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PÄÄKIRJOITUS

Pirjo-Liisa Penttinen

Kannustaa,
innostaa
Maailman terveysjärjestö WHO on listannut 57 maata,
joissa YK:n vahvistamat hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon liittyvät ns. vuosituhattavoitteet eivät tule toteutumaan henkilöstöpulan takia. Saharan etelänpuoleisesta
Afrikasta puuttuu 800 000 koulutettua lääkäriä, sairaanhoitajaa ja kätilöä - ja sen lisäksi yli miljoona muuta terveysalan työntekijää. Pulasta aiheutuu paljon tarpeettomia
kuolemia sekä mm. vakavien tautien leviämistä. Raportin
mukaan yksi syy tähän pulaan on se, että vaikka koulutusta järjestetään, riittävän palkan maksajia ei ole. Siis sieltä
lähdetään töihin sinne, missä palkat ovat paremmat.

Samaan aikaan sveitsiläinen tutkimuslaitos on tutkinut
johtajien ominaisuuksia ja päätynyt tulokseen, että on aloja
ja alueita, joilla tarvitaan tiiminrakentajia ja aloja, joilla arvotetaan enemmän ongelmanratkaisukykyä. Mutta varsinainen
johtopäätös oli se, että kumpaa tahansa arvostetaan, naishakijoilta puuttuu juuri se arvostettu ominaisuus. Esimerkkinä mainitaan, että Englannissa arvostetaan kykyä innostaa
toisia ja pohjoismaissa delegointia. Tuloksena ilmoitetaan,
että pohjoismaiset naiset osaavat innostaa, mutta eivät delegoida. - siis heitä ei valita johtaviin asemiin kotialueellaan.
Pitäisikö muuttoliikettä kiihdyttää, jotta tasa-arvo toteutuisi?
Mielenkiintoisen ja haasteellisen palkkaratkaisusyksyn
päätteeksi voi kurkistaa myös historiaan. Suomen NNKY,
NNKY-liiton edeltäjä, julkaisi vuonna 1912 kirjasen Työntekijättärien hyväksi! Siinä arvioidaan työläisnaisten asemaa pääkaupungissa. Arvio oli, että tehdastyössä toimivien naisten
vaikein ongelma oli asumisoloissa: usein jouduttiin majoittumaan monen hengen huoneisiin, jopa 12 yhteen huoneeseen, miehet ja naiset sekaisin. Sairauksien leviämistä ei voinut estää eikä sairaskassoja ollut. Ruokaa pidettiin yleensä
ravintoarvoltaan kehnona. Työläisille maksettiin palkka vain
niiltä päiviltä jolloin työtä tehtiin, ei siis pyhä- eikä juhlapäiviltä eikä myöskään loma-ajalta.
Mitä NNKY esitti ratkaisuksi? Ensimmäiseksi nousi suositus kunnollisesta kodista, eli toivottiin laajennusta 1902
avatulle 18-paikkaiselle tehtaalaiskodille. Uuteen asuntolaan
saataisiin myös luento- ja voimistelusali, kokous- ja ruokailutiloja sekä talouskoulu ja työnvälitystoimisto. Toisaalla vaa-

dittiin selkeästi, että ”viikkopalkan täytyy riittää seitsemän
päivän tarpeisiin”, käytännössä minimipalkan määrittämistä.
Vaadittiin myös, että koska liikealalla työskenteleville maksettiin loma-ajalta palkkaa, tulisi myös teollisuustyöntekijöille antaa ”joululahjaksi” viikon palkka.
Näiden innostaja- ja delegoijanaisten jäljissä kuljemme,
kun iloitsemme siitä, että 80-vuotiaaseen NNKY-toimitalokiinteistöön valmistui uusi, valoisa kokoustila. Iloitsisimme
varmaan myös siitä, että kaikille pätkätyösopimusten kanssa
kipuileville toteutuisi Martta Renvallin vaatimus vuodelta
1912: ” …ainoastaan siinä tapauksessa, että työntekijätär
loma-aikanaankin nauttii palkkaa, voi hän kokonaan omistaa
tämän ajan terveytensä hoitoon, mutta jos tämä aika päinvastoin tuottaa hänelle huolia ja kieltäymyksiä, palaa hän
loma-ajan jälkeen työhönsä heikontunein voimin ja vähentynein työinnoin.”
Sanaa ”empowerment” on yritetty kääntää suomeksi
kauan. Yhtä ratkaisua ei ole saatu kieleemme sovitettua,
tarjolla ovat mm. ilmaisut voimaannuttaminen, energisointi, valtaistaminen, toimintakykyisyyden lisääntyminen, voimaantuminen, vaikutusvallan vahvistaminen. Niistä löytyy
sopivia vaihtoehtoja eri tilanteisiin. Lähestyvä joulu saa meidät eri tavoin liikkeelle ja vastapainoksi toivottavasti myös
lepäämään ja keräämään voimia. Kiitän kaikkia NNKY-toimintaa tänä vuonna vahvistaneita ja energisoineita toimijoita ja toivotan hyvää, rauhaisaa ja siunattua joulun aikaa!
Pirjo-Liisa Penttinen

LUKIJAN NÄKY

Ilmansuuntarukous
Euroopan kolmannen ekumeenisen
yleiskokouksen aineistosta toimittanut
Pirjo-Liisa Penttinen

Kolmiyhteinen Idän, Lännen, Etelän ja Pohjoisen
Jumala,
sanasi loi maailman ja henkesi antoi sille elämän.
Kristuksen valo loistaa meille kaikille ja kaikkialla,
siksi kiitämme sinua.
Kuule rukouksemme, kun *
* Käännymme itään ja rukoilemme
rauhaa ja oikeudenmukaisuutta Lähi-itään, ja rukoilemme Aasian kansojen kanssa.
Muistamme Saaran ja Aabrahamin maat, missä profeetat julistivat ja enkelit lauloivat “maassa rauha ja
kaikille hyvä tahto”.
Muistamme maata, jossa Vapahtajamme eli ja opetti,
palveli ja kuoli puolestamme.
Muistamme Aasian, sen muinaisen sivistyksen juuret
ja syvän hengellisyyden, muistamme, että siellä asuu
tänään kaksi kolmasosaa ihmiskunnasta. Katsomme
itään, kohti kauneutta ja luonnon voimaa, muistamme Intian valtameren ja pohjoisnavalta etelänavalle
ulottuvan Tyynen valtameren.
Jumala, lopeta sodat ja laannuta väkivalta, anna tah-

toa lopettaa terrori, tyranniat ja ihmisten hyväksikäyttö.
Muistamme edessäsi kaikkia Itä-Suomen verkoston
NNKY:itä ja niiden toimintaa.
* Käännymme etelään ja rukoilemme
rauhaa ja oikeudenmukaisuutta Afrikkaan.
Rukoilemme pakolaisten ja muuttomatkalle lähteneiden
kanssa.
Muistamme, kuinka Joosef vei Marian ja vastasyntyneen
Jeesuksen pakomatkalle.
Rukoilemme, että Herodeksen kaltaisia hirmuhallitsijoita ei
enää olisi.
Muistamme kirkkosi kasvun Afrikassa ja toisaalta köyhyyden
naisistumisen.
Kiitämme vahvoista isoäideistä ja avustustyöntekijöistä.
Rukoilemme hi-viruksen koskettamien kanssa ja toivomme
lääkkeiden kehittäjille ja jakajille oikeudenmukaista vapautta. Samaa rukoilemme niille, jotka jalostavat luonnon rikkauksia ihmisten käyttöön.
Muistamme edessäsi kaikkia eteläisen Suomen NNKY:itä,
ja NNKY-liittoa ja kiitämme omasta kiinteistöstä, toimitalostamme.
* Käännymme länteen ja rukoilemme
rauhaa ja oikeudenmukaisuutta Amerikoille ja Karibian alueelle.
Rukoilemme myrskyn ja tulvien satuttamien ihmisten kanssa
ja muistamme, että länteen on matkattu niin usein etsimään
onnea ja menestystä.
Muistamme, että rukoilemme yhdessä orjien, maahanmuuttajien, valloittajien ja löytöretkeilijöiden perillisten ja jälkeläisten kanssa.

Rukoilemme alkuperäiskansojen kanssa muistaen,
että heidän hengellisyyttään rikastuttaa vahva usko
Luojaan.
Rukoilemme, että oppisimme jakamaan yhteistä hyvää ja tekemään turvallisia valintoja ja näin vaikuttaisimme koko maanpiirin parhaaksi.
Muistamme edessäsi kaikkia läntisen Suomen NNKYyhdistyksiä ja niiden toimijoita ja jäseniä.
* Käännymme pohjoiseen ja rukoilemme
rauhaa ja oikeudenmukaisuutta Eurooppaan yhdessä naapureittemme kanssa.
Muistamme, että kulttuurimme rakentuu kreikkalaiselle, roomalaiselle ja juutalaisille perinnölle, kristillisille arvoille ja vieraanvaraisuudelle.
Rukoilemme, että maanosamme pysyisi kaikkien
kansanryhmien demokraattisena kotina ja evankeliumi Jeesuksesta saisi antaa meille jatkuvasti voimaa
arkeen.
Rukoilemme voimaa ja viisautta lakien ja direktiivien muokkaajien ja päätöksentekijöiden kanssa, jotta
kunnioitus kaikkia ihmisoikeuksia kohtaan olisi totta
keskellämme.
Muistamme edessäsi Keimiötunturin Majan toimintaa
ja Oulun NNKY:tä
* Kaikkivaltias Jumala, kaikkien kansojen ja koko
luomakunnan Luoja, kuule meitä, jotka rukoilemme
rauhaa ja oikeudenmukaisuutta itsellemme ja koko
maanpiirille.
Siunaa armossasi meitä jokaista ja auta meitä elämään rauhanrakentajina.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.


25 % nuoria naisia. Vaikka nuoria kaivataan
mukaan toimintaan, NNKY on jatkossakin
kaikenikäisten naisten liike, ja se on NNKY:n
rikkaus ja muutosvoima. Anna-Kaisa toi Maailmanliiton erityiskiitokset pääsihteeri PirjoLiisa Penttiselle teologisesta ja ekumeenisesta osaamisesta. Pirjo-Liisa on maailmalla
hyvin arvostettu ja toivottu asiantuntija. Esimerkiksi Maailmanliiton kokouksessa monissa asioissa kiinnitettiin huomiota siihen, mitä
ja miten Suomessa NNKY-työtä on tehty.

Jäähyväiset Hakulinniemen
leirikeskukselle

Iso hali. NNKY:n liittokokous valitsi puheenjohtajaksi yksimielisesti kolmannelle kaudelleen Anna-Kaisa Ikosen (halaa selin). Halauksessa hallituksen jäsen Tuuli Raamat.
Maritta Oksanen (vas.) ja Ulla Saarela ottavat osaa iloon.

Hotelli Helkan uusi kokoustila kruunasi NNKY:n liittokokouksen

NNKY toivottaa nuoret naiset
tervetulleiksi yhdistystoimintaan
NNKY:n liittokokous pidettiin Helsingissä Hotelli Helkan uudessa kokoustilassa
24.11.07. Kokouksessa NNKY-liitolle valittiin
uusi hallitus ja päätettiin moni-ilmeisen keskustelun päätteeksi Hakulinniemen leirikeskuksen myynnistä. Liiton puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti kolmannelle kaudelleen Anna-Kaisa Ikonen.
NNKY:n liittokokoukseen otti osaa 23 virallista edustajaa ja 4 tarkkailijaa 15 paikallisyhdistyksestä sekä yksi osanottaja läsnäolooikeudella. Liiton hallitus, henkilökunta ja
Hotelliyhtymä Oy:n edustajat mukaan lukien
kokouksessa oli yhteensä 46 osanottajaa.
Järjestösihteeri Riitta Räntilä toivotti kokousvieraat tervetulleiksi ihastellen ja ihmetellen uutta kokoustila Saarnia ja sen hienoa
tekniikkaa.

na saatiin kesällä mm. tieto puheenjohtaja
Anna-Kaisa Ikosen valinnasta Maailmanliiton hallitukseen. Hänet valittiin myös yhdeksi Maailmanliiton kuudesta varapuheenjohtajasta.
Keimiötunturin Majan terveiset liittokokoukseen toi yhteyssihteeri Taija Hemminki. Keimiötunturin Majan vahvuuksia ovat
luonto, rauha ja hiljaisuus. Vuonna 2008
NNKY:n jäsenalennus kasvaa ja on 10 %
kaikista palveluista. Yhdestä kahvikupposesta Majan vastaava hoitaja Matti Hemminki
ei alennusta ”osaa” laskea, mutta muuten
jäsenhinnan saa kaikista palveluista ja ohjelmallisista viikoista. Vuoden 2007 alussa
käyttöönotetussa Kiepissä on hyvin varus-

teltu kokoustila-takkahuone, oleskelutilat,
keittiö, aina valmiit saunat sekä 12 kahden
hengen huonetta, joissa on omat WC:t. Ryhmät saavat Kiepistä vaikkapa hulppean mökin omaan käyttöönsä, kun varaavat vierailun
ajaksi kaikki rakenuksen 12 huonetta.

NNKY on kaikenikäisten naisten liike
NNKY-liiton tarjoaman lounaan jälkeen
puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen kertoi
NNKY:n Maailmaliiton linjauksista. Maailmanliiton uuden, Keniassa valitun hallituksen jäsenistä 55 % on alle 30-vuotiaita.
Samassa kokouksessa vahvistetut uudet
säännöt ohjeistavat, että kansallisten NNKY:
iden hallitusten jäsenten joukossa tulisi olla

Ulla Virkkunen Sysmän NNKY:stä kertoi,
että Hakulinniemi on aarre, osa kauneinta
keskisuomalaista luontoa, mutta enää hän ei
aio vastustaa sen myyntiä. Maarit Korhonen
Turun NNKY:stä kysyi, mikä on NNKY:n sosiaalinen rooli yhteiskunnassa, sillä esimerkiksi
lastensuojelun lapsille kaivataan lisää leiritoimintaa, ja eivätkö lapset ja äidit ole NNKY:
n haaste? Lisäksi hänen mielestään NNKY
ei koskaan voi ostaa tuollaista määrää maata. Maiju Poikolainen Helsingin NNKY:stä
sanoi kommentissaan, ettei monilla NNKY:
n työntekijöillä ole pätevyyttä lastensuojelutyöhön, mutta varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä osaamme tehdä. Pääsihteeri Pirjo-Liisa
tähdensi, että NNKY-liitto ei ole kiinteistötai sijoitusyhtiö eikä tarkoituksena ole ostaa
maata. Krista Karjalainen kysyi mihin Hakulinniemen myynnistä saadut varat käytetään? Hän ehdotti, että liitto tukisi paikallisyhdistyksiä lainalla, koska yhdistysten rahat
eivät riitä toiminnan järjestämiseen ja siksi
nuoria on vaikea saada mukaan.
Hakulinniemen myynnistä äänestettiin.
Äänet jakautuivat seuraavasti: puolesta 880
ääntä, vastaan 180 ääntä ja 120 tyhjää ääntä. Kokous päätti, että leirikeskus myydään
Huoneistokeskus Oy:n kanssa tehdyn esisopimuksen mukaisesti. Ostajina on 10 yksityishenkilöä. Myyntipäätöksen yhteydessä
liittokokous ilmaisi kiitoksensa Eila Helmiselle ja Luhangan Pitopalvelu Ky:lle pitkäkestoisesta yhteistyöstä ja hyvästä palvelusta.

Kokouspäivän aamuhartaudessa pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen tutki maailmaa
ja NNKY:tä kompassin avulla. Rukouksessa
muistettiin ilmansuunta kerrallaan kaikkia
maanosia sekä itäisen-, eteläisen-, läntisenja pohjoisen Suomen NNKY:itä.

Terveiset Keniasta ja Keimiötunturin
Majalta
Ennen varsinaista kokousta Pia Öhman
ja Anne Lagerstedt toivat kokoukselle kuulumiset viime kesän NNKY:n Maailmaneuvoston kokouksesta Nairobista, Keniasta.
Suomesta Maailmanneuvoston kokoukseen
osallistui 11 naisen delegaatio näkyvästi
Marimekko-kuoseissa ja Uskalla unelmoida paidoissa. Ihmiskaupasta tiedottava NOT for
sale -kampanja oli esillä työpajassa ja yhdistysten torilla, missä t-paitojen sanomaa pohdittiin ja mietittiin ”miksi paidat eivät olleet
myytävänä?” Maailmanneuvoston tuomisi-

Hakulinniemen leirikeskuksen myynti nosti kokouksessa vilkkaan keskustelun. Talouspäällikkö Sirpa Holopainen kertoi alustuksessaan, että Hakulinniemen toiminnassa oli
selkeä romahdus vuonna 2002, jolloin paikallisyhdistyksiä kannustettiin kaikin tavoin
elvyttämään leirikeskuksen toimintaa. Vuonna 2004 siellä tehtiin kunnostus- ja korjaustöitä ja todella paljon talkootyötä. Toiveet
olivat korkealla, mutta varauksiin tuli paljon
peruutuksia. Menetykset koskettivat myös
Eila Helmisen pitopalveluyritystä. Vuosina 2005-2007 Hakulinniemessä järjestettiin
enää muutamia leirejä. Tilannetta pohdittiin
jäsenistölle järjestetyssä tilaisuudessa toukokuussa 2006, jolloin ei oltu varmoja mitä
leirikeskuksen suhteen tehdään. Haluttiin
katsoa vieläkö toiminta elpyisi ja tarjottiin
mökkejä edulliseen hintaan jäsenistölle. Silti
toiminta ei kasvanut toivotusti. Tappiota leirikeskuksesta on liitolle tullut vuosina 19982006 yhteensä noin 100 000 euroa. Hinta on
suuri siitä, että leirikeskus on seisonut tyhjillään, eivätkä NNKY:läiset ole käyneet siellä
virkistymässä.

Paikallisyhdistysten avustuksille
40 000 euroa lisää

NNKY on naisten ja tyttöjen liike, joka korostaa ihmisen henkistä, hengellistä ja fyysistä kokonaisuutta. NNKY:n
liittokokouksessa valittiin NNKY-liitolle uusi hallitus ja päätettiin Hakulinniemen leirikeskuksen myynnistä.

Hakulinniemen leirikeskuksen myynnistä
saatuja varoja käytetään mm. Keimiötunturin Majan kehittämiseen. Lisäksi vuoden
2008 budjetissa on varattu 86 000 euroa paikallisyhdistysten hanke- ja toiminta-avustuksia varten, mikä on 40 000 euroa lisää edellisvuoteen verrattuna. Avustusten haku
päättyy tammikuun viimeisenä päivänä.
Kiinteistöjen rakentamiseen tai niiden peruskunnostustöihin ei avustuksia myönnetä.
JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA.



Talouspäällikkö Sirpa Holopainen esitteli Hakulinniemen leirikeskuksen myynnin. Vieressä toimistonhoitaja
Leila Variola ja järjestösihteeri Riitta Räntilä.

Petra Saarenmaa (vas.) ja Henry Laine kertoivat
kokoukselle Hotelli Helkan kuulumiset. Vieressä Anne
Lagerstedt, Anna-Kaisa Ikonen ja Pirjo-Liisa Penttinen

Kokouksen tauoilla käytiin vilkasta keskustelua. Not
for sale- ja Uskalla unelmoida -paitoja voi vielä ostaa
edullisesti NNKY-liitosta.

NNKY kutsuu nuoria naisia mukaan toimintaan. Edessä
Laura Togneri ja Maiju Poikolainen.

Aila Niinikoski (edessä kesk.) seurasi liittokokouspäivän ohjelmaa ennen varsinaista kokousta.

Anna Hukari (vas.) ja Piia Nurmela tutkivat ehdokasesittelyjä. Marjatta Muilu soitti puhelun ja etsi pääsihteeri
Pirjo-Liisa Penttisen toiveesta vaaliin lisää nuoria ehdokkaita.

Pirjo-Liisa Penttinen kiitti liittokokouksen puolesta hallituksen jättäviä Anna Hukaria (vas.), Tarja Juntusta,
Mirja Tarssasta ja Eija Huovista (oik.).

Kaikilta uuteen hallitukseen ehdolla olleilta naisilta
kysyttiin ”Mistä sinä unelmoit NNKY:ssä?”.

Vuoden 2008 toimintasuunnitelma

Hotelli Helkan muutostyöt onnistuivat

vin vähän dokumentteja tallella. Nykyinen
Saarni on kaunis tila ja sen tekniikka aivan
loistava, joten kokouksia ja juhlia kannattaa
tulla pitämään Helkaan vähän kauempaakin.
NNKY:n paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus varata yksi maksuton tutustumiskäynti niin, että tilasta ei peritä vuokraa, mutta
yhdistykset vastaavat itse ravintola Helkan
Keittiöstä tilattavasta tarjoilusta.

NNKY-liiton uusi hallitus: Uskalla Unelmoida -lakanan vieressä puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen (Tampere), Pia
Öhman (Helsingfors), Maritta Oksanen (Oulu), Tuuli Raamat (Helsinki), Ulla Saarela (Lahti), Arja Sillanpää (Vaasa)
ja Leena Koivisto (Vääksy). Kuvasta puuttuu Annamari Herranen (Tampere). Nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu
uuden hallituksen ensimmäiseen kokoontumiseen asti.

Liiton perustehtävä voidaan jakaa naisten
ja tyttöjen tukemiseen, julkiseen vaikuttamiseen sekä itsenäisten paikallisten NNKY:iden
tukemiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevässä työssä liitto rakentaa perheväkivallasta kertovan näyttelyyn, jossa ikään kuin
tullaan perheen kotiin ja nähdään väkivalta
arjen myötä, seinille ja kalusteisiin kiinnitettyjen tekstien ja kuvien avulla. Näyttelyä voi
tiedustella paikallisyhdistysten käyttöön keväällä 2008.
NNKY:n Maailmanliiton toiminnan painopisteet ovat tulevina vuosina naisjohtajuus
ja maailman aids-tilanne erityisesti hi-viruksen kanssa elävien naisten näkökulmasta.
Suomessa NNKY-liitto jatkaa kansainvälistä
teemaa Muutumme ihmisinä, muutamme
yhteisöjä. NNKY:n Maailmanliiton painopisteiden ohella liitto keskittyy maahanmuuttajatoiminnan kehittämiseen ja keskustelun
herättäminen naisiin kohdistuvan väkivallan
sekä ihmiskaupan teemoista. NNKY-liitto
jatkaa positiivisen ajattelun kampanjaa Uskalla unelmoida® -teemalla.
Toimintakalenteriin on lisätty uutena
mahdollisuutena Unelmanpäivän 2.12. viettäminen paikallisyhdistyksissä. Unelmanpäivänä voi NNKY-työtä tehdä tunnetuksi
ja tutustuttaa yhdistysten jäseniä toisiinsa.
Vääksyn NNKY kokeili Unelmanpäivän viettoa jo tänä vuonna ev.lut seurakunnan ja

Tallukkajalkojen kanssa järjestetyllä lyhtyvaelluksella.
Liitto kannustaa paikallisyhdistyksiä tekemään työtä erityisesti tyttöjen ja nuorten
naisten kanssa Helmi-toiminnan vertaistukiryhmissä. Helmi-toiminta on tavoitteellista
tyttötyötä, jossa tyttöjen ja naisten vertaistukiryhmien avulla vahvistetaan kristityn naisen
identiteettiä. Seuraava ohjaajakoulutus järjestetään 9.–10.2.2008 Helsingissä. Lisätietoja koulutuksesta antaa Maiju Poikolainen,
puh. (09) 445 228, hnnky@hnnky.fi. Koulutukseen voi ilmoittautua NNKY-liittoon Leila
Variolalle, puh. (09) 4342 290, leila.variola@
ywca.fi. Ohjaajakoulutusten lisäksi Helsingin
NNKY järjestää Helmi-toiminnan ohjaajatapaamisia.

NNKY näkyväksi toiminnan kautta
NNKY-liiton julkinen vaikuttamistyö nähdään tärkeänä ja tavoitteena on tulla nähdyksi erityisesti toiminnan ja hyvän esimerkin kautta. NNKY-tunnustuspalkinnon avulla
halutaan nostaa esille naisten parissa tehtävää työtä, joka on NNKY:n arvojen mukaista.
Palkinnon myöntämisellä kannustetaan muita vastaavaan työhön. Tunnustuspalkinto
jaetaan vuonna 2008 tutulla vuositeemalla
Muutumme ihmisinä, muutamme yhteisöjä.
Palkinto luovutetaan Maailman NNKY-päivän tilaisuuden yhteydessä 24.4.
Vuonna 2008 NNKY:n jäsenlehti saa nimikilpailun tuloksena nimen Näkyvä Nainen.

Uudistunut Hotelli Helka on yksilöllinen ja
kiinnostava suomalainen hotelli, jonka asiakkaista valtaosa on kotimaisia tai kansainvälisiä yrityksiä. Kokonaisvaltainen suomalainen
design on ainutlaatuista hotellimiljöössä.
Helkan uutta ilmettä on jo kopioitu toisaalle,
joko sattumalta tai tarkoituksella, mikä on
Hotelliyhtymä Oy:n toimitusjohtaja Henry
Laineen mielestä mielenkiintoinen ilmiö.
Viime vuonna Hotelli Helkan muutostyöt
toivat kuopan tulokseen, mutta nyt tulos on
positiivien ja näkymät erittäin hyvät. Helkan
85 prosentin käyttöaste on reilusti helsinkiläisten hotellien keskitason yläpuolella.
Seuraavaksi kunnostetaan Helkan julkisivu sekä sisäänkäynnit, joihin on tavoitteena
tuoda talon alkuperäistä ilmettä. NNKY:n
talo valmistui vuonna 1928 ja sen suunnitteli Wivi Lönn yhteistyössä Aili Salli Ahteen
kanssa. Talon 80-vuotispäivää vietetään
26.2.2008.
Hotelliyhtymä Oy:n hallituksessa NNKYliiton edustajina jatkavat Petra Saarenmaa
ja Carita Åkerberg ja asiantuntijajäseninä
Mika Kiljunen ja Eirik Nordström.

Kokoustila Saarni valmistui
Hotelli Helkan uusi kokoustila Saarni
valmistui NNKY:n tilaisuuden kynnyksellä.
Kokoustilassa näkyy yksityiskohtia jopa alkuperäisestä talon juhlasalista, josta on hy-

NNKY-liiton uusi hallitus
NNKY-liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kolmannelle kaudelleen kehittämispäällikkö, YTM Anna-Kaisa Ikonen.
Hallituksen jäseniksi oli ennen kokousta
ehdolla 10 naista. Koska ehdokkaista vain
kaksi oli alle 31-vuotiasta, pääsihteeri PirjoLiisa Penttinen kehotti kokousedustajia etsimään vaaliin lisää nuoria naisia, joita Maailmaliiton sääntöjen mukaisesti hallituksessa
tulisi olla vähintään 25 %. Kokouksessa ei
tehty lisäehdotuksia ehdokkaista, joten hallitukseen päätettiin valita 7 jäsentä.
NNKY-liiton hallitukseen valittiin Annamari Herranen (Tampere), Leena Koivisto (Vääksy), Maritta Oksanen (Oulu), Tuuli
Raamat (Helsinki), Ulla Saarela (Lahti), Arja
Sillanpää (Vaasa), Pia Öhman (Helsingfors).
Onnittelut uudelle hallitukselle!
Teksti ja kuvat: Mari Hyttinen

Mari Hyttinen



Helmi-toiminta perustuu Maria Sundblomin kirjoittamaan Helmijuttu – Kirkon tyttökirjaan, joka ilmestyi ensimmäisen kerran ruotsiksi vuonna 2004 nimellä Tjejer i kyrkan. Helmijutun kustantaja on LK-kirjat ja julkaisijat Nuorten Keskus ry ja NNKY-liitto ry. Kirjaa voi tilata mm. Lasten Keskuksen nettisivuilta
http://www.lastenkeskus.fi.

Helmi-ryhmissä tuetaan tyttöjä kasvamaan oman identiteetin tunnistaviksi ja itseään arvostaviksi naisiksi. Johanna Maria Davies (vas.) toimii vapaaehtoisena Helmi-ryhmän ohjaajana ja Maiju Poikolainen
järjestää Helsingin NNKY:ssä Helmi-toiminnan ohjaajakoulutuksia.

Helmi-vertaisryhmissä tehdään tavoitteellista tyttötyötä

Tyttö, sinä olet helmi!
Helmi-toiminta on tavoitteellista tyttötyötä, jossa tyttöjen ja naisten vertaistukiryhmien avulla vahvistetaan kristityn naisen
identiteettiä. Helmi-toiminta perustuu Maria
Sundblomin kirjoittamaan Helmijuttu – Kirkon tyttökirjaan, joka ilmestyi ensimmäisen
kerran ruotsiksi vuonna 2004 nimellä Tjejer
i kyrkan. Kirjan innoittajina ovat olleet 1990luvun lopulla eri puolille Suomea syntyneet
Folkhälsanin tyttöryhmät sekä Setlementtinuorten liiton Upea minä -projektin (19982000) vanavedessä perustetut tyttöryhmät.
Helmi-toiminnan ohjaajakoulutuksesta vastaavat Helsingin NNKY ja NNKY-liitto yhteistyössä Nuorten Keskuksen kanssa.
Helmi-toiminnan ideana ovat tyttöryhmät, joissa osallistujina on 5-8 tyttöä sekä 2
ohjaajaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa
1,5-2 tuntia kerrallaan tietyn jakson ajan.
Kokoontumiskertojen määrästä ryhmä sopii
yhdessä. Ohjaajat ovat vapaaehtoisia naisia,
jotka valmistelevat tapaamisten aiheet ja
keskustelua edeltävät harjoitukset.
”Helmijutussa olennaista on se, että toimimme tyttöjen ehdoilla. Ryhmä on ikään
kuin prosessi, mikä etenee ja sillä on alku ja
loppu. Ryhmillä on tavoite, mutta toiminta
on silti joustavaa. Ohjaajat kuuntelevat tyttöjen toiveita eikä kaikkia tapaamisten aiheita
sovita etukäteen. Jos joku aiheista laajenee,
sitä voidaan käsitellä useissa tapaamisissa.
Ryhmissä voidaan tehdä muitakin juttuja,
jotka kasvattavat ryhmähenkeä kuten tanssia, laulaa, leikkiä ja askarrella. Aikuisilla on
tärkeä rooli tulkitsijana ja ohjaajana, mutta
he ovat mukana ainoastaan tyttöjä varten”,
selvittää Helsingin NNKY:n toiminnallinen
sihteeri Maiju Poikolainen.

Keskeisin metodi on keskustelu
Helmijutun tyttömetodin tarkoituksena
on antaa tilaa ajatuksille, laajentaa rooleja,
kehittää taitoa selvitä konflikteista, vahvistaa ja kasvattaa luottamusta. Samalla tuetaan tytön kasvua fyysisenä, psyykkisenä
ja hengellisenä kokonaisuutena. ”Helmijutussa tyttömetodi syntyy toiminnan tyttölähtöisyydestä ja keskustelusta. Sekä tytöt
että ohjaajat sopivat, ettei ryhmissä käytyjä keskusteluja kerrota ulkopuolisille. Toki
ohjaajat tiedostavat ilmoitusvelvollisuuden.
Helmi-toiminnan sisällössä mukana oleva
kristillisyys konkretisoituu rukoushelmien
tekemiseen. Rukoushelmissä tiivistyy ajatus
siitä, että jokainen ihminen on arvokas helmi, josta Jumalan rakkaus heijastuu”, kertoo
Maiju Poikolainen.
Yksityiskohtaisia ohjeita ryhmän tapaamisille ei ole. Helmijuttu-kirja on hyvä työväline, mutta vinkkejä ja toiminnan sisältöjä voi
yhdistellä ja kehitellä itse. Kirjassa esitellään
keskustelun pohjaksi viisi teemaa harjoituksineen, joissa on kristillis-feministinen viitekehys: minä (henki, sielu, ruumis), te (perhe,
ystävät, rakkaani), me (maailma, yhteiskunta, kirkko), ne (eläimet, luonto), sinä (Jumala, Jeesus). Alussa ryhmässä keskitytään
tutustumiseen ja tehdään yhteiset säännöt.
Tytöt sitoutuvat ryhmään ja heillä on oikeus osallistua, mutta myös olla osallistumatta
johonkin harjoitukseen tai keskusteluun. Hyväksi koettu toiminnan kaava on, että ryhmä
aloittaa rauhallisella aloitustuokiolla, sitten
seuraa itse ohjelma ja lopuksi on hartaus.
Kaunis ja miellyttävä kokoontumispaikka on
tärkeä ja luo tunnelmaa.

Tasapainoinen tyttöys ja naiseus
Helmi-toiminnassa on vahvasti esillä sukupuoliherkkä näkemys naisten ja miesten
erojen hyväksymisestä ja yhtäläisestä ar-

vostamisesta. Tarkoituksena ei ole korostaa
sukupuolten välisiä eroja, vaan että tytöt ja
pojat voisivat tehdä valintoja omien henkilökohtaisten taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaan. ”Kiinnostavin aihe Helmijutun
aiheista on monille minä ja oma identiteetti. Itsestähän on yleensä tosi kiva puhua ja
miettiä mikä on se todellinen minä, millainen minä olen? Esimerkiksi yhdessä kirjan
harjoituksessa kysytään, että saako tyttö olla
vihainen? Kun tiedostamme millaisia sukupuolirooleja yhteiskunnassamme on, voimme käsitellä sitä, mikä on todellista ja mikä
opittua”, pohtii Maiju Poikolainen.
Helmijuttu-kirjan pääkohderyhmänä ovat
rippikoulun käyneet tytöt, joille järjestettyyn
muuhun ohjattuun toimintaan Helmi-ryhmä
tuo uuden tuulahduksen. NNKY:ssä Helmitoimintaa on haluttu tarjota myös alle 15vuotiaille tytöille ja osa NNKY:n paikallisyhdistyksistä kehittelee Helmi-idean pohjalta
ryhmiä aikuisille naisille. ”Ohjaajan on tärkeää tuntea oma ryhmänsä, koska osa kirjan
harjoituksista ei sovi kaikenikäisille tytöille.
Esimerkiksi se, miten kirjassa puhutaan seksistä, ei ollut relevanttia ryhmäni 12-vuotiaille tytöille”, miettii Johanna Maria Davies,
joka toimii Helmi-ryhmien vapaaehtoisena
ohjaajana.
”Ryhmälläni oli eilen viimeinen tapaamiskerta, ja tytöt suorastaan puhuivat toistensa päälle, he olivat niin innoissaan. Monien
mielestä kaikkein mieleenpainuvinta ryhmän
toiminnassa oli kuitenkin tanssiminen. Latinalaisamerikkalaisten tanssien opettelu liittyi maailma-teemaan. Samalla siinä sivuttiin
myös minä itse -teemaa. Tanssin kautta tytöt
oppivat tuntemaan sekä eri kulttuureita että
hallitsemaan omaa kehoaan ja nauttimaan
siitä. Identiteetin ohella Helmi-toiminnalla
pyritään vahvistamaan tyttöjen kehonkuvaa
ja itsekunnioitusta”, muistuttaa Johanna
Maria Davies.

Helmi-koulutusta ja dialogia
Helmijutussa iso merkitys on vertaistuella
ja ajatusten vaihdolla oman ikäisten tyttöjen
kanssa. Kahdesta aikuisesta ohjaajasta välittyy heille kaksi erilaista, tervettä ja kokonaista aikuisen naisen roolimallia. ”Ohjaajien ei
tarvitse olla nuorisotyön ammattilaisia, mutta useimmissa NNKY:n tai ev. lut. seurakuntien piirissä kokoontuneissa ryhmissä toinen
ohjaajista on ollut nuorisotyöntekijä, ja heidän avulla useimmiten myös ryhmän tytöt
löytyvät”, sanoo Maiju Poikolainen. Helmiryhmiä toimii mm. Helsingissä, Espoossa,
Kaarinassa ja Oulussa. Suomenruotsalaisella
puolella ryhmiä on ollut paljon ja ne ovat toimineet pitkään.
”Kun kuulin ensimmäisen kerran ohjaajakoulutuksesta, kiinnostuin siitä heti. Helmijuttu-kirja vaikutti kivalta ja olisin itse toivonut, että olisin nuorempana voinut osallistua
samanlaiseen ryhmään. Helmi-ryhmissä voidaan keskustella arvosteluvapaasti ja lisätä
siten dialogia tyttöjen ja aikuisten välillä.
Rakkautta, rehellisyyttä ja aikaa tytöt tarvitsevat. Helmi-ryhmän ohjaajana toivon voivani tukea tyttöjä kasvamaan tasapainoisiksi,
oman identiteetin tunnistaviksi ja itseään
arvostaviksi, ja sitä kautta myös muita ihmisiä arvostaviksi naisiksi”, kiteyttää Johanna
Maria Davies.
Seuraava ohjaajakoulutus järjestetään
9.-10.2.2008 Helsingissä. Lisätietoja koulutuksesta antaa Maiju Poikolainen, puh. (09)
445 228, hnnky@hnnky.fi. Koulutukseen voi
ilmoittautua NNKY-liittoon Leila Variolalle,
puh.(09) 4342 290, leila.variola@ywca.fi. Ohjaajakoulutusten lisäksi Helsingin NNKY järjestää Helmi-toiminnan ohjaajatapaamisia.
Mari Hyttinen
Artikkeli on kirjoitettu
8/2007 (ilmestyy 17.12.).

Nuorisotyö-lehteen



Joulu, joulu...
Neitsyt Maria,
Raamatun sankarinainen
Raamatusta voi löytää monta sankarinaista oman elämänsä esikuvaksi. Yksi heistä on
jouluntähti neitsyt Maria.
Enkeli Gabriel tuli kertomaan Marialle,
että Jumala oli valinnut hänet Jeesuksen
äidiksi. Maria tulisi raskaaksi Pyhästä Hengestä, jos tämä suostuisi tehtävään. Aluksi
Maria hämmästyi, oli vähän järkyttynyt ja
vastasi, että ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon?” Olisin minäkin
pelästynyt. Eihän sellainen ole mahdollista.
Eihän niin raskaaksi tulla. Mutta enkelin vastaus Marialle oli, että ”Jumalalle mikään ei
ole mahdotonta”.

uskoi ja luotti Jumalaan. Ja hän sai nähdä
Jumalan ihmeen tapahtuvan elämässään.
Haluan haastaa sinua uskonsankariksi!
Laita unelmasi ja luottamuksesi täysin Jumalan käteen. Uskonsankari ei itse ponnistele
ihmettään tapahtuvaksi. Hän antaa Jumalalle luvan tehdä ihmeitä omassa elämässään
niin kuin Maria antoi Jumalan ihmeen tapahtua omassa ruumiissaan.
Saara Andersen

Usein mekin huomaamme olevamme
umpikujassa. Meidän pienet tai suuret arkiset asiamme tai unelmamme tuntuvat mahdottomilta. Mutta juuri silloin on aika uskoa
Jumalaan ja luottaa Jumalan mahdollisuuksiin. Hänelle kun mikään ei ole mahdotonta.
Kun meidän mahdollisuutemme loppuvat,
Jumalan vasta alkavat.
Maria on Raamatun uskonsankari. Pian
enkelin vierailun jälkeen Elisabeth sanoi Marialle näin: ”Autuas sinä, joka uskoit! Herran
sinulle antama lupaus on täyttyvä!”. Maria

Joulu, joulu...

Rukousta joulun lähestyessä

Lumiko –?
Lumiko valaisi kaupungin?/ Lumiko tosiaan/ ääriviivoin hivelevin/ uudesti-maalasi
maan?

Olivia Terho

Näin kysyy Eila Kivikkaho runossaan Lumiko –?. Ajatusviiva ja kysymysmerkki pyytävät miettimään. Puhuja osoittaa runossa
lumen koristamaa puun oksaa ja sitten sieluaan: Lumiko sielunikin/ valaisi, ruman ja
rosoisen,/ hiutein hyväilevin?

Lumi voi olla myös viesti. Maxine Fermine kirjoittaa romaanissaan Neige (Lumi):
Lumi on runo. Runo, joka leijailee pilvistä
valkeina ja keveinä hiutaleina. Tämä runo tulee taivaan suusta, Jumalan käsistä. Lumi on
siten Jumalan meille suomaa kauneutta.

Lumi on ihmeellinen. Mutta mistä tuo
ihme tulee, pilvistäkö vain? Entä mihin se
jälleen katoaa? Kun lumi sulaa, minne menee tuo valkoinen, kysyi jo aikanaan William
Shakespeare. Niin kerrassaan: mitä lumi
on?

Tätä ihmettä – hiljaisuutta, armoa, kauneutta – toivomme taas luoksemme täksi
jouluksi. Laulun sanoin: Vain valkeata joulua/
mielessäin ootan minä ain,/ sillä hangen hohteessa vain/ joulurauhan tunnen rinnassain.

Jos hiljaisuus olisi ainetta, se olisi lunta.
Näin esittää Amélie Nothomb kirjassaan Les
Catilinaires. Ajatus on kaunis. Lumi hiljentää
niin askeleen kuin mielenkin. Lumi on hiljaisuus. Se antaa tilan ajatuksille.
Lumen hiljaisuudessa asuu myös rauha.
Helena Anhava runossa todetaan: On kuin
taivas tuoksuisi/ ääriviivat pehmenisi/ sataisi
armo alas/ suurina valkeina peittävinä. Lumi
on näin armoa. Se on kuin syli, johon on
pehmeä heittäytyä, jättää hankeen lumienkeli jonkun löydettäväksi.

Saara Andersen on Tampereen NNKY:n Jalat
Oman Pöydän Alle -projektin vastaava työntekijä
sekä teologian opiskelija.

Rauhallista joulua toivottaen,
Olivia Terho
*Shakespeare, Nothomb ja Fermine: suomennokset kirjoittajan
P.S. Kutsun kaikkia kirjallisuudesta kiinnostuneita kevätkauden kestävälle “maailmanympärysmatkalle”. Ohjelmassa on novelleja eri mantereilta: Afrikasta Aasiaan,
Amerikasta Eurooppaan. Piiri kokoontuu
joka toinen torstai klo 10-11.30 Tampereen
NNKY:n Puistosalissa 17.1. alkaen. Siis hatusta kiinni ja matkaan!

Jumalani, kiitos, kun voin rukoilla.
Kiitos, että tapahtuu Sinun tahtosi, rukoilenpa mitä hyvänsä ja miten tahansa.
Kiitos erilaisista jouluista: lapset tänä
vuonna luonani, kun taas viime jouluna
lapset olivat isänsä luona ja minä osasin
nauttia myös yksinolosta, välillä.
Kiitos, kun olemme terveinä nyt.
Kiitos voimavaroista, joita saan siivoamiseen ja muuhun jouluvalmisteluun liittyvään.
Kiitos, että ihan kaikkea minun ei tarvitse
jaksaa tänäkään jouluna.
Kiitos, että saan tukea, kun pyydän.
Kiitos siitä, että lapsilla on omannäköisiänsä toiveita jouluun liittyen.
Kiitos, että saan viisautta sopiviin lahjavalintoihin – sopiviin niin lapsilleni kuin kukkarollenikin.
Kristus-lapsi, kiitän sinua siitä, että synnyit
ihmiseksi tähän maailmaan. Sinä tunnet
ja tiedät meidän ihmisten asiat, kuuntelet minua, sanoittakin kuulet. Kiitos, että
avaat sydämeni tänä jouluna valolle ja
rakkaudelle, yhteenkuuluvuudelle, ilolle.
Ja näin voin oppia jotain uutta antamisesta ja vastaanottamisesta.

Kiitos, Vapahtaja, että ohjaat minua luopumaan tarpeettomasta aineellisesta ja
henkisestä painolastista. On niin paljon
huolta ja huolehdittavaa. Kiitos, että vapautat minut syntymäjuhlassasikin keskittymään olennaiseen.
Kiitos siitä, että joulun juhlaan voimme
kokoontua perhepiiriksi ystävien, tuttavien ja tuntemattomienkin kesken.
Kiitos, kun autat minua osaltani toimimaan
niin, että yksinolo jouluna on vapaa valinta mahdollisimman monelle ihmiselle.
Kiitos, että voin muistaa jo etukäteen
sen, kuinka ilo huokuu sitten jouluyössä.
Ja mikä kaikki, Kristus, sinun syntymäjuhlan – osin salatussa – olemuksessa minua
puhutteleekin, tämän juhlan ilo kumpuaa
sydämestä, hiljaisena, lopulta selkeänä,
kun sitä kuuntelen. Joulun iki-ihanat sävelet siirtyvät sydämestä sydämeen. Kaikille,
kaikille meille ”kautta avaruuksien kaikuu
laulu riemuinen: Jeesus tullut on”! Kiitos,
että niin monet saavat tähän lauluun tänäkin jouluna ihmisenkelikuoroksi liittyä.
Leena Parviainen

Joulu, joulu...

Kun joulu on



Jouluaattoilta hämärtyy – sää on leuto,
sataa räntää, loskakeli – ei tietoakaan entisajan kirkkaasta pakkassäästä ja tuikkivista tähdistä. Vanhus istuu keinutuolissaan
ypöyksin – kuinkas muuten – ja miettii. Taas
on tulossa yksinäinen joulu – poika ja miniä
eivät pyydä joulunviettoon – vaikka asuvatkin aivan lähistöllä. Ymmärtäähän sen: eipä
hänestä mitään jouluiloa säteile – päinvastoin, pilaisi vain muidenkin mielen, pahannäköinenkin hän on kuin mikäkin noita-akka.
Miniällä on niin rankka ja vaativa työ, ettei
hän jaksa tämmöistä silmissään ainakaan
jouluna. Pysynpä omissa nurkissani ja tuodaanhan kotipalvelusta kinkkusiivu ja laatikoita, mikäpä hätä minulla.
Mutta ykskaks vanhuksen valtaa levottomuus. Minäpä lähden ulos katsomaan ikkunoista toisten jouluiloa, kuusia, kynttilöitä
ja onnellisia ilmeitä. Onneksi jalat ovat vielä
kunnossa, kunhan vain muistan liikkua kyllin
varovasti, tosin jouluaattoiltana ei tarvitse
juuri liikennettä varoa. Vanhus laittautuu
jouluvaellukselleen hitaasti, pukeutuu lumiräntää vastaan lämpimästi ja ottaa avaimen
mukaansa. Onneksi muisti toimii näin hyvin.
Taidanpa käydäkin ihastelemassa poikani
ikkunoiden takana heidän jouluaan. En missään nimessä soittele ovikelloa ja pyri yllätysjouluvierailulle, eihän toki. Siitä se miniä
vasta motkottaisi, ettei joulunakaan saa olla
rauhassa!
Vanhus lepäilee välillä ja mieleen nousevat erilaiset joulut, lapsuuden niukat mutta
uskomattoman onnelliset joulut. Ja myöhemmätkin, oman perheen kiireiset, mutta
silti ihanat joulut. Ei hän osannut edes pelätä tätä tyhjyyttä ja yksinäisyyttä! Minussa
on varmasti jokin paha vika, kun ei oma poikani eikä miniäni halua nähdä minua jouluna
kodissaan. Voiko se olla tämä raihnaisuus ja
vanhuus? Ehkä.
Näen jo poikani talon upeat jouluvalot,
kaikki julistaa, että heillä menee hyvin. En
uskalla kovin lähelle, että huomaavat ja olisin
häiriöksi. Sitten unohdetuksi tulemisen raastava kipu rinnassa voimistuu, mutta minun
on jaksettava vielä takaisin omaan nurkkaani
odottamaan, että joulu olisi jo ohi. Saisinpa
kipulaastarin, joka veisi tämän sietämättömän pahan olon. Mitään lohtua ei ole, ennen kuin Jumala ottaa minut luokseen. Ehkä
Jumalakin on jo unohtanut minut – yksinäisen vanhuksen.
* * *
Rivitalon perhe valmistautuu jouluun. Äidillä on ollut tuhat asiaa huolehdittavanaan:
joululahjat, jouluruuat ja koko joulurekvisiitta. Kodin on oltava joulukunnossa, kun isä
tulee. Hänen työmatkansa ajoittui tosi pahasti joulun alle. Kohta päästään syömään
jouluateria ja sitten on joululahjojen vuoro.
Lapset ovat jo malttamattomia, eikä heille
jaksaisi keksiä enää mitään viihdykettä. Äiti
silmäilee tyytyväisenä ympärilleen, kaikki
on kunnossa. Jouluenkelit kuusessa ainakin
näyttävät onnellisilta ja sädehtivät kilpaa
kynttilöiden ja tähtien kanssa.

oli tehtävä ratkaisuni näin pahaan aikaan.
Joululahjaksi tämä on tosi ikävä. Minun on
mentävä uuden rakkaani luo jouluksi. Selitä lapsille jotenkin. Tulen joulun jälkeen ja
mietitään eron yksityiskohtia. Sinulle kai jää
lasten huoltajuus, jos tahdot. Ei tämä ihan
helppoa ole minullekaan. Jouluja! ”

Kurkistanpa vielä sähköpostini, jokin
joulutervehdys voi vielä olla lukematta, äiti
ajattelee. Niinpäs onkin, mutta viesti on perheen isältä: ”Moikka! Valitettavasti minun

Joululahjaksi avioero, uskomatonta! Tietysti minun olisi pitänyt aavistaa ja tehdä
päätelmäni. Mutta ihminen haluaa torjua uhkaavat onnettomuudet jonnekin kauas. En

voi edes itkeä, etten pilaisi lasteni joulua. Ja
sitten on sepiteltävä satuja isän poissaolosta. . .
* * *
Se kaikkein suloisin jouluenkeli kuusessa tuli surulliseksi. Hänen silmistään vierähti
kyynel, ihan totta. Hän ei mahtanut mitään
sille, että maailma ja ihmiset olivat muuttuneet koviksi, kylmiksi ja itsekkäiksi. Vain
oma onni ja hyvä olo oli heille tärkeää. Lä-

himmäisten suru ja onnettomuus ei merkinnyt mitään, kunhan vain omat onnentunteet
olivat maksimissaan. Voiko sellainen ihminen koskaan saada tavoittelemaansa onnea
kyllikseen? Enkeli yritti pohtia keinoja, miten
pystyisi pelastamaan ihmisen itsekkyydestä.
Jos se vielä voimistuu, koko maailma on tuhon oma. Mistä lääke itsekkyyden nujertamiseksi? Miettimisestä uupuneena pieni jouluenkeli nukahti. Toisipa uni ratkaisun!
Anita Särkkä



KOLUMNI

Joulu, joulu...

??

Olen tainnut vihdoin kasvaa aikuiseksi. Tai sitten olen
tulossa jo vanhaksi. Päättelen näin, koska olen muuttanut
suhdettani jouluun. Enää en välitä siitä niin paljon.
Ennen nimittäin välitin.
Välitin niin paljon, että minulla oli antibioottikuuri joka
joulu tai sitten istuin terveyskeskuksessa jouluaattoaamupäivällä irronneen hampaan tai vatsataudin takia. Nuorena
pienten lasten äitinä en tainnut montakaan joulua selvitä ilman lääkärissäkäyntiä, joka johtui puhtaasti stressistä.
Siihen aikaan pidin keskusteluista, jolloin sain päästää
irti kaikki sovinistivihani. Minun mielestäni miehen AINOA
osuus joulussa oli kuusenjalan etsiminen kellarista ja kuusen
laittaminen siihen. Valtava sankariteko, joka kuittasi jouluvalmistelut miehen osalta. Ja kaiken muun, kaiken, sai tehdä
nainen yksin. Höystettynä tietysti muiden naisten vaatimuksilla.
Mutta kuten sanoin, taidan olla kasvanut jonkun verran
enkä enää välitä. Huomasin sen, kun viime viikolla menin
markettiin ja seisoin itseni korkuisten suklaarasiapinojen vieressä, eikä edes ahdistunut.
Paras tapa välttyä kaikenlaiselta stressiltä on etsiä huumoria asioista. Suomalaisen joulun valmisteluun ei taida paljon huumoria naisella riittää, mutta Muumiperheen joulun
vietto kutkuttaa ihanasti nauruhermoja, ja lempilauseeni
onkin sieltä: ”Herätkää, jotain kamalaa on tapahtunut. He
kutsuvat sitä jouluksi!”
Tällä hetkellä asun Morbackan hiljaisuuden yhteisössä.
Tätä edeltää 15 joulua ilman antibioottikuuria Tansaniassa.
Viime joulu Morbackassa meni hyvin. Yhteisömme jouluvalmisteluissa oli noin puolet liikaa, vaikka ne varmasti olivatkin
vaatimattomat. Tänä vuonna lähdemme jouluaaton aattona
Intiaan.
Odotan innolla jouluaattoa, joka sijoittuu tänä vuonna junaan New Delhistä Himalajan juurelle.
Olenkin vakavasti tullut siihen ajatukseen, että Jumalamme, joka päätti syntyä pikkulapseksi köyhään perheeseen
matkalla olleessaan, ei taitaisi välittää kovin näyttävistä syntymäpäiväkekkereistä. Mutta jos niitä ihmiset haluavat viettää, eikö ne voitaisi siirtää marraskuun loppuun tai tammikuun puoleen väliin?
Tai vieläkin kauemmaksi joulusta. Niin että Jeesuksen
syntymäjuhlasta kiinnostuneille olisi rauhallista ja stressitöntä aikaa sytyttää yksi kynttilä ja kiittää pienessä rukouksessa
tästä Jumalan ihmiseksi tulemisen ihmeestä, pienestä ihanasta lapsesta.
Riitta Heino

Riitta Heino on pastori, joka toimii osa-aikaisena Suomen
Lähetysseuran kotimaisessa työssä. Hän asuu Kaarinassa
Morbackan hiljaisuuden yhteisössä, jossa järjestetään hiljaisuuden retriittejä ja muuta toimintaa ympäri vuoden. Riitta
Heino on Turun NNKY:n johtokunnan jäsen.

Jos joulun kohokohtana pitää aattoa, vastaus kysymykseen
”Kuka se juhlan päähenkilö olikaan?”, on varmasti joulupukki. Kun tämä vanha hyväntahtoinen pohjoisen mies nietosten keskeltä saapuu kotiin, ovat odotukset korkealla! Säkissä on varmaankin lahjoja, mutta moni perhe toivoo hänen
tuovan mukanaan muutakin kuin pelkkää tavaraa. Pakettien
sisuksista toivotaan ehkä sittenkin paljastuvan enemmän
välittämistä, iloa, huolenpitoa, rakastamista eikä niinkään
pelkkiä leluja, sukkia tai kirjoja.

Vai tuleeko se todellinen joulu vasta 25.12.? Kun juhlan
aiheena on vastasyntynyt poikalapsi kaukaa etelästä, mitä
hänellä voisi olla meille annettavanaan? Hänellä ei ole sitä
näkyvää säkkiä mukanaan, mutta ehkä hän ei sittenkään tule
ilman lahjoja. Hänen syntymänsä sinällään onkin ehkä se lahja. Siinä lahjassa saamme ottaa vastaan iloa, välittämistä ja
rakkautta enemmän kun ihminen pystyy antamaan. Lahjan
saatuamme jaksamme toivottavasti jakaa sitä eteenpäin.
Muulla tapaa kun tavaroina ja muulloinkin kun jouluaattona.
Tarja Tommila-Lindberg

NNKY-liitto toivottaa
jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneilleen
rauhallista joulua ja
siunausta vuodelle 2008.
Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatun summan Naisten Linjalle, joka on valtakunnallinen
auttava puhelin väkivaltaa kokeneille naisille ja
tytöille.

Runoa ja musiikkia tiistaina 15.1.2008
klo 19.00 Temppeliaukion kirkossa

Förbundet KFUK önskar
sina medlemmar och
samarbetspartners
en fridfull jul och
ett välsignat år 2008.

Mukana Seela Sella, lausunta,

Anna-Kristiina Kaappola, sopraano, Anna-Maija Korsimaa, klarinetti,
Riitta Pesola, sello, Marita Viitasalo, piano

Tule nauttimaan kanssamme klassisesta musiikista ja ota ystäväsi mukaan.
Samalla tuet väkivaltatyötä tekevän Naisten Linjan toimintaa.
Naisten Linja pitää yllä valtakunnallista puhelinlinjaa, jossa annetaan neuvoa,
ohjausta ja tukea väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen.
Naisten Linjalle (puh. 0800-02400) soittaminen on maksutonta.
Hyväntekeväisyyskonsertin liput 20 euroa (opiskelijoilta,
eläkeläisiltä ja työttömiltä 10 euroa) Lippupalvelusta.
Lisätietoja: www.naistenlinja.com.

Reprotalo Lauttasaari

Ajatuksia joulusta

MOWA-Galleria

Riitta Heino

Kuka se
joulun
päähenkilö
taas olikaan?

Den summa som i år reserverats för julhälsningar, ger vi som en gåvodonation till Kvinnolinjen – hela landets hjälptelefon för kvinnor och
flickor som utsatts för våld.
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artiolippukunta Tampereen Lokit juhli 80-vuotista
lentoaan 17.–18. marraskuuta. Viikonloppuun mahtui
monenlaista ohjelmaa kunniakäynneistä kakkukahveihin. Lisäksi ilmestyi Lokkien 80-vuotisjuhlajulkaisu.
Vaikka lippukunta on yksi Tampereen vanhimmista, ei
vanhuuden raihnaisuudesta ole merkkiäkään. Lokit ovat lentäneet koko 2000-luvun alun myötätuulessa. Lippukunnan
elinvoimaisuuteen vaikuttaa suuresti vankka ja vahva taustatuki – Tampereen NNKY on ollut Lokkien taustayhteisö
lippukunnan perustamisesta lähtien.
Juhlallisuudet alkoivat Tampereen Kalevankankaan
hautausmaalta lauantaina. Edustava lokkijoukko kävi laskemassa seppeleet entisten lippukunta-aktiivien haudoille.
Kalevankankaalta kierrosta jatkettiin kaupungin muille hautausmaille. Lauantai-iltana oli vielä sisarilta kaikille nuorille ja
vanhoille lokkijohtajille.

Sammalta lipputangossa

Edustava nuorten naisten kunniakäyntijoukko hautausmaalla.

Sisarillassa riitti puhetta ja kuulumisia vaihdettavaksi.

Lokkien lentoa jo 80 vuotta

Sunnuntai aloitettiin juhlajumalanpalveluksella Aleksanterin kirkossa. Sieltä oli hyvä siirtyä Lokkien hieman vanhemman kaartin, Käpy-vartion, järjestämälle keittolounaalle.
Iltapäivän pääjuhlassa lavalle pääsivät kaikenikäiset lokit.
Sudenpennut lauloivat onnittelulaulun, vartioikäiset kajauttivat komeasti lippukunnan huudon ja eri-ikäiset johtajat ja
vaeltajat pääsivät näyttämään näyttelijäntaitonsa.
Entinen aktiivilokki, kirjailija Sinikka Nopola, muisteli juhlassa omaa partiopolkuaan. Tampereenkiälisessä muistelupätkässään hän otti esiin erään erityisesti mieleen jääneen
lipunnoston. Silloin hän oli lipun lisäksi tullut hinanneeksi
tankoon myös sammaltupon – eikä aikaa operaatioon kulunut kuin melkein alle puoli tuntia!

Messu Aleksanterin kirkossa aloitettiin komeasti kulkueella.

Lippukunta sai lahjaksi hukkateille jääneen 10 vuotta vanhan veneensä.

Kirjailija Sinikka Nopolan mieleen oli painunut erikoinen lipunnosto.

Juhlasali kaikui, kun vartioikäiset ja johtajat huusivat lippukunnan huudon.

Yhteisöllisyyttä ja erimielisyyksien ratkaisukykyjä
Juhlapuheen piti journalistiikan professori Ullamaija Kivikuru. Hän muisteli partioaikaansa Lokkien Nalle-vartiossa
50-luvulla ja pohti, miten partio on ajan myötä muuttunut.
Kansainvälisyys oli tuolloinkin luonnollinen osa partiota.
Silloin se tarkoitti kirjeenvaihtoystäviä eri puolilla maailmaa
– isoille kansainvälisille leireille osallistumisesta ei osattu
edes unelmoida. Kivikuru painotti myös, kuinka partio opetti, ja opettaa yhä suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä ja erimielisyyksien ratkaisukykyä.
Teksti: Aino Öhman
Kuvat: Pirjo Silveri

KEIMIÖTUNTURIN MAJA 2008
HIIHTOVIIKKO 9.–16.2.
Hiihtoviikkoon sisältyy bussikuljetus (Hki-Keimiö-Hki), majoitus, täysihoito,
päiväretket Pallakselle, Olokselle, Leville ja Ylläkselle. 400 e/hlö.
KEVÄTVIIKOT 16.2.–3.5. sis. majoitus ja täysihoito alk. 325 e/hlö/vko.
KARISTA KIIRE – ANNA HILJAISUUDEN HELLIÄ 29.4.–4.5. ja 8.-12.12.
Teemaviikkojen ohjelmassa on luonnossa liikkumista, rentoutumisharjoituksia ja luovaa käsillä tekemistä.
Hinta sisältää majoituksen, täysihoidon sekä ohjelman. Viikkojen ohjaajana toimii rentoutusterapeutti
Taija Hemminki. 297 e/hlö.

Keimiötunturin Maja, uusi Kieppi ja tunturimaisemat kutsuvat Lappiin!

TALKOOVIIKKO 26.–30.5.
Talo tarjoaa ruuan ja pedin sekä ajankuluksi talkootyötä (mattojen pesua, pihatöitä, siivousta,
puu- ja käsitöitä taitojen mukaan)
RAAMATUN NAISET TUNTURISSA 11.–16.6.
Päiväpatikkaretkiä tuntureille, luovia työpajoja ja rentoutumishetkiä Raamatun naisten tunnelmissa.
Viikon vetäjinä Anna Hukari ja Taija Hemminki. 297 e/hlö.
KERRAN VIELÄ KEIMIÖLLE 16.–23.8.
+70-vuotiaiden viikko Keimiön konkareille. Viikon vetäjinä Paula Halmisto ja Taija Hemminki. 400 e/hlö.
PALLAS-HETTA VAELLUS NAISILLE 28.9.–3.10.
Vaellukseen sisältyy kaksi yötä Keimiötunturin Majalla, kolme yötä vaelluksella varaustuvissa, täysihoito/
retkiruuat, kuljetukset Keimiö-Pallas ja Hetta-Keimiö. Vaellukselle mahtuu enintään 8 naista. 300 e/hlö.
NNKY:n jäsenalennus -10 % Keimiötunturin Majan palveluiden hinnoista.

Keimiötunturin Maja, Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO, puh. (016) 538 515,
0500 209 630, keimiotunturin.maja@co.inet.fi, www.keimiotunturinmaja.fi
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tt lyrikseminarium, “Tvivel och tillit i
finlandssvensk dikt”, i slutet av november i Helsingfors samlar hela salen full
med finlandssvenska språkbrukare. Professor, teol.dr. Tage Kurtén från Åbo Akademi är inledande föreläsare och tar upp
skillnaden mellan tro som tillit och tro som
försanthållande. Den nyutkomna finlandssvenska diktantologin på Fontana Media,
“Att byta hjärta i ett snöglopp”, fungerar
som utgångsmaterial för seminariet. I antologin ser Kurtén många språkliga uttryck för
tillit och tro, som passerar förbi snävheten
i att resonera rationellt. Fundamentalistiska
trosuttryck räknas enligt honom till kategorin försanthållande, där människor behöver
bevis och regler för att upprätthålla sin övertygelse. En slags brist på tillit, alltså. Han tar
också upp tillit ur relationssynvinkel som den
i en kärleksrelation, ett äktenskap. Och den
brustenhet i tillit som där kan finnas.
Språket är enligt Tage Kurtén kontextuellt till sin art. Det inte bara kommenterar verklighet, utan skapar egen verklighet.
Björn Wallén från Svenska Studiecentralen och diskussionskoordinator under dagens lopp tangerar också i sina reflektioner
sambandet mellan upplevelsen av kärlek
och upplevelsen av tillit. Det finns enligt honom en bro mellan den nya diktantologin på
temat tro och en äldre på temat kärlek, “Att
jag älskar”, också den med finlandssvenska
poeter. Wallén betonar att de språkliga uttrycken för gudsnärhet, livstro samt mänsklig
kärlek sammanfaller på ett intressant sätt.
Redaktören för den nyutkomna diktantologin, Carina Nynäs, har samlat över
hundra finlandssvenska diktare i alfabetisk
ordning, för att få spridning på tematiken.
Diktare från början av förra seklet står sida
vid sida med moderna poeter. Under dagen
ges sociologiska perspektiv på det poetiska språkets förekomst av professor Susan
Sandback från ÅA, Roger Holmström,
professor i litteraturvetenskap föreläser på
temat “Finns det änglar i Esse?” och kaplan och religionsvetaren Peter Nynäs ger
reflektioner kring den andliga poesin i människans liv, “Att hitta en utblick i det inre”.

Det feberheta kapellet

Författaren Agneta Pleijel från Sverige
beskriver sina släktrötter och livshistoria för

Författaren Agneta Pleijel

Språket som bro mellan ord och kött
utanförskap och avstånd till tro och religion.
En viktig vändning kom via kristna vänner
som påtalade åt henne att Gud är den dimension i tillvaron där upplevelser kring existentiellt viktiga spörsmål får sitt utrymme.
Man kan tänka sig att Pleijels budskap är att
språk kan ge plats eller utesluta.

Professor, teol.dr. Tage Kurtén

att ge åhörarna en inblick i hur språk blir till.
Temat “Jag frågar: Vad skall vi kalla den
plats där vi ryms?” har i hennes liv inneburit

Hon uttalar också sin finurliga kritik över
hur gärna vi tenderar att polarisera mellan
eros och gudsverklighet och inte tillåter
mustighet i vårt andliga språk. Ur åhörarskaran ger teologiedoktor Paul von Martens en
tänkvärd kommentar på den andliga poesins
situation. Han varnar oss för att bli martyrer
och påminner om att poeters och författares
situation överlag är kritisk. Inte bara de andliga författarna kämpar mot osynlighet och
marginalisering. Hela författarskrået existerar på ett minimum.
Kurt Högnäs dikt har gett namn åt anto-

Yhteisen aterian nautimme komeasti Atlaksen perinteisessä ravintolasalissa. Ruokailun jälkeen oli vielä mahdollisuus pyörähtää
kuuluisalla Kuopion torilla.
Ohjelma jatkui iltapäivällä Kuopion NNKY:
n jäsenen, psykiatri Heli Koivumaa-Honkasen esitelmällä ”Kunpa tietäisin Lunastajani
elävän”. Tämä ihmisen uskoa monipuolisesti
käsittelevä esitelmä sekä herkisti että herätti
ajatuksia ja kysymyksiä kuulijakunnassa.

Tapaamisemme päättyi lähtökahveihin ja
sovimme, että seuraava tapaaminen järjestetään kevään aikana Joensuussa.
Kiitokset tämänkertaisesta tapaamisesta Kuopion NNKY:n puuhanaisille Saaralle,
Merville ja muille!
Tarja Juntunen, Joensuun NNKY

“Man byter hjärta i ett snöglopp. Och
träd och hus börjar klinga där inne. Man
står i ett snöfall med annan registrering, ett
strimmigt och feberhett kapell”.
Diktantologin är definitivt en skön julgåva. Och speciellt predikanter och religions- och modersmålslärare har här något att
hämta för sin undervisning. Lyrikseminariet
arrangerades av förlaget Fontana Media,
Församlingsförbundet och Kyrkans central för det svenska arbetet.

Text: Monika Pensar-Granroth
Foto: Håkan Näsman

Vääksyn NNKY
aloitti
Unelmanpäivän
vieton

Itä-Suomen NNKY:t tapasivat
Itäisen Suomen NNKY:t kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen Kuopioon lokakuun lopulla 27.10. Aamukahvin nauttimisen yhteydessä tutustuimme toisiimme ja kertoilimme
omien yhdistystemme kuulumisia. Totesimme, että jokainen yhdistys on omanlaisensa,
niin jäsenistönsä ikäjakauman ja määrän kuin
toimintojensakin puolesta; kaikki tietenkin
yhtä arvokkaita, oli jäseniä tai toimintoja paljon tai vähän.

login. Och är samtidigt ett uttryck för kärlek,
tro, tillit, kroppslighet och utrymme för mysterium och andlighet.

Unelmanpäivän vietto on alkanut!

NNKY-liiton toimintasuunnitelmaan on
lisätty uutena mahdollisuutena Unelmanpäivän 2.12. viettäminen paikallisyhdistyksissä. Unelmanpäivänä voi NNKY-työtä tehdä
tunnetuksi ja tutustuttaa yhdistysten jäseniä
toisiinsa. Vääksyn NNKY kokeili Unelmanpäivän viettoa jo tänä vuonna ev.lut seurakunnan ja Tallukkajalkojen kanssa järjestetyllä lyhtyvaelluksella. NNKY-liiton pääsihteeri
Pirjo-Liisa Penttiselle ensimmäisestä Unelmanpäivästä välittyi ihana tunnelma, jossa
savun ja glögin tuoksu yhdistyi kynttilöiden
ja ulkotulien loisteeseen.
Mari Hyttinen
Kuvat: Pirjo-Liisa Penttinen
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Kirjoja, kirjoja 								
Sata vuotta NNKY-työtä Sysmässä.
Veijo Kare 2007.
Viime vuosisadan alun suuren hengellisen herätyksen aallon vaikutuksesta Sysmän NNKY perustettiin pitkänäperjantaina
1907 opettajien ja paikkakunnan koulutetun
väen aloitteesta. Sysmän NNKY joutui kuitenkin kilpailemaan jäsenistä Marttojen ja
Lottien kanssa, sillä järjestötyö oli maatalon
emännille hankala työaikakysymys. Martat
ja Lotat tarjosivat houkuttelevaa käytännön
hyötyä, NNKY hengellisine harrastuksineen
oli rajatumman ryhmän juttu. Sysmän NNKY
kokikin ajoittain syyllisyyttä siitä, ettei saanut liikkeelle laajoja joukkoja toimintaansa.
Nuorisoa liittyminen Sysmän tuolloin sisäänlämpiävään ja hengellisesti tiukkailmeiseen
NNKY:hyn ei oikein kiinnostanut.
Toimintaa kuitenkin riitti ja omaa taloakin yritettiin puuhata omalle tontille. Sysmän
taloa ei syntynyt, mutta Sysmä lahjoitti liitolle NNKY:n omaa taloa varten 1000 silloista
markkaa ja sai talosta nimikkohuoneen. Kirjassa kerrotaan laajalti myös diakonissa Ida
Pulkkasesta, joka oli Sysmän NNKY:n tärkein vaikuttajanainen. Raskaan työnsä ohella
Sisar Ida veti NNKY:n toimintaa ja musiikkielämää.
NNKY-historiat ovat paljon muuta kuin
järjestön sisäisiä muisteluita. Ne avaavat
oman kansamme historiaa tavallisen kansan
tasolla. AL
Evankeliumit ja usko psykoanalyysissä – halun elämä. Françoise Dolto ja Gérard
Sévérin. Eveil 2006. Suom. Sari Hongell.
Psykiatria ja teologia ovat normaalisti
hankala yhdistelmä. Freudilainen psykoanalyysi kieltää uskonnon arvon pitäen sitä jopa
vahingollisena. Ranskalainen, lasten puolestapuhujana tunnettu psykoanalyytikko
Françoise Dolto on itse uskovana ihmisenä
ja naisena huomannut, että vika on enemmän kristinuskon tulkinnoissa kuin itse evankeliumeissa. Gérard Sévérin haastattelee
kirjassa Doltoa ja keskustelee tämän kanssa
evankeliumin ja ihmisen psyykessä toimivan
dynamiikan välisestä suhteesta. Dolto tarkastelee asioita Jeesuksen vertausten valossa ja
toteaa: ”Luullaan, että Jeesus sanoo mitä
pitäisi tehdä. Ei! Hän sanoo mitä tapahtuu
tiedostamattomassa.” Keskiössä on halun
toiminta, Dolto uskoo. Kirjaa ei ole tarkoitettu uudeksi teologiseksi dogmaksi vaan
keskustelunavaukseksi siinä taitekohdassa,
jossa usko kohtaa käytännön elämän. AL
Diana – Tuntematon prinsessa. Sarah
Bradford, suom. Seppo Raudaskoski. Otava
2007.
Prinsessa Dianan kuolemasta kului tänä
vuonna 10 vuotta ja Diana-nostalgia nosti jälleen voimakkaasti päätään. Dianasta
on kirjoitettu valtavasti kirjoja, joista osa
on panettelua ja toiset kritiikitöntä ihailua.
Historioitsija Sarah Bradfordin kirja on asiallinen elämänkerta naisesta, joka rikkinäisen
lapsuutensa eväillä joutui epäinhimilliseen
puristukseen kuningasperheeseen. Selvitäkseen hän käytti monenlaisia keinoja, joista
toiset olivat vahingollisia ja toiset osoittivat
sosiaalista neroutta. Dianan kohtalo osoittaa
mistä todelliset prinsessasadut on tehty: yksinäisyydestä, laiminlyönneistä, kylmyydestä
ja teräksenlujasta protokollasta. AL
Elämäsi kunnossa - Opas fyysiseen ja
henkiseen uusiutumiseen naisille. Pamela
Peeke, Rasalas 2006.
Tähän asti lääketiede ei ole ollut kovinkaan kiinnostunut naisista tutkimuskohtee-

na, ja naisia koskevia tutkimustuloksia on
vähän. Amerikkalaislääkärin kirja kohdistaa
huomion naisten fysiologisiin, hormonaalisiin ja aineenvaihdunnallisiin erikoispiirteisiin
eri ikäkausina. Kirja alkaa ’ennen – jälkeen’
valokuvilla hoikkien vaikkakin hieman löystyneiden naisten lihaskimpuiksi muuntautumisesta. Mielenkiinto kirjaan lopahti heti tässä
vaiheessa ja lukemisesta tuli pakkopullaa.
Eikö nykyään mikään tavallinen riitä? AL
Ravinto & terveys. Antti Heikkilä. Rasalas 2006.
Lääkäri Antti Heikkilän kirja perustuu hänen vankkaan kliiniseen kokemukseensa ja
se sisältää runsaasti potilastapausesimerkkejä. Heikkilä arvostelee ankarasti suomalaista elintarviketeollisuutta ravintomme
epäterveellisyydestä. Keinotekoiset rasvat,
huonot ravintosisällöt, liika sokeri ja valkoinen jauho sekä maidon pastörointi tekevät
ruuasta enemmän myrkkyä kuin ravintoa.
Heikkilä suosittelee kolmea ateriaa päivässä ilman välipaloja lihasta, kalasta ja vihanneksista. Samalla hän ampuu alas nykyiset
kolesteroliopit. Kiinnostava kirja, joka lisäksi
sisältää kolmen viikon ruokalistan elimistön
puhdistamiseksi ja tasapainottamiseksi. Ei
vain ole tullut kokeiluksi – erikoisruokavaliot
ovat aina vaikeita noudattaa arjessa. AL
Kolesterolimyytti. Uffe Ravnskov, Rasalas 2006.
Meille on vuosikymmenet opetettu, että
ravinnon rasva lisää veren kolesterolipitoisuutta, kovettaa verisuonet ja aiheuttaa
sepelvaltimotaudin.
Tanskalaissyntyinen
lääketieteen tohtori Uffe Ravnskov on perehtynyt huolellisesti rasvateoriaksi nimeämänsä käsityksen syntyyn ja sisältöön ja
osoittaa kolesterolimyytin toisensa jälkeen
perättömäksi. Onko kysymyksessä kenties
kaikkien aikojen suurin tiedehuijaus? Kirja
on niin perusteellinen, että jokaisen hänen
väitteensä voi tarkistaa itse – jos viitsii. Lääke- ja elintarviketeollisuus, joita myös Antti
Heikkilä kritisoi, vaarantavat terveytesi, tutkija väittää. Kiinnostava puheenvuoro! AL
Mustan puun tarina. Makonde-veistäjien taidetta ja elämää. Kai Tirkkonen ja Riitta
Heino. Suomen Lähetysseura 2007.
Makonde-kansa asuu kahden maan, Tansanian ja Mosambikin, rajalla. He ovat tunnettuja eebenpuuveistotaiteestaan, josta
pastori Riitta Heino ja valokuvaaja Kai Tirkkonen kertovat kirjassaan. Tarinat ovat Riitan kokemuksia 15 vuoden ajalta Suomen
Lähetysseuran työntekijänä Tansaniassa,
jossa hän toimi raamattukoulun opettajana,
naistyön kouluttajana ja seurakuntapappina. Kai kiinnostui veistoksista nähtyään niitä
Suomessa ja matkusti Mtawaraan Tansaniaan kuvaamaan makonde-veistäjien työtä.
Riitan tekstit ja Kain kuvat kertovat lämpimästi makonde-kansasta, jonka mustaan,
kenkälankilla kiillotettuun puuhun on kaiverrettu niin yhteisön vaiheita kuin traagisiakin
elämäntarinoita. MH
Kylliksi itselleni. Aini Jaari. Edita 2007.
”Kun riittää itselleen, riittää myös muille.” Psykologi, valtiotieteen tohtori Aini
Jaarin kirja antaa monipuolisesti, mutta lempeästi ohjeita itsensä ja arvojensa tutkiskeluun. Oman sisimmän kuuntelun kautta etsitään hyvän elämän aineksia ja kehittämisen
paikkoja niin perhe-elämän, työn kuin oman
elämän haasteiden tasolla. Onko elämä jatkuvaa suoriutumista ja selviytymistä? Mikä
kannustaa elämässä eteenpäin? Kirjan konkreettiset neuvot auttavat mm. kehittämään

omia keinoja parantaa työssä jaksamista.
Unelmia ei saa unohtaa, ne antavat iloa ja
voimia. Jaari kuitenkin muistuttaa, että nykyinen ihanne joustavista organisaatiosta ja
työntekijöistä laittaa monet nuoret naiset
ahtaalle ja asettamaan itselleen liian kovia
vaatimuksia. ”Kun kyvykkäistä, tunnollisista
ja uutterista nuorista naisista tulee johtajia,
he tekevät toivottavasti työelämässä omiin
kokemuksiinsa ja tasa-arvoon perustuvia
muutoksia.” MH
Perkele! Tunneosaamisen oppikirja
esimiehille. Mikael Saarinen, Pauli AaltoSetälä. Kirjapaja 2007.
Aalto-Setälän ja Saarisen kirjassa tunneosaaminen kiteytyy joustavaan tunteiden
säätelyyn, jonka edellytyksenä on avoimuus
kaikille tunteille, niin miellyttäville kuin epämiellyttävillekin. Tunteiden tunnistamisessa
tulee olla tarkkana. Jos epämiellyttävästä
tunteesta ei pääse irti, vaan siihen jää koukkuun, tunne muuttuu hiljalleen mielialaksi.
Pahimmillaan pitkittynyt mieliala, kuten masennus, voi johtaa aivojen kemiallisen tasapainon muutoksiin. Kirja pyrkii auttamaan
tunnetaitojen opiskelussa, sillä tunteita tunnistava pomo avittaa työyhteisöä parempiin
tuloksiin ja voimaan hyvin. ”Esimiehille”
suunnattu teos kelvannee johtotehtävissä
oleville naisillekin. Ja esihenkilöitä kun on
monenlaisia, heistä tunneasioissa lukutaidottomimmat jäävät kai sitten kirjan vitsin
mukaisesti hokemaan alaisistaan: ”Perkele!
Mikä niitä nyt vaivaa?” MH
Kissa Killin kiukkupussi. Tuula Korolainen, Christel Rönns. Tammi 2007.
Elämäntaitokirjojen lomassa kannattaa
ottaa käteen hyvä lastenkirja, lukea se itselle tai pienelle, joka kaivautuu kupeeseen
kiinni eikä hellitä silmiä irti teoksesta ennen
loppua. Kissa Killi saa siivouskomerosta kurkistavalta tontulta käteensä kiukkupussin
aamuna, jolloin kaikki on ihan väärin. Killi puhaltaa kiukun pussiin ja keksii, että jos
pussiin puhaltavat muutkin kuin hän itse,
pussi kasvaa suuremmaksi ja sitten sen voi
paukauttaa komeasti puhki. – Kiukku pussiin
puhalla!, patistaa Killi ystäviään ja saa pussin kasvamaan lopulta talon korkuiseksi. Kun
pussi paukautetaan, purkautuu sen sisältä
mustanpuhuva pilvi, joka peittää taivaan,
mutta vain hetkeksi. Esiin tulee aurinko - ja
anteeksianto. ”Lopuksi on oikein hyvä kunnolla vielä nyyhkiä, ja halata ja supattaa ja
sitten nenä pyyhkiä.” Tarinan viesti lapselle
on, että suuttuminen on normaalia ja tunteiden purkaminen sallittua, kunhan lopuksi
pystytään sopimaan. MH
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Mies väittää, että nainen vain kuvittelee tai
liioittelee: ”Sähän olet hullu. Eihän sua kukaan usko, jos sä tommosta menet jonnekin
puhumaan”. Valitettavan usein ei uskokaan.
Edelleen, asiallisen tiedon lisääntymisestä
huolimatta, moni väkivaltaa kokenut nainen
kohtaa epäuskoa ja vähättelyä yrittäessään
hakea apua tilanteeseensa. Joskus vain totuus on tarua ihmeellisempää, ja totta on se,
minkä toivoisi olevan vain sairaan mielikuvituksen tuotetta.

Salailu mahdollistaa väkivallan
Naisten Linjalla moni nainen kokee ensimmäistä kertaa, että häntä kuunnellaan ja
hänen kertomaansa uskotaan. Väkivallasta
puhuminen on vapauttavaa. Puristava möykky sydämessä saa nimen, loukattu minä saa
äänen. Rikki hajotetut palaset alkavat löytää
paikalleen. Usein ainakin yksi asia varmistuu
puhelun aikana myös naiselle itselleen; hän
ei ole tullut hulluksi. Toisen ihmisen kanssa
puhuminen auttaa näkemään oman elämäntilanteen selvemmin ja saamaan jälleen yhteyden muihin ihmisiin. Pikkuhiljaa kokemuksistaan voi olla helpompaa puhua muillekin
kuin vain Naisten Linjan päivystäjälle. Mitä
suuremmaksi kasvaa väkivallasta tietävien
joukko, sitä pienemmäksi käy väkivallan tila.
Salailu ja vaikeneminen muodostavat väkivallalle hedelmällisen maaperän. Avoimessa ilmapiirissä väkivallan on vaikea kasvaa.
Moni nainen onkin kirjaimellisesti puhunut
itsensä väkivallasta vapaaksi. Kaikkein palkitsevinta vapaaehtoistyössä Naisten Linjalla
onkin, kun saa yhä uudestaan olla todistamassa sanojen vapauttavaa voimaa.

007 – Oikeus tappaa?

Väkivallasta puhuminen on vapauttavaa. Puristava möykky sydämessä saa nimen, loukattu minä saa äänen. Naisten Linja on maksuton, valtakunnallinen neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneille naisille.

Avoimessa ilmapiirissä
väkivallan on vaikea kasvaa
Sain tiedon Naisten Linjan perustamisesta käydessäni kevättalvesta 2002 yliopistolla sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevää
kurssia. Professori Aili Nenolan jakaman
lappusen innostamana otin yhteyttä Naisten
Linjaan, ja sillä tiellä olen edelleen. Naisten
Linjassa koen voivani käyttää voimavarojani
johonkin, josta hyötyvät suoraan ja välittömästi väkivaltaa kokeneet naiset. Naisten
Linja on kanava, joka välittää tukea, läsnäoloa ja aitoa kiinnostusta naiselta naiselle.
Naisten Linja saattaa naiset keskusteluyhteyteen keskenään sen sijaan, että se keskittyisi tarjoamaan ylhäältä saneltuja asiantuntijaohjeita. Olen viihtynyt Naisten Linjalla, koska
olen kokenut, että Naisten Linjalla luotetaan
naisten omiin selviytymiskeinoihin. Viisaus
asuu naisissa itsessään.

Urheaa eloonjäämistaistelua
Viisautta väkivaltaa kokeneille naisille totisesti kertyykin. Oman hengen ja terveyden
pelastaminen ja lasten suojeleminen vaatii
naisilta kekseliäisyyttä ja rohkeutta, jollaisesta moni tavallisen rauhallista elämää elävä ei
pystyisi edes uneksimaan. Väkivaltaisessa parisuhteessa elämistä voi perustellusti verrata
kriisitilaan, jossa ihminen yltää äärimmäisiin

Monet Naisten Linjan päivystäjät ovat
kanssani yhtä turhautuneita yhteiskunnassa
vallitsevaan asenneilmapiiriin. Minusta on ollut järkyttävää huomata, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön kohdistuu
myös paljon ennakkoluuloja ja avointa vihamielisyyttä. Naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaista työtä pidetään vähintäänkin turhana rahan ja ajan haaskauksena tai suorastaan
miesten oikeuksia loukkaavana toimintana.
Usein, kun kertoo naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta vapaaehtoistyöstä, saa
vastaansa joukon kiivaita arvostelijoita. Miehet kokevat, että heitä syyllistetään, ja naiset
puolestaan ovat kilvan kertomassa, kuinka
me naisetkin osaamme olla tosi pirullisia ja
ihan yhtä väkivaltaisia kuin miehet.

suorituksiin. Jälkeenpäin monet väkivallasta
vapautuneet naiset ovat itsekin ymmällään,
miten ovat selvinneet suhteesta hengissä ja
kyenneet pyörittämään päällisin puolin normaalia arkea, vaikka kaiken todennäköisyyden perusteella sen ei olisi pitänyt olla mahdollista. Väkivaltaisessa suhteessa elävien ja
suhteista irti päässeiden naisten kutsuminen
uhreiksi antaa väärän kuvan näiden naisten
omista voimavaroista. Elämätilannettaan he
eivät itse ole aiheuttaneet, ja sikäli he toki
ovat olosuhteiden uhreja. Heidän keinonsa selviytyä mitä hirvittävimmistä tilanteista
kertoo kuitenkin jostain aivan muusta kuin
avuttomuudesta.

Pitäisikö sitten väkivaltaa kokeneet naiset
jättää ilman apua siksi, että jotkut naisetkin
käyttävät väkivaltaa? Pitäisikö miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa olla tutkimatta
siksi, että nainenkin voi olla väkivallan tekijä?
Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän palstatilaa naisten väkivaltaisuus saa lehdissä, sitä
marginaalisempana ilmiönä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa aletaan pitää. Kuitenkaan
mikään ei osoita naisiin kohdistuvan väkivallan vähentyneen. Jos olisikin niin, että joka
kerta, kun nainen nostaa nyrkkinsä, vastaavasti naisiin kohdistuvat lyönnit vähenisivät.
Silloin väkivallan kokonaismäärä ei ainakaan
kasvaisi. Näin ei kuitenkaan ole. Väkivalta
lisää väkivaltaa, ja moni lyöjä on myös itse
lyöty.

Sittenkin järjissään

Elämä hämärän rajamailla

Naisilla itsellään – ja vain heillä – on voima, viisaus ja kyky muuttaa omaa elämäänsä.
Pitkään jatkuneen nöyryytyksen, vähättelyn
ja alistamisen jäljiltä monen naisen itsetunto on kuitenkin niin hauras, että sen kokoamiseen tarvitaan apua. Miehen esittämät
syytökset ja väkivallan syklissä vuorottelevat
hyvät ja huonot jaksot ovat voineet saada
naisen epäilemään omia ajatuksiaan. Moni
nainen linjan toisessa päässä kuiskaakin hiukan häpeillen, että arvelee tulleensa hulluksi.

Väkivalta on aina väärin, oli väkivallan
tekijä mitä sukupuolta hyvänsä. Selvää on
myös, että sekä väkivaltaa käyttänyt että sen
kohteeksi joutunut osapuoli tarvitsevat molemmat apua. Naisten Linjalla me teemme
kaikkemme täyttääksemme omalta osaltamme tätä avun tarvetta, ja näyttää siltä, että
tälle avulle on tarvetta vielä pitkään tulevaisuudessakin. Naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on vakava ihmisoikeusongelma, joka
ei valitettavasti ole poistumassa keskuudes-

tamme. Tuhannet naiset Suomessa elävät
väkivallan pelossa päivittäin. Näiden naisten
auttamiseksi tarvitaan moniammatillista auttajatahojen verkostoa, uutta tutkimustietoa
ja yhteiskunnallista asennemuutosta. Tarvitaan myös tilaa ja aikaa. Turvallista tilaa, jossa etsiä omia vapauttavia sanojaan – ja aikaa,
joka ei kiirehdi näiden sanojen löytämistä. Ja
ennen kaikkea toinen ihminen, joka luottaa
näiden sanojen löytymiseen. Kun toinen ihminen luottaa, on helpompi luottaa myös
itse.

Tavoitteena turvallinen koti
Naisten Linjalle voi soittaa silloinkin, kun
ei itse vielä luota, ei tiedä, ei osaa eikä jaksa.
Saa lausua ääneen ajatuksia, jotka ovat vielä
keskeneräisiä. Vähitellen sanat löytyvät, ajatukset kirkastuvat ja ratkaisut kypsyvät. Se
voi viedä paljon aikaa. Joidenkin mielestä
liian paljon. Moni läheinen saattaa turhautua ja väsyä auttamaan. Väkivalta ei kosketa
pelkästään sen kohteeksi joutunutta naista,
vaan myös kaikkia ihmisiä, jotka hänestä
välittävät. Läheisen ihmisen tuskan seuraaminen on uuvuttavaa. Kun nainen kaikesta
avusta ja rohkaisusta huolimatta jälleen kerran palaa takaisin väkivaltaisen miehen luo,
on monen auttajan vaikea hyväksyä naisen
ratkaisua. Väkivallasta irtautumisen tie ei kuitenkaan ole sileä ja mutkaton. Usein se on
pikemminkin huonosti valaistu metsäpolku,
jolla on paljon kiviä ja kantoja. Me rinnalla
kulkijat voimme auttaa pitelemällä lyhtyä silloin, kun naisen oma syli on muista taakoista
liian täynnä tai sytyttämällä tulen uudelleen,
kun tuuli on sen pyyhkäissyt sammuksiin.
Kun aika on oikea, löytyy polun päästä määränpää – turvallinen oma koti, jossa ei tarvitse pelätä.
Minna Selänniemi
Kirjoittaja on pitkäaikainen Naisten Linjan päivystäjä, joka työskentelee sosiaalityöntekijänä Helsingin seudun Seta ry:ssä ja opiskelee naistutkimusta Helsingin yliopistossa.
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Lyhyt tie pornosta

ihmiskauppaan
Perinteiseen afrikkalaiseen tapaan Forumkin kokoontui puun alla, tosin vain konsertteihin ja aterioille, muihin kohtaamisiin tarvittiin tulkkausta, kuulokkeita ja mikrofoneja.

Pastori Judy Mbugua puhui
GCF-avajaisjumalanpalveluksessa.

GCF-sihteeri Hubert van Beek
ja anglikaanisen kirkon edustaja Sarah Rowland

Global Christian Forum (GCF)
- kirkon historian laajapohjaisin
keskustelufoorumi
kokoontui Keniassa
Marraskuun alussa kokoontui Kenian Limuruun noin 240 eri kirkkojen ja kirkollisten
järjestöjen johtajaa pohtimaan yhteistä todistusta ”matkasta Jeesuksen Kristuksen,
Vapahtajamme kanssa”. Kokous oli laajapohjaisin, mitä kirkon historiassa on tähän
mennessä pystytty järjestämään - läsnä oli
runsaasti edustajia myös sellaisista kirkoista, jotka eivät ole Kirkkojen Maailmanneuvoston jäseniä. Tapaamisesta muodostui
samalla tutustumistilaisuus, esim. monelle
helluntaikirkon tai evankelikaalisen liikkeen
edustajille oli ensi kertaa mahdollista tavata
katolisen tai ortodoksien kirkon edustajia ja
päinvastoin. Tätä maailmanlaajaa kokousta
edelsi lähes kymmenen vuoden valmistelutyö ja eri mantereella järjestetyt pienemmät
kokoontumiset, esim. Euroopan aluetapaaminen kesällä 2006. Tavoitteena oli käytännöllisellä tavalla täydentää ekumeenisen liikkeen toimintatapoja ja eri tunnustuskuntien
tai kirkkojen kahdenvälisiä, yleensä varsin
akateemisia oppikeskusteluja.
Forumin toimintatapoja ovat oman hengellisen kehityskertomuksen jakaminen, raamattutyöskentelyt, luennot ja ryhmäkeskustelut. Tapana on ollut myös ”heittää tittelit
ja oppiarvot taka-alalle”, eli puhuttelu sujuu
etunimillä ja opillisiin kysymyksiin ei mennä
syvälle. Keskustellaan siitä, mikä yhdistää ja
kysellen selvitetään sitä, mikä toisen perinteessä kuulostaa vieraalta. Kuuntelemisen
intensiteetti olikin välillä lähes käsinkosketeltavaa, yhteisten pöytien äärellä viihdyttiin. Aamu- ja iltahartaudet toteutettiin eri

tunnustuskuntien toimesta, joten niistä sai
runsaasti virikkeitä omaan rukouselämään
- ortodoksinen iltarukous ja afrikkalaissyntyisten kirkkojen aamurukous edustivat kahta ääripäätä ja kuitenkin puhuttelivat syvällä
hengellisyydellään.
Olen ollut mukana GCF-koordinaatioryhmässä pari vuotta NNKY:n Maailmanliiton
edustajana. Naisten äänen esiin nostaminen
ja naisten ekumeenisen toiminnan käytäntöjen mukaanotto ovat olleet haasteinani.
Maailman rukouspäivä -toiminta ja naisten
omista raamattu- ja rukouspiireistä nousevat
käytännön esimerkit tuotiin esiin unohtamatta naisteologien ekumeenista yhteistyötä ja
eri kirkkojen piirissä toimivia sääntökuntia.
Erilaisten perinteiden kohtaaminen ja kirkon
laajan kirjon elävä läsnäolo vakuutti osallistujat siitä, että tällaiselle kokoontumiselle ja
työtavalle on käyttöä ja tilausta. Toivottavasti forum-idea leviää myös alueellisiin ja
kansallisiin ekumeenisiin neuvostoihin. Ehkä
joskus tulee myös vaihe, jolloin saman kadun
varrella toimivat eri kirkot kutsuvat yhteisiin
tapaamisiin - pelkästään Nairobista Limuruun johtavan 15 kilometriä pitkän tien varrella tällainen tapaaminen kokoaisi noin 30
kirkon jäseniä tutustumaan toisiinsa.
Teksti ja kuvat: Pirjo-Liisa Penttinen
Lisää tietoa:
www.globalchristianforum.net

Itämeren ympäristömaat ovat huomattavia ihmiskaupan lähtö-, kauttakulku- ja/tai
vastaanottajamaita. Seksin ostaminen kaikissa muodoissaan pornografiasta seksipalveluihin on kansainvälisen rikollisuuden ja
nykyaikaisen orjakaupan aktiivia tukemista.
Siksi maiden hallitusten ja kansalaisjärjestöjen on pantava hynttyyt yhteen uhrien pelastamiseksi ja roistojen kiinni saamiseksi.
Vuonna 2005 Nordic-Baltic -työryhmä nimitti Euroopan Naisten Lobbyn (EWL) alueelliseksi kolmivuotisen pilottiprojektin koordinaattoriksi. Projektin tarkoitus on saavuttaa
pysyvä malli ihmiskaupan uhrien tukemiseksi
ja kotiuttamiseksi näissä kahdeksassa yhteistyömaassa. Pilotin tuloksia kokoonnuttiin
kuulemaan Vilnassa lokakuussa.
Tärkein lähtökohta yhteistyössä on tunnistaa ketkä ovat ihmiskaupan uhreja. Ruotsin
kolmen suurimman kaupungin poliisin mallin
mukaan prostituutio on aina ihmiskauppaa,
ellei toisin todisteta. Tätä lähtökohtaa suositeltiin kaikille, sillä seksiteollisuus pornografiasta alkaen on ihmiskauppaa ja väkivaltaa
naisia kohtaan.

Kieltolaki näyttänyt hampaansa
Seksiteollisuus alentaa naisen pelkäksi
esineeksi ja kauppatavaraksi. Siinä on turha
pohtia, kuka on mukana bisneksessä vapaaehtoisesti ja kuka ei, koska vaikutus ulottuu
kaikkiin maailman naisiin ja tyttöihin. Painopiste on käyttäjissä, jotka luovat kysynnän,
jonka tyydyttämiseksi seksiteollisuus tarjoaa markkinat. Ihmiskauppa onkin huume- ja
asekaupan ohella tuottavin järjestäytyneen
rikollisuuden muoto.
Ruotsin seksinostokieltolaki on selvästi
vähentänyt prostituutiota. Sieltä prostituutio onkin siirtynyt Norjaan, jossa juuri on tehty päätös kieltää seksin osto ensi vuodesta
alkaen. Viron valtio aiemmin hyödynsi itse

seksiteollisuuden tuloja, mutta nyt hallitus
on tunnustanut asian ongelmaksi. Naisten
suojakotien yhdistys Virossa tarjoaa koulutetun henkilökunnan auttamaan naisia pääsemään irti prostituutiosta. Latviassa ihmiskauppaa verrataan terrorismiin ja Tanskassa
poliisikoulutuksessa kiinnitetään joka asteella huomiota ihmiskauppakysymyksiin.
Suomesta puuttuu alan tutkimus sekä
kansan tuki, mikäli on uskomista Helsingin
Sanomien nettikyselyyn lokakuussa, jolloin
69 % oli sitä mieltä, että seksin ostamista ei
tule kieltää. Suomessa kuitenkin kehitetään
avuntarjontaa ihmiskaupan uhreille.
Islantilainen naisjärjestö Stigamots havaitsi, että eräs ”aikuisteollisuusyritys” oli suunnittelemassa ”hiihtotapahtumaa” Islantiin,
jossa ei ole olemassa virallista ihmiskaupan
uhrien tunnistusohjelmaa. Stigamots varoitti
Islannin viranomaisia ja hotelleja tapahtumasta, ja se saatiin peruttua. Tämä todistaa,
että pornoteollisuutta vastaan voi taistella.

Ennemmin selviytyjiä kuin uhreja
Viranomaisnäkökulmasta katsoen suurin osa prostituutiosta on näkymättömissä,
pieni osa tunnistettavissa ja vähäisin osa
todennettuja tapauksia. Rikospoliisin, maahanmuutto- ja lastensuojeluviranomaisten
tehtäväksi tulee todentaminen. Maahantuotua ihmiskaupan uhria tulee auttaa kaikin
mahdollisin tavoin antamalla oleskelulupa ja
tarjoamalla sekä täysi aineellinen että henkinen apu. Haasteena on motivoida uhreja
tulemaan poliisin puheille ja löytää heidän tilanteelleen ratkaisu. Kotiinpaluu ei ole automaattinen ratkaisu, sillä lähtömaassa nainen
usein tuomitaan ja jopa oma perhe voi kääntää selkänsä hänelle. Työpaikan ja asunnon
löytäminen entiselle prostituoidulle joko
lähtö- tai kohdemaasta on haaste. Tärkeä
työmuoto edelleen on kuitenkin ennaltaehkäisy. Miesten on muutettava asennettaan
naisiin!
Anne Lagerstedt

Ihminen ei ole myytävä tuote!

Ihmiskauppa on ihmisoikeusloukkaus, jossa uhattuna ovat ihmisarvo, ihmisen vapaus, tasavertaisuus,
oikeus elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. NNKY-liiton ”NOT for sale” t-paitakampanja
välittää ihmiskaupan vastaista viestiä. Tilaa itsellesi ja ystävillesi ”NOT for sale” t-paita (á 16 e) tai
”NOT for sale” kassi (á 5 e). Paitoja on saatavilla tyköistuvaa ja suoraa mallia, myös isoja kokoja löytyy.
Paitojen ja kassien väri on musta. NNKY-liitossa tilauksia ottaa vastaan Leila Variola, leila.variola@
ywca.fi, puh. (09) 4342 2911 tai http://www.hnnky.fi/notforsale. Lisäksi ”NOT for sale” kampanjaa voi
kartuttaa tallentamalla lahjoituksen NNKY-liiton keräystilille 800013-704005 viitteellä ”Not for sale”.
T-paitojen ja keräyksen tuotto käytetään ihmiskauppaa ehkäisevään työhön NNKY:n Maailmanliiton
kautta.
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Tiedota paikallisyhdistyksesi toiminnasta tällä palstalla. Lähetä tapahtumatiedot
osoitteella mari.hyttinen@ywca.fi tai postitse Näkyvä Nainen, NNKY-liitto ry, Pohjoinen
Rautatiekatu 23 B, 00100 Helsinki.
Seuraava aineistopäivä on 23.1.2008 ja
lehti ilmestyy viikolla 8.

Helsingfors KFUK

Arkadiagatan 33 A 13, 00100 Helsingfors
www.kfuk.fi
Information om verksamheten ger ordförande,
tel 040 715 2343, pia.ohman@prakticum.net
Julfest 10.12 kl. 17:30 i föreningshemmet
Traditionellt julfestprogram och servering.
Ta gärna med din man eller vän!
O.s.a. 26.11 till ordförande pia.ohman@prakticum.fi /
040-7152343, eller på lista i föreningshemmet.

Helsingin NNKY

Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki
puh. (09) 445 228, hnnky@hnnky.fi, www.hnnky.fi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Toiminnallinen sihteeri,
Helmi-projekti Maiju Poikolainen (Katri Mäen sij.)
p. 0400 582 437, maiju.poikolainen@hnnky.fi
18.1.07 klo 18-22 Nuorten naisten olohuone
Vuorilahdessa.
19.1.07 Kevätkauden avajaiset Hotelli Helkassa,
Pohj. Rautatiekatu 23. Tilaisuudessa kuullaan kokousedustajien kokemuksia NNKY:n maailmanneuvoston
kokouksesta Keniasta. Kahvitarjoilu.
Säännölliset:
Tiistaisin klo 20-21 lentopalloa naisille ja miehille
Etu-Töölön koululla. (Kausi päättyy 4.12.07 ja uusi
alkaa 8.1.08)
Keskiviikkoisin klo 14.30-16 tyttökerho 9-12-vuotiaille
HNNKY:n toimitilassa (Kausi päättyy 12.12.07 ja uusi
alkaa 16.1.08)
Keskiviikkoisin klo 17-18 tyttökerho 9-12-vuotiaille
Myllypuron kirkolla. (Kausi päättyy 12.12.07 ja uusi
alkaa 16.1.08)
Keskiviikkoisin klo 17-19 sählyä naisille ja miehille
Etu-Töölön koululla. (Kausi päättyy 28.11.07 ja uusi
alkaa 9.1.08)
Torstaisin klo 13.30 Rättis Senioritalo Sandelsin kahvilassa, Välskärinkatu 4.
Torstaisin klo 16.30-20 kaikille avoin ompelutupa
HNNKY:n toimitilassa (Kausi päättyy 29.11.08 ja uusi
alkaa 10.1.08).
Liikuntaryhmien ja tyttökerhojen kevään ilmoittautuminen on alkanut. Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa.
Gospel-jumppa:
Gospel-jumppa Maanantaisin klo 18-19 Lauttasaaren
kirkolla (Myllykallionrinne 1). Kausi alkaa 14.1.08.
Hinta: 45/50 €/kausi (10 kertaa). Tule kokeilemaan
Gospel-jumppaa ilmaiseksi ma 17.12 klo 17-18
Lauttasaaren kirkolle. Oma jumppamatto mukaan.
Helmi-toiminta:
Helmi on tyttöjen oma keskusteluryhmä, jota ohjaa kaksi aikuista naista. Helmijutun ensisijainen kohderyhmä
ovat 15-18-vuotiaat tytöt, minkä lisäksi toimintamallia
voi soveltaen käyttää myös varhaisnuorten, nuorten aikuisten ja äitiryhmien kanssa. Ryhmät ovat luottamuksellisia ja suljettuja. Mikäli haluat osallistua ryhmään,
ota yhteyttä Maijuun.
HNNKY järjestää kevään 2008 aikana tapaamisia
Helmi-ohjaajille sekä neuvoo ja opastaa kaikissa
Helmi-ryhmiin liittyvissä kysymyksissä.
8.-10.2 Helmi-ohjaajakoulutus Hotelli Helkassa.
Koulutus on tarkoitettu sekä vapaaehtoisille että seurakuntien tms. työntekijöille. Koulutuksesta saat eväitä
ryhmän ohjaamiseen ja omakohtaisen kokemuksen
Helmi-ryhmäläisenä olemisesta. Koulutuksen hinta on
50 €, sis. opetuksen ruoat ja lauantaisaunan. Koulutusmateriaalina toimii Helmijuttu - Kirkon tyttökirja, jonka
voit tarvittaessa ostaa paikan päältä 20 €:n hintaan.
Hotelli Helkassa on mahdollista yöpyä, kysy hintoja.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Toiminnallinen sihteeri, Helmi-projekti Maiju Poikolainen) p. 0400-582 437,
maiju.poikolainen@hnnky.fi.

Hämeenlinnan NNKY

Saaristenkatu 19 B, 13100 Hämeenlinna
Lisätietoja: pj. Ulla Pullola, p. (03) 638 0654,
ulla.pullola@pp.armas.fi

Lappeentie 29 C 21, 55100 Imatra
Lisätietoja: pj. Auli Piiparinen p. 050 411 8107 tai
Nadja Rinkinen p. 050 411 8177
nnky.imatra@elisanet.fi
Naisten keskustelupiiri
Lähetyspiiri
Raamattupiiri
Käsityöpiiri aikuisille
Tyttöjen tapaaminen 12-16-vuotiaille
Imatran NNKY:ssä toimii NNKY-liiton maahanmuuttajatoiminnan Sylvi-projekti.

Joensuun NNKY

Malmikatu 2 C, 80100 Joensuu
nnky.joensuu@kolumbus.fi
www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnasta Minna Bogdanoff,
p. (013)122 550, 050 5383089
nnky.joensuu@kolumbus.fi
Ma Luova Aamu klo 9.30-10.30 ja
Raamattupiiri viimeisen kerran ennen joulua ma 17.12.
klo 13-15. Harrastekerho viimeisen kerran ennen joulua
ma 10.12. klo 13-15
Ke Kansainvälinen Naistenryhmä klo 12-14
To Luova Aamu klo 9.30-10.30 ja
Ruotsinkielinen keskustelu klo 13-14
Pe Englannin kielen keskustelu klo 13-14 ja Jonna-kerho tytöille ja nuorille naisille klo 16-19
Kerhot ja ryhmät jäävät tauolle joulujuhlan su 16.12. klo
15-17 jälkeen, toimisto avoinna pe 21.12. saakka
Yhteinen joulujuhla su 16.12. klo 15 kaikille Joensuun
NNKY:n jäsenille, ryhmille, ystäville ja toimijoille.
Kaikki tapahtumat ovat Joensuun NNKY:n toimitiloissa
osoitteessa Malmikatu 2.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
p. (014) 213037, 040 7404472, jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnanohjaaja Pirjo-Liisa Sillgren,
päivystys ma ja to klo 9-12 NNKY:n toimistossa
p. (014) 213 037, muina aikoina p. 040 7404472.
Tilaisuudet osoitteessa Puistotori 4, ellei toisin mainita.
ti 11.12. klo 9-11 avoin kohtaamispaikka, aamiainen ja
Anita Särkän esitys: joulu kirjallisuudessa
ti 11.12. klo 18 kirjapiiri I : “Kirjat ja minä” (piiriläisten
suosikkiteoksia)
ke 12.12. klo 17.30 musiikkileikkikoulun joulujuhla
ke 12.12. klo 17.30 Exodus-raamattupiiri
to 13.12. klo 13 lähetyspiirissä Irja ja Arvo Eirola kertovat jouluista Namibiassa
to 13.12. klo 17.30 pianokerhojen joulumatinea
su 16.12. klo 15 joululaulajaiset
ma 17.12 klo 18 latinanpiiri (huom. päivä!)
Säännöllisesti kokoontuvat: Exodus-raamattupiiri,
svenska bibelkretsen, lähetyspiiri, latinanpiiri, Gospeljumppa ja monikulttuuriklubi
Nuorille: pianokerhot
Lapsille: musiikkileikkikouluryhmät

Karhulan NNKY

Lisätietoja: Raija Mäkelä, p. 040 762 1754,
raija.makela@kymp.net

Keravan NNKY

Lisätietoja: pj. Liisa Hynynen, p. 050 353 1225,
liisa.hynynen@diak.fi
Kriisiraskauspuhelimessa puh. 040 518 8783
luottamuksellisia keskusteluja ma-pe klo 16-21

Kotka KFUK

Information: ordförande Carita Korhonen,
tel. (05) 228 2110.

Kotkan NNKY

Lisätietoja: pj. Irene Björkbacka,
p. (05) 228 8507.

Kuopion NNKY

Myllykatu 5, 70110 Kuopio, p. (017) 2614500,
toimisto@knnky.fi. Lisätietoja: pj. Saara Lehtimäki,
saara.lehtimaki@knnky.fi tai Mervi Åman,
mervi.aman@pp.inet.fi
JOULUJUHLA su 16.12. klo 14.
Jouluista ohjelmaa, kahvi.
UUDENVUODENJUHLA ti 1.1.08 klo 14. Harri Eronen
kertoo lähetyskohteista, lauluryhmä. Kahvi.
JÄSEN- JA YSTÄVÄTAPAAMINEN su 13.1. klo 14.
Säännöllisesti kokoontuvat myös:
KIRJALLISUUS-LÄHETYSPIIRI
parittomina keskiviikkoina klo 13
RAAMATTU-INKERINPIIRI parill. keskiviikkoina klo 13
PERHEKAHVILA ma klo 13-16, to klo 9.30-12.
LAULURYHMÄ, harj. ma klo 16.
Tule mukaan laulamaan!
ITU-puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä

ma-pe klo 17-21, p.044 5766670.
NAISTEN ILTAPÄIVÄ 1k/kk lauantaisin.
Muista tilaisuuksista ilmoitamme Savon Sanomissa ja
Kirkko ja koti -lehdessä.

Lähetyspiiri parillisten viikkojen maanantaina klo 13
Pirkkalan kirkon aikuistyön huoneessa.

Savonlinnan NNKY
Lahden NNKY

Vapaudenkatu 8, Lahti
puh. 03-7349797, fax 03-7349787
sähköposti: ywca@phnet.fi
www.nnkylahti.fi
Seija Finsk puh. 040-865 5878
Toimisto avoinna ke klo 9-13
su 16.12. Kirkkokahvitus, Ristinkirkossa
pe 21.12 klo 9 NNKY:n Joulu- ja ruokamyyjäiset
Nuorten Luova Kuvataidekerhos ma klo 16.30
Kirppis ja markkinakahvila markkina päivisin klo 8-13
ILTARUSKOPROJEKTI
18.12 klo 10 ”Kynttiläuinti”, lounas Wanhassa Herrassa
Lisätietoja projektin toiminnasta: Seija p. 040-8655878.
Kuvis Leidit kokoontuvat ma klo 10
Eläkeläisten kerho ”Suruttomat” kokoontumiset
ti klo 10
Tilaisuudet järjestetään
NNKY:n – salissa, Vapaudenkatu 8

Rauhaisaa Joulun odotusta!

Mikkelin NNKY

Lisätietoja: Leena Parkkonen, Laajatie 15 A 3,
50500 Mikkeli, p.(015) 336 308, 050 526 8536
leena.parkkonen@luukku.com
la 1.12.2007 Mikkelin NNKY mukana Lähetysmyyjäisissä Mikkelin seurakuntakeskuksessa
la 1.12.2007 Mikkelin NNKY mukana Naisten Messuilla
Mikkelin yhteiskoululla klo 8-13
to 13.12.07 klo 16.30 LUCIAN-päivän ilta ja joulujuhla/Mikkelin seurakuntakeskus/yläsali. Illan ohjelmassa
legendoja, historiaa ja perinteitä Lucian päivän vietosta
- musiikkia, jouluhartaus, joulupuuroa ja kahvit - arpajaiset. Tule ja ota ystäväsikin mukaan!
Vuoden 2008 jäseniltamme ovat seuraavasti:
to 10.01.2008 klo 16.30 to 14.02.2008 klo 16.30 - vuosikokous
to 13.03.2008 klo 16.30 to 10.04.2008 klo 16.30 to 15.05.2008 klo 16.30 Jäsenillat Mikkelin srk-yhtymän yläsalissa - teemat
vaihtelevat - toivomme Sinun seuraavan Länsi-Savon
järjestöpalstaa!
Muuta toimintaa:
Jumalanpalveluksen palveluvuoro maaliskuussa
Kevätretki
Pienryhmät

Mäntyharjun NNKY

Lisätietoja: pj. Auli Jokinen, p. (015) 682077
Säännöllisesti kokoontuvat: jäsenkokoontumiset joka
kk:n 1. pe klo 13 srk-talolla.

Oulun NNKY

Isokatu 15, 90100 Oulu, p. (08) 311 5595
nnky.oulu@co.inet.fi, www.ywca.fi (Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja: toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi,
p. (08) 311 5595, 040 7514480,
maarit.peltoniemi@co.inet.fi
Tilaisuudet ovat NNKY:llä, Isok. 15, ellei toisin mainita.
Toimisto kiinni 24.12.-2.1. Rauhallista joulunaikaa!
Ekumeeninen jumalanpalvelus 20.1. tuomiokirkossa.
Piirustus- ja akvarellikurssi jatkuu kevätkaudella ti
klo 18. Kysy vapaita paikkoja.
Hoitavan sanan ryhmä kokoontuu kevätkaudella
seitsemän kertaa. Kysy vapaita paikkoja.
Maailman rukouspäivän tilaisuus pe 7.3. klo 18.
Seuraa ilmoittelua Rauhan Tervehdys-lehdessä.
Kamalat äidit- vertaistukea murrosikäisten lasten
äideille –projekti: Vertaistukiryhmiä murrosikää lähestyvien tai murrosiässä olevien lasten äideille. Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Tiedustelut: Arja Ilvesviita,
p. 0400 138754, kamalataidit@co.onnky.fi
Viikoittain kokoontuvat
Ma klo 13 käsityöpiiri jatkaa äiti Teresa -peittojen
kutomista. Tule mukavaan ryhmään nauttimaan yhdessäolosta ja tekemään hyödyllistä. Voit neuloa lappuja
myös kotona mallin mukaan.
Ke klo 8.30-8.50 aamurukous tuomiokirkon kryptassa
(käynti Isonkadun puolelta). Alk. 9.1.
Ke klo 13 kädentaitojen piiri. Alk. 9.1.
To klo 15-17 monikulttuurinen naisten ryhmä. Alk.
3.1. Suomen kielen opiskelua, keskustelua, askartelua,
retkiä. Tutustumme eri kulttuureihin, tule rohkeasti
mukaan!
Pe klo 14 maahanmuuttajanaisten suomen kielen
alkeiskurssi yhteistyössä Setlementin kanssa.
Su klo 14 raamattupiiri yhteistyössä Raamattuopiston
kanssa.
Kellarikirppis, Asemakatu 15, on avoinna torstaisin klo
16-18. Otetaan lahjoituksia vastaan, erityisesti miesten
vaatteita.

Pirkkalan NNKY

Lisätietoja: siht. Sirpa Hämäläinen p. 050-3807967 tai
Marjatta Patinen p. 03-3681012

Lisätietoja: pj. Tuija Kosonen, p. 050 463 0719

Sysmän NNKY

Lisätietoja: pj. Leena Kontinen, p. (03) 717 8180

Tampereen NNKY

Hämeenpuisto 14 F, 33210
p. (03) 254 4000, faksi (03) 254 4044
tnnky@tnnky.fi, www.tnnky.fi
Toimisto, Puistosalit, kerho- ja partiotilat, Hilja-huone,
Kisahalli, Siskolikka, JOPA- ja Itu-projektit Puisto-Emmauksessa, Hämeenpuisto 14
Sofiansali, Takkahuone ja monikulttuurinen toiminta,
Tuomiokirkonk.12
Hostel Sofia - Tampereen NNKY, Tuomiokirkonkatu
12, p. 03-254 4020, faksi 03-254 4022, www.hostelsofia.fi, hostelsofia@hostelsofia.fi
Kivirannan kokous- ja juhlakeskus, Kivirannantie
24, 33960 Pirkkala, p. (03)2544090, 2544093, 050-307
4079, faksi (03)2544099, www.kiviranta.eu,
kiviranta@kiviranta.eu
(*) Ilmoittautumiset p. (03)254 4000 tai tnnky@tnnky.fi
Ekumeeninen rukousviikko 18. - 25.1.2008
Kirkkovaellus su 20.1. alkaen klo 15.00 Ortodoksikirkosta reittiä Helluntaiseurakunta – Vapaakirkko
– Pelastusarmeija - Katolinen kirkko - Adventtikirkko ja
päättyen Ekumeenisen rukousviikon valtakunnalliseen
100-vuotisjuhlaan Aleksanterin kirkossa klo 18.00
(radioidaan)
Säännöllistä toimintaa
Päivänsädeparkki 2-6-vuotiaille pe klo 10-12. Siskolikka. Omat eväät ja 2 €.
”Matka maailman ympäri”. Uusi keskustelupiiri,
novelleja eri mantereilta. Joka toinen to klo 10.0011.30, alk. 17.1., Puistosali. Tied. Olivia Terho p.
050-4143821.
Silmu, kaikille avoin kahvi- ja keskustelutilaisuus joka
toinen ke klo 14.00-15.30 parill. vk. 9.1., 23.1. jne. L-K.
Nylund, Sofiansali
Aamuvoimistelu ma klo 10, Puisto-Emmaus, Kisahalli,
ohj. Tuula Kolomainen (2 €/kerta), alk. 14.1.
Lentopallo to klo 10, P-E, Kisahalli, alk. 10.1.
Gospel-lattarit, Kyttälänkatu 1, ma klo 18 tempo ja klo
19 rauhallisempi, Asta Lehtimäki, alk. 14.1.
Gospel-lattari Pispalan kirkolla 4.9.–16.10., ti klo 18,
Asta Lehtimäki, alk. 15.1.
Äiti-lapsi -gospel-lattarit ke klo 10.30 Pispalan kko,
Kati Kujanpää, alk. 16.1.
Gospel-jumppa to klo 18 Hervannan kirkolla, Lindforsink. 7, Saila Ylönen. Kaikki Gospel-tunnit 5-7 €/kerta
Tunturipiiri joka toinen ma paritt. vk klo15,
Takkahuone
Aamurukoukset ma, ti, to klo 8.30, ke klo 11 Itu-huone
Retkiryhmä, seikkailua yhdessä valituissa kohteissa,
tied. Marjatta Muilu, p. 254 4041
Lauluryhmä Pieni vaiva, esiintymisvaraukset ja tiedustelut Elina Orjatsalo, p. 044 275 5054
Partiolippukunta Tampereen Lokit ry
Pamaus, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs., partiosihteeri p.
254 4041, 050 307 4074
Kotisivu: www.lpk.partio.fi/hp/lokit
Monikulttuurinen toiminta, tied. Pirjo Toivonen, p.
254 4021, 040 746 4205
Itu-projekti Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa
ja jälkikriisissä oleville tytöille ja naisille, myös ilmaisia
raskaustestejä ja keskusteluapua.
Neuvontapiste Itu avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo
15–19, Satakunnankatu 31 B
Puhelinpäivystys ma–pe 9–22, p. 050 401 5567, 03254 4055.
www.ituprojekti.net. Sähköposti: itu@tnnky.fi.
Vertaistukiviikonloppu Kivirannassa 8.–10.2. Outi
Papunen, p. 050 401 5567.
Tavataan Siskolikassa, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs.
Avoin kahvila yksinhuoltajille tai muuten yksin lapsensa/lastensa kanssa oleville to klo 10–13. Tukea
vanhemmuuteen, vertaistukea ja voimavaroja omaan
jaksamiseen (lastenhoito järjestetty), Outi Papunen.
Masukahvila odottaville äideille ma 13–15 alk. 21.1.,
Annemari Mäkiniemi, ilm. p. 050-68076
Äidikepalvelu, lastenhoitoapua tilapäiseen tarp., päivystys ma–pe 8–11, p. 254 4045, 040 586 5045.
JOPA Jalat oman pöydän alle -projekti, tuettua
asumista nuorille itsenäistyville tytöille.
JOPA-asuntola, Satakunnankatu 31 B, 3. krs. Kysy
tuesta ja asuntolapaikoista Saara Andersenilta p. 050
995 7696 tai Heini Aallolta p. 050 9957697.

Turun NNKY

Vähä-Hämeenk. 12 a, 20500 Turku
Irene Limnell, p.02–2314011 tai gsm. 0400 821905
tnnky@saunalahti.fi
Kokoontumispaikka on yhdistyksen oma huoneisto,
ellei toisin mainita.
Maanantai
Klo 17.00 Naisten kuntoliikunta: TimeLessBody,
Luostarivuoren koulu, Luostarinkatu 12
Tiina Holopainen, p.050-5541661
Klo 18.00 Turun Naislaulajat
Tiistai
Klo 10.30 Aikuinen - lapsi ryhmä,
Maria Kaimainen p. 040-702 9987

15
Klo 14.00 Tunturikerho Säde Loimaranta,
p. 2341391 tai 0400-642477
Klo 18-20 Turun Tähti-Tytöt, lp joht. Anna Nyrhinen,
050-468 6836
Klo 16.30 Englantia keskustellen, Mea Aaltonen
p. 0400-52 7280
Keskiviikko
Klo 18.00 Monikulttuurinen naisten foorumi, Maria
Serrano-Kaarnisto p.040-0668607
Torstai
klo 14.00 Äiti- lapsi kerho, Sylvi-projekti
p.040-0668607, Suurpäänkatu 47 D
Klo 16.00 Monikulttuurinen lasten kerho, ”Amikoj”
Sylvi-projekti p.040-0668607, Suurpäänkatu 47 D
Klo 18 Luova tanssi nuorille, Mercia Manfrinato; Sylvi-projekti p.040-0668607, Suurpäänkatu 47 D
Perjantai
Klo 17 Espanjan jatkokurssi, Leena Airo, p. 0405727542
Ystäväperhevälitys ulkomaalaisille opiskelijoille. toiminnasta vastaa Tuire Kanerva p. 050-5603021
Turun NNKY:n koululaisten iltapäiväkerho kaikkina
koulupäivinä klo 11.00-17.00. p. 02-2312584.
Turun NNKY:ssä toimii NNKY-liiton maahanmuuttajatoiminnan Sylvi-projekti.

Vaasan NNKY

Kirkkopuistikko 30, 65100 Vaasa, Lisätietoja: pj. AnnaLiisa Tuomi, p. (06) 317 2612 tai 050 5579624.
Ohjelmaillat parillisina viikkoina joka toinen viikko.
Raamattupiiri parittomina viikkoina tiistai -iltapäivinä.
Posliinimaalausryhmä joka keskiviikko aamupäivisin.

Vääksyn NNKY

Lisätietoja: pj. Eija Huovinen
p. (03) 766 0178, eija.huovinen@asikkala.fi

Åbo KFUK

Information om verksamheten ger ordförande
Leila Storgård, tel. (02) 233 5258

OIKAISUJA

NNKY-Näky -lehdessä 5/07 kansikuvan kuvaaja on Mari Hyttinen. Samassa lehdessä sivulla 5 Sirpa Kalliosta oli kuvatekstissä tullut
Sirpa Koski. Toimitus pahoittelee virheitä.

nyt

uutiset

KENELLE NUORISOTYÖN
TUNNUSTUSPALKINTO 2008?
Kulttuuriministeri myöntää seitsemännen kerran nuorisotyön tunnustuspalkinnon. Tunnustuspalkinto (arvoltaan 10.000 e) jaetaan Allianssi-risteilyn
yhteydessä Helsingissä 12.3.2008. Nuorisotyön tunnustuspalkinto on näkyvä tunnustus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla. Palkinnolla nostetaan
esiin tekijöitä, joilla on kokemusta ja näkyä toimialalla. Se voi olla tunnustus
tehdystä työstä, mutta myös kannustus kehittää edelleen ennakkoluulottomasti uusia työmuotoja nuorisotyössä. Palkinnon saajana voi tällä kertaa olla
nuorisojärjestö, -ryhmä tai -yhteisö.
Palkinnosta päättää kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kuultuaan
Nuorisotutkimussäätiön hallitusta. Nuorisotutkimussäätiön hallituksen muodostavat Allianssin työvaliokunta, nuorisokasvatuksen maisteriohjelman tutkimusprofessori Helena Helve ja opetusministeriön nuorisoyksikön päällikkö
Olli Saarela.
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi lähettää kirjallisesti perusteluineen Nuorisotutkimussäätiön hallitukselle osoitteeseen: Suomen Nuorisoyhteistyö
– Allianssi ry/Nuorisotutkimussäätiö (tunnustuspalkinto), Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Otamme vastaan ainoastaan kirjallisia
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NNKY-liitto (Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry)

on ekumeeninen ja monikulttuurinen naisjärjestö, joka toimii yhteiskunnallisena suunnannäyttäjänä sekä edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointi- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus,
oikeudenmukaisuus ja pyrkimys tasa-arvoon tyttöjä ja naisia kouluttamalla ja vahvistamalla. Maailmassa NNKY-toimintaa on yli
sadassa maassa ja toiminnan piirissä on noin 25 miljoonaa naista
ja lasta. NNKY on perustettu Suomeen vuonna 1896 ja on siten yksi maamme vanhimmista naisjärjestöistä. Suomessa toimii
23 NNKY-yhdistystä 20 eri paikkakunnalla. Tärkeitä työmuotoja
ovat perinteisemmän arjen tukemisen ohella naisiin kohdistuvan
väkivallan ja ihmiskaupan vastustaminen ja tietoisuuden lisääminen. NNKY:n paikallisyhdistysten toiminta on monimuotoista ja
sisältää muun muassa käytännön kursseja, vertaistukiryhmiä, iltapäiväkerhotoimintaa, kielten opiskelua, liikuntaa, majoitus- ja
matkailupalveluja, hengellistä toimintaa ja sosiaalista työtä.
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Kirahvikieli kuuluu kaikkiin
uskontoihin

Sanat ovat ikkunoita
Sanasi tuomitsevat minut.
Ne arvostelevat ja hylkäävät.
Ennen kuin lähden, haluaisin tietää,
sitäkö tarkoitat.
Ennen kuin alan puolustautua,
ennen kuin puhun loukkaantuneena tai
peloissani,
ennen kuin rakennan muurin sanoillani,
kerro minulle, kuulinko todella niin.

Suomessa väkivallattoman vuorovaikutuksen prosessista tietoa levittämään ja sitä
opettamaan perustettu Nonviolent Communication in Finland ry aloitti toimintansa
vuonna 1998. Suomessa sertifioituja NVCkouluttajia on kaksi. Savanna ConneXions:in
aidonoloinen ja energiaa pursuava perustaja
ja NVC-kouluttaja Hanna Savanna kertoo
tutustumisestaan NVC-prosessiin:

Sanat ovat ikkunoita tai ne ovat muureja.
Ne tuomitsevat tai ne vapauttavat.
Kun puhun ja kun kuuntelen,
anna rakkauden valon loistaa lävitseni.

- Eräs ystäväni näki noin 10 vuotta sitten
Marshall B. Rosenbergin videon Skotlannissa ja oli siitä hyvin innostunut. Hän sai minutkin innostumaan ja lukemaan Rosenbergin
kirjoittaman ruotsiksi käännetyn, opettajille
suunnatun kirjan. Vähän myöhemmin osallistuin Helsingin kesäyliopiston kurssille, jossa
Rosenberg opetti niin sanottua kirahvikieltä.

On asioita joita haluan sanoa;
asioita jotka merkitsevät minulle paljon.
Jos sanani eivät ole selkeitä,
auta minua vapautumaan.
Jos masennuit sanoistani,
jos sinusta tuntuu siltä etten välitä,
yritä kuunnella sanojeni läpi
tunteita jotka ovat meille yhteiset.

Väkivallattoman vuorovaikutuksen symboliksi Rosenberg valitsi kirahvin siksi, että
sillä on maalla elävistä nisäkkäistä kaikkein
suurin sydän. NVC on vuorovaikutustapa,
joka saa meidät antamaan sydämestämme.
Tämän lisäksi kirahvi on pitkän kaulansa ansiosta kauaskatseinen ja haavoittuvainen.

Ruth Bebermeyer

Vuorovaikutustavan virallinen nimi “väkivallaton vuorovaikutus”, englanniksi Nonviolent Communication (NVC), juontaa
juurensa merkittävän rauhan rakentajan, hindulaisen Mahatma Gandhin tavasta käsittää
väkivallattomuus luonnollisena empaattisena
tilanamme silloin, kun väkivalta on väistynyt
sydämestämme. Siksi prosessista käytetään
myös nimitystä empaattinen eli myötäelävä
vuorovaikutus.
NVC:ssä ei siis ole kyse mistään uudesta
keksinnöstä, vaan se auttaa meitä kiinnittämään huomiota kommunikaatioon, jonka
avulla säilytämme aidon yhteyden itseemme
ja toisiimme. Se tehoaa niin henkilökohtaisella kuin poliittisella tasolla. Rosenberg on
opiskellut myös uskontotiedettä ja tullut
sekä opintojensa että elämänkokemuksensa kautta siihen tulokseen, että ihmiset joka
puolella maailmaa, uskonnosta riippumatta,
ovat sisimmässään väkivallattomia. Tästä
seuraa myös se, että kaikki uskonnot kokevat väkivallattoman kommunikaation omakseen.

NVC-prosessin neljä osaa

Väkivallaton vuorovaikutus kiinnittää
huomiomme neljään alueeseen: siihen mitä
me havaitsemme, tunnemme ja tarvitsemme, sekä siihen mitä me pyydämme rikastuttaaksemme elämäämme. NVC:n käyttö ei
vaadi, että muut ihmiset ovat halukkaita suhtautumaan meihin empaattisesti, mutta kun
pysytään väkivallattomassa vuorovaikutuksessa (rehellisessä itsensä ilmaisemisessa ja
empaattisessa vastaanottamisessa), muutkin
alkavat suhtautua meihin myötäelävästi.
Omien tarpeiden ilmaiseminen voi olla
prosessin pelottavin osa maailmassa, jossa
se usein tuomitaan itsekkäänä. Tämä pätee
erityisesti naisiin, jotka usein kasvatetaan
huolehtimaan toisten tarpeista omien tarpeiden kustannuksella. NVC auttaa ymmärtämään, että meidän tulee omaksua täysi
vastuu tunteistamme kantamatta vastuuta
toisten tunteista. Minusta ei ole empaattiseksi, ellen itse ole pitänyt huolta omista tarpeistani. Samalla tulemme tietoiseksi siitä,
ettemme voi koskaan saada tyydytystä tar-
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irahvikieli syntyi, kun yhdysvaltalainen psykologian tohtori Marshall
B. Rosenberg etsi keinoja levittää
nopeasti rauhan rakentamisen taitoja. Rosenberg halusi selvittää, miten jotkut ihmiset pystyvät säilyttämään yhteyden sisäiseen
empaattiseen luontoonsa kaikkein vaikeimmissakin olosuhteissa. Hänen tutkimustuloksensa korostivat yllättävän paljon kielen ja
kielenkäytön ratkaisevaa asemaa. Tulostensa perusteella Rosenberg kehitti vuorovaikutustavan, jonka avulla säilytämme aidon
yhteyden itseemme ja toisiimme.

irahvikieli,
rauhan kieli

peillemme toisten ihmisten kustannuksella
ja että toisaalta omien tarpeiden huomiointi
on samalla toisten tarpeiden huomioimista.
NVC:n idea ja tehokkuus selviävät oikeastaan vasta kuuntelemalla esimerkkejä aidoista kommunikaatiotilanteista ja harjoittelemalla niitä. Yhtenä esimerkkinä Rosenberg
mainitsee erään seminaarin Jerusalemissa,
jossa erilaisia poliittisia näkemyksiä edustavat israelilaiset käyttivät NVC:tä puhuessaan
eräästä hyvin kiistanalaisesta Länsirannan kysymyksestä. Yhden istunnon aikana Rosenberg kollegansa kanssa kertoi ensin NVC:
stä ja havainnollisti empaattista kuulemista,
jonka jälkeen he pyysivät osallistujia vuorotellen toistensa rooliin. Kahdenkymmenen
minuutin kuluttua israelilainen uudisasukas
ilmoitti olevansa halukas harkitsemaan luopumista maavaatimuksistaan ja muuttamaan
Länsirannalta, mikäli hänen poliittiset vastustajansa kuuntelisivat häntä samalla tavalla
kuin häntä oli kuunneltu.

Älkäämme tuomitko...

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät
tuomitsemaan. – Matteus 7:1
NVC:n mukaan luonteeseemme kuuluu nauttia myötäelävästä auttamisesta ja
vastaanottamisesta. Me olemme kuitenkin
oppineet monenlaista “elämästä vieraannuttavaa vuorovaikutusta”, joka saa meidät
puhumaan ja käyttäytymään tavalla, joka
loukkaa itseämme ja muita. Yksi tällainen
elämästä vieraannuttavan vuorovaikutuksen
muoto – joka on valitettavan tuttua myös
eri uskontojen edustajien kommunikaatiossa – on moralisoiva arvostelu. Se viestittää,
että ne jotka eivät toimi arvojemme mukaisesti, ovat väärässä tai pahoja. Elämästä
vieraannuttava vuorovaikutus hämärtää tietoisuuttamme siitä, että me olemme kaikki
itse vastuussa omista ajatuksistamme, tunteistamme ja teoistamme.

...vaan antakaamme empatiaa

Empatia on kykyä asettua toisen asemaan menemättä mukaan toisen tunteisiin.
Siihen tarvitaan läsnäoloa, kuulluksi tulemista, yhteyttä itseen ja toiseen, ymmärretyksi
tulemista, hyväksytyksi tulemista sellaisena
kuin on, sekä rauhaa että tilaa. Kykymme
tarjota empatiaa antaa mahdollisuuden pysyä avoimina, purkaa vaaratilanteita, auttaa
kuulemaan “ei” vailla torjutuksi tulemisen
tunnetta, elvyttää hengettömiä keskusteluja
eläviksi ja jopa kuulla tunteita ja tarpeita vaikenemisen takaa.
Rosenberg on itse juutalainen ja hän kertoo saaneensa parhaan uskonnonopetuksen
isoäitinsä elämää seuraamalla. Seuraavan
laulun sanat kertovat hänen isoäitinsä tarinan lisäksi myös uskontojen sanoman ytimestä: pyyteettömästä rakkaudesta. NVC
auttaa ihmisiä muistamaan, kuinka rakkaus
itseä, toista ja Jumalaa kohtaan alkaa ajatuksista ja näkyy kommunikaatiossa.
Yhtenä päivänä mies nimeltä Jeesus
tuli isoäitini ovelle.
Mies pyysi hiukan ruokaa,
isoäiti antoi enemmän.
Mies sanoi ”Olen Jeesus Herra”
eikä isoäitini tarkistanut sitä Roomasta.
Mies jäi seitsemäksi vuodeksi,
kuten niin moni, jolla ei ollut kotia.
Juutalaisella tavallaan isoäitini
kertoi minulle Jeesuksen sanomaa.
Se kuuluu: ”Ruokkikaa nälkäisiä,
parantakaa
sairaita, sitten levätkää.
Älkää koskaan kävelkö,
kun voitte tanssia;
tehkää kodistanne lämmin pesä.”
Juutalaisella tavallaan isoäitini
kertoi minulle Jeesuksen sanomaa.
Sillä arvokkaalla tavalla isoäitini
kertoi minulle Jeesuksen sanomaa.

- Rosenberg kuvaa kahdella eri tavalla
kommunikaatiotamme. Hän on nimennyt ne
kirahvi- ja sakaalikieliksi. Kirahvikieli on tunteiden ja tarpeiden ymmärtämistä ja kuuntelemista. Se edistää yhteyttä, ymmärrystä
ja myötätuntoa. Sakaalikieli on puolestaan
hyökkäämistä ja puolustautumista, itsen tai
toisen syyttämistä ja tuomitsemista. Sitä
käyttämällä yhteys itseen ja muihin katkeaa,
ja on hyvin todennäköistä, että henkilö on
sen johdosta vihainen, katkera, syyllisyydentuskainen tai masentunut. Kaikkien meidän
sisällä asuvat sekä sakaali että kirahvi, mutta
mitä enemmän opimme kirahvikielen käyttöä, sitä helpommaksi elämämme tulee.
NVC:tä on käytetty useiden eri uskontojen parissa ja kaikki ovat sanoneet sen olevan aivan suoraan oman uskontonsa oppia.
Rosenbergin mukaan meidän suurin hengellinen tarpeemme on osallistua toisten ja
oman hyvinvoinnin lisäämiseen, missä kommunikaatio näyttelee merkittävää osaa.
- Armas Lindberg Pohjois-Suomen Romani-yhdistyksestä kertoi minulle helmikuussa NVC-peruskurssilla tekemästään
oivalluksesta: ”Vähemmistöryhmillä ja valtaväestöllähän on aivan samat tarpeet. Tarpeethan ovat yhteinen tekijämme.” Hän oivalsi mielestäni hyvin keskeisen NVC:n opin.
Vaikka harjoitamme eri uskontoa, meillä kaikilla on samat tarpeet. Kun opimme viemään
keskustelun tarvetasolle, sydänten väliseksi
kommunikoinniksi, niin yhteys ja ymmärrys
rakentuvat aivan itsestään – myös eri uskontokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa, Hanna
Savanna kertoo.
NVC:n hengellisestä taustasta voi lukea
Rosenbergin kirjasesta Practical Spirituality,
joka auttaa muun muassa viholliskuvista irtipääsemiseen.
Johanna Maria Davies, VTM
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