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Lukutaito pelastaa henkiä

Suomessa luku- ja kirjoitustaito on itsestään selvä perustaito. Tyttöjen ja 
poikien yhtäläinen oikeus koulunkäyntiin on tukenut suomalaisten ta-
sa-arvoisia mahdollisuuksia oppia lukemaan ja kirjoittamaan sekä hank-
kia ammatti ja päästä osalliseksi yhteiskunnassa.

Jo 1600-luvun lopun kirkkolakiin kirjattiin vaatimus lukutaidosta, ja sen opet-
tamisesta tulikin tärkeä kirkon tehtävä. Vuonna 1880 suomalaisista 85 prosent-
tia oli lukutaitoisia mutta kirjoittaa osasi vain vajaa 11 pro-
senttia. Tuolloin luku- ja kirjoitustaito oli yleisintä ruot-
sinkielisen väestön keskuudessa. 1900-luvulla koulu- ja kir-
jastolaitoksen kehittäminen ja yleinen oppivelvollisuus laa-
jensi kirjoitustaidon omaksumista ja toi taidot yhdenver-
taisesti kaikkien saataville.  

Nuorten lukutaidon heikkeneminen huolettaa. Poikien 
lukutaito on huonompi kuin tyttöjen ja taidoissa on alu-
eellisia eroja. Samoin eri kielisten nuorten heikko suomen taito heijastuu luku-
taitoon.

Maailmanlaajuisessa vertailussa olemme kuitenkin kärkimaita. Maailmassa 
on edelleen 800 miljoonaa yli 15-vuotiasta lukutaidotonta ihmistä. Heistä 98 pro-
senttia elää kehittyvissä maissa, ja siellä naisten lukutaidottomuus on yleisempää 
kuin miesten.

Tutkimuksissa on havaittu, että lukutaitoisen äidin lapsella on 
puolet suurempi todennäköisyys elää yli 5-vuotiaaksi kuin lu-
kutaidottoman äidin lapsella. Lukutaito siis pelastaa henkiä.

Lisäksi naisten luku- ja kirjoitustaito on perusta monille 
muille taidoille kuten tiedonhankinnalle ja toimeentulolle. Se 
mahdollistaa omien oikeuksien puolustamisen ja edistää yk-
silöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien kehittymistä tasa-arvoi-
sesti sekä naisten että miesten toimesta.

Sekä globaalisti että Suomessa on tärkeää edistää ja 
ylläpitää luku- ja kirjoitustaitoa. Tekstien täyttämässä 
maailmassamme tämä taito on kynnys monen oven 
avaamiseen niin tytöille kuin pojille. 

Anne Pönni
Suomen NNKY-liiton pääsihteeri

On tärkeää 
edistää ja yllä-
pitää luku- ja 
kirjoitustaitoa.

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.
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Opettaja Raini Sipilän 
luokkahuoneessa näyt-
tää poikkeuksellisen 
rauhalliselta. Oppitun-
ti on päättymässä, mut-

ta lapsilla ei näytä olevan mihinkään 
kiire säkkituolien ja tyynyjen muodos-
tamasta pesästä.

On lukutunti. 
– Pikkuoppilaiden kanssa kerran vii-

kossa ihan vain luetaan. Se on pyhä het-
ki, siinä on vain minä ja kirja, kun luen 
heille ääneen. Haluaisin, että yläluokil-
lakin olisi oma lukutunti, mutta ope-
tussuunnitelma on runsas ja oppitun-
teja vähän. Opetussuunnitelma velvoit-
taa oppilaita lukemaan 4−6 teosta vuo-
dessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajana pidän huolen siitä, että näin 
myös tapahtuu.

Kirjojen pariin Sipilä rohkaisee op-
pilaitaan tekemällä kuten opettaa: hän 
lukee paljon itsekin ja kertoo oppilail-
leen lukukokemuksistaan. – Lapsista 
on jännittävää kuunnella, kun kerron 
miten olen kirjan kokenut tai miltä mi-
nusta tuntui palata uudelleen sellaisen 
kirjan pariin, jonka luin lapsena. Ne-
hän ovat kuin eri kirjoja! Luin juuri An-
na-sarjan uudestaan Netfl ixin TV-sar-
jan innoittamana.

Loruttele lapsen kanssa
Viimeisimmän Kansainvälisen lasten lu-
kutaitotutkimuksen (PIRLS) mukaan 
perheen resursseilla, esimerkiksi kirjojen 
määrällä, sekä vanhempien kannustuk-
sella ja asenteilla on erittäin suuri vaiku-
tus lapsen lukemiseen. Vaikka suomalais-
lapset kuuluvat yhä maailman parhaim-
pien lukijoiden joukkoon, on lukutaidon 
kehityksestä syytä olla huolissaan. Huip-
pulukijoiden määrä on vähentynyt ja 
heikkojen lukijoiden määrä lisääntynyt.

Oodi kirjalle
Miten saamme nuoret − ja aikuiset 
− jälleen lukemaan?

− Se kuinka paljon lapselle luetaan 
ennen kouluikää, kuinka paljon kuun-
nellaan satuja ja leikitellään, lorutel-
laan, riimitellään ja hassutellaan sanoil-
la, sillä on hirmuisen suuri merkitys. 
Lapset, jotka ovat innostuneet lukemi-
sesta ja oppineet kirjaimia tai lukemaan 
ennen kouluikää, ovat aivan eri asemas-
sa kuin ne lapset, jotka ovat jääneet vail-
le varhaislapsuuden kirjallisuuskoke-
musta. On paljon vanhempia, jotka an-
tavat pienen lapsen käteen kännykän, 
koska se pitää tämän hiljaisena. Visu-
aalinen palkka on salamannopea ja se 
koukuttaa toisella tavalla kuin kirjalli-
suus. Lukupalkka on hidas.

Poikien lukutaito rapistuu 
Suomessa tyttöjen ja poikien väliset erot 
lukutaidossa ja -innossa ovat suurem-
mat kuin muissa tutkimuksessa muka-
na olleissa maissa. Pelkkä tekninen lu-
kutaito ei riitä, vaan tarvitaan tekstin sy-
vemmän merkityksen ymmärtämistä, 
joka kehittyy lukemalla pitkiä tekstejä. 
Lukemiselle jäävää aikaa syö moni muu 
tekeminen ja harrastus.

− Tekstin ei välttämättä tarvitse ol-
la Waltarin Sinuhe egyptiläinen, johon 
pitäisi ensiksi tarttua. Tärkeintä on 
kannustaa lapsia ja nuoria havainnoi-
maan: maailma koostuu teksteistä ja il-
man lukutaitoa jää aika tyhjän päälle. 
Lukevan aikuisen malli ja erityisesti se, 
että isä lukisi ääneen lapsilleen, on tär-
keää, tämä on tullut esille toisista tut-
kimuksista. Perheen yhteisistä ääneen 
lukemisen hetkistä pitäisi ottaa kaikki 
irti vielä senkin jälkeen, kun lapsi osaa 
lukea itse. 

− Minusta on toisaalta raastavaa se, 
ettei media hehkuta tyttöjä. Ei sanota, 
että te olette maailman parhaita, vaan 
mietitään, mikä on vialla meidän pojis-

sa. Naiset eivät hakeudu johtotehtäviin, 
vaan miehet valtaavat ne paikat.

Nuorten esikuvat 
kirjalähettiläiksi
Raini Sipilän pienet oppilaat ovat saa-
neet suosikkituntinsa päätökseen ja toi-
vottavat opettajalleen hyvää viikonlop-
pua. He, kuten monet ikätoverinsa, lu-
kevat paljon, mutta ani harva heistä ni-
meää lukemisen harrastuksekseen. Mi-
kä saisi heidät pysymään kirjojen paris-
sa vielä teini-ikäisinäkin? 

− Jossakin haastattelussa tunnettu 
urheilija totesi, että hän on elämässään 

Huolestuttavaa 
lukutaitotutkimuksen 
tuloksissa on se, että 
16 % vanhemmista 
suhtautuu kielteisesti 
lukemiseen. 

lukenut vain muutaman kirjan. Kan-
nattaako sellainen asia sanoa ääneen? 
Entäpä jos meillä olisikin roolimalleja, 
jotka oikeasti lukisivat ja puhuisivat lu-
kemistaan kirjoista. Mikael Gabriel 
kertoisi faneilleen, että lukeminen on 
mieletöntä. Fanit lukisivat pian saman 
kirjan ja keskustelisivat lukemastaan. 
Kirjallisuudesta puhuminen yleistyisi. 

− Harry Potter -kirjasarja sai aikaan 
fantasiabuumin, sen vanavedessä tuli 
valtavasti muutakin fantasiakirjallisuut-
ta, muun muassa Soturikissat ovat to-
della suosittuja. Myös kirjailijoiden vie-
railut kouluissa ja lukupiirit voisivat in-

nostaa nuoria lukemaan. Lukupiirin ym-
päristön on kuitenkin oltava riittävän 
turvallinen, että nuoret uskaltavat tuo-
da omat mietteensä kirjoista esille. Nuo-
ret ovat niin herkässä elämänvaiheessa. 
He miettivät koko ajan sanonko mä nyt 
oikein vai sanonko mä väärin. 

− Huolestuttavaa lukutaitotutkimuk-
sen tuloksissa on se, että 16 % vanhem-
mista suhtautuu kielteisesti lukemiseen. 
Vähäinen lukeminen vaikuttaa koko 
Suomeen, asenteisiin, henkiseen sekä 
hengelliseen sivistykseen ja koulutusta-
soon. Kirjallisuuden merkitys olisi ym-

Opettaja Raini Sipilä 
innostaisi kaikkia 
lukemiseen, sillä se 
vaikuttaa sanavarastoon, 
maailmankuvaan, 
empatiakykyyn, oppi-
miseen, mielikuvitukseen 
ja rakentaa minäkuvaa. 

Jatkuu seur. sivulla...
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Hyvä kirja voi viedä niin 
mennessään, että kokemus on 
saatava jakaa toisten kanssa. Onko 
fanitus kultti vai vertaisvoimaa?

Kasvua kirjan 
hahmojen kanssa
Harry Potter on useille faneille merkit-
tävä osa heidän päivittäistä elämäänsä. 
Moni puhuu Potter-faniudesta elämän-
tapana. Kirjojen kanssa on kasvettu ja 
niiden kautta on opittu hyviä elämänar-
voja ja rakennettu omaa identiteettiä. 
Fanit ovat kokeneet kirjojen myös konk-
reettisesti auttavan vaikeiden aikojen 

Kultti vai hyvää  kirjallisuutta

Harry Potter lienee kaikille 
tuttu ainakin nimenä. Tä-
mä J. K. Rowlingin luo-
maan velhomaailmaan si-

joittuva kirjasarja on saavuttanut val-
tavan suosion, jonka ympärille on ke-
hittynyt oma maailmansa elokuvineen 
ja oheistuotteineen.

Vaikka kirjasarjan viimeinen osa on 
ilmestynyt yli kymmenen vuotta sit-
ten, ei Harry Potter -ilmiö ole suin-
kaan kuollut, vaan sarjalla on edelleen 
uskollinen fani- ja lukijajoukkonsa. 
Kirjoista otetaan uusia painoksia, ja 
aina uusi ikäluokka löytää lukemisen 
riemun. Faneille Potterissa on sitä jo-
takin, mikä saa heidät haltioitumaan 
kerta toisensa jälkeen. 

Tutkimusta fanituksesta 
Uskonnolle ja faniudelle voi nähdä mo-
nia yhtäläisyyksiä: fanituksen kohdet-
ta saatetaan jumaloida ja faniuteen voi 
liittyä rituaaleja sekä uskonnonkaltais-
ta yhteisöllisyyttä ja kokemukselli-
suutta. Siksi faniuden vertaaminen 
kulttiin on mahdollista.

Kiinnostava yhteneväisyys kultin ja 
faniuden välille löytyy jo kultin ety-
mologiasta: kultti tulee sanasta cultus, 
joka tarkoittaa muun muassa ”ihailua” 
ja ”palvontaa”. Yksinkertaisimmillaan 
kultti onkin kollektiivista palvontaa. 
Kultti ei kuitenkaan lahkon tavoin ole 
muusta yhteiskunnasta eristäytynyt, 
äärimmäinen uskonnollisuuden muo-
to, vaan löyhä yhteisö, jota yhdistää 
yhteinen palvonnan kohde. 

Keskustelua 
samanmielisten kesken
Suomalaisilla Harry Potter -faneilla 
on netissä oma fanifooruminsa, Vuo-

tava noidankattila, jonka keskuste-
luissa fanikultin piirteet nousevat hy-
vin esille. Foorumi edustaa kultille 
ominaista löyhää yhteisöllisyyden 
muotoa ja luo puitteet muun muassa 
keskustelulle kirjasarjasta. Foorumi 
toimii paikkana löytää muita faneja ja 
olla keskustelujen kautta osa yhteisöä.

Fanien keskusteluissa näkyy myös 
kultille ominainen tapa erottautua 
muista, ei-faneista. Fanit esimerkiksi 
kutsuvat itseään ”potteristeiksi” ja tie-
tyistä Harry Potteriin liittyvistä asiois-
ta puhutaan keskusteluissa sellaisina, 
joita vain harvat ja valitut eli tosifanit 
ymmärtävät. Fanikulttiin sitoudutaan 
muun muassa fanitapaamisten ja fa-
nitavaran keräilyn kautta. Todellises-
ta faniudesta kertoo etenkin kirjoihin 
liittyvä tietämys ja kirjojen lukeminen 
yhä uudelleen.

Kuolema, masennus, henkiset 
kasvukivut ja muut elämän vakavat 
kysymykset ovat Harry Potter -sarjan 
pääteemoja, joiden käsittelyssä 
lapset ja nuoret löytävät 
ajattelemisen aihetta ja lohtua.
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läpi. Eräs fani kirjoittaa Azkabanin van-
ki -kirjan auttaneen häntä parantu-
maan masennuksesta.

Harry Potter -fanit etsivät ja löytä-
vät kirjasarjasta vastauksia elämän suu-
riin kysymyksiin kuten kuolemaan, ys-
tävyyteen ja rakkauteen. Kirjojen ope-
tus on, että ei pidä tehdä sitä mikä on 
helppoa vaan mikä on oikein. Eräs fa-
neista vertaa Potteria aikuisten näkö-

alattomiin kirjoihin, joissa elämän mer-
kityksettömyys korostuu juuri kuole-
man takia: ”Pottereissa korostuu se ha-
lu elää riippumatta siitä, mitä tulevai-
suudessa tapahtuu.” Moni oivalsi luke-
mastaan kristillisiä opetuksia.

Matkailua 
mielikuvitusmaailmassa  
Harry Potter -kirjat ovat faneille erityi-
siä ja niihin liitetään henkilökohtaisia 
merkityksiä. Tällainen intensiivinen 
suhde Potteriin muistuttaa vahvasti 
kultille tyypillistä henkilökohtaista, eri-
tyistä suhdetta. Potterin maailmaa 
myös ihannoidaan, ja vaikka fanit tie-
dostavat kirjojen olevan fiktiota, on tyy-
pillistä kuvitella, millaista olisi elää vel-
homaailmassa. Näin voidaan kokea ar-
kisesta poikkeavia kokemuksia ja pääs-
tä hetkellisesti osaksi toisenlaista to-
dellisuutta. Halu uskoa velhomaail-
maan ja siitä haaveilu muistuttaa juuri 
tätä. Jotkut fanit myös kokevat taikuu-
den olevan läsnä arjessa – sillä voidaan 
selittää elämän pieniä ihmeitä.

Fanius on tärkeä osa nuorten, ja mo-
nien aikuistenkin, elämää eikä sen mer-
kitystä voi vähätellä. Kirjoihin ja niiden 
maailmaan uppoutuminen voi herättää 
suuria tunteita ja muiden samalla ta-
valla ajattelevien löytäminen synnyttää 
erityisiä faniyhteisöjä. Faniutta ei tar-
vitse nähdä uskontona, vaikka siinä on-
kin joitain yhteisiä piirteitä. Potterien 
lukemisen kautta voi arjenkin keskelle 
tulla ripaus taikaa!

Laura Pönni
opiskelee Helsingin yliopistossa kult-

tuuriperinnön maisteriohjelmassa us-
kontotiedettä ja on kandidaatin tut-

kielmassaan tutkinut Harry Potter 
-faniuden kultinomaisia piirteitä.

Harry Potter -fanit 
etsivät ja löytävät  
kirjasarjasta  
vastauksia elämän 
suuriin kysymyksiin 
kuten kuolemaan,  
ystävyyteen ja  
rakkauteen. 

märrettävä meillä nykyistä laajemmin, 
sillä lukeminen kannattaa aina! 

Kirjan valoisa tulevaisuus
Joulukuussa 2018 avataan Helsingis-
sä odotettu, uuden ajan kirjasto Oo-
di. Se on esittelytekstinsä mukaan ta-
pahtumapaikka, lukemisen talo ja 
monipuolinen kaupunkikokemus, jo-
ka tarjoaa tietoja, taitoja ja tarinoita. 

− Kirjastoista tulee nyt kutsuvia 
olohuoneita. Ne laajenevat yhteiskun-
taan ja niillä on mahdollisuus vaikut-
taa lasten lukemiseen, jos kodin asen-
ne kirjastoa kohtaan on myönteinen. 

− Koulussamme käytämme tablet-
titietokoneilla Book Beat ääni- ja 
e-kirjasovellusta. Varmasti tulevai-
suudessa kirja muuttaa muotoaan 
älylaitteiden loputtomien mahdolli-
suuksien ansiosta, mutta varsinainen 
kirja ei häviä, ainakin toivon niin. 
Kirjan muoto on ollut meillä sama 
Agricolasta lähtien, muualla vielä pi-
dempään. Ihmisellä on tärkeä taito 
sanoittaa elämäänsä, jäsentää maail-
maa kirjoittamalla ja lukea toistensa 
tekstejä. Tarinat kuuluvat ihmisille, 
tarinoita on aina ollut. Silloinkin kun 
ei ollut kirjoja, tarinoita kerrottiin ja 
niitä laulettiin.  

– Toivoisin kaikkien jakavan 
myönteisen asenteen ja riemun kir-
jallisuuden aikaansaannoksista, Rai-
ni Sipilä sanoo.

Mari Hyttinen

Oppilaiden maalaama yksisarvinen ku-
vaa yhtä osaa kristillisistä legendoista. 
Yksisarvisen kerrotaan olleen ensimmäi-
nen Adamin nimeämistä olennoista, 
minkä ansiosta Jumala antoi sille erityi-
sen paljon sulokkuutta ja älyä. Adamin 
ja Eevan sekä yksisarvisen välille syn-
tyi syvä ystävyys, ja kun ihmiset karko-
tettiin Paratiisista, yksisarvinen seurasi 
heitä omasta tahdostaan. 

Jatkuu edell. sivulta...
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enetsiassa yli 30 vuotta 
asunut amerikkalainen 

kirjallisuuden opettaja 
Donna Leon valitsi sanka-

rikseen siistin, hyvin pukeutu-
van ja perheellisen poliisiko-

misarion, jonka asemapaikka on Ve-
netsiassa. Onko Guido Brunetti tarkoi-
tuksella mukava tyyppi?

– Kyllä. Hyvin monet dekkarihah-
mot ovat onnettomia, rähjäisiä juoppo-
ja ja naimattomia naisten vihaajia, jot-
ka syövät ja pukeutuvat huonosti. He 
eivät yleensä harrasta mitään, varsin-
kaan kulttuuria. Ajattelin, etten jaksa 
jakaa elämääni huumorintajuttoman ja 
sivistymättömän hahmon kanssa, Don-
na Leon vastaa.

Onko komisario Brunetti tyypilli-
nen italialainen mies, riippuu iästä, am-
matista, kotiseudusta ja aviosäädystä. 
– Brunettin vanhemmat olivat koulut-
tamattomia ja köyhiä, mutta heidän 
molemmat poikansa ovat kouluttautu-
neet varsin hyvin. Silti veljekset pysy-
vät lähtökohdiltaan työväenluokkaisi-

Dekkarikirjallisuus on nykyään voimakas 
yhteiskunnallinen kommentaattori. 
Kovaksikeitettyjen poliisihahmojen rinnalla
menestyy charmantti komisario Brunetti. 

Venetsia vaarassa,  kuuleeko kukaan?
na, vaikka Brunetti erikoisesti päätyi 
naimisiin Italian rikkaimman miehen 
tyttären, Paola Falierin kanssa. 

Tiedä kenelle puhut
Paolan aateliset vanhemmat suhtautu-
vat pidättyvän suopeasti vävyynsä. 
Brunettilla on appensa verkostojen 
kautta toisinaan mahdollisuus laajem-
piin tutkimuskaariin, koska voi päästä 
käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin piireis-
sä, jotka ovat asemansa suojassa. – Ku-
kaan siellä ei puhu ulkopuolisille, ellei 
tiedetä keitä he ovat, Leon kertoo.

– Italian aateliset eivät pidä itsestään 
meteliä. Kesti kauan ennen kuin minun 
vanha ystäväni paljasti vahingossa kes-
kustelun mutkissa, että hän on Italian 
entisen kuninkaan sisarentytär. Sitä en 
osannut itse arvata tästä neljän lapsen 
tuiki tavallisesta äidistä. 

Mihin verovarat menevät?
Brunetti on rehellinen ja kunniallinen 
poliisi ja kansalainen, mutta yhdessä 
suhteessa hän rikkoo lakia siinä mis-

sä muutkin italialaiset: hän ei pyydä 
kuittia ostoksistaan. Donna Leon se-
littää, että italialaisella ei ole mitään 
syytä suosia verottajaa.  – Toisin kuin 
te täällä Pohjoismaissa, jotka saatte ve-
rorahoillenne vastinetta toimivan yh-
teiskunnan ja palveluiden muodossa, 
italialainen ei saa. Korruptio on läsnä 
kaikissa rakenteissa ja myös osallise-
na kansallisiin katastrofeihin, kuten 
kesällä Genovassa romahtaneeseen 
Morandin siltatragediaan. Muutama 
vuosi sitten romahti suuri silta myös 
Sisiliassa, mutta onneksi siinä turmas-
sa ei tullut uhreja. Asia unohdettiin 
pian. Morandin silta on esillä medias-
sa ja tutkinnoissa noin kolme kuukaut-
ta, mutta sitten juttu katoaa, ennustaa 
Leon.

– Venetsian tulvasulkuprojekti Mo-
se on taloudellinen katastrofi, joka on 
imenyt miljardeja euroja, mutta josta ei 
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todennäköisesti saada toimivaa, hän 
jatkaa. Tämä kaikki vie uskon yhteis-
kuntaan ja valtioon.

Hyvää ruokaa ja rakkautta
Brunettien perhe-elämä on tasapainois-
ta vastapainona rikoksen ja korruption 
maailmalle. – En häpeä tunnustaa, et-
tä itse kasvoin onnellisessa perheessä. 
Tuntuu että onnelliset perheet ovat 
harvinaisuus, niin paljon kuulee ihmis-
ten valittavan perheoloistaan. Kirjois-
sakaan ei yleensä nähdä onnellisia per-
heitä. Kuitenkin useimmat ystäväni 
ovat kasvaneet onnellisissa perheissä, 
Leon kertoo.

Leonin kirjoissa ”tuoksuu” herkulli-
nen ruoka, mutta jatkuuko tämä hyvää 
ruokaa arvostava perinne Italiassa, op-
piiko seuraava sukupolvi yhtä hyväksi 
ruuanlaittajaksi kuin Paola? 

– Ei opi, sillä useimmat nykyitalia-
laiset eivät enää kasva samassa talou-
dessa isoäidin kanssa, joka opettaa keit-
tämään. Perheet ovat kutistuneet ydin-
perheiksi ja isovanhemmat ovat hoito-

Kirjailija Donna Leon rakastaa 
Venetsiaa, josta hän surukseen 
on joutunut muuttamaan pois 
käsittämättömien turistilaumojen 
vuoksi. Hänen kirjojensa lukeminen 
on jokavuotinen nojatuolimatka 
maailman lumoavimpaan kaupunkiin.
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kodissa. Traditio syödä kotona on kuo-
lemassa. Paola on nykyperheenemän-
tänä etuoikeutetussa asemassa, sillä 
hän opettaa kirjallisuutta yliopistossa 
muutamalle kurssiryhmälle viikossa. 
Hänellä on aikaa, ja hän rakastaa ruu-
anlaittoa, jolla hän osoittaa rakkauten-
sa perheelleen. 

Mikä on Venetsian kohtalo?
– Disneyland, huudahtaa Leon. Venet-
sia on mennyttä. Venetsiassa on enää 
55 000 asukasta. Pahinta on päivätu-
rismi. Valtavat risteilylaivat tuovat 43 
miljoonaa turistia vuodessa, jotka eivät 
jätä kaupunkiin rahaa, ainoastaan ros-
kansa, joiden siivoamisen maksavat 
asukkaat. Tavallinen venetsialainen 

maksaa joka toinen kuukausi 200 eu-
roa roskahuollosta, joka on eläkeläisen 
tuloista 20 %. Vuokrat ovat kohonnet 
pilviin. On ihme, että venetsialaiset jak-
savat vielä olla kohteliaita vierailijoille, 
mutta kuinka kauan? 

– Kaupunki kuolee, kun koulut ja 
sairaalat lopettavat toimintansa. Päi-
vittäistavarakaupat ovat hävinneet. 
Rikkaat ulkomaalaiset ostavat asunto-

”Vielä minun suku-
polveni ui lapsena 
Venetsian kanaaleissa, 
mutta nyt en ikimaail-
massa menisi kanaaliin 
uimaan, sillä vesi on 
täynnä myrkkyjä.” 

Donna Leon on palavasieluinen 
ympäristön ja musiikin ystävä.

... jatkuu seur. sivulla
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Maailma on moni-
mutkainen paik-
ka ja pelottava-
kin, jos itsetunto 
on valmiiksi kol-

huilla. Nuori, jota elämä koettelee 
mm. sairauden, yksinäisyyden tai 
työttömyyden vuoksi, on vaarassa 
jäädä syrjään sosiaalisesta yhteydes-
tä toisiin. Harrastus on väylä pois 
kodin ahtaaksi käyvien seinien si-
sältä. 

– Tule ryhmän tapaamiseen, 
vaikka vain hetkeksi, valokuvaaja 
Kai Tirkkonen rohkaisee niitä ryh-
mänsä jäseniä, joiden on vaikea si-
toutua säännölliseen osallistumi-
seen. Tirkkonen on Oulun NNKY:n 

pilottiryhmän VALOWorkshopin 
ohjaaja, joka toimii myös lasten ja 
nuorten erityisohjaajana ja neurop-
sykiatrisena valmentajana. Hän on 
tehnyt kauan vapaaehtoistyötä 
nuorten parissa. 

– Pitkä kokemus ammattivaloku-
vaajana ja työskentely erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten ja nuorten 
kanssa on kirkastanut ajatusta siitä, 
että kannustava valmennus ja valo-
kuvaus voidaan hyvin yhdistää, 
Tirkkonen kertoo.

Pyrkimyksenä tukea 
nuoren potentiaalia
Nuorista voi kasvaa uusia valmen-
tajia workshoppiin. Aatu Kivihar-

Valokuvauksesta 
elämänhallintaa
Ohjattu harrastus voi avata nuorelle 
väylän pärjäämiseen. Oulun NNKY:ssä 
lähdettiin liikkeelle kameran kanssa.

ju, joka tykkää tehdä videoita, on ollut 
mukana alusta asti.  

– Valokuvaaminen voi avata väylän 
myös muihin harrastuksiin. Esimerkik-
si yksi ryhmämme jäsenistä innostui 
myös ratsastamisesta, kun kävimme 
talleilla kuvaamassa, kertoo Sonja 
Joutsen, joka vapaaehtoisena auttaa 
käytännön asioissa.

Oulun NNKY:n aloitti VALOWork-
shopin keväällä 2018 ryhmälle nuoria 
aikuisia, jotka olivat jääneet ilman opis-
kelu- tai työpaikkaa ja ovat siksi vaaras-
sa syrjäytyä. Enintään kahdeksan nuo-
ren ryhmään kootaan jäseniä Oulun 
kaupungin etsivän nuorisotyön kautta. 
Pyrkimys on tukea ja löytää nuoresta 
luovuutta, intuitiivisuutta ja uteliai-
suutta ja tukea samalla nuorta löytä-
mään omia vahvuuksia, itsenäistymään 
ja löytämään suuntaa elämälle. 

Ryhmäkokoontumiset, joita oli vii-
si, pidetään Oulun NNKY:n tilassa. Ta-
paamisissa käsiteltiin valokuvauksen 
teoriaa, tutustuttiin kuvankäsittelyoh-
jelmiin ja kuljettiin ulkona valokuvaa-
massa. Tapaamisten välillä ryhmäläi-
set tekivät valokuvaustehtäviä verkos-

sa Padlet-virtuaaliseinällä. Ohjaaja ta-
pasi jokaisen ryhmäläisen 3–5 kertaa; 
yhdessä nuoren kanssa mietittiin ta-
voitteita sekä valokuvausharrastukses-
sa että elämänhallinnan näkökulmas-
ta.

Ylös, ulos ja 
valokuvaamaan
VALO-ryhmässä nuorta innostetaan 
tutustumaan valokuvausharrastukseen 
ilman aiempaa kokemusta. Harrastuk-
sen voi aloittaa ilman kalliita hankin-
toja, oman puhelimen kamerakin riit-
tää. – Pilottiryhmä sai sponsorikseen 
OlympusSuomen ja Rajalacamera Oy:n, 
joiden ansiosta kaikilla on käytössään 
asianmukaiset valokuvausvälineet, 
Tirkkonen iloitsee.

– Ryhmässä oli sekä kokeneita että 
vasta-alkajia. Aluksi tehtiin yhdessä yk-
sinkertaisia tehtäviä ja samalla opiskel-
tiin valokuvauksen teoriaa. Kuvaukset 
tapahtuivat usein ulkona: kuvattiin yk-
sityiskohtia ja laajempia näkymiä nuor-
ten kiinnostuksen mukaan. Worksho-
pissa valokuvauksen oppimiseen teh-
dään yhdessä oppipolku, jossa kuvaa-

Ryhmäläiset kävivät 
valokuvanäyttelyssä 
oppimassa kokeneilta. 
Käynti tallentui 
myös videolle.

NNKY:n järjestöpäivillä oli tänä 
syksynä tilaisuus tutustua Oulun 
NNKY:n VALOWorkshopiin 
Sonja Joutsenen johdolla. Valokuvaus 
on itsessään eheyttävää ja voimaa-
nuttavaa, ja ryhmässä oppiminen 
perustuu vertaisoppimiseen. 

ja, joissa asuvat vain lyhyen aikaa vuo-
desta, tai vielä pahempaa, vuokraavat 
niitä airbnb:nä, joista ei makseta veroa. 
Sama ongelma on Barcelonassa, Car-
cassonnessa, Lontoossa ja Pariisissa. 
Asumisesta tulee liian kallista. 

– Risteilyalukset jatkavat tulemis-
taan keskelle kaupunkia, vaikka ne tu-
hoavat kaupungin rakenteet ja saastut-
tavat pakokaasuillaan ilmaa 15 000 au-
ton verran päivässä. Moottorien on ol-
tava koko ajan päällä niiden oman säh-
köntuotannon vuoksi, Leon kuvailee. 

– Vielä minun sukupolveni ui lapse-
na Venetsian kanaaleissa, mutta nyt en 
ikimaailmassa menisi kanaaliin uimaan, 
sillä vesi on täynnä myrkkyjä. Venetsia 
oli köyhä kaupunki 50 vuotta sitten. Sil-
loin kanaalin vettä saattoi käyttää ruu-
an keitinvetenä, sillä monilla köyhillä 
perheillä ei ollut varaa kalliiseen suo-
laan. Venetsian Lagunan veden laatua 
selvitän uusimmassa (suomennetussa) 
kirjassani Nuoruuden lähde. Jätehuolto 
Italiassa on surkea. Mafia ottaa vastaan 
jätteitä ja työntää ne napolilaisten riesak-
si. Italian rannikoilla on myös salaperäi-
sesti kadonnut myrkkylasteissa olevia 
rahtilaivoja. Ne on todennäköisesti upo-
tettu lasteineen mereen.

Intohimona musiikki
Donna Leon tuli vierailulle Helsinkiin 
Turun musiikkifestivaaleilta. Hän on 
intohimoinen musiikin ystävä ja mese-
naatti. Kuinka paljon hänen musiikin-
rakkautensa vaikuttaa komisario 
Brunetti -tarinoihin?

– Ensimmäinen kirjani syntyi kes-
kustelusta, jota kävin oopperassa erään 
tutun kapellimestarin kanssa. Keskus-
telussa heitetty herja johti ideaan en-
simmäiselle kirjalleni (Kuolema ooppe-
rassa, 1992). Sen jälkeen päätin, etten 
enää sijoita dekkareitani musiikki-
maailmaan tai muuhunkaan kovin ra-
jattuun ympäristöön. Mutta pian kir-
joitin tarinan taidevarkaudesta (Kuole-
ma tulvan aikaan, 1996), jossa arkeo-
logi ja oopperalaulajatar ovat kerto-
muksen ytimessä. Pysyin kirjan jälkeen 
20 vuotta päätöksessä olla kirjoittamat-
ta musiikista, kunnes näin mielessäni 
laulajan, jonka eteen näyttämölle alkaa 
sataa keltaisia ruusuja, jotka pelottavat 
häntä (Tuntematon ihailija, 2015). Kir-
joitin tarinan, vaikka edelleen pelkään, 
ettei oopperamaailma kiinnosta luki-
joita, Leon kertoo.

Anne Lagerstedt 

... jatkuu edell. sivulta

mista opetellaan pieninä kokonaisuuk-
sina. Yksilöohjausta on tarjolla teknii-
kan hallinnasta taiteellisen silmän har-
joittamiseen.

Tuotoksista näyttely 
tulevaisuudessa?
Ryhmä teki yhdessä kuvausretkiä lähi-
luontoon ja “palkintona” uurastukses-
ta on yhteinen pidempi kuvausmatka ja 
näyttely kurssin aikana kuvatuista va-
lokuvista on suunnitteilla. – Onnistu-
misen kokemukset kohentavat itsetun-
toa ja palkitsevat; tulos on nähtävillä 
tulostettavissa kuvissa ja lopulta näyt-
telytilan seinällä. Yksi ryhmäläisistä 
pääsi media-alan koulutukseen, Kai 
Tirkkonen kertoo.

Anne Lagerstedt
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Luterilainen kristitty on varsin 
epäileväinen ihmeiden suh-
teen. Katolisessa ja ortodoksi-
sessa uskossa ihmeillä ja nii-

hin liittyvillä paikoilla ja esineillä on 
oleellinen osuus uskonelämästä. Refor-
maatiossa suositukset tehdä pyhiinvael-
lusmatkoja ja rukoilla pyhien esineiden 
ääressä hiipuivat, sillä Raamatun mu-
kaan Jumala kuulee rukoukset kaikkial-
la ja Kristus itse on välittäjämme mei-
dän ja Jumalan välillä. Miksi mennä 
sihteerin pakeille kun pääjohtaja on it-
se aina kuulolla, ajattelee luterilainen. 

Valistusajattelun myötä ihmeitä alet-
tiin karsastaa kaikkialla Euroopassa. 
Valistusajattelun myötä ihmeet muut-
tuivat sattumuksiksi, joilla nykyäänkin 
on tapana selittää selittämätön ja siten 
pyyhkiä Jumala pois mielestä. Mutta 
Jumala ei kieltämällä mihinkään katoa. 

Moninainen kristinusko
– Ihme vihjaa mahdollisuuksista, jois-
ta voi arjen keskellä vain unelmoida, 
kuin uskonnollinen lottovoitto. Se ve-
tää puoleensa, vaikka ilmankin voi elää 
ja olla kristitty, pohtii pastori Kaisa Ka-
riranta uusimmassa kirjassaan. Hän on 
tekemiensä pyhiinvaellusmatkojen poh-
jalta kirjoittanut Euroopan monista ih-
meisiin liitetyistä paikoista omakohtai-
sen vaelluskertomuksen Ihmeellinen 
matkakirja. 

Peruskristillisyys ei ole ihmetehtai-
lua vaan tavallista elämää yhdessä Va-
pahtajan kanssa, joka rakastaa jokaista 
ihmistä, uskommepa häneen tai emme. 
Löytyikö Karirannan matkalta ihmei-
tä, muuttiko kokemus jotain hänen elä-
mässään?

Mikä on minulle pyhää?
– Kirjoittaminen minulle on aina pro-
sessi, joka muuttaa minua. Ihmeellisen 
matkakirjan kirjoittaminen laajensi ku-
vaa kristinuskon moninaisuudesta. Pai-
koilla, joissa on koettu Maria-ilmestyk-
siä, on sekä hurskaita rukoilijoita että 
matkamuistoteollisuutta rinta rinnan. 
Se on jotenkin niin liikuttavan inhimil-
listä, pyhä ja maallinen sekoittuvat so-
vussa. Rukouksen ja ihmeiden pohtimi-
nen kulkevat koko kirjan kirjoittamisen 
matkan mukana, Kariranta vastaa. 

– Elämäni suurin ihme on itse elä-

Tapakristitty  
ihmeitä 
etsimässä

Pastori Kaisa Kariranta tunnetaan kristinuskon tapoja 
kartoittavana kirjailijana. Voiko tapakristillisyyttä toteuttava 
etsijä löytää Jumalan ja hänen ihmeensä? 

mä. Että saan kokea tähtitaivaan Anda-
lusian taivaan alla tai hiljaisuuden jär-
ven jäällä hiihtäessä. Elämä on yhtä ih-
meiden ilotulitusta. Elämä on pyhää 
täynnä. Joskus hetkellisesti sen voi ko-
kea kirkkaammin.

Aurinko houkuttelee pyhään?
Kaisa Kariranta on tällä hetkellä turis-
tipappina Espanjan Aurinkorannikolla. 
Millaisissa asioissa siellä pappia lähes-
tytään? Onko suomalainen vapaampi 
kristitty toisaalla kuin kotona eli uskal-
letaanko kirkkoa ulkomailla lähestyä 
omien hengellisten kysymysten kanssa 
paremmin kuin kotiseurakunnassa?

– Seurakuntakoti täällä Fuengirolas-
sa on tosi vilkas paikka, väkeä käy pal-
jon kahvilla, kirjastossa ja lukemassa 
lehtiä. Kahvikupin ääressä on puhuttu 
kevyitä ja syvällisiä. Ajattelen, että nii-
den keskustelujen merkitys on isompi 
kuin välttämättä aiheista voisi päätel-
lä, Kariranta kertoo. 

– Oma kokemukseni uuteen maahan 
asettumisesta on osoittanut, että välil-
lä on ihana puhua omaa kieltä ja kult-
tuuria tuntevan ihmisen kanssa. Mut-
ta täytyy tarkentaa, ei vain papin kans-
sa puhuta, seurakuntakodin vapaaeh-
toiset käyvät paljon keskusteluita kävi-
jöiden kanssa. Kirkko on kutsuvampi 
ulkomailla kuin Suomessa. Seurakun-
takodin kynnys on paljon matalampi.

– Olen viihtynyt täällä tosi hyvin. 
Luonto on kaunista, valo syvän syksyn 
keskellä on armoa ja ilmapiiri on avoin 
ja välitön. Eilisessä riparitapaamisessa 
puhuin viihtymisestä yhden 15-vuoti-
aan pojan kanssa. Hän sanoi tismalleen 
samat asiat. Iästä riippumatta nämä 
asiat vetävät Aurinkorannikolla

– Sen jälkeen kun sain Ihmeellisen 
matkakirjan valmiiksi, ajattelin, että 
nyt saa vähäksi aikaa riittää ihmeellis-
ten paikkojen bongailu. Ei siitä kuiten-
kaan noin vain pääse eroon. Uusia ih-
meellisiä paikkoja tulee vastaan tuon 
tuostakin. Andalusiassa on älyttömän 
hienot vuoret, joille janoan päästä kul-
kemaan.

Tapakristityn maineenpalautus
Kristillisen uskon perusasioiden tunte-
minen alkaa nykyään olla niin hataral-
la pohjalla, että se lähestyy jo yleissivis-

tyksen puutetta. Kirjassaan Tapakris-
tityn tyylikirja yhdessä Jaakko Heini-
mäen kanssa Kariranta avaa muun 
muassa symboleja, tapoja, pyhäpäiviä 
ja arjen kristillisyyttä. 

Tapakristillisyyttä pidettiin joskus 
vastakohtana aidolle sydämen uskolle, 
teeskentelynä. Nykyään tapakristilli-
syys voidaan käsittää uskosta kumpua-
vaksi käytökseksi, joka on oikein ja suo-
tavaa aikana, jona älykkääksi itseään 
kuvitteleva ihmiskunta halveksii Juma-
laa ja häneen uskovia. 

– Tapakristityn tyylikirjaa tehdessä 
oli parasta yhteistyössä kirjoittaminen, 
samoin keskustelut, joita kävimme. En-
keleiden olemuksen ajatteleminen yh-
dessä jäi erityisesti mieleen, Kaisa Ka-
riranta muistelee.

Kaisa Kariranta on toiminut myös 
piispa emerita Irja Askolan erityisavus-
tajana. Millainen työkokemus se oli?

– Piispan erityisavustajana toimimi-
nen on sellainen kokemus, että vasta 
jälkikäteen alkaa ymmärtää miten hie-
noja, merkittäviä ja omia arvoja vastaa-
via töitä on saanut olla tekemässä piis-
pa Irja Askolan rinnalla. Neljä vuotta 
oli kuitenkin sen verran haipakkaa, et-
tä silloin keskityin lähinnä mukana py-
symiseen, kertoo Kariranta.  

Anne Lagerstedt

Kaisa Kariranta etsi pyhää
tekemällä pyhiinvaellusmatkoja 
Euroopassa. Ihmiset löytävät 
rakennusainetta uskolleen 
monella tavalla.
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Tällä palstalla 
vuorottelevat

Voimasiskot ja Kamalat äidit

Voimasiskot-vertaisryhmissä vertai-
suus perustuu naisena olemiseen. Ta-
voitteena on vahvistaa naisen identiteet-
tiä ja auttaa naista löytämään oma pa-
ras itsensä. Voimasiskoissa toteutuu 
NNKY-liikkeen ideologia; auttaa naisia 
voimaantumaan ja osallistumaan oman 
yhteisönsä päätöksentekoon. Kuten kai-
kissa vertaisryhmissä, niin myös Voima-
siskoissa, on kyse kokemusten jakami-
sesta, kokemusasiantuntijuudesta. Ryh-
mät tuottavat myös uutta kokemusasian-
tuntijuutta, ryhmän keskinäistä, yhdes-
sä rakennettua todellisuutta. Onko kai-
kessa siis lopulta kyse oppimisesta? 

Oppimisessa on aina kyse muutok-
sesta. Muististamme häviää vanhoja 

asioita ja uusia yhteyksiä tulee tilalle. 
Oppiminen tuo oivaltamisen iloa, joka 
motivoi ihmistä kehittämään itseään 
edelleen. Tärkeää on sosiaalisesti jaet-
tujen merkitysten luominen. Oppimis-
ta tapahtuu sekä itsessämme että välil-
lämme. Voimasiskoissa omien kokemus-
ten jakaminen auttaa huomaamaan, et-
tä muilla on sekä samanlaisia että eri-
laisia kokemuksia.  Tämä ymmärrys aut-
taa vahvistamaan sitä mikä toimii ja sa-
malla se antaa mahdollisuuden muutok-
selle, uusille toimintatavoille. 

Kaikkeen oppimiseen liittyy aina tun-
teita ja Voimasiskoissa kaikille tunteille 
on tilaa. Ryhmässä ne tulevat kuulluksi 
ja niiden käsittelyyn saa apua. Yksin ei 

tarvitse kantaa tunteiden kuormaa. Ver-
taisryhmissä sosiaalinen tuki onkin 
merkityksellistä; muilta saa myötätun-
toa ja kannustusta. Turvallisessa ja kan-
nustavassa ilmapiirissä on mahdollisuus 
kasvaa, vahvistua ja tarkastella omaa elä-
määnsä uusin silmin. Fyysikko Isaac 
Newtonin sanoin: ”Olen nähnyt muita 
kauemmas, koska olen seissyt jättiläis-
ten olkapäillä.” Voimasiskoissa voi nous-
ta hetkeksi jättiläisten olkapäille ja siel-
tä laskeutua sydänten äärelle. Toisistam-
me vahvistuen ja iloiten!

Kati Taipale
Voimasiskot-innostaja

Lähde: Oivaltava oppiminen. 
Lonka, K. 2014. Otava.

Jättiläisen olkapäillä näkee paremmin 
– oivaltavaa oppimista Voimasiskoissa

Joulurukous
Vapauta meidät tänä jouluna!

Vapauta meidät itsemme ja toistemme 
uuvuttamisesta, kiireestä, liiallisuudesta, suurista 

odotuksista ja sellaisten idyllien tavoittelusta, 
joiden on mahdotonta toteutua.

✦

Anna rauhasi niille,
joita joulu ahdistaa. Ole läsnä siellä, missä on 

raskaita joulumuistoja, pettymyksiä tai pelkoa siitä, 
miten tästäkin joulusta taas selvitään. 

✦

Anna voimasi niille,
jotka eivät jaksaisi joulua, kun ei ole rahaa, voimia 

tai halua tai kun suuret huolet painavat. 
Muista erityisesti jokaista, joka haluaisi jouluilon 
lapsilleen, mutta ei voi. Anna ihmeen tapahtua!

✦

Ole lähellä niitä, 
jotka ovat yksin, vaikka eivät haluaisi, ja pelkäävät 
joulua siksi jo etukäteen. Lohduta niitä, joille tämä 

on ensimmäinen joulu, kun läheinen on poissa 
ja niitä, joille tämä on viimeinen.

✦

Kulje niiden vierellä,
jotka jouluna hoitavat, vartioivat, päivystävät, 

turvaavat järjestystä, myyvät, kuljettavat, ruokkivat, 
siivoavat, julistavat Kristuksen syntymää. 

Varjele heitä ja anna heille joulurauhaa 
työnteon keskelläkin.

✦

Suojaa niitä, jotka kohtaavat väkivaltaa ja pelkäävät 
henkensä ja omaistensa hengen puolesta.

✦

Havahduta ne,
joiden joulu on yltäkylläinen ja rauhallinen, 
että he huomaisivat jakaa omastaan muille.

✦

Herra, meidän joulussamme on kaksi puolta. 
Se tuottaa iloa, mutta myös osattomuutta.

Armahda meitä näkemään jouluna olennaisin, 
Valo, joka on tarkoitettu kaikille. Kaikille.

Auta meitä heijastamaan Sinun Valoasi muille, 
varsinkin niille, joilla on pimeintä. Edes vähän. 

Edes jouluna.

Anna Liisa Karjalainen

 Ranskalainen kirjailija ja näyttelijä 
Sidonie-Gabrielle Colette (183–1954) 
aloitti kirjailijanuransa puolisonsa 
Henry ”Willy” Gauthier-Villarsin 
kanssa ryhtymällä pyynnöstä hänen 
haamukirjoittajakseen. Kun kirjasar-
jasta tulee menestys, hän joutuu taiste-
lemaan tehdäkseen oman lahjakkuu-
tensa tunnetuksi ja haastaakseen ajan 
sukupuoliroolit. Colette oppi kirjoitta-
misesta paljon mieheltään, mutta kun 
mies julkaisi hänen tekstinsä omissa ni-
missään ja myi lopulta luvatta pois hei-
dän yhteisen kirjasarjansa ”Claudinen” 
oikeudet, Colette aloittaa taistelun te-
kijänoikeuksiensa puolesta.

Colette-elokuva on epookkielokuva-
na kaunista katseltavaa ja näyttelijät, var-

sinkin nimiosan esittäjä Keira Knight-
ley, vakuuttavia rooleissaan. Aviomiehen 
(Dominic West) täydellinen valta vai-

monsa asioihin ja oikeus tehdä niillä mi-
tä vain, on ahdistava mutta terveellinen 
muistutus siitä, miten hauraita naisten 
oikeudet ovat, jos niistä ei pidetä kiinni 
ja taistella niiden laajentamiseksi. Maa-
ilma ei ole vielä valmis.

Coletten elämässä naiset olivat hä-
nen tärkein voimavaransa. Avoimesti 
biseksuaalinen Colette kohtaa itsevar-
man transhenkilön Missyn (Denise 
Gough), joka opettaa häntä pitämään 
puoliaan. Samalla Colette löytää itses-
tään uusia kykyjä.

Tositapahtumiin perustuvan histo-
riallisen draaman on ohjannut Wash 
Westmoreland (Edelleen Alice). Eloku-
va saapuu elokuvateattereihin .12.

Anne Lagerstedt

Joku raja naisten taiteelliselle riistolle

Coletten kirjoista on tehty monia elokuvia, 
kuten viime kesänä televisiossa esitetty Gigi. 

Välsignad juletid
O, Välsignad juletid

Kom med frid
Åter till oss alla!

Sprid ditt ljus från himlens höjd
Och din fröjd

In i hjärtan kalla!
✦

Värm dem med det glädjebud,
Att vår Gud

Oss sin son har givit,
Som oss löst ifrån all skuld,

Evigt huld,
Och vår frälsning blivit.

✦

Tälj dem vilken nåd vi fått,
Salig lott,

Arvedel i ljuset,
Ty Guds Son, som kommen är
Oss beskär. Rum i fadershuset.

✦ 
O, välsignad juletid,

Varm och Blid,
Kom med frid till alla!

Skänk åt varje fruset bröst
Värme, tröst

Och till liv det kalla!

A-e S-e. Mot Hemmet. Dec. 

M
A

RI
 H

YT
TI

N
EN

FI
LM

IK
A

M
A

RI

Joulun odotusta
KU

VA
T:

 A
N

N
E 

LA
G

ER
ST

ED
T



◀ 16  NÄKYVÄ NAINEN NÄKYVÄ NAINEN   17 ▶  

Y hdysvaltain il-
mavoimien so-
tilaiden joulu-
vierailu Riutu-
lassa eli Ope-

raatio Kulkuset tapahtui ai-
na vuoden pimeimpään ai-
kaan. Amerikkalaiset toivat 
mukanaan lahjojen lisäksi 
lupauksen valosta, keväästä 
ja kesästä.  – Ja mikä paras-
ta, tämä Kulkuset-päivä on 
katkaissut kaamoksen. Lap-
set ovat joka vuosi kovasti 
odottaneet, sillä he ovat op-
pineet, että tietyt ihmiset 

40 vuotta sitten Riutulan lastenkoti lopetti toimintansa. 
Riutula elää muistoissa, eikä vähiten lapsille lahjoja 
kuljettaneilla Yhdysvaltain ilmavoimien entisillä sotilailla. 

Operaatio Kulkuset

ajattelevat juuri heitä. Ja täl-
laisia ystäviä näillä lapsilla ei 
ole liikaa, sanoi tuolloin Riu-
tulan lastenkodin viimeinen 
johtaja Terttu Salonen.

Odotettu tapaaminen
Vuonna 198 Kulkunen 
helähti viimeisen kerran. 
Amerikkalaiset olivat enti-
seen tapaan keränneet lah-
jarahat ja hankkineet niillä 
lahjat lasten toivomusten 
mukaisesti. Viimeisen Ope-
raatio Kulkusten johtaja 
eversti William J. Veurnik 

Vuonna 1956 Inarin Kaamasen maantieltä oli vain 
pitkospolku ja poroura Riutulan pihalle. Amerikkalaisille 
oli todellinen elämys tehdä kaamoksen pimeässä 
tuo matka maantieltä Riutulan poroilla ja hevosilla.
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muisteli, että koko 23 vuo-
den ajan olemme halunneet 
tuoda joulutunnelmaa ja tul-
la teidän kanssanne ystävik-
si. Eversti uskoi myös, että 
Riutula jää historiaan pitkik-
si ajoiksi. Hän sanoi olevan-
sa surullinen, että operaatio 
loppuu, mutta oli iloinen, et-
tä sai olla mukana. 

Haikeus oli molemmin-
puolista.  Yhdessä laulettiin 
joululauluja. Yhdessäoloa 
jatkettiin ulkosalla. Rakoval-
kealla paistettiin loimusiikaa 
ja yritettiin oppia ajamaan 
moottorikelkalla. Aivan lo-
puksi talon väki esitti surul-
lisen Lapin äidin kehtolau-
lun. Lapin kaamos syveni ja 
tummeni, koitti lähdön ja 
jäähyväisten hetki. Vierailu 
päättyi aitoon ja lämpimään 
tunnelmaan.

Riutulan johtaja Terttu 
Salonen kertoi, että Operaa-
tio Kulkusten lahjat antoivat 
elämälle sen kultareunan, jo-
ta me kaikki kaipaamme. Jo-
kainen lapsi sai aina lahjan-
sa, odotuksia ei petetty. 

Mistä saadaan 
uusi kohde Kulkusille?
Yhdysvaltain ilmavoimien 
Euroopassa olevien viestin-
täjoukkojen edustajat olivat 
joka tapauksessa halukkaita 
jatkamaan Operaatio Kul-
kusten perinnettä jossain 
muodossa. Aikakauden sa-
nomalehdet eivät kertoneet, 
mitä oikein tapahtui. Joka ta-
pauksessa amerikkalaisten 
avustustoiminta Lapissa lop-

ja tiedustelivat sopivaa avus-
tuskohdetta. Ehkä Suomen 
julkisessa sanassa NNKY:n 
Riutulan lastenkoti Inarissa 
oli tuolloin ylittänyt uutis-
kynnyksen maailman poh-
joisimpana lastenkotina. 
Suomalaiset viranomaiset 
ehdottivat Riutulaa avustus-
kohteeksi. 

Maailmanpoliittinen 
sivujuonne
Seuraavana vuonna 604. yh-
teyslaivueen aliupseerit ja 
miehistö perheineen olivat 
keränneet jälleen rahat lah-
joihin. Hankkeessa oli muka-
na kaikkiaan 400 henkeä. 
Lahjat oli ostettu paikallises-
ti ja järkevästi, joitain erikoi-
simpia tavaroita oli tilattu 
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otettiin mukaan hankkee-
seen.

Washington oli hyväksy-
nyt tällaisen avustustoimin-
nan. Yhdysvallat halusi pitää 
Suomen vakaana maana. 

– Uskoisin että Suomi ja 
Yhdysvallat yhdessä hakivat 
yhteistoimintaa, jossa ei ol-
lut väkivaltaisia tekijöitä, 
muisteli Copeland vuosi-
kymmeniä myöhemmin.

Hyvästi lastenkoti
Vuosi 198 oli lapsen vuosi. 
Riutulassa oli enää kahdeksan 
alle 16-vuotiasta lasta ja kuu-
si vanhempaa lasta, eikä heil-
lä ollut muuta kotia kuin Riu-
tula, jossa he ovat kasvaneet. 

pui kuin seinään. Operaatio 
Kulkuset vaikeni.

Johtaja Terttu Salonen ih-
metteli tuolloin, miksi ei mi-
kään muu Lapin lastenkoti 
ota vastaan amerikkalaisia, 
kun Riutulan toiminta lop-
puun. – Häpeän näiden puo-
lesta. Meillä Riutulassa ei 
kuntien pelkäämästä julki-
suudesta ole ollut haittaa ei-
vätkä lapset ole leimautuneet 
sen enempää lastenkotilap-
siksi. Ja aivan samaa meille 
on ollut, mistä maasta nämä 
ystävälliset ihmiset tulevat 
tänne.

Operaation alku 
Saksassa
Vuonna 1945 amerikkalai-
sia joukkoja jäi Eurooppaan 
ensin pitämään huolta, ettei 
natsi-Saksa enää nouse. Hy-
vin pian amerikkalaisten 
päätehtävä oli vastustaa 
Neuvostoliiton vaikutusval-
taa, sillä venäläiset miehit-
tivät Itä-Eurooppaa. Ame-
rikkalaisten uusi tukikohta 
perustettiin Länsi-Saksassa 
lähelle Ramsteinin kaupun-
kia. 

Vuonna 1956 Yhdysval-
tain asevoimat Euroopassa 
aloittivat suuren hyvänteke-
väisyysohjelman. Tarkoitus 
oli tuoda jouluiloa lukemat-
tomille apua tarvitseville 
lapsille eri puolilla Euroop-
paa, jossa vielä kärsittiin so-
dan seurauksista. 

Ramsteinin ilmatukikoh-
dan sotilaat kääntyivät Suo-
men viranomaisten puoleen 

Yhdysvalloista asti. Lapset 
saivat toivomansa lahjat sekä 
ylimääräisen yllätyslahjan. 
Myös lastenkoti sai yhteisiä, 
arkea helpottavia lahjoja. 

William Copeland puhui 
moitteetonta Suomea, sillä 
hän oli Suomessa syntynyt 
vuonna 193. Hän koki Hel-
singin pommitukset vuonna 
1944, jolloin hänen äitinsä 
lähetti pojan vanhempiensa 
luo Kannukseen ja sieltä 
edelleen Ruotsiin sotalap-
seksi. Vuonna 1949 poika 
muutti 12-vuotiaana Yhdys-
valtoihin.  

Copeland liittyi vuonna 
1955 Yhdysvaltain ilmavoi-
miin ja pian hänet siirrettiin 
Ramsteiniin Saksaan. Suo-
men kielen taitoisena hänet 

Nuorimmat olivat sillä het-
kellä vajaan kolmen ikäisiä.  

Kun lastenkoti sulki oven-
sa 198, jäljellä olevat kym-
menkunta lasta ja nuorta si-
joitettiin perheisiin. NNKY 
vuokrasi rakennukset Saa-
melaisalueen Ammatillisel-
le Koulutuskeskukselle oppi-
lasasuntolaksi ja osa tiloista 
vuokrattiin muille kuntalai-
sille. NNKY lahjoitti raken-
nukset Inarin kunnalle 1988. 
Nykyään siellä toimii Nuo-
risokeskus Vasatokka osana 
valtakunnallista nuorisokes-
kusverkostoa.

Ilpo Lagerstedt
FK, historiantutkija, 

kirjailija

toi kultareunan orpolasten elämään

Amerikansuomalainen Henry Hertell oli mukana Operaatio 
Kulkusissa vuonna 1962. Suomen kielen taito oli etu, 
joka mahdollisti pääsyn tavoitellulle retkelle Lappiin.

Amerikkalaiset toivat DC-3 -lentokoneella Helsinkiin 
noin kahdessa vanerilaatikossa 250 kiloa lahjoja 
Riutulaan toimitettavaksi.
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Kolumni

Asun yksin. Kaupungissa, kerrostalossa. 
Kuulun siis niihin ihmisiin, jota tupataan sää-

liä jouluna ja joulun alla. Viimeistään marras-
kuun lopussa alkaa enemmän tai vähemmän pei-

telty sääli, joskus jopa voivottelu. Yksin vietettyä joulua ka-
malampaa kohtaloa moni ei voi kuvitella. Oletusarvo on, et-
tä itsekseen elävä viettää pyhät sukulaistensa kanssa. Jos hän 
ei niin tee, hänellä ei ole elämässään ihmisiä ja hän väistä-
mättä kärsii yksinäisyydestä. 

Minun tapauksessani totuus on jotain aivan muuta. Mo-
net yksin vietetyt jouluni ovat olleet  tietoisia valintoja. 

Väitän, että kaikille tekisi hyvää olla välillä itsensä kans-
sa kaikessa rauhassa. Etäällä arjesta, vailla suorittamista ja 
mieltä rasittavia vaatimuksia. Katsoa itseään suoraan ja tar-
vittaessa käydä kohti niitä elämänsä kysymyksiä, joita on 
loppumattomalla työnteolla ja muilla peiteoperaatioilla yrit-
tänyt väistää. Tai sitten yksinkertaisesti vain palautua. Naut-
tia siitä, ettei hetkeen tarvitse huolehtia tai huomioida ke-
nenkään muun tarpeita ja toiveita. Vetää henkeä, antaa ajan 
soljua ja kuunnella, mitä sielu ja keho kaipaavat.

Yksin vietetty joulu on minun retriittini ja henkireikäni. 
Näin se rakentuu: Lokakuussa viritän sisälle ensimmäi-

set kirkkaat valosarjat (ei kuitenkaan jouluvaloja). Ne ja par-
vekkeen kynttilälyhdyt tuovat tunnelmaa hämärähet-
kiin. 

Marraskuussa hankin joulukalenterin. Vaihdan 
lyhtyihin punaiset kynttilät. Saatan hankkia jon-
kun uuden joulukoristeen, mikäli vastaan tulee 
laadukas vuosikymmeniä kestävä tuote.

Sitten saapuu ensimmäisen adventin ihanuus 
ja odotettu hetki. Ripustan keittiön ikkunaan val-
koisen paperitähden. Sytytän kynttilän, joka liek-
kiin leimahtaa. Ja vähitellen, jokaisena advent-
tina, lisään joulukoristeen. Toisena kaksi, kol-
mantena kolme ja neljäntenä neljä. Jou-
lu alkaa sarastaa.

Puntaroin, koska on sopiva aika 
hankkia punakukkainen amaryl-
lis, jotta se varmasti hehkuisi täs-
mälleen pyhien aikaan. Joulu-
kuun puolivälin tienoilla jo-
nain ankeahkona ja pimeä-
nä päivänä etsiydyn pullol-
laan värejä ja kauneutta 
olevaan kukkakauppaan.

Suuren valkoisen jou-

lutähden ja hyasinttien mukana tuon kotiin pienen palan 
sen lumoa. Teen hiljalleen muitakin jouluvalmisteluja, mut-
ten pakota itseäni suorittamaan koko repertuaaria. 

Viimein aattoaamu ja sen kiireinen hyörinä. Kun viime-
hetken valmistelut on tehty, koti puhdas ja puuttuneet ruo-
katarvikkeet hankittu, toistuu jokavuotinen hetki, joka on 
kokoaan suurempi. Levitän pöydälle vastasilitetyn juhlalii-
nan. Äitini hyvällä maulla hankkiman, joka on esillä ainoas-
taan jouluisin. Sen jälkeen (joskus myös aikana) Turun jou-
lurauhan julistus. Kaupunki ja minä hiljenemme jouluun. 

Olen yksin, ja silti osa yhteisöä. Liityn sinertyvässä al-
kuillassa aattokirkkoon kulkeviin ihmisiin. Ikkunoissa heh-
kuvat jouluvalot ja palavat kynttilät. Survoudumme tupaten 
täynnä olevaan kirkkoon vieri viereen. Joulun ihme sekin. 
Hoosianna, jouluvirret ja -kuusi. Poistuessa ihmismassa sur-
voutuu ulko-ovesta kuin peruskoululaisten lauma tuntien 
päätyttyä. Hilpeät hyvän joulun toivotukset ja sitten jouk-
ko hajoaa kukin omaan suuntaansa.

Jouluun puetussa kodissa odottavat ruoka, lahjat ja pu-
helut lähimpien kanssa. Sekä etukäteen jokaiselle lomapäi-
välle valitsemani elokuva ja iso pino romaaneja. Vihdoinkin 
on aikaa antautua niiden luomille maailmoille ja aja-

tuksille. 
Jouluaamun kahvi kauniissa kupissa. 

Kahvin tuoksu. Riisipuuro ja kaneli lau-
tasella. Ikkunasta edessä aukeava mai-
sema ja puut. Kynttilöiden liekki, pa-
peritähden valo. Levollisuus. Odo-
tetusti ja silti aina yhtä yllättäen 
myös syvä kiitollisuus elämästä, jo-
ka on kantanut ja avaa tämänkin 
joulun uutena eteen.

Marjo-Riitta Antikainen

Joulurauhaa 
omassa rauhassa

…syvä kiitollisuus 
elämästä, joka 
on kantanut…

 Jouluradio on vakiinnuttanut 
itsensä joulumusiikin tarjoajana, 
ja sen suosio ja levinneisyys kas-
vaa vuosi vuodelta. Tänä vuonna 
esille nostetaan erityisesti naisar-
tistien joulumusiikkia.

Tavallisesti adventtina joulu-
musiikin soittamisen aloittava 
Jouluradio on tänä vuonna aloit-
tanut joulutunnelmoinnin jo mar-
raskuun alussa kaikkiaan 26 lähe-
tysalueella. Vuoden 2018 tärkein 
tavoite Jouluradiolle on mediassa-
kin puhututtanut naisten aseman 
parantaminen musiikkialalla. Tä-
nä vuonna Jouluradio haluaa eri-
tyisesti panostaa tasapuolisuu-
teen, minkä vuoksi se on sitoutu-
nut nostamaan naisartistien esit-
tämän musiikin määrää kaikilla 
kanavaperheensä kanavilla.

– Meiltä on toivottu aiempaa 
aloitusta jo pitkään ja vihdoin vas-
taamme huutoon. Tehtävämme on 

tukea ihmisten joulumusiikin 
kuuntelua. Kalenterista ei voi kat-
soa, että nyt on sopiva aika kuun-
nella joulumusiikkia, Jouluradion 
toimituspäällikkö Riitta Kallio-
rinne toteaa.

– Meille on ensisijaisen tärkeää 
olla ottamassa kantaa naismuusi-
koiden tasapuoliseen kohteluun 
musiikkialalla, kertoo Kalliorin-
ne. Mallia on haettu Keychange.
eu -kampanjasta, joka haastaa mu-
siikkifestareita kiinnittämään 
enemmän huomiota esiintyjien 
sukupuolijakaumaan.

– Jos emme ole ensimmäinen 
tavoitteeseen sitoutunut radioka-
nava, olemme vähintään ensim-
mäisten joukossa. Toivottavasti 
muutkin radiokanavat pyrkivät sa-
maan, laadusta tinkimättä. Haas-
tammekin muut radiokanavat 
ajanmukaiseen soittolistojen free-
saukseen, Kalliorinne innostaa.

Omien rakkaiden joululevyjen täydentäjänä 
kannattaa kuunnella Jouluradiota, jossa on 
valikoimia monenlaisille musiikkimauille. 
Riitta Kalliorinne (keskellä edessä) on Jouluradion 
perustaja ja brand manager.

 Lapsuuden kokemukset vaikut-
tavat läpi elämän ja näyttäytyvät 
ihmisen elämänhistoriassa merki-
tyksellisenä ajanjaksona. Suomen 
kansallisarkistossa sijaitsevassa 
Riutulan lastenkodin arkistossa on 
paljon arvokasta tietoa. Näitä tie-
toja lukemalla saa kokonaiskuvan 
siitä, millaista toiminta on ollut. 
Arkistolähteet kuitenkin jättävät 
kertomatta sen, miten Riutulan 
lastenkodissa eletty elämä on koet-
tu ja millaisena aika näkyy siellä 
eläneen henkilön elämänhistorias-
sa. Riutulan lastenkodissa asui se-
kä suomalais- että saamelaislapsia. 

Maailman pohjoisin lastenko-
ti Riutula aloitti toimintansa van-
husten ja lasten kotina, mutta toi-
minnan jatkuessa siitä tuli lasten-
koti. Toiminta oli alku Suomen 
sosiaalihuollolle, jota kolmas sek-
tori alkoi toteuttaa Pohjois-Lapis-
sa. Samalla huutolaislapsijärjes-
telmä ja lasten huutokauppaami-
nen lopetettiin pikkuhiljaa. Vii-
meinen virallinen lasten huuto-

kauppa tapahtui vuonna 1935.
KT, yliopistonlehtori Merja 

Paksuniemen ja KT, dosentti Pig-
ga Keskitalon pian ilmestyvä tut-
kimus Hidden stories about caring 
power towards children at Riutula 
Children’s Home paneutuu yksilö-
tason kokemusten selvittämiseen, 
millaista lasten elämä Riutulassa 
oli ja millainen rooli sillä on ihmi-
sen elämänhistoriassa.  SKS on tu-
kenut muistitietoaineiston kerää-
mistä Inarin Riutulan lastenkodis-
sa asuneilta henkilöiltä osana La-
pin lasten historia -hanketta. 

Uusi tieto mahdollistaa myös 
henkilön elämänhistorian linkit-
tämisen yhteiskunnan historian 
rajapintaan ja päätöksentekoon ja 
lisää ymmärrystä laajemmasta po-
liittisesta merkityksestä. NNKY:n 
toiminta perustui ajatukseen hoi-
van (caring power) tarjoamisesta 
kristillis-moraalisuuden ja isän-
maallisuuden ideologioiden mu-
kaan. Nämä konkretisoituivat las-
tenkodin arjessa työnteon, hygiee-

Jouluradio tuo nyt naisartistit esille

Riutulan lastenkoti 
– hoivaa ja kristillis-moraalisuutta pohjoisen lapsille

nisyyden ja kristillisyyden koros-
tamisen kautta. Välillinen loppu-
tulos oli saamen kielen katoami-
nen lasten elämästä, sillä vaikka 
saamelaiskulttuurin ja saamelai-
sen elämäntavan piirteitä sisälly-
tettiin lastenkodin arkeen, pää-
käyttökieli oli suomi.

Merja Paksuniemi & 
Pigga Keskitalo

Ote blogitekstistä 
SKS:n nettisivuilla

Riutulaan 
rakennettiin 
uudet, hienot 
tilat 1960-luvulla 
ennen kuin 
etualalla 
näkyvät vanhat 
talot purettiin.
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ETELÄ-POHJANMAAN NNKY

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

HELSINGFORS KFUK
➽  Arkadiagatan  A 
    Helsingfors
  www.helsingforskfuk.fi 
  ordförande Maria Lindberg
    
  maria.lindberg@evl.fi 

HELSINGIN NNKY
➽  Mechelininkatu  A 
   Helsinki
  p.   
  hnnky@hnnky.fi 
  www.hnnky.fi 
  pj. Katri Jussila
  tj. Leena Vilkka
  Facebook Helsingin NNKY

KERHOTOIMINTA
Kerhoihimme ovat kokkauksesta, 
taiteesta, liikunnasta, luonnosta ja 
eläimistä kiinnostuneet tytöt ja po-
jat tervetulleita. Lukukausimaksu on 
25 € ellei toisin mainita.
MA Kokkikerho kello 17–19 Meriras-
tin nuorisotalolla.
TI Liikuntakerho 3.–6.-luokkalaisil-
le, klo 14–16 Meri-Rastilan nuoriso-
talolla. Maksuton, ei ennakkoilm.
Kokkikerho 3.–6.-lk., klo 17–19 Me-
ri-Rastilan nuorisotalo.
Tyttöjen oma koirakerho, 3–6. -lk. 
tytöille, klo 15–17 Töölön tyttöjen 
tupa.
Pulla & puuha -kerho 1.–3.-lk. 
klo 15–17,
4.–5.-lk. klo 17–19, molemmat Malmin 
nuorisotalolla.
Luomakuntakerhot, Myllypuron 
nuorisotalo klo 14–18.
KE Uusi luontokerho alkaa Laajasa-
lon nuorisotalolla.
Luomakuntakerhot Koskelan nuo-
risotalo klo 14–18.

TO Taidepaja Kallahden nuorisota-
lo klo 18–20.
Luomakuntakerhot - iloa luonnos-
ta ja eläimistä.
1.–3. -lk. klo 15–17 Viikin nuorisotalo.
3.–6.-lk. klo 17–19 Viikin nuorisotalo.

VUOSAAREN TYTÖT TOIMINTA 
Avoimet olohuoneet Rastilassa ty-
töille tiistaisin klo 14–17 (4.–6.-lk.) ja 
ke klo 15–18 (7.–9.-lk.).
Avartti (14–18-vuotiaille) Ryhmässä 
kokeilemme uusia juttuja osallistu-
jien toiveiden mukaisesti. Avarttiin 
voi osallistua keskiviikon avoimen 
olohuoneen yhteydessä.
Pilotti (6.–7.-lk tytöt) Pilotti kokoon-
tuu torstaisin klo 15–18. Pilotti sopii 
tytöille, jotka toivovat uusia kaverei-
ta, haluavat kokeilla erilaisia harras-
tuksia sekä kaipaavat mielekästä te-
kemistä vapaa-ajalle.

VOIMASISKOT™  MEISTÄ 
JOKAINEN ON VOIMASISKO!
Ryhmät ti: Töölön Tyttöjen Tupa, ve-
näjänkielisten maahanmuuttaja-
naisten Voimasiskot-ryhmä, 
Voimasiskot Vantaalla, Myyrmäen 
kirkko, ohj. Anne-Marja Isoaho,
Voimasiskot Lauttasaaressa, ohj. Ka-
ti Taipale.
Ryhtyisitkö Voimasiskot -ryhmän oh-
jaajaksi? Ota yhteys toiminnanjoh-
tajaan.

  pj. Irja Appelroth
  p.   
  irja.appelroth@gmail.com

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

Kanteleryhmä Mummomuskari pe 
klo 18–20 Olavinkulma-kahvila, 5 ja 
11 -kieliset kanteleet, opet. Niina 
Mangström, p. 040 591 4988, niina.
kanteletar@hotmail.com.
Voimasiskot-vertaisryhmät Olavin-
kulma, ohj. Minna Koistinen ja Mar-
jatta Ylitalo. 
ryhmä I, ma 10.12. klo 17–19, ma 17.12. 
klo 17–19.
ryhmä II, to 13.12. klo 17–19. 
Tied. ja ilm. uusiin v. 2019 alk. ryh-
miin, Minna Koistinen p. 050 331 8134, 
minna.koisti@hotmail.com, Marjat-
ta Ylitalo p. 044 091 8083, ylitalomar-
jatta@gmail.com.
Mikäli olet kiinnostunut tulemaan 
Voimasiskot vertaisryhmän oh-
jaajaksi, ota yhteys ohjaajiin.
Askartelukerho ma klo 17 Sininen 
talo, Nadja Rinkinen, p. 040 737 5244.
Imatran NNKY Joulujuhla su 16.12. klo 
15, Olavinkulma. Ilm. pe 7.12. mennes-
sä Auli Piiparinen p. 050 411 8177.

JOENSUUN NNKY
➽  Malmikatu 
   Joensuu
  nnky.joensuu@kolumbus.fi 
    

Nukkis ma klo 16–19, ohj. nukketai-
teilija Marina. Teemana Kalevala ja 
suomalainen mytologia. 
Voimasiskot™-ryhmä, kysy toimis-
tolta. 

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽  Puistotori 
   Jyväskylä
  to. Tanja Nieminen
  p.     (ma–to –)
  jklnnky@elisanet.fi 
Ajantasaiset tiedot verkkosivuilta, 
tied. ja ilm. toiminnanohjaajalle, el-
lei toisin mainita.

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Joulumyyjäiset ja keittolounas pe 
30.11. klo 11–13.
Wanhan ajan joulujuhla ja kau-
neimmat joululaulut su 16.12. klo 15. 
Juhlaohjelma muod. jäsenistön (yk-
sin ja ryhmässä) esityksistä. Ilm. 
toim.ohj. 
Kristittyjen yhteyden ekumeeni-

nen rukousviikko 18.–25.1.2019: Ru-
kouslauluilta NNKY:llä ma 21.1. klo 18.
 
AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Puuroa ja puhetta ti klo 9–11, ohjel-
ma-aamiainen 5€.
Muistot kuvakirjoina 4.12., Kaisa 
Rossai.
Joulun sana ja joulupuuro 11.12. 
Joulutauon jälkeen aamupalat jat-
kuvat 8.1.2019.
Leidien le� atre�  t päivänäytöksiin 
ja keskustelua elokuvan jälkeen kah-
vilassa. Ehdotukset le� atre� eistä lä-
hetetään tekstiviestillä. Kyselyt ja 
ilm.: toim.ohj., p. 040 740 4472, jkln-
nky@elisanet.� 
Leivotaan yhdessä! Joka 2. to klo 
12.30–15.30. Jaetaan luottoresepte-
jä, kokeillaan uutta ja leivotaan tal-
koilla tilaisuuksiimme joka 2. to: 17.1., 
31.1., 14.2.,28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4. 
ja 9.5.
Kirjapiiri I joka kuun 2. ma klo 13, 
ohj. Sirkka Ruokokoski. 10.12. Samuel 
Davidkin: Esikoisten lunastus.
Kevät: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.
Kirjapiiri II joka kuun 1. ti klo 13, ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren. 4.12. Jukka Viiki-
lä: Akvarelleja Engelin kaupungista
Kirjapiiri II 8.1. Bonnie Burnard: Hy-
västä kodista. Kevät: 8.1., 5.2.,5.3., 2.4. 
ja 7.5.
Exodus-raamattupiiri kerran kk to 
klo 14, ohjaaja Heidi Watia, tied. toim.
ohj.
Latinanpiiri joka kuun 2. ti klo 13, 
ohj. Pirkko Sintonen. 11.12., 8.1., 12.2., 
12.3., 9.4. ja 14.5.
Laku-ryhmä joka kuun 1. pe klo 13 
laulaa ja kuuntelee musiikkia.  7.12., 
11.1., 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5. 
Kamalat äidit- vertaisryhmä mur-
rosikäisten lasten äideille. Uusi ryh-
mä ke 9.1. klo 18. (+ 23.1., 6.2., 20.2., 
6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 8.5. ja 22.5.). 
Voimasiskot-vertaistoiminta tun-
netaitojen parissa to 24.1. klo 18 alk. 
(+ 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 
16.5. ja 23.5.) Ohj. Suvi Leppäpuisto. 
Ilm. ja tied. voimasiskotjkl@gmail.
com,  p. 046 596 0583. Infotilaisuus 
NNKY:llä to 10.1. klo 18.
 
NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät. Tied. toim.ohj. 
Ännälän Äx-naiset. Nuorten ja työi-
käisten naisten toimintaryhmä. Tied. 
toim.ohj.
 
LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät ke, 50 
€ lukukausi
Pianotunnit ma ja ti-ip, lukukausi 
alk. 90 €
Partiolippukunta Harjun partio-

Näkyvä Nainen 1/2019 to 
17.1.2019 mennessä osoittee-
seen anne.lagerstedt@ywca.� , 
kiitos. Kaikkien yhdistysten tie-
dot tervetulleita. Tiedot pyyde-
tään toimittamaan mahdollisim-
man ytimekkäästi ilmaistuna. 
Toimitus varaa oikeuden lyhen-
tää tekstiä.

tytöt. Kyselyt: Sanna Kallio, 040 706 
8768, kallionsanna@gmail.com

KESKI-UUDENMAAN NNKY

➽  pj. Anna Liisa Karjalainen
  p.   
  alkarjalainen@gmail.com

Englannin keskusteluryhmä Tied. 
liisa.hynynen@pp.inet.� .
ITU-työn puhelinpäivystys ma ja 
to klo 16–20, p. 040 518 8783.

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
  p.  
  FB: @kuopionnky
  www.knnky.fi 
  pj. Marja-Leena Konttinen 
  p.   
  Avoinna ma–to klo –,
  muina aikoina tied. pj. 

”Hal’el ilta”, Jumalan läsnäolossa, 
la 1.12. klo 16.
Voimasiskot, la 8.12. klo 13.
Nuoret yli 30-v/ KL, la 8.12. klo 18.

Tervetuloa kotiin/SLEY, su 9.12. 
klo 14.
Raamattupiiri/SRO, ma 10.12. 
klo 16.30
Ylistystanssi, ti 11.12. klo 18.
Raamattupiiri/NMKY, ke 12.12. 
klo 18.
Laulellen jouluun, joulujuhla, 
su 16.12. klo 14.
Tammikuun 2019 tilaisuuksia: 
www. knnky.�  tai Facebook: @kuo-
pionnky

Kiitos kuluneesta vuodesta! 
Siunattua joulunaikaa ja uutta 
vuotta !

LAHDEN NNKY
➽  Vapaudenkatu 
   Lahti
  ywca@phnet.fi 
  www.lahdennnky.com
  pj. Krista Karjalainen
  p. ilt.   
  Toimisto avoinna markkina 
  ke klo – sekä to klo –. 
  Puh. päiv.    ja 
  klo  jälk.   . 

Markkinakahvit kuun 1. ke klo 8–12, 
NNKY:n salissa Vapaudenkatu 8. 
Puuro ja kahvit runsaine kahvileipi-
neen.
Kamalat äidit -vertaisryhmä tulos-
sa. Tied. p. 050 545 3038. 
Unelmapäivä su 2.12 klo 15 leirikes-
kus Upilan rantasauna. Unelmoi-
daan paremmasta tulevaisuudesta 
jälkipolville.

Tuolijumppaa to 13.12 klo 11–11.45 
Vapaudenkatu 8. Ohjattua liikuntaa 
kaikenikäisille naisille. Käyntikerta 3 €
Luentosarja “Israel, maa ja kan-
sa” 6.2 ja 6.3 sekä 3.4 klo 18. Pastori 
Hannu Hiipakka, Suomen Kar-
mel-yhdistys.

LAPIN NNKY
➽  pj. Ella Paksuniemi 
  ellapaksuniemi@gmail.com
    

MIKKELIN NNKY
➽  pj, Pirkko Poméll
  puh.   
  mikkelin.nnky@gmail.com

Adventin tunnelmiin pe–la 30.11.–
1.12. Täynnä, peruutuspaikkaa voi 
kysyä.
Jäsenillat srk-talon yläsali, 3krs. 
Savilahdenkatu 20.
Joulujuhla To 13.12. klo 16.30, alue-
kappalainen Hilveliisa Ukkonen, 
kanttori Juha Kälviä. Puuro, kahvit, 
ilm. viim. 5.12. eeva.karhukallio@
gmail.com tai p. 050 536 1611.
Mikkelin patsaita sanoin ja kuvin 
To 24.1. klo 16.30, sotilaskotisisaret 
Tuulikki Lampinen, Eija Nummela.
Vuosikokous To 21.2. klo 16.30.
Muistoista tarinoiksi To 21.3. 
klo 16.30, pastori, kirjailija Pirkko 
Arola.
Pääsiäiselle! To 11.4. klo 16.30 
Lauluilta To 16.5. klo 16.30.
IKIOMA ensikirja -talkoot, kosket-
telukirjat erityislapsille. 
Sukkatalkoot, osallistumme 120 v 
Marttaliiton “ensisynnyttäjänaiselle 
sukat” -kampanjaan, näyttely 
7.–9.1.2019 Mlin pääkirjasto. 
Talkoista lisätieto ja 
ilm. Pirkko Poméll, p. 050 368 3875, 
mikkelin.nnky@gmail.com

MÄNTYHARJUN NNKY
➽  pj. Auli Jokinen
  p.    

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 
  Käyntiosoite: Isokatu 
   Oulu
  nnky.oulu@co.inet.fi 
  Toiminnanohjaaja   
  www.facebook.com/
  Oulun NNKY
  www.ywca.fi  Oulun NNKY
  www.kamalataidit.fi 

Käsityökahvila ma klo 12–15 (Äiti Te-
resa -peitot).

Qigong-alkeiskurssi ma klo 18–19 
Oulun NNKY, Isokatu 15. Ohj. Judy 
Song. Terveyttä ja hyvinvointia edis-
tävää liikuntaa. Ilm.: nnky.oulu@
co.inet.�  tai 040 751 4480. Maksuton.
Käsityökahvila ke klo 12–15, käsitöi-
tä hyväntekeväisyyteen. Omankin 
käsityön voi tuoda.
Monikulttuurinen naisten kerho 
to klo 14–16.
Kirpputori ke ja to klo 16–18, Ase-
makatu 15.
Hiljaisuuden rukoushetki su klo 18 
keskustan srk-talossa: rukousta, hil-
jaisuutta, Taizé-lauluja. 
Nosh-vaatekutsut 9.10. klo 18. Lisä-
tietoa: www.nosh.� .
Hyvinvointi-ilta 30.10. klo 18, kos-
metologi, lähihoitaja Phuong. 
Syyskokous ti 27.11. klo 18 NNKY, Iso-
katu 15. 
Oulun ITU-työ: Haluatko jutella ras-
kaudestasi? Sovi tekstiviestillä 
044 792 2229.
Uusi Kamalat äidit -vertaisryhmä 
murrosikäisten lasten äideille aloit-
taa tammikuussa. Voit jo ilmoittau-
tua: nnky.oulu@co.inet.� . 
IKIOMA ensikirja® -talkoita pide-
tään 6.10. ja 8.12. klo 13–17, Isokatu 15. 
Koskettelukirjatoiminnasta lisätie-
toa Vuokko Keräseltä, vuokko@
touchtale.com. Tervetuloa, jokainen 
osaa tehdä! 
Jouluglögit ti 18.12. klo 18. 
Perinteiset joulumyyjäiset pe 21.12. 
klo 11–14. 
Vierailu Ensi- ja turvakodin päi-
väryhmässä kerran kk askartele-
massa, leipomassa, tekemässä käsi-
töitä yhdessä äitien kanssa. Tule mu-
kaan! Tied. 040 751 4480. Vastaan-
otetaan lahjoituksina kaikenlaisia vil-
lalankoja.
NNKY:n toimitilaa vuokrataan ko-
kouksiin ja pieniin perhejuhliin. Tied. 
puh. 040 751 4480.

PIRKKALAN NNKY
➽  pj. Tuula Talikainen
  p.   

PORIN NNKY
➽  pj. Niina Mannila 
  niina.mannila@gmail.com
  p.   

Suomen 

NNKY-liiton 

uusi puhelinnumero: 

050 337 8280

Kalenteri 2019 Itu-työn hyväksi
Ensi vuoden kalenteri Itu-työn hyväksi: 12€ kpl ja postikulut. 
Tilaukset Anne Soukkalahti 050 526 0648. Kalenterissa on 
joka kuukaudelle kaunis valokuva, raamatun teksti ja Anne 
Soukkalahden runo. Tilaa myös muistiinpanoille.

KAMALAT ÄIDIT© 
VERTAISRYHMÄ 
joka 2. vkko klo 17.30–19.00 Helsingin 
NNKY, Töölö.

NUORTEN NAISTEN KIRJAPIIRI 
Kirjapiiri noin 18–35-v. naisille noin 
kerran kk. Ohj. Veera Lupunen. Ilm. 
ja lisätiedot tj. Leena Vilkka, leena.
vilkka@hnnky.� , puh. 044-594 4528, 
www.hnnky.� 

HÄMEENLINNAN NNKY
➽  Saaristenkatu  B
   Hämeenlinna
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SAVONLINNAN NNKY
➽  Linnankatu  A
   Savonlinna
  pj.  Anne Soukkalahti
  Laitaatsillantie  B  
   Savonlinna
  p.   
  annesoukkalahti@gmail.com

Itu-päivystys ma klo 15–20 puh: 
044 349 5374, keskusteluapua yllä-
tysraskaustilanteessa ja raskauden 
keskeytyksen jälkeen sop. muk.
Masu-kahvila raskaana oleville äi-
deille ti klo 16–19, Koulukatu 18 B 7. 
Voit tulla yksin, ystävän tai kump-
panin kanssa kahville rupattele-
maan.

SYSMÄN NNKY
➽  pj. Virva Hokkanen
  p.   
  virva.hokkanen@phnet.fi 

TAMPEREEN NNKY
➽  Hämeenpuisto  F
   Tampere
  p. ()  , 
  tnnky@tnnky.fi 
  www.tnnky.fi 

TILAISUUDET
Uskalla unelmoida – Aarrekart-
ta-työskentely su 2.12. klo 15–18, 
Puistosali. Hinta 35 € (NNKY:n jäse-
nille 20 €). Ohjaajana terapeutti, aar-
rekarttaohjaaja Päivi Niemi. Ilm. 
paivi.niemi@tnnky.fi p. 0400 
946 285
Naisten kahvit ti klo 14, Pieni Puis-
tosali, Hämeenpuisto 14 F. Raamatun 
naiset: Maria Jeesuksen äiti 11.12. 
Alustus Anna Hukari. 
Keho tunteiden tulkkina -ryhmä 
ma klo 17–18.15, ma 3.12. ja 10.12. Vire-
ystilan säätely ja rentoutuminen. 
Hinta 50 €. Ohjaus ja ilm. asta.lehti-
maki@tnnky.� .
NNKY:n joulupuuro ti 18.12. klo 18, 
Puistosali.

MONIKULTTUURISET 
NAISTEN RYHMÄT
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo 10–12, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä 
ke klo 14, Hervannan kirkko ja 
to klo 15–17, Siskolikan kahvila, 
M. Muilu.

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN 
KIELEN JA KULTTUURIN 
RYHMÄT
Satakunnankatu 31 C, 3. krs, 

Hitaasti etenevät ryhmät, koulutta-
jina Eija Kepsu ja Jaana Oikari.
Aamupäiväryhmä ma–pe klo 9–11.45, 
iltapäiväryhmä ma–pe klo 12.15–15. 
Puhelinaika p. (3) 254 4054 tai 
050 995 7696 ma–pe klo 10–10.30 ja 
11.45–12.15 Tied.: eija.kepsu@tnnky.�  

ITUNEUVONTATYÖ
www.ituprojekti.net
Valtakunnallinen Itu -päivystys-
puhelin ma–pe klo 9–21, p. 050 401 
5567, Tampere: 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@tnnky.� . 
Tied. ja ilm.: Outi Papunen p. 040 832 
9001. www.ituprojekti.net
ITU-perhetyö Siskolikan kahvi-
lassa, Hämeenpuisto 14 F, avoimet 
ryhmät:
Perhekahvila ma klo 10–13, M. Saa-
rinen, K. Koponen.
Avoin Iltaryhmä ke klo 17–19, Saari-
nen, Koponen.
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai 
paljon yksin lapsensa kanssa olevil-
le to klo 10–13, O. Papunen, Saarinen, 
Koponen.
Masu-kahvila yhteistyössä Tampe-
reen kaupungin kanssa. 
Tied. Saarinen p. 044 7842377 tai 
Koponen p. 044 774 0001.

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

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo 9.00, NMKY:n sa-
li, Heli Mäenpää.
GOSPEL-LATTARIT™ kristillinen 
matalan kynnyksen tanssitreeni so-
pii kaiken ikäisille naisille.
Kevätkausi 2019 alkaa viikolla kaksi. 
Tiedustelut: Maarit Saarela, p. 050 
995 7697 tai gospelliikunta@tnnky.�  

PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus-partiotilat, Satakunnanka-
tu 31 B-C, 3. krs., (posti: Hämeen-
puisto 14 F); Partiosihteeri Marjatta 
Muilu, p. (03) 254 4041 tai 050 307 
4074 marjatta.muilu@tnnky.� ; lip-
pukunnanjohtaja Milla Kajala, mil-
lakajala@gmail.com; www.tampe-
reenlokit.� 

TURUN NNKY
➽  Vähä Hämeenkatu  a
   Turku

  turun.nnky@pp.inet.fi  
    
  www.ywca.fi 

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

Tapahtumakalenteri

2 0 1 9
Tervetuloa mukaan NNKY:n toimintaan! Kalenteri 

sisältä Suomen NNKY-liiton ja yhteistyökumppaneidemme 
järjestämiä tapahtumia ja teemaviikkoja. 

Kalenteriin voi tulla muutoksia.

• Pohjoismainen NNKY/NMKY-kokous Norjassa 25.−27.1.
• Kirkon kasvatuksen päivät Jyväskylässä 8.−10.1.
• NNKY:n aluetapaamiset:

ITÄINEN la 2.2.2019 klo 13−17 Kuopion NNKY:llä
LÄNTINEN to 7.2.2019 klo 16.30−20 Tampereen NNKY:llä
POHJOINEN la-su 9.–10.2.2019 Tunturikeimiöllä
ETELÄINEN to 14.2.2019 klo 16.30−20 Lahden NNKY:llä

• NUORI2019 – Valtakunnalliset nuorisotyöpäivät Turussa 
27.−28.3.

• NNKY:n työntekijäpäivä Oulussa 4.4.
• Kirkkopäivät Jyväskylässä 17.–19.5.
• Kamalat äidit® -ryhmänohjaajien valtakunnallinen 

tapaaminen ja koulutuspäivä keväällä 2019
• Naiset tunturissa Tunturikeimiöllä elokuussa 2019
• Kamalat äidit® -ryhmänohjaajien vertais- ja virkistys-

tapaaminen Tunturikeimiöllä syksyllä 2019
• NNKY:n järjestöpäivät Helsingissä syksyllä 2019
• NNKY:n Maailmanneuvoston kokous Etelä-Afrikassa 

17.−22.11.
• Pohjoismainen lapsi- ja nuorisotyön komitean (NCYYC) 

kokous Suomessa 13.−15.9.
Teemapäiviä ja -viikkoja

• Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.−25.1. 
• Maailman rukouspäivä 1.3. 
• Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
• Rasisminvastainen päivä 21.3.

Maailman NNKY-päivä 24.4.
• Kansainvälinen nuorison päivä 12.8.
• Kansainvälinen vanhusten päivä 1.10.
• Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.
• Kansainvälinen vertaistuen päivä 17.10.
• Ekumeeninen vastuuviikko 
• Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan 

lopettamiseksi 25.11.
NNKY:n Unelmanpäivä 1.12. 

• Kansainvälinen vapaaehtoisten päivä 5.12.
• Tunturikeimiön teemaviikot www.tunturikeimio.fi  

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

ÅBO KFUK
➽  ordförande Carola Isaksson
    
  carola.isaksson@saunalahti.fi 

Kirjoja, kirjoja

ADHD voimavarana. 
Missä kohtaa kirjoa 
olet? Anders Hansen. 
Atena
Kasvattajien kammoama kir-
jainyhdistelmä ADHD on 
monenlaisten tekijöiden 
summa, joista huomattavin 
liittyy aivojen välittäjäaineen 
dopamiinin normaalia hei-
kompaan eritykseen. Yleen-
sä tämä ominaisuus nähdään 
haittana, mutta ruotsalainen 
lääkäri ja diplomiekonomi 
Anders Hansen näkee AD-
HD:ssä piileviä supervoimia. 
Esi-isillemme ADHD-omi-
naisuudet takasivat hyvän 
metsästysmenestyksen. Ny-
kyään ADHD-ihmisistä voi 
tulla hyviä yrittäjiä ja luovan 
alan ammattilaisia, joiden 
kyvyt rohkeaan riskinottoon 
ja tiukoissa paikoissa selviy-
tymiseen ovat tarpeen. Meis-
tä jokainen voi löytää itsensä 
jossain kohdasta ADHD-ja-
naa. Niin tai näin, liikunta on 
kaikille oiva lääke joka astei-
seen levottomuuteen ja pit-
kästymiseen.

Maantieteen vangit. 
Tim Marshall. Atena
Maantieteen vangit. Kymme-
nen karttaa, jotka kertovat 
kaiken maailmanpolitiikasta 
on selkeä, jouhevasti etenevä 
ja ideologioita karttava teos 
maailmanpolitiikan kipupis-
teistä. Se kuvailee muun 
muassa, miten Euroopan mai-
den topografi a on sekä etu et-
tä uhka. Venäjä pelkää tasai-
sia maastoja, joita pitkin vi-
hollisarmeijat ovat usein 
uhanneet Moskovaa. Toisaal-
ta nämä samat pinnanmuo-

dostukset rauhallisine joki-
neen ovat olleet kuljettamas-
sa ja lisäämässä Euroopan 
vaurautta. Afrikassa joet puo-
lestaan ovat esteitä. Selostus 
Lähi-idän historiasta ja maan-
tieteen vaikutuksesta on 
myönteinen yllätys niille, jot-
ka ovat tarkkoja historiallises-
ta tarkkuudesta. Kirjailija ja 
toimittaja Tim Marshall tun-
netaan BBC:n pitkäaikaisena 
ja kokeneena kansainvälisen 
politiikan asiantuntijana.

Sankaritarinoita 
tytöille. Toim. Taru 
Anttonen ja Milla 
Karppinen. Into
Tyttöjä ja poikia lukemiseen 
innostajaksi on nyt julkaistu 
useita lastenkirjoja, joiden si-
sältö on napakoita, aukea-
masta kahteen mittaisia ker-
tomuksia tosielämän sanka-
reista elämän eri aloilla. Yk-
si näistä, Sankaritarinoita ty-
töille (ja kaikille muille) – 
Kertomuksia rohkeista nai-
sista Minna Canthista Al-
maan, tarjoaa pieniä henki-
lökuvia suomalaisista naisis-
ta Wivi Lönnistä Irja Asko-
laan. Kirjassa kuvaillut nai-
set ovat uranuurtajia, hallit-
sijoita, merkittäviä, rohkeita, 
luovia ja rämäpäisiä. Hauskat 

piirrosmuotokuvat korvaavat 
usein jäykät muotovalokuvat. 
Kirja on ensimmäinen Fin-
landia-ehdokkaana oleva 
joukkorahoitettu, -kirjoitet-
tu ja -kuvitettu lastenkirja. 

Tästä alkaa elämä. 
J.K. Rowling. Otava
Tästä alkaa elämä – Epäon-
nistumisen ilo ja mielikuvi-
tuksen tärkeys on kirjaseksi 
painettu Harry Potter -kirjai-
lijan J.K. Rowlingin puhe 
Harvardin yliopiston valmis-
tuvalle luokalle. Rowling ker-
too omasta elämästään ja ko-
kemuksen tuomista oivalluk-
sista. Menestys ei suinkaan 
tullut helposti, vaan yksin-
huoltaja Rowlingille elämä oli 
alussa kovaa, köyhää ja ma-
sentavaa. Kokemukset yhdis-
tettyinä mahtavaan mieliku-
vitukseen loivat pohjan hä-
nen maailmanmenestyksel-
leen sekä lasten että aikuis-
ten kirjailijana. 

Vihainen nainen. 
Pruuki, Ketola-
Huttunen. Kirjapaja
Heli Pruukin ideasta syntyi-
vät vuonna 2016 NNKY:n 
120-vuotisjuhlan kunniaksi 
tehdyt Voimasiskot-kirjat, jos-
ta NNKY:n Voimasiskot-han-
ke lähti liikkeelle vauhdik-
kaasti ympäri Suomea. Voi-
masiskoista riippumaton, Kir-
japajan kustantama Pruukin 
ja Terhi-Ketola-Huttusen 
yhteinen teos Vihainen nai-
nen – Hyvä, paha aggressio al-
kaa Voimasiskoista tutulla 
tekstillä, mutta pian aihe laa-
jenee muun muassa naisten 
omaan naisvihaan, parisuh-

teen aggressioiden, seksuaali-
suuden voiman ja tunnekysy-
mysten syventämiseen. Eh-
dottoman suositeltava kirja 
kaikille Voimasiskoille ja sel-
laiseksi aikoville.

Kuinka olla piittaa-
matta p*skaakaan. 
Mark Manson. Atena
Yhdysvaltalaisen Mark 
Mansonin menestysteos on 
vastalause positiivisen ajat-
telun mantroille ja itsehoi-
to-oppaille. Kuten nimestä 
voi päätellä, kieli on monin 
paikoin karkeaa kuin useim-
missa nykyromaaneissa, 
mutta sisältö on viisasta. 
Manson lähestyy elämää to-
delliselta, eli ikävien asioiden 
puolelta, ja neuvoo miten ol-
la sopivasti piittaamaton elä-
män kolhuista. Onnellisuu-
den tavoittelu se vasta ikävän 
olon tekeekin, hän väittää. 
Jos hyväksyy ikävät asiat, 
puutteet ja surut luonnolli-
seksi osaksi elämää, siitä saa 
myönteisen olotilan. Välin-
pitämättömyyden ihanne 
tarkoittaa tässä kykyä erot-
taa merkitykselliset asiat tyh-
jänpäiväisestä tauhkasta. 

Anne Lagerstedt



God Jul och Gott Nytt År!

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Merry Christmas and Happy New Year!


