asiat tapahtuvat niin kuin nii-
den pitääkin tapahtua.

”You bring your 
weather to the picnic” 
Asioiden paljous stressaa joskus Henri-
kaa. Hän kirjoittaa itselleen listoja asiois-

info
Kuka: Henrika Hyttinen, 27

Koti: Helsinki, kohta Porvoo

Opinnot: sosionomi-diakoni

Työ: diakoni (osa-aik.) 
Matteuksen seurakunnassa Helsingissä 

Perhe: kihlattu ja koira Nelson

Harrastukset: jooga, ystävät, 
lukeminen ja ulkoilu Nelsonin kanssa

Henrika Hyttiselle ovat ystävät todella
tärkeitä. Heille on kiva tarjota vaikkapa 
brunssi kotona.

Henrika vie koiraansa Nelsonia tämän 
lempipuistoon Paavalin kirkon edessä 
Helsingissä. Koira auttaa ulkoilemaan 
säännöllisesti ja tarjoaa suurta rakkautta.
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Jag sitter en februa-
rikväll på Club Apollo 
vid Mannerheimvägen 
i Helsingfors med min 

7 åriga mamma Pirkko. Vi 
följer med Finlands World 
Vision kampanj ”Rädda snip-
pan – stoppa könsstymp-
ningen. Pelasta pimppi – seis 
silpomiselle”. Och så säger 
hon något lakoniskt: – Ja, 
blir den bortskuren – klito-
ris – så är den där i skräpkor-
gen. En kvinna kan inte få 
den tillbaka.

Rädslan för fria 
och njutande kvinnor
Så är det ju. Den växer inte 
fram på nytt. Den märkliga 
kroppsdelen som 3 miljoner 
fl ickor årligen riskerar få 
bortskuren. För att traditio-
nen påbjuder. För att alla är 
omskurna och annorlunda-
skap stöter ut dig ur ditt folk. 
För att kvinnorna i byn vill 
ha kvar sitt statusuppdrag. 
För att männen i byn vill ha 
kvar alla festligheter kring 
könsstympnings ceremonin. 
För att rädslan är stor för fria 
och njutande kvinnor, de 
uppfattas som promiskuösa. 
Och det få vet, är att det 
fi nns ett direkt samband 
mellan svåra förlossningar 
och död för både moder och 
barn och könsstympningen. 
Därtill är det svårt att men-
struera, det är smärtsamt 

KFUK

Självkraft och själsstyrka
Etsimme vapaaehtoisia 
Maailma kylässä 
-festivaalille 

Att känna sig bemyndigad till sin egen 
styrka och till sin egen kropp, tycker jag 
hör ihop. det som på engelska kallas 
för “empowering” – har mycket med 
växtkraft att göra, alltså att erfara en 
inre och yttre upprättelse av egenvärde, 
både personligt och i strukturerna.

 Tule esittelemään NN-
KY:n toimintaa Maailma ky-
lässä -festivaalille Helsinkiin 
27.–2.5.2017. Maailma kyläs-
sä on poikkitaiteellinen kult-
tuurifestivaali, järjestöjen 
messutapahtuma sekä ajan-
kohtaisten aiheiden keskus-
teluareena. Festivaalikävijöi-
tä on vuosittain noin 0 000.

Esittelypisteemme sijait-
see suuressa järjestöjen tel-
tassa, joka on avoinna lauan-
taina 27.5. klo 11–21 ja sun-
nuntaina 2.5. klo 11–19. Toi-
veenamme on, että voisit ol-
la vapaaehtoisena esittely-
pisteellämme molempina 
päivinä.

Pääkaupunkiseudun ul-
kopuolelta saapuville NN-
KY:n vapaaehtoisille järjes-
tämme majoituksen Hotelli 
Helkassa ja korvaamme mat-
kustusohjesäännön mukai-
set matkakulut. Uusille va-
paaehtoisille järjestämme 

tarvittaessa pienimuotoisen 
perehdytyksen liiton toimis-
tolla ennen festivaalia. 

Ilmoittaudu vapaaehtoi-
seksi ja varaa omat päivys-
tysvuorosi kotisivuillamme 
www.ywca.fi . Lisätietoja: 
Mari Hyttinen, mari.hytti-
nen@ywca.fi , p. 050 588 
6845. 

Det fi nns ett direkt samband mellan könsstympningen och svåra 
förlossningar och död för både moder och barn. 3 miljoner fl ickor 
årligen riskerar få den märkliga kroppsdelen bortskuren. 

och unket. För att inte tala 
om att ha ett intimliv som 
innebär njutning och tillit. 

Specifi kt om det här be-
rättar den nästan mytom-
spunna unga fotografen Me-
eri Koutaniemi som doku-
menterat kvinnors köns-
stympning i Kenya. Hon tar 
faktiskt en man som exem-
pel – Emanuel, vars äkten-
skap med omskuren kvinna 
kraschade, varefter han gif-
te om sig med en icke om-
skuren kvinna. Nu ambule-
rar han enligt Koutaniemi i 
bygden, med sitt glädjebud-
skap åt sina ödesbröder. 
”Kvinnans klitoris är man-
nens glädje”. Solidariteten 
växer.

Hur slita sig fri från 
en förtryckande 
tradition?
Så vad för slags livgivande 
upprättelse – empowering – 
behövs det för att slita sig fri 
från en förtryckande kollek-
tiv tradition och t.ex. fl y till 
ett skyddshem för fl ickor? 
Hur mycket krävs det av 
själsstyrka för att lämna he-
la din släkt, för att rädda din 
kropp? Allt fl er fl ickor klarar 
av den här radikala omstruk-
tureringen av vardagen. Men 
allt fl er behöver inte heller 
göra en så radikal ändring i 
livet. För de upprättande 
strukturerna i kollektivet har 

börjat gro och egenstyrkan 
får sitt stöd av att miljön 
blir vänligare mot fl ick-
kroppen och kvinnokrop-
pen. 

Samtidigt skapas nya 
ceremonier, nya sånger och 
nya danser som kompen-
serar borttagandet av kli-
toris och blygdläppar, de 
får sitta kvar. Samlivet 
fungerar bättre, förloss-
ningarna och menstiderna 
kan innebära förväntning 
och harmoni istället för 
skräck och plåga. Men jag 
undrar var den afrikanska 
kontinentens missionärer 
genom århundradena haft 
sina näsor egentligen? För 
djupt i andaktslitteraturen 
kanske, hur är det möjligt 
att det ännu fi nns köns-
stympning i både islamska 
och kristna miljöer, trots 
att varkendera religionen 
kräver något så inhumant?

Att dansa och 
spritta av livslust
Och den fråga för mig till-
baka till funderingen om 
att egenstyrka och egen-
kraft, inte handlar om 
mentala prestationer, utan 
är anknuten till vår fysis-
ka kropp och den omgiv-
ning vi är i med våra krop-
par. Det behövs så lite för 
att kroppen ska gråta och 
krympa i egenvärde, men 
varje uppbygglig handling 
av glädje och uppmuntran 
kan få henne att dansa och 
spritta av livslust. 

Här går mina tankar till 
vardagen i Finland. Jag sit-
ter med en färsk forsk-
ningsrapport i min hand 
från USA, som belyser hur 
acceptansen och legalise-
ringen av samkönade äk-
tenskap på några år mins-
kat på självmorden bland 

regnbågsunga med 20 %. 
Det handlar också om ett 
paradigmskifte i männis-
kors medvetande, simul-
tant med statliga och 
kyrkliga strukturer, som 
från att ha nedvärderat de 
faktorer som ger männis-
kan hälsa och harmoni, nu 
upprättar och tillför styr-
ka och rätt att njuta av li-
vet, av kroppsjälen och av 
sina relationsband utan 
skam. Ungdomar behöver 
inte fl y från sina föräldrar 
och bo på gatan, förskjut-
na och oälskade.

 
Som tur är, kan 
kärleken växa 
fram på nytt
Solidariteten växer även i 
fråga om sexuell mångfald. 
Och våren 2017 är vi där 
även i vårt självständiga 
Finland. I kölvattnet av att 
de homosexuella kvinnor-
nas och männens integri-
tet upprättas och erkänns 
till jämlikt existensberät-
tigande med majoriteten, 
läker såret som läckt ut he-
la kollektivets krafter. För 
i ett samfund, i en försam-
ling eller i en stat där en 
minoritet är utsatt för ma-
joritetens nedlåtande sär-
behandling, kan aldrig 
livsglädjen blomstra helt 
och hållet. Om vi inte för-
mår stöda varandra i upp-
rättelse av integritet, svi-
ker vi också oss själva och 
våra möjligheter att känna 
oss helt och fullt berättiga-
de, vår andlighet skrump-
nar och vi blir kulisser ut-
an djup. Eller som Nya tes-
tamentet säger det, ”utan 
kärlek är du bara en skräl-
lande cymbal”. Som tur är, 
kan kärleken växa fram på 
nytt. 

Monika Pensar

Tervetuloa mukaan festivaali-
tunnelmaan ja iloiseen NN-
KY:n esittelyporukkaan!
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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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Pääsiäinen sijoittuu kalenteris-
sa maalis–huhtikuulle. Pää-
siäistä vietetään aina kevätpäi-
väntasausta seuraavan täyden 

kuun jälkeisenä sunnuntaina.
Mutta miksi pääsiäistä vietetään-

kään ja miten sen vietto on muuttunut 
vuosien saatossa?

Pääsiäistä vietetään Jeesuksen ylös-
nousemuksen kunniaksi ja se on tär-
kein kristillinen juhla, sillä ylösnouse-
mus on kristillisen uskon ydinkohtia. 
Pääsiäistä edeltää useissa kirkoissa pal-
musunnuntaista alkava hiljainen viik-
ko, joka kuvaa Jeesuksen kärsimystä. 
Hiljainen viikko huipentuu pitkäper-
jantaihin, jolloin Jeesus ristiinnaulit-
tiin. Varsinainen pääsiäinen alkaa pää-
siäissunnuntaista, jolloin kristityt juh-
livat Jeesuksen ylösnousemusta. Toise-
na pääsiäispäivänä Jeesus ilmestyi ope-
tuslapsille ja joillekin naisille.

Pääsiäisen vietto
Pääsiäisen perinteitä ovat pääsiäismu-
nat, vitsat ja rairuohot sekä pääsiäis-
ruoat. Perinteisiä pääsiäisruokia ovat 
mämmi, kananmunat ja lammas. Ny-
kyään suomalaisiin pääsiäisruokiin 
kuuluu myös ortodokseilta peräisin 
oleva pasha.

Kevätpäiväntasauksen jälkeen valo 
voittaa pimeyden ja lämpö kylmyyden. 
Elämä voittaa kuoleman. Nykyiseen 
pääsiäiseen liittyykin keväisen luonnon 
herättämiä elämän vertauskuvia. Näi-
tä ovat muun muassa narsissit, rairuo-
ho, pääsiäistiput ja kanit. Pääsiäispuput 
liittyvät hedelmällisinä eläiminä pää-
siäisyön jumalanpalveluksessa raama-
tunlukuun, jossa sanotaan, että lisään-
tykää ja täyttäkää maa. Pajunkissat ovat 

Pääsiäisen 
kristillinen vietto
Monet kalenterivuoden juhlat ja pyhät ovat Raamatusta 
peräisin. Pääsiäinen on suurin ja vanhin kristillinen juhla, 
sitä on vietetty 100-luvulta lähtien. 

kevään ensimmäinen kasvun merkki ja 
pohjoinen korvike palmunoksille.

Pajun kukintoja eli pajunkissoja käy-
tetään virpomisvitsoina. Pääsiäismu-
na taas kuvastaa hedelmällisyyttä ja 
kasvua.

”Virvon varvon, tuoreeks’ terveeks’, 
tulevaks’ vuodeks’, vitsa sulle, palkka 
mulle!” Virvonta on alun perin tehty 
Jeesuksen matkan ja palmulehväter-
vehdyksen muistoksi. Se on toiminut 
siunauksena, terveyden tuojana ja pa-
han karkottajana. Nykyisin lapset vir-
povat palmusunnuntaina noidiksi tai 

muiksi pääsiäishahmoiksi pukeutunei-
na saaden palkkioksi makeisia tai vas-
taavaa. Ortodokseja tämä uusperinne 
pukeutua palmusunnuntaina noidiksi 
harmittaa, sillä virpomisella ei ole mi-
tään tekemistä noituuden kanssa. 

Trulleja ja pääsiäiskokkoja
Pääsiäisnoitien perinne on peräisin his-
toriasta, jolloin ajateltiin, että pääsiäis-
noidat eli trullit ovat pahantahtoisia 
olentoja. Trulleina toimivat yhteisöstä 
syrjäytyneet naiset, jotka ilmaisivat 
naapureitaan kohtaan tuntemaansa ka-
teutta. Tuolloin uskottiin, että pitkä-
perjantain ja pääsiäissunnuntain väli-
senä lankalauantaina Jumalan suojele-
va vaikutus oli pienimmillään ja silloin 
noidat pääsivät mellastamaan maail-
massa. Tämän vuoksi lankalauantaina 
pelättiin noitia ja pahan karkottami-
seksi poltettiin pääsiäiskokkoja.

Muita perinteitä ovat pääsiäisnäytel-
mät ja pääsiäisvaellukset. Näitä on esi-
tetty Suomessa 1970-luvulta lähtien. 
Yleisö voi osallistua Kristuksen kärsi-
myskertomukseen.

Pääsiäisyönä järjestetään messu. Se 
on seuraavan aamun jumalanpalveluk-
sen ohella tärkeimpiä jumalanpalveluk-
sia. Toisena pääsiäispäivänä muistel-
laan Jeesuksen kohtaamisia opetuslas-
ten kanssa, jossa he saavat todeta, että 
Jeesus elää eikä ole mikään aave.  

Merkitys katoamassa?
Kirkkohallituksessa ollaan huolissaan sii-
tä, etteivät suomalaiset enää tiedä, miksi 
monia uskonnollisia juhlapyhiä vietetään. 
Kirkkohallituksen jumalanpalveluselä-
män ja musiikkitoiminnan yksikön joh-
taja Kai Vahtola arvioi, että pyhäpäivien 

Kananmuna symboloi uskoa ikuiseen 
elämään. Munan kuori viittaa Kristuksen 
kalliohautaan. Suklaamunan sisällä 
oleva yllätys viittaa iloiseen yllätykseen 
Vapahtajan haudalla pääsiäisaamuna.

Pääsiäisen aikaan tervehditään sanomalla ”Kristus nousi kuolleista” 
ja siihen vastataan: ”Totisesti nousi”.

merkityksen hämärtyminen köyhdyttää 
suomalaista juhlaperinnettä. 

– Vaikuttaa siltä, että juhlaperin-
teemme on viime vuosina keskittynyt 
yhä enemmän suuriin juhlapäiviin, joi-
den sisällöstä ollaan vielä tietoisia. 
Kirkkovuoden teemallinen vivahteik-
kuus ja moni-ilmeisyys ovat sitä mukaa 
kaventuneet. Kysymys heijastaa ylei-
simminkin nykyistä kulttuurista tilan-
nettamme, jossa vain muutamat suuret 
teemat tuntuvat pysyvän elossa ja vä-
rikylläisyys ja moni-ilmeisyys uhkaa-
vat kadota, Vahtola sanoo.

Muista juhlia ja huilia
Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja 
Kimmo Ketola harmittelee arjen ja py-
hän sekoittumista. Kulttuurinen ero 
liudentuu ja heikentää pyhäpäivän käyt-
töä muihin tarkoituksiin kuin näihin 
arkisiin asioihin, hän sanoo.

Ehkä Ketola on huolissaan aiheesta. 
Juhlista on tullut pikemmin arkisia va-
paapäiviä, jolloin on aikaa tehdä sitä 
kaikkea, mitä ei arkisin ehdi. Ja yhä use-
ammat joutuvat viettämään juhlapäi-
vänsä työssä, jolloin juhlan hyöty jää 
pelkästään rahalliseksi. Tämä kuuluu 
aikaamme, jossa tehokkuus ja tulos 
merkitsevät.

Ehkä Jumala on luonut juhlapyhät sen 
vuoksi, että me ihmiset saisimme leväh-
tää kiireisen arjen keskellä keräten sekä 
fyysisiä että henkisiä voimia. Haastam-
me sinut lukija, relaa vähän enemmän.

Noora Vuorinen ja 
Emilia Saraste 

Pääsiäistä 
vietetään aina 
kevätpäiväntasausta 
seuraavan täyden 
kuun jälkeisenä 
sunnuntaina.
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Ensimmäinen pelastumisemme 
on se, että Kristus kuolemal-
laan pelasti meidät kuolemal-
ta. Kirkon Jumala-yhteydessä 

me olemme yhteydessä paitsi toinen 
toistemme, myös jo poisnukkuneiden 
ihmisten kanssa. Vaikka fyysinen kuo-
lema vaikuttaa kaiken lopulta, se ei si-
tä ole, sillä kristityt ovat yhtä Kristuk-
sen ylösnousseessa ruumiissa. Jumala 
loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisuudek-
seen, ihmisen sielu ikävöi Jumalaa ja 
kaipaa yhdistymistä hänen kanssaan.

Toinen pelastumisemme on sitä, et-
tä Jumalan armosta olemme kukin saa-
neet talentin, joka meidän on paitsi käy-
tettävä, myös annettava eteenpäin. Jo-
kaisella meistä on ikiomia kykyjä, talent-
teja, joita emme saisi ylenkatsoa. Mei-
dän jokaisen olisi käytettävä eli jaettava 
saamastamme hyvästä eteenpäin, olem-
mehan sen ansiotta saaneetkin.  Talent-
ti (kreik. talanton) on Babyloniasta tai 
Sumerista lähtöisin oleva muinainen, n. 
30-kiloinen massan yksikkö. Sen paino 
on aikoinaan vastannut amforan eli ve-
dellä täytetyn kaksikorvaisen kuljetus-
astian painoa eli se on ollut mittayksik-
kö. Talenttia on käytetty myös kultaan 
viittaavana rahayksikkönä.

Taivaallista ”salkunhoitoa”
Jeesus esittää vertauksen viimeisestä 
tuomiosta. On mies, joka on lähtemäs-
sä maasta pois ja jättää kaiken kolmel-
le palvelijalleen, joille annettiin eri suu-
ruinen määrä talentteja hoidettavak-
seen. Heidän isäntänsä muutti kauem-
mas, mutta kun palasi, hän vaatikin ti-
litystä talenteista. Yksi palvelijoista sai 
kolme talenttia, toinen kaksi ja kolmas 
yhden (Matt. 25:14–30). 

Antiikin Kreikassa Homeroksen ai-
kaan talentti oli suuri rahayksikkö, se 

Ortodoksinen pelastumiskäsitys:

Kaksinkertaisen pelastumisen loukossa?
Usko vai teot, usko ja teot, usko ilman tekoja?  
Kristuksen jalanjäljissä kulkijalle on välillä vaikea 
hahmottaa, miten kristityn tulee elää. Ortodoksisessa 
teologiassa tunnetaan ajatus kaksinkertaisesta  
pelastumisen loukosta. Mitä se on?

tarkoitti härän arvo kullassa, sen nyky-
arvoa on vaikea määrittää. Talentilla ei 
Raamatussa tarkoiteta siis henkilön ky-
kyä eikä lahjaa, ainoastaan suurinta ra-
hayksikköä – 6000 denaaria ja denaari 
puolestaan oli työmiehen päiväpalkka.

Nykyisessä suomen kielessä sanaa ta-
lentti käytetään synonyymina sanoille 
lahjakkuus, lahja, ominaisuus, kyky tai 
taito, joka voi olla myös vasta idullaan. 
Jokainen ihminen on “lahjakas”, onhan 
jokainen saanut lahjoja Jumalalta. Lah-
joja emme saisi kätkeä: “talenttia ei tu-
le kaivaa maahan, eikä lamppua pitää 
vakan alla”. Lahjat on otettava käyttöön, 
joten yksikin saamamme talentti tai lah-
ja, on mittaamattoman arvokas, sitä oli-
si arvostettava – eikä sen saisi antaa sur-
kastua käyttämättömänä.

Lainan hoitoehdot
Evankeliumin vertauksen mukaan meil-
le uskottu talentti on enemmänkin oi-
keastaan lainassa kuin meille lahjoitet-
tu.  Antajan pyytäessä lahjaansa takai-
sin, huomaamme, ettei lahja ollutkaan 
meidän omaisuuttamme. Talenttia ei ole 
tarkoitettu oman kunnian ja maineen 
kartuttamiseen, vaan käyttöä varten, tu-
leehan meidän tehdä siitä myös tili. Se 
on meillä lainassa sitä varten, että teki-
simme sillä isäntämme entistä rikkaam-
maksi. Lahjakkuutemme tulisi näin ol-
len kirkastaa Jumalaa ja Jumalan kun-
niaa. Me olemme lahjamme saaneet, em-
me ansainneet. Lahja voi tuntua myös 
taakalta, sillä ihminen on sidottu tähän 
lahjaansa. 

Talentti on toisinaan kuin risti, jota 
meidän on kannettava ja joka sitoo mei-
dät lahjan antajaan. Lahjojen antajan tul-
lessa katsomaan, mitä olemme saaneet 
aikaan, on mahdollista piilottaa ne ja pii-
loutua itsekin. Seurauksena voi olla tyy-

tymättömyys.  Lahjat on annettu käyt-
töä varten, vaikka ne meistä tuntuisivat 
miten vähäisiltä tai tavallisilta tahansa 
(Matt 25:14–30). Tilinteossa voimme sel-
vittää, millainen on oma osamme? Tu-
lemmeko Jumalan, lahjojemme antajan 
eteen kymmenen, neljän vai yhden ta-
lentin kanssa? 

Jumalalta saadut talentit ovat 
mittaamattoman arvokkaita, 
niiden ei saisi antaa surkastua 
käyttämättömänä. Samoin ei 
pitäisi kätkeä evankeliumiakaan. 
Kirkon tehtävä puolestaan on
voimaannuttaa meidät hoitamaan 
talenttimme parhaamme mukaan.

Käytä, älä jemmaa
Evankeliumissa isäntä antoi rahat kun-
kin palvelijan kykyjen ja lahjojen mu-
kaan. Mahdottomia keneltäkään meis-
tä ei siis vaadita: yhden talentin saanut 
ei olisi selvinnyt viidestä talentista, mut-
ta eihän sitä häneltä vaadittukaan. Kak-
si ensimmäistä palvelijaa onnistuivat 
kaksinkertaistamaan isäntänsä antaman 
rahan. Isäntä olisi hyväksynyt jopa alle 
yhden talentin summan viimeiseltä pal-
velijalta, jonka vika ei suinkaan ollut epä-
onnistuminen, vaan se, ettei hän edes 
yrittänyt. Talentti oli käyttöä varten, ei-
kä kätkettäväksi. Sama tilanne on evan-
keliumin kohdalla: sitäkään ei pidä kät-
keä (vertaa Matt 5:14–17).

Kolmannen palvelijan isännälleen 
lausumat sanat paljastavat, että hänel-
lä oli negatiivinen kuva isännästään. 

Koron ottamista pidettiin juutalaisuu-
dessa vääränä. Mooseksen lakihan kiel-
si koron ottamisen juutalaisilta, paka-
noilta koron ottaminen sen sijaan oli 
sallittua (2 Moos 22:24–25, 5 Moos 
23:20–21). 

Pidä huoli vain  
omista talenteistasi
Kun evankeliumissa on puhe ”rahan-
vaihtajista”, joiden pöytä oli Jerusalemin 
temppelin esipihalla (Matt 21:12) ja pal-
velijat saivat pitää hankkimansa talentit 
ja jopa annetun pääoman! Vertaus päät-
tyy vertauskuvaan kadotuksesta. Esillä 
on jako kahtia. Jumala ottaa viimeisellä 
tuomiolla huomioon itse kunkin mah-
dollisuudet vastaanottaa pelastava evan-
keliumi. Meidän ei tarvitse pelätä, että 
tuomio olisi epäoikeudenmukainen. 

Meidän tulee kysyä, mitä me teemme 
sillä evankeliumin sanalla, joka on meil-
le annettu – ei sitä, miksi kaikki ihmi-
set maailmassa eivät saaneet yhtä mon-
ta talenttia kuin me olemme saaneet. 
Ydin on muistaa, että meillä jokaisella 
on vastuu nimenomaan siitä, mitä meil-
lä on – eikä siitä, mitä meillä ei ole. Niin-
pä kaksi talenttia saaneen ei tarvitse ol-
la huolissaan siitä, ettei hän hankkinut 
viittä lisätalenttia!

Kaksinkertaisen pelastumisen louk-
ko on itse asiassa elämämme mittakaa-
vassa onnemme: Kristus on jo kuole-
mallaan meidät pelastanut. Ilman omaa 
ansiotamme olemme kukin armosta 
saaneet lisäksi ikioman talentin. Elä-
mäntehtävämme on käyttää se ja vain 
kantaa siitä huolta!

Sirkka Vepsä

Jokaisella meistä 
on ikiomia kykyjä, 
talentteja, joita emme  
  saisi ylenkatsoa. 
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Reformaatio alkoi purosina jo 
kauan ennen Lutheria. Oli 
vain ajan kysymys, milloin 
uudistuspaine löisi itsensä lä-

pi. Mistä reformaatiossa oikeastaan oli 
kysymys?

Wittenbergin yliopiston professori 
ja katolinen pappi Martti Luther her-
mostui nähdessään, että monet kuvit-
telivat ansaitsevansa synninpäästön 
pelkän anemaksun perusteella ilman 
tarvetta harjoittaa omakohtaista katu-
musta ja parannusta. Mutta aneet oli-
vat hänelle lopulta sivuseikka. Varsinai-
sesti Luther vastusti kiivaasti skolastis-
ta pelastuskäsitystä, joka pahasti oli vie-
mässä kirkon harhatielle.

Väärä järjestys
Lännen kirkossa oli 1200-luvulta alkaen 
alettu selittää Jumalan pelastavaa toi-
mintaa ja Kristuksen asettamia sakra-
mentteja pakanallisen fi losofi n Aristo-
teleen avulla. Sen seurauksena ajatel-
tiin, että hyväksi ihmiseksi tullaan te-
kemällä hyviä tekoja. Tämä käsitys te-
ki Jumalan armon tyhjäksi ja loi väärin-
käsityksen, että ihminen kelpaa Juma-
lalle hyvien tekojensa kautta. Jeesus ja 
Paavali opettivat kuitenkin toisin. Puu 
on ensin tehtävä hyväksi, jotta siitä voi-
si syntyä hyviä hedelmiä (Matt 7:15–
20). Jumala lahjoittaa ensin ihmiselle 
armonsa, vapauttaa ja ottaa yhteyteen-
sä. Vasta armahdettuna ihminen voi 
tehdä vapaasti hyviä asioita, kiitollisuu-
desta Jumalalle. 

Lutherin kiista skolastikkojen kans-
sa ei aluksi ulottunut oppineiden piiri-
en ulkopuolelle, mutta aneteesit nos-
tattivat myrskyn. Pohjoisen ihmisiä 
harmitti, että rahaa valui etelän keskus-
hallinnon pohjattomiin arkkuihin. Toi-
saalla aneteesit langettivat vakavan 
uhan paavi Leo X:n ja arkkipiispa Al-
brechtin tulonlähteelle. Luther joutui 
puolustamaan kantaansa yhä kiristy-
vässä ilmapiirissä.

Millä teoilla pelastumme?
Johanneksen evankeliumi osoittaa sel-
västi, mikä on se ainoa teko, joka mei-
dät pelastaa. Kun opetuslapset kysyi-
vät: ”Mitä meidän tulee tehdä, että te-
komme olisivat Jumalan tekoja?”  Jee-
sus vastasi: ”Uskokaa häneen, jonka Ju-
mala on lähettänyt. Se on Jumalan te-
ko.” (Joh. 6:2–29). Tässä yhteydessä 
Jeesuksella olisi ollut oiva tilaisuus lue-
tella pitkät listat vaatimuksia, mutta 

hän ottaakin vastuun itselleen: ”Enhän 
minä ole tullut taivaasta tekemään 
oman tahtoni mukaan, vaan täyttä-
mään lähettäjäni tahdon. Ja lähettäjä-
ni tahto on, etten minä anna yhdenkään 
niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, 
joutua hukkaan, vaan viimeisenä päi-
vänä herätän heidät kaikki. Minun Isä-
ni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Po-
jan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. 
Viimeisenä päivänä minä herätän hä-
net.” (Joh. 6:3–40).

Pyhän Hengen sinetti pitää meidät 
turvassa lankeemustemmekin keskel-
lä: ”Kristukseen tekin nyt uskotte kuul-
tuanne totuuden sanan, pelastuksenne 
evankeliumin. Häneen uskoessanne te 
myös olette saaneet luvatun Pyhän Hen-
gen sinetiksenne. Se on meidän perintö-
osamme vakuutena, joka takaa meille 
lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylis-
tykseksi. (Ef. 1:13–14).

Kiitollisuus 
tekojemme motiivina
Miksi tehdä sitten mitään ylimääräis-
tä, jos pelastus on jo varma? Jumala on 
tarkoittanut meidät elämään yhteydes-
sään rukouksen ja sakramenttien väli-
tyksellä. Hän tekee meissä hiljaista 
muutostyötä, ohjaa elämässä välillä vai-
keuksien, välillä ilon kautta. Saamme 
häneltä juuri meille sopivia tehtäviä, 
löydämme itsestämme voimavaroja, joi-
ta emme tienneet omistavamme ja 
saamme myös turvallisesti epäonnis-
tua. Luottamus Jumalan voimaan on 
kaiken a ja o. Kun hyvät tekomme poh-
jautuvat yksin kuuliaisuuteen ja kiitol-
lisuuteen, saamme aikanaan Herral-
tamme runsaan kiitoksen. 

Anne Lagerstedt

Lähteet: Armon horisontit. 
Huomisen luterilaisuus. 
toim. Anna-Kaisa Inkala ja 
Jyri Komulainen. Kirjapaja.
https://gracethrufaith.com 

Jumala voimaannuttaa 
hyviin tekoihin

Usko ja teot

Augustiinolaismunkki Martti Luther kipui-
li herkän omantuntonsa kanssa. Vaativa 
Jumala muuttui armolliseksi Jumalaksi, 
kun Luther käsitti, että pelastus on yksin 
Jumalan teko. ”Kuin saastaa me olemme 
olleet, kuin tahrainen riepu on koko mei-
dän vanhurskautemme. Me kaikki olem-
me kuin kuihtuneita lehtiä, ja syyllisyytem-
me pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli.” 
(Jes. 64:6)
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Osallistuin tällä kertaa ai-
noana suomalaisena vuo-
sijuhlaan yhdessä PLY:n 
hallituksen jäsenten kans-

sa. Juhlan teemana oli Psalmi 5:11 
”Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oi-
keus ja rauha suutelevat toisiaan.” Var-
sinaiseksi vastuulliseksi 60. vuosijuh-
lan järjestäjäksi tuli Presbyteerisen kir-
kon naisjärjestö Presbyterian Women. 
Juhlaan osallistuivat hallituksen jäsen-
ten lisäksi mm. PLY:n pääsihteeri Co-
razon ”Cora” Tabing-Reyes (Filippii-
nit), Maailman rukouspäivän edustaja-
na Corinna Harbig (Slovakia) sekä 
edustajia mm. Kirkkojen maailman-
neuvostosta. 

Juhlassa Cora antoi kaikille ryhmä-
tehtävän, jossa jokainen otti esille itsel-
le ja maalleen tärkeän rukousaiheen ja 
laittoi syrjään pienimmän lantin ru-
kouksen symbolina. Rukousaiheeni oli 
toivomus siitä, että Jumala kirkastaisi 
niiden Suomen ja Euroopan alueella 
elävien Kristuksen kirkkoon kastettu-

Pienimmän Lantin Yhteisö 
voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa

Lämmin kiitos 
Outi Piiroinen-Backmanille 

uskollisesta palveluksesta 
Pienimmän Lantin Yhteisön 

vetäjänä! 

Suomen NNKY-liitto

Pienimmän Lantin 
Yhteisön 60-vuotis-
juhlassa tunnelma 
oli lämmin ja 
siunauksellinen. 
Suomen PLY:n 
edustaja Outi 
Piiroinen-Backman 
(kesk.) välitti 
suomalaisen 
kiitoksen 10 vuoden 
hyvästä ja rakenta-
vasta yhteistyöstä 
ja yhteenvedon 
Suomen PLY:n 
toiminnasta vuosilta 
2006–2016.

jen ihmisten ymmärryksen ja sydämen 
niin, että jatkuvasti leviävä välinpitä-
mättömyys muuttuisi aktiiviseksi Ju-
malan työtoveruudeksi. 

Ortodoksina Amerikassa
Varsinaisena PLY:n juhlapäivänä sun-
nuntaina 16.10. osallistuin Pyhän Mi-
kaelin ortodoksisen seurakunnan kir-
kon liturgiaan. Tämä seurakunta on 
muodostunut kaikkialta maailmasta 
tulleiden siirtolaisten jälkeläisistä, 
mutta on juuri äskettäin siirtynyt An-
tiokian patriarkaatin alaisuudesta 
Amerikan ortodoksisen kirkon seura-
kunnaksi ja toimii pääasiallisesti eng-
lanninkielisenä monikulttuurisena 
seurakuntana. 

Lokakuu on seurakunnassa lasten 
kuukausi, jolloin lapset osallistuvat 
mahdollisimman paljon palvelusten 
toimittamiseen. Isä Alexin saarnaa oli 
alttarin edustalla kuuntelemassa lä-

Pienimmän Lantin Yhteisö 
(PLY) vietti 60. vuosi-
juhlaansa Pohjois-Amerikan 
Kentuckyn osavaltiossa, 
Louisvillen kaupungissa 
viime lokakuussa. 

hemmäs sata lasta. Suuressa saatossa 
oli mukana 14 ponomaria (alttariapu-
laista) kynttilöiden kanssa; en koskaan 
ole nähnyt näin monta nuorta poikaa 
yhtä aikaa kyseisessä tehtävässä. Epis-
tolatekstin luki nuori tyttö ja kolehdis-
ta huolehti neljä nuorta naista. 

Maaliskuu on nimetty naisten toi-
mintakuukaudeksi. Mikä ilo minulle 
olikaan tämä kokemus, varsinkin kun 
olin osallistumassa kristittyjen naisten 
juhlaan, missä vanhojen kirkkojen 
osuus oli minimaalinen.  Kirkko elää 
nykyajassa, jos sen johtajat ymmärtä-
vät ottaa vakavasti Jumalalta saaman-
sa paimenen tehtävän! 

Jumalan haltuun
Oli erittäin hyvä olla mukana näissä juh-
lallisuuksissa erityisesti ajatellen men-
neitä vuosia, jolloin Suomen NNKY-liit-
to on toiminut Pienimmän Lantin Yh-
teisön taustayhteisönä ja kiittää niistä 
vuosista yhdessä koko kansainvälisen 
hallituksen ja ystävien kanssa. Tulevai-
suudesta emme tiedä: tiet erkanevat ja 
jätän nyt kaiken, mikä koskee Suomen 
PLY:ä Jumalan haltuun! Hänen käsissään 
ovat aikakaudet ja aika, ja Hän ohjaa kai-
ken toiminnan oman tahtonsa mukaan. 
Me ihmiset olemme rajallisuudessam-
me hänen työtovereitaan ja teemme sen, 
mihin kulloinkin pystymme.

Outi Piiroinen-Backman  
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2-vuotiaille näkövammaisille 
lapsille. Talkoot 25.3. ja 22.4. klo 
12–17. Kaikille riittää tekemistä, 
kaikki osaavat, tervetuloa! IKIOMA 
-hanke on osa Suomi 100 -juhlavuo-
den ohjelmaa.
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 
lisää, 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 
Ensi- ja turvakodilla noin kerran kuu-
kaudessa. Lisätiet. 040 751 4480. 
Kamalat äidit -vertaisryhmä aloit-
taa Oulussa Melleniuksen ryhmä-
talossa 15.2. Ryhmä on tarkoitettu 
murrosikäisten lasten äideille ja se 
kokoontuu yhteensä kymmenen 
kertaa. Ilmoittautumiset Maarit Pel-
toniemi, p. 040 751 4480 tai maarit.
peltoniemi@co.inet.� . Kamalat äidit 
-toiminnasta tietoa myös osoittees-
sa www.kamalataidit.� .
ITU-tukea kriisiraskaustilantee-
seen puh. 044  792 2229. Ota roh-
keasti yhteyttä! Mahdollisuus myös 
henkilökohtaiseen tapaamiseen. 

PIRKKALAN NNKY
➽  Tuula Talikainen
  p. 0400 636 524

PORIN NNKY
➽  Pj. Katariina Yrjönkoski, 
  katariina.yrjonkoski@

 motivire.�   
  p. +358 40 359 4643
  Sihteeri Janette Oikarinen, 
  janette.marlene@gmail.com

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

SYSMÄN NNKY
➽  pj. Virva Hokkanen
  p. 040 735 3242
  virva.hokkanen@phnet.� 
Vappu-brunssi 1.5 klo 11 Nuotassa, 
emäntänä Ulla Virkkunen 80 vuotta. 

Vielä ennättää: tee ehdotus NNKY:n  tunnustuspalkinnon saajaksi 31.3. mennessä

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 5944 528
  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 ma 
klo 17.30–19.
Luomakuntakerho ma klo 14.30–
16.30. 
Ikonimaalauskurssi ke-iltaisin.
Torstaitupa klo 17–20, ohjaaja Ma-
rika Karttunen.
Nuorten naisten kirjapiiri, 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.-l.; ti klo 14–16, 
5.–6.-l. ja ke klo 15–16, 7.–9.-luok-
kalaiset.

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

KALLAHDEN NUORISOTALO
Taide- ja kokkikerhot 7–13 -vuo-
tiaille 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, 
opettajana MuM Heta Blom. Ilm. ja 
lisätiedot kotisivuillamme.

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

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

JOENSUUN NNKY
➽  Malmikatu 2
  80100 Joensuu
  nnky.joensuu@kolumbus.� 
  050 387 8950
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 
ensimm. ti. Vetäjänä Laila Nieminen.

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

 kerho
  Lisätiedot www.ywca.�   
  paikallinen toiminta
TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
Jyväskylän NNKY:n 120-vuotis-
juhla su 26.3.2017. Klo 10 Juhla-
jumalanpalvelus Jyväskylän Kau-
punginkirkossa. Messun jälkeen 
juhlimme lounaan äärellä NNKY:llä, 
Puistotori 4.
Juhla-asujen kertomaa: hääpuvut 
su 23.4. klo 15. Onko sinulla tai su-
vussasi hääpuku, jonka tarinan ha-
luaisit jakaa iltapäivässä? Ota yhteys 
toiminnanohjaajaan.
Teatteriretki kaupunginteatte-
riin: Minna Canthin Papin perhe 
-näytelmä la 6.5. klo 13. Liput 20 €. 
Ilm. 17.4. menn.: jklnnky@elisanet.�  
Kevätlaulajaiset su 21.5. klo 15. Ke-
väisiä yhteislauluja.
 
AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen ti klo 9–11, ohjelmapitoinen 
aamiainen 5 €.
28.3. Sukupuuni, Margit Väisä-
nen-Vänskä

4.4. Valokuvia heränneen kansan 
arjesta ja pyhästä, Helena Niemi-
nen-Ortiz
11.4. Pitkäperjantaista pääsiäiseen, 
Eevakaarina Launis
18.4. Kuvataiteesta ja sen opetuk-
sesta, Sirkka Laukkarinen
25.4. Lutherin perinnön tarkaste-
lua, Eevakaarina Launis
2.5. Postikorttimaisemia Jyväsky-
lästä, Seppo Pohjola
9.5. Kevätlauluja, Annika Yli-Urpo
16.5. Lihasvoimaa seniorikunto-
salilta, Titta Vehmala (tilaisuuden 
lopuksi Pienimmän lantin yhteisön 
lanttihartaus).
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Sirkka Ruoko-
koski:
10.4. Sirpa Kähkönen: Tankkien kesä.
8.5. Jukka Viikilä: Akvarelleja Engelin 
kaupungista.
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 13, 
ohj. Pirjo-Liisa Sillgren: 
4.4. Allan Hollinghurst: Vieraan lapsi.
2.5. Emma Puikkonen: Eurooppalai-
set unet.
Exodus-raamattupiiri kerran kuus-
sa torstaisin klo 14, ohjaaja Heidi Wa-
tia, lisätietoja toiminnanohjaajalta.
Latinanpiiri joka kuun toinen tiistai 
klo 18, ohj. Pirkko Sintonen 11.4. ja 9.5.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee mu-
siikkia Lauantain toivotut levyt -ohjel-
man hengessä joka kuun ensimmäi-
nen perjantai klo 13; 7.4. ja 5.5.

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät esittää kansanmusiikkivai-
kutteista monipuolista musiikkia. 
Ei koelauluja. Harjoitukset väh. joka 
toinen ke klo 18. Lisätietoja toimin-
nanohjaajalta. 
Ännälän Äx-naiset Nuorten ja työi-
käisten naisten toimintaryhmä. Li-
sätietoja toiminnanohjaajalta.

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, saherra-
nen@gmail.com

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p. 040 759 8909
  alkarjalainen@gmail.com
Englannin keskusteluryhmä 
kielitaidon ylläpitoon ja kehittämi-
seen. Tiedustelut liisa.hynynen@
pp.inet.� .
ITU-työn puhelinpäivystys ma ja 
to klo 16–20, p. 040 518 8783, kes-
kusteluapua kriisiraskaustilanteessa 

ja raskaudenkeskeytyksen jälkeen.
AMIGAS-maahanmuuttajanais-
ten vertaistukiryhmä. Tiedustelut 
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.� 
Kirjallisuuskahvila 26.3. klo 14 
Samulissa. Kirjailijavierailijana Raija 
Pohjolainen ”Tyttö Keuruun van-
hassa kirkossa”, kriitikko: Ritva Ko-
lehmainen.
KNNKY:n sääntömääräinen Kevät-
kokous 27.3. klo 18, Suokatu 22.
Kahvila Wirvoitus 9.4. klo 14 Kah-
viossa.
Kirjallisuuskahvila 23.4. klo 14 
Kahviossa, aiheena: Runo ja Musiik-
ki, Hannele Karppinen.
Venäjänkielisten maahanmuut-
tajanaisten ryhmä 25.4. klo 18 
Mummon mökki, Puijonkatu 10.
Käsityöryhmä 22.4. klo 13 B-rappu, 
4. kerros, Neuvotteluhuone.
Kuoro maanantaisin klo 13 Samu-
lissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri vuorovii-
koin ma klo 14.30.
Kamalat äidit -ryhmä aloittaa ke-
väällä. 
Lähempiä tietoja: Kirkko ja koti, Sa-
von Sanomat (Muistiot), Kaupunki-

Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 
Nainen 3/2017 to 28.3. mennessä 
osoitteeseen anne.lagerstedt@
ywca.� , kiitos. Kaikkien yhdistys-
ten tiedot tervetulleita.

lehti ja netissä NNKY-liitto/Paikallis-
toiminta/Kuopion osasto.

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 8 
  15110 Lahti
  ywca@phnet.� 
  www.lahdennnky.com
  pj. Krista Karjalainen,
  puh. ilt. 050 596 9645
Toimisto avoinna 2.1. alk. markkina-
keskiviikkoisin vain klo 9–13 sekä 
torstaisin klo 16–18. Puhelinpäivys-
tys 050 545 3038 ja klo 15 jälkeen 050 
596 9645. Lisätietoa: www.lahden-
nnky.com

Markkinakahvila kk ensimm. ke 
klo 8–13 
Lutherin teesit ja Lahden NNKY:n 
teesit Mikael Agricolan päivä 9.4. 
klo 14 alkaa Agricolan patsaalla luke-
malla Raamattua eri kielillä. NNKY:lle 
siirrytään kahvin ja teesien pariin. 
Päivi Paloranta Etelä-Hämeen Pipli-
aseurasta kertoo Lutherin teeseistä 
ja Marja-Liisa Sipi Lahden NNKY:n 
tuunatuista elämänteeseistä naisille. 
Matkakumppanit – NNKY:n raa-
mattupiiri joka toinen ke klo 14, 
seuraavan kerran 28.3.
Virsiä ja viinejä Vanhat virret ja 
vanhat viinit -ilta to 6.4. klo 18. Ve-
täjinä Anna-Mari Kopo ja Nina Tet-
ri-Mustonen. Musiikki: Miika Kallio. 
Iltapala 5 €, oma juoma mukaan.
Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous ti 28.3. klo 18.

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

MIKKELIN NNKY
➽  pj. Leena Parkkonen
  p. 015 336 308
  gsm 050 526 8536

  leena.parkkonen@luukku.com
Seuraavat jäsenillat to 23.3., to 
20.4. ja to 18.5. srk-keskuksen yläsa-
lissa klo 16.30, alussa kahvi. Kevään 
jäseniltojen aiheina ovat kaupungin-
johtaja Timo Halosen ja Suomen NN-
KY-liiton uuden pääsihteerin Anne 
Pönnin vierailu sekä ”Rakkaimmat 
hengelliset lauluni”. 
Kevätmatka Punkaharjulle/Savon-
linnaan teemalla ”Liikunnasta iloa ja 
voimaa”
Matka Lissaboniin syksyllä. Kysy li-
sätietoja 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 
  p. 040 751 4480
  www.facebook.com/

 Oulun NNKY
Seuraa ajankohtaista ja kevään toi-
mintaa tarkentavaa ilmoittelua Ou-
lun NNKY:n kotisivuilta, www.ywca.
� , –> paikallinen toiminta. 
Tietoa myös Isokatu 15:n toimistol-
la ma–ke klo 9–15, to klo 10–17, 
pe suljettu.

Äiti Teresa-peittotalkoot ma klo 
12–15. Langat ja sukkapuikot talon 
puolesta.
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-

Ilmoittautuminen Virva Hokkaselle 
to 27.4 mennessä. 
Hiljaisen rukouslaulun retriitti 
5.–7.5 Sysmässä Olavinrannassa, 
ohjaajana harmonisen laulun opet-
taja Kirsti Autio ja pastori Heli Mä-
kelä. 80 €, ilm. pe 21.4 menn. Anneli 
Ukkoselle p. 040 595 7756.

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

TILAISUUDET
Meitä kantaa Jumala, naisten ilta-
päivä la 22.4. klo 14, Kalevan kirkko, 
Liisanpuisto 1, ”Jumalan lohdutus 
elämän kivuissa”, Tuula Portin.
Tehdään yhdessä eteläamerik-
kalaista ruokaa ti 28.3. klo 16–18, 
Siskolikan kahvila. Ilm. 24.3. menn.: 
Marjatta Muilu p. 050 307 4074.
Naisten kahvit ti 4.4. klo 14, Puisto-
sali. Teemana elämäni miehet.
Gospel-lattarit™ -ohjaajakoulutus 
uusille ja aloittaville, 21.–23.4. GL 
Salonki. Tied. ja ilm.: Maarit Saarela 
p. 050 995 7697 tai gospelliikunta@
tnnky.�  
Maailman NNKY-päivän Aamiai-
nen kiertää maailmaa ma 24.4. klo 
9–11, Puistosali. Makuja ja mekko-
ja maailmalta. Kansainvälinen aa-
miaisbu� et.
Sääntömääräinen kevätkokous 
to 27.4. klo 18, Siskolikan kahvila.
Puhu puolisolle – riitele raken-
tavasti. Iltapäivä aviopuolisoille la 
29.4. klo 13–16, Puistosali. Kahvitar-
joilu. Tied. ja ilm.: tanaja.kallio@pa-
rempiavioliitto.�  tai p. 040 562 7981. 
Keho tunteiden tulkkina -ryhmä 
ma klo 17–18.15, GL Salonki, 8.5. 
Omien rajojen vahvistaminen, 15.5. 
Minä-tasapaino, 22.5. Vireystilan 
säätely ja rentoutuminen. Kokeil-
laan ryhmässä kehollisia keinoja 
tunteiden kanssa työskentelyyn. 
Kolmen kerran hinta 50e. Ohjaaja-
na Asta Lehtimäki. Ilm. asta.lehti-
maki@tnnky.� 

Kirkkopäivät Turussa 19.–21.5.Voimasiskot Turun NNKY:llä!

Tervetuloa
Maailman NNKY-päivän brunssille 
Hotelli Helkaan 
ma .. klo .–..
Brunssilla professori, dosentti Anne 
Birgitta Pessi puhuu myötätunnosta 
ja paneelikeskustelun aiheena on 
vertaistoiminta. 
Lisäksi ohjelmassa on vuoden  
NNKY:n tunnustuspalkinnon luovutus.

Ilmoittaudu mukaan kotisivuilla: 
www.ywca.fi 
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VALKEAKOSKEN SEUDUN NNKY

➽  pj. Jaana Holm, p. 050 386 3372

VÄÄKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen
  p. 040 357 7037
  eija.huovinen@asikkala.� 
Naisten aamukahvit Maijan kam-
marilla la 8.4. klo 10, vieraana Leena 
Kaartinen, aiheena ihmiskauppa. 

Asikkalan ev.lut. srk.
Retki Pasolanvuoren laavulle, läh-
tö golfkeskuksen parkkipaikalta ti 
2.5. klo 17.30.
Eteläisen alueen NNKY:iden alue-
tapaaminen Päijänteellä ja Kelven-
teellä la 10.6.

ÅBO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel. 040 505 0760

2 0 1 7
suomen NNKY-liiton kalenteri

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

Kalenteriin voi tulla muutoksia.

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

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

Toukokuu
• Maailma kylässä -festivaali Helsingissä 28.–29.5.

– Tule vapaaehtoiseksi osastollemme!

Elo-Syyskuu
• Naiset tunturissa -viikko tunturikeimiöllä sEN:n 

kanssa 27.8.–2.9. 

Lokakuu
• NNKY:n Ekumeeniset järjestöpäivät turussa 

teemalla Rohkea ja uudistava johtajuus 30.9.–2.10.
• Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko 16.–23.10.
• Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.
• ERM, Euroopan NNKY:iden edustajakokous 

Pohjois-Irlannissa 18.–23.10.

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

yhteyden viikko 13.–19.11.
• Liiton kokous Helsingissä 19.11.
• Kansainvälinen YK-päivä naisiin kohdistuvan 

väkivallan lopettamiseksi 25.11.

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

joulukuussa

TOIMINTARYHMÄT 
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
The Tyttis -harrastuskerho Aleksan-
terin koulun 3–5.-l. tytöille pe klo 
15–17. Siskolikan kahvila, Katariina 
Kaskinen.
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmät ke 
klo 14, Pelipuiston seurakuntakoti, 
Hervanta, to klo 15–17, Siskolikan 
kahvila, Marjatta Muilu.

ITU – NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystyspu-
helin vaikeassa raskaustilanteessa ja 
raskauden keskeytyksen jälkikriisis-
sä oleville tytöille ja naisille ma–pe 
klo 9–21, p. 050 401 5567. Tampe-
reen numero p. 040 832 9001.
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua 
ja ilmaisia raskaustestejä, avoinna ti 
klo 12–16 ja to klo 12–18, Hämeen-
puisto 14 F, 3. krs, p. 040 832 9001, 
itu@tnnky.� .
Vertaistukiryhmä abortin läpikäy-
neille alkaa 6.3. Tampereella. Ilm. 
Outi Papunen p. 040 832 9001.
Valtakunnallinen Itu-työ STEA:n (ent. 
RAY) tuella, ks.www.ituprojekti.� .

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. 
Tied.: Outi Papunen, p. 040 832 9001
ÄIDIKEPALVELU
Kotivähennyskelpoista lastenhoi-
toapua 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  995 
7696 ma–pe klo 10–10.30 ja 11.45–
12.15 Tied. muina aikoina: eija.kep-
su@tnnky.� .

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.30, NMKY:n sali, 
Heli Mäenpää.
Gospel-liikunta kausi 9.1.–13.4. 
2016: 

Gospel-lattarit™ ma klo 17.30, GL 
Salonki, Satakunnankatu 28 B. Sen-
ni Rönkkö, Riikka Salo ja Mari Vuo-
risalmi. Ti klo 18.00, Gospel-lattarit 
klo 18, Epilän seurakuntatalo, Suur-
mäenkatu 5, Asta Lehtimäki.
La 14.1., 25.2., 25.3. ja 29.4. klo 
16,00. Gospel-lattarit (75 min), ko-
reogra� nen tunti, GL Salonki, Han-
na 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 
Perkiö-Kuosmanen. 
Gospel-lattarit™ -ohjaajakoulu-
tukset 21.–23.4.2017 uusille ja aloi-
televille.  Tied. ja ilm.: Maarit Saarela, 
p. 050 995 7697.

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

TURUN NNKY
➽  Vähä Hämeenkatu 12 a
  20500 Turku
  tnnky@pp.inet.� 
  0400 821 905
  ti klo 10–14, to 14–16
TimeLessBody ma klo 17–18.15 
Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7. 
Tiina 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, 
Antti Ainola.
Kamalat äidit® -vertaistukiryhmä 
murrosikäisten äideille. Lisätiedot: 
tukaan@utu.� .
Marianpäivän kahvitilaisuus 26.3. 
klo 13–15.
Retki Ateneumiin 28.3. Irene Lim-
nell, p. 040 082 1905. 
Tunturikeimiö tutuksi -ilta 6.4. 
klo 18. Isoäitien iltapäiväkahvit 26.4. 
klo 13.
Puutarhurin kyselytunti, puutar-
haneuvos Arno Kasvi 17.5. klo 17.30, 
maksu 5 €.
Kevätretki 30.5. 400-vuotiaasen Uu-
teenkaupunkiin. Ilm. 8.5. mennessä. 

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

Kirjoja, kirjoja

Armon horisontit – 
Huomisen luteri-
laisuus. Inkala & 
Komulainen (toim.). 
Kirjapaja

Sanotaan, että luterilaisuus 
on meillä niin syvällä, että 
ateistitkin ovat luterilaisia. 
Mutta tiedämmekö itsekään, 
mitä luterilaisuus on, millais-
ta teologiaa se oikeasti edus-
taa? Armon käsitettä pide-
tään luterilaisuuden ytime-
nä, mutta silti nähtävillä on 
vastakkaisia käsityksiä, jois-
sa armo nähdään halpana tai 
niin kalliina, että siihen ei yl-
lä. Naisten monipuolinen ja 
runsas vaikutus luterilaisuu-
dessakin on peittynyt mies-
teologien varjoon. Teoksessa 
tarkastellaan myös kulutus-
yhteiskuntaa, karismaatti-
suutta ja sosiaalista mediaa. 
Onpa mukana ortodoksinen-
kin näkökulma. Reformaatio 
ei ole valmis, me voimme 
muovata sitä.

Viides herätysliike – 
Näin minä sen näen. 
Eero Junkkaala. 
Kirjapaja
1960-luvulla Suomessa alkoi 
vaikuttaa viidesläinen herä-
tysliike, joka hajaantui mo-
neksi järjestöksi, joista tun-
netuimmat ovat Ev.-lut. Kan-
sanlähetys ja Kansan Raa-
mattuseura. Viidesläisyyden 
ehkä merkittävin vaikuttaja 
TT Eero Junkkaala kuvailee 
oman kokemuksensa kautta, 

miten viidesläisyys on vai-
kuttanut Suomen hengelli-
seen kenttään. Liikkeen hen-
ki on pietistinen, pyhityselä-
mää korostava ja Raamatun 
arvovaltaan nojaava, mutta 
jossa armo toisinaan hukkuu 
ylilyöntien ja omahurskauden 
alle ja jossa hengellinen väki-
valta, varsinkin naisteologe-
ja kohtaan, ei ole vierasta. 
Junkkaala on kasvanut liik-
keen sisällä ja tehnyt uransa 
sen piirissä.  Vaikka Junkkaa-
la on kasvanut kristittynä ir-
ti sen syvimmistä varjoista, 
suhde liikkeeseen on säily-
nyt lämpimänä.

En se minä ollut. 
Johanna ja 
Jan-Henry Stenberg. 
Duodecim
Ihmismieli tarvitsee auto-
maattisesti toimivaa suojaa 
kohdatessaan yllättäviä ti-
lanteita ja ristiriitoja. Onko 
mielen suojakilven kehitty-

minen ihanteellista sopeutu-
mista vai epärakentavaa it-
sensä huiputtamista? Johan-
na ja Jan-Henry Stenbergin 
teos ”En se minä ollut. Itsen 
suojaamisen ja harhautta-
misen perusteet” on ensim-
mäinen suomenkielinen tie-
tokirja ihmisen sisäisistä me-
kanismeista. Tasapainon 
tunteen kannalta tärkeintä 
on kyetä ylläpitämään riittä-
vän eheää ja yhtenäistä käsi-
tystä omasta elämäntarinas-
taan. Teos pureutuu oman 
epätäydellisyytensä sietämi-
seen ja erilaisten suojausme-
kanismien tunnistamiseen 
ihmisen käytöksessä. Am-
mattilaisille suunnattu teos 
on helppolukuinen myös 
muille psykologiasta kiin-
nostuneelle. 

Saanko esitellä – 
Monenlaiset minämme.
Katriina Järvinen. 
Kirjapaja
Löydä itsesi vai tunnista eri-
laiset minäsi? Katriina Jär-
vinen näyttää miten erilaisi-
na me jokainen näyttäydym-
me eri ikäisinä ja erilaisissa 
elämäntilanteissa.  Mukau-
dumme rooleihin, joita maa-
ilma meitä vaatii muun 
muassa työelämässä, mutta 
huomaamme myös, ettemme 
millään voi miellyttää kaik-
kia. Minuus ei ole muuttu-
maton. Se kantaa aiempia 
olomuotojaan ja ohjautuu sen 
mukaan, millaiseksi ajattelee 
tulevaisuutensa. Keskeneräi-
syys on pysyvä olotila. Järvi-

nen myös kritisoi itseapukir-
joja, joissa luvataan rajatto-
mia mahdollisuuksia itsensä 
muuttamiseen. Huomio kiin-
nittyy niissä yhteiskunnan 
epäkohtien sijasta yksilön 
muokattavuuteen riippumat-
ta synnynnäisistä ominai-
suuksistamme. 

Harry Potter ja 
kirottu lapsi. 
Rowling, Tiffany 
ja Thorne. 
Tammi
Maailmalla 450 miljoona 
nuorta (ja nuorekasta) luki-
jaa tavoittanut J.K. Rowlin-
gin saaga Harry Potterista on 
päätynyt Lontoossa teatteri-
lavalle. Nimihenkilö ystävi-
neen on nyt aikuisena per-
heenisänä ja virkamiehenä 
uudessa kriisissä. Hänen kol-
mesta lapsestaan keskimmäi-
nen, Albus, kipuilee kuului-
san sankari-isänsä ja oman 
murrosiän kapinansa kanssa. 
Luvassa on seikkailu, joka 
uhkaa syöstä taikamaailman 
uudestaan pahan valtaan. 
Varsinaisen näytelmätekstin 
on kirjoittanut Jack Th orne. 
Tarina toiminee parhaiten 
siellä, minne se on kirjoitet-
tu, eli näyttämöllä, romaani-
tekstin lumoa siltä ei ole lu-
pa odottaa. Tarina on kuiten-
kin viihdyttävä paluu niin 
monille rakkaiden hahmojen 
maailmaan.

Anne Lagerstedt



Uuden Voimasiskot-vertaistoiminnan tarkoituksena on antaa naisille työkaluja 
omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamiseen. 

tule osallistumaan tai perustamaan oma Voimasiskot-ryhmä. 
toimintaan on tarjolla Voimasiskot − naisen tunnetaitojen ja voimavarojen kirja, 

joka on suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhlajulkaisu. 
Kirjan on kirjoittanut tt Heli Pruuki. 

Myös vertaisryhmien ohjaajille on julkaistu oma opas.
Voimasiskot-hankkeen suojelijana on Helsingin piispa Irja Askola. 

Voimasiskot-toimintaa koordinoi suomen NNKY-liitto ry.
www.ywca.fi 

Tervetuloa, Voimasisko


