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Naiset ja oma ääni

Tämän vuoden ekumeenisen Vastuuviikon (22.−29.10.) yleisteemana on 
naiset ja rauha, otsikolla Omalla äänellä. Vastuuviikon aikana kristil-
liset kirkot ja järjestöt pitävät erityisellä tavalla esillä oikeudenmukai-
suuteen liittyviä teemoja. 

Tulevan vuoden aikana NNKY-liiton yhtenä tavoitteena on kirkastaa oman 
toimintansa periaatteita. Elokuun loppupuolella liiton toimisto ja hallitus työs-
kentelivät yhdessä näiden teemojen äärellä Tunturikeimiöllä. Tunturikeimiön 
päärakennuksen ytimessä on naisten talkoilla raken-
tama tila, jonka rakennustarpeet soudettiin vettä pit-
kin tai kannettiin tiettömän metsän kautta rakennus-
paikalle. Paikallisten suussa Tunturikeimiö tunnetaan 
naisten majana. Sekä Keimiön rakennushanke että Hel-
kan kiinteistön rakennushanke ovat yksiä esimerkke-
jä suomalaisten naisten omasta äänestä. NNKY-liike 
on eri tavalla ollut naisten toiminnan mahdollistaja, eräänlainen äänitorvi, tilan-
teissa, joissa yhteiskunnalliset ja kulttuuriset rakenteet ovat rajoittaneet naisten 
toimintamahdollisuuksia. NNKY on ollut mukana raivaamassa ja rakentamassa 
tilaa naisten toimia eri yhteiskunnan alueilla. 

Tämän vuoden vastuuviikon teemassa ”rauha” ymmärretään sanan laajassa 
merkityksessä. Rauha ei ole vain konfl iktin puuttumista. Kristillisessä kielenkäy-
tössä sanalla rauha on monia merkityksiä, jotka liittyvät terveyteen, hyvinvoin-
tiin, ihmissuhteisiin ja oikeudenmukaisuuteen. Kristilliset jumalanpalvelukset 
päättyvät yleensä rauhantoivotukseen. 

Tänä päivänä erilaiset rauhanprosessit ovat yleensä moniuskontoisia, sillä toi-
vo rauhasta on sisäänkirjoitettu moniin uskon-
toihin. Kun tavoittelemme yhteiskuntarauhaa, 
on välttämätöntä kiinnittää huomiota siihen, kei-
den äänet tänä päivänä jäävät kuulumattomiin. 
Minkälaisia odotuksia kohdistuu eri sukupuoli-
siin, eri kulttuurisista tai yhteiskunnallisista taus-
toista tuleviin ihmisiin? Minkälaisia rauhan mah-
dollisuuksia me avaamme omassa toiminnassam-
me?

Minna Hietamäki
Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja

Rauha ei ole 
vain konfl iktin 
puuttumista.

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 

4 Tunturikeimiö on rep-
puretkeilijän paratiisi – 
Kristian Pieviläisen rennossa 
huomassa.

5 Tunturikeimiö lumosi 
Kamalia äitejä – Ryhmän-
ohjaajat ”latasivat akkujaan”.

5 12 hyvää syytä tulla 
lomalle ja leirille Tunturi-
keimiölle

6 ”Oi, oppi ottakaatte 
joutsenista!” Naiset tuntu-
rissa viettämässä laatuaikaa.

7 Tulivuorileipää, kalas-
tusta ja vaellusta – Poh-
joismainen YWCA/YMCA 
-leiri veti nuorisoa.

7 Iloa ja virsiä lattariryt-
mein – Gospel-lattarit™ vietti 
-vuotismerkkipäivää.

8 Botswanan NNKY tar-
joaa toivoa ja tukea nuo-
rille

9 ”Mikael Agricola tulee 
Sysmään” -näytelmä Sysmän 

NNKY:n -vuotisjuhlassa. 

10–12 Rakkauden ja 
välittämisen pitäisi nä-
kyä arjessa pieninä elei-
nä – Anne Pohtamo-Hietanen 
kertoo elämästään ja uskos-
taan.

12 Kutsu Suomen NN-
KY-liiton kokoukseen –  
Tervetuloa .. päättä-
mään asioista.

13 ”Olen voinut vaikut-
taa” – Sanna-Kaisa Haapa-
saari kertoo kokemuksiaan lii-
ton hallituksessa.

13 ”Tiden som jag ser 
tillbaka på med glädje” 
– Ulrika Holmlund och hennes 
upplevelser.

14 Omalla äänellä – Vas-
tuuviikko  kutsuu mukaan 
naisten rauhaan.
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PääkirjoitusTeema: Omalla äänellä – naiset ja rauha

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten 
liiton jäsenlehti (. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK i Finland (årg. )
Päätoimittaja / Chefredaktör Anne Pönni
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), Linda 

Jordas (Helsingfors KFUK), Sirkka Vepsä (Joensuun NN-
KY), 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  

KANNEN KUVA: SARI SAVELA
TAKAKANNEN KUVA: MARI  HYTTINEN

Näkyvä Nainen 2017 
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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Tervetuloa 
vaikuttamaan 
liiton strategiaprosessiin! 
NNKY:n järjestöpävät on suunnattu 
paikallisyhdistysten ja liiton 
vapaaehtoisille, luottamushenkilöille ja 
työntekijöille.

Ohjelma, lisätietoa & ilmoittautuminen:  
www.ywca.fi

Tulevaisuuden
NNKY

NNKY:n järjestöpäivät 
7.−8.10.2017 

Hotelli Helka, Helsinki

14 Hör mig – Mariette ut-
manar alla kvinnor att berätta 
sin egen story. 

15 Helena Kekkoselle oli 
tehtävä asetettu – Jokai-
nen voi tehdä jotakin rauhan 
hyväksi.

15 Kesäretki Kelventeen 
harjupoluilla – Vaellusta au-
rinkoisessa säässä Vääksyn 
NNKY:n vieraina.

16–18 NNKY-palsta

19 Kirjoja, kirjoja
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NNKY:n jäsenille ja Lapin kä-
vijöille rakkaan Tunturi-
keimiön historia ulottuu 
vuoteen 1949. Silloin NN-

KY-liitto aloitti Lapissa naisten hiihto-
kurssit ja omille majoitustiloille tuli 
tarvetta. Keväällä 1952 pidettiin ensim-
mäiset naisten hiihtoleirit NNKY:n tal-
koolaisten sekä aktiivisten kyläläisten 
rakentamalla Naistenmajalla. 

Nykyisin Tunturikeimiö palvelee kaik-
kia asiakkaitaan, niin naisia kuin miehiä, 
ympäri vuoden. Leppoisa ilmapiiri, mu-
kavat, hyvin huolletut tilat ja erinomai-
nen sijainti saavat matkailijat palaamaan 
Tunturikeimiölle aina uudestaan. 

Kohtaa kiireettömyys
Monessa tehtävässä korvaamaton Tun-
turikeimiön vastaava hoitaja Kristian 

Tunturikeimiö 
Tunturikeimiö Jerisjärvellä, Muoniossa tarjoilee lappilaisittain 
kävijöilleen vain parasta: erämaaluonnon rauhaa ja hiljaisuutta 
sekä tutkitusti Euroopan puhtainta ilmaa. 

Pieviläinen toimii talon isäntänä, 
emäntänä, kokkina, talonmiehenä, 
markkinointimiehenä, matkaoppaana, 
puhelinvastaajana, sihteerinä, siivoaja-
na, tavaran hankkijana eli ostajana ja 
majoituksien ja palveluiden myyjänä. 
Työn sisältämien vastuiden kirjosta 
huolimatta kiireettömyys on hänelle 
avainasemassa.

− Helsingissä käydessäni ihmettelen, 
kun ihmiset juoksevat junaan, vaikka 
niitä kulkee 10 minuutin välein. Eikö 
sitä kannattaisi lähteä vähän aikaisem-
min, niin ei tarvitsisi juosta? Tällä pe-
rällä ”ei sole niin päivän päälle” ja silti 
kaikki toimii ja järjestyy. 

− Tässä oiva esimerkki, että ei sitä 
toinna hätäillä: Tunturikeimiöön kuu-
luva, vuonna 1971 valmistunut Takatas-
ku-mökki rahoitettiin myymällä osake-

kirjoja, jotka 
oikeuttivat 
kertaluontei-
sesti yhden vii-
kon mittaiseen 
asumiseen mökis-
sä. Pari vuotta sit-
ten mökkiin oli va-
raus ja saavuttuaan asukas esitti alku-
peräisen osakekirjan ja kysyi: ”Kelpaa-
ko tämä maksuvälineeksi?”

Kansallispuiston kainalossa
Asiakaspalautteen perusteella Tunturi-
keimiöllä parasta ovat luonnon rauha, 
puhdas ilma, kodikas ympäristö, hyvä 
ruoka ja huolta pitävä henkilökunta. 
Myös reppuretkeilijän paratiisiksi paik-
kaa voisi kutsua, sillä jo pihasta pääsee 
helppokulkuisille reiteille ja laduille, joi-

NNKY Lapissa

Kamalat äidit® -ryhmänohjaajat ko-
koontuivat elokuussa Naiset tunturis-
sa -viikon osallistujien kanssa Tunturi-
keimiön upeisiin maisemiin. Tapaami-
nen oli toinen laatuaan ja tavoitteena 
oli tarjota ryhmänohjaajille virkistys-
tä, yhteisiä keskusteluja toisten ryh-
mänohjaajien kanssa, hyvien käytäntö-
jen vaihtamista sekä koulutusta. Pitkin 
viikkoa käytiin vapaamuotoisia keskus-
teluja, osallistuttiin yhteisiin retkiin, 
joissa keskustelua jatkettiin innokkaas-
ti sekä istuttiin alas vaihtamaan eri ryh-
mien hyviksi havaitsemia toimintata-
poja, pohdittiin hankalia kohtia ryh-
mänohjaamisessa ja toteutettiin siten 
myös ryhmänohjaajien vertaistyöoh-
jausta. Asioiden jakaminen keventää 
mieltä ja tarjoaa uusia näkökulmia. An-
toisaa ja erittäin tarpeellista!

Riita alkaa 
toisesta repliikistä
Ulkopuolisena kouluttajana toimi Sir-

12 HYVÄÄ SYYTÄ
tulla lomalle ja leirille 

Tunturikeimiölle:

Meillä majoittuu yksi ryhmä 
kerrallaan. Kodikkaat tilat 
n. 50 henkilölle ja majoitus 
kahden/kolmen hengen 
huoneissa.

Viihtyisä opetustila nykyaikaisilla 
av-välineillä.

Ryhmätyötiloja 
sekä kota.

Rantasauna ja uinti, 
talvella avantouinti.

Maistuvaa itse tehtyä 
kotiruokaa ja leivonnaisia.

Patikointireitit lähtevät suoraan 
pihastamme ja hiihtolatuja on 
250 kilometriä. 

Päivämatkan päässä paljon 
nähtävää; kansallispuiston opastus-
keskukset, Jäämeri, saamelais-
kulttuuri, poronhoito ym.

Neljä laskettelukeskusta 
(Pallas, Olos, Levi, Ylläs) 
alle tunnin ajomatkan päässä.

Hyväntuulinen, huolta pitävä 
henkilökunta.

Tunturi-Lapin puhdas luonto, rauha 
ja Euroopan puhtain ilma.

Nuorisoleirit:
alkaen 46 €/hlö/vrk (minimi 
20 henkilöä/7 vrk) täysihoidolla. 
Muut leirit:
alkaen 55 €/hlö/vrk (minimi 
20 henkilöä/7 vrk) täysihoidolla. 
Ryhmäalennus: 
vapaapaikat 21/1, 32/2.

Palvelun tarjoaja on 
Suomen NNKY-liitto.

Tunturikeimiö, Jerisjärventie 320
99300 MUONIO
puh. 0500 209 630, 
myynti@tunturikeimio.fi 
www.tunturikeimio.fi  
www.facebook.com/tunturikeimio
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Kamalien äitien ryhmänohjaajaporukka sai tunturivaellusten lomassa paljon uusia aja-
tuksia ja keskinäistä tukea .

Tunturikeimiö lumosi Kamalia äitejä

pa Puolakka (YTM, sosiaalipsykolo-
gi). Koulutuksen otsikkona oli Riita al-
kaa toisesta repliikistä! Rakentava, 
myötäelävä vuorovaikutus äitiydessä. 
Toiminnallisten harjoitusten ja kes-
kustelujen kautta osallistujille heräsi 
aivan uusia ajatuksia. Porukan keho ja 
mieli olivat loppuviikosta niin hyväs-
sä mallissa, että mukavasta tunturi-
vaellusten aiheuttamasta raukeudes-
ta huolimatta jotakin uutta jäi mietin-
tämyssyyn. 

Yhteiset keskustelut ja odotukset 
täyttyivät enemmän kuin hyvin. Seu-
raavasta Tunturikeimiön reissusta alet-
tiin jo unelmoida. Hiljaisuus, yhteis-
henki ja ”Euroopan 
puhtain ilma” lata-
sivat akut, ja tällä 
virtaistumisella 
jaksamme käydä 
syksyn tuuliin.

Minna 
Miettinen

ta riittää talvisin lähes 250 kilometriä. 
Nuorille Tunturikeimiö tarjoaa lois-

tavan ja rauhallisen leirien pitopaikan 
turvallisessa ympäristössä Pallas-Ylläs-
tunturin kansallispuiston kainalossa. 
Hiihdon, vaelluksen ja kalastuksen ohel-
la kansallispuistossa voi harrastaa maas-
topyöräilyä, geokätköilyä, lintujen tark-
kailua sekä osallistua vapaaehtoistyöhön 
tuvilla ja reiteillä. Tunturissa voi tieten-
kin myös marjastaa ja sienestää, meloa, 
soutaa ja uida tunturijärvissä. 

− Läheltä löytyy paljon kiinnostavia 
alueen elämästä ja kulttuurista kertovia 

kohteita. Esimerkiksi Keimiöniemen ka-
lapirtit kertovat pitkästä kalastushisto-
riasta. Meillä palveluihin sisältyvät ti-
lauskohtaisesti mietityt majoitus-, ruo-
ka- ja ohjelmapalvelut kaikille ja kaiken-
laisille kulkijoille, tulitpa tänne yksin tai 
50:n kaverin kanssa. Eikä vielä tullessa 
tarvitse kaikkien edes kavereita olla… 

− Se vara kannattaa ottaa, että jos se 
kuuluisa Lapin kärpänen pääsee purai-
semaan, niin täällä käynnistä saattaa 
saada tartunnan, jota Lapin hulluudek-
sikin kutsutaan, varoittaa Kristian.

Mari Hyttinen 

on reppuretkeilijän paratiisi M
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Kristian Pieviläinen on 
oikea monitoimimies.
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Suomen kansallislintu on laulu-
joutsen. 1940-luvun lopulla pe-
räti viiden vuoden ajan valoku-
vaaja, kirjailija ja eläinlääkäri 

Yrjö Kokko etsi pesivää laulujoutsen-
ta, kulkien peräti 3000 kilometriä jalan 
ja porolla. Lopulta pesä löytyi ja tark-
kojen suojatoimien ansiosta pesiminen 
onnistui, joutsen pelastui, kertoo Kirs-
ti Pelkonen.

Paluun tunturiin tekivät myös Nai-
set tunturissa, tosin elokuussa. Vuosit-
tainen Naiset tunturissa -tapahtuma 
on Suomen NNKY-liiton ja Suomen 

Toivo, ilo ja kiitollisuus näkyivät ja 
kuuluivat 10-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi järjestetyssä Gospel-lattarit 
-messussa Tampereella. 

Tampereen NNKY:n valtakunnalli-
seksi levinneessä Gospel-lattarit™ -tans-
sitreenissä avainsanoja ovat matala 
kynnys, armollisuus, rukous ja kristil-
linen latinalaismusiikki.  Koska sopivaa 
musiikkia löytyy pääasiassa espanjan 
kielellä, halusimme juhlavuoden kun-
niaksi julkaista suomenkielistä, kristil-
listä lattarimusiikkia. Taneli Helmi-
nen sovitti ja DB Harmonics levytti 
suomalaisille rakkaita, tuttuja virsiä. 
Juhlamessussa julkaistiin ILO – virsiä 
lattarirytmein -levy. 12-henkinen or-
kesteri sai kirkkoväen laulamaan ja 
tanssimaan mm. Totuuden Henki -sal-
san, Hyvyyden voima -jiven ja Päivä 
vain -rumban. 

Toivoa toivottomuuteen
Juhlaa edeltävänä päivänä saimme 
kuulla Turussa tapahtuneesta väkival-
lasta. Uutinen herätti kysymyksen, 
voimmeko viettää ilojuhlaa, kun kärsi-
mys tuli niin lähelle meitä. Gospel-lat-
tareiden äiti Asta Lehtimäki, joka on 
viettänyt nuoruutensa Afrikassa, sanoi 
osuvasti: – Niissä maissa, missä on pal-

Iloa ja virsiä lattarirytmein

jon kärsimystä ja väkivaltaa, myös tans-
sitaan ja lauletaan paljon. 

Suomen NNKY-liitto tuki juhlaam-
me ja some-kampanjaamme. Lisäksi 
juhlan mahdollistivat Tampereen Tuo-
miokirkkoseurakunta ja Kristanssi ry. 
Lämmin kiitos tukijoillemme!

Maarit Saarela    
Gospel-liikuntatyön koordinaattori

Tampereen NNKY

Tampereen NNKY:n Gospel-lattarit™ -toi-
minta juhlisti 10-vuotista taivaltaan juhla-
messulla 19.8. Tampereen Vanhassa Kir-
kossa 180 osallistujan voimin. 
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info
Gospel-latt arit™ 
syksyllä 2017

  Tampereen NNKY: 6 viikkotuntia, 
ks. www.tnnky.fi /gospel-lattarit

  Porin NNKY: torstaisin klo 17.30, 
Mikonkatu 8

  Kuopion NNKY: tiistaisin klo 18, 
Vuorikatu 22

  ks. kaikki paikkakunnat: 
http://tnnky.fi /tunnit

 Kesän 2017 pohjoismainen YWCA/
YMCA:n lasten- ja nuortenleiri 13.–
18.7. Vestmannasaarilla Islannissa tar-
josi ihanan leiriviikon, jonka lopulla 
järjestetyllä saarikierroksella tutus-
tuimme suurimpaan, Heimaey-saa-
reen. Reitti kierrettiin ryhmissä, jois-
sa oli osallistujia joka maasta. Hei-
maeyllä on myös golfkenttä, ja kier-
roksella päästiin kokeilemaan puttaus-
ta. Vestmannasaarilla kalastetaan pal-
jon ja yksi tehtävä oli koettaa onkia 
ryhmälle kaloja satamassa. Pelasimme 
myös paljon erilaisia joukkuepelejä.

Enni Riukulehto

Tulivuorileipää, 
kalastusta ja 
vaellusta

Eräs kierroksen tehtävistä oli kiivetä Eldfell-tulivuoren päälle, jossa maistoimme tuli-
vuoren kolossa paistunutta leipää. Eldfell purkautui viimeksi 1973.
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Kuulumisia

”Oi, oppi ottakaatte joutsenista!”

Lapin perinnevehnäsiä, mettäkakkoja ja kampanisuja, opeteltiin leipomaan sadepäi-
vän ratoksi.

Tunturin huipulle kapuaminen 
maailman puhtainta ilmaa 
hengittäen  on mahtava kokemus.

Ekumeenisen Neuvoston SEN:n yhteis-
työnä toteuttama viikon mittainen 
naisten leiri Tunturikeimiöllä. Syksyi-
sellä tapahtumalla on pitkät perinteet 
NNKY-viikkona, mutta vuodesta 2014 
alkaen toiminta on ollut kahden järjes-
tön yhteistyötä ja ekumeeninen ele-
mentti on noussut selkeämmin esiin. 
Tänä vuonna mukana oli 45 naista.

Hiljaisuutta reformaation 
hengessä
Hengellinen anti oli ravitsevaa ja run-
sasta. Ekumeeniset hartaudet ja juma-

lanpalvelukset mm. Kittilässä, Poh-
jois-Norjan Kautokeinossa, Levikeskuk-
sen Marian kappelissa sekä tietenkin 
hartaudet Keimiön lähistöllä rytmitti-
vät viikkoa. Vietimme myös hiljaisen 
päivän reformaation merkkivuoden 
merkeissä. Seurasimme Lutherin teks-
tejä aamuhartaudessa. Hartauslukemis-
tot repussa suuntasimme vaellukselle, 
yksi ryhmä Keimiölle ja toinen Jerisjär-
ven kalapirteille. Hiljaisuus päätettiin il-
lalla pienryhmissä yhteisiin tekstinlu-
kuihin. 

Kävimme myös Pohjois-Norjan Fin-
markin Kautokeinossa tutustumassa 
Finn Brynin suunnittelemaan puu-
kirkkoon (valmistunut 1958) ja Juhlsin 
hopeapajaan.

SEN:n juhlavuosi 
SEN:n satavuotista ekumenian edistä-
mistä juhlittiin kakkukahvein. SEN:n hal-
lintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen va-
lotti puheessaan ekumeenisen toimin-
nan lähtökohtia, sen teologista ja hengel-
listä identiteettiä ja SEN:n historiaa.

Katsoimme myös Yle Areenan Elä-
vän arkiston ohjelmavalikosta lyhyte-
lokuvan Riutula – maailman pohjoisin 
lastenkoti, joka kuvaa Inarin Riutulan 
lastenkodin elämää vuonna 1965. NN-
KY perusti tämän lastenkodin 1900-lu-
vun alussa, kun diakonissa Naëmi von 
Bonsdorff oli ensin ostanut Riutulan 
tilan ja lahjoittanut sen NNKY:lle.

Sirpa-Maija Vuorinen
*Eino Leinon runosta Lapin kesä.
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”Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän 
rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin.”*
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Vierailin kevättalvella Bot-
swanan NNKY:n päätoi-
mistossa maan pääkau-
pungissa Gaboronessa. 
Halusin Jyväskylän NN-

KY:n jäsenenä tutustua paikallisen jär-
jestön toimintaan. Pastorit Tuomas Pa-
lola ja Riku Bucht Jyväskylän seura-
kunnasta osallistuivat kanssani kuu-
kauden ajan työntekijävaihtoon Bot-
swanan ev.lut. kirkon ja nimikkolähet-
timme Marja Alastalon (Suomen lä-
hetysseura) kutsumina. 

Meidät otettiin hyvin lämpimästi 
vastaan. Botswanan NNKY:llä on 
suuri kiinteistö kaupungin keskustas-
sa. Botswanassa toimii noin 10 pai-
kallisyhdistystä. Gaboronessa on pää-
toimiston yhteydessä koulu, jossa toi-
mii päiväkoti ja yläkoulu koulupudok-
kaille. Naisille on myös hostelli ja li-
säksi tontilla toimii kaikille avoin 
kahvila.

 

NNKY maailmalla

Botswanan NNKY tarjoaa toivoa ja tukea nuorille

”Mikael Agricola  
tulee Sysmään”

Botswanan NNKY on yksi 
maan hallituksen kutsumista 
järjestöistä, joilta kysytään 
näkemyksiä ja joilla on 
mahdollisuuksia myös 
saada rahoitusta ja tukea 
hankkeilleen.

 Sysmän 110-vuotias NNKY tart-
tui Suomi 100 -juhlavuoden Yhdes-
sä-teemaan teatterin keinoin. Pitäjän 
Uotinpäiville valmistettiin historialli-
nen näytelmä Mikael Agricola tulee 
Sysmään. Näytelmä alkoi Martti Lut-
herista, jonka Wittenbergin kirkon 
oveen 500 vuotta sitten naulaamien 
teesien kaiku kuului Suomeen ja syr-
jäiseen Sysmäänkin asti. Joukko kylä-
läisiä sekä kirkkoherra ja nimismies 
vaimoineen odottivat maisteri Agri-
colaa ohikulkumatkalla Sysmään.

– Käsikirjoitus pohjautuu historia-
tietoon Mikael Agricolan piispantar-
kastusmatkasta Sääminkiin vuonna 
1549. Matka Itä-Suomeen kulki mitä 
todennäköisimmin Sysmän kautta. 
Vaikka näytelmä on enemmän histo-
rian kuvitusta, tarjoaa teatteri tekijöil-
leen mahdollisuuden sukeltaa toiseen 
aikakauteen ja toiseen rooliin, sanoo 
näytelmän käsikirjoittaja Anneli Uk-
konen, joka myös ohjasi esityksen yh-
dessä Pelleriina Kylmäsen kanssa. 

Koko ryhmä tuki 
ja kannusti toisiaan
Pyhän Olavin kirkossa esitettyyn näy-
telmään kutsuttiin yhdistyksen harras-
telijanäyttelijöiden lisäksi mukaan eri-
tyistä tukea tarvitsevia aikuisia. Kah-
den sysmäläisnaisen vetämässä projek-
tissa molemmilla naisilla on kokemus-
ta eritysryhmien kanssa toimimisesta 
ja draamatyöskentelystä. – Olemme oh-
jaajina paljon pohtineet, mitä yhdenver-
taisuus tarkoittaa toiminnassamme ja 
miten mahdollistamme kaikkien mu-
kaan tulemisen. On hienoa seurata, mi-
ten koko ryhmä tukee ja kannustaa toi-
siaan, Kylmänen iloitsee.

Uotinpäivä-messussa juhlittiin 
myös 575-vuotiasta Sysmän seurakun-
taa. Juhlamessun musiikki oli keskiai-
kaisia säveliä, jota harjoiteltiin yhdis-
tyksen järjestämällä harmonisen mu-
siikin kurssilla keväällä. Sen hiljaiset, 
viipyilevät sävelet ja sanat sopivat hy-
vin keskiaikaiseen kirkkoomme.

Anneli Ukkonen

Nuorten kasvun tukeminen 
vertaistoiminnalla
Gaboronessa toiminta painottuu tei-
ni-ikäisten parissa tehtävään työhön. 
Palkattujen työntekijöiden joukossa ovat 
psykologi, toiminnanjohtaja, opettaja, 
lastentarhanopettaja ja avustajia. Vapaa-
ehtoisia toimii eniten kahvilassa. Nuor-
ten kasvua pyritään tukemaan myös tar-
joamalla osallistumismahdollisuutta 
nuorten PACT-vertaistukiohjelmaan.  

Botswana oli 1990-luvulla yksi syn-
kimpiä maita HIV-tapausten määrän 
suhteen. Nykyään valtio maksaa ilmai-
sen lääkityksen HIV-positiivisille, ja ti-
lanne on toistaiseksi vakaampi. Toisaal-
ta tämä johtaa huolettomaan suhtau-

Näytelmällä ”Mikael Agricola tulee Sysmään” juhlistettiin reformaation 500 -merk-
kivuotta ja tuotiin esille paikallishistoriaa. Näytelmän keskiössä olivat tasavertaisuus 
sekä voimaannuttava iloinen yhdessä tekeminen, itseilmaisun tukeminen ja onnistu-
misen elämykset.
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tumiseen. HIV-tartuntaa ei osata va-
roa, vaan enemmän nuoret ovat huolis-
saan ei-toivotusta raskaudesta. Naisiin 
kohdistuva perheväkivalta on yleistä, ja 
turvakoteja on maassa tarpeeseen näh-
den liian vähän. 

Teiniäidit ja ehkäisytietoisuus
Botswanan valtio luetaan BKT:n mu-
kaan keskituloisten kansakuntien jouk-
koon. Siksi avustuksia järjestöille ei juu-
rikaan tule ulkomailta. Monia avustus- 
ja kehitysohjelmia on viime vuosina 
jouduttu maassa lopettamaan EU:n lei-
kattua kehitysavun määrärahoja. Jär-
jestö saa tuloja kahvilatoiminnasta ja 
päiväkodin maksuista. Kumppanuus ja 

verkostoituminen nähdään Botswa-
nankin NNKY:ssä tärkeänä. Myös 
NNKY:n kansainvälisyys nähdään 
tärkeänä voimavarana. 

Kansallisesti Botswanan NNKY:ssä 
nähdään juuri nyt suurina haasteina 
teiniäitien auttaminen ja toisaalta eh-
käisytiedon lisääminen. Alkoholismia 
ja huumeongelmia on paljon myös nai-
silla ja usein ne kulkevat yhdessä hei-
kon koulumenestyksen ja köyhyyden 
kanssa. Botswanan turismin vahvan 
kasvun myötä prostituutio on kasvus-
sa, ja varsinkin heikommin koulutetuil-
la tytöillä on riski ajautua siihen mu-
kaan. Yksinhuoltajaäitejä on paljon ja 
heille on vähän tukea. Botswanan NN-
KY on yksi maan hallituksen kutsumis-
ta järjestöistä, joilta hallituksen toimin-
nan tueksi kysytään näkemyksiä. Hal-
lituksen kautta on järjestöllä mahdol-
lisuuksia puolestaan saada rahoitusta 
hankkeille ja osaamista, kuten maksut-
tomia hiv- tai diabetes-testejä.

NNKY:n kristillisyyttä  
arvostetaan
Kirkkojen kanssa pidetään kerran vii-
kossa yhteinen hengellinen tilaisuus 
ja toisena päivänä keskuksessa vierai-
lee pappeja eri seurakunnista puhu-
massa lapsille. Monet arvostavat sitä, 
että järjestöllä on kristillinen tausta. 
Päiväkodissa opetetaan hengellisiä 
lastenlauluja ja kerrotaan Raamatus-
ta. Lapsia tulee oppilaiksi myös 
SOS-lapsikylästä, ja näillä lapsilla ja 
nuorilla ei yleensä ole ennestään us-
konnollista taustaa.

Botswanassa oli nähtävissä paljon 
iloa, ahkeruutta ja sinnikästä työtä. 
Mutta myös kasvavaa ja piilossa olevaa 
ahdistusta ja kärsimystä, jonka juuret 
ovat joskus monimutkaisia ja perheis-
sä ylisukupolvisia. Botswanankin NN-
KY:n työ tarvitsee rukousta ja rohkai-
sua. Työntekijät vaikuttivat erittäin 
ammattitaitoisilta, motivoituneilta ja 
sitoutuneilta työhönsä. He halusivat 
myös suojella lapsia mm. kieltämällä 
meiltä heidän kuvaamisen keskukses-
sa. Toivon, että vakaat olot maassa jat-
kuisivat, suunta kohti parempaa yh-
teyttä eri yhteiskuntaryhmien välillä. 

Heini Lekander
diakoni, YTM

Heini Lekander vieraili Botswanan NNKY:llä, jonka ammattitaitoiset työntekijät ovat 
erittäin sitoutuneita ja motivoituneita työhönsä. 
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Botswanan NNKY:n päiväkodissa opetetaan hengellisiä lastenlauluja ja kerrotaan Raamatusta. Lapsia tulee oppilaiksi
myös SOS-lapsikylästä.
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Annea on ilo seurata. 
Hän rukoilee tilaisuu-
den aluksi lempeästi, 
ääntään korottamat-
ta. Hän jakaa «tärppe-
jään» arjen rukouk-

sesta kiinnostuneelle satapäiselle kuu-
lijakunnalle Joensuussa. Evankeliumi 
tuntuu tutun konservatiiviselta, monen-
laisista maailmoista tulevaa kuulijakun-
taa sitoo saliin intensiivisenä langennut 
rauha, valoisuus ja harmonia, jota puhu-
jan arvomaailma vahvistaa. Sanoma an-
taa henkisiä eväitä ja tukee nykyajan sär-
mikkäissä haasteissa tarpovien moni-
naisia epäilyjä.

Arjen evankeliumin nälkä
On kyse nälästä, elämän veden ja lei-
vän nälästä. Anne Pohtamo-Hietanen 
evästää:

– Näkemykseni on, että Jumalan Sa-
na on Pyhän Hengen vaikutuksesta syn-
tynyttä ja ikiajoiksi tarkoitettua. Jos me 
ajan vaatimusten painostuksesta läh-
demme muuttamaan yhtä kohtaa ja pi-
dämme sitä oikeutettuna, on hetkessä 
käsillä toinen kohta, joka aiheuttaa muu-
tospaineita. Jumalan Sanaa emme voi 
muuttaa emmekä muokata omien tar-
peidemme tai taipumustemme mukaan.

– Jumalan Sanan sisällölliset kohdat 
eivät ole kuin eri ruokalajeja seisovassa 
pöydässä, mistä voimme napsia vain 
mieleisemme. Kyse on kokonaismenus-
ta. Se on meille tarkoitettu elämän leipä 
ja vesi, jonka tulee kasvattaa, opastaa ja 
ohjata meitä hengessä Jumalan tahdon 
mukaiseen elämään. Psalmin sanoin: 
“Kaikki mitä Hän tekee, on oikein, ja se 

Rakkauden 
ja välittämisen 
pitäisi näkyä arjessa pieninä eleinä
“Maallistuminen ennakoi uskonnon merkityksen vakavaa vähenemistä. 
Itsestäänselvyyksiä ei enää ole, vuoropuhelua on käytävä entistä tiuhemmin. 
Edellytyksenä on omaan perinteeseen entistä syvempi perehtyminen”, 
Anne Pohtamo-Hietanen kiteyttää.

Anne Pohtamo-Hietanen
muistaa äitinsä kertoneen, 
että jo lapsena hänellä oli 
joustava ja sopeutuva luonne. 
Pienestä pitäen Anne on 
ollut innokas pesänrakentaja 
ja pikkuveljensä hoivaaja.

pysyy, Hänen säädöksensä eivät muutu. 
Hän on vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi, 
ne ovat oikeat ja lujat (Ps. 111:7–8)”. 

Elämänsuunnan  
muuttanut hetki
Heinäkuussa 42 kesää sitten Keski-Ame-
rikassa El Salvadorissa erään helsinki-
läisen nuoren neidon, Anne Pohtamon, 
elämä sai yllättävän suunnan. Suomi 
muistaa yhä tuon arvostetun Etyk-ko-
kouskesän. Samanaikaisesti koko Uni-
versumin kauneimmaksi kruunattu kau-
notar sulatti lempeydellään lisää sydä-
miä. Kotoinen pikkukaupunki sai jäädä, 
edessä oli muutto valtameren taakse 
tuntemattomaan miljoonakaupunkiin.

Vuosikymmenien jälkeenkin käytök-
seltään sydämellinen Anne kuuluu edel-
leenkin pidetyimpien missiemme jouk-
koon. 173-sentillään hän yhä näyttää 
häikäisevän ryhdikkäältä, olemuksen 
kansainvälistä hehkua ja kauneutta ei 
voi olla huomaamatta. Vuosikymmeniä 
sitten tuomaristo  hurmaantui 71 kau-
nottaren joukosta Annen sorjaan ole-
mukseen ja kauniisiin kasvoihin. Annen 
loistava englannin kielen taito sekä hil-

litty, sydämellinen luonne saivat nekin 
arvostusta. Runsas 40 vuotta myöhem-
min, yhä avoin ja helposti lähestyttävä 
Anne enkelimäisen kauniina ei jätä ke-
tään säväyttämättä. Missivuotensa jäl-
keen Anne päätti jäädä Amerikkaan. 
Siellä työtehtäviä riitti, oheistilaisuuk-
sissa oli helppo tavata kansainvälisiä 
kuuluisuuksia ja miljardöörejä.

Rakkaus ja sen “hinta” 
Marraskuussa 1976 Anne Pohtamon 
maailmalle vieneet tehtävät alkoivat na-
kertaa parisuhdetta Suomeen jäänee-
seen kihlattuun. Seurauksena ikävä 
kihlauksen purkautuminen. Anne Poh-
tamon palatessa 4 vuotta myöhemmin 
Suomeen, vastassa oli mökkijuhannus 
vanhempien mökillä. Myös nuoruuden-
rakkaus Arto Hietanen surfilauta mu-
kanaan pistäytyi siellä. Kohdattuaan 
toisensa nuoret päivittivät tilanteensa. 
Ennen kun kesä loppui, Anne oli suu-
ren ratkaisun edessä, oli tehtävä valin-
ta Amerikan ja rakkauden välillä. Ame-
rikka jäi kakkoseksi! 

Elämä on jatkunut työntäyteisenä 
kotimaassa muotialalla ja vuodesta 
1992 lähtien myös evankelistana. An-
ne Pohtamo-Hietasen mukaan, nyt 
vuosia myöhemmin, onnellisuutta avio-
liittoon tuovat neljä lasta ja lapsenlap-
si yhdistettynä ystävyyteen ja rakkau-
teen. Rakkaus ja välittäminen tuodaan 
näkyviin arjen pieninä eleinä.

Kodin perintö 
ja nunnien opetus  
– Kotoa saamani perintö on ollut ensisi-
jaisesti kristillisten arvojen todeksi elä-

mistä käytännössä, siihen on sisältynyt 
lähimmäisten huomioiminen, rehelli-
syys, ahkeruus ja kauniit käytöstavat. Yh-
tä mieluisina kuin äidin tekemät ruuat, 
hernekeitto ja jauhelihakastike, nousevat 
lapsuusmuistojen mieluisina tuokioina 
yhdessä luetut iltarukoukset sekä joulu-
na ennen ateriaa luettu jouluevankeliu-
mi. Mummolan rakkaisiin muistoihin 
kuuluvat lukuisat kirkossa käynnit. 

Aivan kuten rehtiys ja rehellisyys oli-
vat hänen oman lapsuuskotinsa kulma-
kiviä, samansisältöisenä opetuksena 
näitä ominaisuuksia korostivat jo viisi-
vuotiaana aloitetun Englantilaisen kou-
lun opettajat, jotka olivat nunnia. Kou-
lun myötä tuli uusia kavereita oman 
kerrostalopihan kavereiden lisäksi.  

Mielilukemisena lapsuusajoista muis-
tuu Hanhiemon iloinen lipas -kirja, iän 
karttuessa mielenkiinto siirtyi twistna-
ruhyppyyn sekä pallon seinään heitte-
lyyn. Liikuntaleikkikoulu oli sekin rakas 
harrastus. Koulussa Anne oli kiltti, tun-
nollinen ja myös hyvä oppilas. Nunnien 
hoivissa oli tiukka kuri ja selkeät sään-
nöt, mutta tämä ei Annea haitannut. 
Päinvastoin. Teini-iässä hän siirtyi 
Munkkiniemen yhteiskouluun haavee-
naan hammaslääkärin ammatti.

Ihminen 
kohdataan ihmisenä
Anne Pohtamo-Hietanen toteaa lem-
peästi lapsuudessa omaksumansa ar-
vomaailman merkityksestä:

– Kun Englantilaisessa koulussa oli 
oppilaita kaikkialta maailmasta, siellä 
oli kaikkien helppo oppia arvostamaan 
erilaisuutta. Muunväriset tai muunkie-
liset ihmiset ovatkin aina olleet elämäs-
säni kotimaassa, samoin Yhdysvallois-
sa asuessani.

– Ihminen kohdataan ihmisenä, Ju-
malan luomana yksilönä, ilman ennak-
koluuloja. Lapsuudenkotini perimänä 
koen vahvana perhekeskeisyyden, jon-
ka olen saanut siirtää omille lapsilleni-
kin. Perheen jäseniä tuetaan aina, vaik-
ka tilanne olisi mikä. Nyt kun tiedän 
Jumalan näkevän ja tietävän kaiken, on 
helppo pitää edelleen kiinni näistä hy-
vistä periaatteista, joihin lapsesta asti 
olen tottunut.

Rakkaus ja 
perhekeskeinen arki
Aikuistuttuaan lapset paitsi muistutta-
vat vanhempiaan, myös jakavat heidän 
elämäntapansa joita vastaan nuorina 

Kristilliset arvot ja 
kristityt ovat 
rakentaneet tämän 
maamme, sen 
arvomaailman, sen 
perinteet. ... jatkuu seur. sivullaSA
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Suomen Nuorten Naisten 
Kristillisten Yhdistysten Liitto 

ry:n kokous

Liiton kokous pidetään lauantaina 
11.11.2017 klo 13 Helsingissä Hotelli 
Helkan kokoustila Saarnissa, Pohjoinen 
Rautatiekatu 23. Valtakirjojen tarkastus 
alkaa klo 12.30. Käsiteltävinä ovat 
sääntömääräiset asiat, joihin sisältyy liiton 
hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 
vaali. 

• valitaan joka toinen vuosi hallituksen 
puheenjohtaja 

• valitaan 6–8 hallituksen varsinaista 
jäsentä, joista on vuosittain erovuorossa 
puolet (1/2), aluksi arvan, sitten vuoron 
mukaan (Säännöt, kohta 9 Liiton kokouk-
sen asiat)

Asioista, jotka jäsen haluaa saattaa liiton 
kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjal-
linen esitys hallitukselle viimeistään kuusi 
viikkoa ennen kokousta. (Säännöt kohta 8. 
Aloiteoikeus)

Förbundet Kristliga Föreningar 
av Unga Kvinnor RF:s möte   

Förbundsmöte hålls lördagen den 11 
november 2017 kl. 13 i konferensrummet 
Saarni på Hotell Helka, Norra Järnvägs-
gatan 23 i Helsingfors. Fullmaktsgransknin-
gen börjar kl. 12.30. På mötet behandlas 
stadgeenliga ärenden, bland annat val 
av förbundsstyrelsens ordförande och 
medlemmar.

• väljs vartannat år styrelseordförande
• väljs 6–8 ordinarie styrelsemedlemmar 

av vilka hälften (1/2) årligen är i tur 
att avgå, i början avgör lotten, därefter 
växelvis (Stadgar paragraf 9. Ärenden 
på förbundsmötet)

Ärenden som en medlem önskar få be-
handlade på förbundsmötet ska presen-
teras skriftligen för styrelsen senast sex 
veckor före mötet. (Stadgar paragraf 8. 
Initiativrätt) 

oli halu kapinoida. Myös Anne uskoo 
monin tavoin muistuttavansa van-
hempiaan jääväten itsensä kuitenkin 
tarkemmasta analysoimisesta. 

– Arvostin vanhempiani, enkä hy-
vin kilttinä lapsena halunnut heitä 
vastustaa. Tosin ei ollut tarvetta vas-
tustaakaan, sillä ihanat ja rakastavat 
vanhempani loivat turvallisen ilma-
piirin kotiin. 

Huolestuttavalta tuntuu, että pe-
rinteinen teoria sekularisaatiosta en-
nakoi uskonnon merkityksen vähene-
vän vähenemistään tulevina vuosina 
yhteiskunnan modernisaatiokehityk-
sen myötä. Tämä merkitsee kirkoille 
suurta murrosta. Itsestäänselvyyksiä 
ei enää ole, vuoropuhelua on käytävä 
entistä tiuhemmin. Edellytyksenä on 
omaan perinteeseen entistä syvempi 
perehtyminen. 

– Ihmisten välisen rakkauden ja 
välittämisen pitäisi näkyä arjessa pie-
ninä eleinä, tähdentää Anne. 

Koulun ja kodin merkityksestä lap-
suuden ja nuoruuden kasvukivuissa, us-
konnollisten asioiden ymmärtämises-
sä ja niiden käsittelyn mahdollistavien 
eväiden antamisessa Anne toteaa:

– En muista koulukiusaamista ol-
leen minun lapsuudessani, mutta sil-
loinhan päivä aloitettiin aamuhartau-
della, jossa siunasimme toinen toi-
siamme. Vielä eivät ne päättäjät, jotka 
poistavat kristillisiä arvoja yhteiskun-
nasta ehkä ymmärrä, miten kauaskan-
toisia ikävät vaikutukset saattavat ol-
la. Ja tietäkäämme, että ne siunaukset, 
jotka maallamme on ollut ja on, voi Ju-
mala myös ottaa pois! Emmehän me 
sitä tahdo. Pahuuden vallan voimia-
han näemme uutisista joka päivä.

Lupa uskoa
– Koulussa käsiteltiin omana kouluai-
kanani runsaasti uskontoihin liitty-
viä asioita. Kristinuskon opetus sai 
silloin olla tunnustuksellista. Kristi-
tyssä maassa se on luonnollista. Nyt 

tuntuu pahalta, kun pitäisi vaieta koh-
teliaisuussyistä muiden uskontojen 
edustajia kohtaan.  

Kristilliset arvot ja kristityt ovat 
rakentaneet tämän maamme, sen ar-
vomaailman, sen perinteet, tasa-ar-
von ja demokratian. Raamatun kym-
menen käskyä ja kristillinen arvopoh-
ja ovat lainsäädäntömme kivijalka. Ei 
sitäkään pidä lähteä murentamaan! 
Sekä koti että koulu ovat antaneet täy-
dellisen pohjan ainakin omalle kris-
tilliselle arvomaailmalleni. 

Nuoruusajan ns. rajusta kapinoin-
tivaiheesta aikuisten periaatteita tai 
arvomaailmaa kohtaan voi lukea uu-
tisointeja päivittäin. Anne palauttaa 
mieleen oman teiniaikansa:

– Muistan teiniliittoon liittyneet 
opiskelukaverini, joista tuli jonkin 
sortin radikaaleja, tosin hyvin maltil-
lisessa mielessä. Itse en koskaan ko-
kenut tarvetta kapinoida auktoriteet-
teja enkä vallalla olleita periaatteita 
vastaan. En kovin paljon seurannut 
politiikka enkä aistinut olemassa ole-
via jännitteitä. Elin turvattua per-
he-elämää mielestäni turvallisessa 
maassa, turvallisen presidentti Kek-
kosen silmien alla. 

– Opin arvostamaan luontoa ja 
nauttimaan sen antimista äitini ja iso-
äitieni opastuksessa. Sain kasvaa lap-
suuteni ilman minkäänlaisia uhkia, 
vailla sisäisiä ja ulkoisia, siksi uskon 
kasvaneeni tasapainoiseksi ja luotta-
vaiseksi. 

Kuplivaa positiivisuutta
Anne Pohtamo-Hietasen positiivisuus 
on kuin tuore, helmeilevä luonnonme-
hu, jonka kuplinta on tarttuvaa. Kysy-
mykseeni, onko sen takana lahjaksi 
saatu leiviskä, suotuisa geeniperimä 
vai onko positiivinen asenne rakentu-
nut elämän tapahtumien myötä elä-
mänkoulussa, Anne vastaa näin: 

– Uskon että omaan positiivisuu-
teeni ovat vaikuttaneet molemmat. 
Vanhempani olivat tasapainoisia, kou-
lutettuja henkilöitä, joilla ei ollut suu-
ria vastoinkäymisiä eikä henkilökoh-
taisia ongelmia. Isäni oli hyvin huu-
morintajuinen ja iloinen karjalainen, 
äitini taas vastuuntuntoinen, huoleh-
tiva ja hoivaava, erittäin puhelias ja 
iloinen hänkin. Elämäni on kulkenut 
niin turvallista ja hyvää rataa, että on 
valtava kiitosmieli Jumalalle, että niin 
on ollut. Kiitän Häntä päivittäin. 

Sirkka Vepsä

“En vän tog med mig i den lokala
KFUK-föreningen och där väcktes
mitt intresse”, berättar Ulrika 
om sin debut i KFUK.

Sanna-Kaisa, mihin olet 
päässyt vaikuttamaan? 

Olen päässyt vaikuttamaan moniin 
erilaisiin ja kiinnostaviin asioihin: tun-
nustuspalkintojen teemasta ja saajasta 
uuden pääsihteerin valintaan. 

Miten osallistuit 
päätöksentekoon? 

Kokouksia oli kerran kuukaudessa. 
Kokouspaperit luin etukäteen hallituk-
sen Intrasta. Kaikkia, jotka halusivat sa-
noa mielipiteensä asiasta, kuunneltiin, 
ja joistain asioista keskusteltiinkin pit-
kään, jos oli tarpeen. Mielestäni tulin 
asioissa kuulluksi, jos niin halusin. 

Millaisia positiivisia 
kokemuksia sinulla oli?

Etenkin mahdollisuudet päästä Maa-
ilman liiton kokoukseen ja ERM:iin jäi-
vät mieleen. Sen lisäksi, että päivät oli-
vat pitkiä ja täynnä ohjelmaa, oli muka-

”Olen voinut vaikuttaa”

Sanna-Kaisa Haapasaari koki mukavana 
asiana uudet ystävät ja monipuoliset 
työtehtävät, joita työskentely 
hallituksessa toi mukanaan. 

Tiden som jag ser tillbaka på med glädje
Ulrika Holmlund satt i styrelsen i tre 
perioder mellan åren 2010–2015, både 
som vanlig styrelsemedlem, vice-ord-
förande och ordförande. – Jag lärde mig 
massor om både organisations- och 
budgetarbete och att vara arbetsgiva-
re. Dessutom fi ck jag jättemycket kun-
skap om det lokala, nationella och in-
ternationella KFUK-arbetet.

– Förbundet är en mycket större or-
ganisation än en lokalförening och arbe-
tet är mera teoretiskt än praktiskt. Jag 
tycker nog att jag hade möjlighet att på-
verka som styrelsemedlem, både vad gäl-
ler vilken väg organisationen skulle ta, 
samt vilka frågor och ämnen som skulle 
lyftas fram. Allas åsikter beaktades och 
sedan gjordes ett gemensamt beslut.

Ett privilegium att ha fått 
vara med och påverka
– Det som krävs är att man behöver ha 
ett intresse för organisationsfrågor och 

ha en vilja av att vara med och påverka. 
Kunskap om ekonomi är bra, men det 
räcker att ha intresse av att lära sig me-
ra. Tid och engagemang är viktigt. Det 
kan också vara bra att veta att man ibland 
är tvungen att ta beslut som styrelse som 
kan vara obekväma och svåra.

– Det fi nns massor av goda minnen, 
allt från resor som gjorts med styrel-
sen till olika KFUK-möten och alla 
härliga människor jag har fått möjlig-
heten att känna genom denna organi-
sation. Själva styrelsearbetet i sig är 
också något som jag ser tillbaka på med 
glädje. 

– Det är ett privilegium att ha fått 
vara med och påverka i en organisation 
som arbetar för kvinnors rättigheter på 
lokal, nationell och internationell nivå. 
En organisation som i mina ögon gör 
ett fantastiskt bra arbete, säger Ulrika 
Holmlund.

Anne Lagerstedt

va tutustua toisiin NNKY-naisiin. Uu-
den pääsihteerin valinta oli mielenkiin-
toinen kokemus; ensimmäinen kerta, 
kun olin haastattelemassa ja valitsemas-
sa ketään työpaikkaan. Kokouksiin oli 
myös mukava aina mennä, kun tiesi, et-
tä siellä tapaa mukavia naisia eri puolil-
ta Suomea. Myös se, että hallituksen mu-
kana pääsin monille järjestöpäiville, oli 
mukavaa. Positiivisia asioita on paljon-
kin; tila ei riittäisi kaikesta kertomaan!

Mitkä ovat olleet sinulle 
tärkeitä asioita?

Opin paljon uutta: en ollut ollut pit-
kään Jyväskylän toiminnassa enkä hal-
lituksessa, kun pääsin liiton hallitukseen. 
Opin niin taloudesta kuin NNKY:n pai-
kallistoiminnasta ja paljosta muusta!

Minulla oli tunne siitä, että olen voi-
nut vaikuttaa johonkin, siihen että NN-
KY toimii vahvavana naisliikkeenä vie-
lä tulevaisuudessakin. 

Mitä olisi pitänyt tietää 
alussa, kun aloitit uutena 
hallituksen jäsenenä?

Minulle oli yllätys, että hallituksen 
kokousten lisäksi jokainen valitsi it-
seään kiinnostavan työryhmän. Oike-
astaan muuta en muista ihmetelleeni. 
Kaikki sujui kuitenkin hyvin, toteaa 
Sanna-Kaisa Haapasaari.

Anne Lagerstedt

Mukana Suomen NNKY-liiton hallituksessa

“Perheen jäseniä 
tuetaan aina, 
vaikka tilanne 
olisi mikä.”

Sanna-Kaisa Haapasaari toimi liiton hallituksessa vuosina 
2014–2016 ja Ulrika Holmlund 2010–2015. 
Miten he ovat ehtineet ja jaksaneet varsin vaativan tehtävän oman 
toimen ohessa ja mitkä ovat olleet ilonaiheita työskentelyssä.
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Kirjoja, kirjoja

Naisiin ja tyttöihin kaik-
kialla maailmassa koh-
distuu syrjintää ja vä-
kivaltaa. Ekumeenisel-
la vastuuviikolla 22.–

29.10.2017 kirkot vaikuttavat yhdessä 
siihen, että tytöt ja naiset saavat äänen-
sä kuuluviin. Järjestä tilaisuus ja kutsu 
Vastuuviikon lähettiläs mukaan! 

Vastuuviikon lähettiläille on tärkeää, 
että naiset tulevat kuulluiksi omalla ää-
nellään niin perheessä kuin yhteiskun-
nassa. Siksi he haluavat kertoa naisten 
oikeuksista eri maissa ja rohkaista esi-
merkillään muita naisia nousemaan 
esiin. Tutustu lähettiläiden puheenvuo-
roihin ja pyydä lähettiläs kylään. 

Ilmoita tilaisuutesi 
tapahtumakartalle
Seurakunnat ympäri Suomen järjestä-
vät keskustelutilaisuuksia, tempauksia 
ja jumalanpalveluksia, joissa pidetään 
esillä Vastuuviikon teemaa. Tilaisuu-
det löytyvät nyt kootusti tapahtuma-
kartalta, jonne pyydämme ilmoitta-
maan myös sinun tilaisuutesi. 

Osallistu myös Kirkkojen maailman-
neuvoston aloittamaan #Th ursdaysInB-
lack -kampanjaan 5.10.–25.11., jossa vas-
tustetaan raiskauksia ja sukupuolittu-
nutta väkivaltaa pukeutumalla mustiin 
joka torstai, yksin tai ryhmässä. Selfi et 
julkaistaan somessa tunnisteilla #Th urs-
daysInBlack ja #Vastuuviikko2017.

Hyödynnä aineistoa 
tilaisuuden suunnittelussa
Lue lisää naisiin kohdistuvista ihmisoi-
keusloukkauksista ja syrjinnän vastai-
sesta työstä, hyödynnä virikeaineistoa 
teeman käsittelyssä ja käytä valmiita 

 Känslan av att inte höra till är ett litet pris 
att betala för att få känna trygghet.

– Sammanfl ätade maktstrukturer som kapi-
talism och mansvälde och deras sexistiska 
människosyn inverkar skadligt på kvinnors 
ställning i hela världen, eftersom de är djupt 

rotade i kulturen. Alltför ofta händer det att 
välmenande kampanjer talar över huvudet 
på dem som de säger sig stöda. Därför är 
det viktigt alla får sin röst hörd och kan be-
rätta sin egen story. Vi kan försöka identifi e-
ra oss med andras berättelser, men ingen-

ting är starkare än att hitta sin egen röst och 
att kunna använda den för att stå upp för si-
na rättigheter, Mariette berättar.

Ansvarsveckans påverkanskampanj hålls i 
oktober. Följ oss på facebook @Ansvarsvec-
kan och på fi nska @Vastuuviikko. 

Uudistunut Vastuuviikko 2017
“Ihmiset ovat luoneet 

maailmanlaajuisen hierarkian, 
jossa naisten ihmisyyttä 

pitää erikseen vahvistaa. 
Tähän on tultava muutos”, 

haastaa Mariette.

hartaustekstejä, jotka kaikki löytyvät si-
vuiltamme https://www.vastuuviikko.fi . 

Nuorten oma aineisto
Vastuuviikon nuorten aineiston pelit ja 
leikit herättävät pohtimaan Vastuuvii-
kon teemaa toiminnallisella tavalla. Ai-
neiston ovat suunnitelleet ja toteutta-
neet Kirkkonummen suomalaisen seu-
rakunnan nuoret.

Aineistoon kuuluu kolme liikunnal-
lista leikkiä – Rauhan ja oikeudenmu-
kaisuuden hippa, Sananvapaushippa 
ja Tasa-arvo-ameeba sekä The Game 
-peli, jossa nuoret suorittavat pienryh-
missä tehtäviä, eläytyvät kehitysmai-
den olosuhteisiin ja ideoivat tapoja, joil-
la he voivat osaltaan vaikuttaa naisten 
aseman kohenemiseen.

Anne Lagerstedt

Omalla äänellä

Hör mig
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Rauhan silta kantaa. 
Helena Kekkonen 
1926–2014. 
Tuija Vihavainen ja 
Hanna Niittymäki 
(toim.) Rauhankasva-
tusinstituutti.
Helena Kekkonen on tun-
nettu rauhankasvattaja, joka 
sai Unescon rauhankasva-
tuspalkinnon vuona 1981 ja 
on palkittu Oulun ja Helsin-
gin yliopistojen kunniatoh-
torin nimityksillä.

Papin tytöstä tuli diplo-
mi-insinööri ja tekniikan li-
sensiaatti. Rauhanaatteelle 
hän paloi jo nuorena kemian 
opettajana muistuttaen op-
pilaitaan atomiaseiden vaa-
roista. Laboratoriokoulun 
rehtorina hän alkoi pitää ym-
päristökasvatusluentoja. 

Hän piti elämänsä aikana 
noin 1500 rauhankasvatus-
luentoa sekä kirjoitti kirjoja 

ja lukuisia artikkeleita. Hän 
organisoi toimintaa Ete-
lä-Afi kan rotusorron vastus-
tamiseksi. Hänen kehitysyh-
teistyön projektisalkkunsa 
vuosina 1978–2010 oli hui-
mat 2,9 miljoonaa euroa. 
Avustushankkeet koskivat 
erityisesti naisten, tyttöjen ja 
lasten koulutusta Afrikassa. 

Helena Kekkosen sloga-
neita olivat ”sinulle on tehtä-
vä annettu” ja ”jokainen voi 
tehdä jotakin.” Hän oli ehdo-
ton pasifi sti. Hänen mu-
kaansa maailman ainoa toi-
vo on kasvatuksessa, ihmis-
ten muuttumisessa ja kasva-
misessa kriittisesti ajattele-
viksi ihmisiksi. Lisäksi hän 

näki empatian ja sydämen 
herkkyyden merkityksen, 
jotta ihminen kykenee läm-
möllä asettumaan kaukai-
senkin lähimmäisen osaan. 

Kekkonen toimi Rauhan-
kasvatusinstituutin pääsih-
teerinä vuosina 1986–1990. 
Yhdessä puolisonsa Risto 
Kekkosen kanssa he perus-
tivat Tekniikka Elämää Pal-
velemaan -yhdistyksen. 

Kokoomateoksessa äänen 
saa Helena itse mutta myös 
lukuisa joukko hänen ystä-
viään ja työtovereitaan, jot-
ka valottavat hänen rauhan-
kasvatustyötään. Kirjoittaji-
na ovat muun muassa Tarja 
Halonen, Vappu ja Ilkka 
Taipale, Liisa Jääskeläinen 
ja Kari Uusikylä. Muistokir-
jaa sävyttävät lukuisat runot 
ja mietelmät, joita Helena 
viljeli luennoillaan. 

Leena Vilkka

Helena Kekkoselle oli tehtävä asetettu

Kesäretki 
Kelventeen 
harjupoluilla
Vääksyn NNKY kutsui Etelä-Suomen 
alueen NNKY-verkoston Kelvenne la com-
pastella -retkelle Etelä-Päijänteelle. Mat-
kallamme Jenni-Maria III -salonkilaivalla 
vuolimme – laivakoira Rikin ”avustama-
na” – kaarnaveneet, joita myöhemmin ui-
timme suppalammella keskellä saarta 
vaelluksemme lomassa. 

A
N

N
E 

LA
G

ER
ST

ED
T

A
IN

O
 V

Ä
Ä

N
Ä

N
EN

Mielipiteesi on meille tärkeä
 
Haluamme kehittää Näkyvä Nainen -jäsenlehteä ja NNKY:n viestintää. 
Osallistu kyselyymme kotisivuillamme www.ywca.fi. 
Arvomme vastaajien kesken hotelliyöpymisen 
kahdelle hengelle Hotelli Helkassa. Kiitos osallistumisestasi! 
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Katso myös: www.ywca.fi   Paikallinen toiminta

NNKY-palsta Tervetuloa liiton kokoukseen 11.11.2017 Helsinkiin

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

➽  Juurikuja 
   Hyllykallio
  pj. Pirkko Takala, p.   
  pirkko.takala@netikka.
  ep.nnky@gmail.com

HELSINGFORS KFUK
➽  Arkadiagatan  A 
   Helsingfors
  http://kfuk.wordpress.com
  pj. Christina Elving-Andersén
    
  christina.elving@live.fi 

HELSINGIN NNKY
➽  Mechelininkatu  A 
   Helsinki
  p.   
  hnnky@hnnky.fi , www.hnnky.fi 
  pj. Katri Jussila
  tj. Leena Vilkka
  Facebook Helsingin NNKY
KERHOT
 Töölön tyttöjen tupa 3.–6.-luokka-
laisille tytöille, luomakuntaklubi 
ma klo 14.30–16.30.
 Nuorisotalo Merirasti, ti 3.–6.-lk. ty-
töille, liikuntakerho klo 14–16, kok-
kikerho klo 17–19.
Malmin nuorisotalo, pulla & puu-
hakerhot ti, 1.–3.-lk. 15–17, 4.–5.-lk. 
klo 17–19.
 Kallahden nuorisotalo, ke ja to 3.–6.-
lk., taidetta ja kokkausta klo 16–18.
Lisäksi Taivallahden koululla kokki-
kursseja ja Pihlajamäen nuorisota-
lolla luomakuntaklubi. 

Luomakuntaleiri. Iloa luonnosta 
ja eläimistä -syyspäiväleiri 9–12-v. 
tytöille 16.–19.10. klo 9–15, Töölön tyt-
töjen tupa. 
Musiikkileikkitoiminta Mikael Ag-
ricolan kirkolla ke, musiikkileikkikou-
lunopettaja Heta Blom, 
 vauvat vanhemman kanssa 
klo 15.00–15.30
 1–2-vuotiaat vanhemman kanssa 
klo 15.45–16.15
 3–4-v. (vanhempi voi olla mukana) 
klo 16.30–17.00
 5–6-v. klo 17.15–17.45.
Kamalat Äidit -vertaisryhmä joka 
toinen ma klo 17.30–19.00 Töölössä 
ja joka toinen to Rastilassa (paritto-
mat viikot).

Voimasiskot: Venäjänkielinen maa-
hanmuuttajien vertaisryhmä ko-
koontuu ti-iltaisin Töölön tyttöjen tu-
valla. Uusia ryhmiä tarpeen mukaan!
Nuorten naisten kirjallisuuspiiri/
luovan kirjoittamisen ryhmä kok. 
n. kerran kk. 
Raamattua löyhäpipoisille -ryhmä 
kok. Liisa Siikalan johd. Temppeliau-
kion kirkolla.

DEBORA TYTTÖTYÖN 
KEHITTÄMISHANKE
Facebook: Debora-hanke, Insta-
gram: #somasoppi, debora@hnnky.
�  , 040 551 9384.
Hankkeen avoimet olkkarit, SOma 
SOppi, Retkeilijänkatu 7 A, Hki.
4.–6.-luokkalaiset ti klo 14–17., 7.–9-
lk. ke klo 15–18. 

HÄMEENLINNAN NNKY
➽  Saaristenkatu  B
   Hämeenlinna
  pj. Irja Appelroth
  p.   
  irja.appelroth@gmail.com

IMATRAN NNKY
➽  pj. Auli Piiparinen
  p.   
  auli.piiparinen@gmail.com

JOENSUUN NNKY
➽  Malmikatu 
   Joensuu
  nnky.joensuu@kolumbus.fi 
    
Uskalla unelmoida Room Box-as-
kartelukerho ma klo 16–19 kaikeni-
käisille naisille ja tytöille. Vetäjänä 
nukketaiteilija Marina Mustametsä.

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽  Puistotori 
   Jyväskylä
  Tanja Nieminen
  p.     (ma–to –)
  jklnnky@elisanet.fi 
Ajantasaiset lisätiedot ohjelmasta 
verkkosivuilta
Tarinoita rintamalotista -musiikki-
teatteriesitys pe 6.10. klo 13. Liput 10 
e, sis. pullakahvit.
Varaukset toiminnanohjaajalta.
II. Eira Paunu Symposium su 8.10. 
klo 15. Reformaatio 500 vuotta: naisten 
ja seksuaalisuuden kirkkohistoria, pas-
tori Eeva-Kaisa Rossi, Lauluryhmä 
Jännät, Eira Paunu stipendin jako.
Runon ja sävelen iltapäivä: py-
häinpäivä, su 5.11. klo 15. Leena Im-
piö, hartaus. Charlotte Loukola, viu-
lu ja Pirjo Jylhä, pianosäestys.

KOKOUSKUTSU: Yhdistyksen sään-
tömääräinen syyskokous su 26.11. 
klo 14. Kokousta edeltää lauluhetki 
virsikirjan uuden lisävihon parissa, 
säestys Annika Tammela.

AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka aamiaisi-
neen ti klo 9–11, ohjelmapitoinen aa-
miainen 5 €. 
26.9. Raamatun naiset, Eevakaarina 
Launis
3.10. Hiekalle rakennettu maailma, 
Kaisa Rossi
10.10. Näistä levyistä en luovu, Tuu-
la Vuoristo
17.10. Hoitotahto, Aira Autio
24.10. Oikeudellisen ennakoinnin kei-
not, Ulla Halonen/ K-S muistiyhdistys
31.10. Läheiset muistoissamme, Tan-
ja Nieminen
7.11. Musiikin terapeuttinen vaikutus, 
Mikko Oinonen
14.11. Iloa liikunnasta.

UUTTA: Leidien le� atre�  t. Riitta 
Keuramo johdattaa elokuvien päi-
vänäytöksiin, jonka jälkeen nähdys-
tä elokuvasta keskustellaan kahvi-
lassa. Koska Finnkinon ohjelmisto 
julkaistaan viikoksi kerrallaan, lähe-
tetään ehdotukset le� atre� eistä 
tekstiviestillä kiinnostuneille. Lisä-
tietoja ja ilm.: toiminnanohjaaja, 040 
740 4472, jklnnky@elisanet.� .

UUTTA: Laula, leiki, lennä – ikäih-
misten musiikkitoimintatuokio, 
musiikkipedagogi Jenny Haapa-
lainen, pe 13.10., 17.11. sekä 15.12. klo 
10–11. Lauletaan tuttuja lauluja 
menneiltä vuosikymmeniltä, liiku-
taan oma keho huomioiden ja tu-
tustutaan rytmisoittimiin. Ei vaadi 
aiempaa kokemusta. Hinta 5 €/kerta 
ja se maksetaan paikan päällä. Voit 
osallistua myös yksittäiselle kerralle. 
Ilm. ja lisätiedot 040 557 6177 tai jen-
ny.haapalainen@gmail.com.

Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Sirkka Ruo-
kokoski.
9.10. Elena Ferrante: Loistava ystävä
13.11. Maja Lunde: Mehiläisten historia 
11.12. Joel Haahtela: Mistä maailmat 
alkavat
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 13, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren 
3.10. Yoko Ogawa: Professori ja ta-
loudenhoitaja
7.11. Nina George: Pieni kirjapuoti Pa-
riisissa
5.12. Riitta Jalonen: Kirkkaus.
Exodus-raamattupiiri kerran kuus-
sa to klo 14 alkaen 14.9., ohjaaja Heidi 
Watia, lisätietoja toiminnanohjaajalta.

Latinanpiiri ti 10.10., 14.11 ja 12.12. klo 
13, ohj. Pirkko Sintonen.
Laku-ryhmä Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä 3.11 ja 8.12 klo 13.
Huom: Tarinoita rintamalotista 
-musiikkiteatteriesitys pe 6.10. klo 
13. Liput 10 €, sis. kahvit. Tarinoiden 
lomassa on sota-ajan lauluja.

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät esittää kansanmusiikkivai-
kutteista monipuolista musiikkia. Ei 
koelauluja. Lukukausimaksu 5 €. Har-
joitukset väh. joka toinen ti klo 18.15. 
Lisätiet. toiminnanohjaajalta. 
Ännälän Äx-naiset. Nuorten ja työi-
käisten naisten toimintaryhmä. Li-
sätiet. toiminnanohjaajalta.

LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät ke, 50 
€ lukukausi.
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
syyslukukausi alk. 80 €.
Partiolippukunta Harjun partio-
tytöt  Lisätiet. Ryhmistä: Sanna Kal-
lio, 040  706 8768, kallionsanna@
gmail.com.

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p.   
  alkarjalainen@gmail.com
Englannin keskusteluryhmä kieli-
taidon ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Tiedustelut liisa.hynynen@pp.inet.� .
ITU-työn puhelinpäivystys ma ja 
to klo 16–20, p. 040 518 8783, keskus-
teluapua kriisiraskaustilanteessa ja 
raskaudenkeskeytyksen jälkeen.

KOTKA KFUK
➽  pj. Liisa Toikka
    
  liisa.toikka@pp.inet.fi 

  
KOTKAN SEUDUN NNKY

➽  pj. Taru Kainlauri
  p.   
  taru.kainlauri@luukku.com

KUOPION NNKY
➽  Vuorikatu 
   Kuopio
    
  pj. Marja-Leena Konttinen
  p.   
  marna.konttinen@gmail.com
Viikoittain kok. alk. vko 35. 
Kuoroharjoitus ma klo 13 
Gospel-lattarit™ ti klo 18
Kohtaamiskahvila/KL ke klo 12
Nuorten aikuisten kohtaamis-

Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 
Nainen 5/2017 to 29.9. mennes-
sä osoitteeseen anne.lagerstedt@
ywca.� , kiitos! Kaikkien yhdistys-
ten tiedot tervetulleita.

paikka/3K ke klo 12
ITU-vertaisapuryhmä abortin läpi-
käyneille alk. 14.9. 10x to klo 17
OPKO la 26.8.–16.12. (ei 7.10.) klo 17.

Venäjänkielisten naisten ryhmä 
ti 26.9. ja 24.10. klo 18 
Lähetyspiiri to 28.9., 26.10. klo 18
Raamis/SRO ma 2.10., 16.10. klo 16.30
Tilkkukilta ti 3.10., 17.10. klo 16.30
Matkakumppanuus ke 4.10. klo 13 
Naisten iltapäivä la 7.10. klo 12–15.30 
Tuula ”Haxu” Hakkarainen, luennoi-
den ja laulaen.
Tervetuloa kotiin!/SLEY su 8.10. klo 15
Kamalat äidit-ryhmä ma 9.10., 23.10. 
klo 18
Uskonpuhdistuspaneeli/SRO 
su 15.10. klo 1.
Sanajumalanpalvelus/SLEY 
to 19.10. klo 18
Kirjallisuuskahvila su 22.10. klo 14
Käsityöpiiri maahanmuuttajien 
kanssa la 28.10. klo 13.

KNNKY 120-vuotisjuhla su 29.10. klo 
10 messu Tuomiokirkossa, Vuorika-
tu 22, juhla klo 14. Juhlapuhe NNKY:n 
pääsihteeri Anne Pönni. Katsaus yh-
distyksen historiaan, musiikkia, kah-
vitarjoilu.

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 
   Lahti
  ywca@phnet.fi 
  www.lahdennnky.com
  pj. Krista Karjalainen
  p. ilt.   
Toimisto avoinna .. alk. 
markkinakeskiviikkoisin klo –
sekä torstaisin klo –. 
Puhelinpäivystys    ja 
klo  jälkeen   . 
Lisätietoa: www.lahdennnky.com.
Markkinakahvila klo 8–13 joka kk 
ensimmäinen keskiviikko.
Matkakumppanit-raamattupiiri 
(12.9. alkaen) joka toinen ti klo 15–17, 
keskustelu Raamatun teksteistä Raa-
matun henkilöiden näkökulmasta + 
päiväkahvit.
Voimasiskot-ryhmä aloittaa ke 6.9. 
klo 17–19. Ryhmänohjaajina Mar-
ja-Liisa Sipi ja Merja-Liisa Määttä.
Vertaistoimintaryhmässä käsitellään 
naisten tunteita ja voimavaroja. Ryh-
mään on ilmoittautuminen.
Rakkausvirret ja roséviinit pe 
(25.8. alk.) klo 19 virsi- ja viini-illat. Ve-
täjinä Anna-Mari Kopo ja Nina Tet-
ri-Mustonen. Musiikki: Miika Kallio. 
Iltapala 20 €.
Suomalaisuuden kulttuurien vuo-
sikymmenet -sarja to klo 18, Suomi 
100 -hanke.
28.9. Kasvukivut, 1940–50 -luku: Pu-
la-aika sekä hämäläisten ja karjalais-

ten kohtaaminen. 
12.10. Chicago, 1960–70 -luku: Nuo-
risokulttuurin herääminen ja elä-
mäntapojen villiintyminen.
9.11. Nousukausi, 1980–90 -luku: 
Teollistuminen, Suomi-pop ja -rock.
30.11. Monikulttuurisuus, 2000-luku: 
Maahanmuuttajat, kulttuurien kirjo 
ja rikkaus.
Lausuntamatinea Suomi 100 to 
26.10. klo 18. Seija ja Lasse Lahtisen ko-
koama teemailta sanoin ja sävelin. 
Kahvituotto Liberian NNKY:n työlle.
Naisten teesien naulaaminen 
ti 31.10. klo 18, Lahden NNKY:n kymme-
nen tuunattua elämänteesiä naisille.

LAPIN NNKY
➽  pj. Senja Ahvonen
     
  senja.ahvonen@evl.fi 

MIKKELIN NNKY
➽  pj. Leena Parkkonen
  puh.    
   gsm   
  leena.parkkonen@luukku.com
Kuopion kaupunginteatteriin: 
Viulunsoittaja katolla la 16.09. Läh-
tö klo 8.45 Maaherrankadun tilaus-
ajopysäkillä! 
Jäsenilta to 28.09. Suomen NN-
KY-liiton pääsihteeri Anne Pönni 
vierailee.
to 19.10. Voimaa ru-
kouksesta ja musii-
kista. Hilveliisa 
Ukkonen ja Han-
na-Liisa Koisti-
nen-Purps.
to 16.11. Armo 
elämän voima-
varana. Kansa-
laisopiston rehto-
ri Matti Laitsaari.
Joulujuhla perintei-
sen tapaan to 14.12. 
Jäsenillat, paitsi lokakuun ilta, jo-
ka on Kryptassa, pidetään srk-kes-
kuksen yläsalissa klo 16.30, kahvitar-
joilu alk. klo 16.15.
Jouluvaellus pe 8.12. Betlehe-
miin-jouluvaellus Parikanniemen 
lastenkodilla.   
Voimasiskot-keskusteluryhmän 
tarkoituksena on antaa naisille työ-
kaluja omien tunteiden ja voimava-
rojen tunnistamiseen, ks. jäsenillat 
19.10 ja 16.11. 
Pienryhmätoiminta alkaa syys-
kuussa. Ohj. Kirsti Flander ja Eeva 
Karhukallio. Vielä ehtii ilm. mukaan.
  

MÄNTYHARJUN NNKY
➽  pj. Auli Jokinen
  p.    

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 
  Käyntiosoite: Isokatu 
   Oulu
  nnky.oulu@co.inet.fi 
  Toiminnanohjaaja   
  www.facebook.com/Oulun NNKY
Ajankohtaiset tiedot toiminnasta: 
www.ywca.fi  > paikallinen toimin-
ta > Oulun NNKY ja www.kama-
lataidit.fi 
Käsityökahvila ma ja ke klo 12–15, 
käsitöitä hyväntekeväisyyteen, 
omankin käsityön voi tuoda.
Monikulttuurinen naisten kerho 
to klo 14–16.
Kirpputori ti, ke ja to klo 15–18, Ase-
makatu 15.
Hiljaisuuden rukoushetki su klo 18 
keskustan srk-talossa: rukousta, hil-
jaisuutta, Taizé-lauluja. 
Uusi Voimasiskot-ryhmä 9.10., 
30.10., 27.11. ja 18.12. klo 18–19.30. Voi-
masiskot-keskusteluryhmän tarkoi-
tuksena on antaa naisille työkaluja 
omien tunteiden ja voimavarojen 
tunnistamiseen. Ilm. 2.10. menn. nn-
ky.oulu@co.inet.�  tai 040 751 4480.
Iltakahvit hyvässä seurassa ma 2.10. 
klo 18, vieraana Suomen NNKY-liiton 
uusi pääsihteeri Anne Pönni.
Kuolemisen taito -kurssi la 14.10. klo 
10–13. Tervetuloa jakamaan ajatuk-
sia, joita kuolema, kuolemanpelko 

ja luopuminen aiheuttavat. 
Pastori Päivi Jussila ja 

toiminnanohjaaja 
Maarit Peltoniemi. 

Ilm. 4.10. mennes-
sä, p. 040  751 
4480 tai nnky.
oulu@co.inet.� .
Voglian asiaka-

silta ke 8.11. klo 
18–20, Pakkahuo-

neenkatu 22. Muoti-
näytös, kenkäesittely 

ja pientä tarjoilua. Alen-
nus normaalihintaisista tuotteis-

ta 20 %. Ilm. viim. 3.11. nnky.oulu@
co.inet.�  tai 040 751 4480.
Syyskokous ke 20.11. klo 18 NNKY:l-
lä, Isokatu 15. 
Oulun ITU-työ: Haluatko jutella ras-
kaudestasi? Pelottaako raskausaika 
tai synnytys? Itu-työ tukee kriisiras-
kaustilanteessa olevia, raskauttaan 
vaikeassa tilanteessa jatkavia ja 
abortin läpikäyneitä tyttöjä ja nai-
sia. Palvelut ovat ilmaisia ja luotta-
muksellisia. Oulussa Itu-päivystys 
on avoinna ti klo 16–18; sovi tulosta-
si tekstiviestillä 044 792 2229.
Uusi Kamalat äidit™ -vertaisryhmä 
murrosikäisten lasten äideille 4.10. 
alk. klo 16.30 Mellenius-talossa (Pel-
tolankaari 18), ilm. nnky.oulu@co.
inet.� . Seuraavat tapaamiset 18.10., 

1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12. IKIOMA en-
sikirja® -hankkeesta ja koskettelu-
kirjatoiminnasta lisätietoa Vuokko 
Keräseltä vuokko@touchtale.com. 
Vierailu Ensi- ja turvakodin päi-
väryhmässä kerran kk askartele-
maan, leipomaan ja tekemään käsi-
töitä yhdessä äitien kanssa. Lisätiet. 
040 751 4480. Vastaanotetaan lahjoi-
tuksina kaikenlaisia villalankoja!
NNKY:n toimitilaa vuokrataan ko-
kouksiin ja pieniin perhejuhliin. Li-
sätiet. 040 751 4480.

PIRKKALAN NNKY
➽  pj. Tuula Talikainen
  p.   

PORIN NNKY
➽  Pj. Katariina Yrjönkoski 
  katariina.yrjonkoski@motivire.fi   
  p.   

SAVONLINNAN NNKY
➽  Linnankatu  A
   Savonlinna
  pj. Ulla Juuti
  p.   
  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.   
  virva.hokkanen@phnet.fi 

TAMPEREEN NNKY
➽  Hämeenpuisto  F
   Tampere
  p. ()  , 
  tnnky@tnnky.fi , www.tnnky.fi 
Toimisto, Puistosalit, Siskolikan 
kahvila, Itu-toimisto, Päivi Niemen 
työhuone Hämeenpuisto 
Siskolikan koulutustilat ja Pamaus-
partiotilat, Satakunnankatu  B–C, 
.krs, GL Salonki, Satakunnankatu 
 B.

Tule mukaan järjestöpäiville Helsinkiin 7.–8.10.

Nuorten aikuisten lauluryhmä 
 esittää kansanmusiikkivai-

kutteista monipuolista musiikkia. Ei 
koelauluja. Lukukausimaksu 5 €. Har-
joitukset väh. joka toinen ti klo 18.15. 
Lisätiet. toiminnanohjaajalta. 

. Nuorten ja työi-
käisten naisten toimintaryhmä. Li-

Lähetyspiiri 
Raamis
Tilkkukilta
Matkakumppanuus
Naisten iltapäivä
Tuula ”Haxu” Hakkarainen, luennoi-
den ja laulaen.
Tervetuloa kotiin!
Kamalat äidit
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TILAISUUDET
Tehdään yhdessä sauvalenkki ti 
3.10. klo 16.30–18. Lähtö Aleksanterin 
kirkon suihkulähteeltä klo 16.30. Tar-
joamme munkkikahvit Pyynikin nä-
kötornin kahvilassa.  Ilm. 29.9. menn. 
Marjatta Muilu, 050 307 4074.
Pienestä tekstistä suureksi -viikon-
loppu 7.–8.10, Puistosali. Aloitamme 
lyhyellä kertomuksella, joka kirjoite-
taan omaelämäkerrallisesta aiheesta. 
Hinta 50 €. Vetäjänä FT Eira Hernberg. 
Tied. ja ilm.: p. 044 504 0451.
Naisten kahvit ti klo 14, Pieni Puis-
tosali. 10.10. Naiset Aleksis Kiven tuo-
tannossa. 14.11. Vieraan kulttuurin yl-
lätyksiä, Leena-Kaarina Nylund. 
Emäntinä Riitta Jaakkola ja Marjatta 
Muilu.
Meitä kantaa Jumala -naistentilai-
suudet la. klo 14, Kalevan kirkon 
srk-sali, Liisanpuisto 1. Syyskauden 
teema: Turvassa. 28.10. Kirsi Jokela ja 
25.11. Sirkku Välimäki.
Anteeksi antamiseen liittyvä tee-
mapäivä su 22.10. klo 12–17, Puisto-
sali. Aiheena loukkaantuminen, vi-
han käsittely ja anteeksiantamisen 
prosessinluonne ja vapaus. Hinta 50 
€, sis. materiaalit ja kahvit. Ohj. Päi-
vi Niemi. Ilm. 040 094 6285 tai paivi.
niemi@tnnky.� .
Tuomasmessu su 12.11. klo 18, Alek-
santerin kko.

TOIMINTARYHMÄT 
Harrastava iltapäivä -toiminta yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa: 
The Tyttis -harrastuskerho Aleksan-
terin koulun 3.–5.-lk. tytöille pe klo 
15–17. Siskolikan kahvila, Katariina 
Kaskinen.

MONKIULTTUURISET 
NAISTEN RYHMÄT
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä ke 
klo 14, Hervannan kirkko ja suomen 
kielen ryhmä to klo 15, Siskolikan 
kahvila. Marjatta Muilu.
Thai-naisten ryhmä ti ja to klo 16–
18, Siskolikan koulutustilat, Viivi Put-
konen.

ITU  NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystys-
puhelin vaikeassa raskaustilantees-
sa ja raskauden keskeytyksen jälki-
kriisissä oleville tytöille ja naisille 
ma–pe klo 9–21, p. 050 401 5567. Tam-
pereen numero p. 040 832 9001.
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua 
ja ilmaisia raskaustestejä, avoinna ti 
klo 12–16 ja to klo 12–18, Hämeenpuis-

to 14 F, 3. krs, p. 040 832 9001, itu@tn-
nky.� .
Askeleet vertaistukiryhmä abor-
tin läpikäyneille alkaen 4.10. Tampe-
reella. Tied. ja ilm. Outi Papunen 
p.040 832 9001.

ITUPERHETYÖ 
SISKOLIKAN KAHVILASSA  
Itu-perhetyö STEA:n tuella.
Äiti-vauva -ryhmä ma klo 10–13, Mar-
jo Saarinen ja Kaisa Koponen.
Avoin iltapäiväryhmä ke klo 17–19, 
Marjo Saarinen ja Kaisa Koponen.
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai 
muuten yksin lapsensa kanssa ole-
ville to klo 10–13, Outi Papunen, Mar-
jo Saarinen ja Kaisa Koponen.
Masu-kahvila Tampereen kaupun-
gin kanssa, lisät. Marjo Saarinen.
Kehto-ryhmä, lisätietoja Marjo Saa-
rinen p. 044 784 2377.

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

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIE
LEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Syyskausi 14.8.–20.12.2017. Satakun-
nankatu 31 C, 3. krs, hitaasti etenevät 
ryhmät, kouluttajana Eija Kepsu ja 
Janna Oikari. Aamupäiväryhmä ma–
pe klo 9–11.45, iltapäiväryhmä ma–
pe klo 12.15–15. Puhelinaika 050 995 
7696 ma–pe klo 10–10.30. Tied. mui-
na aikoina: eija.kepsu@tnnky.�  

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9–10.30, NMKY:n 
sali, Heli Mäenpää.
Gospel-liikunta syyskausikausi 
5.9.–24.11.2017.
Gospel-lattarit™ ma klo 17.30, GL 
Salonki, Satakunnankatu 28 B. Han-
na Kelokoski, Nina Lehtinen, Riikka 
Salo ja Mari Vuorisalmi. 
Ti klo 18, Epilän srk-talo, Suurmäen-
katu 5, Asta Lehtimäki.
Ke klo 17.30 Härmälän kirkon srk-sa-
li, Talvitie 26, Asta Lehtimäki, Tuikku 
Närhi. 
Gospel-lattarit™ Special, ma klo 
10.30, GL Salonki, Asta Lehtimäki.
Ti klo 17, ihanasti ikääntyneet, Epilän 
seurakuntatalo, Suurmäenkatu 5, 
Maarit Saarela.
To klo18, Gospel-lattarit™ Special, GL 
Salonki, Mervi Perkiö-Kuosmanen.
Tied. ja ilm.: Maarit Saarela, p. 050 
570 9669, gospelliikunta@tnnky.� .
PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnankatu 
31 B, 3. krs., Postiosoite Hämeenpuis-

to 14 F; lippukunnanjohtaja Milla Ka-
jala p. 050  495 0359, millakajala@
gmail.com, partiosihteeri Marjatta 
Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.mui-
lu@tnnky.� ; www.tampereenlokit.� .

TURUN NNKY
➽  Vähä Hämeenkatu  a
   Turku
  turun.nnky@pp.inet.fi  
    
  ti klo –, to –
NNKY:n tilat ovat edelleen putkire-
montissa, siksi tiedot ovat vielä osit-
tain alustavia. Tilaisuudet ovat mah-
dollisuuksien mukaan NNKY:llä, el-
lei toisin mainita. Tarkempia tietoja
https://www.ywca.fi /-tu-
run-nnky
Timeless Body alk. 14.9. torstaisin 
klo 19.30–20.30 Cygnaeuksen koulun 
juhlasalissa, Tiina Holopainen, p. 050 
5541661.
Englannin kielen kerho ti alk. 12.9. 
klo 16.15–17.45, ohj. Priscilla Purssila. 
Ilm. toimistolle, paikka varmistuu 
myöhemmin. 
Rouvakerho ti alk. 12.9. klo 13–14.30.
Porkkanamarkkinat Tuomiokir-
kontorilla la 16.9. klo 11–14. Turun NN-
KY mukana markkinoilla. 
Bibliodraamaa to 12.10., 19.10. ja 
26.10. klo 17–20, Yhden illan hinta 20 
€/hlö. Mukaan mahtuu 15.  Ohj.  bib-
liodraamaohjaaja Outi Haijanen. Ilm. 
syyskuun loppuun menn. marja.mel-
ler@gmail.com tai p. 040 822 0506.

Vanhemmuuden ja isovanhem-
muuden päivä la 15.10. klo 10–15. Oh-
jelmallisen tilaisuuden hinta 10 €/hlö 
sis. keittolounaan ja kahvin. Ilm. 5.10. 
mennessä NNKY:n toimistolle. Yh-
teistyössä Elämäntaidon ja Vanhem-
muuden Tuki ry:n kanssa.
Ravintolapäivä la 11.11. klo 12–15. 
Kun koulu ei tajua. Mitä tehdä, 
kun koulusysteemi ei sovi lapsel-
leni? Luentotilaisuus Lapsen oikeuk-
sien päivänä 20.11. klo 18–20, Maarit 
Korhonen (vuoden opettaja 2016). 
Osallistumismaksu 5 €/hlö  
Äänettömät -laulukuorolle tulos-
sa teemailtoja loppusyksylle.  Ohj. 
Antti Ainola.
Joulukahvit su 10.12. klo 14. 

VAASAN NNKY
➽  Kirkkopuistikko ,  Vaasa
  pj. Arja Sillanpää
  p.   
  arja.sillanpaa@gmail.com

VÄÄKSYN NNKY
➽  pj. Eija Huovinen
  p.   
  eija.mirjahuovinen@gmail.com

ÅBO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  Tel.   

2 0 1 7
Suomen NNKY-liiton kalenteri

Tervetuloa mukaan NNKY:n toimintaan! Kalenteri sisältää liiton 
ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia, tilaisuuksia ja 

teemaviikkoja. Kalenteriin voi tulla muutoksia.

Lokakuu
• Kansainvälinen vanhusten päivä 1.10.
• NNKY:n ekumeeniset järjestöpäivät Helsingissä 7.–8.10.
• Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.
• Ekumeeninen vastuuviikko, naisten ja tyttöjen 

oikeudet 22.–  29.10.
• NNKY:n ja YMCA:n rukouksen ja maailmanyhteyden 

viikko marraskuun alussa

Marraskuu
• Liiton kokous 11.11.
• Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan 

lopettamiseksi 25.11.

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

Katolisempi kuin luulit 
– Aikamatkoja Suomen 
historiaan. Emil Anton. 
Kirjapaja

Emil Antonin teos Katoli-
sempi kuin luulit kuvailee 
Suomen historiaa katolisuu-
den näkökulmasta. Maamme 
oli katolinen noin 400 vuo-
den ajan. 1500-luvun jälkeen 
viralliseksi tullut luterilai-
suus ei merkinnyt katolisuu-
den täyttä loppua. Muutos ei 
myöskään ollut äkkinäinen – 
tavallinen kansa pitkään tus-
kin havaitsi sitä. Tämä oli 
poikkeuksellista verrattuna 
muuhun Eurooppaan. Monet 
kulttuuriset asiat ja suoma-
laisuuden erityispiirteet ovat 
tavalla tai toisella sidoksissa 
myös katoliseen maailmaan. 
Kiintoisa teos sisältää myös 
mukavia kirjallisuus-, taide- 
ja menovinkkejä.

Miina Sillanpää – 
Edelläkävijä. Aura 
Korppi-Tommola. SKS
Miina Sillanpää (1866–
1952) oli Suomen ensimmäi-
nen naispuolinen ministeri ja 

pitkäaikainen kansanedusta-
ja. Köyhästä torpan tytöstä 
tuli vähitellen suuri kansa-
laisvaikuttaja, jonka työn jäl-
ki näkyy edelleen mm. las-
tensuojelussa, sosiaaliturvas-
sa ja naisten sekä työläisten 
oikeuksissa. Vierailu USA:n 
NNKY:n yksinäisten äitien 
turvatalossa vaikutti Sillan-
päähän niin paljon, että hä-
nen aiempi kielteinen suhtau-
tumisensa yksityisiin sosiaa-
lipalveluihin muuttui, mikä 
oli askel kohti suomalaista 
ensikotitoimintaa. Sillanpää 
oli määrätietoinen mutta so-
vinnollinen yhteiskunnan 
muuttaja, jolle naisten, lasten 
ja köyhien asia oli kallis. 

Jo riittää. Irti kiusaami-
sesta ja kiusaajista. 
Satu Kaski ja 
Vesa Nevalainen. 
Kirjapaja
Kiusaamisen voi määritellä 
tilaksi, jossa kiusaamisen 
kohde ei pääse puolustautu-
maan. Kiusaajalla on lisäksi 
kyky löytää heikko kohta ja 
iskeä siihen. Kiusaajan taka-
na on usein muiden tuki tai 
hierarkkinen valta-asema. 
Kaski ja Nevalainen esitte-
levät kiusaajatyypit ja tilan-
teet. Jos kiusaavaa lasta ei 
ajoissa ohjata oikeaan suun-
taan, ilkeä käytös vahvistuu 
ja vakiintuu. Usein kiusaajat 
ovat epäempaattisia eivätkä 
tajua sitä pahaa, minkä ai-
heuttavat. Kiusaamisen haa-
voittavuutta ja vakavuutta 
analysoiva kirja osoittaa, et-
tä kiusaaminen on noloa!

Elämän tarkoitus. 
Merete Mazzarella. 
Tammi
Professori emerita Merete 
Mazzarella tarkastelee kir-
joissaan naisen elämää ja 
ikääntymistä ajankohtaisesti 
ja oivaltavasti. Uusimmassa 
teoksessaan Elämän tarkoitus 
hän käy käsiksi suureen tee-
maan. Hän pohtii elämän tar-
koituksen etsinnälle pohjan 
antavaa maailmankuvaa ja 
kirjoittaa sattumasta, kohta-
losta, pahuudesta, anteeksian-
tamuksesta, surusta, myötä-
tunnosta ja hyvästä elämästä. 
Kirjailija viittaa usein Raa-
mattuun ja kirkon oppiin, 
mutta ei tunnusta niitä. Kirja 
tarjoaa ihan kelpoja arvoja 
maallisen elämän ainesosik-
si, mutta elämän syvin tarkoi-
tus – yhteys elävään Jumalaan 
– ei sieltä löydy.

Masennus mahdollisuu-
tena. Matkaopas 
muutokseen. 
Juha Lehti. Kirjapaja
Masentuneen auttaminen on 
vaikeaa sillekin, joka on oma-

kohtaisesti kokenut sen itse 
tai läheisensä kautta. Masen-
nukseen sairastuneen suurin 
haaste on löytää niin paljon 
voimaa, että motivoituisi aut-
tamaan itseään. Psykiatri Ju-
ha Lehti näkee masennuksen 
myös mahdollisuutena, jossa 
ihmisen on otettava elä-
määnsä aikalisä. Masennus 
kertoo, että jokin asia elä-
mässä kaipaa muutosta. Leh-
ti tarjoaa selkeitä keinoja ma-
sennuksen taltuttamiseen ja 
omatoimiseen hoitoon. 

Kaikki tasan! 
Toim. Emmi Nuorgam. 
Into-pamfl etti
Kaikki tasan! – Pamfletti 
epätasa-arvosta on feminis-
tinen julkaisu naisten epäta-
sa-arvosta työssä, kodissa ja 
uskomuksissa. Miten lakeja, 
lasten kasvatusta ja hoivapal-
veluita pitäisi uudistaa, jotta 
todellinen tasa-arvo voisi to-
teutua. Kovimmat kolhut ku-
vitelmiin tasa-arvoisesta 
Suomesta Jenni Korkeaoja, 
yksi kirjoittajista, kokee saa-
neensa äitiyden kautta. Nai-
sen aseman lujuutta koetel-
laan jatkuvasti. Naisilla on 
historian aikana ollut hyviä-
kin ajanjaksoja, mutta ne on 
myös menetetty helposti. Jat-
kuva valppaus ja valmius vas-
taiskuun on jokaisen naisen 
velvollisuus omaa ja tulevia 
sukupolvia kohtaan. 

Anne Lagerstedt
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MONKIULTTUURISET 
NAISTEN RYHMÄT
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä
klo 14, Hervannan kirkko ja suomen 
kielen ryhmä to klo 15, Siskolikan 
kahvila. Marjatta Muilu.
Thai-naisten ryhmä
18, Siskolikan koulutustilat, Viivi Put-
konen.

-palsta

Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan 



Tervetuloa 
ensilumille

25.11−9.12.2017
maan kauneimman latuverkoston äärelle.

Hinta viikolta: 424 €/hlö/Majassa ja 
499 €/hlö/Kiepissä omin liinavaatt ein.

Hintaan sis. majoitus, aamupala, 
retkieväät, päivällinen ja sauna.

NNKY:n ja Suomen Ladun jäsenalennus 10%

Jerisjärventi e 320, 99300 Muonio 
Puh. 0500 209 630

myynti @tunturikeimio.fi 
www.tunturikeimio.fi 

Olemme myös Facebookissa!


