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Sinnikkyys on 
meidänkin voimavara

Itsenäisen Suomen 100-vuotissyntymäpäivä ja reformaation 00-vuotisjuhla 
ovat innoittaneet tapahtumia ja juhlia eri puolilla Suomea pitkin kulunutta 
vuotta. Jokaiselle on varmasti löytynyt jotakin joko tekijänä tai osallistujana.

Naisjärjestöt halusivat itsenäisyyden juhlavuonna lisätä naisten näkyvyyt-
tä ja haastaa uusia toimijoita tasa-arvotyöhön, missä onnistuttiinkin yli odotusten.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) 
koordinoivat 100 tasa-arvotekoa -hankkeen, jossa etsittiin uusia käytännön teko-
ja tasa-arvon edistämiseksi. Tekoja toteutettiin yli 200 ja mukaan tuli mm. kau-
punkeja, medioita, työelämän toimijoita ja urheiluseuroja. Tasa-arvon edistämi-
nen laajeni piirun verran perinteisiä toimijoita leveämmälle, tosin tekemistä kyl-
lä vielä riittää. 

Suomen NNKY-liitto haastoi naisjärjestöt ja muut ta-
hot ottamaan nuoret naiset mukaan päätöksentekoon ja 
näin vahvistamaan nuorten naisten vaikuttamismahdol-
lisuuksia ja johtajuutta. Liitto jatkaa käytännön tasa-arvo-
tekoja viemällä saman haasteen ensi vuoden seurakunta-
vaaleihin. Haluaisimme nähdä nuoria naisia ehdokkaina eri listoilla niin kirkko-
valtuustoihin kuin seurakuntaneuvostoihin, jotta nuorten osuus kirkon paikal-
listason päätöksenteossa vahvistuisi.

Itsenäisyyden juhlavuosi huipentuu itsenäisyyspäivänä mut-
ta sitä edeltävä päivä, joulukuun viides, on myös tärkeä päivä. 
Silloin vietetään kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää. 
100 tasa-arvotekoa -hanke jakoi marraskuussa Sinnikkyys-pal-
kinnon sitkeästä vuosikymmenten työstä naisten eteen. Te 
paikallisyhdistysten NNKY:läiset ansaitsette ison ja lämpi-
män kiitoksen uskollisesta vapaaehtoisuudestanne ja sinnik-
käästä työstänne omissa yhdistyksissänne. – Kiitos teille jokai-

selle!
Kiitän kaikkia lukijoita kuluneesta vuodesta ja toivotan 

siunausta ja valoa jouluun ja alkavaan vuoteen!
Anne Pönni

Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

PS. Vuonna 2018 Näkyvä Nainen ilmestyy neljä kertaa 
kuuden sijasta. Harventamalla ilmestymistä pyrimme ke-
hittämään lehden sisältöä ja tuomaan uusia näkökulmia 
NNKY:n toimintaan ja teemoihin yhteiseksi hyväksi.

Kiitos teille 
jokaiselle!

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 

4–5 Uudet tavat 
haastavat perinteisen 
joulunvieton – Jokaiselle jo-
takin joulusta.

6 Raisa Cacciatore 
kehottaa olemaan läsnä 
ja katsomaan nuorta – 
Kamalat äidit® -hanke päättyy 
mutta ei kuole.

7 Tasa-arvotekoja pal-
kittiin kunniamaininnoin 
–  Tasa-arvotekoa päätös-
juhlassa.

8 Ännälässä muisteltiin 
lottia – Suomi  -juhlavuo-
si ja -vuotias Jyväskylän 
NNKY.

9 Piispa emerita 
Irja Askolalle kiitos!

10–11 Poliisipappi 
palvelee läsnäolollaan – 
Tuuli Raamat vaihtoi maata ja 
ammattia.

12–13 Huippumuodin 
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PääkirjoitusTeema: Perinteet

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. ()  
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  

Näkyvä Nainen 2018 
Näkyvä Nainen ilmestyy 
ensi vuonna 4 kertaa, 
mutta paksumpana.

NN 1
• Aineistopäivä: 18.1.
• Lehti ilmestyy: 22.2.

NN 2
• Aineistopäivä: 8.3.
• Lehti ilmestyy: 20.4.

NN 3
• Aineistopäivä: 16.8.
• Lehti ilmestyy: 27.9.

NN 4 
• Aineistopäivä: 25.10.
• Lehti ilmestyy: 29.11.

www.hotelhelka.com 
facebook.com/hotelhelka
@hotelhelka

Hyvää ja lämmintä joulua!
Tarjoamme joulukuussa  
Helkassa yöpyville NNKY:n jäsenille

Glögiä ja  
jouluisia pipareita
Edun saat Helkan Baarissa  
avain- ja jäsenkorttejasi 
näyttämällä. Tervetuloa!

Keväthangille 
Tunturikeimiölle 

 
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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Itsenäisyyden juhlavuosi
ta sitä edeltävä päivä, joulukuun viides, on myös tärkeä päivä. 
Silloin vietetään kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää. 
100 tasa-arvotekoa -hanke jakoi marraskuussa Sinnikkyys-pal-
kinnon sitkeästä vuosikymmenten työstä naisten eteen. Te 
paikallisyhdistysten NNKY:läiset ansaitsette ison ja lämpi-
män kiitoksen uskollisesta vapaaehtoisuudestanne ja sinnik-
käästä työstänne omissa yhdistyksissänne. – Kiitos teille jokai-

selle!
Kiitän kaikkia lukijoita kuluneesta vuodesta ja toivotan 

siunausta ja valoa jouluun ja alkavaan vuoteen!

PS. Vuonna 2018 Näkyvä Nainen ilmestyy neljä kertaa 
kuuden sijasta. Harventamalla ilmestymistä pyrimme ke-
hittämään lehden sisältöä ja tuomaan uusia näkökulmia 
NNKY:n toimintaan ja teemoihin yhteiseksi hyväksi.

pääset vaikuttamaan naisten ja 
tyttöjen elämään liittyviin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin ja hy-
vinvointiin sekä osallistumaan 
kansainväliseen järjestöyhteis-

Jäsenetuja ovat muun muas-
sa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja 
jäsenalennukset Tunturikei-
miöllä Muoniossa sekä Hotelli 
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ETU- JA TAKAKANNEN KUVAT: MARI HYTTINEN
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Joulua vietetään Euroopassa ja Poh-
jois-Amerikassa Jeesuksen synty-
män juhlana. Suomessa joulua on 
vietetty perinteisesti Tuomaan 

päivästä 21. joulukuuta nuutinpäivään 
13. tammikuuta. Jouluevankeliumia on 
luettu joulupöydissä ennen ruokailua 
1800-luvun lopulta asti. Varakkaim-
missa perheissä jaettiin joululahjoja ja 
joulukuusia alettiin tuoda koteihin. 
Saunominen on vanha, perinteinen jou-
lunviettotapa. Kynttilöiden sytyttämi-
nen haudoille yleistyi 1900-luvulla. 

Joidenkin joulu alkaa jo kesällä
Nykyisin jouluhuuma alkaa jo loka-
kuussa, kun kaupat alkavat täyttyä jou-
lusuklailla, glögeillä ja joulukoristeilla. 
Monet tunnustautuvat jouluihmisiksi. 
He aloittavat lahjojen paketoinnin jo 
kesällä, ja koti täydentyy jouluaiheista 
pitkin syksyä. Monille joulu alkaa kui-
tenkin ensimmäisestä adventista. Toi-
sille tulee aina joulukiire. Jouluvalmis-
telut ovat tekemättä ja jouluaatto lähes-
tyy kovaa vauhtia. Kiireisten onneksi 
monet kaupat ovat auki aattona ja jou-
lupäivänäkin. Toisille kaupallinen jou-
lu on kirosana. Heille jouluun kuuluu 
hiljentyminen ja rauhoittuminen. Jou-
lutunnelma syntyy yhdessä olosta ja 
jouluruokien tuoksuista ja mauista. 

Perinteisiä joululauluja ovat Enkeli 
taivaan, Maa on niin kaunis, Sylvian 
joululaulu, En etsi valtaa loistoa, Var-
punen jouluaamuna ja Jouluyö, juhlayö. 
Lapset laulavat Tonttujen jouluyötä, 
Joulupukkia ja Joulupuu on rakennet-
tu. Myös uudet joululaulut saavat pik-
kuhiljaa jalansijansa. John Lennonin 
Happy Xmas oli 1970-luvun hitti ja 
1980-luvulta asti on kuunneltu ja lau-
lettu Sydämeeni joulun teen. Pekka Si-
mojoen Tulkoon joulu on saanut paik-
kansa nuorten joululauluna 1990-luvul-

Uudet tavat haastavat 
perinteisen joulunvieton
Toistaiseksi vielä kaikilla on oikeus jouluun.  
Tavat viettää joulua ovat kuitenkin muutoksessa.

ta. Lauluyhtye Rajattoman joululaulu 
Pukki tietää julkaistiin vuonna 2000. 

Turun joulurauhan julistus on tele-
visioitu vuodesta 1983 asti, ja monissa 
perheissä laskeudutaan silloin joulun 
tunnelmaan. 

Joulu ja uskonnonvapaus
Perustuslaki takaa meille oikeuden ol-
la osallistumatta omantunnon vastai-
seen uskonnon harjoittamiseen. Va-
paa-ajattelijain liitto on esittänyt, että 
evankelis-luterilaiset juhlapäivät, ku-
ten joulupäivä, on poistettava valtakun-
nallisten vapaapäivien joukosta. Tämä 
saa tuskin kovin suurta kannatusta. 
Jouluna koko Suomi hiljenee julkista 
liikennettä myöten. Toistaiseksi vielä 
kaikilla on oikeus jouluun!

Uskonnon- ja omantunnonvapau-
teen sisältyy myös oikeus tunnustaa ja 
harjoittaa uskontoa sekä oikeus ilmais-
ta omaa vakaumustaan. Toisaalta ke-
nenkään ei pidä joutua osallistumaan 
uskonnon harjoittamiseen omantun-
tonsa vastaisesti. Joulua on vaikea pae-
ta, vaikka sitä ei haluaisikaan viettää. 
Joulu tulee jokaiselle! Kristilliset perin-
teet ovat kaikkialla, kynttilöinä, lahjoi-
na, joululauluina. Koulun jouluevanke-
liumia voidaan pitää joulunäytelmänä, 
jonka esittämiseen voivat kaikki lapset 
vanhempineen osallistua.

Luomakunnan juhla
Joulun uskonnollinen sanoma ja kansal-
liset perinteet elävät sulassa sovussa, ei-
kä niitä voi erottaa toisistaan. Joulu kuu-
luu eurooppalaisen ihmisen maailman-
katsomukseen. Se on vuosittainen tois-
tuva riitti, jolla on pysyvä paikkansa 
vuodenkierrossa ja vuosikalenterissa. 

Joulu on kristillinen juhla mutta si-
tä voidaan viettää myös keskitalven juh-
lana. Joulun kuuluu olla valkoinen. Tä-

Monille joulu alkaa ensimmäisestä 
adventista. Toisille tulee aina 
kiire – jouluvalmistelut ovat 
tekemättä ja jouluaatto lähestyy
“uhkaavasti”. Jokaisen joulu 
on omannäköinen. 

Kun joulu ei tule
Kaikkiin perheisiin joulu ei tule tänä-
kään vuonna. Joulu ei tule silloin, kun 
ei ole joulumieltä. Kun läheinen on 
kuollut tai vaikea sairaus koettelee per-
hettä, on vaikea kiinnittyä joulun sa-
nomaan. Työttömyys, taloudelliset vai-

Joulun perinteet

Joulun henkeen  
kuuluu anteliaisuus, 
hyvä tahto ja rauha 
maan päällä. 

keudet, avioero, alkoholismi tai mielen-
sairaudet voivat myös viedä joulumie-
len. Yksinäiselle joulu voi olla erityisen 
ahdistavaa aikaa. Uskonnollisista syis-
tä joulua eivät vietä muslimit, Jehovan 
todistajat ja juutalaiset. 

Joulun alla voimme auttaa apua tar-
vitsevia sekä kotimaassa että ulkomail-
la. Punainen Risti järjestää Hyvä Jou-
lumieli -keräyksen kotimaan vähäva-
raisille lapsiperheille. Pelastusarmeijan 
joulupadat ilmestyvät kadunvarsille. 
HESY järjestää joulukeräyksen kodit-
tomien eläinten hyväksi. Aineettomat 
ja eettiset joululahjat ovat saaneet si-
jansa joulun antamisen perinteessä. 
Kirkon ulkomaanavun kautta voi tukea 
kehitysmaita erilaisilla lahjaideoilla. 

Voimme itse kukin olla jouluenkelei-
tä toinen toisillemme, viedä toivoa sin-
ne, missä toivoa ei ole, viedä rakkautta 
sinne, missä rakkautta ei ole. Aina ei ole 
kyse kukkaron paksuudesta vaan iloa ja 
toivoa voi tuoda vierailu yksinäisen van-
huksen luona, lastenhoitoapu yksinhuol-
tajalle tai itse tehty joulukortti naapu-
rille. Joulun henkeen kuuluu anteliai-
suus, hyvä tahto ja rauha maan päällä. 
Joulu koskee koko luomakuntaa. 

Jokaisen joulu
Millainen on sinun joulusi? Vietätkö jou-
lun perinteisesti perheen parissa hiljen-
tyen jouluevankeliumin äärellä vai läh-
detkö mieluummin joulunviettoon mat-
koille ystävien kesken? Pidätkö lomaa 
töistä vai oletko mieluummin työvuo-
rossa joulunpyhät? Mistä et luopuisi 
omassa joulunvietossasi – joulukirkos-
ta, hautausmaakäynnistä, kauneimmis-
ta joululauluista, suklaasta ja joululaati-
koista? Aikakauteemme kuuluu jokai-
sen oikeus omannäköiseen jouluun.

Hyvää joulua kaikille!
Leena Vilkka

mä on jäänyt Etelä-Suomessa 
monena vuonna toteutumat-
ta. Joulukinkku on monissa 
perheissä vaihtunut kala- 
tai vegaaniruoaksi. 

Luontoa ja eläimiäkin 
muistetaan joulun aikaan. Kauralyhteet 
linnuille kuuluvat joulun maisemaan 
omakotialueilla. Eläimille ostetaan jou-
lulahjoja ja eläinkaupat myyvät jouluka-
lentereita monille eläinlajeille. Helsin-
gissä on monena vuotena järjestetty lem-
mikkien joulusiunaus. Joulurauhaa ju-
listetaan monilla paikkakunnilla met-
säkirkoissa luonnolle ja eläimille. KI
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astenpsykiatri, kouluttaja ja tieto-
kirjailija Raisa Cacciatore kehot-
taa vanhempia kysymään nuorel-
taan ”Mitä kuuluu?” tiuhaan. Sii-
täkin huolimatta, ettei vastausta 
aina kuulu.

– Lapsi muuttuu hui-
maa vauhtia iän karttues-
sa. Viisivuotiasta on van-

hemmoitava eri tavalla kuin viisitoistavuo-
tiasta. Vanhemmuuden on muututtava sa-
maa vauhtia kuin lapsi kasvaa. 

Raisa Cacciatore luennoi tunnetaidoista 
ja nuoren itsenäistymisestä Kamalat äidit ® 
-hankkeen loppuseminaarissa lokakuun lo-
pussa Helsingissä. Kuulijoina oli 2 Kama-
lat äidit -ryhmänohjaajaa eri puolilta maata.

”Juustokuvun” alle suojaan
– Parasta, mitä voimme lapsellemme an-
taa, on olla itsestään huolehtiva, hyvinvoi-
va ja itsetuntoinen aikuinen. Sellainen ai-
kuinen, joka seisoo nuoren edessä ja rin-
nalla paikoillaan kuin vanha tammi, juu-
ret syvällä maassa, Raisa Cacciatore sanoo. 

Hän elävöittää sanomaansa mielikuvil-
la ja konkreettisilla esimerkeillä. 

– Mielikuvat auttavat tiukassa paikas-
sa. Esimerkiksi tunteiden myllerryksessä 
on hyvä kuvitella olevansa kuin juustoku-
vun alla. Silloin nuoren aggressiiviset ja  
negatiiviset tunteet eivät tartu niin helpos-
ti. Juustokupu-mielikuva auttaa pysymään 
rauhallisena, valitsemaan aikuisena itse 
omat tunteensa.

Tunteet tulevat ja menevät
Raisa Cacciatore puhuu tunteiden hallin-
nasta, tunnetaidoista.

– Jokaisella on tunteita, ja niitä saa olla. 
Tunteen saa sanoa ääneen, mutta tunne on 
eri asia kuin teko. Tunteita tulee ja menee, 
ja niitä voi oppia hallitsemaan. Aikuisen teh-
tävä on kannatella lapsi tunnemyrskyjen yli. 

Tähän Cacciatore esittelee validoin-
ti-menetelmän, joka tarkoittaa ”kaikupu-
hetta”. Lapsen kiukkupuheeseen vastataan 
toistamalla niitä asioita, joita lapsi oli juu-
ri sanonut. Toistaminen kertoo lapselle, et-
tä häntä on kuunneltu, hänen sanomistaan 
kunnioitetaan ja arvostetaan. Vähä vähäl-
tä kiukku lievenee ja hälvenee. Raisa Cac-

ciatoren mukaan menetelmä takaa, että pu-
heyhteys säilyy ja ehkä paraneekin. 

Nuoren on hylättävä rakkain
Murrosikä on kehitysvaihe, joka on välttä-
mätön nuoren kasvulle ja itsenäistymisel-
le. Vanhempien on usein vaikea kestää si-
tä, että heidän arvonsa ja mielipiteensä, ta-
pansa ja elämänkatsomuksensa hylätään. 
Nuori tekee pesäeroa, joskus jopa vihaa 
vanhempiaan ja haikailee pois. Se on edel-
lytys itsenäistymiselle. 

– Vanhempien tehtävä on olla vihattuja 
nuoren silmissä. Itsetuntoinen vanhempi 
kestää sen. Vain siten lapsi uskaltaa ja voi jos-
kus hylätä kaikkein turvallisimman ihmisen.

Cacciatore peräänkuuluttaa tahtomis-
kasvatusta:

– Kun lapsi tahtoo, haluaa ja yrittää yhä 
uudelleen, se kasvattaa hänen itsetuntoaan: 
minä osaan – ja olen tässä aika hyvä!

– Haluaminen ja innostuminen on elä-
män voimavaroja. Unelmat kiskovat meitä 
ylös ja eteenpäin, Cacciatore muistuttaa. 

 Mitä jatkossa?
NNKY-liiton Kamalat äidit® -hanke päät-
tyy tämän vuoden lopussa. Vertaistoimin-
ta ei kuitenkaan pääty. Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisee 
joulukuun alussa rahoitusehdotukset, jon-
ka jälkeen tiedetään millä volyymilla toi-
mintaa jatketaan. Kamalat äidit® -toimin-
taa varten on haettu STEA:n kohdennet-
tua toiminta-avustusta.

Maarit Peltoniemi

Linkkejä
www.raisacacciatore.fi 
www.vaestoliitto.fi  
Sisältää mm. Kuinka 
villipeto kesytetään? 
-opas isovanhemmille
www.urpot.fi  
Tukea ja palveluita murrosikäisen 
vanhemmilleLA
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Lastenpsykiatri,kouluttaja ja tietokirjailija 
Raisa Cacciatore muistuttaa, että nuoresi 
kasvaa ja hänestä tulee jotain jänskää. 
Kerro hänelle hyvistä asioista ja anna 
myönteistä palautetta tavallisesta, hyvästä 
toiminnasta. 

Raisa Cacciatore kehottaa 
olemaan läsnä ja katsomaan nuorta

Tunnetaidot

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neu-
vottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanke on tuo-
nut naisten asemaa ja oikeuksia esiin Suomen itse-

näisyyden juhlavuoden ohjelmassa.
Tekoja ei voi asettaa arvojärjestykseen, koska niiden tavoit-

teet ja vaikutukset ovat erilaisia. 100 tasa-arvotekoa -juhlis-
sa 10.11.2017 Helsingin yliopistolla kuitenkin yhtenä keinona 
tasa-arvotekojen kirjoa tuotiin esiin kunniamaininnoin. 

Tunnustuksen saivat Yleisradio (kartoitus sukupuolten 
tasa-arvon toteutumisesta urheilusisällöissä), Naisasialiit-
to Unioni (’Sinnikkyystunnustus’), Suomen Kätilöliitto 
(haaste kunnille tarjota ilmainen ehkäisy), Naisten Linja 
(’Hiljaisuuden rikkoja’), Aamulehti (sukupuolineutraali kie-
li) ja Suomen Lähetysseura (syrjäytymisvaarassa oleville 
nuorille naisille tarjottavasta koulutuksesta). 

ti. Juustokupu-mielikuva auttaa pysymään 
rauhallisena, valitsemaan aikuisena itse 

Raisa Cacciatore puhuu tunteiden hallin-

– Jokaisella on tunteita, ja niitä saa olla. 
Tunteen saa sanoa ääneen, mutta tunne on 
eri asia kuin teko. Tunteita tulee ja menee, 
ja niitä voi oppia hallitsemaan. Aikuisen teh-
tävä on kannatella lapsi tunnemyrskyjen yli. 

Tähän Cacciatore esittelee validoin-
ti-menetelmän, joka tarkoittaa ”kaikupu-
hetta”. Lapsen kiukkupuheeseen vastataan 
toistamalla niitä asioita, joita lapsi oli juu-
ri sanonut. Toistaminen kertoo lapselle, et-

Tasa-arvotekoja 
palkittiin 
kunniamaininnoin
Tasa-arvotekoja ovat tehneet erilaiset 
organisaatiot ympäri Suomen 
ja tekoja on yhteensä yli 250. 

Rouva Tellervo Koivisto, presidentti Tarja Halonen ja NJKL:n hal-
lituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet.

Yli 500 juhlavierasta ja 35 tasa-arvotekojen näytteilleasettajaa 
juhlistivat naisten ja tasa-arvon juhlavuoden loppuhuipennusta.
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Lokakuisena perjantai-iltapäivä-
nä täyttyi Ännälän sali tark-
kaavaisesta yleisöstä. Tuolloin 
NNKY:n siipien suojassa juh-

listettiin liki kuusi vuotta kokoontuneen 
lauluryhmä LAKU:n johdolla merkki-
vuottaan viettävää itsenäistä Suomea ja 
kiitettiin rintama- ja kotirintamalottia 
heidän arvokkaasta ja uhrautuvasta 
työstään isänmaamme hyväksi.  

Lottien merkittävä sotaponnistus
Vänrikki Stoolin tarinoista nimensä saa-
nut naisten vapaaehtoisuuteen pohjau-

Rintamalotat

Ännälässä muisteltiin lottia
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi esitettiin Jyväskylän 
NNKY:ssä Tarinoita rintamalotista -pienoismusiikki-
näytelmä. Samalla palauteltiin mieliin kansakunnan 
kohtalonhetkiä sanoin ja sävelin. 
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Näyttelijä Tarja Matilainen (oik.) 
tapasi aikoinaan tykkitehtaan 
lottiin kuuluneen Ulla Pihlantien, 
joka on Jyväskylän NNKY:n 
pitkäaikaisjäsen ja LAKU-ryhmän 
grand old lady.

Tarja Matilainen tulkitsi aidoista rintamakirjeistä koostettua ”Tarinoita rintamalotista”-esi-
tystä, joka sisältää niin sodan syvältä kouraisevaa surua kuin hersyvää huumoriakin.

tuva aseeton maanpuolustustyön tuke-
misjärjestö Lotta Svärd toimi maanlaa-
juisesti vuosina 1920–. Enimmillään 
siihen kuului yli 200 000 lottaa, ja he 
pystyivät vapauttamaan sotavuosina 2 
000 miestä sotilaallisiin tehtäviin.

120-vuotiaan Jyväskylän NNKY:n 
pitkäaikainen aktiivijäsen Marjatta 
Kianto (1921–2013) oli mukana avus-
tustöissä sotatoimialueella jo talviso-
dassa. Jatkosotaan hän osallistui kau-
kopartiolottana toimien kaukopar-
tio-osasto OSKU:ssa ilmavalvojana ja 
radiosähköttäjänä. Kirjassaan Murusia 

matkoiltani – rippehiä repustani Mar-
jatta Kianto muistelee: ”Syksyn tullen 
191 porukkamme siirtyi Äänislin-
naan. Petroskoi oli surullista katselta-
vaa ja jatkuvaa jännitystä, karttoja, pa-
pereita, homeista leipää varikolta ja näl-
käisiä vankeja.”

Sodan päätyttyä Lotta Svärd -järjes-
tö lakkautettiin marraskuussa 19, 
kunnes vuonna 200 Suomen Naisten 
Huoltosäätiö palasi juurilleen ja muut-
ti nimensä Lotta Svärd Säätiöksi.

Tarja Matilaisen 
oma produktio
Ännälän lottamuisteloissa tapahtui 
mieliä herkistänyt yllätys, kun tilaisuu-
den päätteeksi yleisön joukosta nousi 
korpilahtelainen ex-kätilö Taina Haa-
palainen kertomaan omia sota-ajan 
lapsuusmuistojaan ja lahjoitti NNKY:l-

le Lotta Svärd -lehden omalta syntymä-
vuodeltaan 193. 

Tarinoita rintamalotista -pienois-
musiikkiteatteriesitys on näyttelijä Tar-
ja Matilaisen oma produktio. Kosket-
tavien tarinoiden tulkkina valtakun-
nallisestikin profi loitunut jyväskylä-
läisnäyttelijä on esittänyt suoraan ihol-
le menevää lottatarinaa viitisentoista 
vuotta. Esityskertoja on kertynyt liki 

200 monenlaisilla estradeilla ympäri 
Suomea alkaen Helsingin Suomenlin-
nasta. Itsenäisyytemme juhlavuonna 
taiteilija on vienyt esityksensä myös 
kouluihin.

Autenttisista rintamakirjeistä koos-
tettu tarina sisältää niin sodan syvältä 
kouraisevaa surua kuin hersyvää huu-
moriakin. Ohimennen sanottuna, oli-
sikohan Suomen kansa selvinnyt anka-

rista sota- ja jälleenrakennusvuosista 
ilman rohkaisevaa tilannehuumoria?

Rintamalotta-esitys on nidottu tai-
tavasti yhteen sota-ajan lauluilla, jotka 
kulkevat murheen syövereistä ilon ja 
onnen tunteisiin. Puhdasäänistä, syväl-
listä tulkitsijaa, jollainen Tarja Matilai-
nen myös laulajana on, säestää sota-ajan 
musiikin hienovivahteisesti sisäistänyt 
pianotaiteilija Nina Loimusalo.

Lotta Lunkreen lepotauolle
Lotta Lunkreeniksi mutkattomasti 
muuntautuvan Tarja Matilaisen puvus-
tus on aito: Lottapuku ja -neula ovat 
lahjaksi saatuja. Monot ja niiden pääl-
le ajan tavan mukaan käännetyt har-
maat villasukat ovat kirpputorilöytöjä. 
Lotan elinkaarta kysyttäessä näytteli-
jä aikoo jättää hänet juhlavuoden pää-
tyttyä joksikin aikaa lepäämään.

– Suunnittelen parhaillaan uutta pro-
duktiota, jossa palvelutalon asukkaat 
pääsevät elämäntarinoineen framille, 
mutta lotta kulkee mukanani. Ja miten 
onnellinen olenkaan, kun saan hänen 
kauttaan välittää nöyrät kiitokseni so-
tiemme urhoolliselle veteraanisukupol-
velle. Ilman heitähän emme voisi nyt 
viettää Suomi 100 -juhlavuotta.

Anna-Leena Pänkäläinen

Piispa emerita 
Irja Askolalle 

Kiitos
Helsingin piispa Irja Askola 

luovutti 31.10.2017 
piispan tunnuksensa 

lähtömessussaan Helsingin 
tuomiokirkossa. 

Yksi aikakausi on tällä 
erää päättynyt. Kiitämme 

Irja Askolaa hienosta 
esimerkistä kaikille 

naisille ja uskollisesta 
viranhoidosta. 

Suomen NNKY-liitto
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Pastori Tuuli Raamat toimi 
Suomen NNKY-liiton pu-
heenjohtajana 2012–1 ja 
vähän aikaa järjestösihtee-
rin sijaisena vuonna 201. 

Uusi aluevaltaus Tuulin elämässä alkoi 
paluusta kotimaahan Viroon, jossa hän 
aloitti työnsä pappina poliisivoimien 
palveluksessa. 

– Haaveilin jo lukiossa, että minus-
ta tulee huumepoliisi. Tultuani Suo-
meen aloitin nuoriso-ohjaajan ja teolo-
gian opinnot. Minulla on pappisvihki-
mys sekä Suomessa että Virossa.

– Syksyllä 201 ajattelin vakavasti 
mahdollisuutta muuttaa takaisin koti-
maahani. Keskustelin Jumalan ja papin 
kanssa, mikä on minun paikkani. Odo-
tin kärsivällisesti, varmana, että kyllä 
se paikka tulee. Kun näin netissä, että 
Länsi-Virossa oli avattu poliisipapin 
virka, huomasin, että valintaperusteet-
kin tuntuivat sopivilta.

Ihmisen puolella 
kaksinkertaisesti
– Nyt kun vuosi Viron Poliisi- ja Raja-
vartiolaitoksen Länsipiirin poliisipap-
pina on takana, voin sanoa, että en oli-
si ikinä uskonut, että lapsuudenhaave 
poliisinammatista voi tulla todeksi. Lu-
kiossa ajattelin paljon sitä, mitä isona 
haluaisin tehdä ja mikä on minun suun-
tani elämässä. Päädyin ajatukseen, et-

Kohta, tarkalleen 12.12.2017, tulee 
täyteen vuosi siitä, kun Tuuli Raamat 
aloitti Viron Poliisi- ja Rajavartiolaitok-
sen Länsipiirin poliisipappina.

Tuuli Raamat kävi 
Suomessa poliisiu-
nivormunsa yllään 
erikoisluvalla. Työ 
poliisipappina on 
jännittävää mutta 
myös raskasta. 

tä haluan olla ihmisen puolella, ja niin 
suunta kirkollisella alalla oli itsestään 
selvä, vaikka olin jo päässyt poliisikou-
luunkin. Tänään saan vain sanoa, että 
olen pappina ja poliisina ihmisen puo-
lella kaksinkertaisesti. Jumala on ih-
meellisesti järjestänyt kaiken elämäs-
säni, Tuuli iloitsee.

– Vuoden aikana olen nähnyt jo pal-
jon, kokenut monenlaista, niin elämän 
karua puolta kuin myös iloinnut positii-
visista asioista. Aloitin heti alussa käyn-
nit poliisin kanssa katupartiossa. Kun 
päivästä toiseen kohtaa raskaita asioita, 
se muuttaa psyykeä, vaikuttaa uniin ja 
muuttaa näkökulmaa elämään. Positii-
visuus pitää välillä etsimällä etsiä. 

Vaikeinta on kohdata 
lapselle tehty paha
Poliisipappi toimii Viron Poliisi- ja Ra-
javartiolaitoksen henkilöstön ja hei-
dän perheidensä sielunhoitajana. Hän 
toimii neuvonantajana eettisissä, mo-
raalisissa ja uskonnollisissa kysymyk-
sissä. Papisto hoitaa henkilöstön per-
hetukiprojekteja ja työtehtävissä kuol-
leiden poliisien hautoja. Papisto vas-
taa valtion juhlapyhien, eri tilaisuuk-
sien ja kirkollisten toimitusten järjes-
tämisestä sekä oman toimialueensa 
koulutustoiminnan järjestämisestä. 
Poliisipappi vie koteihin suruviestejä 
ja toimii poliisioperaatioissa sekä osal-
listuu säännöllisesti poliisipartiointiin 
omassa piirissä.

– Vaikeinta on kohdata lapsen kuo-
lema ja lapsille tehty paha. Se kosket-
taa karskeintakin viranomaista. Terro-
rismi ei Virossa ole ajankohtaista, mut-
ta pakolaiskysymys on kuuma peruna. 
On vaikeaa tulkita eri uskontoja ja kult-
tuureita, miksi ne tekevät asioita, joita 
ei voi käsittää. Ihmiset kysyvät, kuka 
antaa heille oikeuden terrorisoida ja 
kuinka Jumala sallii tuollaisen. Onko 
oikeasti kyseessä uskonto vai erilainen 
arvomaailma?

Ulos mukavuusalueelta
– Tämä on jännittävää työtä. Astuin 
ulos mukavuusalueeltani, sillä kirkko 
ja valtio ovat täysin erilaiset työnanta-
jina. Poliisina pitää olla vielä tarkempi 
siinä mitä sanoo ja ajattelee. Omat ai-
vosolut pääsevät täysillä töihin, sillä 
uutta on lakipykälien mammuttimas-
san ja oman toimialueen hallitseminen.

– Parasta poliisivoimissa ovat ihmi-
set. Kollegat tekevät kaikin puolin erit-
täin vaativaa ja raskasta työtä sydämel-
lään ja suurella rakkaudella. Joka päivä 
niin partioissa olevat poliisit kuin alue-
poliisitkin kokevat paljon karua todel-
lisuutta. Heitä haukutaan, ja elämän pi-
meä puoli näyttää itsensä perheväki-
valtatapauksissa, lasten huonossa koh-
telussa kuin myös omaisuusrikoksissa. 
Poliisin vyöllä on ase, joka asettaa hei-
dät erittäin vastuulliseen asemaan, vas-
tuuseen niin omasta kuin toisten suo-
jelusta. Nämä ihmiset ovat todella ran-
kan ja vaativan työn tekijöitä, ja kun-
nioitan heitä suuresti. Kaikesta huoli-
matta he pystyvät hymyilemään, ole-
maan kärsivällisiä ja hyväntuulisia.

Näkyvät ja näkymättömät
 huolenpitäjät 
– Rikostapausten tutkijat ovat paineen 
alla, koska työssä vaaditaan erityistä 
tarkkaavaisuutta. Heiltä ei saa mitään 
jäädä kahden silmän väliin eikä mikään 
seikka saa unohtua. Sillä jokainen pie-
nikin virhe voi tuottaa jollekulle, vaik-
ka uhrille, kärsimystä.

– Nostan hattua myös hälytyskes-
kuksen työntekijöille, jotka kuulevat 
pitkissä työvuoroissa ihmisten murhei-
ta sekä järjestävät hädänalaisille apua. 
Heidän jokainen, pienikin päätös voi 
pelastaa henkiä ja auttaa juuri oikealla 
hetkellä. He välittävät. Tämä ei ole pel-
kästään työ, vaan paljon enemmän.

– Olen kiitollinen myös näkymättö-
mistä tukitoimien hoitajista, joiden vas-
tuulla on, että kaikki järjestelmät toi-
mivat ja että ajoneuvot ovat valmiina. 
He huolehtivat, että pakkasaamuna on 
piha suolattu ja autoilla talvirenkaat, 
että kaikki tarpeellinen on saatavilla ja 
tekniikka toimii ja jokaisella on tarvit-
tavat työvälineet. Ilman heitä emme 
pystyisi tekemään mitään. 

Anne Lagerstedt

 Viron poliisipapisto (PPA Kaplanaat) on saanut alkunsa virallisesti vuonna 
2008. Vuonna 2010 yhdistettiin Poliisivoimat ja Rajavartiolaitos ja sen muka-
na molempien laitosten papisto yhdistettiin. 

Viron poliisilaitos on jaettu neljään poliisipiiriin, joissa jokaisessa on oma 
poliisipappi. Viron poliisipapeilla on vähintään maisteritason korkeakoulu-
tutkinto, pappisvihkimys ja Viron Kirkkojen Neuvoston lupa toimia poliisi-
pappina. Sen lisäksi he suorittavat poliisin erikoiskoulutuksen Poliisiakate-
miassa (Sisekaitseakateemia). Virossa poliisipappi on hengellistä työtä te-
kevä poliisiviranomainen kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 
Poliisipapisto on ekumeeninen.
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Poliisipappi 
palvelee 
läsnäolollaan
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uoden nuori suunnit-
telija 2017” -kilpailun 

tavoitteena tänä vuonna 
oli luoda itsenäisyyden 

juhlavuoden kunniaksi 
’Suomi 100 -kansallispuku’ 

eli moderni versio suomalai-
sesta kansallispuvusta. Kilpailun voit-
tajaksi raati valitsi nastolalaissyntyisen 
muotoilun opiskelija Heidi Karjalai-
sen asun, jossa perinteisten kansallis-
pukujen vaikutteet yhdistyvät ajankoh-
taiseen. “Lapsuuden muistoissani kan-
sallispuku oli juhlapuku, siksi lähdin 
perinteisistä kansallispuvuista – niiden 
materiaaleista, siluetista ja väreistä”, 
Karjalainen kertoo suunnittelunsa 
taustoista. “Tämä asu on kunnianosoi-
tus suomalaiselle naiselle. Se on mo-
derni emännän puku, jossa näkyy ar-
vostus perinteisiin”, arvioi puolestaan 
raadin puheenjohtaja Jaakko Selin 
voittajapukua. 

Muotiväki haluaa 
kuvioidut villasukat
”Mummomerkki näyttääkin ’coolilta’/ 
Muotiväki haluaa kuvioidut villasukat/
Voiko olla ihanampaa syyslookia kuin 
klassisesta brittityylistä inspiroitunut 
Burberry-asu?” Nämä otsikot ovat ku-
luneelta syyskuulta Lontoon muotiviik-
kojen uutisoinnista. Catwalkilla näh-
dyistä luomuksista ns. perinteinen 
mummomaisuus näytti olevan kauka-

Huippumuodin 
murusina
– modernit emännät ja 
perinteen salainen voima

Muotimaailma etsii innoitusta ajasta, kulttuurista 
ja perinteestä. Kirjo-ommel, kansallispuvut ja 
pässinpökkimät ovat taas ajankohtaisia. 

na, kun huippumallit esittelivät shokee-
raavia villaviittoja, neulottuja “slip ove-
reita” ja harmaita, perinteisesti kuvioi-
tuja villasukkia – joita ei suinkaan työn-
netty talvikenkiin, vaan ultramoder-
neihin, korkeakorkoisiin sandaaleihin! 

Värejä rohkeasti käyttävän, yli 
0-vuotiaan italialaisen vaatefi rman, 
Benettonin uutuusmallistossa esitelty-
jen lasten muotivaatteiden kuviotkin 
näyttivät kotoisilta. Värien tehosteena 
käytetyt ikiaikaiset, perinteiset ku-
vioinnit ovat hyvin tuttuja jo kansa-
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koulun käsitöistä vuosikymmenten ta-
kaa – kurinalaisesti väkerrettyjen mo-
nojen kääntövarsivillasukkien käpälik-
kö- tai tähtikuvioita.

Sekä kansallis- että kansanpukujen 
perinteissä on käytetty ällistyttävän sa-
mantyylisiä kuviointimallistoja kuin 
muinaisten “pässinpökkimien” eli vil-
laisten hiihtosukkien ja -lapasten ku-
vioinnissa. Kansallispuvuissa on alueit-
tain korostettu erivärisiä ja -tyylisiä ku-
viointimalleja, jotka pohjautuvat itäiseen 
ja läntiseen kansanperinteeseen.

Käspaikka – itäisen 
perinteen taidonnäyte 
Tutustuessa itäisen kädentaitokulttuu-
rin juuriin vaikkapa karjalaisnaisen kä-
dentaitojen kautta, ei voi välttyä käs-
paikalta. Nimitys käspaikka tarkoittaa 
pitkää, kapeaa pyyhettä tai pyyhinlii-
naa (karj. ’paikka’, suomeksi ’liina, hui-
vi’), jota on käytetty elämäntilanteissa 
kehdosta hautaan sekä koristeltuna et-
tä koristelemattomana. Sen juuret ovat 
muinaisuudessa, käyttö lienee peräisin 
jo pakanuuden ajalta, vaikka rituaali-
sessa nykykäytössä käspaikka nivoutuu 
kristilliseen kulttuuriin. Nykyajalle se 
on kuin ammennusastia, perinteiden 
lähde, missä luovuus, lahjakkuus ja ri-
kas ideointi sekoittuvat. 

Käspaikka tunnetaan karjalaisen 
kulttuuriperinnön osana, samalla se 
on osa suomalais-ugrilaisten kansojen 
kädentaitoperinnettä. Tämän kansain-
välisen käsityökulttuurin käyttötar-
koitus on ihmiselämän käännekohtiin 
liittyen perinteisesti ollut osin profaa-
nia, osin pyhää. Siunattujen käspaik-
kojen käyttöyhteys on ollut rikassisäl-
töistä, sen ajateltiin olevan ikään kuin 
silta tuonpuoleiseen eli tuonilmaisiin. 
Ikonien koristeena käyttö ilmentää ni-
menomaan tätä käspaikan pyhää käyt-
töä. Sekä käspaikkojen kirjonnassa et-
tä kansanpuvuissa kuvioinnit ovat yh-
teneviä kaksipuolisine käyttönormi-
tuksineen. Villaisten paitojen, sukki-
en ja lapasten kuvioinneissa on samo-
ja ornamentteja symbolisine merkityk-
sineen. 

Suruista ja iloista 
kirjottu sielunkirja
Käspaikan valmistus on ollut kaikkial-
la luovuuden ja perinteen upeaa yhdis-
tämistä, missä välttämättömästä käyt-
tötekstiilistä luotiin kaunis, esteettinen 
taide-esine, useimmiten vielä sukupol-
velta toiselle periytyvä. Luovuuden 
ydintä ilmensi kuviointi, sillä käsin lan-
galla ommellen oli mahdollista kirjail-
la jopa koko elämänkerta suruineen ja 
iloineen upeaksi kokonaisuudeksi. Ku-
viointi synnytti itse asiassa suruista ja 
iloista kirjoitetun sielunkirjan! 

Omavaraisessa taloudessa äitimme 
ja esiäitimme kutoivat itse omat käyt-
tökankaansa. Tapana oli kutoa kevääl-
lä viimeisimpänä mattokankaan ja mui-
den kudottavien jälkeen käspaikkakan-
gas. Parasta materiaalia oli itse kasva-
tettu ja kehrätty pellava. Kun käspaik-
kakangas kudottiin, arkikäyttöä varten 
lankana oli rohdin, arkista pyhempään 
käyttöön kangas kudottiin aivinasta 
palttinasidoksin. Vaikka teollinen pel-
lavakangas on pitänyt asemansa vuosi-
kymmenten ajan, käsinkudotun pella-
vakankaan uusi tuleminen voi tapah-
tua koska ta hansa maailman muotitie-
toisilla catwalkeilla! 

Sirkka Vepsä
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Dyskalkyli (dålig beräk-
ning) är specifi ka mate-
matiksvårigheter. Beror 
svårigheterna på någon 

form av generell funktionsnedsätt-
ning, som till exempel nedsatt intel-
ligens eller kognition, rör det sig in-
te om dyskalkyli utan brukar kallas 
för generella matematiksvårigheter. 
Att tycka att matematik är svårt är 
inte heller dyskalkyli, och kallas 
ibland för pseudodyskalkyli. 

De matematiska svårigheterna 
tros vara orsakade av störningar i 
den mer grundläggande förmågan 
att förstå matematiska begrepp. 
Dyskalkyli kan även yttra sig som 
omkastning av siff ror eller genom 
problem med att snabbt plocka fram 
siff erfakta ur minnet. En person 
med dyskalkyli kan även ha svårt att 
läsa av en analog klocka, hålla kon-
troll på sin egen ekonomi och att 
skilja på höger och vänster.

Det är inte utrett exakt varifrån 
dyskalkyli har sitt ursprung. Dyslexi 
tros ha mycket gemensamt med 
dyskalkyli; dessa två specifi ka funk-
tionsnedsättningar kan förekomma 
enskilda eller tillsammans.

Dyskalkyli beskrevs första gång-
en i början av 1900-talet av den 
svenske läkaren Salomon Eberhard 
Henschen, som var professor i 
medicin vid Karolinska Institutet. 
Det förekommer inte någon utbredd 
forskning kring dyskalkyli.

Dyslexi tros 
ha mycket 
gemensamt 
med dyskalkyliDyskalkylia eli laskemisky-

vyn häiriö on neurologisen 
ja kognitiivisen toiminnan 
poikkeama, joka vaikuttaa 

pysyvästi ihmisen elämään. Erityisen 
kovilla matematiikan oppimisvaikeuk-
sista kärsivä on koulussa, jossa uutta 
opittavaa kasautuu jatkuvalla syötöllä 
ja kovalla vauhdilla. 

Usein lapsesta tuntuu, että hän on 
ainoa, jolle matematiikan oppiminen 
on ylivoimaista. Näin ei ole, sillä 20 op-
pilaan ryhmässä on keskimäärin neljä 
oppilasta, joiden on poikkeuksellisen 
työlästä oppia matematiikkaa. Tälläkin 
hetkellä peruskouluikäisissä on noin 
–7 % (n. 1 000) sellaista lasta ja nuor-
ta, joille jo yksinkertaisimpien perus-
laskutaitojen oppiminen ja hallinta ovat 
erittäin työläitä. Muita matemaattisia 
oppimisvaikeuksia on 1–20 prosentil-
la lapsista ja nuorista. 

Oppimisvaikeudet matematiikassa 
ovat vähintään yhtä yleisiä kuin luke-
misessa ja kirjoittamisessa. Asiasta ei 
vain ole puhuttu paljon ja se tunnetaan 
aika huonosti. Oppimisvaikeuksista 

Kun matematiikasta tulee hirviö
Lukihäiriö tunnetaan jo yleisesti, 
mutta laskemiskyvyn häiriö on yhtä yleinen 
oppimisvaikeus, josta tiedetään vähemmän. 

kärsivät ovat älykkyystasoltaan nor-
maaleja tai keskimääräistä älykkääm-
piä. Nykytiedon valossa kyse on häiri-
östä niissä neurologisissa ja kognitiivi-
sissa toiminnoissa, joita tarvitaan pe-
ruslaskutaitojen omaksumisessa ja su-
juvuudessa. Toiminnallisessa magneet-
tikuvauksessa verrattiin tavanomaises-
ti matematiikassa suoriutuneiden ja las-
kemiskyvyn häiriöistä kärsivien 12-vuo-
tiaiden suomalaislasten ryhmiä. Laske-
miskyvyn häiriö ilmeni lukumäärien 
hahmottamistehtävässä selkeänä ero-
na prosessoinnin muutoksessa pääla-
kilohkon alueella.

Kapean työmuistin ongelma
Syyt heikkoon menestykseen matema-
tiikassa liittyvät pääasiassa työmuistin, 
tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauk-
sen ja usein myös avaruudellisen hah-
mottamisen hankaluuksiin. 

Työmuisti on kapasiteetiltaan rajal-
linen muistijärjestelmä, joka vastaa 
tiedon lyhytaikaisesta säilyttämisestä 
ja käsittelystä ennen tiedon siirtämis-
tä säilömuistiin. Työmuisti kontrolloi, 
säätelee ja ylläpitää aktiivisesti tehtä-
vän kannalta merkityksellistä tietoa 
tiedollisia tehtäviä suoritettaessa. Esi-
merkiksi päässälaskutehtävää lasket-
taessa tulee samanaikaisesti aktiivi-
sesti pitää mielessä laskettavat luvut, 
suorittaa laskutoimitus sekä kontrol-
loida näiden prosessien osavaiheiden 
toteuttamista. 

On esimerkiksi todettu, että henki-
löillä, joilla on heikot työmuistitaidot, 
on vaikeuksia hakea tehokkaasti tieto-
ja säiliömuistista sekä seurata moni-
osaisia ohjeita. He eivät pysty saman-
aikaisesti suorittamaan ohjeiden edel-
lyttämiä tehtäviä ja pitämään mieles-
sään ohjeistuksen yksityiskohtia. Hei-
kot työmuistitaidot tulisi tunnistaa 
mahdollisimman varhain, jotta niiden 

aiheuttamiin haasteisiin voitaisiin 
puuttua oppimisympäristöä muokkaa-
malla.

Väärinymmärrykset
Kun opettaja selvittää heikkojen suori-
tusten takana olevia tekijöitä, hän ha-
vaitsee usein, että lapsi on ymmärtänyt 
opetetun asian väärin. Lapsi on yrittä-
nyt luoda käsityksen asiasta, mutta hä-
neltä näyttäisi puuttuvan liian paljon 
palasia, jotta hän pystyisi palapelin ko-
koamaan. Kun yhden asian on ymmär-
tänyt väärin, on vaikea oppia seuraavaa 
asiaa, jonka ymmärtäminen edellyttäi-
si aikaisemmin opetettujen asioiden 
hallintaa. Opettajan kannalta näiden 
mekanismien ymmärtämäinen voi ol-
la vaikeaa, ja kiusaus pitää oppilasta 
tyhmänä ja laiskana on suuri. 

Laskemiskyvyn häiriö voi johtua mo-
nesta syystä. Oppimisvaikeudet ovat 
erittäin perinnöllisiä. On epäilty myös 
synnytyskomplikaatioiden osuutta op-

pimishäiriöiden syntyyn. Aivokuvak-
sissa on voitu osoittaa, että tehtävän 
suorittaminen voi tapahtua eri osassa 
aivoja kuin neurotyypillisillä, joka 
mutkistaa tiedonkäsittelyä. Lisänä ro-
kassa voivat olla tarkkaavaisuuden häi-
riöt, kuten mm. ADD (usein tytöillä) 
tai ADHD (pääosin pojilla, joiden käy-
töksessä se näkyy ylivilkkautena) sekä 
hahmotusongelmat.  

Tunteet, itsetunto ja 
motivaatio ovat tärkeitä
Oppimisvaikeudet eivät ole tahdon 
asia. Ne eivät synny siksi, että lapsi ei 
tahdo oppia, eivätkä ne poistu tahto-
malla. Avun saamisen edellytys on 
vaikeuden tunnistaminen. Lapsen ai-
noa pelastus on tuki vaikeuksiinsa yk-
sityisopetuksen, erityisopetuksen ja 
riittävän työskentelyajan tarjoaminen 
sekä apuvälineiden käytön salliminen 
ja kärsivällisyys!

Toistuvien huonojen tulosten ja 
epäonnistumisten aikaansaama heik-

ko itsetunto ja motivaation puute saa-
vat aikaan kierteen. Epäonnistumiset 
luovat epäuskoa omiin kykyihin, mi-
kä johtaa siihen, että ei synny halua 
harjoittaa taitoja, joka puolestaan joh-
taa seuraavaan epäonnistumiseen. 
Tämä vahvistaa entisestään käsitys-
tä omasta “heikosta matikkapäästä”. 
Koska dyskalkulikko on hidas laskija, 
kokeiden tyly aikaraja on jo itsessään 
kauhun paikka. Kokeet pelottavat ai-
na paniikkiin asti, mikä huonontaa 
suoritusta entisestään. Tätä kutsu-
taan matematiikka-ahdistukseksi.

Virheet heikentävät 
taitojen sujuvoitumista
Ensimmäisillä koululuokilla harjoi-
tellaan paljon yhteen- ja vähennyslas-
kuja pienillä luvuilla. Laskeminen 
muuttuu sitä helpommaksi, mitä 
enemmän näitä, ns. aritmeettisia yh-
distelmiä (esim. 3+, 10-2) oppii muis-
tamaan ulkoa. Myös virheelliset suo-
ritukset tallentuvat muistiin. Jos 
muistinvaraisesti ei oikeaa tulosta 
löydy, lapsen on turvauduttava hi-
taampaan ja virhealttiimpaan stra-
tegiaan eli luettelemiseen. Samoin 
kertotaulun ulkoa muistaminen on 
hirvittävän vaikeaa.

Lapsen dyskalkulian varhainen 
havaitseminen ja peruslaskutaitojen 
sitkeä valmentaminen sekä hyvä 
huolenpito lapsen motivaatiosta ja 
innostuksesta ovat äärimmäisen tär-
keitä. Työmuistin ja keskittymisky-
vyn harjoittaminen on yhtä lailla tär-
keää, sillä ahdistuminen kuormittaa 
työmuistia lisää ja kasvattaa virhei-
den todennäköisyyttä. 

Anne Lagerstedt

Lähteet: 
Matemaattiset oppimisvaikeudet, Mo-
nonen, Aunio, Väisänen, Korhonen, 
Tapola. Ps-kustannus 2017.
Lapsellani on oppimisvaikeuksia, 
Numminen, Sokka. Edita 2009.
http://www.terveysportti.fi /xmedia/
duo/duo10309.pdf
Wikipedia

Syyt liittyvät 
työmuistin, 
tarkkaavaisuuden, 
toiminnanohjauksen 
ja usein myös 
avaruudellisen 
hahmottamisen 
hankaluuksiin. 
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Nuoret naiset mukaan päätöksentekoon! 

ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

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

HELSINGFORS KFUK
➽  Arkadiagatan  A 
   Helsingfors
  www.helsingforskfuk.fi 
  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.
 Luomakuntakerho, Viikin nuoriso-
talo, to klo 17–19.

Musiikkileikkitoiminta Mikael Ag-
ricolan kirkolla ke, musiikkileikkikou-
lunopettaja Heta Blom, vauvat van-
hemman 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 
tuvalla. Uusia ryhmiä tarpeen mu-
kaan!

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

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Wanhan ajan joulujuhla su 10.12. 
klo 15.

Kristittyjen ykseyden eku-
meeninen rukousviikko 18.–25.1. 
Tilaisuus NNKY:llä ma 22.1. klo 18.

AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Avoin kohtaamispaikka aamiai-
sineen ti klo 9–11, ohjelmapitoinen 
aamiainen 5 € 12.12. ”Joulun Sana ja 
joulupuuro”, jatkuu viikoittain alk. 
9.1.2018.
Leidien leffatreffit. Mennään yh-
dessä elokuvien päivänäytöksiin ja 
keskustellaan nähdystä elokuvan jäl-
keen kahvilassa. Ehdotukset le� a-
tre� eistä lähetetään teksti-viestillä 
kiinnostuneille. Kysy: p. 040 740 4472, 
jklnnky@elisanet.� .
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Mirja Knuuttila ja Sirkka Ruoko-
koski.
11.12. Joel Haahtela: Mistä maailmat 
alkavat.
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 13, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren
2.1. Elisabet Aho: Talvi ilman aikaa.
Exodus-raamattupiiri kerran kk to 
klo 14, Heidi Watia, lisätietoja toimin-
nanohjaajalta.
Latinanpiiri joka kuun toinen ti klo 
13, ohj. Pirkko Sintonen. 9.1., 13.2., 
13.3., 10.4. ja 8.5.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia Lauantain toivotut levyt 
-ohjelman hengessä joka kuun 1. pe 
5.1., 2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. klo 13.

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

LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät 
ke, 50 € lukukausi
Pianotunnit ma ja ti-iltapäivisin, 
syyslukukausi alk. 80 €
Partiolippukunta Harjun 
partiotytöt 
Lisätietoja ryhmistä: 
Sanna Kallio, 0407068768, 
kallionsanna@gmail.com

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p.   
  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, 
keskusteluapua kriisiraskaustilan-
teessa 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
➽  Kuopion NNKY 
  toimisto@knnky.fi  
  www.knnky.fi 
  p.   
  pj. Marja-Leena Konttinen
  mlkonttinen@knnky.fi 
  p.   
  Toimisto avoinna 
  ma–to klo –
  muina aikoina tiedustelut 
  pj.   
  Toiminta keskittyy Vuorikatu   

 tiloihin

”Tervetuloa kotiin!”/SLEY su 3.12. 
klo 15  
Kuoro ma 4.12. klo 13  
Tilkkukilta ti 5.12. klo 18  
Gospel-lattarit ti 5.12. klo 18  
Askartelua maahanmuuttaja äi-
tien ja -tyttöjen kanssa la 9.12. 
klo 13 
Joulujuhla ”Laulellen jouluun” 
su 10.12. klo 14  
Raamis/SRO ma 11.12. klo 16.30  
Venäjänkiel. naisten ryhmä 
ti 12.12. klo 18  
Gospel-lattarit ti 12.12. klo 18  
Sanajumalanpalv./SLEY to 14.12. 
klo 18 
TAMMIKUU 
Vapaaehtoisten kokoontuminen 
”Ilolla vuoteen ” to 4.1. klo 16 
Raamis/SRO ma 8.1. klo 16.30   
Kuoro ma alk. 8.1. klo 13   
ITU-ryhmä tukee kriisiraskaustilan-
teessa olevia naisia ja tyttöjä, ryhmä 
on luottamuksellinen. ma 8.1. klo 18 
Gospel-lattarit kaikenikäisten ja 
kokoisten naisten ja tyttöjen yhteis-
tä musiikkiliikuntaa ja rukousta ti 9.1 
klo 18–19   
Tilkkukilta ti 9.1. klo 16, seuraava 
23.1. 
”Matkakumppanuus” seur. su ju-
malanpalvelustekstin käsittely 
ke 10.1. klo 13  
”Tervetuloa kotiin”/SLEY su 13.1. 
klo 15

Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 
Nainen 1/2018 ti 19.1. mennessä 
osoitteeseen anne.lagerstedt@
ywca.� , kiitos! Kaikkien yhdistys-
ten tiedot tervetulleita.

Kamalat äidit, ma (aloituspv. avoin) 
klo 18   
Kahvila Wirwoitus, ryhmä 1, su 14.1. 
klo 14   
Raamattuluento/SRO su 21.1. klo 17
”Lähetit koolla”, kokemuksia ja 
muistoja lähetyskentiltä to 25.1. 
klo 13
Raamattupäivät/SEKL pe–la 
26.–27.1.  
Kirjallisuuskahvila su 28.1. klo 16

MONIKULTTUURINEN 
TOIMINTA
Venäjänkielisten naisten ryhmä 
ti 30.1. klo 18  
Maahanmuuttajanaisten ja 
-tyttöjen askartelu ja 
käsityöryhmä la 13.1. klo 12 
 Ekumeeninen rukousviikko ”Her-
ran käsi on voimallinen” -ohjelma 
netissä ja lehtitiedotteissa, 18–25.1.

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 
   Lahti
  ywca@phnet.fi 
  www.lahdennnky.com
  pj. Krista Karjalainen
  p. ilt.   
  Toimisto avoinna markkina-
  keskiviikkoisin klo – sekä  

 torstaisin klo –. Puhelin-
  päivystys    ja klo   

 jälkeen   . 
  www.lahdennnky.com.

Virsiä ja glögejä 17.12. klo 19 laule-
taan jouluvirsiä glögin ja iltapalan 
kera. Mukana Miikka Kallio, Aurora 
Ikävalko ja Anna-Mari Kopo, Tarjoilu 
10 €.
Markkinakahvila 3.1. Markkinakah-
vit klo 8–13, edelleen joka kk 1. ke.
Luentosarja, suomalaista histo-

riaa 10.1., 17.1., 24.1. ja 31.1. klo 18 his-
torioitsija Kyösti Toivosen luentosar-
ja itsenäisen Suomen vaiheista. Kah-
vi- ja teetarjoilu 5 €.
Lattarirytmejä 12.1. ja 9.2. klo 16 
Deannys Conde opastaa latinoryt-
meihin. Osallistumismaksu 5 €/kerta.

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

MIKKELIN NNKY
➽  pj. Leena Parkkonen
  puh.    
   gsm   
  leena.parkkonen@luukku.com

Joulujuhla perinteisen tapaan to 
14.12. klo 16.30, kahvitarjoilu alk. klo 
16.15. Jouluhartaus: kappalainen Hil-
veliisa Ukkonen, kanttori Mikko Kal-
lio. Juhlavieraana kaupunginjohta-
ja Timo Halonen. Ilm. välittömästi 
Leena Parkkoselle.  
Voimasiskot-Voimasiskot-pienryh-
mätoiminta on alkanut syyskuussa 
Mikkelissä. Ohjaajina Kirsti Flander 
ja Eeva Karhukallio. Kysy lisää!

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 toimin-
  nasta: www.ywca.fi   paikalli- 

 nen toiminta  Oulun NNKY ja  
 www.kamalataidit.fi 

Käsityökahvila ma 12–15 kudotaan 
mm. Äiti Teresa -peittoja ja ke klo 12–
15 käsitöitä hyväntekeväisyyteen, 
omankin käsityön voi tuoda (20.12. 
asti).
Monikulttuurinen naisten kerho 
to klo 14–16 (14.12. asti)
Kirpputori ti, ke ja to klo 15–18, Ase-
makatu 15 (14.12. asti).
Taizé-lauluja su klo 18 (17.12. asti). 
Perinteiset jouluglögit ti 19.12. 
klo 18. 
Oulun ITU-työ: Pelottaako raska-
usaika tai synnytys? Itu-työ tukee 
kriisiraskaustilanteessa olevia, ras-
kauttaan vaikeassa tilanteessa jatka-
via ja abortin läpikäyneitä tyttöjä ja 
naisia. Palvelut ovat ilmaisia ja luot-
tamuksellisia. Sovi tulostasi teksti-
viestillä 044 792 2229. 
IKIOMA ensikirja® -koskettelukir-

jatoiminnasta kysy Vuokko Keräsel-
tä vuokko@touchtale.com. 
Vierailut 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 
kokouksiin ja pieniin perhejuhliin. 
Lisätiet. 040 751 4480.

PIRKKALAN NNKY
➽  pj. Tuula Talikainen
  p.   

PORIN NNKY
➽  pj. Katariina Yrjönkoski 
  katariina.yrjonkoski@moti-
  vire.fi   
  p.   
  Sihteeri Janette Oikarinen, 
  janette.marlene@gmail.com

SAVONLINNAN NNKY
➽  Linnankatu  A
   Savonlinna
  pj. Ulla Juuti
  p.   
  ulla.juuti@suursaimaa.com

Itu-työ Keskusteluapua yllätysras-
kaustilanteessa ja raskaudenkes-
keytyksen jälkeen.
Maksuton raskaustesti. Neuvon-
tapiste ma klo 15.30–18 Savonlin-
nan NNKY:n toimistolla, Linnan-
katu 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 

Suomen NNKY-liiton 
uusi talouspäällikkö

Sari Välitalo
p. 050 505 9941

sari.valitalo@ywca.fi 

Suomen NNKY-liiton uusi hallitus
Minna Hietamäki (ylh. vas), pj., Leena-Maria Kyyhkynen, 
Katri Jussila, Krista Karjalainen, Riitta Rauhala, Linda Jor-
das, edessä Laila Nieminen ja Tuulia Hongisto. Kuvasta 
puuttuu Enni Riukulehto. Onnea uudelle hallitukselle!
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NNKY-palsta
Katso myös: www.ywca.fi   Paikallinen toiminta

Kirjoja, kirjoja

  Siskolikan koulutustilat ja 
  Pamaus-partiotilat, Sata-
  kunnankatu  B–C, .krs
  GL Salonki, Satakunnankatu  B.

TILAISUUDET

MONIKULTTUURISET 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, keskustelua-
pua ja ilmaisia raskaustestejä, ti klo 
12–16 ja to klo 12–18, Hämeenpuisto 
14 F, 3. krs, p. 040 832 9001, itu@tnn-
ky.� .

ITUPERHETYÖ SISKOLIKAN
KAHVILASSA  
Itu-perhetyö STEA:n tuella.
Äiti–vauva -ryhmä ma klo 10–13, 
Marjo 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 KIELEN JA 
KULTTUURIN RYHMÄT
Satakunnankatu 31 C, 3. krs, hitaasti 
etenevät ryhmät, kouluttajana Eija 
Kepsu ja Janna Oikari. Aamupäivä-
ryhmä ma–pe klo 9–11.45, iltapäivä-
ryhmä ma–pe klo 12.15–15. Puhelin-
aika 050  995 7696 ma–pe klo 10–
10.30. Tied. muina aikoina: eija.kep-
su@tnnky.�  

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9–10.30, NMKY:n 
sali, Heli Mäenpää.

 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, Epi-
län seurakuntatalo, Suurmäenkatu 
5, Maarit Saarela.
 To klo18, Gospel-lattarit™ Special, 
GL Salonki, Mervi Perkiö-Kuosma-
nen.
Tied. ja ilm.: Maarit Saarela, p. 050 
570 9669, gospelliikunta@tnnky.� .

PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnanka-
tu 31 B, 3. krs., Postiosoite Hämeen-
puisto 14 F; lippukunnanjohtaja Mil-
la Kajala p. 050 495 0359, millakaja-
la@gmail.com, partiosihteeri Marjat-
ta Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.
muilu@tnnky.� ; www.tampereenlo-
kit.� .

TURUN NNKY
➽  Vähä Hämeenkatu  a
   Turku
  turun.nnky@pp.inet.fi  
    
  ti klo –, to –
  Tarkempia tietoja https://www. 

 ywca.fi /-turun-nnky

Timeless Body to 19.30–20.30 Cyg-
naeuksen koulun juhlasalissa, Tiina 
Holopainen, p. 050 5541661.
Englannin kielen kerho ti klo 
16.15–17.45, ohj. Priscilla Purssila. 
Rouvakerho ti klo 13–14.30.
Äänettömät laulukuorolle tulossa 
teemailtoja loppusyksylle.  Ohj. Ant-
ti 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.huovinen@asikkala.fi 

ÅBO KFUK
➽  ordförande Leila Storgård
  tel.   

2 0 1 8
Suomen NNKY-liiton kalenteri

Tervetuloa mukaan NNKY:n toimintaan! Kalenteri 
sisältää Suomen NNKY-liiton ja yhteistyökumppanei-
den järjestämiä tapahtumia, tilaisuuksia ja teemaviik-

koja. Kalenteriin voi tulla muutoksia.

Tapahtumia ja tilaisuuksia:
•  Kirkon kasvatuksen päivät 9.−11.1.2018 

Jyväskylässä
•  NNKY:n aluetapaamiset helmi-maaliskuussa 

(pohjoinen, eteläinen, läntinen, itäinen) 
•  NNKY:n työntekijäpäivä 12.4.2018 Helsingissä
•  Maailman NNKY-päivän brunssi 24.4. Helsingissä
•  Naiset tunturissa Tunturikeimiöllä elokuussa
•  NNKY:n järjestöpäivät 6.−7.10.2018 Jyväskylässä
•  Tuomasmessu 14.10. Helsingissä
•  Liiton kokous 24.11.2018 Helsingissä

Teemapäiviä ja -viikkoja:
•  Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.–25.1.
•  Maailman rukouspäivä 2.3.
•  Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
•  Rasismin vastainen päivä 21.3.
•  Maailman NNKY-päivä 24.4.
•  Kansainvälinen nuorison päivä 12.8.
•  Kansainvälinen vanhusten päivä 1.10.
•  Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.
•  Ekumeeninen vastuuviikko
•  Valoa, ei väkivaltaa & kansainvälinen päivä naisiin 

kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi  25.11.
•  NNKY:n Unelmanpäivä 2.12.
•  Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä 5.12.

Älykäs intuitio ja 
miten käytämme sitä. 
Asta Raami. S&S

Ratkaisuja ei tehdä pelkäs-
tään järjen ja tunteen varas-
sa, vaan mukana on myös in-
tuitiota, mielensisäisen tie-
tämisen tapoja. Älykäs intui-
tio koostuu kyvystä virittäy-
tyä intuitioon, intuition lu-
kutaidosta ja kyvystä arvioi-
da intuition luotettavuutta. 
Parhaimmillaan intuitio aut-
taa nopeutta vaativassa pää-
töksenteossa, monimutkai-
sessa ongelmanratkaisussa ja 
uuden keksimisessä. Intuitio-
ta ei vielä osata oikein arvos-
taa, mutta se kuuluu monen 
huippuammattilaisen työka-
lupakkiin. Intuitiokyky ei ole 
erehtymätön, mutta sitä on 
mahdollista kehittää. Asta 
Raamin tutkimustyö sekä 
omat ja haastateltaviensa ko-
kemukset antavat suuntavii-
voja lukijalle etsiä omia intui-
tiovoimavaroja. 

Jälleenrakentajien 
lapset. Antti Malinen, 
Tuomo Tamminen. 
Gaudeamus
Sotien jälkeinen jälleenra-

kennuksen aika oli sekin dra-
maattista aikaa, joka jätti lei-
mansa suomalaisiin lapsiin ja 
yhteiskuntaan. Sotien jälkei-
nen Suomi kärsi puutetta se-
kä kalvavaa pelkoa ja epävar-
muutta. Vanhemmat puursi-
vat suu viivana elannonhan-
kinnan ja sotakorvausten 
prässissä. Neuvostoliiton uh-
ka ei väistynyt ennen kuin ko-
ko valtakunta hajosi. Niuk-
kuuden aikana henkinen huo-
lenpito jäi usein retuperälle. 
Lapset turvautuivat toisiinsa 
minkä raskaalta työnteolta 
ehtivät. Moni on kiitollinen 
siitä, että oppi pienestä pitäen 
tekemään ahkerasti töitä, 
mutta toisaalta epätoivoinen 
pyrkimys kelvata vanhemmil-
le jäi kalvamaan monia. Tut-
kittua tietoa, haastatteluja ja 
valokuvia sisältävä kirja vie 
hienolle aikamatkalle.

Luther. Moritz Stetter. 
Arktinen Banaani
Reformaation merkkivuoden 
kunniaksi on ilmestynyt mel-
koinen määrä Lutheria käsit-
televää kirjallisuutta sekä hie-
noja televisiodokumentteja, 
myös animaationa. Lutherin 
elämään ja yhteiskuntaan ku-
vakertomuksen muodossa joh-
dattaa saksalainen taiteilija 
Moritz Stetter. Teos esittelee 
sievistelemättä Lutherin ajan 
elämää, uskomuksia demonei-
neen ja sitä vääristynyttä kirk-
kopolitiikkaa, joka johti refor-
maatioon. Entä millaisen ka-
tastrofi n Luther itse sai aikai-
seksi?  Teoksen suomalainen 
painos on osa Reformaation 
merkkivuotta ja julkaistu yh-
teistyössä Goethe-Institut 
Finnlandin kanssa. 

Asevelipuolet. Roman 
Schatz. Gummerus

Roman Schatzin Maam-
me-kirja -radio-ohjelmaa 
seuraavat voivat nyt lukea ko-
tigermaanimme rakkaudes-
ta kumpaankin kotimaahan-
sa. Suomen ja Saksan välillä 
on erityinen ystävyyssuhde, 
joka toisen maailmansodan 
aikana sai aikaan kiistellyn 
aseveljeyden ja Lapin sodan. 
Saksalaiselle toinen maail-
mansota on edelleen suuri 
häpeän aihe, mutta suoma-
laiselle suuri sankaritarina. 
Saksan pitää Schatzin mie-
lestä nyt miettiä rooliaan Eu-
roopassa. Meillä on kansa-
kuntina väärinkäsityksistä 
huolimatta paljon yhteistä, 
voimme oppia toisiltamme 
paljon hyviä asioita, kunhan 
uskallamme kohdata myös 
varjomme, Schatz uskoo.

Mistelimurha ja muita 
kertomuksia. 
P.D. James. Otava
Rikostarkastaja Adam Dalg-
lieshin ystäville on tarjolla 
viimeinen tapaaminen rakas-
tetun dekkarihahmon kans-

sa, kun P.D. Jamesin lyhyet 
kertomukset on koottu 
12-sivuiseen kirjaan Miste-
limurha. Kirjan nimiteos on-
kin kiinnostavin kaikista, sil-
lä kirjailija kertoo siinä omas-
ta kokemuksestaan vuonna 
190, jolloin isoäidin karta-
nolla tapahtui murha. Tapaus 
on niin agathachristiemäinen 
juttu, että on vaikeaa uskoa 
sitä todeksi. Tämä kokemus 
kuitenkin muovasi Jamesista 
rikoskirjailijan, minkä uran 
hän aloitti 0-vuotiaana. 
Muut kertomukset sisältävät 
tarinan pelkurimaisesta to-
distajasta ja loput kaksi on 
Dalgliesh-juttuja, joista toi-
nen sijoittuu jouluun. Dekka-
rinystävän pikku joulunamu. 

Amuletti. C.J. Sansom. 
Otava
Tuhtia joulun dekkaripaket-
tia toivovalle voi suositella 
C.J. Sansomin historiallista, 
Englannin kuningas Henrik 
VIII:n hovin ja politiikan ris-
tipaineesta kertovaa teosta 
Amuletti. Portsmouthin kau-
pungin satamassa kelluvat 
kuninkaan sotalaivat valmii-
na hyökkäämään Ranskaan. 
Vähäosaisten puolustaja, la-
kimies Matthew Shardlake 
saapuu kaupunkiin muissa 
asioissa. Pian hän huomaa 
sotkeutuneensa taas hyvin 
vaaralliseen juttuun. 72 si-
vua ajankuvaa, jännitystä ja 
myös väkivaltaa, joka väistä-
mättä liittyy tunnetun ku-
ninkaan hirmuhallintoon, 
sekä kiehtovat henkilöhah-
mot pitävät lukijan otteessa 
loppuun asti.

Anne Lagerstedt
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NNKY:n aluekierrokset 
helmi-maaliskuussa! 
Mukana pääsihteeri Anne Pönni ja järjestösihteeri 
Riitta Räntilä. Aiheina NNKY:n tulevaisuustyö ja 
tietosuoja-asiat.

• Mikkeli (itäinen) la 3.2.
• Tampere (läntinen) la 8.2.
• Tunturikeimiö (pohjoinen) la 10.2.
• Helsinki (eteläinen) la 13.2.

Ilmoittautuminen sähköpostitse Riitta Räntilälle 
( riitta.rantila@ywca.fi ) viimeistään 26.1.



Hyvää joulua 
ja uutta vuotta

~
God Jul 

och Gott Nytt År 


