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Moninainen NNKY

Pohjoismaiden NNKY- ja NMKY-liikkeiden puheenjohtajilla ja pääsihtee-
reillä on jo useiden vuosien ajan ollut tapana tavata tammikuun ensim-
mäisenä viikonloppuna jakamaan omien liikkeidensä kuulumisia ja tu-
tustumaan liikkeiden toimintaan eri pohjoismaissa. Päällimmäisinä ko-

kemuksina näistä tapaamisista on ollut syvä vaikuttuneisuus siitä notkeudesta, 
jolla liike pyrkii vastaamaan erilaisiin ajankohtaisiin tarpeisiin erilaisissa tilan-
teissa ja tästä notkeudesta seuraava liikkeen sisäinen moninaisuus. 

Tämän vuoden keskeiseksi teemaksi itselleni nou-
sikin juuri moninaisuus. Päällimmäiseksi mieleeni jäi 
ruotsin NMKY:n varapuheenjohtajan esittämä kysy-
mys siitä, miten voisimme kasvaa liikkeen monimuo-
toisuudessa niin, että ”kaikki johtavissa tehtävissä ole-
vat eivät näyttäisi samalta kuin minä”. 

Eräs ehkä dramaattisimmista sisäisen moninaisuu-
den kehityskuluista NNKY-liikkeen sisällä tapahtui 1900-luvun alkupuolen Yh-
dysvalloissa. NNKY-liikkeen synty Yhdysvalloissa sijoittuu juuri orjuuden kiel-
tämistä edeltäviin vuosiin. Kulttuurisesta ympäristöstä johtuen pohjoisamerik-
kalainen NNKY-liike oli yli sadan vuoden ajan jakaantunut ihonvärin mukaan. 
Vasta 1900-luvun puoliväliin tultaessa NNKY:n naisten sisaruus ylitti orjuutta-
misen tapakulttuurin luoneet raja-aidat. Tie aidosti moniulotteiseksi liikkeeksi 
oli kivinen ja mutkitteleva, mutta lopulta kuitenkin mahdollinen kulkea. 

Käsitys suomalaisesta yhteiskunnasta on pitkään ollut hy-
vin yksiulotteinen. Suomenniemen perinteinen kielellinen, ta-
pakulttuurinen ja katsomuksien moninaisuus jää helposti huo-
miotta. Yhdenmukaisuuden oletus on myös yhdenlainen ra-
ja-aita kuviteltujen ”meidän” ja ”muiden” välillä.

NNKY:ssä me olemme osa muuttuvaa, moniulotteis-
ta naisten liikettä. Aikaisempien sukupolvien esimerk-
ki velvoittaa meitä olemaan rohkeita ja tunnista-
maan ne raja-aidat, jotka tänä päivänä ehkäisevät 
meitä olemaan samaa, moninaista sisarpiiriä. 

Minna Hietamäki
Suomen NNKY-liiton 
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• Lehti ilmestyy: 18.4.

NN 3
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• Lehti ilmestyy: 26.9.

NN 4 
• Aineistopäivä: 24.10.
• Lehti ilmestyy: 28.11.

NNKY (Nuorten Naisten Kristil-
linen Yhdistys ry) on ekumeeni-
nen, monikulttuurinen ja kan-
sainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä 
naisia ja tyttöjä rohkaistaan koh-
taamaan erilaisuutta ja osallistu-
maan oman yhteisön toimintaan 
ja päätöksentekoon.

Liity jäseneksi
NNKY-yhdistyksissä voit harras-
taa, vaikuttaa, opiskella, ohjata 
kerhoja, järjestää tapahtumia, 
tehdä vapaaehtoistyötä, kantaa 
vastuuta tai tuoda toimintaan 
oman osaamisesi. Suomen NN-
KY-liiton luottamustehtävissä 
pääset vaikuttamaan naisten ja 
tyttöjen elämään liittyviin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin ja hy-
vinvointiin sekä osallistumaan 
kansainväliseen järjestöyhteis-
työhön. 

Jäsenetuja ovat muun muas-
sa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja 
jäsenalennukset Tunturikei-
miöllä Muoniossa sekä Hotelli 
Helkassa Helsingissä.

Lisätietoja:
Suomen NNKY-liitto 
  
nnky@ywca.fi 

www.ywca.fi 
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Antikainen (tutkija), Anna Liisa Karjalainen (Diakonia-
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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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Haastatteluun kiirehtii in-
nostunut nainen. “Mi-
racle Workers Collecti-
ve” toteuttaa tämän 
vuoden Venetsian tai-

debiennaalin Suomen Alvar Aalto - pa-
viljongin näyttelyn. Abdulkarim on 
mukana projektissa. 

Taide on yksi naisen toimintamuo-
doista yhteiskunnassa. 

– Taide liittyy meihin kaikkiin. Olen 
löytänyt siltä kentältä joustavia yhtei-
söjä ja tiloja, joissa voi jakaa maailmaan 
liittyviä kysymyksiä ja keinoja siitä mi-
ten voimme olla ihminen toinen toisil-
lemme.

Abdulkarim pohtii toisiinsa linkit-
tyviä aktivismin ja taiteen eroja. 

– Aktivismissa linja on yleensä suo-
ra ja mustavalkoinen. Taiteessa teet eh-
dotuksia ja yleisö lähtee niihin mukaan 
haluamallaan tavalla. Et saarnaa mut-
ta teet asioita näkyviksi. Taiteen avul-
la voi löytää pehmeämmän tavan olla 
yhdessä. 

Aamupäivän taidetapaaminen kir-
voittaa pohtimaan asiaa myös oman 
persoonan kautta. 

– Nuorempana minulla oli hyvin 
voimakas työväen identiteetti. Kävin 
näyttelyissä ja teatterissa, mutta oi-
keasti ajattelin, etteivät ne kuulu mi-
nulle. 

Ajatuksia räjäyttävä kokemus oli kui-
tenkin Sonya Lindforsin nykytanssi-
teos “Noir”. 

– Esitys kosketti minua syvältä. 
Teoksen sanomasta pystyin mustana 
naisena tunnistamaan monia tuttuja 
elementtejä. Ehkä se on muuttanut ta-
paani tarkastella taidetta. 

Ei on kaunis sana!
Maryan Abdulkarimille lähimmäisenrakkaus 
kumpuaa ympäröivien ihmisten huomioimisesta.

Yhä vielä Abdulkarim jyrisee taiteen 
saavuttamisen mahdollisuuksista. 

– Sivistysvaltiossa kuten Suomi, pi-
dän suurena epäkohtana sitä, ettei jo-
kaisella ole mahdollisuus päästä naut-
timaan taiteesta, olemaan osa sitä. Lu-
paus siitä, että taide kuuluu kaikille, ei 
ikävä kyllä toteudu. Pienituloisen on 
vaikea mennä teatteriin tai oopperaan. 
Se on vain tosiasia.

 
Oma valinta
Abdulkarim löytää monia mahdolli-
suuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Oi-
kean ammatin määritteleminen itselle 
tuntuu vain vaikealta. 

– Olen varmasti ensi kädessä kansa-
laisaktivisti, kirjoittaja ja puhuja. Mo-
nesti ominaisuudet, jotka tiukimmin 
liitetään minuun, eivät ole sellaisia, jot-
ka olen itse valinnut. 

Feminismi on kuitenkin ehdotto-
masti itse valittu tie. Se on työkalu, jol-
la pyritään tuomaan oikeudenmukai-

suutta ja yhdenvertaisuutta maail-
maan. 

– Ja kukapa ei haluaisi olla feminis-
ti tällaisessa edelleen hyvin patriarkaa-
lisessa yhteiskunnassa, huudahtaa Ab-
dulkarim.

Feminismi ei Abdulkarimille ole su-
kupuoleen sidottu asia – mutta se ku-
rottaa tähän päivään hyvinkin mennei-
den vuosikymmenien kautta. 

– Voimme miettiä 1960- ja 70-lu-
vuilla eläneitä naisia. Silloin tehtiin var-
masti toiminnassa ylilyöntejä, mutta ai-
na pitää ottaa huomioon ajankohta. 
Maailma oli silloin aivan toinen. 

Maryan Abdulkarim muistuttaa sii-
tä mitä naisen elämä oli silloin. Tämän 
päivän nuorempi sukupolvi ei tiedä sii-
tä mitään. 

– Mikä oli se tilanne, jossa naiset eli-
vät? Mikä mahdollisuus heillä oli itse-
määräämiseen? Silloin nainen ei saa-
nut edes päättää omasta ruumiistaan. 
Aiemmin miehet olivat jopa naisten 
holhoojia. 

– Vaikka sanot tahdon, sinun on oi-
keus sanoa ei, muistuttaa Abdulkarim.

Kaikkien feministi
Feministit ovat usein olleet ensimmäi-
seksi niitä, jotka sanovat - nyt riittää!

Eikä Abdulkarim luota vain yksittäi-
siin tekoihin vaan koko yhteiskunnan 
rakenteita on muutettava. 

– Valtarakenteilla tarkoitetaan mm. 
sitä, että valkoinen mies ei koskaan koe 
samaa kadulla kulkiessaan kuin esimer-
kiksi musta nainen. Se ei johdu sinus-
ta vaan jo osittain tiedostamattomasti 

NNKY lähellä

Ja kukapa ei 
haluaisi olla 
feministi tällaisessa 
edelleen hyvin 
patriarkaalisessa 
yhteiskunnassa.

Maryan 
Abdulkarim on 
mukana projektissa, 
joka toteuttaa tämän 
vuoden Venetsian 
taidebiennaalin 
Suomen Alvar Aalto 
-paviljongin näyttelyn. 
Taide kuuluu kaikille, 
mutta onko taide 
kaikkien ulottuvilla?
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Harva jakso Euroopan 
historiassa muodos-
taa niin mielenkiin-
toisen kuvakudel-
man kuin Tu-

dor-hallitsijasuvun aika Englannis-
sa. Henrik VIII:n vaimot ja tyttä-
ret ja erityisesti Elisabeth I:n (1533–
1603) aikakausi, ovat innoittaneet 
runsaasti kirjoja, tv-sarjoja ja eloku-
via, joita esitettiin Suomenkin tele-
visiossa jo 1970-luvun alussa.

Maria Stuart (1542–1587), Skot-
lannin kuningatar, on noussut hän-
kin viihdetaivaalle. Viime vuosina 
kaupallisilla kanavilla esitettiin hy-
vin löyhästi historiaan sidottu nuor-
tensarja ”Valtiatar”, joka painottui 
erityisesti Marian nuoruusvuosiin 
Ranskassa.  

Tähän jatkumoon on helmikuun 
alussa Suomessa ensi-iltansa saanut 
Josie Rourken ohjaama elokuva 
”Kaksi kuningatarta” eli ”Mary 
Queen of Scots”. Kuningatar Maria 
Stuartin (Saoirse Ronan) tarina pe-
rustuu historioitsija John Guyn tut-

tensä ja kylmäpäisyytensä pelasti hänet 
kuolemalta moneen otteeseen. Elisa- 
bethin asema valtaistuimella oli monen 
mielestä kyseenalainen, koska hänet oli 
lapsena julistettu äpäräksi. Naiseus ei 
tietenkään ollut avuksi.

Maria Stuart sen sijaan oli Henrik 
VIII:n sisaren Margaretin pojantytär 
eli kuningas Jaakko V:n tytär. Hän pe-
ri Skotlannin kruunun kuuden päivän 
vanhana. Hänet naitettiin Ranskan 
kruununperijälle. Leskeydyttyään Ma-
ria palasi Skotlantiin ja otti laillisen 
kruununsa. Mariaa vastassa olivat kui-
tenkin protestantit, heidän johdossaan 
presbyteerijohtaja John Knox, joka ei 
antanut arvoa naisille sen enempää 
kuin katolisille. Marian avioliitto lordi 
Darnleyn kanssa oli katastrofaalinen, 
mutta vallanperimys tuli turvatuksi 
poikalapsen kautta.

Elokuva Kaksi kuningatarta pyrkii 
feministiseen vastakkainasetteluun 
kahden historiallisesti samanaikaisen 
ja samalla saarella sijaitsevan valtakun-
nan valtiattaren suhteessa toisiinsa ja 
ympäröivään yhteiskuntaan. Tässä 

Kaksi kuningatarta – kaksi feministiä?
kimukseen vuodelta 2004. Guyn mu-
kaan Maria ei ollut heikko hallitsija, 
mutta hänellä oli monessa suhteessa 
erittäin huono tuuri, joka johti huonoi-
hin ratkaisuihin. 

Nainen ja valta on aina poikkeuksel-
linen yhdistelmä, joka on kautta histo-
rian herättänyt miehissä (ja naisissa-
kin) ristiriitaisia tunteita. Vaikka nai-
nen osoittaisi huomattavia hallitsijaky-
kyjä, perinnöllisissä monarkioissa on-
gelmaksi nousee viimeistään kruunun-
perimys. Kuningatar Elisabeth I:n 
(Margot Robbie) lapsettomuus on val-
takunnassa jatkuva huolenaihe. Elisa-
beth kieltäytyy yhtä johdonmukaisesti 
perillisen nimeämisestä kuin aviolii-
tosta. Hän tietää, että nämä kaksi sidet-
tä tekisivät hänestä entistä haavoittu-
vamman. Uhkia on riittämiin ilman-
kin. Ei vähiten Espanjan taholta, jossa 
kuumeisesti rakennetaan valtavaa so-
talaivastoa Englantia vastaan. 

Elisabeth itse koki rakkaudettoman 
ja vaarallisen lapsuuden ja nuoruuden, 
varsinkin isänsä Henrik VIII:n kuole-
man jälkeen. Hänen korkea älykkyy-

takana olevista asenteista. Nainen on 
silloin asetettu yleisesti hyväksyttyyn 
lokeroon. 

Feminismi ei tartu kuitenkaan vain 
naisten oloihin – eikä se ole vastavoi-
ma miehiä vastaan!

– Myös marginaalissa olevat mie-
het, kaikki syrjintää kokevat ihmiset 
tarvitsevat apua.  Esimerkiksi valkoi-
sen naisen on helpompi saada valtaa 
kuin valkoisen vammaisen miehen.

Abdulkarim kuitenkin muistuttaa, 
että kuuluminen ryhmään “Mies”, 
asettaa hänet jo lähtökohtaisesti 
omaan laatikkoonsa. 

– On asioita, kuten huorittelu, joi-
ta miehet eivät joudu kokemaan elä-
mässään. Heidän haavansa ovat jos-
sain muualla. 

Feminismissä Abdulkarim haluaa 
olla heikkojen puolella mihin tahan-
sa ryhmään he kuuluvatkin. 

– Taistelen niitä yhteiskunnan 
asenteita vastaan, jotka asettavat ih-
miset eriarvoiseen asemaan. 

– Kun pystymme purkamaan ra-
kenteita, pystymme myös kohtaa-
maan toinen toisemme tasavertaises-
ti. 

Ja tasavertaisia me kaikki lähtö-
kohtaisesti olemme – myös auttami-
sessa. Jokainen voi tehdä osansa yh-
teiseksi hyväksi. 

– Asioista voi ja pitääkin välillä 
suuttua, mutta aggression voi käyttää 
siihen, että tekee asioille jotakin. Ai-
na voi kirjoittaa, puhua, pyytää ihmi-
siä mukaan toimintaan. 

Abdulkarim sanoo edelleen usko-
vansa muutoksen mahdollisuuteen. 
Jos ei itse voi tarttua tehtäviin, voi ai-
na inspiroida muita. Itsensä väheksy-
minen on vastuun välttämistä. Teke-
mättömyys tuntuu hänestä turhaut-
tavalta. 

– Elämme demokraattisessa, va-
paassa yhteiskunnassa, jossa meillä 
on sanan- ja toiminnan vapaus. Aina 
voi edistää hyviä asioita. Parhaassa ta-
pauksessa saat samalla elämääsi upei-
ta kokemuksia ja tapaat uusia ihmi-
siä.

Maailman rajoilla
Abdulkariminin oma motivaatio läh-
tee toivosta jos lähimmäisen rakkau-
destakin. Maailmassa on paljon kau-
nista ja hyvää. Toivo on aina läsnä. 

Oman maailmanparannuksen 

matkansa Abdulkarim sanoo alka-
neen jo ennen hänen syntymäänsä. 
Hänelle ihmiskunnan aikajanat eivät 
mene pisteestä a pisteeseen ö. Elämä 
on jatkuvaa aaltoliikettä. 

– Ennen minua on jo tapahtunut 
paljon. Voimme muistella vaikka 
Minna Canthia ja hänen vaikutus-
taan suomalaisen naisen elämään. 
Hänen jälkeensä on vielä tullut luke-
maton määrä naisia ja miehiä, jotka 
ovat tehneet uskomatonta työtä kaik-
kien hyväksi lainsäädäntöön asti. Ne 
turvaavat nykypäivän oikeudet.

Elämän kiertokulussa Abdulkarim 
sanoo yrittävänsä antaa oman pät-
känsä hyödyksi maailmalle. 

Eikä keskustelussa voi ohittaa si-
tä, että Abdulkarim on itse yhteis-
kunnan marginaalissa, Somaliasta 
7-vuotiaana muuttanut musta mus-
limi nainen, joka lähes päivittäin tu-
lee kadulla huomatuksi ja huomau-
tetuksi. Vältellen hän sanoo koke-
vansa syrjintää. 

– Katuelämään on vain oppinut 
määrättyjä selviytymiskeinoja. On 
vaikea kuvitella sitä mitä ei itse ole 
koskaan elänyt. Todellisuuteni Suo-
messa on aina ollut tietynlaista. En 
tiedä mistään muusta. En tiedä miltä 
tuntuu olla näkymätön. 

Turvan ja rauhan Abdulkarim sa-
noo saavansa perheestään, ystävis-
tään ja kodistaan. Ja kuitenkin ajatus 
lähimmäisistä kurottaa sen ulkopuo-
lelle. Lähimmäisiä ovat kaikki ihmi-
set.

– Mietin miten omat valintani vai-
kuttavat muihin kanssakulkijoihin. 
Näen itseni yhteiskunnallisena toimi-
jana ja vaikuttajana, keskustelijana. 
Radikaaleinta lähimmäisen rakkaut-
ta on ottaa toiset ihmiset huomioon, 
sanoo Abdulkarim.

– Jos ei rakastaisi tätä yhteiskun-
taa missä elää, ei voisi olla toivoa, et-
tä asiat menevät parempaan suun-
taan. Yksikään aktivisti ei kykene te-
kemään työtä vihasta käsin. 

Ja naisena Maryan Abdulkarim 
kannustaa kaikkia naisia mitä hie-
noimmalla tavalla:

– Jokainen meistä on hyvä juuri 
sellaisena kuin on. Aina pitää ensi 
kädessä kääntää armelias katse it-
seään kohti. Silloin se vapauttaa mei-
tä ymmärtämään, auttamaan muita 
ja olemaan armollisia myös heitä 
kohtaan. 

Mari Vainio

... jatkuu edell. aukeamalta

Maria Stuart (Saiorse Ronan), skottien 
kuningatar, häviää elämässä mutta voittaa 
kuolemassa. Hänen poikansa nousee 
Elisabethin jälkeen valtaistuimelle, 
yhdistäen siten Englannin ja Skotlannin. 

Elisabeth I (Margot Robbie) pelaa 
taitavasti valtaistuinpeliä. Hän 
on jäänyt historiaan yhtenä 
kunnioitetuimmista hallitsijoista. 

1500-luvun kehyksessä repeilee myös 
kristikunnan murroskohta: katolisuus 
ja reformaatio. Pelko ja epäluulo kalva-
vat kuningattaria, jotka tuntevat mo-
net vaarat ja kruununperimyskiemurat. 
Lopulta Maria syöstään vallasta ja van-
gitaan Lochlevenin linnaan, josta hän 
pakenee ja tekee elämänsä kenties pa-
himman arviointivirheen: pakenee 
Englantiin. 

Elokuva on viihdyttävää katsottavaa, 
jos ei nipota historiallisen tarkkuuden 
kanssa liikaa. Naisten elokuvana sillä 
on oikeus naisnäkökulmaan. Feminis-
mi olisi kuitenkin ollut riittävä tasapai-
noiluharjoitus menneisyyden ja nykyi-
syyden kohtauspinnassa. On jokseen-
kin turhaa survoa mukaan muuta aja-
tusmaailmaa, etenkin historiallisten 
henkilöiden kustannuksella. 1500-lu-
vun monikulttuurista Eurooppaa olisi 
voinut kuvata uskottavamminkin. 

Päällimmäiseksi jäi tunne, että mies-
ten sotkuista seuraukset jäävät aina 
naisten kannettaviksi, usein mitä jul-
mimmalla tavalla.

Anne Lagerstedt 
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Mitä kuuluu tyttötyölle tä-
nään? 

– Tyttötyö on luonteel-
taan ennaltaehkäisevää. 

Tyttötyö on tavoitteellista ja kokonais-
valtaista toimintaa, jolla pyritään tuke-

NNKY:n tyttötyö

Tytöt voimaantuvat 
itsetuntemuksen avulla
Tyttötyön tekijänä Helsingin NNKY:llä on pitkä perinne, 
josta versoo uusia ideoita tähänkin päivään.

maan tyttöjen elämää. Tarjoamalla tur-
vallinen paikka, johon tyttö on terve-
tullut omana itsenään, luodaan vasta-
painoa koulunkäynnille ja arjelle koto-
na, kertoo Helsingin NNKY:n tyttötyön 
ohjaaja Henriikka Latvanen. 

– Sosiaalialan työn keskeinen arvo 
on jokaisen ihmisen yhtäläinen ihmis-
arvo. Opinnoissani painottui asiakkaan 
kuulluksi tuleminen, läsnäolo ja koh-
taaminen, Henriikka jatkaa. 

Näitä taitoja Henriikka on päässyt 

info
Rastilan Tyttöjen olohuoneen 
aukioloajat
 Tiistaisin klo 14–17 (5.–6.-lk)
 Keskiviikkoisin klo 15–18 (7.–9.-lk)
 Lisäksi kevään teemaperjantait 

8.3. ja 12.4. 

Pienryhmät
 Ilmaisuryhmä maanantaisin 

klo 16–18 Seikkailutalolla
 Pilotti-ryhmä torstaisin klo 15–17 

Tyttöjen olohuoneella
 Seiskaluokkalaisten ryhmä 

torstaisin klo 16–18 
Seikkailutalolla

Facebook: Tyttöjen olohuone
Instagram: @tyttojenolohuone

Tytöille tarvitaan yhteiskunnassamme maksuttomia matalan kynnyksen paikkoja, jois-
sa he voivat harrastaa tai vain olla. NNKY-liike tekee hyvää työtä tukemalla eri-ikäi-
siä ja eritaustaisia tyttöjä ja naisia vertaistoiminnalla.

Helsingin NNKY:n tyttötyön johtaja 
Tanja Rajala (vas), vapaaehtois-
toiminnan vastaava ohjaaja Tuula 
Ylänne, tyttötyön vastaava ohjaaja 
Nana Stenius ja tyttötyön ohjaaja 
Henriikka Latvanen luovat turvallisia 
tiloja ja tapahtumia tytöille.

käyttämään myös nykyisessä NN-
KY-työssään, jossa aloitti viime syksy-
nä,  heti valmistuttuaan Laurea AMK:n 
luovan opintopolun sosionomi -linjal-
ta. Harjoitteluja hän teki muun muas-
sa A-Klinikka Oy:n päihdesairaalas-
sa ja Helsingin kaupungin lastensuo-
jelussa.

Itsetuntemusta 
ja tunnetaitoja
Tyttötyöllä vahvistetaan tyttöjen omia 
voimavaroja muun muassa kehittämäl-
lä heidän itsetuntemustaan ja tunne-
taitojaan. Tyttötyössä huomioidaan jo-
kainen tyttö yksilönä ja otetaan huo-
mioon hänen tarpeensa ja näkemyk-
sensä. Tyttöjen olohuoneessa voi vaik-
kapa pelata lautapelejä, askarrella, kok-
kailla, tehdä läksyjä tai ihan vain viet-
tää aikaa hyvässä seurassa. 

– Keskeisenä työkaluna käytämme 
vuorovaikutusta. Ammattirooli ei saa 
muodostua esteeksi kohtaamiselle. Sii-
nä ei voi käyttää ennalta opeteltua kaa-
vaa vaan ollaan ennen kaikkea ihmise-

nä ihmiselle. Pyrimme vahvistamaan 
tyttöjen keskinäistä vuorovaikutusta, 
jolloin tyttöjen keskinäiset vertaissuh-
teet ovat parasta tukea heille. Aikuisia 
tarvitaan kuulemaan ja kohtaamaan 
tyttöjä sekä olemaan läsnä juuri heitä 
varten. Joskus voi myös tulla pieniä rii-
toja, joiden ratkomiseen tarvitaan ai-
kuisen apua, Latvanen toteaa.

Kouluyhteistyötä 
ja ilmaisutyöryhmiä
– Syksyllä alkanut kouluyhteistyö etsii 
vielä muotojaan ja juurruttamista. Hel-
singin NNKY:n työntekijät järjestävät 
koululla välituntitoimintaa, Henriikka 
kertoo työstään. Erityisen mieluisa työ-
tehtävä hänelle on tammikuussa aloit-
tanut uusi ilmaisuryhmä, jossa hän pää-
see käyttämään luovia menetelmiä ku-
ten draamapedagogiikkaa.

 Henriikka Latvanen näkee tyttöjen 
ja naisen aseman yhteiskunnassamme 
pääsääntöisesti varsin hyvänä. Suurin 
osa tytöistä voi hyvin.

– Totta kai on epätasa-arvoa, mutta 
siitä onneksi puhutaan nykyään enem-
män ja asiat menevät parempaan suun-
taan.

– Mielestäni tytöille tarvitaan yh-
teiskunnassamme maksuttomia mata-
lan kynnyksen paikkoja, joissa he voi-
vat harrastaa tai vain olla. NNKY-liike 

”Olen oppinut 
ottamaan muita 
enemmän huomioon.”
”Käyn Tyttöjen 
olohuoneessa, koska 
siellä on kiva olla 
ja siellä saa olla 
oma itsensä.”
”Ryhmässä on ollut 
tärkeää toisten 
hyväksyminen.”

... jatkuu seur. sivulla
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Maahanmuuttajatyön 
seuraava askel Oulun 
NNKY:ssä on naisten 
identiteetin vahvistaminen.

Oulun NNKY:ssä on teh-
ty monikulttuurista 
työtä naisten ja perhei-
den parissa jo liki kah-
denkymmenen vuoden 

ajan. Toimintaympäristö on muuttunut 
sinä aikana paljon, ja toimintatavat sen 
mukana. Mutta jokin perusvire on kui-
tenkin säilynyt samana. Se liittyy ihmi-
sen kohtaamiseen ja kunnioittamiseen.

Tällä hetkellä Oulun NNKY:ssä mo-
nikulttuurisuustyössä mietitään ja ko-
keillaan asioita, jotka nousevat Voima-
siskot-toimintamallista ja sen materi-
aalista. Miten voisimme tavoittaa maa-
hanmuuttajataustaisia naisia tämän 
toiminnan kautta? Kuinka paikoin run-
sas ja monisävyinen Voimasiskot-ma-
teriaali tulisi ymmärretyksi myös niil-

Monikulttuuriset 
Voimasiskot

le naisille, joiden äidinkieli ei ole suo-
mi eikä suomalainen yhteiskunta ole 
ollut lapsuuden kasvuympäristö? 

Tekemisestä 
kohti keskustelua
Monikulttuurisen Voimasiskot -työn 
tavoitteena on koota yhteen naisia, jot-
ka ovat jo jonkin aikaa asuneet Suomes-
sa, puhuvat auttavasti suomen kieltä ja 
joilla on halu pohtia yhdessä toisten 
kanssa, millaista on asua ja elää naise-
na tässä maassa. Tavoitteena on nais-
ten identiteetin vahvistaminen. Kotout-
tamisen jälkeen naiset tarvitsevat apua 
ja tukea monella tavalla. Voimasis-
kot-toiminta antaa heille uusia työka-
luja kohdata elämässä eteen tulevia 
haasteita.

Työ on aluillaan, eikä vielä tiedetä, 
miten naiset ottavat vastaan tämän uu-
den tavan toimia.

Oulun NNKY:ssä on pitkään tehty 
monikulttuurista työtä niin, että nai-
sia on kohdattu tekemisen kautta. Mei-
dän naisten kerhossa ohjelma on aina 

sisältänyt askartelua, käsitöitä, jump-
paa, leivontaa tai kielen opiskelua, har-
voin pelkästään keskustelua.

Tarve jakaa 
ajatuksiaan
Nyt haasteena on ottaa askel eteenpäin. 
Myös maahanmuuttajataustaisen nai-
sen on saatava pohtia oman elämänsä 
polkua, millaisia tunteita elämän isot 
muutokset ovat hänessä herättäneet, 
mistä hän unelmoi, mitä asioita pelkää. 
Usein mietimme liikaa sitä, etteivät eri 
kulttuuritaustoista tulevat naiset halua 
jakaa ajatuksiaan toisten kanssa. Se on 
turha pelko. Jos kohtaamme nämä nai-
set aidosti ja kunnioittaen, luomme tur-
vallisen ja luottavaisen ilmapiirin. He 
haluavat kertoa omasta elämästään ja 
omista ajatuksistaan. Me haluamme 
kuunnella, tehdä asioita näkyviksi ja sii-
nä samalla oppia. Voimasiskot-toimin-
ta antaa tähän hyvän alustan.

Maarit Peltoniemi
toiminnanohjaaja

Oulun NNKY

– Tärkeää on tavata ystäviä ja saada puhua suomea, sanovat Lydmila Dzadzamia (oik.), Aino Velikainen, Michiko Mizuta, Laura 
Määttä-Niccolai ja Auli Piira, jotka muiden mukana osallistuvat viikoittain Oulun NNKY:n monikulttuuriseen naisten kerhoon.

tekee hyvää työtä tukemalla 
eri-ikäisiä ja eritaustaisia tyttö-
jä ja naisia vertaistoiminnalla, 
Henriikka kiittää. Tärkeää on 
myös vahvistaa tyttöjen kuul-
luksi tulemista ja antaa myös esi-
kuvia matkalla naiseuteen.

Tyttötyön 
tulevaisuus
Katri Jussila on luotsannut yh-
distyksen puheenjohtajana 
Vuosaaren alueen tyttötyötä 
koko Debora-hankkeen ajan, 
jolloin luotiin perusta Tyttöjen 
olohuoneelle. Mitä tulevaisuu-
dessa, Katri? 

– Nyt kun on luotu ja kehitet-
ty turvallisen tilan malli yhdel-
le alueelle, toimintaa voisi laa-
jentaa muualle Helsinkiin sekä 
muihin NNKY:n paikallisyhdis-
tyksiin vastaamaan näiden aluei-
den tarpeisiin. Kulttuurien mo-
ninaisuus on tullut jäädäkseen. 
Tarve tämän huomioivalle tyt-
tö- ja naistoiminnalle on monil-
la paikkakunnilla. 

Liiton hallituksen jäsenenä 
Katri Jussila näkee, että tyttö-
työssä korostuu tyttöjen sosiaa-
lisen pääoman ja johtajuuden 
vahvistaminen, mikä noudatte-
lee myös NNKY-liiton uutta 
strategiaa. 

Leena Vilkka
toiminnanjohtaja
Helsingin NNKY

”Voi tutustua 
muihin ihmisiin.”
”Heti ekalla kerralla 
tykkäsin ja menin 
sinne joka kerta 
sen jälkeen.”

... jatkuu edell. sivulta

Helsingin NNKY:n 
tyttötyön historiaa

Suomalaisen tyttökoulun johtajatar 
Ottilia Stenbäck toimi yhdistyksen 
ensimmäisenä puheenjohtajana vuo-

sina 1896–1902. Näinä vuosina autettiin 
huono-osaisia, huolehdittiin henkisestä ja 
hengellisestä kasvusta luomalla turvalliset 
olosuhteet maalta kaupunkiin muuttaneil-
le tytöille ja naisille. Vaasankadulla toimi 
heille täysihoitola. Mielekästä päivittäistä 
tekemistä tarjosi liikunta, kuorot, kerhot, 
pyhäkoulut, tyttöleirit ja tyttöpartiot. 

 Tyttökoti toimi Franzeninkadulla kodit-
tomille tytöille vuosina 1927–1944 ja 
vierasmaja vuosina 1945–1968. 

 ”Avain ammattiin” -tempauksella vuon-
na 1978 yhdistyksen nuorisokerhot ke-
räsivät kuudelle pakolaisnuorelle sti-
pendit. 

  Ten Sing (teinit laulavat) toiminta 
kantautui 1970-luvulla Suomeen, ta-
voitteena innostaa ja rohkaista nuo-
ria esiintymään. Ohjelmien suun-
nittelun ja luomisen hoitivat NN-
KY-nuoret itse. 

 Yhdistyksen babysittertoimintaa 
vuosina 1967–1991 hoitivat tei-
ni-ikäiset tytöt, jotka koulutettiin 
tähän tehtävään.

  Saara-toiminta jalkautui 1990-lu-
vulla Helsingin NNKY:hyn tavoit-
teena tyttöjen ja naisten ilo, rohkeus 
ja vapaus. 

  Helmi-tyttötyö käynnistyi vuonna 
2006. Helsingin NNKY:n tyttöryh-
mät kokoontuivat kerran viikossa 
koulutetun ohjaajan johdolla. Ta-
voitteena oli vahvistaa tyttöjen iden-

Liikuntakasvatusta

Babysittertoimintaa

Ten sing -kurssi

titeettiä, itseluottamusta ja kehon-
kuvaa. Tyttöryhmän ohjaajat olivat 
itsekin tyttöjä, mieluiten 20 ja risat, 
jolloin he olivat vertaisia, mutta saa-
neet jo hieman etäisyyttä omaan 
teini-ikäänsä. 

  Tyttöjen Tupa -hanke (2011–2014) 
käynnistettiin Helmi-tyttötyön 
pohjalta. Päätavoitteena oli tukea 
Vuosaaren alueella asuvia 7–13 
-vuotiaita eri kulttuureista tulevia 
tyttöjä. Avoimissa tyttökerhoissa 
painotettiin uusien ystävyyssuhtei-
den muodostumista erilaisten toi-
minnallisten harjoitusten avulla se-
kä luomalla ryhmistä mahdollisim-
man turvallisia. 

  Debora-hanke rakentui Tyttöjen Tu-
pa -hankkeen perustalle 2015–2017. 
Raha-automaattiyhdistykseltä (ny-
kyisin STEA) saatu avustus mahdol-
listi huoneiston vuokraamisen Ras-
tilasta. Tytöt saivat oman avoimen 
olohuoneensa, millaiseksi toiminta 
on tänä päivänä vakiintunut. Tyttö-
jen olohuone on turvallinen tila, jo-
hon on luotu läsnäoleva, kohtaava ja 
välittävä ilmapiiri, jossa jokainen tyt-
tö saa olla sellainen kuin hän on. 

Leena Vilkka
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atkaan kirpeänä 
ja aurinkoisena 
talvipäivänä Hel-
singin Kontu-
laan. Asumisyk-
sikkö Kilpolan 

ovesta ei mennä sisään niin vain. Mi-
nun on kerrottava ovipuhelimeen, ku-
ka olen ja millä asialla. Oven tulee avaa-
man vastaava sosiaalityöntekijä Oluwa-
kemi ”Olukemi” Ariyo, entiseltä ni-
meltään Oguntuyi, jona hänet NN-
KY:ssä olemme tulleet tuntemaan. 

Vaihdamme kuulumisia Ariyon 
viihtyisässä toimistossa. Hän meni 
naimisiin vuonna 2015 helsinkiläisen 
miehen kanssa. Välillä hän on ehtinyt 
käydä Nigeriassa perhettään tervehti-
mässä. Viime vuonna hänen isänsä 
täytti 90 vuotta, jota tietenkin juhlit-
tiin perusteellisesti.

Lähisuhdeväkivaltaan apua
Oluwakemi Ariyo siis johtaa tällä het-
kellä Pääkaupungin turvakoti ry:n Asu-
misyksikkö Kilpolaa. Toisin kuin lyhyen 
oleskelun tarjoavat turvakodit, asumi-
syksikkö on tarkoitettu perhe- ja lähi-
suhdeväkivaltaa kohdanneiden pitkä-
aikaisemmaksi turva- ja harkintapai-
kaksi. Kilpolassa on 18 pientä asuntoa, 
joissa asiakkaat voivat asua tuetusti ja 
työstää asioitaan rauhassa.

– Lähisuhdeväkivalta yksikössä voi 
jutella väkivaltatyön asiantuntijoiden 
kanssa erilaisista vaihtoehdoista ja 
käydä läpi asioita yksilö-, pari- ja per-
hetapaamisissa. Keskustelemme vii-
koittain siitä, miten tästä eteenpäin. 
Asiakkaiden asia on päättää, ottavat-
ko he avioeron, vai voidaanko tilanne 
muuttaa turvalliseksi, jotta perhe voi-
si jatkaa elämää yhdessä, Ariyo ker-
too.

Vapaaehtoistyö 
on myös johtajakoulutusta
Yhdistykset voivat tarjota puitteet ihmisten erilaisille näyille ja  
tavoitteille. Työ maahanmuuttajien, lasten ja väkivaltaa kohdanneiden 
parissa tarjoaa tilaisuuksia löytää oma näky ja johtajuus.

Gradusta käytäntöön
Vapaaehtoistyö NNKY:ssä tarjosi 
Oluwakemi Ariyolle mitä parhainta joh-
tajakokemusta, jonka ansiosta hän on 
nyt johtavassa asemassa myös työelä-
mässään. Vastaavan sosiaalityöntekijän 
paikka oli puoli vuotta haussa, sillä vaa-
timuksina olivat kokemus maahanmuut-
tajista, englannin taito ja johtotason so-
siaalityö. Ariyo täytti kaikki vaatimuk-
set ja on nyt työskennellyt Kilpolassa 
johtavana sosiaalityöntekijänä elokuus-
ta 2017. 

Kaikki alkoi siitä, kun Oluwakemi 
Ariyo opiskeli Suomeen tultuaan Joen-
suun yliopistossa sosiologiksi ja teki 
pro-gradu -työtään maahanmuuttaja-
naisten sopeutumiskeinoista. Hän pa-
ni opin käytäntöön ja ideoi ystävänsä 
kanssa kansainvälisen kohtaamispai-
kan Joensuuhun. Paikan nimeksi an-
nettiin Aurora, ja sen hallinnoija oli 
Pohjois-Karjalan kuntayhtymä.

– Maahanmuuttajien kotoutumiseen 
vaikuttaa valtavasti se, että heillä on jo-
tain tekemistä ja yhteyksiä toisiin suo-
malaisiin. Kun tein graduani, selvitin, 
kuinka tätä integroitumista tehdään. 
En silloin tiennyt Helsingissä olevasta 
Kaisa-keskuksesta. Ajattelin, että Joen-
suussa olisi hyvä olla verkosto, joka tar-
joaisi erilaisia palveluja ja mahdolli-

suuksia maahanmuuttajille. Suomen 
Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri läh-
ti mukaan hankkeeseen summalla, jol-
la pääsimme alkuun, Ariyo kertoo. 

NNKY:stä työtoveri
–  Otin Joensuun NNKY:n avulla yh-
teyttä NNKY-liittoon, ja liitosta Auro-
ralle myönnettiin 10 000 markkaa, jo-
ka oli tosi iso raha. Aurora-projekti laa-
jeni vielä lisää, kun Kelan pääjohtaja El-
li Aaltonen innostui hankkeesta, myö-
hemmin myös paikallinen TE-keskus. 
Ajatusta piti erinomaisena myös polii-
si rikosylikomisario Erkki Kanerva. 

– Aurorasta muodostui minulle oi-
kea työ- ja harjoittelupaikka. Keskus oli 
fyysinen kohtaamispaikka, jossa maa-
hanmuuttajille oli tarjolla ohjausta suo-
men kielen koulutukseen sekä harras-
tustoimintaan, mm. paikallisiin urhei-
luseuroihin. Minusta kotoutuminen ei 
voi tapahtua ilman yhteyttä kantasuo-
malaisiin, Oluwakemi Ariyo vakuuttaa.

– Projekti kesti viisi vuotta, jonka 
jälkeen Joensuun NNKY aloitti vastaa-
vanlaisen,  Rosolli-projektin, joka kes-
ti kuusi vuotta. Olin projektin vapaa-
ehtoinen johtaja, Ariyo selostaa.

Hallintoa oppimassa 
NNKY:ssä
Oluwakemi Ariyo oppi johtajuutta NN-
KY:ssä toimimalla aktiivisesti Suomen 
NNKY-liiton hallituksen jäsenenä ja 
myös varapuheenjohtajana useita vuo-
sia (2000–2005 ja 2012–2013). Sitten 
hän jatkoi Helsingin NNKY:n johto-
kunnassa 2014–2016, ollen mukana 
mm. Helsingin NNKY:n Tyttöjen tu-
van muodonmuutoksessa Debora- 
hankkeeksi ja Kamalien äitien® ohjaus-
ryhmässä.

Oluwakemi ”Olukemi” 
Ariyo, entiseltä, meille 
tutulta nimeltään 
Oguntuyi on kiitollinen 
NNKY:ssä oppimastaan 
hallituskokemuksesta. 
Tarmokas ja rohkea 
omatoimisuus on 
vienyt hänet pitkälle.

... jatkuu seur. aukeamalla
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Tähän kysymykseen 
joutuvat ottamaan 
kantaa Maahan-
muuttoviraston vir-
kailijat, kun turva-
paikkahakemusten 
perusteena on 

kääntyminen kristityksi.
Pappi ja bussinkuljettaja päätyivät 

yhtaikaa taivaan portille. Pappi ohjat-
tiin ”alakertaan” ja kuljettaja päästet-
tiin taivaaseen. Järkyttynyt pappi kysyi, 
miksi juuri hänet hylättiin. Pyhä Pieta-
ri vastasi: Kun kuljettaja ajoi, kaikki ru-
koilivat, kun sinä saarnasit, kaikki nuk-
kuivat.

Helsingin ortodoksisen kirkon kan-
sainvälisen työn pastori Teemu Toivo-
sen kertoma vitsi kuvastaa, millaisia 
käsityksiä ihmisillä saattaa olla kristin-
uskon perusteista. Voiko virkamies tai 
juristi tietää esimerkiksi pappia parem-
min, kuka on oikeasti uskossa?

Monissa maissa, kuten Afganista-
nissa, Iranissa ja Irakissa, islamista luo-
pumisesta voi seurata vainoa ja jopa 
kuolema. Siksi joudutaan arvioimaan 
yksilöllisesti kääntymyksen aitous ja 
suojelun tarve. Mutta voiko luotettavaa 
arviota tehdä asiassa, jonka vain Juma-
la voi tietää varmasti.

Papin todistus 
uskosta ei kelpaa
Maailman joka yhdeksättä kristittyä 
vainotaan uskonsa vuoksi. 245 miljoo-
naa kristittyä asuu maassa, jossa riski 
joutua vainotuksi uskonnon vuoksi on 
erittäin suuri. Kulttuurissa, jossa us-
konto on läsnä aivan kaikessa, on val-
tava riski kääntyä toiseen uskontoon – 
ja aivan erityisesti kristinuskoon. Esi-
merkiksi muslimimaailmassa usko ei 
todellakaan ole yksityisasia. 

Moni muslimi on pettynyt islamiin. 
Kristinuskon rakkaudellisuus vetää 
puoleen. Myös Jeesuksesta nähdyt unet 
voivat johtaa kääntymiseen, sillä mus-
limit ottavat unet vakavasti.

Jos kristityksi kääntyneelle turva-
paikanhakijalle ei heltiä myöntävää 
turvapaikkapäätöstä, ja palautus kris-
tittyjä vainoavaan lähtömaahan on 

Uskon määrä puntarissa

Kristityiltä turva-
paikanhakijoilta
vaaditaan enemmän 
kuin muilta. Miten voi
mitata ihmisen uskoa? 

edessä, mikä häntä odottaa? Papin to-
distus turvapaikanhakijan uskon ai-
toudesta ei kelpaa viranomaiselle. 

Migrin haaste
Maahanmuuttoviraston (Migri) tehtävä 
ei ole kadehdittava. Epäilys aidosta kään-
tymyksestä voi olla aiheellinen, sillä mel-
kein aina kristinuskoon kääntymiseen 
vetoavat ovat jo ainakin kerran kieltei-
sen turvapaikkapäätöksen saaneita. 

Seurakunnassa kristityt maahan-
muuttajat ja turvapaikanhakijat ovat 
huolissaan mahdollisista valekäänty-
neistä. Siksi entisiä muslimeja ei usein 
haluta seurakuntaan, vaan heillä voi ol-
la omat ryhmänsä. 

Valtion vaatimukset 
uskolle ovat ylimitoitettuja
Noin 700 turvapaikanhakijaa odottaa 
Migrin haastattelua. Tilanne on haas-
tava, sillä vastakkain ovat korkeasti 
koulutetut virkailijat ja usein kouluja 
käymättömät ja jopa lukutaidottomat 
hakijat. Monet kysymykset ovat vaikei-
ta – sadan kohdan kysymyslista on pai-
koin vaativa jopa teologille. Hakijan oli-
si hallittava sujuvasti teologiset termit 
ja kristinuskon dogmatiikka. 

Usein kuitenkin myös hienosti hal-
littu kristinoppi herättää viranomaisis-
sa epäluuloja. Miten kristinusko näkyy 
tekoina, he kysyvät, vaikka kristinusko 
perustuu uskoon, ei tekoihin. Turvapai-

kanhakijoilta vaaditaan enemmän kuin 
muilta. 

– Eräs turvapaikanhaussa hylätty 
kertoi, että hän oli palautteen mukaan 
kertonut uskostaan liian pinnallisesti. 
Hän nimittäin perusteli uskonsa sano-
malla vain, että hän uskoo, että Jeesus 
on Jumala Poika. Tämän syvemmin ei 
voi uskostaan kertoa, toteaa Malmin ev.
lut. seurakunnan kansainvälisen työn 
sihteeri Minna-Sisko Mäkilä. 

Kastetta ei saa 
automaattisesti
Kun Helsingin Saalem-seurakunnan 
arabityön pastori Muayad Namrood 
lähti Irakista, siellä oli kaksi miljoonaa 
kristittyä. – Nyt Irakissa on kova kris-
tittyjen vaino. Islam kulkee suvussa. 
Siksi käännynnäinen ei jätä vain uskon-
toa, vaan ihan kaiken, Namrood ker-
too.

– Kristityksi kääntyminen vaatii pal-
jon. Islamin henki on vahva ja se vetää 
voimakkaasti takaisin. Kristityt joutu-
vat kestämään omassa yhteisössään 
pilkkaa, väkivaltaa ja hylkäystä, kertoo 
Jaana Koivunen Espoon vapaaseura-
kunnasta.

Seurakunnissa kasteopetukseen tul-
leiden ja kastetta haluavien arvioimi-
nen ei ole läpihuutojuttu.

– Kenellekään ei luvata etukäteen 
kastepäivää, muutoin he jättävät opis-
kelunsa kesken. Kasteopetusta anne-
taan kaikille halukkaille 20–60 tun-
tia. Tärkeintä hakijalle on omaksua 
henkilökohtainen usko ja taito hakea 
Raamatusta lohdutusta ja vahvistusta. 
Lisäksi vaaditaan harkinta-aika. Kas-
tetta haluavan on ymmärrettävä, mi-
tä uskon vaihdos merkitsee. Musli-
miyhteisössä kristityksi kääntynyt on 
aina hengenvaarassa, Minna-Sisko 
Mäkilä toteaa.

Anne Lagerstedt

Lähde: Uskon aitouden arviointi – 
puheenvuoroja eri kirkkokunnista. 
SEN:n seminaari 22.11.2018 
kristittyjen turvapaikanhakijoiden 
tilanteesta Suomessa.

Moni muslimi on 
pettynyt islamiin. 
Kristinuskon 
rakkaudellisuus 
vetää puoleen. 

– NNKY:läisille olen sanonut, et-
tä olen oppinut johtamista NNKY:n 
vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoi-
sena et vain anna, vaan opit paljon. 
Autamme toinen toisiamme. 

–  Sydämessäni olen kiitollinen 
Jumalalle, että olen saanut toimia 
NNKY:ssä monin tavoin. Olen saa-
nut niin paljon, toivon antavani jo-
tain takaisin. Rohkeus ja kaikki saa-
vutukset tulevat Jumalalta. Kun 
ryhtyy johonkin Jumalan Henges-
sä, resurssit tulevat perässä. Auro-
ran aika oli ihme, kun niin vaiku-
tusvaltaiset ihmiset kiinnostuivat 
hankkeesta. En toiminut yksin, vaan 
Jumalan voimassa, Oluwakemi 
Ariyo kiittää.

Yhdessä voimme enemmän!
– Vanhustyössä olisi paljon vapaaeh-
toistyön mahdollisuutta, Oluwakemi 
Ariyo pohtii. Monien vanhusten yk-
sinäisyys on kauhistuttavaa. Heillä 
voi olla jopa hallusinaatioita, joissa he 
kuvittelevat itselleen seuraa. Halusin 
ryhtyä vapaaehtoiseksi, olemaan läs-
nä vanhuksille. Mutta vaatimuksena 
oli kuusi suosittelijaa eri tahoilta. Ym-
märrän turvallisuusvaatimukset, 
mutta minusta kuusi on liikaa, Ariyo 
toteaa ja pudistaa päätään.

–  NNKY:n Kamalat äidit on hie-
no hanke, mutta apua kaivataan 
muissakin yhteyksissä. Yhteiskun-
nassa on monenlaista hätää vauvas-
ta vanhuksiin. Välissä vielä on ai-
kuisia erilaisissa elämäntilanteissa. 
Mieleeni tulevat erityisesti uupu-
neet pikkulasten äidit. 

Väsyneet äidit
– Esimerkiksi Englannissa 90 pro-
senttia perheistä, joissa on vammai-
sia tai erittäin haastavia pieniä lap-
sia, on vaarassa ajautua avioeroon 
raskaan ajan takia. Alle kaksivuoti-
aiden lasten vanhempien avioero-
riski on suuri, jos he eivät saa ulko-
puolista tukea.

– Minusta on hienoa, että esi-
merkiksi Vallilan kirkkoon voi men-
nä lasten kanssa ja jättää heidät lap-
senvahdille, jotta äiti voi sillä aikaa 
mennä pitkäkseen kirkon penkille 
ja nukkua. Tällainen apu ei maksa 
paljon, mutta sillä on valtava vaiku-
tus, joka pitää ihmisen ehjänä, Ariyo 
muistuttaa. 

Anne Lagerstedt

... jatkuu edell. aukeamalta
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 Ylen toimittaja testasi, miten kehu-
malla voi levittää ympärilleen paljon 
hyvää oloa ja muuttua itsekin. Kehumi-
nen ei ole meille suomalaisille miten-
kään itsestään selvää, saati helppoa. Ku-
ten ei ole kehujen vastaanottaminen-
kaan. 

Toimittajan kolmen päivän kehutes-
tin yhtenä lopputulemana oli, miten 
pienellä kehulla voi olla suuria vaiku-
tuksia. Toisen kehuminen ei ole itseltä 
pois, vaan päinvastoin antaa myös it-
selle hyvän mielen. Kehujen antaminen 
ja saaminen parantaa itsetuntoa ja saa 
olon tuntumaan mukavalta. Tekee mie-
li kehua lisää.

Kuinka ihanaa olisikaan saada nuo-
relta positiivisia sanoja haukkujen si-
jaan. Nuoruudessa tunteet ovat voi-

makkaita ja nuori reagoi negatiivisesti 
monessa kohdassa. Tunteita ei ehkä 
osata tunnistaa ja isot tunteet aiheut-
tavat isoja sanoja – valitettavan usein 
juuri ne miinusmerkkiset tunteet nä-
kyvät ja kuuluvat. Tästä huolimatta, 
vaikka ei aina niin mieli tekisikään, oli-
si hyvä muistaa kehua nuorta silloin 
kun on aihetta kehuun. Näin tulemme 
vahvistaneeksi nuoren terveen itsetun-
non kehittymistä ja annamme mallin 
positiivisen palautteen antamisesta.

Mutta kuka kehuisi äitiä? Miten hy-
vä ja ihana äiti oletkaan, juuri tuollai-
sena. 

Kunpa muistaisimme kehua toinen 
toisiamme!

Kamalat äidit -vertaisryhmissä 
kuunnellaan ja kuullaan. Nostetaan, ke-

hutaan, kannustetaan. Vertaistuki kan-
nattelee ja vertaisilta saa voimaa jaksaa, 
vaikka kotona ei kehuja kuulisikaan. 
Jaksamisen kannalta ratkaisevan kehun 
voi kuulla ryhmässä toisilta kamalilta 
äideiltä. Täydellistä äitiä ei olekaan, riit-
tävän hyvä riittää, sinä riität. Ryhmäs-
sä voidaan vertaisten kesken yhdessä 
huokaista, että murrosikä kaikkine kar-
jumisineen on vaihe, joka menee ohi, 
ennemmin tai myöhemmin.

Vaula Hacklin
Kamalat äidit®-koordinaattori

Lähde: “Kehut kolme päivää kaikkea 
mikä liikkuu ja elämäsi muuttuu!” – 
Näin väitti psykologi ja toimittaja testasi 
– molemmat yllättyivät. 13.1.2019. 
Mari Kahila. https://bit.ly/2Mm0mil

Kehu äiti päivässä

Helsingin NNKY on menettänyt yh-
den monivuotisen aktiivin johtokun-
tansa jäsenen, vaatesuunnittelun opet-
tajan Marika Karttusen. Kun Marika 
nuorena asui Lahdessa, hän toimi Lah-
den NNKY:n puheenjohtajana. Helsin-
gissä hän ehti olla 30 vuotta HNNKY:s-
sä ideoimassa ja toteuttamassa erilai-
sia askartelukursseja ja ompelutyöpa-
jan. Positiivisena ihmisenä hän osasi 
kohdata jokaisen osallistujan.

1990-luvun laman aikana ompelu-
työpaja toteutettiin lähinnä nuorille 
työttömille äideille, mutta siitä kehit-
tyi myöhemmin eri ikäisten naisten yh-
teinen kohtaamispaikka ”torstaitupa”. 
Kaikki elämän ilot ja surut jaettiin om-
pelun ohella.

In memoriam Marika Karttunen (1956–2018)

Marika oli kielitaitoinen ja ulkomail-
lakin asuneena hän oli kiinnostunut 
kansainvälisestä NNKY-toiminnasta ja 
sen kehittämisestä Suomessa.

Vielä viimeisenä viikkonaan vaka-
van sairauden uuvuttama Marika oli 
sanonut aviomiehelleen, että olen saa-
nut elää hyvän elämän. Me Helsingin 
NNKY:ssä olemme kiitollisia, että 
saimme tuntea Marikan, ja hänen ihail-
tavan toimintansa yhdistyksessämme. 
Marika siunattiin 21.12.2018.

Marikaa ja hänen perhettään muis-
taen sekä Marikan NNKY-toimintaa 
kunnioittaen,

Aila Niinikoski
Yksi HNNKY:n entisistä 

puheenjohtajista

Murrosikäisten nuorten äideille ei saavista 
kaatamalla kehuja satele. Palaute nuoren suunnalta 
saattaa olla usein vähemmän mairittelevaa ja 
suorastaan itsetuntoa polkevaa. Jatkuvaan 
negatiiviseen kommentointiin alkaa pahimmillaan 
itsekin uskoa – olenko todella näin kamala äiti?

Laila Nieminen esittelee Uskalla Unelmoida -kerhon 
”Kalevala ja suomalainen mytologia” -nukkenäyttelyä, 
jonka avajaiset olivat osa juhlaa. Lailan teoksen 
sisällä syttyy valo, kun nostaa läppää.

Joensuun NNKY 
syntyi Martan ja Marian työnjatkajaksi

Joensuun NNKY juhli 115-vuotisjuhlaansa 22.11.2018 yhdistyksen omassa tilassa Joensuun keskustassa. Juhlayleisöä 
hemmoteltiin muun muassa kuoromusiikilla, puheilla ja esitelmillä sekä tietenkin herkullisella kahvitarjoilulla.

Sirkka Vepsä, Joensuun NNKY:n oma historioitsija ja 
hallituksen jäsen, esitteli yhdistyksen ja talon historiaa 
perustaja- ja johtajanaisten rehtori Thilda Beyrathin 
(1888–1925) ja opettaja Emilia Hällströmin (1860–1941) 
vaiheiden ja perinnön kautta.
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Tällä palstalla vuorottelevat
Voimasiskot ja Kamalat äidit

NNKY-syntymäpäivä
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Det fi nns inget dåligt väder, ba-
ra ett klimat på randen till van-
sinne, skriver författaren Mar-

cus Rosenlund.
För att ta över världen räcker det in-

te med att du skapar världens mäkti-
gaste handelsmakt eller världens mest 
överlägsna vapenmakt. Du måste ock-
så göra dig till herre över vädrets mak-
ter. Det har inget av vår historias impe-
rier ännu lyckats med, och därför har 
de alla gått under.

Det må vara vinnaren som skriver 
historien. Men hur många gånger har 
det inte varit vädret som har avgjort 
vinnaren? Eller avslutat berättelsen 
utan någon vinnare alls?

Vetenskapsredaktören Marcus Ro-

senlund debuterar med en bok om hur 
klimatet och vädret påverkat historiens 
gång. Här får du bland annat veta hur 

El Niño-fenomenet bidrog till 
Maya-kulturens undergång, varför 
Grönland heter Grönland och vad sam-
bandet är mellan Edvard Munchs må-
lning Skriet och vulkanutbrottet på 
Krakatau 1883. Samt hur vädrets mak-
ter hjälpte Englands fl otta att betvinga 
den spanska armadan 1588.

Rosenlund förklarar svåra saker så 
att de blir glasklara. Han berättar med 
entusiasm och kunskap om väder och 
vind ett ämne som sysselsatt mänsklig-
heten genom alla tider.

S&S
Marcus Rosenlundin kirja ilmestyy 
keväällä myös suomeksi: ”Sää joka 
muutti maailmaa” Schildts & 
Söderströmsin kustantamana. 

Väder som förändrade världen

Böcker, böcker

Olen tyypillinen sukupolveni nainen, mi-
tä tulee tasa-arvoasioihin. Nuorena to-
tesin useasti, etten ole feministi. 

Tasa-arvoasiat eivät olleet minulle 
ajankohtaisia, koska idealistina uskoin 
maailman mahdollisuuksien olevan au-

ki. Valtion takaaman opintolainan turvin oli lisäksi mah-
dollista hakeutua juuri sille alalle, mihin halusin. 

Nuorena naisena tulin myös huomatuksi, enkä ollut uh-
ka valtaapitäville. Tasa-arvo eteni sillä välin kun keskityin 
opiskelijaelämääni. Tasa-arvolaki, naisten pappeus, suku-
puolikiintiöt, kaikki 1980–1990-lukujen tulosta. 

Vasta myöhemmin oivalsin, että feminismittömyyteni oli 
osaltaan myös pohjoismaisen yhteiskunnan tulosta. Kuu-
luin sukupolveen, joka saattoi nauttia toisten ponnistelujen 
tuloksista ja olettaa, että ovet avautuisivat, kunhan tekisi 
työnsä hyvin.

Historioitsijana aloin nähdä, millaisia vuosisatojen mit-
taisia ponnisteluja tasa-arvoon oli vaadittu. Oivalsin sen-
kin, että maaseudun patriarkaalisissa perheissä tyttöjen 
työntäminen koulutuksen kautta saatuun toimeentuloon on 
myös yritys jättää pojille maaomaisuus.

”Maailmanluokan mittakaavassa suomalaiset naiset ovat 
miehiä”, kirjoitti Laura Saarikoski, Helsingin Sanomi-
en Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja pestinsä päättyessä 
vuoden 2018 lopussa. Yhdysvalloissa nainen on mo-
nin tavoin riippuvainen miehestään ja avioliitos-
taan. Oivallus johti ajatukseen. Olisi pitänyt olla 
”vielä rohkeampi ja kunnianhimoisempi ihan vain 
siksi, että suomalaisena naisena minulla on sii-
hen mahdollisuus”.

Nykyisin olen kaihtelematta feministi. Pidän 
sitä ikäiseni naisen velvollisuutena. Ajattelen, 
että kaikki ihmiset ovat sukupuolesta, ihonvä-
ristä tai kulttuuritaustasta riippumatta 
yhtä arvokkaita, ja että tämän tulee 
näkyä yhdenvertaisuutena elämäs-
sä ja yhteiskunnassa, jossa eläm-
me. 

En ole puoluepoliittisesti ak-
tiivinen, eikä minulla ole vai-
kutusvaltaisia luottamus-
paikkoja. Silti minunkin-
laiseni ihminen voi tukea 
toisia monin tavoin. Se 
toki edellyttää muun 
muassa seuraavien fak-
tojen tunnustamista: 
Johtajuus ei ole synnyn-

Mitä sä rageet? -sarja koostuu 
kahdesta kirjasta, joista toi-
nen on suunnattu nuorelle 

itselleen ja toinen vanhemmille ja am-
mattilaisille kasvattajan käsikirjaksi. 

Molemmat kirjat käyvät läpi tuntei-
den laajaa kirjoa ja tuovat selkeyttä tun-
teiden maailmassa elämiseen. Niistä 
löytyy runsaasti konkreettisia harjoi-
tuksia ja tehtäviä, joita tekemällä oppii 
tunnistamaan tunteita ja tulemaan toi-
meen vaikeidenkin tunteiden kanssa. 
Kirjat ovat erittäin havainnollisesti ku-
vitetut ja ne hyödyntävät myös erilaisia 
värikoodeja. Harjoituksilla tekijät ha-
luavat korostaa, että viime kädessä tun-
netaitoja ei opita lukemalla, vaan koke-
malla ja harjoittelemalla niitä aidoissa 
tilanteissa. Osa kirjan harjoituksista 
keskittyy mielikuvien käyttöön, osa 
hengitykseen ja kehollisuuteen.

Tavoitteena on lapsen, nuoren ja ai-
kuisen itsensäkin voimaantuminen 
tunnetaitojen kehittymisen myötä. Ai-
kuisen tärkeä tehtävä on luoda yhteys 
lapseen ja nuoreen. Se tapahtuu hyväk-
symällä lapsi ja nuori omana itsenään. 
Kasvattajan on oltava sinut omien tun-
teidensa kanssa, jotta hän voi auttaa las-

Kolumni

Tasa-arvo on tie

Ei kannata tehdä 
pieniä asioita, 
jos voi samalla 
tehdä suuria.

näinen tai sukupuoleen sidottu ominaisuus. Johtajina nai-
set ovat yhtä hyviä tai kehnoja kuin miehet. Vaalissa naiset 
jäävät vähemmistöksi, koska miehet äänestävät pääasiassa 
miehiä ja naiset sekä naisia että miehiä. 

Usein kuulee väitettävän, että riittää, kun sekä miehillä 
että naisilla on sama mahdollisuus asettua ehdolle. Naisten 
sanomana tämä on suurta itsepetosta. ”Tasa-arvo ei ole mi-
kään valmis talo vaan se on tie”, pitkän linjan vaikuttaja Lii-
sa Jaakonsaari onkin osuvasti todennut.

Niinpä myöhäsyntyisen feminismini yksi keskeinen ilme-
nemismuoto on se, että äänestän kaikissa mahdollisissa vaa-
leissa aina pätevää naista. Ehdokaslistoilla heitä on pilvin 
pimein, myös eri kulttuuritaustoista tulevia. Julkisissa kes-
kusteluissa ja kokouksissa noudatan Obaman hallinnossa 
käytettyä toimintatapaa: kannatan saman tien jonkun toi-
sen naisen esittämää hyvää ideaa, ettei sitä ohiteta. Yritän 
parhaani mukaan nostaa naisia esiin työasioissa, sosiaali-
sessa mediassa ja tuttavapiirissä. Suomessa nainen ei luul-
tavasti olisi noussut presidentiksi, ellei Tellervo Koivisto 
olisi aikanaan toiminut samoin. Hän muistutti hallitusta 
kokoavaa Paavo Lipposta laittamaan ”naisia koville paikoil-

le”. Kohtaamisen jälkeen Lipponen nosti Tarja Ha-
losen Pertti Paasion ohi ulkoministeriksi.

Sitä voi omassa elämässäänkin yrittää 
pitää henkeä yllä ottamalla mallia vaik-

ka hartolalaisesta emännästä Leena 
Kapiaisesta, joka kamppaili kyläkou-
lun säilyttämisen puolesta. Hän 
opetti lapsenlapsilleen, ettei kanna-
ta tehdä pieniä asioita, jos voi sa-
malla tehdä suuria.

Marjo-Riitta Antikainen

ta ja nuorta tunnemyrskyissä. On hyvä 
pohtia, miten toimii omissa ihmissuh-
teissaan ja miten ylipäänsä suhtautuu 
maailmaan, jotta voi kohdata lapsen ja 
nuoren turvallisessa, myönteisessä ja 
rakentavassa hengessä. Voimaantunut 
lapsi ja nuori alkaa loistaa, hänen itse-
tuntonsa vahvistuu, ryhtinsä paranee 
ja hän kokee elämänsä merkitykselli-
seksi ja luottaa tulevaisuuteen. 

Kirjojen perusajatuksena on, että 
tunteiden takana on perustarpeita, jot-
ka liittyvät ihmisen eheytymiseen ja ke-
hon hyvinvointiin. Tunteiden tehtävä 
on edistää ihmisen hyvinvointia. Pelko 
auttaa meitä selviytymään vaaratilan-
teissa. Viha antaa rohkeutta puolustaa 
itseään ja tärkeäksi kokemiaan asioita. 
Surun tehtävä on auttaa luopumaan ja 
kirkastaa elämänarvoja. Ilo ja mielihy-
vä kannustavat meitä elämässä eteen-
päin ja auttavat palautumaan stressis-
tä. Syyllisyys saa meidät korjaamaan te-
koja, joissa olemme vahingoittaneet it-
seämme tai toisia. Häpeä kertoo suojan 
ja nähdyksi tulemisen tarpeestamme. 

Helsingin Kamalat äidit® -vertais-
ryhmissä molempia kirjoja on lainattu 
innokkaasti ja onpa joku nuorikin tart-

tunut teokseen. Kirjoja voi hyvin käyt-
tää myös Voimasiskot -vertaisryhmien 
oheismateriaalina. Pelkästään jo kirjat 
lukemalla omat tunnetaidot kehittyvät 
ainakin himpun verran eteenpäin ja 
suurin hyöty varmasti on, jos vertais-
ryhmissä uskaltaudutaan kokeilemaan 
kirjojen harjoitteita. Omien tunteiden 
tunnistamisen voi aloittaa vaikkapa pi-
tämällä tunnepäiväkirjaa viikon ajan. 

Leena Vilkka

Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta 
sairaan siistiin. 
 Lapsen ja nuoren tunnetaitojen 
tukeminen. Anne-Mari Jääskinen 
ja Sanna Pelliccioni. Lasten Keskus 
ja Kirjapaja.

Tunnetaitoja nuorelle
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NNKY-palsta
Katso myös: www.ywca.fi   Paikallinen toiminta
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Kevätkokous .. klo . Tervetuloa!

KERHOTOIMINTA
Kerhoihimme ovat kokkauksesta, 
taiteesta, liikunnasta, luonnosta ja 
eläimistä kiinnostuneet tytöt ja po-
jat tervetulleita. Kerhojen lukukau-
simaksu on  €. Kerhoihin ilm. har-
rastushaussa, hakusanaksi hnnky, 
http://nk.hel.fi /harrastushaku/
 Kallahti: Tyttöjen taideryhmä to 
nuorisotalolla, Pohjavedenkatu .
 Koskela: Luonto- ja eläinkerhot ke 
ja to nuorisotalolla, Herttuanpolku .
 Laajasalo: Kokkikerhot ti nuorten 
ympäristötilassa, Yliskylän puistotie .
Malmi: Kokkikerhot ti nuorisotalol-
la, Kunnantie .
Meri-Rastila: Kokkikerhot ma ja ti, 
liikuntakerho ti nuorisotalolla, Jalus-
polku .
Myllypuro: Kokkikerhot ti nuoriso-
talolla, Yläkivenrinne 
 Ruoholahti: Taidekerho to nuo-
risotalolla, Messitytönkatu .
 Viikki: Luonto- ja eläinkerho to 
nuorisotalolla, Agronominkatu .
 
LUOMAKUNTALEIRIT TYTÖILLE
Iloa luonnosta ja eläimistä -luo-

makuntaleirit –-v. tytöille. Kesällä 
 päiväleirit Töölössä ja Yöleirit Ös-
tersundomissa, Benkussa (Hanko) ja 
Vartiosaaressa. Leireille ilm. harras-
tushaku.fi , hakusanaksi HNNKY.
 
VUOSAAREN TYTÖT TOIMINTA 
Avoimet olohuoneet Rastilassa
ti klo – (.–.-lk tytöt)
ke klo – (.–.-lk tytöt)
kerran kk teemaperjantai
Ilmaisuryhmä ma Seikkailutalolla. 
Pilotti-ryhmä to Tyttöjen Olohuo-
neella. 
Avoimet ovet äideille ja tyttärille 
.. klo –
Kesäleiri Anjalassa .–.. 
Lisätied. tanja.rajala@hnnky.fi 

VOIMASISKOT
Venäjänkielisten maahanmuuttaja-
naisten ryhmä alk. ke ..
Englanninkielinen maahanmuutta-
janaisten ryhmä kerran kuussa 
Voimasiskot-retriitti keväällä. Lisä-
tied. katri.nyyssonen@hnnky.fi 
Voimasiskot Vantaalla, ohj. An-
ne-Marja Isoaho ., ., ., . ja 
 . + naisten aamukahvit Martin-
ristissä, Martinpolku  C la klo –.
 . Sukulinjojen Siunaus, Susan-
na Erätulo. 
 .. Rakkaudellinen elämä ja rak-
kaus itseen.
Lisätiedot annemarja.isoaho@ko-
lumbus.fi 
KAMALAT ÄIDIT® -vertaisryhmä jo-
ka toinen viikko ma Töölössä ja to 
Rastilassa klo .–..

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

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

Sääntömääräinen vuosikokous su 
.. klo – Olavinkulma, Ola-
vinkatu .
Askartelukerho ma klo – Sini-
nen talo, Koskikatu , ohj. Nadja Rin-
kinen puh   .
Kantelekerho mummomuskari pe 
klo –, Olavinkulma,  ja  -kieli-
set kanteleet, ohj. Niina Mangström 
puh   .
Uusi Voimasiskot -vertaisryhmä on 
aloittanut .. Olavinkulmassa, tied. 
ja uusiin ryhmiin ilm. Marjatta Ylita-
lo puh   , ylitalomarjat-
ta@gmail.com.

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

Voimanukkis, voimaa nukkehah-
moista ma klo –, paitsi viikko : 
ke .. klo – ja viikko : pe .. 
klo –.
Kamalat äidit -toiminta on alkanut, 
syksyllä  aloittaa uusi ryhmä, jos 
kiinnostusta on.
Laulusisaret, öljymaalauskerho ja 
muuta toimintaa, lisätiet. jäsenkirjeissä.

JYVÄSKYLÄN NNKY
➽  Puistotori ,  Jyväskylä
  Tanja Nieminen 
  p.     (ma ja to –)
  jklnnky@elisanet.fi 
  Ajantasaiset tiedot verkko-
  sivuilta, tied. ja ilm. toiminnan- 

 ohjaajalle, ellei toisin mainita. 
  
TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Maailman rukouspäivän hartaus-
hetki pe .. klo  Slovenian naisten 
teksteihin teemalla “Tulkaa – kaikki 
on valmista”, pastori Heidi Watia.
Sääntömääräinen kevätkokous su 
.. klo , aluksi Marianpäivän ru-
no- ja musiikkihetki, Anneli Mali-
nen, runot ja Eija Rantatalo, piano.
Hiljaisuuden retriittipäivä naisil-
le la .. klo –. Hinta  € (sis. ruo-
kailut). Ilm.: jklnnky@elisanet.fi . Voit 
osallistua päivän suunnitteluun. 
Tied. toim.ohj.
Ohjelmapitoinen Vappu-lounas . 
klo , hinta  €. Pöytävaraukset 
toim.ohj.

AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT
Puuroa ja puhetta ti klo –, ohjel-
ma + aamiainen  €.
 .. “Elämän keväät ja kukkiva 
suoruus”, Eija Rytkönen.
 .. Rakkaimmat käsityöaarteet.
 .. Harjun Partiotytöt ry  vuot-
ta – Tytöt partiossa ja yhteiskuntaa 
rakentamassa, Pipsa Wilhelms.
 .. Minna Canth – vaikuttajanai-
nen, Minna Aro.
 .. Katsaus Britanniaan, Tarja ja 
Keith Allen.
 .. Kasteen lahja on perusta, Ee-
vakaarina Launis.
 .. “Nouse, riennä suomen kieli”, 
Maisa Martin.
 .. Ehtoollisen voimanlähde, Ee-
vakaarina Launis.
 .. Nainen rauhanturvaajana, 
Anu Heikkinen.
 .. vieraana Anne Lagerstedt 
Suomen NNKY-liitosta.

 Leidien leff atreffi  t elokuvien päi-
vänäytöksiin, ja jälkipuinti kahvilas-
sa. Ehdotukset leff atreff eistä tulevat 
tekstiviestillä. Tied. ja ilm. toim.ohj. 
p.   , jklnnky@elisanet.fi . 
Leivotaan yhdessä! Joka toinen to 
klo .–. (.., .., .., .., 
.. ja ..)
Kirjapiiri I joka kuun . ma klo , 
ohj. Sirkka Ruokokoski
 .. Mia Kankimäki: Naiset joita 
ajattelen öisin
 .. Ljudmila Ulitskaja: Meidän 
tsaarimme väkeä
.. Olli Jalonen: Taivaanpallo.
Kirjapiiri II joka kuun . ti klo , ohj. 
Pirjo-Liisa Sillgren 
 .. klo  Linda Olsson: Kun mus-
tarastas laulaa
 .. klo  Anne Svärd: Vera
 .. klo  Minna Rytisalo: Rouva C.
Exodus-raamattupiiri kerran kk to 
klo , ohj. Heidi Watia, tied. toim.ohj.
Latinanpiiri joka kuun toinen ti klo , 
ohj. Pirkko Sintonen (.., .. ja ..)
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee 
musiikkia joka kuun . pe klo  (.., 
.. ja ..) 

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten lauluryhmä 
Jännät. Tied. toim.ohj. 
Ännälän Äx-naiset Nuorten ja työi-
käisten naisten toimintaryhmä. Tied. 
toim.ohj.
 
UUTTA:
Luovan kirjoittamisen kurssi. Ohj. 
FT Anne Karppinen ma klo – 
(.., .., .. ja ..). Hinta  €.
Ilm. .. menn. toim.ohj.: jklnnky@
elisanet.fi  tai   .
 
LAPSET JA NUORET 
Musiikkileikkikouluryhmät ke,  € 
lukukausi.
Pianotunnit ma ja ti -ip, kevätluku-
kausi alk.  €.
Partiolippukunta Harjun partioty-
töt. Lisätietoja ryhmistä: Sanna Kallio, 
  , kallionsanna@gmail.com

KESKI-UUDENMAAN NNKY

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

Englannin keskusteluryhmä Tied. 
liisa.hynynen@pp.inet.fi .
ITU-työn puhelinpäivystys ma ja 
to klo –, p.   .

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

Tiedot NNKY-palstalle: Näkyvä 
Nainen / to .. mennes-
sä osoitteeseen anne.lagerst-
edt@ywca.fi , kiitos. Kaikkien yh-
distysten tiedot tervetulleita. 
Tiedot pyydetään toimittamaan 
mahdollisimman ytimekkäästi il-
maistuna. Toimitus varaa oikeu-
den lyhentää tekstiä.

  
KOTKAN SEUDUN NNKY

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

KUOPION NNKY
➽  toimisto@knnky
  p.  
  FB: @kuopionnky
  www.knnky.fi 
  Avoinna ma–to klo –,
  muina aikoina tied. pj.
  Pj. Marja-Liisa Tykkyläinen
  p.     
  stykestyle@gmail.com

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

   (klo –).

Markkinakahvit kuun . ke klo –, 
NNKY:n sali, Vapaudenkatu . Puuro 

ja kahvit runsaine kahvileipineen.
Cetori-kirppis Koko helmikuun Ce-
torissa. Saa tuoda hyviä vaatteita, 
kirjoja, astioita ym.
Maailman rukouspäivä pe .. klo 
 Keskipäivän rukoushetki NNKY:n 
salissa.
Tuolijumppa joka toinen to parilli-
silla viikoilla: .., .., .. ja ..
Ohjattua liikuntaa kaikenikäisil-
le naisille. Käyntikerta  €.
Luentosarja ”Israel, maa ja kan-
sa” ke klo . Pastori Hannu Hiipak-
ka Suomen Karmel-yhdistys
.. Gennesaret ja .. Merentie.
Pekka-eno kertoo Raamatusta 
-sarja, pastori Pekka Eskelinen, ke klo 
.. Seuraavat: .., .. ja ..
Rouvasväen kerho to klo  sovit-
tuina päivinä. To .. Suomalaisen 
kulttuurin sekä Kalevalanpäivän ja 
.. Runouden päivän merkeissä.
Naistenpäivä ja Runomaraton, pe 
.. klo . Ks. kotisivu.
Mikael Agricolan -päivä su .. klo 
 jatkot NNKY:llä. Klo  Agricolan 
patsaalla luetaan Raamatun tekste-
jä eri kielillä.
Tuunaa ja paikkaa ks. kotisivu ja FB.
Virsiä ja viiniä ks. kotisivu ja FB.
Voimasiskot. Uusi työikäisten ryh-
mä on käynnistynyt. 
Kevätkokous to .. klo . Tervetu-
loa!

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

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

Jäsenmatka Skotlantiin. Ma–to .–
.. Glenjoen laakso, Pitlochryn vie-
hättävä pikkukaupunki, Stirling ja lin-
na, pääkaupunki Edinburgh (mm. Ho-
lyroodin palatsi, High Kirk of Scot-
land, Britannia-laiva). Ilm. ja tied. .. 
menn.:    tai leena.park-
konen@luukku.com tai Pirkko Pomèll 
  , mikkelin.nnky@gmail.
com. Tarkka matkaohjelma seuraa.
Alppiruusujen kukkiessa la .. Jä-
senmatka Mustilan Arboretumiin Eli-
mäelle + muita Kouvolan seudun 
kiinnostavia kohteita. Ohjelma koti-
sivuilla www.ywca.fi .  leena.parkko-
nen@luukku.com tai p.    
tai Pirkko Pomèll    /mik-
kelin.nnky@gmail.com.
Jäsenillat srk-talon yläsali, krs. Sa-
vilahdenkatu .

Vuosikokous To .. klo ., jär-
jestösihteeri Riitta Räntilä. Infoa jä-
senmatkoista.
Muistoista tarinoiksi To .. klo 
., pastori, kirjailija Pirkko Arola.
IKIOMA® ensikirja -talkoot, kosket-
telukirjat erityislapsille. 
Sukkatalkoot, osana Marttaliiton 
“ensisynnyttäjänaiselle sukat” -kam-
panjaa. Lisät. ja ilm. Pirkko Poméll, 
p.   , mikkelin.nnky@
gmail.com
MARKUS-PASSIO, pääsiäisen kirk-
kodraama, Mikkelin tuomiokko to 
.. klo . Raamatun tekstit: Tarja 
Pyhähuhta, runot: Lea Suopelto, lau-
lu: Riitta Kuusi, musiikki: Matti-Veik-
ko Kuusi, srk: virret.  
Lauluilta to .. klo ..  

MÄNTYHARJUN NNKY
➽  pj. Auli Jokinen, p.   
  varapj. Tuula Vesalainen
  p.   

OULUN NNKY
➽  Asemakatu 
  Käyntiosoite: Isokatu 
   Oulu
  Avoinna ma–ke klo –, 
  to klo –, pe suljettu
  nnky.oulu@co.inet.fi 
  toiminnanohjaaja 
  Maarit Peltoniemi
  maarit.peltoniemi@co.inet.fi , 
  p.   

Oulun NNKY:n -vuotisjuhla: 
messu su .. klo  Oulun tuomiok-
ko, juhla keskustan srk-talossa. Terve-
tuloa! Oulun NNKY:llä on Hyvien te-
kojen puu, jonka oksilta löytyy  lä-
himmäistä auttavaa ja tukevaa tekoa. 
Tule valitsemaan oma hyvä tekosi!

VIIKKOTOIMINTA
Käsityökahvila ma ja ke klo –. 
Monikulttuurinen naisten kerho 
to klo –.
Qigong-alkeiskurssi to klo .–..
Kirppis ke ja to klo – Asemaka-
tu :n alakerrassa. 
Taizé-henkinen rukoushetki su klo 
. srk-talossa, Isokatu .  

MUU TOIMINTA
Galleriavierailut kuvataiteilija Päi-
vi Pussilan johdolla. Lopuksi jaam-
me kokemuksia kahvipöydässä. Ryh-
mä on avoin, joten voit osallistua nii-
hin näyttelyihin, joihin haluat: 
 Pe .. klo : Oulun Taidemuseo 
- Helena Kaikkonen ja Outi Pieski 
 Ke .. klo : Galleria  - Vantaan 
taiteilijaseura

 Ke .. klo : Galleria Harmaja - 
Petri Yrjölä
 Pe .. klo : Oulun Taidemuseo- 
Kasvu ja lähtö - Hiukset auki.
Uusi Voimasiskot -vertaisryhmä al-
kaa .. klo . erityisesti naisille, jot-
ka kantavat huolta iäkkäistä van-
hemmistaan. Kok. noin joka kolmas 
viikko ma klo – .. Toivotaan 
ilm. puh.    tai nnky.ou-
lu@co.inet.fi . 
IKIOMA-ensikirjatalkoissa tehdään 
koskettelukirjoja alle -vuotiaille nä-
kövammaisille lapsille. Talkoot .., 
.., .., .. ja .. klo –.
Yhdistyksen kevätkokous ma .. 
klo  Oulun NNKY:llä.
Sima- ja munkkimyyjäiset ti .. 
klo –. 
Naiset yhdessä -vierailut Oulun 
Ensi- ja turvakodilla noin kerran kk. 
Tied.   . 
ITU-tukea kriisiraskaustilanteeseen 
puh.   . Mahdollisuus myös 
henkilökohtaiseen tapaamiseen. 
NNKY:n toimitilaa vuokrataan ko-
kouksiin ja pieniin perhejuhliin. Tied. 
puh.   .

PIRKKALAN NNKY
➽  pj. Tuula Talikainen
  p.   

PORIN NNKY
➽  pj. Katariina Yrjönkoski
  p.   .

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

Itu-päivystys ma klo – puh: 
  , keskusteluapua yllä-
tysraskaustilanteessa ja raskauden 
keskeytyksen jälkeen sop. muk.
Masu-kahvila raskaana oleville äi-
deille ti klo –, Koulukatu  B . 

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

“Tulkaa – kaikki 
on valmista!”

Pääkaupunkiseudun Maail-
man rukouspäivä -tilaisuus 
1.3. klo 12 Herättäjä-Yhdis-
tyksen Seuratuvalla, Salo-
monkatu 17 D, 2. krs, Helsin-
ki (Kampin metroaseman 
A-sisäänkäyntiä vastapäätä, 
Autotalo, summeri K-marke-
tin ikkunoiden välissä).

Suomeksi toimitettu aineis-
to: www.ywca.fi .

MRP-keräystuotto ohjataan 
tänä vuonna Suomen NN-
KY-liiton Voimasiskot-vertais-
työlle.
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Kirjoja, kirjoja

TAMPEREEN NNKY
➽  Hämeenpuisto  F
   Tampere
  puh.   
  tnnky@tnnky.fi 
  Työntekijät: 
  etunimi.sukunimi@tnnky.fi 
  www.tnnky.fi 

TILAISUUDET
Rajansa kaikella -teemapäivä su 
.. klo –, GL Salonki. Hinta  e 
(NNKY:n jäsenille  e). Sis. materi-
aalit ja päiväkahvin. Tied. ja ilm. pai-
vi.niemi@tnnky.fi . 
Maailman rukouspäivän ilta pe .. 
klo , P. Ristin srk, Amurinkuja . 
”Tulkaa - kaikki on valmista! ” Slove-
nian MRP-ryhmän valm. ohjelma. 
Järj. Tre ekum. työryhmä.
Meitä kantaa Jumala -naistentilai-
suudet klo ., Kalevan kkon 
srk-sali, Liisanpuisto . Teema: Suuri 
on rakkaus, la .. Terhi Ranta-Ojala 
ja la .. Sara Moorrees.
Naisten kahvit ti klo , Tre NNKY 
.. Vaikuttajanaisia, Heta Hedman 
ja .., Jeesuksen elämä ja sovitus 
Marian silmin, Annukka Laine. 
Rukouslauantai: Sana rukouksen 
vahvistajana la .. klo –., 
Puistosali, kouluttaja ja muusikko 
Kristiina Tanhua-Laiho.
Tunnetaitojen teemapäivä su .. 
klo –, GL Salonki. Tietoja, taito-
ja, harjoituksia ja oivalluksia syvem-
pään tunne-elämään.  e ( NNKY:n 
jäseniltä  e), sis. materiaalin ja vä-
lipalan. Kouluttajana terapeutti Päi-
vi Niemi. Tied- ja ilm. paivi.niemi@
tnnky.fi  p.   . 
Maailman NNKY-päivän puisto-
jumppa ke .. klo . Aleksanterin 
kkon suihkulähteellä. Tarjolla pien-
tä välipalaa. Ilm. .. menn.: marjat-
ta.muilu@tnnky.fi , p.    tai 
ilm. lomake: www.tnnky.fi 

TOIMINTARYHMÄT 
Siskolikan kahvilassa
Kansainvälinen naisten olohuo-
ne, ke klo –, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.
Kulttuuri- ja keskusteluryhmä ke 
klo , Pelipuiston srk-koti, Hervan-
ta. To klo –, Siskolikan kahvila, 
Marjatta Muilu.

ITU  NEUVONTATYÖ
Valtakunnallinen Itu-päivystys-
puhelin vaikeassa raskaustilantees-
sa ja raskauden keskeytyksen jälki-
kriisissä. Ma–pe klo –, p.   
. Tre numero p.   .
Neuvontapiste Itu, keskusteluapua 
ja ilmaisia raskaustestejä, ti klo – 

ja to klo –, Hämeenpuisto  F, . 
krs, p.   , itu@tnnky.fi . Tied. 
ja ilm.: Outi Papunen p.  .

TOIMINTAA ÄIDEILLE 
JA LAPSILLE 
Siskolikan kahvilassa. Avoimet ryhmät.
Perhekahvila ma klo –.
Avoin Iltaryhmä ke klo –.
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai 
muuten yksin lapsensa kanssa ole-
ville to klo –.
Masu-kahvila yhteistyössä Tre kau-
pungin kanssa.
Tied. Marjo Saarinen, p.    
tai Kaisa Koponen p.   .

ÄIDIKEPALVELU
Kotivähennyskelpoista lastenhoitoa-
pua tilapäiseen tarpeeseen.
Äidikevälitys ma–pe klo –, p.  
 .

SOFIAN PYSÄKKI, SUOMEN KIE
LEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Satakunnankatu  C, . krs, hitaasti 
etenevät ryhmät, kouluttajina Eija 
Kepsu ja Jaana Oikari.
Aamupäiväryhmä ma-pe klo –., 
iltapäiväryhmä ma-pe klo .–. 
Puhelinaika p.    ma-pe 
klo –. ja .–. Tied. mui-
na aikoina: eija.kepsu@tnnky.fi  

LIIKUNTAA
Lentopallo to klo ., NMKY:n sali, 
Heli Mäenpää.
Gospel-lattarit™ Ma klo ., ( 
min.) Härmälän kkon srk-sali, Talvitie 
, Mari Vuorisalmi ja Tuikku Närhi.
Ti klo , Epilän srk-talo, Suurmäenka-
tu , Asta Lehtimäki ja Maarit Saarela.
Ke klo . Härmälän kirkon srk-sa-
li, Talvitie , Tuikku Närhi ja Asta 
Lehtimäki. 
Ke klo . Vuorentaustan srk-koti, 
Mastontie , Ylöjärvi, Mervi Per-
kiö-Kuosmanen ja Riikka Salo.
Gospel-lattarit™ Special, ma klo , 
ihanasti ikääntyneet, GL Salonki.
To klo  GL Salonki. Tied. Maarit Saa-
rela, p.   .

PARTIOLIPPUKUNTA 
TAMPEREEN LOKIT RY
Pamaus -partiotilat, Satakunnankatu 
 B-C, . krs., Postiosoite Hämeen-
puisto  F; Partiosihteeri Marjatta 
Muilu, p. ()  , marjatta.mui-
lu@tnnky.fi ; lippukunnanjohtaja An-
ne Hautakangas, anne.hautakangas@
partio.fi ; www.tampereenlokit.fi 

TURUN NNKY
➽  Vähä Hämeenkatu  a
   Turku

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

Gospel-lattarit™ la .. klo –. Tu-
tustumiskerta Turun tuomiokko srk 
juhlasalissa Eerikinkatu . 
Vesper ja Maailman rukouspäivä 
Turun tuomiokko Tarkk´ampujan-
kappelissa pe .. klo , Anneli Sale-
nius NNKY:ltä.
Marianpäivän tilaisuus ti .. klo 
. Rouvakerhon kanssa.  Anneli Sa-
lenius.
Jeesus kohtaa naisia eilen, tänään 
ja tulevaisuudessa la .. klo .–
., pastori Oili Trygg. Tutustumme 
myös Toivoa naisille -työhön.
Nuorten naisten toimintaryhmä, 
uusi ryhmä, tied. toimistolta.
“Kalliolle kukkulalle ...” Axel 
Bäckström (Åbo Akademi) kertoo 

Suomen kallioperästä ja kivistä. Lu-
ento .. klo . Retki maastoon tou-
kokuussa.
Retki Pukkilan kartanoon kesä-
kuussa. 

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

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

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

• NUORI2019 – Valtakunnalliset nuorisotyöpäivät Turussa 
27.−28.3.

• Kamalat äidit® -ryhmänohjaajien valtakunnallinen 
tapaaminen ja koulutuspäivä 30.3.

• NNKY:n työntekijäpäivä Oulussa 4.4.
• Kirkkopäivät Jyväskylässä 17.–19.5.
• Naiset tunturissa Tunturikeimiöllä 18.−24.8.
• Kamalat äidit® -ryhmänohjaajien vertais- ja virkistys-

tapaaminen Tunturikeimiöllä syksyllä 2019
• NNKY:n järjestöpäivät Helsingissä 5.−6.10.
• NNKY:n Maailmanneuvoston kokous Etelä-Afrikassa 17.−22.11.
• Pohjoismainen lapsi- ja nuorisotyön komitean (NCYYC) 

kokous Suomessa 13.−15.9.
• Liiton kokous 30.11.

Teemapäiviä ja -viikkoja
• 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  

Ranska, Macron 
ja minä. 
Helena Petäistö. 
Otava

Ranskan tämänhetkinen kel-
taliivikuohunta houkuttelee 
lukemaan Helena Petäistön 
näkemystä Ranskan presi-
dentistä Emmanuel Macro-
nista. Ranskalaiset osaavat 
pitää puoliaan. Ei ole help-
poa olla Ranskan president-
ti, sillä kansa kääntyy yhtä 
nopeasti valtiaitaan vastaan 
kuin äänestää heitä valtaan. 
Petäistö analysoi Ranskan 
presidenttejä, jotka muistut-
tavat yllättävän paljon ku-
ninkaallisia. Presidentti 
Macron nousi tuntematto-
muudesta odotuksin, että 
hänestä tulee koko Euroo-
pan tai jopa maailman pelas-
taja. Macronin sinänsä mo-
nia tarpeellisia uudistuksia 
kohtaa Ranskassa sama on-
gelma kuin muuallakin: köy-
hä joutuu maksamaan suh-
teellisesti eniten, kun koko 
kansa pannaan maksutalkoi-
siin. Ranska on myös EU:n 
perustajavaltioita ja sen al-
kuperäinen suunnan asetta-
ja. Sillä on merkitystä meil-
le kaikille, mihin suuntaan 
Ranskassa mennään. 

Resilienssi. Muutosten 
kohtaamisen taito. 
Soili Poijula. 
Kirjapaja
Resilienssi tarkoittaa jousta-
vaa vastoinkäymisistä palau-
tumista ja kestävyyttä, kun 

elämä kolhii. Mitä parempi 
on resilienssin kykymme, si-
tä mielekkäämmin ja menes-
tyksekkäämmin selviydym-
me ja palaudumme muutok-
sista. Omaa resilienssiään 
voi onneksi kehittää kaiken-
ikäisenä. Resilienssitutki-
mus tarkastelee perheiden, 
lasten ja aikuisten selviyty-
miskeinoja ja miten niitä voi 
oppia ja kehittää. Virkistä-
vää on havaita, että usko ja 
uskonto nähdään kerrankin 
voimavarana. Resilienssikä-
sitteen Suomeen tuonut Soi-
le Poijula on tehnyt Suo-
messa uraauurtavaa työtä 
traumatisoituneiden ja sure-
vien auttamisen ja hoidon 
kehittäjänä.

Westerosin 
kirjeenvaihtaja. 
Ahlroth & Pohjola. 
Otava
Game of Thrones (GoT) nos-
ti fantasian valtavirtaan ai-
kuistenkin kirjallisuutena. 

Television GoT-sarja on aika 
vaikeaa seurattavaa paitsi in-
horealismin, niin myös sen 
juonellisen vaativuuden 
vuoksi. Hahmoja ja erilaisia 
valtaistuinpeliin osallistuvia 
maita on paljon. Westerosin 
kirjeenvaihtaja – salaisuuk-
sia & spekulaatiota tarjoaa 
erinomaisen avun kaikille 
osittain tai kokonaan kärryil-
tä pudonneille katsojille. 
Tv-sarja perustuu George 
R.R. Martinin kirjoihin, joi-
den ohi se onkin jo mennyt, 
sillä Martin ei ole vielä kir-
joittanut saagaansa loppuun. 
Tänä keväänä odotetaan te-
levisioon viimeistä, kahdek-
satta kautta. Tekijät Jussi 
Ahlroth ja Mike Pohjola 
spekuloivat myös, miten sar-
ja tulee päättymään, mietti-
vät GoT:n uskontokäsitystä ja 
tarkastelevat sarjan naishah-
mojen vahvistuvaa roolia 
hyödykkeistä hallitsijoiksi.

Villit Vaasat. 
Herman Lindqvist. 
WSOY
Ruotsalaiset historiantutki-
jat yleensä ”unohtavat” Suo-
men osana maansa historiaa, 
luultavasti suomen kielen 
taidon puutteen vuoksi. 
Herman Lindqvist, tv:stä 
tuttu populaarihistorioitsi-
ja, kirjailija ja toimittaja ei 
Suomea unohda. Diplomaat-
tiperheen vesana hän kävi 
koulua Helsingissä. Kiinty-
mys Suomeen näkyy myös 
hänen 465-sivuisen teoksen-
sa, Vaasa-hallitsijasuvun 

esittelyssä, joka on kirjoitet-
tu vetävään sävyyn, ja aina 
Suomea muistaen, kun sii-
hen on ollut aihetta. Jos 
Ruotsi-Suomen historia on 
jäänyt Topeliuksen Välskä-
rin kertomuksien ja koulu-
historian varaan, tästä saa 
mukavan kertauskurssin. 
Tiedoksi samalla, että Lind-
qvistiltä on ilmestynyt myös 
Bernadotte-suvusta kirja 
ruotsiksi – voimme var-
maankin odottaa sen suo-
mennosta aikanaan.

Naiset joita ajattelen 
öisin. Mia Kankimäki. 
Otava
Mitä perheetön nelikymppi-
nen nainen voi elämällään 
tehdä? Kirjailija Mia Kanki-
mäki uneksii naisista, jotka 
voisivat olla esikuvia rohkeu-
desta, terveellisestä omapäi-
syydestä ja omien lahjojen 
käyttämisestä. Kankimäen 
teos on ollut arvostelumenes-
tys, ja mukaansatempaavaa 
luettavaa se onkin. Kirja al-
kaa Karen Blixenin tarinas-
ta, jonka mukana Kankimä-
ki lähtee Tansaniaan safaril-
le ja lopuksi Nairobiin, Ke-
niaan. Hän tuo esille myös 
Blixenin vähemmän tunne-
tun puolen. Lopuksi hän läh-
tee masennuksenparannus-
matkalle Japaniin ja päätyy 
Firenzeen kirjoittamaan Uf-
fi zin taiteilijanaisista. Teos 
on miellyttävä ja toimiva se-
os omakohtaisuutta ja tieto-
kirjaa. 

Anne Lagerstedt




