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Ei vain vuosi, vaan vuosikymmen on vaihtunut. NNKY 

-liitolla on uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja. Tässä 

uudessa roolissani kirjoitan ensimmäistä pääkirjoitustani. 

Puheenjohtajuus tuo minulle lisää vastuuta, jonka hoitami-

seen olen saanut hyviä eväitä NNKY-liiton hallituksesta ja 

varapuheenjohtajan tehtävistä vuodesta 2006 lähtien. Silti 

oman elämäni tähän asti suurimman muutoksen koin viime 

huhtikuun lopulla – yritän nyt sopeutua uuteen rooliini äiti-

nä, josta opin koko ajan uutta.

Mutta minkälaisena näen NNKY:n näin vuoden 2010 alus-

sa uuden puheenjohtajan silmin? Millainen yhteisö NNKY on 

ja mitä kaikkea se voisi olla? Mielenkiintoista on myös poh-

tia minkälaisena ulkopuoliset meidät NNKY:läiset näkevät. 

Tietenkin meillä on yhteinen ajatus, toimintasuunnitelma, 

joka ohjaa ja antaa suunta toiminnallemme niin paikallisella, 

kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Olen myös var-

ma siitä, että meillä jokaisella NNKY:läisellä on mielikuva ja 

ajatus siitä, minkälainen oma yhteisömme on ja minkä vuok-

si haluamme olla tämän yhteisön jäseniä, vuodesta toiseen. 

Ja näin sen kuuluukin olla – NNKY on jäsenistään koostuva 

yhteisö, jota jokainen luo ja muokkaa. Ilman kaikkia teitä, 

ilman jäseniä, NNKY ei olisi yhteisö jossa on suurta voimaa 

muutokseen!  

Tärkeimpänä näen NNKY:ssä perustan ja selkeän perus-

tehtävän, naisten ja tyttöjen tukemisen – joka myös toimii 

arvona itsessään. Olen mukana tukemassa naisten oikeuksia 

ja edistämässä tasa-arvoa, samalla koen että minua arvos-

tetaan ja saan tehtävässäni tukea. Vastustamme väkivaltaa, 

otamme omissa yhteisöissämme puheeksi myös vaikeita 

teemoja ja uskallamme yhdessä unelmoida paremmasta 

huomisesta. On myös huikeaa ajatella, että olemme osa laa-

jempaa yhteisöä ja verkostoa – samojen teemojen parissa ja 

kysymysten äärellä on sisaria ympäri maailman. 

Entä voisiko uusi vuosi tuoda mukanaan muutoksia? Ei-

hän oman yhteisön tarvitsisi olla vain ja ainoastaan se entuu-

destaan tuttu? Jokin uusi voisi tuoda sen tarvittavan lisän ja 

jopa tehdä tutusta ja hyvästä NNKY:stä entistäkin parem-

man. Muutos voisi tarkoittaa esimerkiksi asioiden uudella ta-

valla näkemistä tai ehkä jonkin uuden toiminnan aloittamista 

omassa paikallisyhdistyksessä tai kenties muutaman uuden 

naisen mukaan ottamista ja  toimintaan tutustuttamista.

Muutokset voivat olla vaikeitakin, tiedän sen varsin hyvin, 

mutta tiedän myös, että muutoksesta voi seurata jotakin to-

della hyvää. Vuoden vaihtuessa moni pohtii tulevaa ja lupaa 

ehkä muutosta. Minkä muutoksen sinä voisit omalle yhtei-

söllesi antaa?

Hyvää alkanutta toimintavuotta 2010,

Pia Öhman

NNKY-liiton puheenjohtaja

Muutoksen aika

Tässä 
lehdessä:

Pääkirjoitus
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Mm. 
NNKY-liiton uusi puheenjohtaja 
Pia Öhman esittäytyy
NNKY-liiton uusi hallitus valittiin 
marraskuussa liittokokouksessa, 
jossa myös esiteltiin SYLVI-projek-
tin päätösraportti
Monika-Naiset: Maahanmuuttaja-
perheiden väkivaltaan on puutut-
tava
Uskontoko turha oppiaine?
Syömishäiriö on koko yhteisön 
sairaus
Henkiset lait maailmanpolitiikassa
Yhteisöllisyys kukoistaa NNKY:ssä

Terveisiä Turusta
Åbo KFUK:n puheenjohtaja Leila Storgård (vas.), Britt 
Marie Henriksson ja sihteeri Brita Lindström kävivät 
glögillä joulukuussa. Mukana olivat myös rahastonhoi-
taja Mona Riska ja kuvan ottanut järjestösihteeri Riitta 
Räntilä. 

Tutustu paikallisyhdistyksiin:

NNKY:n Maailmanliitto osallistuu Haitin 
maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Ke-
räysten ja aineellisen avun ohella NNKY:n 
sisaria pyydetään rukoilemaan maanjäris-
tyksen uhrien puolesta. 
Lisätietoja: www.worldywca.orgWorld YWCA

Pia Öhman on NNKY-liiton uusi puheenjohtaja. Lumisesta Helsingistä ja Talvipuutarhasta iloitsee myös esikoinen Kastor. 
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Maailman  rukouspäivää  eli  Naisten  kansainvälistä 

rukouspäivää  vietetään  vuosittain  maaliskuun  ensim

mäisenä  perjantaina. Maailman  rukouspäivä  (MRP)  sai 

alkunsa Amerikassa 1800luvun  lopulla  ja se  toimii ny

kyisin noin 170 maassa. Rukousliike painottaa naisten 

yhteistä  vastuuta  ja  rukousyhteyden  voimaa.  5.3.2010 

vietettävän Maailman rukouspäivän  tunnus on: ”Kaikki 

te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa!” 

Suomessa Maailman rukouspäivää koordinoi NNKY-liit-
to, jonka yhtenä työryhmänä toimii ekumeeninen Maailman 
rukouspäivän toimikunta. Työryhmän jäsenet Päivi  Gran
ström ja Pirjo Kuosmanen osallistuivat MRP:n Euroopan 
konferenssiin Englannissa. Mukana oli yli sata naista noin 40 
maasta. Joukossa oli katolilaisia, ortodokseja, luterilaisia, 
anglikaaneja, helluntailaisia, vapaakirkollisia, metodisteja, 
baptisteja, reformoituja, valdolaisia, pelastusarmeijalaisia ja 
varmasti vielä muidenkin kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen 
edustajia. Ikäjakauma oli 25-75 vuoden välillä, naisia oli eri 
näköisiä, kokoisia ja värisiä, erilaisilla temperamenteilla ja 
lahjoilla varustettuja. Monista eroista huolimatta kaikki sa-
maa Jumalan perhettä. 

Päivänpolttavia haasteita
Konferenssin teema ”Voimaa tähän päivään ja toivoa 

tulevaisuuteen” oli osuva. Alustusten pohjalta keskusteltiin 
ryhmissä MRP-liikkeen toiminnasta ja rukouspäivän tapah-
tumien toteutuksesta eri maissa. Pohdittiin, millä alueilla 
kunkin maan toiminta on vahvaa ja onnistunutta, missä taas 
on kehittämisen varaa. Keskustelua käytiin myös kehityksen 
esteistä ja siitä, miten ne voitaisiin voittaa.

Yhden iltapäivän ajan osanottajille esiteltiin CHASTE-
hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa. Järjestö aktivoi kirk-
koja ja järjestöjä toimimaan ihmiskaupan ja siihen liittyvän 
prostituution nujertamiseksi ja ihmiskaupan uhreiksi joutu-
neiden auttamiseksi. Tilastot ihmiskaupan laajuudesta olivat 
mykistäviä, sitä olivat myös prostituution uhreiksi joutunei-
den ihmisten kohtalot, joista päivän aikana kuultiin. Tuntui 
käsittämättömältä se pahuus, mihin ihminen on ahneudes-
saan valmis käydessään häikäilemättömästi kauppaa toisilla 
ihmisillä omaksi hyödykseen. 

Pääministerin, poliisipäällikön ja hyväntekeväisyysjärjes-
tön johtajan rooleihin eläytyneinä konferenssivieraat yrit-
tivät löytää ratkaisuja ihmiskaupan lopettamiseksi. Se oli 
haasteellista.

Hengellistä ravintoa
Aamu- ja iltarukoushetkiä johtivat naiset eri maista. Raa-

matunluku tapahtui niissä kunkin lukijan äidinkielellä ja Isä 

meidän -rukous soljui sekin sujuvasti kielien sekoituksena. 
Raamattutunneilla perehdyttiin Jumalan ja hänen tekojensa 
ylistämiseen, Jumalan antaman tehtävän toteuttamiseen ja 
Jumalan siunauksen vaikutuksiin itse kunkin elinympäristös-
sä. Raamatunopettajina toimivat englantilainen baptistikir-
kon pastori Dawn Brown, saksalainen katolisen teologian 
tohtori Ulrike Bechmann ja kanadalainen Pelastusarmeijan 
työntekijä Hilary Malpass.

Kun osanottajia pyydettiin jakamaan tärkeimpiä yhteis-
kunnallisia rukousaiheitaan, usean maan akuuttina aiheena 
oli talousahdinko ja työttömyys, rikkoutuvat perheet, nuori-
so ja heidän tulevaisuutensa tai hengellinen uudistus kirkois-
sa ja niiden ulkopuolella. 

Yhteyttä erilaisuudessa
Konferenssin iltaohjelmissa tutustuttiin eri maiden kult-

tuureihin kuvaesitysten, musiikin, tanssin, leikin ja maistiais-
ten välityksellä. Varsin mielenkiintoista ja hauskaa oli ope-
tella perinteisiä englantilaisia kansantansseja, joihin kaikki 
saattoivat osallistua.

Rukoushetkissä ja sessioiden alussa laulettiin paljon 
yhdessä. Musiikki – niin laulun kuin tanssinkin osalta – oli 
erityisen yhdistävä tekijä. Ruoka- ja kahvitauot olivat erin-
omaisia tilaisuuksia solmia läheisempää tuttavuutta toisten 
osanottajien kanssa. Ne olivatkin ainoita vapaahetkiä tiiviin 
ohjelman lomassa.

Lahjojen runsautta
Yksi konferenssin aiheista oli Jumalalta saatujen lahjojen 

jakaminen. Se toteutui myös käytännössä. Raamattutuntien 
pitäjät käyttivät opettamisen lahjaansa, muusikot toivat ky-
kynsä yhteiseksi iloksi, työpajoissa kädentaidot ja luovuus 
puhkesivat kukkaan, keskusteluissa ideat pulppusivat ja tul-
kit suoriutuivat kaiken aikaa vaativasta tehtävästään. Lahjat 
olivat käytössä myös tapahtuman järjestäjillä, jotka olivat or-
ganisoineet asioita yksityiskohtia myöten.

Naiset pantiin miettimään, mitä sellaisia lahjoja itse kukin 
on saanut Jumalalta, joiden jakaminen antaa itselle voimaa. 
Alkuarastelun jälkeen naiset rohkaistuivat kertomaan avoi-
mesti saamistaan lahjoista. Kirjo oli melkoinen: käytännön 
taidot, kuuntelemisen kyky, ihmisten yhteen kokoaminen, 
Jeesuksesta kertominen, lasten opettaminen, rikkinäisten 
ymmärtäminen, vähäosaisten auttaminen, huumorintaju jne. 

Tällaisten Jumalan rikkauksien keskellä konferenssivie-
raat viettivät neljä antoisaa päivää. 

Pirjo Kuosmanen, Mari Hyttinen

Maailman rukouspäivä 
on naisten rukousliike

Maailman rukouspäivä 5.3.2010
Tämän vuoden Maailman rukouspäivän ohjelman ovat 

laatineet Kamerunin naiset. Aineiston voi tilata NNKY-liitos-
ta, kopioida tarpeen mukaan ja käyttää soveltuvin osin. Tila-
ukset: anne.lagerstedt@ywca.fi.

Suomessa järjestettävissä tilaisuuksissa kolehtikohteena 
tänä vuonna on Suomen Vapaakirkon kohde, Raamattujen 
hankkiminen Kiinan kristityille. Kokonaistuotosta menee 5 % 
kansainvälisen Maailman rukouspäivätoiminnan keskustoi-
miston kulujen kattamiseen.

Pyydämme, että Maailman rukouspäivän tilaisuuksien 
kolehdit tilitetään NNKY-liiton keräystilille Sampo 800013-
704005 (tiedonanto: Maailman rukouspäivä 2010). Keräys-
lupa on OKU269A.

Maailman rukouspäivä lyhyesti:

Maailman rukouspäivän 
5.3.2010 tunnus on:
”Kaikki te, joissa on elämän 
henkäys, ylistäkää Herraa!” 
Kamerunin naisten laatiman oh-
jelmatekstin Maailman rukous-
päivän tilaisuuksia varten voi 
tilata NNKY-liitosta: 
anne.lagerstedt@ywca.fi.
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NNKY-liiton uusi puheenjohtaja Pia Öhman 
tuntee yhteisönsä. Hän on toiminut puheen-
johtajana Helsingfors KFUK:ssa ja vuodesta 
2006 lähtien varapuheenjohtajana NNKY-
liiton hallituksessa. – Toivon, että NNKY-liitto 
on jatkossakin jäsentensä näköinen järjestö, 
joka on aktiivisessa yhteydessä paikallisyh-
distyksiin.

Pia Öhmanin itselleen asettamissa tavoit-
teissa näkyy yli vuosikymmenen mittainen 
mukanaolo NNKY:n toiminnassa. 

– Yhtenä päämääränäni puheenjohtaja-
kaudellani on juuri jäsenyyden tukeminen. 
Toivoisin, että jäset olisivat enemmän mu-
kana paikallisyhdistysten järjestämässä toi-
minnassa. Myös yksinäisyys on asia, johon 
NNKY voi tarttua järjestämällä mielekästä 
tekemistä. 

– Naisiin kohdistuva väkivalta on tee-
ma, josta pitää puhua jatkuvasti. Muutos on 
mahdollinen. Jokainen voi tehdä jotakin, jot-
ta väkivalta saadaan jonain päivänä karsittua 
kokonaan pois! 

Naisten ja tyttöjen tukemiseen NNKY-
liike voi vaikuttaa monella tasolla. – Paikalli-

NNKY-liiton uusi puheenjohtaja Pia Öhman:

Naisjärjestöillä on tehtävä

sesti voimme tukea naisia ja tyttöjä luomalla 
toimintamahdollisuuksia. Julkisessa keskus-
telussa voimme ottaa puheeksi eri teemoja. 
Kampanjoiden ja keskustelun avulla voimme 
tarvittaessa kyseenalaistaa vallitsevia toimin-
tamalleja. Esimerkkinä tästä ihmiskauppaa 
vastustava NOT for sale -kampanja, jota olin 
mukana aloittamassa vuonna 2005. Yhdis-
tystoiminta on myös paljolti kulisseissa toi-
mimista, vaikuttamista ja mukana olemista 
erilaisissa verkostoissa.

Kaikenikäisten naisten liike

Koulukuraattorina työskentelevä Pia Öh-
man on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä. 
Tällä hetkellä hän hoitaa kotona Kastor-poi-
kaa. 

– Monilla naisilla osallistuminen järjestö-
toimintaan saattaa jäädä siinä vaiheessa, kun 
perheessä on pieniä lapsia. Tämäkin voi tu-
levaisuudessa muuttua, koska perheet ovat 
erilaisia. Lapsiperheiden osallistumismah-
dollisuuksiin liittyy rakenteellisia asioita, esi-
merkiksi se, onko toiminnan ajaksi järjestet-
ty lastenhoito.  Osallistumiseen liittyy myös 
asenteellisia asioita eli se, kuinka yhdistyk-

sissä suhtaudutaan lasten mukanaoloon. 
– Ikäkysymys on ollut paljon tapetilla 

koko kansainvälisessä NNKY-liikkeessä. Toi-
vomme lisää nuoria mukaan. Maailmanliitto 
on asettanut kiintiöitä nuorten naisten mää-
rälle kansallisten NNKY:iden hallituksissa, 
mikä on hyvä juttu, koska sillä tavalla taa-
taan toiminnan jatkuvuus. Tällä on myös var-
jopuolensa.  Aikuiset yli 30-vuotiaat naiset 
saattavat tuntea itsensä syrjäytetyksi. Olen 
kuitenkin aina korostanut, että NNKY-liike ei 
olisi se mikä se on ilman kaikenikäisiä naisia. 
Myöskään meidän pääteemat eivät ole si-
dottuja mihinkään tiettyyn ikäryhmään. Esi-
merkiksi yksinäisyys tai väkivaltakysymykset 
koskettavat kaikenikäisiä naisia. 

Yhteiset haasteet

Pia Ömanin taustayhteisö on ruotsinkieli-
nen Helsingfors KFUK. 

– Suomessa on kolme ruotsinkielistä 
yhdistystä, Helsingfors KFUK, Kotka KFUK 
ja Åbo KFUK. Olemme parin vuoden ajan 
järjestäneet verkostotapaamisia, jotka ovat 
olleet tosi onnistuneita. Haasteemme ovat 
paljolti samoja kuin useimmilla paikallis-
yhdistyksillä: Miten takaamme toiminnan 
jatkuvuuden, miten saamme lisää jäseniä 
ja miten saamme jäsenet sitoutumaan? Jä-
senhankinta on yllättävän vaikeaa, vaikka 
Helsingfors KFUK:lla on nuorin johtokunta 
NNKY-paikallisyhdistyksistä. Vapaaehtois-
toiminta on tasapainottelua. Vaikka saamme 
nuoria mukaan, ei se vielä riitä. Helsingfors 
KFUK:ssa esimerkiksi vastasimme jäsenis-
töltä tulleeseen toiveeseen ja koetimme 
aloittaa Helmi-toimintaryhmän. Ryhmään 
ei kuitenkaan tullut tarpeeksi osanottajia ja 
jouduimme perumaan sen.

– Syksyisin Helsingfors KFUK järjestää 
yhteiset syntymäpäiväjuhlat kaikille samana 
vuonna pyöreitä vuosia täyttäville jäsenil-
leen. Juhlaan kutsutaan myös opiskelijat, 
jotka ovat saaneet meiltä stipendin sekä yh-
distyksen vuokra-asuntojen asukkaat. 

Maailmanneuvosto 2011 Zürichissä

Kansainvälinen NNKY-liike tarjoaa järjes-
tötoiminnasta kiinnostuneille naisille moni-
puolisia mahdollisuuksia niin kouluttautu-
miseen, osallistumiseen päätöksentekoon  
kuin johtajuuteen. Öhmanille kansainvälistä 
kokemusta on karttunut jo rutkasti, sillä hän 
on Euroopan NNKY:iden komitean jäsen, 
osallistunut aktiivisesti Pohjoismaiseen työ-
hön, ollut Euroopan Ten Sing komiteassa 
jäsenenä muutaman vuoden ja osallistunut 
maailmanneuvostoon  Keniassa Suomen de-
legaation jäsenenä. Miten Eurooppa valmis-
tautuu emännöimään maailmanneuvostoa 
Zürichissä Sveitsissä vuonna 2011?

– Maailmanneuvosto on iso projekti. 
Se järjestetään joka neljäs vuosi, viimek-
si Keniassa vuonna 2007, ja siellä pääte-
tään NNKY:n Maailmanliiton seuraavan 
nelivuotiskauden suuntaviivat. Euroopan 
NNKY:iden edustajien sääntömääräinen ko-
kous (ERM) pidetään Tallinnassa tämän vuo-
den lokakuussa, ja sen valmistelut ovat nyt 
ensin meneillään. Euroopan NNKY:ille on 
tietenkin iso asia se, että maailmanneuvosto 
järjestetään omalla mantereella. Tavoittee-
na on, että jokainen NNKY Euroopasta olisi 
mukana maailmanneuvoston järjestelyissä ja 

esittelisi siellä omia projektejaan ja toimin-
taansa. Meillä Suomesta on paljon annetta-
vaa maailmanneuvoston ohjelmaan esimer-
kiksi väkivalta-teemasta.

NNKY:n toimintaan Suomessa uusi pu-
heenjohtaja tarttuu innostuneesti. 

– NNKY-liiton hallituksen työ ja yhteistyö 
pääsihteerin kanssa ovat varmasti konkree-
tein tapa aloittaa puheenjohtajuus, mutta 
mahdollisuuksien mukaan haluaisin myös 
vierailla eri paikallisyhdistyksissä. Yhteistyö 
eri toimijoiden kesken on oleellinen osa pu-
heenjohtajan työtä.

 
Entä millaisen uudenvuoden lupauksen 

Pia Öhman teki? 
– Olin kyllä vuoden vaihtuessa hereillä ja 

skoolasin, mutta en tehnyt uudenvuoden lu-
pausta. Olen aina leikilläni vain sanonut, että 
minusta tulee entistäkin parempi ihminen. 
Ehkä se voisi olla tämänkin vuoden lupaus.

Mari Hyttinen

Puheenjohtaja avasi 

NNKY:n kirjaimet 
Nuorten 

Tärkeä voimavara. Toiveeni on, että liik-

keessämme olisi jonain päivänä mukana 

enemmän nuoria. Näen nuoruuden jol-

lain lailla myös kokemuksen vastapai-

nona. Molempia tarvitaan, nuorta intoa 

sekä jäseniämme, joilla on kokemusta.

Naisten 

Itsestäänselvyys naisjärjestössä! Olem-

me kaikki erilaisia, erinäköisiä, mutta 

meillä kaikilla on paikka tässä liikkees-

sä. Vaikka toimimme yhdessä samojen 

kysymysten äärellä, huomaan toisinaan, 

miten erilaisia me naiset keskenämme 

olemmekaan. 

Kristillinen

Kristillisyys on arvopohja, perusta, jonka 

päälle liikkeen toiminta rakentuu. 

Yhdistys 

Yhteisö. Teemme yhdessä, yhteisen pää-

määrän eteen. Naisjärjestöillä on paljon 

tehtävää.  Suomessa tasa-arvo ei ole to-

teutunut niin hyvin kuin pitäisi ja luvut 

naisiin kohdistuvasta väkivallasta ovat 

hyvin korkeita.  Myös monien ihmisten 

yksinäisyyttä  NNKY voi helpottaa järjes-

tämällä mielekästä toimintaa.

Tasa-arvo, ihmisoikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja yksinäisyyden helpottami-
nen ovat Pia Öhmanin mielestä tärkeitä teemoja NNKY:ssä. – Tavoitteeni on, että NNKY on jatkossa-
kin mukana vaikuttamassa tärkeisiin aiheisiin naisten ja tyttöjen tukemiseksi.

Mari Hyttinen
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Uutisia 
NNKY:n
liittokokouksesta

NNKY:n liittokokouksessa marraskuussa 
NNKY-liitolle valittiin uusi hallitus ja puheen-
johtaja. Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen  
avasi päivän  Maailmanliiton neuvottelupäi-
värukouksella. Ennen varsinaista kokousta 
osanottajat saivat tuulahduksen Tunturikei-
miöltä iloisten seuratanssien muodossa, joita 
veti yhteyssihteeri Taija Hemminki. Hotelli 
Helkan terveiset kokoukselle toi Hotelliyhty-
mä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petra 
Saarenmaa. SYLVI-projektin ohjausryhmä 
esitteli projektin loppuraportin.  

– Sylvin tuloksena on käytännöllinen toi-
mintamalli, jota kaikki NNKY-paikallisyhdis-
tykset voivat käyttää. Projektin tavoitteena 
oli, että maahanmuuttajanaisista tulisi yh-
denvertaisia kantasuomalaisten kanssa. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että mamunai-
nen ei ole objekti vaan subjekti ja hän voi olla 
yhdistyksessä jäsen, toimintaryhmän vetäjä, 
liittokokousedustaja jne. Suomessa tehdään 
paljon maahanmuuttajatyötä ja tässä projek-
tissa etsittiin erityisesti naisia, joilla huono 
suomenkielentaito. Opimme, että kulttuuri-
en erot kasvattavat molemmin puolin. Kun 
toimintaa vetää maahanmuuttajataustainen 
ja kantasuomalainen työpari, työskentelyssä 
yhdistyvät molempien kulttuureiden rikkaus, 
kertoi ohjausryhmän vetäjä Maarit Peltonie
mi Oulusta. 

Maahanmuuttajatyö NNKY:ssä jatkuu

– Vaikka Sylvi-projekti päättyy, maahan-
muuttajatyö NNKY:ssä jatkuu. Työryhmäm-
me on käytettävissänne. Tarjoamme pai-
kallisyhdistyksille kokemuskoulutusta ja jos 
yhdistyksessä syntyy pienikin halu syventyä 
maahanmuuttajatyöhön, liittoon voi ottaa 
yhteyttä. Voimme tulla yhdistykseenne ky-
lään ja annamme ideoiden kehittyä yhdessä. 
Meillä on tästä työstä kokemusta ja meiltä 
voi kysyä vinkkejä, innostivat Tuuli Raamat 
ja Riitta Räntilä. Imatran NNKY:ssä Joutse-
non vastaanottokeskukseen sijoitettujen pa-
kolaisten kanssa paljon yhteistyötä tehneet 
Auli Piiparinen ja Nadja Rinkinen muistut-
tivat, että maahanmuuttajatyö antaa uusia 
ystäviä, iloa elämään, viisautta ja siunausta. 
Sylvi-projektin toimintamalli on kirjattu lop-
puraporttiin, jota voi tilata NNKY-liitosta, 
puh. (09) 434 2290 tai leila.variola@ywca.fi.

Tuore hallitus esittäytyy

NNKY-liiton liittokokous valitsi uuden 
hallituksen kaudelle 2010–2011. Ehdokkai-
den valinnassa paikallisyhdistysten edustajat 
huomioivat NNKY:n Maailmanliiton ohjeis-
tuksen nuorten jäsenten kiintiöistä kansallis-
ten NNKY:iden hallituksissa.

NNKYliiton hallitus kaudella 20102011:

Puheenjohtaja Pia Öhman

Hanna  HaapanevaHakamäki Tampe-
reen NNKY:stä: ”Opiskelen Pirkanmaan am-
mattikorkeakoulussa restonomiksi ja työs-
kentelen kahvila Valossa. Olen 27-vuotias, 
naimisissa ja 2.-luokkalaisen pojan äiti. Nais-

ten asema on yhteiskunnassa paljon muuttu-
nut ja nykyään naiset ovat monien paineiden 
alla. Haluan olla kehittämässä toimintaa yh-
dessä muiden kanssa tämän päivän naisten 
tarpeisiin. Olen luova ja voimakastahtoinen. 
Olen huomannut, että näitä piirteitä tarvit-
see elämässä useasti, kun tavoittelee unel-
miaan.” 

Ulrika  Holmlund Helsingfors KFUK:sta:  
”Jag fungera som kassör för Helsingfors 
KFUK. På vardagarna arbetar jag som soci-
alarbetare med asylsökande. I mitt dagliga 
arbete kommer jag i kontakt med olika kul-
turer och människor och genom det tycker 
jag att jag har mycket kunskap inom områ-
det.  Jag är speciellt intresserad av KFUK 
som en internationell organisation. Tanken 
på att KFUK runt om i världen samlar olika 
kvinnor runt samma teman är fascinerande. 
Jag skulle önska att vi ännu mera kunde ta 
del av vad KFUK gör runt om i världen både 
på nationell, men också på lokal nivå. Frå-
gor gällande HIV och AIDS ligger mig också 
varmt om hjärtat.” 

Leena  Koivisto Vääksyn NNKY:stä: 
”Olen toista kauttani hallituksessa aloittele-
va, vähän yli kuusikymppinen isoäiti, kahden 
pienen ”mamma”. Toimin Vääksyn NNKY:n 
johtokunnan jäsenenä. Toivon, että voisin 
tuoda tietämystäni työskentelyyn erityises-
ti kasvatusasioissa entisen opettajan urani 
myötä. Aikuistuvien tyttöjen kasvu ja naiseu-
den löytäminen ovat asioita, joiden tukemi-
seen olisi satsattava sekä paikallisesti että 
valtakunnallisesti. Samoin nuorten, uran ja 
perheasioiden puristuksessa painiskelevien 
naisten elämän tilanteen helpottaminen on 
mielestäni erittäin tärkeää. 

Elämän ehtootaan elävät, yksinäiset 
vanhat naiset kaipaavat monenlaista tukea 
ja virkistystä. Siihen minun ikäluokkani nai-
set törmäävät omien ikääntyvien äitiensä 
elämää järjestellessään. Näitä mummeleita 
emme myöskään voi unohtaa koteihinsa tai 
palvelutaloihin!”

Maritta  Oksanen Oulun NNKY:stä: 
”Olen koulutukseltani merkonomi ja toimin 

toimistosihteerinä Oulun ev.-lut. seurakun-
tayhtymässä. Olen 52-vuotias ja naimisissa. 
Minulla on kaksi aikuista poikaa, jotka asu-
vat jo muualla. NNKY-liiton hallituksessa 
aloitan kolmannen kauden. Jo 1980-luvulta 
lähtien olen osallistunut erilaisiin NNKY:n 
tilaisuuksiin ja ryhmiin.  Oulun NNKY:n joh-
tokunnan jäsenenä olen toiminut vuodesta 
2002 lähtien. 

Koen tärkeäksi tuen antamisen liiton 
työntekijöille, samoin myös paikallisyhdis-
tyksen työntekijöille ja vapaaehtoisille toi-
mijoille. Omaan vankan järjestötoiminnan 
tuntemuksen ja osaamisen ammattiyhdis-
tys- ja NNKY-toiminnasta niin paikallisyh-
distys- kuin liittotasoilla. Olen luonteeltani 
positiivinen ja osaan myös arvostaa toisten 
eriäviä mielipiteitä.” 

Maiju Poikolainen Helsingin NNKY:stä: 
”Olen 30-vuotias teologian maisteri ja us-
konnon opettaja. Työskentelen uskonnon 
ja historian opettajana Hakunilan yläasteella 
Vantaalla. Aikaisemmin olen työskennellyt 
mm. Helsingin NNKY:ssä ja muissa järjes-
töissä. Asun Helsingissä ja vaikutan myös 
Helsingin NNKY:n hallituksessa. Kasvatus- ja 
nuorisotyö ovat vahva osaamisalueeni. Ha-
luaisinkin antaa panokseni NNKY:n nuoriso-
toiminnan kehittämiseen. 

Ekumenia ja uskontodialogi kiinnostavat 
minua. Näitä kahta pääsen harjoittelemaan 
käytännössä joka päivä monikulttuurisessa 
työyhteisössäni. Lisäksi edustan NNKY:tä 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasva-
tusjaostossa. Nuorten aikuisten mukaan 
aktivointi on tärkeä haaste. Mahtavan Hel-
mi-toimintamallin kehittämistä tulee jatkaa 
edelleen. Esimerkiksi aikuisten naisten Hel-
mi-ryhmille olisi varmasti tilausta.”

Tuuli  Raamat Helsingin NNKY:stä: 
”Olen teologi, Helsingin seurakuntayhty-
män vironkielisen seurakuntatyön paimen. 
Elämään suhtaudun positiivisesti ja olen iloi-
nen. Hallitustyöskentely on minulle tuttu niin 
NNKY:stä, Naisten Linjasta kuin seurakunta-
neuvostosta. Maahanmuuttaja- ja siirtolais-
kysymykset ovat tuttuja työni ja omakohtai-
sen kokemukseni kautta. Naisten ja tyttöjen 

tukeminen on ollut lähellä sydäntäni jo vuo-
sia. Ekumeeninen elämänasenne on vahvasti 
mukana työssäni, missä seurakuntarajoilla ei 
ole merkitystä, vaan Jumalan armolla. Tällä 
hetkellä NNKY:llä on vahva ja ammattitaitoi-
nen edustus maailmalla ja Euroopassa. Nyt 
tarvitsemme rakennusaineksia tukemaan ko-
timaista eli paikallisyhdistysten työtä.”

Arja Sillanpää Vaasan NNKY:stä: ”Kuu-
lun Vaasan NNKY:n johtokuntaan ja vastaan 
jäsenasioista. Olen ollut NNKY-liiton halli-
tuksen jäsen yhden kauden. Pidän tärkeänä 
tavata paikallisyhdistysten naisia ja kuunnel-
la heitä sekä välittää tietoa liiton toiminnas-
ta. Paikallisyhdistykset ovat niin erilaisia, on 
pieniä, on suuria, suomen- ja ruotsinkielisiä. 
Vahvuutenani on hyvä taloushallinnon tunte-
mus sekä pitkä kokemus järjestötoiminnas-
sa. Koen mielekkäänä olla mukana yhteisten 
asioiden hoidossa. 

Liiton toimiston henkilöstö on ammatti-
taitoista ja yhteistyökykyistä, heidän kans-
saan on hyvä tehdä yhteistyötä. Tärkeänä 
pidän myös järjestömme kristillistä arvo-
pohjaa sekä erilaisten naisiin kohdistuvien 
epäkohtien esiin tuomista. Luojan antamat 
luonteenpiirteet, joista iloitsen, ovat op-
timistinen elämänasenne, sosiaalisuus ja 
toisten rohkaisu. Olen sitkeä ja vastuun-
tuntoinen, luotan että Hengen hedelmät 
(Gal.5:22) on tarkoitettu kaikille uskoville. 
Niitä odotellessa jatketaan työtä!”

Hanne  Uljonen Joensuun NNKY:stä: 
”Olen koulutukseltani teologian maisteri 
ja toimin amanuenssina. Erityisosaamiseni 
koskee taloushallintoa. Olen ollut valtakun-
nallisen järjestön toiminnanjohtajana kak-
si vuotta, osaan hyvin budjetoida ja pysyä 
budjetissa. Vahvuuteni on myös neuvottelu-
taito ja taito tulla toimeen ihmisten kanssa. 
Vahvuudeksi voidaan laskea myös se, että 
edustan Suomen vähemmistökirkkoa. NN-
KY-liiton hallituksessa haluan tuoda esille 
paikallisyhdistysten ja Itä-Suomen näkökul-
maa.”

Mari Hyttinen

Marraskuussa liittokokouksessa valittu NNKY-liiton uusi hallitus aloitti kautensa tammikuussa. Hallituksen jäsenet ovat Maritta Oksanen (kuvassa vas.), Mai-
ju Poikolainen, Arja Sillanpää, puheenjohtaja Pia Öhman, Hanne Uljonen, Ulrika Holmlund, Tuuli Raamat ja Leena Koivisto. Hanna Haapaneva-Hakamäki 
puuttuu yhteiskuvasta.

Mari Hyttinen
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Kolumni

Olen koko elämäni miettinyt ja pohtinut, keskustellut ja 
elänyt todeksi yhteisöllisyyttä tai sen puutetta.

Ainoa oljenkorteni on vuosia ollut se tieto, että kulttuu-
riimme on kuulunut isovanhempieni aikaan vielä paljon yh-
teisöllisyyttä. Koiramäen talo -kirjat kertovat riemullisella ta-
valla suomalaisesta yhteisöelämästä. Ruotiukko, piika, renki, 
isovanhemmat ja lapset elävät suloisen tuntuisessa sovussa 
myös eläinten ja vieraiden kanssa. 

Sanotaan, että vasta kolmannen polven kaupunkilainen 
osaa elää kaupungissa. Ehkä vasta kolmannen polven indi-
vidualisti osaa sitten elää individualistina. Suomessa on yli 
miljoona taloutta, jossa sanotaan elävän yksi henkilö. Se 
kuulemma rikkoo kaikki Euroopan ennätykset. Muusta maa-
ilmasta puhumattakaan. Ei siis ole ihme, että tuon tuosta 
sana yhteisöllisyys pulpahtaa kuin suuri kysymysmerkki esille 
julkisessa keskustelussa, jossa puhutaan esimerkiksi nuoriso-
ongelmista tai väkivaltarikoksista.

Asun tällä hetkellä yhteisössä, jota juuri ja juuri, ja vain 
hyvällä tahdolla, voi sanoa yhteisöksi. Siksi en puhukaan sii-
tä. Sen puute on kipeämpi kuin sen toteutumisen ilo.

Afrikan 15 vuotta opettivat minulle käytännössä, mitä yh-
teisöllisyys voikaan olla. Se on niin kaukana täältä, että en 
puhu nyt siitäkään. Säilytän sen sydämeni aarteena ja jatkan 
sen rakastamista. 

Mutta puhun siitä ilosta, että yhteisöllisyyttä olen löytä-
nyt kahdesta paikasta myös Suomesta.

Toinen on yhteislaulutilaisuudet! Sitä me suomalaiset 
osaamme. Ja se on hienoa! Kauneimmat joululaulut, kesäi-
set lauluillat puistikossa tai vaikka virsiseurat. Siellä olemme 
yhtä ja yhdessä.

Ja se toinen yhteisöllisyyden muoto on yhdistys. Esimer-
kiksi NNKY:n käsityö- tai kirjallisuuspiiri. On todella liikutta-
van hienoa, että näiden vuosia toimineiden piirien jäsenet 
pitävät toisistaan huolta. Tietävät viikoittain toistensa liik-
keet, sairaudet ja ilot. Tällaisessa piirissä toteutuu se mikä 
yhteisön perimmäinen tarkoitus onkin; jokainen yhteisöön 
kuuluva saa tuoda oman lahjansa yhteiseen käyttöön.

Tarvitaan kahvinkeittäjää, käsitöiden opettajaa, kirjan 
tuntijaa, säestäjää, kuuntelijaa ja vitsin kertojaa.

Kaikkien lahjat ovat tarpeen ja käytössä. 

Ainoa haasteemme on saada yhteisömme pysymään tar-
peeksi avoimina, että myös uudet jäsenet kokevat itsensä 
tervetulleiksi ja saavat alkaa käyttää omia lahjojaan yhteisek-
si iloksi.

Riitta Heino 

Pastori Riitta Heino on toiminut Oulun ja Turun NNKY:issä 
työntekijänä  ja  johtokunnassa. Hän asuu Kangasalla  ja  on 
Suomen Lähetysseuran palveluksessa.

Riitta Heino (vas.) on asunut perheensä kanssa 
erilaisissa yhteisöissä eri puolilla maailmaa. 

Siitä puhe 
mistä puute

Väkivalta on Suomessa aina rikos, eikä sitä pidä hyväksyä 
missään muodossa, ei edes kulttuurisin perustein. Myös pari- 
ja lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on rikos, vaikka tätä 
eivät kaikki Suomessa asuvat maahanmuuttajat tiedä. Väki-
valta ei ole koskaan yksityisasia, vaan se on vakava ihmisoike-
usrikkomus ja pahin kotoutumisen este.

Muun muassa nämä näkökulmat korostuivat Tampereen 
NNKY:n ja Monika-Naiset liiton yhteisseminaarissa joulu-
kuussa Tampereella. Seminaarin teemana oli väkivalta mo-
nikulttuurisessa perheessä ja tavoitteena tarjota välineitä 
väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajien kohtaamiseen. 

– Monien Suomeen tulevien maahanmuuttajien koti-
maassa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ei puututa eikä siitä 
puhuta. Näissä maissa naiset kohtaavat väkivaltaa paitsi per-
heessään myös koko yhteiskunnan taholta, muistutti Moni-
ka-Naiset liiton toiminnanjohtaja Reet Nurmi. 

Monika-Naiset tukee maahanmuuttajien kotoutumista 
ja pyrkii ehkäisemään pari- ja lähisuhdeväkivaltaa. Yksi tär-
keimmistä toimintamuodoista on asenteisiin vaikuttaminen 
ja oikean tiedon jakaminen. Kaikki Monika-Naisten yli 30 
työntekijää ovat maahanmuuttajataustaisia. 

– On erittäin tärkeää pystyä tarjoamaan palveluja naisen 
omalla äidinkielellä tai luotettavan tulkin avustuksella. On 
myös tärkeää keskustella naisen kanssa kahden kesken, sillä 
mies tai muu paikalla oleva perheenjäsen estää väkivallasta 
puhumisen. Jos epäilet naisen kohdanneen väkivaltaa, asiaa 
kannattaa aina kysyä, neuvoi Monika-Naisissa työskentelevä 
afgaanitaustainen Nasima Razmyar. 

Väkivallasta puhuminen ei ole meille suomalaisillekaan 
helppoa, mutta vielä vaikeampaa se on monelle maahan-
muuttajalle. Kulttuuritaustasta johtuen käsitys väkivallas-
ta voi olla kokonaan toisenlainen kuin meillä. Puhumatto-
muuden taustalla voi olla myös viranomaispelkoa tai pelko 
omasta ja läheisten puolesta. 

– Esimerkiksi oma mies voi pelotella vaimoaan sanomal-
la, että jos kerrot poliisille, veljesi kuolee Bagdadissa, Nasi-
ma Razmyar sanoi.

Juuri uhkailu on yksi niitä väkivallan muotoja, jotka ovat 
Suomessa rikoksia, toisin kuin monessa muussa kulttuurissa. 
Muita väkivallan kulttuurisia ilmenemismuotoja ovat muun 
muassa kunniaan liittyvä väkivalta, pakkoavioliitot, moniavi-
oisuus ja naisten ympärileikkaus eli sukuelinten silpominen, 
jolla on erityisesti monissa Afrikan maissa vahva perinne, 
mutta Suomessa se on rikos. 

– Tämä kulttuuri on vahvempi kuin laki Suomessa. Siksi 
maahanmuuttajille pitää selittää, mistä on kysymys. Tarvi-
taan avointa keskustelua, korosti omassa puheenvuorossaan 
kätilö Batulo Essak, joka kiertää puhumassa aiheesta.

Batulo Essakin mukaan maailmassa tehdään joka minuut-
ti ympärileikkaus kahdeksalle tytölle, eikä ilmiö ole kadon-
nut Suomestakaan mihinkään. Ympärileikkaus vahingoittaa 
vakavasti naisen terveyttä ja aiheuttaa muun muassa virtsaa-
misvaikeuksia, voimakkaita kuukautis- ja yhdyntäkipuja sekä 
synnytyskomplikaatioita. Likaisilla välineillä tehty ympärileik-
kaus voi myös tartuttaa tyttöön HIV-infektion.

Reet Nurmi muistutti, ettei väkivaltaa ei saa koskaan hy-
väksyä kulttuuriin kuuluvana käytäntönä. 

– Erilaisia kulttuureja pitää kunnioittaa, mutta ei silloin, 
jos ne rikkovat ihmisoikeuksia!

Neljä vuotta sitten Suomeen muuttanut pakistanilainen 
Saba AyubRiipinen tietää, millaista on elää kulttuurissa, 
jossa naisella ei ole juuri mitään oikeuksia. 

– Pakistanissa on lottovoitto syntyä pojaksi. Jo lapsena 
tyttö saa esimerkiksi ihan eri ruokaa kuin hänen veljensä. 
Kun naista pahoinpidellään, syyksi riittää se, että on nainen, 
Saba Ayub-Riipinen kuvaili liikuttuneelle seminaariväelle. 

Pakistanissa sellaiset väkivallan muodot kuin kunniaväki-
valta ja -murhat, pakkoavioliitto, raiskaukset avioliitossa, ha-
pon heittäminen kasvoille ja ihmiskauppa ovat hyvin tavalli-
sia. Yli puolet avioliitoista on pakkoavioliittoja, joissa nainen 
ei saa valita tulevaa puolisoaan eikä välttämättä edes tavata 
häntä ennen avioliittoa. Nainen ei voi kieltäytyä avioliitosta, 
vaikka juuri pakkoavioliitoissa joka viides nainen kuolee vä-
kivallan seurauksena.

Monika-Naiset liitossa työskentelevälle Saba Ayub-Riipi-
selle muutto Suomeen on ollut pelastus, mutta sopeutumi-
nen toisenlaiseen kulttuuriin ottaa aikansa. 

– En osaa vieläkään katsoa kunnolla toista silmiin, sillä Pa-
kistanissa nainen ei saa tehdä niin. Nykyään käytän kuiten-
kin jo farkkuja ja käyn uimahallissa, seison suorassa ja puhun 
näistä asioista. Siksi en voi koskaan palata Pakistaniin, vaikka 
siskoni elää siellä henkisesti ahtaalla. En voi mennä sinne, 
sillä se olisi liian vaarallista.

Sinikka Pylkkänen

Monika-Naiset liitto ry on maahanmuuttajanaisjärjestöjen kattojär-
jestö, joka tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistumis-
mahdollisuuksia sekä pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja pari- ja 
lähisuhdeväkivaltaa. Järjestö tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa ko-
keneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. 

Monika-Naiset korostaa:

Väkivaltaan on puututtava

Maahanmuuttajanaisille perheväkivallasta puhuminen on vaikeaa, koska kulttuuritaustasta johtuen käsitys väkivallasta voi olla aivan toisenlainen kuin 
Suomessa, kertoivat pakistanilaissyntyinen Saba Ayub-Riipinen (vas.) ja afganistanilaissyntyinen Nasima Razmyar Monika-Naisten ja Tampereen NNKY:n 
yhteisseminaarissa Tampereella.   

Sinikka Pylkkänen
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täydellisenä puuttumisena ja miljoonien ih-
misten kylmänä murhaamisena niin kommu-
nistien kuin natsien totalitaarisissa yhteis-
kunnissa, joissa juutalais-kristillinen uskonto 
kiellettiin. 

Oman uskonnonopetuksen saaminen 
on perusoikeus

Voimassa oleva laki ja Suomen ratifioima 
kansainvälisten lastenoikeuksien yleissopi-
mus vaatii kunnioittamaan lapsen oman-
tunnon ja uskonnonvapautta. Toistaiseksi 
oikeutemme toteutuvat, mutta merkillinen 
painostus oman uskonnonopetuksen ase-
man heikentämisestä tai korvaamisesta us-
kontotiedolla jatkuu. Lisäpontta tuntui tule-
van viime syksyn tapauksesta Italiassa, jossa 
koululaisen äiti sai Euroopan ihmisoikeusko-
missiolta läpi päätöksen, että krusifiksien pi-
täminen koululuokissa olisi kiellettävä.

Yleisiä harhaluuloja, jolla perustellaan 
muutosvaatimusta, on käsitys, että nykyinen 
järjestämä olisi kallis ja hankala. Kumpikaan 
väite ei pidä paikkansa, sillä Suomessa 94 % 
oppilaista osallistuu evankelisluterilaiseen 
opetukseen. Lisäksi voi suurilla paikkakun-
nilla olla yhden tai kahden muun uskonnon 
opetusta, mutta määrät ovat pieniä. 

On myös harhaluuloa kuvitella, että olisi 
loukkaavaa maahanmuuttajia kohtaan har-
joittaa tai opettaa omaa uskontoa. Päinvas-
toin! Useimmat maahanmuuttajat pitävät 
outoina ihmisiä, jotka eivät harjoita uskon-
toa. Suomea luullaan maaksi, jossa ei ole Ju-
malaa. Oman uskonnon harjoittamisen puu-
te luo tyhjiön, jossa muut uskonnot valtaavat 
alaa. Uskonnonopetus auttaa myös maahan-
muuttajia kotoutumaan, sillä oma uskonto 
on oman identiteetin tuki ja rakennusaine. 

Lapsi tuuliajolle?

Ajatellaan myös, että lapsille ei pidä tar-
jota uskontoa kotona tai koulussa, vaan että 
heidän tulisi saada muodostaa käsityksensä 
itse sitten kun siihen kykenevät. Tämä ajat-
telu ei toimi, sillä jos lapsi ei tunne oman 
kansansa uskontoa, ei hän pysty ymmärtä-
mään toisiakaan. Vieraus lisää pelkoa, ja pel-
ko lisää väkivaltaa. Tämä on nähty Ruotsissa. 

Uskontotietokaan ei koskaan ole neut-
raalia, sillä arvot näkyvät oppisisältöjen va-
linnassa ja opettajien asenteissa. Ulkoinen 
tieto ei myöskään opeta ymmärtämään us-
konnon syvintä merkitystä ja olemusta yhtei-
sölle ja yksilölle. Uskonto on oleellinen osa 
ihmisyyttä, joka erottaa ihmisen eläimestä. 
Uskonto antaa elämälle mielen ja auttaa ra-
kentamaan hyvän elämän. Miksi joku haluai-
si kieltää sellaisen aarteen lapsiltaan?

Anne Lagerstedt

Lähteet:
Arkkipiispat Paarma ja Leo
Suomen uskonnonopettajin liitto, SUOL:in kan-
nanotto ”Uskonnonopetus – tulevaisuuden kou-
lua rakentamassa”
HS:n Vieraskynä-artikkeli 15.10.2009 
”Oman uskonnon opetus edistää eri katsomus-
ten välistä dialogia”, Antti Räsänen ja Lassi Pruuki

Miksi uskonnonopetus koulussa koetaan 
nykyään niin kauheana asiana? Minulle hen-
kilökohtaisesti koulun uskonnonopetus on 
ollut hengenpelastus (molemmissa merkityk-
sissä), sillä kotini ei ollut uskonnollinen. Koin 
pikkulapsena paljon turvattomuutta: minulla 
oli pelkotiloja ja näin paljon painajaisia. Mut-
ta kuitenkin minun on täytynyt saada jostain 
myös kantavia kokemuksia, sillä kansakoulun 
uskontotunnilla aloin pian ymmärtää, kuka 
minua oli näkymättömästi tukenut ja lohdut-
tanut – Jumala itse. Opettajani oli asiallinen 
kaikessa mitä opetti, mitään käännytystyötä 
hän ei tehnyt. Hän vain opetti perusasiat, 
joista löysin pohjan, joka on kestänyt koko 
tähänastisen elämäni ja jonka päälle olen 
voinut rakentaa henkilökohtaisen suhteeni 
Vapahtajaan. 

Yksi perustelu uskonnonopetuksen lo-
pettamisvaatimuksille onkin joidenkin oppi-
laiden (tai heidän vanhempiensa) oma toive. 
Jos lähdetään liikkeelle lasten toiveista, sil-
loin oppilaalla tulisi olla myös oikeus kiel-
täytyä muista epämukavuutta aiheuttavista 
aineista, kuten vaikkapa matematiikasta. Tä-
hän koulu tuskin on valmis menemään. Miksi 
uskonto olisi poikkeus?

Moraali ja ihmisoikeudet eivät synny 
tyhjiössä

Jos jätetään nyt hengellinen ulottuvuus 
tarkastelusta ja mietitään, miksi uskonto on 

tärkeä myös ei-uskonnollisille, syitä löytyy. 
Uskonto kuuluu yleissivistykseen! Uskonto 
ei ole pelkkää tietoa, jota voi kaataa ihmi-
sen päähän. Se on kuin kielitaito, jota ei opi 
ilman kielen puhumisen ja kuullun ymmär-
tämisen opettelemista. Uskonto vaikuttaa 
voimakkaasti ympäröivään yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin kieltä ja nimistöä myöten. Tutki-
musten mukaan uskonnonopetuksella on 
tärkeä rooli myös rauhan- ja ihmisoikeuskas-
vatuksen toteuttajana.

Globalisaatio on vain lisännyt uskonnon 
merkitystä kaikkialla maailmassa, myös rau-
han ja turvallisuuspolitiikan kannalta. Liike-
elämäkään ei pärjää ilman oman ja vierai-
den uskontojen tuntemusta, sillä toisin kuin 
uskonnoton kuvittelee, useimmille ihmisille 
tällä pallolla uskonnon harjoittaminen on 
normaali osa elämää. Uskonto ei ole vain 
oppeja ja rituaaleja, vaan suhde!

Uskonto vaikuttaa oleellisesti moraaliin 
ja etiikkaan: millainen arvomaailma, sellai-
nen yhteiskunta. Eron näkee mm. katolisen 
Etelä-Euroopan ja protestanttisen Pohjois-
Euroopan sosiaalipalvelujen järjestämista-
voissa. Etelässä uskotaan lähimmäisapuun 
ja pohjoisessa sosiaaliturvaverkostoon. Us-
konnottomat väittävät olevansa moraalisia 
ilman kristinuskoa, mutta unohtavat, että 
hyvä moraali ei ole syntynyt tyhjän päälle. 
Elävä esimerkki on ateistisen arvomaailman 
ilmeneminen kansalaisten ihmisoikeuksien 

Uskonto on yhtä ”turha” 
oppiaine kuin matematiikka?

Teologinaiset 
eri puolilta 
maailmaa 
tapaavat 
Helsingissä 
kesäkuussa

Teologinaiset eri puolilta maailmaa ko-
koontuvat kansainväliseen ekumeeniseen 
neuvotteluun Kulttuurikeskus Sofiaan, Hel-
sinkiin 8.–10.6.2010. ”Called to be Holy” 
-teemalla järjestettävä tapahtuma on ensim-
mäinen laatuaan Suomessa. Sen järjestävät 
Suomen Lähetysseura, NNKY-liitto ja Nais-
teologit ry.

”Naisilla on kirkoissa tärkeä rooli, mutta 
heidän äänensä ei välttämättä kuulu, kun 
kirkkojen johtajat ovat enimmäkseen mie-
hiä. Haluamme järjestää tapahtuman, jossa 
teologinaiset Suomesta ja eri puolilta maail-
maa voivat tutustua ja oppia toisiltaan, ver-
kostoitua, syventyä yhdessä Raamattuun ja 
vahvistua kutsumuksessaan”, kertoo Tuula 
Sääksi Suomen Lähetysseurasta.

Ulkomaisia teologinaisia tapahtumaan 
on tulossa 30-40 teologian opiskelijoista yli-
opistoprofessoreihin ja kirkkojen johtajiin. 
Suomen Lähetysseura on kutsunut tapah-
tumaan kymmenen naista, jotka ovat mu-
kana Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla Var-
kaudessa 11.–13.6. NNKY-liitto on kutsunut 
myös kymmenkunta vierasta. Saksassa Her-
mannsburgin lähetys, Gustav-Adolf-Werk ja 
Protestanttisten naisteologien yhdistys on 
järjestänyt joka toinen vuosi teologinaisten 
seminaarin. Tänä vuonna he tulevat Suo-
meen parinkymmenen naisen voimin. 

CALLED TO BE HOLY / PYHIKSI KUTSUTUT
Teologinaisten ekumeeninen, 
kansainvälinen neuvottelu
Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, 
00980 Helsinki
8.–10.06.2010

Tutustumme eri puolilla maailmaa toi-
mivien teologinaisten esitysten ja keski-
näisen vuorovaikutuksen kautta kirkko-
jen elämään ja toimintaan. 
Perehdymme erilaisten kristillisten tra-
ditioiden tapaan kohdata oman aikam-
me haasteet.
Syvennymme Raamatun äärellä kutsu-
muksemme vahvistamiseen.
Iloitsemme yhteydestä, solidaarisuu-
desta ja toinen toistemme lahjoista.
Luomme yhdessä teologiaa.

Järjestäjät: NNKY-liitto, Naisteologit ry, 
Suomen Lähetysseura
Hinta: 300 e majoituksineen (1 hh lisämaksu 
70 euroa), 200 e (ilman majoitusta).
Neuvottelun kielet ovat englanti ja suomi.
Lisätietoja antavat: 
pirjo-liisa.penttinen@ywca.fi, 
pirkko.poisuo@evl.fi, 
tuula.saaksi@mission.fi
Ilmoittautuminen 1.3.2010 mennessä: 
www.mission.fi/IECFT

Hyvä lukija,
Keräämme julkaisutarkoitusta varten vinkkejä siitä, miten rohkaisette ja lohdutatte 

itseänne elämää kuormittavissa tilanteissa. Esimerkiksi mitkä sanat/teot/laulut/runot/
kertomukset ym. tulevat mieleen lohduksi ja mielialan kohotukseksi, kun harmittaa 
tai ahdistaa. Ystävällisesti pyydämme vastauksianne osoitteeseen Anne Lagerstedt, 
NNKY-liitto, Pohjoinen Rautatiekatu 23 B, 00100 Helsinki tai anne.lagerstedt@ywca.fi 
28.2. mennessä. Kiitos!

Koulujen uskonnonopetuksesta on noussut kuuma puheenaihe. Uskonnon harjoittaminen on kuitenkin useimmille 
ihmisille normaali osa elämää. 

Mari Hyttinen
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Lehtiä myydään laihdutuskikoilla ja kauniilla, kuvakäsitel-
lyillä malleilla. Muutenkin ihmisten muotoihin ja ulkonäköön 
kiinnitetään paljon huomiota. On outoa, miksi naisellisia 
muotoja ei enää arvosteta, vaan jokaisen naisen pitäisi olla 
tikkumaisen laiha ja kaita kuin teinipoika.

Ulkonäkökeskeisyys ei tietenkään ole uusi ilmiö. Varsinkin 
naisten ulkonäköpaineet voivat alkaa jo syntymästä.  Tosita-
rina on tapaus kätilöstä 1900-luvun alkupuolella, joka sanoi 
syntyneestä lapsesta, että äidin olisi aika lopettaa synnyttä-
minen, kun tulee näin rumia lapsia. Vauvasta kasvoi viehät-
tävä tyttö ja aikuinen nainen, mutta hänen oma käsityksensä 
ulkonäöstään oli vääristynyt. Saman vääristyneen käsityksen 
hän siirsi omalle tyttärelleen tämän ulkonäöstä. Ei siis ole 
sama mitä suustaan päästää. Kielen synneistä varoitetaan 
Raamatussa toistuvasti. 

Ihanuusvajeen täyttöohjelma

Ajattelemattomat lausahdukset lapsen ulkonäöstä voivat 
laukaista lapsessa halun laihduttaa, vaikka mitään tarvetta 
siihen ei olisi, ja aikaansaada pysyvän häpeäntunteen. Jos 
laihduttamisesta tulee pakkomielle, ollaan syömishäiriön 
lähteillä. Myös periytyvät ominaisuudet ja opitut käyttäy-
tymismallit, kuten perfektionismi, altistaa sairaudelle. Lotta 
Hällström keräsi kirjaansa varten 25 omaelämänkerrallista 
tarinaa syömishäiriöisiltä tytöiltä ja naisilta. Heidän elämänti-
lanteensa olivat erilaisia ja he itse olivat erilaisia.  Punaisena 
lankana kirjeistä nousi kuitenkin esiin asia, josta Hällström 
käyttää termiä ”ihanuusvaje”.

– Miten syömishäiriötä voi ehkäistä? Avain on itsetunnon 
vahvistaminen ja ihanuuden juurruttaminen lapseen jo pie-
nestä pitäen, Lotta Hällström toteaa. – Ihanuus tarkoittaa 
sitä, että jokainen voisi tuntea itsensä hyväksi ja kauniiksi ja 
arvokkaaksi juuri sellaisena kuin on, omana ainutlaatuisena 
persoonanaan. Ulkonäkö on vain pieni osa ihanuutta, eikä 
sen merkitystä saisi korostaa. Puheet siitä, mitä lapsi on pe-
rinyt keneltäkin, kannattaa jättää vähemmälle. Kasvatus on 
huomion kiinnittämistä käytökseen. Jokaisessa ihmisessä on 
jotain kaunista ja jokainen on myös hyvä jossain. Toisaalta 

Syömishäiriö 

on koko yhteisön sairaus

kukaan ei ole myöskään hyvä kaikessa: meillä on kaikilla 
paitsi vahvuutemme, myös puutteemme.  Keskeneräisyys 
ja epätäydellisyys kuuluvat ihmisyyteen. Armollisuutta ja an-
teeksiantoa ei voi korostaa liikaa.

Ympäröivät ihmiset lapsen peileinä

Lapsi ei muodosta käsitystä itsestään itsenäisesti, vaan 
peilaa itseään muista ihmisistä, erityisesti vanhemmistaan. 
Jos lasta moititaan siitä, millainen hän on ja millaiselta hän 
näyttää, kuva itsestä muodostuu negatiiviseksi. On eri asia 
moittia lapsen väärää käytöstä kuin lapsen persoonaa ja 
perimää. ”Tekeminen” ja ”oleminen” ovat kaksi eri asiaa. 
On muistettava myös, että lapsi ei tule maailmaan taidot ja 
käytöstavat valmiina. Kärsivällisyys oikeaan ohjaamisessa on 
kasvatuksen avain.

Pieni lapsi kaipaa ihailua, vahvistusta sille, että on van-
hemmilleen ja ympäristölleen tärkeä ja arvostettu. Jo vas-
tasyntynyt etsii yhteyttä ympäristöönsä. Lapsen ja hoitajan 
välinen suhde on peruskivi, jolle lapsen perusturva rakenne-
taan. Jos lapsi kokee turvaa (eli hänen tarpeisiinsa vastataan 
turhia viivyttelemättä ja lempeästi ja hän saa runsaasti sy-
liä), hänen itsetuntonsa ja rohkeutensa saavat hyvän pohjan. 
Turvattomaksi jäänyt lapsi uskoo olevansa viallinen ja kasvaa 
häpeään, pelkoon ja epävarmuuteen. Huono itsetunto on 
yksi merkittävimmistä sairastumiselle altistavista tekijöistä. 

– Vanhemmat viestittävät katsellaan, ilmeillään, koske-
tuksellaan ja äänenpainoillaan lapselle, että tämä on hyvä ja 
arvokas ja vanhemmilleen mielihyvää tuottava, ihana.  Lotta 
Hällström ihmettelee miksi pikkulapsiaika nähdään nykyisin 
yleensä vain raskaana ja ilottomana asiana, josta on päästä-
vä mahdollisimman nopeasti eroon. Lapsen itsenäistymistä 
hoputetaan ja lasta ajetaan helmoista pois vaivaamasta. Ai-
kaa ei vietetä lapsen kanssa. Pysähdytä hetkeen.

Todellinen vaara on liiassa hemmottelussa

Toinen kasvatuksellinen ääripää on hemmottelu, jossa 
lapsi saa aina tahtonsa läpi, häntä ei koskaan kielletä, lapsen 
tietä jatkuvasti silotellaan ja häntä varjellaan kaikilta normaa-
lielämään kuuluvilta pieniltä pettymyksiltä. Tässä on se ansa, 
jossa lapsi alkaa luulla itsestään liikoja! Ennen ajateltiin, että 
lapsesta tulee ylpeä, jos häntä kehutaan ja kannustetaan. Nyt 
tiedetään, että todellinen vaara piilee lapsen nostamisessa 
jalustalle, siinä, että lapsesta tehdään vanhempiensa toivei-
den täyttymyksen kohde. Jos lapsi ei täytäkään vanhempien 
ruusunpunaisia kuvitelmia ja suoriudu hänelle asetetuista 
tavoitteista, hänet jätetään helposti yksin. Lapsi kokee tä-
män ylitsepääsemättömänä nöyryytyksenä. Seurauksena on 
narsistinen täydellisyyden tavoittelija, joka on jatkuvasti altis 
uusille häpeän kokemuksille. Narsismissa ulosnäkyvä ”hyvä” 

Lotta Hällström, joka on kirjoittanut kirjan Painajai-
nen puntarilla (Minerva 2009), kävi kertomassa Helsingin 
NNKY:llä nuorten syömishäiriöistä ja niiden ehkäisystä Helmi-
ohjaajien tapaamisessa. Syömishäiriö ei ole leikin asia: se pi-
tää sisällään maanpäällisen helvetin. Lotta Hällström haluaa 
tavoittaa kohderyhmänsä jo varhaisvaiheessa. Pienten lasten 
vanhempien pitäisi varautua riskiin, että lapsesta voi kehittyä 
syömishäiriöinen. On huolestuttavaa, että asiaan havahdu-
taan usein vasta siinä vaiheessa, kun nuori alkaa oirehtia. 

Syömishäiriöt tuntuvat pienen ja marginaalisen ihmisryh-
män ongelmalta, jonka ei odoteta osuvan omalle kohdalle. 
Syömishäiriöt, kuten anoreksia, ortoreksia, bulimia ja bed, 
ovat kuitenkin eräs yleisimmistä ja vakavimmista tyttöjen ja 
naisten mielenterveyden ongelmista. Vain vakavimmat ta-
paukset tulevat mukaan terveydenhuollon tilastoihin, suu-
rin osa syömishäiriöistä jää edelleen tunnistamatta ja diag-
nosoimatta. Arvioidaan, että jopa 20 prosenttia nuorista 
naisista sairastaa jonkinasteista syömishäiriötä. 

Anoreksia on sairaalloista laihduttamista, jossa potilas 
lopettaa syömisen melkein kokonaan. Bulimiasta kärsivä 
henkilö puolestaan ahmii valtavasti ruokaa ja oksentaa sen 
pois. Ortoreksian pauloissa oleva on pakkomielteinen ruo-
kansa terveellisyyden suhteen. Bed on ahmimishäiriö, joka 
johtaa helposti merkittävään liikapainoon. Nämä kaikki ovat 
vakavia sairauksia, jotka eivät välttämättä näy millään tavalla 
päällepäin, ja joita voi olla vaikea tunnistaa ja hoitaa. Kukaan 
syömishäiriötä sairastava ei kuitenkaan ole toivoton tapaus, 
parantuminen on aina mahdollista.

Sairas malli sairastuttaa

Lotta Hällström on itsekin käynyt läpi rankasta koulukiu-
saamisesta seuranneen syömishäiriöhelvetin. Nyt kolmen 
lapsen äitinä hän haastaa pohtimaan, mikä polkaisee syö-
mishäiriön liikkeelle, ja kuka on vastuussa nykyisestä tilan-
teesta? 

Mikä polkaisee syömishäiriön liikkeelle? Aikamme sairaat ihanteet 
ovat suuri uhka terveelle itsetunnon kasvulle, siksi sairauden ehkäi-
syn pitää alkaa jo varhain. Lotta Hällström on käynyt läpi rankasta 
koulukiusaamisesta seuranneen syömishäiriökierteen. Nyt hän haluaa 
auttaa ehkäisemään ja parantamaan syömishäiriöitä.

Mari Hyttinen
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itsetunto on vain pintaa. Sisältä hän on hauras. 
– Narsismiin usein liittyvä julkisuushakuinen itsetehostus 

ja itsen ihannointi on lisääntynyt yhteiskunnassamme yhdes-
sä syömishäiriöiden kanssa, eikä ihme, sillä ne kumpuavat 
osittain samasta lähteestä, Hällström toteaa.

Lapsi, joka ei saa näyttää vapaasti tunteitaan eikä voi 
edes kotonaan olla oma itsensä ilman arvostelua ja syytte-
lyä, ei opi luottamaan varauksettomaan rakkauteen. Tämän 
seurauksena hän ei myöskään opi olemaan itselleen armolli-
nen, vaan ottaa kaiken raskaasti. Syömishäiriön onkin sanot-
tu olevan kilttien ja tunnollisten tyttöjen sairaus. He tuntevat 
syyllisyyttä siitä, etteivät ole aina kyenneet vastaamaan heil-
le asetettuihin vaatimuksiin ja pitävät sen tähden itse rimaa 
jatkuvasti liian korkealla. Toisiin ihmisiin vertailu on myös 
äärimmäisen tuhoisaa. Toisaalta ylenpalttinen suoriutumi-
sen tai ulkoisen olemuksen kehuminen saattaa alkaa myös 
kuulostaa vaatimukselta: epäonnistua ei saa.

Älä arvostele ihmisten ulkonäköä

Vanhempien antama esimerkki on tärkeä. Jos äiti hal-
veksii itseään ja suree lapsen kuullen ylimääräisiä kilojaan, 
lapsi seuraa perässä. Myös vanhempien tapa arvostella 
kanssaihmisiä lihavuudesta ja ihailla laihoja, johtaa lapsen 
omiin johtopäätöksiin siitä, millainen hänenkin tulee olla 
kelvatakseen. Ulkonäkövaatimukset eivät ole enää missään 
suhteessa järkevyyteen. Painonpudotus – ja jopa kauneus-
leikkaukset – ovat pian lähes kansalaisvelvollisuuksia. Kuvan-
käsittelyllä luodaan ihmisille epärealistisia odotuksia ulkonä-
ön suhteen: fakta ja fiktio sekoittuvat.  Lasten ja vanhempien 
tehtävänä olisikin opetella medianlukutaitoa. Mutta se ei 
aina riitä, sillä kuva vaikuttaa alitajuntaan. Liiallisella tervey-
teenkin vetoamisella voidaan saa aikaan pahaa. Hällströmin 
mukaan laihdutus ei saisikaan lähteä itsevihasta vaan itsensä 
rakastamisesta. Mielenterveys on yhtä tärkeä osa terveyttä 
kuin fyysinenkin; kysymys on aina ihmisen kokonaisvaltaises-
ta hyvinvoinnista ja hyvän olon tunteesta. 

Syömishäiriöinen käytös on usein pyrkimystä kontrolloi-
da omaa elämäänsä silloin, kun elämässä on paljon epävar-
muustekijöitä. Toisaalta se voi myös joskus olla vastalause 
vanhempien liian tiukaksi koettua kontrollia vastaan. Monil-
la syömishäiriöisillä on myös takanaan koulukiusaamista tai 
muita traumaattisia ja itsetuntoon kielteisesti vaikuttaneita 
kokemuksia. Myös heräävä seksuaalisuus ja siihen mahdol-
lisesti liittyvät häpeän tunteet ovat riski syömishäiriöoireh-
dinnalle. 

Syömishäiriöstä tulee hallitsija

Paradoksaalista on, että oman elämänsä hallintaa syömis-
tä kontrolloimalla tavoitteleva menettää helposti elämänsä 
hallinnan syömishäiriölle. Syömishäiriössä sairaus hallitsee 
aina ihmistä, ei koskaan toisinpäin. Eräs anoreksiaa sairas-
tava totesikin, että todennäköisesti ainoa tapa päästä eroon 
ruoka- ja vaakariippuvuudesta on tulla uskoon. Hällströmin 
mielestä asiassa on vinha perä. Pyhä Henki voi vapauttaa 
ihmisen arvostamaan itseään sellaisena kuin miksi on luotu 
ja auttaa löytämään terveen omakuvan. Tiedon jakaminen 
ravitsemuksesta ja syömishäiriöistä ei poista ongelmaa, jos 
arvomaailman perusta ei muutu. Niin kauan kuin arvoste-
lemme toisia ja itseämme pinnallisin kriteerein ja hyväksym-
me sokeasti yhteiskunnan kaikenlaista oman elämänsä suo-
rittamista ihannoivat normit, vaaranamme lasten terveyden.

Helmi-tapaamisessa oli paikalla nuorisotyöntekijöitä ja 
opiskelijoita. Keskustelu oli antoisaa ja ajatuksia herättävää. 
Nuorisotyöntekijöillä on tärkeä tehtävä korostaa jokaisen 
ihmisen ihanuutta, jokaisen kauneutta ja ainutlaatuisuutta. 
Helmi-toiminnan metodit toimivat erinomaisesti ennaltaeh-
käisevinä ja hoitavinakin keinoina tukien nuoren identitee-
tin, minäkuvan ja kehonkuvan muodostumista. Myös oh-
jaajan esimerkki suhteessa omaan kehoon on tärkeä. Terve 
suhtautuminen ruokaan, siitä nauttiminen ja terveet elämän-
tavat ovat keskeisiä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Arjen ja 
juhlan erottaminen toisistaan, niin että myös ilolla nautimme 
tyttöjen edessä sen suklaapalan voivottelematta sitä, mihin 
se kehossa jää.

Jokaisella kristityllä on velvollisuus rakastaa itseään. Kun 
Jumala rakastaa meitä, myös me voimme rakastaa itseäm-
me. Tämän jälkeen kykenemme aidosti rakastamaan myös 
kanssaihmisiämme. Ihminen voi antaa vain sitä, mitä hän on 
itse saanut ja mitä hänellä on.

Anne Lagerstedt,  Katri Mäki

Världsböndagen 
hyllar livet

”Låt allt som lever och andas lova Gud” är temat för 
Världsböndagen som firas fredagen den 5 mars. Program-
met har skrivits av kvinnor i Kamerun i Centralafrika och 
används vid böndagsgudstjänster i cirka 170 länder och på 
mer än 1000 språk. 

Världsböndagen – tidigare känd som Kvinnornas interna-
tionella böndag - är en världsvid ekumenisk kvinnorrörelse. 
En viktig aspekt av Världsböndagen är att lära känna det 
land som står för programmet och att genom bön och en-
gagemang visa sin solidaritet med dess kvinnor. 

”I Kamerun prisar vi Gud även – eller i synnerhet – under 
svåra förhållanden”, står det i böndagsprogrammet. ”Det 
beror på att vi betraktar livet som Guds största gåva till oss. 
Så länge man kan andas finns det hopp. Så vi sjunger i för-
hoppning om att det ska bli bättre. Även kamerunare som 
är föräldralösa, handikappade, änkor och aids- oc hivsmitta-
de vet att Gud är med dem i dödsskuggans dal. Vi prisar 
den Högste, om inte annat så för livets gåva.”

Kamerun – ett Afrika i miniatyr

Kamerun är ett Afrika i miniatyr med stränder, regnskog, 
höga berg och savann. Kamerun ligger i centrala Afrika, 
längst in i Guineabukten. Landet har drygt 17 miljoner in-
vånare. Tvångsarbete, trafficking, bristande utbildning och 
fattigdom är de främsta problem som kamerunska barn mö-
ter – i synnerhet flickorna. 60 % av befolkningen är kristen, 
20 % muslimer och 20 % animister.

För mer information, se Svenska Världsböndagens hem-
sida www.skr.org/sek eller www.ywca.fi.

Världsböndagens symbol föreställer fyra stiliserade gestalter 
som knäböjer i fyra väderstreck och tillsammans bildar ett kors 
och en jordglob. Symbolen har tagits fram av kvinnor i Irland.

Tyttöjen  Talo  on  kuin 
avoin koti. Heli Eischer, Jon
na Tuppurainen.

Setlementtinuorten liiton 
Tyttöjen Talot ovat Helsin-
gissä, Oulussa, Tampereella 
ja Turussa toimivia sosiaali-
sen nuorisotyön toimipisteitä, 
joissa 12–28-vuotiaat tytöt ja 
naiset voivat kohdata ja liittyä 
turvalliseen yhteisöön. Setle-
menttinuorten liitto julkaisi 
tutkimuksen omasta Tyttöjen 
Talo -toiminnasta, joka on nai-

serityistä työtapaa noudattavaa tyttötyötä. Suomeksi tämä 
tarkoittaa sitä, että tila ja toiminta on järjestetty tyttöjen 
ehdoilla. Paikka on turvallinen ja naisellisesti sisustettu, jon-
ne tytöt tulevat paikalle lukemaan läksyjään, viettämään ai-
kaansa ja tapaamaan toisiaan, henkilökuntaa ja vapaaehtoi-
sia työntekijöitä. Paikalla oleva Tyttöjen Talon aikuinen on 
usein ainoa aikuinen, johon saa kontaktin, koska vanhemmat 
ovat pitkiä päiviä töissä tai eivät välitä. Kaikkien ongelmia 
kuunnellaan ja apua tarjotaan tai ohjataan sinne, mistä apua 
saa.

Kirja on maksuton ja sitä voi tilata Setlementtinuorten lii-
tosta. Kirjasta saa tuntumaa siitä, mitä suomalaisille tytöille 
nykyään kuuluu ja miten heitä voi tavoittaa. AL

Vaiettu  nai
seus,  Hannele 
Törrönen  (toim.). 
Ensi  ja  turvako
tien  liiton raportti 
10.

Vaiettu  naiseus 
–  Ajatuksia  naisen 
väkivallan  tunnis
tamisesta,  nimeä

misestä  ja  hoitamisesta on tärkeä puheenvuoro perhevä-
kivaltakeskustelussa. Feministisessä keskustelussa naisen 
väkivaltaisuudesta halutaan vaieta, koska pelätään sen peit-
tävän alleen rakenteellisen (yleisesti hiljaa hyväksytyn) mies-
ten väkivallan naisia kohtaan. Vaara tietenkin on olemassa, 
mutta olemalla epärehellinen kokonaisuuden hahmottami-
sessa vahingoitamme tärkeää asiaa. 

   Kirja on syntynyt Ensi- ja turvakotien liiton projektista 
Vaiettu naiseus. Lähes sata naista haki apua väkivaltaiseen 
käytökseensä ja tuli autetuksi. Monet heistä olivat yrittäneet 
puhua väkivaltaisista ajatuksistaan tai teoistaan läheisilleen 
tai viranomaisille, mutta tulleet torjutuiksi. Naisten väkivalta 
kohdistuu puolison lisäksi erityisesti lapseen. Kirjan lukemi-
nen kannattaa. Ihmisen pimeää puolta voi valaista vain to-
tuudella. AL

Kissoista. Doris  Lessing. 
Suom. Kristiina Rikman, Ota
va

Jos kirjallisuuden nobelisti 
(2007) Doris  Lessingin kirjat 
ovat vielä saaneet odottaa lu-
kuvuoroa, voi aloittaa hänen 
osuvista huomioistaan kissois-
ta. Lessingillä on aina ollut 
kissoja, hän tuntee ne läpi-
kotaisin. Kirja alkaa Lessingin 
karmaisevalla lapsuusmuistolla 
villikissoista Rhodesiassa, mut-
ta sitten siirrytään kirjailijan 

kotikissojen maailmaan: kissojen persoonallisuuteen, keski-
näisiin kilpailuihin, äitiyskokemuksiin, syöpäleikkaukseen ja 
erääseen uskomattoman ovelaan kodittomaan kissaan. Olisi 
yksinkertaistettua sanoa kirjan sopivan erityisesti kissanystä-
ville. Mielestäni kissoihin vieroksuvastikin suhtautuva voi lu-
kukokemuksellaan mitata kanttiaan tähän arvoitukselliseen 
eläimeen. AL 

Kirjoja, kirjoja
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Laskiaismyyjäiset ti 16.2. klo 11–13. Hernekeittoa ja 
pannaria.
Käsityökahvila pe 26.2. klo 13–14.30 – tuo oma 
käsityösi mukaan!
Syömishäiriöt – Mistä on kyse? Vanhemmuuden 
teemaillassa Oulun NNKY:llä ma 1.3. klo 18 vieraana 
aluesihteeri Tanja Tiainen Syömishäiriöliitto – Syli ry:stä
Maailman rukouspäivä pe 5.3. 
Marian ilmestyspäivän messu su 21.3. klo 18 Kastel
lin kirkossa yhteistyössä Karjasillan srk:n kanssa.
SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUVAT:
Ma klo 13 käsityöpiirissä kudotaan äitiTeresan peittoja. 
Ti klo 18 piirustus ja akvarellikurssi. Ohj. Päivi Pussila. 
30 euroa. Kysy vapaita paikkoja!
Ke klo 13 kädentaitojen piirissä tehdään käsitöitä, 
jutellaan, kahvitellaan. 
Ke klo 19 Hiljaisuuden rukoushetki tuomiokirkon kryp
tassa.
To klo 1517 monikulttuurisessa naisten ryhmässä 
askarrellaan, jumpataan, jutellaan, tehdään retkiä.   
Kellarikirppis, Asemakatu 15 (sisäpihalta alas kella
riin) to klo 16–18. Tervetuloa ostoksille! Lahjoituksia 
vastaanotetaan, puh. 040 751 4480.
Kamalat äidit projekti Uusi ryhmä murrosikäisten 
lasten äideille aloittaa maaliskuussa. Ilmoittautuminen: 
!"#$%&'&%()*%''+&%,-.%//01$2"3"452$./6,$7
Vanhemmuuden teemaillassa 1.3. klo 18 syömishäiri
öt, vieraana Tanja Tiainen Syömishäiriöliitto Syli ry:stä.

Pirkkalan NNKY
Lisätietoja: pj. Tuula Talikainen p. (03) 368 0601 tai 
siht. Sirpa Hämäläinen p. 050 380 7967
Lähetyspiiri parillisten viikkojen maanantaina klo 13 
Pirkkalan kirkon aikuistyön huoneessa. 

Savonlinnan NNKY
Lisätietoja: pj. Ulla Juuti, p. 044 322 9371, 
ulla.juuti@suursaimaa.com, siht. AnnaLiisa Kohonen, 
p. 044 325 0460, limppu.melkinen@gmail.com

Sysmän NNKY
Lisätietoja: pj. Virva Hokkanen, Havulantie 40, 19770 
VALITTULA, p.  (03) 717 7421, 040 735 3242  
8.98-$#200-/6/4!#/6,$7

Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F, 33210 TAMPERE
!$%:&;<%=)'%'&&&>%,//014,//10$7>%???$,//01$7
HOSTEL SOFIA TAMPEREEN NNKY
Tuomiokirkonkatu 12 A, 33100 TAMPERE
!$%:&;<%=)'%'&=&>%#2@,63@27-4#2@,63@27-$7
???$#2@,63@27-$7
KIVIRANNAN KOKOUS JA JUHLAKESKUS
Kivirannantie 5, 33960 PIRKKALA, p. (03) 254 4090, 
0.8.9-/,-40.8.9-/,-$6">%???$0.8.9-/,-$6"

TILAISUUDET
Naistenillat%06%*&$=$%A-%*&$;$%032%*+%B27-/@-3.@@-$%
Vetäjänä kouluttaja, kirjailija, terapeutti Päivi Niemi. 
Teemat: 10.2. Elämänkaarihaasteet, 10.3. Voimaa Raa
matun naisista
Tule syttymään rukousillat ke 17.2. klo 18 Nokia 
Missiolla ja ke 17.3. klo 18 Helluntaiseurakunnassa. Ti
laisuudet liittyvät Tampereen Kristuspäivään 1.5.2010
Väkivallan monet kasvot to 18.2. ja 11.3. Puistosalis
sa. Kaikille avoimet luennot klo 17.30–18.30 ja suljetut 
terapeuttiset toipumisryhmät klo 19–21. Vetäjinä Päivi 
Niemi ja Kitti Kumpulainen. Tied. ja ilm. paivi.niemi@
@-/-$7>%!$%&'&&%C'D%=+)
Viestiveljien konsertti Gambiatyön hyväksi to 18.2. 
klo 18 Finlaysonin kirkossa
Rock and Swing paritanssiillat pe 19.2., 19.3. ja 
16.4. klo 18.30 Seurakuntien talon Näsin salissa, Näsi
linnankatu 26. Vetäjänä Emmi Ranta
Vapaaehtoisten ilta to 25.2. klo 18 Siskolikassa
Helmityttöjenillat to 4.3., 8.4. ja 6.5. klo 18 Siskoli
kassa, Elina Kujala
Maailman rukouspäivän ilta pe 5.3. klo 19 Pelastus
armeijalla
Jäsenilta to 25.3. klo 18 Siskolikassa. Lastentarhan
opettaja Päivi Aumala: Terve arjenhallinta – tunnista 
oman jaksamisesi rajat
Pääsiäisleiri 2.–4.4. Kivirannassa. Vetäjinä Anna 
Hukari ja Annamari Herranen. Tied. ja ilm. annamari.
#699-/6/4,//01$7>%!$%:&;<%=)'%'&'&
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Rukoustunti ma ja to klo 8.30, ti ja ke klo 13, Itutsto.
Keskustelupiiri Raamatun äärellä, parillisten viikkojen 
ke klo 15.30, Pieni Puistosali, Vuokko Heikinheimo
Raamatun naiset raamattupiiri parillisten viikkojen 
ke klo 18.3, Pieni Puistosali, Anna Hukari
Raamattupiiri Johanneksen evankeliumin pohjalta 
parittomien vkojen to klo 18, Hiljahuone, Annamari H.
Tyttöryhmät 3.–6.luokkalaisille pe klo 13–16, Sisko
likka, Elina Kujala
Women of substance ryhmä monikulttuurisessa 
parisuhteessa eläville naisille ti klo 10–12 alkaen 16.2., 
Siskolikka, Nilima TamangHeino
Kansainvälinen naisten olohuone ke klo 10–12, 
Siskolikka, Marjatta Muilu
Kansainvälinen nuorten ryhmä lauantaisin, Siskolik
ka, Kelen Paz ja Carolin Peña, tied. marjatta.muilu@
,//01$7>%!$%:&;<%=)'%'&'*
Gambiatyön ryskäryhmä, 
,.6E"@,63",%F-9A-,,-$F".3"4,//01$7>%!$%:&;<%=)'%'&'*
Aamuvoimistelu ma klo 10, NMKY:n sali, Tuula 
Kolomainen
Lentopallo to klo 10, NMKY:n sali, Heli Mäenpää
Gospelliikunta:

Lähetä  paikallisyhdistyksesi  tapahtuma
tiedot  osoitteella F-9.$#1,,./6/41?5-$7% ,-.%
postitse Näkyvä Nainen, NNKYliitto ry, Poh
joinen Rautatiekatu 23 B, 00100 Helsinki. 

Näkyvä Nainen nro 2/2010: 
 aineistopäivä 1.3. 
- tapahtumapalsta ajalle 26.3.–21.5.

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A 13, 00100 Helsingfors. !!!"#$%#"&
Information om verksamheten ger ordförande Christina 
G38./H>%,63%&'&%)')%&'&C>%5#9.@,./-$638./H4#E2$7

Helsingin NNKY
Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki
!"#$%:&C<%'')%==+>%#//014#//01$7>%!!!"'((#)"&
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Helmitoiminta, toiminnallinen sihteeri Katri Mäki, 
!$%&'&&%)+=%';(>%0-,9.$F-0.4#//01$7
Muu toiminta, järjestösihteeri Jutta Ponkala, 
!$%:&C<%'')%==+>%A",,-$!2/0-3-4#//01$7

TAPAHTUMAT
Ikonimaalauskurssi ti 2.2.–27.4. klo 17–20, HNNKY, 
Mechelinink. 15 A 8. Opettaja Ivanka Kortzanova. 100€ 
jäsent, muut 120 € + ikonipohja (n. 40–50 €) sis. ohja
uksen, maalit, siveltimet. Ilm. 1.2. menn Jutalle. Vapaita 
paikkoja voi tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen.
Teatteriretki Kuumat altot: Naisten huone ti 2.3. klo 
19, Teatteri Avoimet ovet. Liput 20/18/14 e. Ilm. 15.2. 
menn. Jutalle.
Maailman rukouspäivän musiikkipainotteinen ilta
hartaus pe 5.3. klo 18, Kustaankadun seurakuntakoti, 
Kustaankatu 3, Helsinki. Yhteistyössä Alppilan srk:n ja 
Helsingin srk.n vironkielisen työn kanssa.
Kevätkokous ke 24.3. klo 17, HNNKY:n toimitila.
Hiljaisen viikon iltahartaus ke 31.3. klo 19, Kustaan
kadun srkkoti, Kustaank. 3. Yhteistyössä Alppilan srk:n 
ja Helsingin srk.n vironkielisen työn kanssa.
HELMI JA KERHOTOIMINTA
Varhaisnuorten kerhotoiminta 914vuotiaille
Liikuntakerhoja, tyttökerhoja ja kokkikerhoja Herttonie
messä, Rastilassa ja Vuosaaressa. Talvilomaviikolla ei 
ole kerhoja. Lisätietoja antaa Katri Mäki.
Pakilan Helmi päivät 11–15vuotiaille tytöille
Pakilan NMKYtalo, Palosuontie 4.
Ma 1.2. klo 17–19 yhteinen suunnitteluilta 
La 6.2.klo 10–16 Helmipäivä
Ma 8.3. klo 17–19 Naistenpäivän ilta, suunnitteluilta
La 20.3. klo 10–16 Helmipäivä
Ma 19.4. klo17–19 Tyttöjen yön yhteinen suunnitteluilta
7.8.5.klo 18–12 Tyttöjen yötapahtuma
Yhteistyössä Pakilan NMKY:n ja Pakilan srk:n kanssa.
Tyttöjen Helmipäivät 11–14 –vuotiaille
Laajaranta, Humalniementie 15, Laajasalo.
Su 7.2. klo 11.30–18. Päivä alkaa Mukulamessulla Laa
jasalon kirkossa. La 13.3. klo 10–16 ja 29.5. klo 10–16
Yhteistyössä Roihuvuoren seurakunnan kanssa.
Hinta: 5 € / pv, sis. ruoan, materiaalit ja vakuutuksen.
Ilmoittautumiset: edell. maanantaihin mennessä:
???$#//01$7I.3F2.,,-","F.@6,>%#//014#//01$7%,-.%J-,9.%
Mäki, p. 0400 582 437. 
Helmityttöleiri 714vuotiaille yhteistyössä Roihuvuo
ren srk:n kanssa 9.11.4. Ilm. seurakuntaan.
Kerhonohjaajien jatkokurssi la 13.2. klo 10–16 
Laajarannan huvila, Humalniementie 15, Helsinki.
Yhteistyössä HNMKY:n kanssa.
HNNKY on mukana järjestämässä Reaktoritalvilo
matapahtumaa Kaapelitehtaalla 23.–27.2. 
???$/0$#63$7I96-0,29.
Helmiohjaajakoulutus 26.–28.4.2010 (mailta klo 18 
 ke klo 14). Vuorilahden kurssikeskus, Vuorilahdentie 
1, HKI.100 €, sis. täyshoidon. Koulutuksen pohjana 
Helmijuttu  kirkon tyttökirja (Maria Sundblom, 2006) 
á 20 €. HNNKY maksaa koulutuksen, mikäli sitoudut 
ohjaamaan yhdistykselle yhden ryhmän. Ilm. pe 9.4. 
menn. Katri Mäki. Vapaita paikkoja voi tiedustella 
ilmoittautumisajan jälkeen.
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Ompelutupa to 7.1.–29.4. klo 17–20, kaikille avoin!
Gospellattarit ma klo18 AlkeisIntro ja klo 19 vauhdi
kas Tempo.  Toukolan srk:n jumppasali, Koreank. 2.
50 e tai 5 e/krt. Lisätietoja: Annaelina Tähtinen, 
p. (09) 2340 5452, Paavalin seurakunta.

Hämeenlinnan NNKY
Saaristenkatu 19 B, 13100 Hämeenlinna 
Lisätietoja: pj. Ulla Pullola, p. (03) 638 0654, 
&)&&%+()%D='>%"33-$!"3323-4!!$-9F-@$7%
@.#,$%K33-%L!!6392,#>%"33-$-!!6392,#47
5.2.2010 klo 14 Hämeenlinnan NNKY 110 vuotta
 Juhlakahvit

Imatran NNKY
Lappeentie 29 C 21, 55100 Imatra
Lisätietoja: pj. Auli Piiparinen, p. 050 411 8177, 
auli.piiparinen@gmail.com
Naisten keskustelupiiri, lähetyspiiri, raamattupiiri, 
käsityöpiiri aikuisille, 1216v. tyttöjen tapaaminen

Joensuun NNKY
Malmikatu 2 C, 80100 Joensuu
Toimistonhoitaja Kaija Polso puh. 050 387 8950 
Sihteeri Minna Bogdanoff puh. 050 538 3089
//01$A26/@""4023"FM"@$7
???$1?5-$7%N%!-.0-33.@1#E.@,10@6,
Toimisto avoinna mato klo 1014, pe suljettu.  

Raamattupiiri joka toinen tiistai klo 1315
Harrastekerho joka toinen tiistai klo 1215
Vertaisryhmä pienten lasten yksinhuoltajaäideille 
joka 2. ti klo 17–18.30. Lisätietoja Katja Isoaho 
!$%&'&&%)=C%CD'%I%0-,A-$.@2-#24F33$7%
Perhekahvila yhteistyössä MLL:n kanssa pe klo 914.
Jonnanukkekerho pe klo 16–19 
nukketaiteilija Marinan opastuksella. 
Nuorten Naisten Akatemia 19.–20.2., 19.–20.3., 
16.–17.4. Ilm. NNKYliittoon Leila Variolalle, 
!"#$%:&C<%';'=%=C**%,-.%36.3-$8-9.23-41?5-$7$

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, 40100 Jyväskylä
A03//01463.@-/6,$7
!!!")!*+"&,(Paikallisyhdistykset)
Lisätietoja toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 
päivystys ma ja to klo 912 NNKY:n toimistossa 
p. (014) 213 037, muina aikoina p. 040 740 4472.
Tilaisuudet osoitteessa Puistotori 4 ellei toisin mainita.
 
TILAISUUDET
Su 7.2. klo 15 Runomatinea: Särkyneet siivet  lapsiai
heisia runoja, Mirjami Asikainen, musiikki Hannu Ala. 
La 13.2. klo 13 Retki Jyväskylän Kaupunginteatteriin, 
Reviisori. Ilm. toiminnanohj. 30.1. menn. Liput 16 e.
Pe 5.3. klo 18 Maailman rukouspäivän tilaisuus 
Keljon kirkossa, iltatee. Tunnuksena ”kaikki te, joissa 
on elämän henkäys, ylistäkää Herraa!” 
Su 7.3. klo 15 Kirkkomme herätysliikkeet: Laestadi
23-.@""@%6//6/%A-%/1,>%928-@,.>%732@27-/%,2#,29.%O-9,,.%
Vuollo.
Marianpäivänä, su 21.3. klo 15 esitelmä: Raamatun 
nuoret naiset, diakoni Anna Hukari, TRE NNKY.
PIIRIT
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen tiistaisin 911
9.2. Nauru pidentää ikää, Laila Kaataja
16.2. Raamatun naisia, Anita Särkkä
23.2. Elämänkaareni kehdosta hautaan, muistellaan 
lapsuutta, Eevakaarina Launis
2.3. Liikunnasta iloa, Eija Rantatalo
9.3. Naisen elämänkaari, Vuokko Virtanen
16.3. Kirkon pyhiä naisia, Avilan Teresa, Heidi Tuorila
Kahanpää
23.3. Elämänkaareni kehdosta hautaan, nuoruus, Eeva 
Vähäkangas 
30.3. Hiljaisen viikon sanoman äärellä
Kirjapiiri I joka kuukauden 4. ti klo 18, Anita Särkkä
23.2. Majgull Axelsson: Huhtikuun noita
23.3. Yrjö Jylhä: Kiirastuli
Kirjapiiri II joka kuukauden 1. ke klo 18, PirjoLiisa 
Sillgren, p. 050 499 4376
3.3. Siri Hustvedt: Amerikkalainen elegia
7.4. Nancy Houston: Syntymämerkki
Kirjapiiri III yhteistyössä UNIFEMin kanssa joka kuu
kauden 4. torstai
25.2. Kari Hotakainen: Ihmisen osa
25.3. Javier Cercas: Valon nopeus
Svenska bibelkretsen joka kuukauden 1. ma klo 10 
1.2. 8.3. 12.4., 3.5.  Ohj Pekka Paulasto, 040 727 3658
Exodusraamattupiiri noin joka toinen ke klo 17, alkaa 
20.1. ja 17.2. Ohj. Heidi Watia. Aloitetaan Raamatun 
naisia teema, tervetuloa myös uudet osallistujat!
Latinanpiiri joka kuukauden 3. ti klo 18, 
16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5. Ohjaaja Pirkko Sintonen
Nuorten aikuisten tuunaus ja taidetyöpaja, jossa 
myös keskustellaan uskosta, elämästä ja universumis
ta. Joka toinen ti klo 17–20. Ohj. pastori EevaKaisa 
Rossi. 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5.

UUSI yhdistys: 

Keski-Karjalan NNKY
Lisätietoja: pj. Karoliina Uuksulainen
!"#$%&''&%C;&%+(+;>%0-923../-$""0@"4@"2F.='P7

Keski-Uudenmaan NNKY
Lisätietoja: pj. Liisa Hynynen, p. 050 353 1225, 
nnkykeskiuusimaa@gmail.com

Itukriisiraskauspuhelin 
puh. 040 518 8783 mape klo 1621. 
Ituneuvontapiste Isonniiitynkatu 3 D, 00610 Helsinki, 
B27-/36#,2$%Q.%032%*=P*+>%!6%032%*=P*D>%@28.,,-6@@-%
myös muina aikoina. (Hyvä sopia aika etukäteen)   
Jokosryhmä parill. viikkojen ti klo 14 Keravan 
srkkeskuksen takkahuoneessa.

Kotka KFUK
Information: ordförande Carita Korhonen, 
tel. (05) 228 2110, carita.korhonen@kymp.net

Kotkan NNKY
Lisätietoja: vpj. Irene Björkbacka, p. (05) 228 8507, 
.96/6$MA290M-50-402,0-$7
Kirjapiirit, vierailut, retket

Kuopion NNKY
Myllykatu 5, 70110 Kuopio, p. (017) 2614500, 
,2.F.@,240//01$7>%!!!")!*+"&,(Paikallisyhdistykset)
Puhelinpäivystys ti ja to klo 9–11. Lisätietoja: 
!A$%B--9-%R6#,.FS0.>%@--9-$36#,.F-0.40//01$7%,-.%
siht. Paula Hämäläinen, pm.hamalainen@gmail.com

YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA su 14.2. klo 14.
Ohjelmaa kutsutuilta ja omasta takaa, tarjoilua,
seurustelua, musiikkia.
MAALISKUUN SUNNUNTAIKAHVIT ja
KEVÄTKOKOUS su 14.3. klo 14.
SEMINAARI: AIHEENA NAISTEN LISÄÄNTYVÄ
ALKOHOLINKÄYTTÖ la 20.3. n. klo 13–17. 
ITÄSUOMEN NNKY:iden kokoontuminen klo 10.
Luennoitsijoina alan asiantuntijoita.
SANAN JA SÄVELEN ILLAT keväällä 2010:
su 21.2., 21.3. ja 18.4. klo 18. (kahvi klo 17.30)
Puhujina Jouko Puhakka ja Pekka Heiskanen ym.
Järj. Suomen Raamattuopisto ja Kuopion NNKY
PIIRIT
Raamattu, lähetys ja elämäntarinapiiri vuoroviikoin ke 
klo 13, alkaa raamattupiirillä ke 13.1.
Lauluryhmä ma klo 16–17. 
Perhekahvila ma klo 13–16 ja to klo 9.30–12.
ITU (tuki abortin tehneille tai sitä aikoville) 
puh. 050 401 5567, mape klo 16–21.

Lahden NNKY
Toimisto: Vapaudenkatu 8, Lahti
p. (03) 734 9797
1?5-4!#/6,$7
Eila Saarinen puh. 050 5453038
Toimisto avoinna ke klo 915.

Torstaisin klo 1214 tarjolla kahvia, käsityön voi tuoda 
mukanaan.
21.2. Pienimmän lantin päivä klo 15, Vapaudenkatu 8
24.3. VUOSIKOKOUS klo 18, Vapaudenkatu 8

Nainen! Ota hetki aikaa itsellesi ja tule
Hyvän olon lähteille Conciksen Melodiaravintolassa
ja  Dilan tiloissa lauantaina 13.3 klo 1418.
Kanssasi mm. Maija Paavilainen, Afrikkalainen tanssi
ryhmä, Nice Quintet ja moni muu
Järj. Dila, srk naistyö, Lahden NNKY
Ilm. ja osallistumismaksu 5€
Puh. 050 5453038 

Lapin NNKY
pj. Meri Tirroniemi, Mäkitie 1 as 1, 99130 SIRKKA  
!$%&'&%)(*%+'*&>%F69.$,.992/.6F.4683$7
@.#,$%T6.E.%U"FF.@,2>%#6.E.$/"FF.@,24683$7

Kamalat äidit toiminta alkaa Lapin NNKY:ssä!

Mikkelin NNKY 
Lisätietoja: Leena Parkkonen, Keijunpolku 2 B 9, 
50970 MIKKELI, p.(015) 336 308, 050 526 8536
leena.parkkonen@luukku.com
!!!")!*+"&,:PNV-.0-33.@1#E.@,10@6,PNO.00633./%UUJW<

OHJELMA
Jäsenillat srkkeskuksen yläsalissa klo 16.30 alkaen.
to 18.2. jäsenilta ja sääntämääräinen vuosikokous. 
Valokuvia vuoden 2009 matkan varrelta. 
to 18.3. klo 18 Tuomiokirkko. Elina Heinonen Kansan 
Raamattuseurasta, rovasti Marja Kosonen tksrk ja 
musiikki Johanna Tähkäpää
to 15.4. jäsenilta: chileläisen naisen elämää ja kulttuu
ria – sarja kansainvälisten naisten kertomana jatkuu
to 20.5. jäsenilta: Santiago de Compostella – vaelluk
sella, toimittaja, teologian maisteri Mari Parkkinen
ITUpuhelinpäivystys yllätysraskaustilanteissa ja 
vertaistuki abortin läpikäyneille mape 17–21 
!"#$%&''%)(DDDD(&>%???$.,"!92A60,.$/6,%
ItäSuomen verkostoyhteisytö la 30.3. Kuopiossa – 
seminaarin aiheena Naisten alkoholinkäytön ongelmat.
Käsityöpiiri ma 1.2. klo 13 srkkeskuksessa, piirit 
jatkuvat samaan aikaan joka kuuden 1. ma. Lankoja ja 
käsityön tekijöitä kaivataan! 
Jäsenmatkat: Tulossa Länsirannikon retki, jossa käy
dään myös Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa.

Mäntyharjun NNKY
Lisätietoja: pj. Auli Jokinen, p. 040 513 9857.
Säännöllisesti kokoontuvat: jäsenkokoontumiset joka 
kk:n 1. pe klo 13 srktalolla.

Oulun NNKY
Isokatu 15, 90100 Oulu, p. (08) 311 5595
//01$2"3"452$./6,$7>%!!!")!*+"&,(Paik.yhdistykset)
Pankkiyhteys: Sampo 80001579265274
Lisätietoja: toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi, 
p. (08) 311 5595, 040 7514480, 
F--9.,$!63,2/.6F.452$./6,$7
Oulun NNKY ry:n vuosikokous ma15.2. klo 17.30 
Oulun NNKY:llä, Isokatu 15. Esillä sääntömääräiset 
asiat. Päätetään mm. tämän vuoden jäsenmaksusta 
sekä valitaan uusia johtokunnan jäseniä!

 Paikallis-
yhdistysten 
    palsta
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Näkyvä Nainen® - NNKY:n jäsenlehti 2010
Nro  Teema    Aineistopäivä    Lehti ilmestyy

nro 2 KUOLEMA 1.3.   26.3.
- tapahtumapalsta ajalle 26.3.–21.5.
nro 3 VAPAA-AIKA 26.4.   21.5.
- tapahtumapalsta ajalle 21.5.–10.9. 
nro 4 NNKY  16.8.    10.9.
- tapahtumapalsta ajalle 10.9.–22.10.
nro 5 KÄDENTAITO 27.9.   22.10.
- tapahtumapalsta ajalle 22.10.–3.12.
nro 6 ADVENTTI 8.11.   3.12.
- tapahtumapalsta ajalle 4.12.–helmikuu.
Lähetä lehteen tuleva aineisto osoitteella -+./"')00/(1(2)!*+"&.  

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton jäsenlehti 
(110. vuosikerta)
Medlemsblad för Förbundet KFUK (årg. 110)
Päätoimittaja/Chefredaktör Pirjo-Liisa Penttinen
Osoite/Adress Pohjoinen Rautatiek. 23 B, 00100 Helsinki/ 
Norra Järnvägsgatan 23 B, 00100 Helsingfors
Sähköposti/Epost nnky@ywca.fi, mari.hyttinen@ywca.fi
Puhelin/Telefon (09) 4342 290
Telefax (09) 4342 2920
Internet  www.ywca.fi
Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Mari Hyttinen 
p. (09) 4342 2915, 050 588 6845, mari.hyttinen@ywca.fi
Taitto/Layout Mari Hyttinen

Toimituskunta/Redaktionsråd Johanna Maria Davies (Helsingin NNKY) 
Hilkka Lahti (Oulun NNKY), Leena Parviainen (Joensuun NNKY), Monika 
Pensar-Granroth (Helsingfors KFUK), Anita Särkkä (Jyväskylän NNKY)
Tilaukset ja osoitteenmuutokset/ 
Prenumerationer och adressförändringar 
Leila Variola p. (09) 4342 2911, leila.variola@ywca.fi
Tili/Giro 800017-55602
Painos/Upplaga 3 000
Painopaikka/Tryck Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere 2010
ISSN 17978149
Vuosikerta ulkopuolisille tilaajille kotimaahan ja Pohjoismaihin 
25 e, muualle 30 e. Vuosikerta sisältää kuusi numeroa.
För utomstående prenumeranter en årgång i hemlandet och de nor-
diska länderna 25 e, andra delar av världen 30 e. Årgång innehåller sex 
nummer.
Aikakauslehtien Liiton jäsenleht/
Medlemsblad av Tidskrifternas Förbund

uutiset
nyt

®

Jäsenhin-
nat alkaen

70 € / yö

Hotelli Helka

Pohjoinen Rautatiekatu 23

00100 Helsinki 

Puh. (09) 613 580  

Fax. (09) 441 087

reservations@helka.! 
www.helka.! 

Äitilapsilattarit ma klo 17, Uudenkylän srktalo, Ali
Huikkaantie 13, Kati Kujanpää
Gospellattarit ma klo 18 (75 min.), Nina Nurmi ja
Gospelirkku ma klo 19.30, Laura Virtanen
Kyttälänk. 1, 3. krs
Gospellattarit ti klo 18 (75 min.), Vatialan srkkoti, 
Holvastintie 6, Kati Kujanpää
Gospellattarit ti klo 18 Tempo, klo 19 Intro, Pispalan 
kirkko, Pispalan valtatie 16, Asta LehtimäkiNina Nurmi
Gospellattarit pe klo 18 (75 min.), Sääksjärven srk
keskus, Pitkäahteentie 12, Päivi Joutila ja Heli Orre
Lauluryhmä Pieni vaiva, esiintymisvaraukset ja tie
dustelut Elina Orjatsalo, p. 044 275 5054
Partiolippukunta Tampereen Lokit ry. Partiosihteeri 
Marjatta Muilu, p. (03) 254 4041, marjatta.muilu@tnn
01$7>%3.!!"0"//-/A2#,-A-%R66/-%X-3,->%!$%&'*%)''%+**D>%
366/-8-4HF-.3$52F>%???$,-F!6966/320.,$7
PROJEKTIT JA PALVELUT
ITUPROJEKTI 
Tukipalvelua vaikeassa raskaustilanteessa ja jälkikrii
sissä oleville tytöille ja naisille
Neuvontapiste Itu, avoinna ti ja to klo 12–16, ke klo 
15–18, Hämeenpuisto 14 F, 3. krs, p. (03) 254 4055, 
.,"4,//01$7>%???$.,"!92A60,.$/6,
Puhelinpäivystys ma–pe klo 9–22, p. 050 401 5567
Y",.%V-!"/6/>%!$%&)&%'&*%))D(>%2",.$!-!"/6/4,//01$7
Tavataan Siskolikassa: Avoin kahvila yksinhuoltajille 
tai muuten yksin lasten kanssa oleville to klo 10–13
Masukahvila odottaville äideille ma klo 12–14
Äitivauvaryhmä parittomien viikkojen ma klo 10–12
Vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille helmikuussa
Armahdettu ja vapautettu vertaistukiviikonloppu 
abortin läpikäyneille kevätkaudella
Kutsuttu välittämään koulutuspäivä pe 19.3. klo 
9.30–16, Kirkkohallituksen juhlasali, Satamakatu 11, 
HELSINKI Neuvontapiste Itu, Isonniitynkatu 3 D, 
T63@./H./%B27-/36#,2%:ZKBB[%D)L<>%,.%032%*=\*+%A-%!6%
klo 12–16, sovittaessa myös muina aikoina
Puhelinpäivystys arkisin klo 16–21, p. 040 518 8783
Y",.%V-!"/6/>%!$%&)&%'&*%))D(>%2",.$!-!"/6/4,//01$7
JOPAYHTEISÖ Yhteisöllistä tuettua asumista itse
näistyville nuorille naisille (17–24 v.). JOPA, Satakun
/-/0$%;*%Z>%;$%09@>%!$%:&;<%=)'%'&)'>%A2!-4,//01$7>%
???$,//01$7IA2!->%8-@,--8-%2#A$%T6//-%J.8.3"2,2>%
p. 050 995 7696, ohj. Heini Aalto, p. 050 995 7697
ÄIDIKEPALVELU Lastenhoitoapua tilapäiseen tarpee
seen. Äidikepäivystys ma–pe klo 8–11, 
p. (03) 254 4045, 040 586 5045
SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN RYHMÄT
Ma–pe klo 9–15, Tuomiokirkonkatu 12. Tiedustelut: 
V.9A2%Q2.82/6/>%!.9A2$,2.82/6/4,//01$7>%
p. (03) 254 4021, 040 583 5037

Turun NNKY
Turun NNKY, VähäHämeenkatu 12 a, 20500 Turku
[96/6%R.F/633%!"#$%&'&&%+=*%C&)>%,//014@-"/-3-#,.$7

Turun NNKY:n vuosikokous su 28.2. klo 15
Marianpäivän iltapäiväkahvit su 21.3. klo 15.
Myyjäiset ja keittolounas la 27.3. klo 11–13
Polkupyörän huoltokurssi naisille 27.4. klo 18.30 
Kirjallisuuspiiri kokoontuu ma 19.4. klo 14 
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
TimeLessBody ma klo 17.15–18 Luostarivuorenkoulul
la, Luostarinkatu 13./ Tiina Holopainen p. 050 554 1661
Keskustelu ja raamattupiiri ma klo 14 paritt. viikoilla
Turun Naislaulajien kuoro ma klo 18–20
Englanninkeskustelu ryhmä ti klo 16.30–18/Timo Majuri

Vaasan NNKY
Kirkkopuistikko 30, 65100 Vaasa, 
Lisätietoja: pj. AnnaLiisa Tuomi, p. (06) 317 2612 tai 
050 5579624. !!!")!*+"&,(Paik.yhdistykset)
Ohjelmaillat parillisina viikkoina joka toinen viikko. 
Raamattupiiri parittomina viikkoina tiistai iltapäivinä. 

Valkeakosken seudun NNKY
Lisätietoja: pj. Jaana Holm, p. 050 386 3372
A--/-$#23F46#,2202,2$7]%@.#,$%Q../-%T23F>%
tiina.holm@tamperelainen.org, p. 040 579 2138

Vääksyn NNKY
Lisätietoja: pj. Eija Huovinen, p. (03) 766 0178, 
6.A-$#"28./6/4-@.00-3-$7%,-.%
siht. Riitta Pehkonen p. 040 8487656
!!!")!*+"&,(Paik.yhdistykset) 

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

TAPAHTUMAKALENTERI 2010

HELMIHANGILLE KEIMIÖLLE 12.–21.2. 
Kuljetus (yöbussi Hki-Keimiö-Hki), majoitus, ateriat, retket 
Pallakselle, Olokselle, Leville ja Ylläkselle, alk. 485 e/hlö.
KEVÄTVIIKOT 20.2.–1.5. majoitus ja ateriat  alk. 360 e/hlö/
vko (la-la); monipuoliset ladut ja rinteet Pallas,Olos, Levi
TALKOOLEIRI 31.5.–4.6. Talo tarjoaa ruuan ja pedin sekä 
talkootyötä – pihatöitä, siivousta, puu- ja käsitöitä...
ISÄ JA LAPSET LOMALLE KEIMIÖTUNTURILLE 
to-su 1.–4.7.  ja  ti-su 29.6.– 4.7. Tunturi-Lappi on täynnä 
tekemistä ja kokemista sekä aikuisille että lapsille. Lomat 
toteutetaan NMKY:iden isä-lapsi-hankkeen kanssa.
TUNTUMAA  TUNTURIIN  7.–12.8. Teemme kiireettömiä, 
opastettuja päiväretkiä lähituntureille jalaaksoihin, aloit-
telijoiden tahtiin.  Hinta sisältää majoituksen, ateriat sekä 
opastetut retket ja rentoutustuokiot, alk. 355 e/hlö.
PALLASHETTA  VAELLUS  NAISILLE  27.9.–2.10. Kaksi 
yötä Tunturikeimiöllä, kolme yötä vaelluksella varaustuvis-
sa, hintaan sisältyy täysihoito, kuljetukset Keimiö- Pallas ja 
Hetta-Keimiö, enint. 8 hlöä, 347 e/hlö, omin liinavaattein.
KARISTA KIIRE – ANNA HILJAISUUDEN HELLIÄ 
22.–27.11. Heittäydy hetkeen ja anna sen kantaa sinua. 
Anna hiljaisen luonnon puhutella sisintäsi ja uskalla pysäh-
tyä voimaantumaan. Ohjelmassa on luonnossa liikkumista, 
rentoutusharjoituksia ja luovaa käsillä tekemistä. Viikon oh-
jaajana toimii rentoutusterapeutti  Taija Hemminki, hinta 
alk. 355 e/hlö, sis. majoituksen, ateriat ja ohjelman.

Majoitusta – ruokaa – ohjelmapalveluja ympäri vuoden 

Tunturikeimiö, Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
myynti@tunturikeimio.fi, www.tunturikeimio.fi, 
puh. (016) 538 515, 0500 209 630 tai
(09) 434 2290 / NNKY-liitto Pohj. Rautatiekatu 23 B, HKI

NUORTEN NAISTEN AKATEMIA 2010 
Nuorten Naisten Akatemia on NNKY:n johtajuus-
koulutusta, jonka tavoitteena on kehittää nuorten 
naisten johtajuutta, yhteisöllisyyttä, voimaantu-
mista ja näkyvyyttä NNKY-liikkeessä sekä saada 
NNKY-toimintaan mukaan lisää naisia kehittä-
mään rohkeasti toiminnan sisältöjä ja viemään 
NNKY-liikettä eteenpäin.

Koulutus koostuu kolmen viikonlopun kokoon-
tumisesta (perjantai-ilta – lauantai) sekä yhteises-
tä Lapin vaelluksesta. Menetelminä ovat ryhmä-, 
pari- ja yksin työskentelyt, toiminnalliset menetel-
mät, keskustelut, asiantuntija-alustukset.

Koulutuspaikkana on Joensuun NNKY.
19.-20.2. Mikä nainen! Ihminen - ruumis, sielu, henki.
19.-20.3. Nainen kirkossa, yhteiskunnassa, NNKY:ssä Henkeä ja elämää.
16.-17.4. Nainen ja luonto 
NNKY-liitto vastaa koulutuskuluista. Matkakuluista vastaa osallistuja / oma 

taustayhteisö. Koulutuksen ajaksi järjestetään tarvittaessa majoitus sekä las-
tenhoito. Lisätietoa: NNKY-liitto, Riitta Räntilä, riitta.rantila@ywca.fi, p. 050 
588 6832 tai Joensuun NNKY, Hanne Uljonen, hanne.uljonen@elisanet.fi, p. 
050 387 8950. Ilmoittautuminen NNKY-liittoon Leila Variolalle 10.2. mennes-
sä, p. (09) 4342 2911 tai leila.variola@ywca.fi. Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkemmat tiedot koulutuksesta ja käytännön järjestelyistä.

NNKY Facebookissa
NNKY-liiton ylläpitämä sivu löytyy nyt myös Facebookista nimellä NNKY 

KFUK YWCA. Tervetuloa faniksi!

Vapaaehtoiseksi Maailma kylässä -festareille?
NNKY-liitto etsii päivystäjiä festariosastolleen Kaisaniemeen Helsinkiin 

29.-30.5. Lisätietoa: Mari Hyttinen, p. (09) 4342 2915, mari.hyttinen@ywca.fi.

Tulossa: NNKY-TUNNUSTUSPALKINTO 2010
Seuraa NNKY-liiton kotisivuja !!!")!*+"& ja NNKYtiedotetta, joissa 

tunnustuspalkinnon hakuehdot ja -ohjeet lehden ilmestymisen jälkeen.  

AnnaKaisan  Ikonen väitteli Tam-
pereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä 
tiedekunnassa 11.12.2009 aiheesta Työttö
myyseläkejärjestelmä  ja muuttuvat  intressit. 
Tutkimus  työttömyyseläkejärjestelmän  oh
jausvaikutuksen  kehityksestä  ja  sosiaalipo
liittisen roolin muutoksesta. 

Anna-Kaisa Ikonen toimi NNKY-liiton 
puheenjohtajana vuosina 2004–2009. Syys-
kuussa 2009 hänet valittiin Tampereen kau-
pungin apulaispormestariksi. 
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“Omistautumiseni Totuudelle on tuonut minut politiikan maa-

ilmaan; ja voin sanoa ilman minkäänlaista epäröintiä ja silti hyvin 

nöyränä, että ne, jotka sanovat, ettei politiikalla ole mitään tekemis-

tä uskonnon kanssa eivät tiedä, mitä uskonto tarkoittaa.” (Gandhi 

2003, 403.)

Kiinnostuin uskonnon ja politiikan suhteesta opiskeluai-
kanani. Ajattelin, että kaikkitietävältä Jumalalta, jos keltä, 
saamme parhaat vastaukset myös maailmanpolitiikan on-
gelmien ratkaisuun. Tutkin uskonnollista fundamentalismia 
eräässä esseessäni ennen kuin Bin  Laden organisoi syys-
kuun 11. päivän terrori-iskut ja lannistuin, kun näytti siltä, 
että Jumala antoi kuitenkin ihmisille ne kaikkein surullisim-
mat ideat maailman parantamiseen. Kuinka muka Hyvä Ju-
mala voisi oikeuttaa ihmisiä tekemään pahaa niin yksilöiden 
henkilökohtaisessa elämässä kuin maailmanpolitiikan suurel-
la näyttämöllä? 

Tutkimuksissani olen tullut siihen tulokseen, että yksit-
täiset ihmiset tai ryhmät käyttävät uskonnollisia rakenteita 
tai retoriikkaa hyväkseen – joko uskoen tai uskomatta sii-
hen, että kaikki tapahtuu Jumalan nimissä. Itse ajattelen, 
että ihmiset valitsevat pienemmän pahan silloin, kun heidän 
tietoisuutensa ei ole avautunut tarpeeksi näkemään hyvää 
ratkaisua tai kun he ajattelevat, ettei sen keksimiseen ole 
tarpeeksi aikaa. Tästä johtuen on tärkeää pohtia sitä, mil-
laisessa todellisuudessa uskonnot törmäävät. Voisiko olla 
mahdollista kuvitella uusi todellisuus, jossa näin ei kävisi?

Uskon, että ”jumalallinen henkisyys” – ei perinteinen us-
konnollisuus – kykenee tarjoamaan uusia välineitä konflik-
tinratkaisuun. Tämä henkisyys on edellytyksenä sielukkaan 
taiteen synnylle, miksei se siis voisi tarjota uusia, luovia väli-
neitä myös rauhan rakennukseen? 

Rauhaan hengellisen elämäntavan kautta

– 1900-luvun alussa uskottiin teollistumisen ja kaupun-
gistumisen vääjäämättä johtavan yleiseen maallistumiseen, 
väitettiinpä uskontojen suorastaan jo kuuluvanmenneisyy-
teen, kertovat uskonnon ja politiikan suhteita tutkineet pro-
fessorit Heikki Palva ja Juha Pentikäinen toimittamassaan 
teoksessa Uskonnot  maailmanpolitiikassa (1999). Kaikki, 
jotka ovat hiemankin seuranneet maailman tapahtumia, voi-
vat todeta, ettei näin ole käynyt. Uskonnot näyttelevät yhä 
merkittävää – tai jopa aikaisempaa merkittävämpää – roolia 
maailmanpolitiikassa.

Koska uskonnot ovat siis osa kansainvälistä politiikkaa, 
niin kuinka niitä ja hengellisyyttä voisi siis käyttää positiivi-
sesti hyväksi konfliktinehkäisyssä ja -ratkaisussa? Suurten us-
kontojen opetuksissa rauhaa arvostetaan. Uskonnolliset joh-
tajat ja yhteisöjen työntekijät pyrkivät yleensä edistämään 
ihmisten ja perheiden henkistä ja hengellistä rauhaa sekä 
sopusointua yhteisöissä. Suurten uskontojen edustajat toi-

mivat usein myös valtiotasolla. He yrittävät edistää rauhan 
säilymistä yhteiskunnassa, naapurimaiden kesken ja kan-
sainvälisellä tasolla. Viime vuosina myös uskontojenvälisen 
yhteistyön tarve on korostunut entisestään. 

Mitä tämä tavoiteltu rauha sitten tarkoittaa? Norjalai-
sen rauhantutkijan Johan Galtungin (2004) mukaan rauha 
on kaikenlaista väkivallattomuutta. Se tarkoittaa, ettei ole 
suoraa (fyysistä tai verbaalista), rakenteellista tai kulttuuris-
ta väkivaltaa, eikä sitä ei ole kohdistettu minkään olennon 
ruumiiseen, mieleen tai henkeen. Rauha tarkoittaa sellaista 
tilannetta, jossa konfliktit ratkaistaan luovasti ja väkivallatto-
masti. Onko olemassa – tai mahdollista kehittää – hengel-
linen elämäntapa, joka johtaa rauhaan? Näyttää siltä, että 
sekä Jeesus, Gandhi että Buddha puhuisivat yksilöstä läh-
tevän kehityksen puolesta, joka huipentuu täydelliseen nöy-
ryyteen. Voidaanko kansainvälistä politiikkaa tehdä nöyrästi, 
ja jos voidaan, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?

Todellinen ratkaisu kansainvälisiin kon!ikteihin

Todellinen ”pelastus” on uskontojen mukaan vapauden 
tila. Se on vapautumista pelosta, kärsimyksestä, vapauden 
puutteellisuuden ja riittämättömyyden tunnusta ja siksi va-
pautumista kaikista haluista, kaipauksista, ahneudesta ja ta-
kertumisesta. Se merkitsee vapautumista pakonomaisesta 
ajattelusta, kielteisyydestä ja tarpeesta ylläpitää menneisyyt-
tä ja tulevaisuutta. Mieli sanoo, että täytyy tapahtua jotakin 
tai täytyy tulla joksikin, ennen kuin voi olla vapaa ja täydel-
linen. Totuus on hengellisten lakien mukaan, että tässä ja 
nyt, aivan heti, voi olla vapaa ja täydellinen. Voisiko meidän 
maailmammekin siis olla jo tällä hetkellä täydellinen? Jos 
näin on, niin mitä tämä täydellisyys käytännössä tarkoittaa?

Gandhin visualisoima yhteiskunta vaikuttaa mielestä-
ni täydelliseltä, mutta ainakaan heti ensimmäiseksi siitä ei 
tule mieleen nykymaailma: ihanneyhteiskunnassa ihmisten 
”sydämet ovat puhtaita” eli tyhjennettyjä kaikesta muusta 
paitsi rakkaudesta (Gandhi 2003, 60) ja siellä ihmiset ”palve-
levat ilon hengessä” (Gandhi 2003, 144). Heitä ei sido yhtei-
söönsä mikään väkivaltakoneisto, vaan ”rakkauden pehmeä 
lanka” (Gandhi 2003, 183). Totuuden etsijöistä koostuva yh-
teiskunta pitäisi sisällään ”maan tomua nöyrempiä” (Gandhi 
2003, 3) kansalaisia. Haluan kuitenkin uskoa, että kaikkien 
ihmisten jatkuvan tietoisuuden kehittäminen ja ylläpitämi-
nen sekä henkisen kasvun edesauttaminen johtavat lopulta 
maailmanrauhaan. 

Johanna Maria Davies, VTM
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Henkiset lait maailmanpolitiikassa

Mihin yhteisöllisyys on kadonnut? Onko se kadonnut?  
Muistelemme kaihoten agraariyhteisön elämää erilaisine 
talkoineen, tupailtoineen ja naapuriapuineen. Kyläyhteisö 
kukoisti ja voi hyvin. Se taitaa olla auttamattomasti men-
nyttä maailmaa. Moni sortuu helposti ”kaikki oli paremmin 
ennen” – ajatteluun eikä malta tarkastella lähemmin nyky-
maailman menoa. 

Jo vähäinenkin elämänkokemus vahvistaa, että itsekes-
keisyys on yksi urbaanin ihmisen tuntomerkki. Ehkä onkin 
niin, ettei kaupunkielämä tuota samanlaista yhteisöllisyyt-
tä  kuin maaseutu. Eipä liiemmin pyydetä kattotalkoisiin tai 
perunanistutuspuuhiin! Miksi  ihmeessä ompeluseurojakaan  
ei  järjestetä  kaupunkilähiössä? Kuinka näin on päässyt käy-
mään? Asiaa on katsottava uudessa valossa. Yhteisöllisyys  
saa  nyt uudenlaisia ilmenemismuotoja. Esimerkiksi  erilaiset 
järjestöt  toimivat  tehokkaina katalysaattoreina.

Itse tunnen parhaiten NNKY:n piirissä kukoistavaa yh-
teisöllisyyttä. Erilaisiin harrastuspiireihin voi hakeutua  miel-
tymystensä mukaan. Kirjallisuudesta kiinnostuneet löytä-
vät  sielunkumppaneita lukupiireistä, jotka elävät nykyään 
todellista kukoistuskautta. Verrattomia virkistyksen lähteitä 
ovat ns. kohtaamispaikat, joissa annetaan tilaa vapaalle kes-
kustelulle, mutta myös voidaan kuunnella jonkin alan asian-
tuntijan näkemyksiä. Esimerkiksi kasvatusongelmien kanssa 
painiskelevat  saavat apua ja vertaistukea  vaikkapa Kamalat 
äidit -tyyppisistä  piireistä. Yhdessä tekeminen mahdollistuu  
luontevasti  siivous- tai leipomistalkoissa, vaikket olisikaan 
varsinainen jauhopeukalo. Askartelu- tai tuunauskerhoissa  
voit valmistaa  vaikkapa pipoja  omaksi tai ystäväsi iloksi. 
Myös myyjäisten järjestelyissä tarvitaan monenlaista osaa-
mista. Halu liikkua ja ylläpitää omaa kuntoasi  ohjaa sinut 
esimerkiksi Gospel-jumppaan, musikaalisena etsiydyt jo-
honkin  kuoroon mieltymyksesi mukaan. Mahdollisuuksia on 
runsaasti.

Kaupunkilainenkin saa naapuriapua esimerkiksi sairas-
tuessaan. Tämä ei ole mikään kaupunkilegenda.  On vain 
uskallettava pyytää  ja osattava rakentaa toimiva naapuriver-
kosto. Taloyhteisöjen syys- ja kevättalkoot ovat oiva tutustu-
miskeino naapureiden välillä. Meistä itsestämme kaikki  ra-
kentuu. On hyvä, että nyt huudetaan apuun taas  talvisodan 
henkeä, sillä yhdessä yrittämistä pidetään todella tärkeänä.

Yhteisöllisyys saa yhä uusia muotoja, etenkin nuoriso elää 
tiivistä yhteisöllisyyttä tietotekniikan mahdollistamissa ver-
koissa, niitä onkin joka lähtöön - Facebook on kova sana. 
Sinun ei tarvitse jäädä pelkästään omaan seuraasi.  Kukois-
takoon eri tavoin elävä yhteisöllisyys!

Anita Särkkä
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