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MUUTAMA SANA UUTISKIRJEESTÄ

• Kveekariuutiset ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa: touko-kesäkuussa 
ja marras-joulukuussa. Materiaali seuraavaan uutiskirjeeseen on toimitettava 
30.4. ja 31.10. mennessä sähköpostitse osoitteeseen kveekari.uutiset [at] 
gmail.com  

• Uutiskirjeen kokoaa Aino Vesanen ja avustajana toimii Jane Rose, mutta 
sisällön toimittavat Suomen kveekarit (jäsenet ja ei-jäsenet) yhdessä.

• Uutiskirjeen tekstit edustavat kirjoittajiensa henkilökohtaisia näkemyksiä – 
eivät välttämättä Suomen kveekareiden yhteistä kantaa.

TÄLLÄ HETKELLÄ ETENKIN SEURAAVANLAISTA APUA KAIVATAAN:

• Käännösapua erityisesti englannista suomeen ja toisinpäin (toimitus antaa 
tarvittaessa kääntämiseen vinkkejä sekä oikolukee tekstit).  

• Jos sinulla on Uutiskirjeeseen sopivaa kuvitusta, joka on omaa tuotantoasi tai 
muuten tekijänsä luvalla käytettävissä, tulisi se tarpeeseen!

• Jaa henkesi hedelmät meidän muiden kanssa kirjallisesti! Paitsi omat 
oivalluksesi uskoon, filosofiaan, kveekarismiin jne. liittyen, tervetulleita ovat 
myös esim. kirja- tai taide-elämysarvostelut sinua inspiroineista teoksista, 
runot, sitaatit, matkakertomukset mm. kveekaritapahtumista, 
henkilöhaastattelut jne. Kaikki materiaali on kovin tervetullutta, sillä ilman sitä 
meillä ei ole uutiskirjettä julkaistavaksi!

NÅGRA ORD OM NYHETSBREVET

*Kväkarnyheter  utkommer minst två gånger i året; i maj-juni och november-de
cember. Material till följande nyhetsblad  måste e-postas senast 30.04 och 
31.10 till adressen kveekari.uutiset [at] gmail.com.

*Det är Aino Vesanen som med hjälp av Jane Rose sammanställer nyhetsbrevet, 
men innehållet skapas av kväkarna i Finland, av både medlemmar och icke-
medlemmar, alla tillsammans.
 Nyhetsbrevets texter representerar skribenternas personliga åsikter, och be
höver inte överensstämma med vad det finländska kväksarsamfundet anser.

*För närvarande saknas det hjälp med följande uppgifter: *Översättningshjälp, 
speciellt från engelska till finska och tvärtom. Redaktionen kan vid behov ge 
råd vid översättningen och korrekturläsa texten. 

*Ifall du har lämpligt bildmaterial, som du själv har åstadkommit eller har fått 
rättighet till av producenten, och som passar till nyhetsbrevet, så tas det emot 
med tacksamhet.

*Dela med dig av dina andliga erfarenheter skriftligen. Utom dina egna tankar 
om religion, filosofi, kväkardom m.m är också bok- eller konstupplevelser som 
har inspirerat dig välkomna. Annat av intresse är dikter, citat, reseskildringar 
från olika kväkarevenemang, intervjuer m.m. som kan väcka tankar och diskus
sion. Allt material är mycket välkommet, för utan texter kan vi inte publicera 
något nyhetsbrev!
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ABOUT THE NEWSLETTER

• Quaker Newsletter comes out a minimum of twice a year: in May-June and in 
November-December. The material for the next Newsletter should be sent to 
the editors ( kveekari.uutiset [at] gmail.com  ) by 30th April and 31st October

• Aino Vesanen is responsible for the collecting and editing of the Newsletter, 
with the assistance of Jane Rose, but the material for it is created by Friends 
and friends of Friends in Finland communally.

• The contents of the writings in the Newsletter represent the personal views of 
their authors, and not necessarily any common stance of the Quakers in 
Finland.

THE KIND OF HELP NEEDED THE MOST AT THE MOMENT:

• Translation help En-Fin/ Fin-En (advice is available from the editors and they 
will proofread the translated texts). Additional translation help between 
Swedish and Fin/Eng would also be warmly welcomed!

• If you happen to have pictures suitable for the Newsletter use, either of your 
own or otherwise available for use with the permission of their creator, we 
would  be happy to receive them.  

• Ideas for other material: reviews of books or other pieces of art that inspired 
you, poems, quotes, travel accounts i.e. From Quaker events, interviews, 
photos, drawings, reflections on a subject..

All types of material is very welcome, for without it we won't have a 
Newsletter!

Puujättiläinen Woodbrookessa
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                   Gradually light

     

melts ice

   
                                                                                           

revealing hidden energy
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Kveekarikodin myynti 

Suomen kveekarit saivat huomattavan rahalahjoituksen Ruotsin Kveekarien 
vuosikokoukselta siinä vaiheessa, kun Suomeen perustettiin oma vuosikokous 
ja irrottauduimme Ruotsin vuosikokouksen alaisuudesta. Rahoilla ostettiin 
Helsingistä Vaasankadulta asunto, joka toimi pitkään kokoustilana ja jossa sekä 
ulkomaiset vieraamme että muualla Suomessa asuvat Ystävät yöpyivät 
pääkaupunkiseudulla vieraillessaan. 

Viime vuosina Vaasankadun kveekarikoti on ollut vuokrattuna ja vuokratulot 
ovat mahdollistaneet seuran talouden pysymisen kohtuullisissa kantimissa. 
Asunnossa on ollut tarvetta remonttiin jo pitemmän aikaa ja nyt koko taloon on 
tulossa putkiremontti. Vaasankadun kohtalosta on keskusteltu Suomen 
kveekarien parissa pitkään sekä epävirallisissa yhteyksissä että 
työhartauskokouksissa. Monelle jäsenelle Vaasankadun kveekarikoti on 
symboloinut kveekarien tukikohtaa Suomessa ja asunnon historiaan liittyy 
monia tärkeitä tapahtumia, ekumeenisia kokouksia, keskusteluiltoja ja ennen 
kaikkea hartauskokouksia. Paikka oli erityisen tärkeä niin kauan kuin Suomessa 
olivat säännölliset viikoittain järjestetyt hartauskokoukset vain Helsingissä ja 
Tammisaaressa. Muutaman viime vuoden ajan Helsingin ryhmä on kokoontunut 
kaupungin keskustassa Kepan tiloissa ja kveekarikoti ei ole ollut enää 
kokouskäytössä. 

Lokakuussa 2013 työhartauskokous järjestettiin Janakkalassa ja asialistalla oli 
Vaasankadun kveekarikodin myynti. Asunnon myyntiin tai sen pitämiseen 
edelleen vuokrattuna liittyvien asioiden selvittämiseen oli valittu työryhmä, 
jossa oli edustajia kaikista aktiivisista hartausryhmistä; Helsingistä, 
Tampereelta ja Pohjois-Suomesta. Asunnon myymiseen tai pitämiseen liittyvien 
näkökohtien yhteydessä pohdittiin myös, miten haluamme kehittää 
toimintaamme ja mitä taloudellisia resursseja mahdollinen myynti vapauttaisi; 
toisaalta voisiko asunnon remontoiminen ja vuokralle antaminen tuoda 
säännöllisiä tuloja seurallemme.  

Työryhmä esitteli selvitystään työhartauskokoukselle Janakkalassa. Kokouksen 
henki oli, että haluamme kehittää toimintaamme ja suunnata varoja myös 
kveekarien työn tukemiseen kansainvälisesti, erilaisiin avustusprojekteihin ja 
myös EMESin työhön. Keskustelussa nousivat esille myös sellaiset seikat kuin 
matka-avustukset, joita Suomen vuosikokous on voinut myöntää erittäin 
niukasti. Tulevan toiminnan suunnittelu ja Vaasankadun kveekarikodin myynti 
tai säilyttäminen liittyvät sikäli yhteen, että seuramme jäsenistö ei ole 
osoittanut aktiivisuutta taloudellisen avustuksen antamisessa seuralle, 
emmekä toisaalta näe oikeaksi, että osallistuminen toimintaan riippuisi 
yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteesta. Jotta 
voimme kehittää toimintaamme esimerkiksi kutsumalla ulkomaisia vieraita 
vetämään työpajoja vuosikokousten yhteydessä tai erillisissä tapaamisissa, 
tarvitsemme käyttövaroja. 
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Kveekarikoti päätettiin myydä. Kaikki jäsenet eivät varmastikaan tunteneet 
sisimmässään, että päätös oli oikea tai jotkut olisivat ehkä halunneet odottaa 
vielä jonkin aikaa ennen myyntipäätöksen tekemistä. Kokouksen yhteinen 
henki kuitenkin oli, että haluamme siirtyä uuteen vaiheeseen, suunnitella 
toimintaamme eteenpäin. Myynnistä saadut varat päätettiin sijoittaa eettisesti 
kestävällä tavalla pankin asiantuntijoita kuunnellen. Pääomaa ei hukata, mutta 
tuottoa halutaan irrottaa seuran toimintaan. Kokouksen yhteydessä todettiin, 
että monet uusista jäsenistämme eivät tunne Suomen kveekarien historiaa, 
monille Vaasankadun kveekarikoti ei merkitse henkilökohtaisella tasolla mitään. 
Historian kirjaaminen koettiin tärkeäksi ja sen kokoaminen päätettiin aloittaa. 

Alkuvuodesta 2014 tullaan järjestämään erillinen ylimääräinen työkokous, jossa 
käsitellään yksinomaan kveekarikodista saatujen varojen sijoittamista. 

Toivon mukaan kaikki Vaasankadun kveekarikodin kohtalosta ja Suomen 
vuosikokouksen tulevasta toiminnasta kiinnostusta ja huolta kantavat Ystävät 
osallistuvat tulevaan kokoukseen, jonka kutsu tulee hyvissä ajoin. Asioihin voi 
vaikuttaa mukana olemalla ja jokaisen panos on tärkeä. 

Jaana Erkkilä
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 Woodbrooken puutarhassa/ In Woodbrooke's garden  Kuva: Aino Vesanen

 Liite 5.10.2013 työhartauskokouksen pöytäkirjaan

Ystävien uskonnollinen seura Kveekarit

Jane Rose: A Quaker business meeting for worship can be Spirit-lead and 
Spirit-filled. It can be an adventure in trust of each other and of God speaking 
through each individual present, whether ministry is in the form of words or 
silent upholding. Such a gathered meeting is able to contain both strong 
emotion and tender caring.

I experienced all of the above when we spent 3 separate sessions over two 
days in Janakkala discussing what we as trustees should do about our Quaker 
flat in Vaasankatu. When the decision to sell was made it came with natural 
clarity to all present, with the absolute faith that we had arrived at the decision 
in Love and with Blessing.
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I am grateful for our centering, the discipline of our silent waiting and the faith 
of all of us that our individual and group light would be supported by the Light 
of the Spirit which is ever-present and beyond words.

♦

Maija Mäkelä: Olimme todistamassa syntymän IHMETTÄ. Tuli sellainen tunne, 
että olemme lujittuneet yhteisönä.

♦

Leena Lampela: Olen iloisella ja valoisalla mielellä muistellut syyskokoustamme 
ja viikonloppuamme Rantalahdessa. Meillä oli todella Valo muassamme. 
Vaikeiden asioiden pohtiminen todelliseen kveekarityyliin, antoi hyvän 
kokemuksen siitä, että me Suomessa olemme hyvä pieni kveekariyhteisö.Sain 
toimia kokouksessa "kaitsijana" yhdessä Jane Rosen kanssa, joka oli "elder". 
Kaitsija-sana pitää sisällään sen, kuinka koin oman hyvän roolini Rantalahdessa. 
En ollut ollut varsinaisesti järjestämässä kokousta, mutta sain tuossa roolissani 
luvan pitää omalta osaltani huolta asioiden sujuvuudesta ja myös Ystävien 
hyvinvoinnista. Tunsin olevani erityisesti siunattu, kun sain antaa toisten 
palvelukseen sen, minkä koen omassa itsessäni hyvänä ja rakentavana. Kiitos 
kaikille!

♦

Eeva-Liisa Niinioja: Kokouskokemukseni oli voimakas. Kun pidin/pidimme asioita valossa 
emmekä ryhtyneet ongelmia heti ratkomaan, se tuntui vaativan voimaa, siis että jaksoi odottaa 
ongelman valottumista kaikilta puoliltaan. Olo oli kokouksen jälkeen väsynyt mutta onnellinen.

Ari Kurlin: Viikonloppu toimi ystävyyden ja yhteisön vahvistajana. Tärkeimpänä 
itselleni jäi käteen tutustumista paremmin jo aiemmin tuttuihin sekä minulle 
uusiin ystäviin. Yhdessäolo ja yhteinen aika tuo esiin yhteisön, arvostuksen, 

rauhan ja luottamuksen myös päätöksenteossa. Näitä asioita viikonloppu 
ennen kaikkea opetti.

♦

Aino Vesanen: Minulla oli takanani varsinainen kveekariviikko, sillä olin ollut 
edellisenä viikonloppuna Woodbrooken kurssikeskuksessa Iso-Britanniassa ja 
senkin jälkeen ajatellut näitä asioita paljon, ja monia oivalluksia ja ideoitakin oli 
noussut mieleeni. Edellisenä iltana kuitenkin iski jonkinlainen ahdistus. Kun 
istuin sen kanssa alas, huomasin sen olevan pelkoa siitä, että liideltyäni viikon 
”pilvissä” joutuisin kohta pettymään. Oli siis tärkeää viimeistään matkalla 
kokoukseen karistaa kaikki ennakko-odotukset harteilta, jättää omat 
ajatusrakennelmani omaan arvoonsa ja sanoa vain: ”Tapahtukoon sinun 
tahtosi”. Kveekarikokoukseen kun ei mennä valmiiden saarnojen ja agendojen 
kanssa, vaan mieli ja sydän avoinna toisillemme ja Jumalalle. Kun tapasin 
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perillä toiset Ystävät, tulin muistutetuksi taas, etten suinkaan ollut ajatuksineni 
ja toiveineni yksin. Monella muullakin oli voimakas toive toteuttaa kokous 
hyviä, tarkoituksenmukaisia kveekarikäytäntöjä noudattaen. Oli mahtavaa, että 
kahden hengen kirjuritiimiämme oli tukemassa kaksi kaitsijaa, joiden kanssa 
hiljennyimme hetkeksi molempina päivinä ennen työkokousta. Se teki todella 
hyvää. Kokous yllätti luultavasti meidät kaikki. Pessimismin, pelon, surun ja 
suuttumuksen hetkinäkin pidimme toisiamme Valossa, ja uskalsimme ottaa 
aikalisää hiljentymiselle pitkästä asialistasta huolimatta. Ryhmämme ei ollut 
”vain yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki”, vaan kannoimme yhdessä niitä, jotka 
kulloinkin tarvitsivat eniten tukea. Huomasimme myös käytännössä, kuinka 
tärkeää kipeätkin tunteet ja huolet on tuoda esiin, jotta niitä voidaan yhdessä 
käsitellä. Välillä taas Hengen liikkeen aisti siinä, kuinka kerrankin innostuimme 
unelmoimaan ja visioimaan valoisaa yhteistä tulevaisuutta (sen sijaan, että 
olisimme vain otsa kurtussa runnoneet asialistaa läpi)! Jätimme aikasyistä 
ohjelmasta pois mm. kaitsijuuden Suomen vuosikokouksessa (mikä harmitti 
minua erityisesti), ehdotuksen Suomen kveekareiden Faith& Practice (”Usko ja 
käytäntö”) –teoksen kokoamisesta, sekä Experiment with Light- meditaation. 
Kun saimme lopulta tehtyä suuren ja rohkeutta vaativan päätöksen 
Vaasankadun huoneiston myymisestä, samalla ottaen huomioon myös asiaan 
liittyneet tunteet ja huolet, saattoi kuitenkin jälkikäteen huomata, kuinka sekä 
erityinen että jaettu kaitsijuus oli toteutunut hienosti sekä kokouksessamme 
että näkyi myös suunnitelmissamme; kuinka elimme juuri nyt uskoamme 
todeksi käytännön tasolla ja kuinka koko työkokous oli ollut todellinen 
”valoeksperimentti”.

Bilaga 5.10.2013 till protokollet från arbetsandaktsmötet: 

 Vännernas religiösa samfund Kväkarna.

Jane Rose: Ett Kväkarandaktsmöte för beslut kan vara lett av Anden och fyllt av 
Anden. Det kan vara ett äventyr där man litar på varandra och Gud talar 
genom varje närvarande individ, oberoende av om budskapet förmedlas med 
ord eller tyst stöd. Ett sådant samlat möte kan innehålla både starka känslor 
och kärleksfull omtanke.

Jag upplevde allt av det ovan nämnda när vi var med om tre olika möten under 
två dagar i Janakkala och diskuterade var vi som förvaltare skulle göra med vår 
Kväkarlägenhet på Vasagatan. När beslutet togs att sälja den kom det med 
naturlig klarhet till alla närvarande, i absolut tro att vi hade kommit till beslutet 
i kärlek och med välsignelse.

9



Jag är tacksam för vår koncentration, disciplinen i vår tysta väntan och för att vi 
alla kände tillit till att vårt individuella och gruppens inre ljus skulle få stöd av 
Andens ljus som alltid är närvarande  bortom orden.

.

Maija Mäkelä: Vi bevittnade födelsens UNDER. Vi fick en känsla av att vi hade 
stärkts som samfund.

.

Leena Lampela: Jag har i glad och ljus sinnesstämning kommit ihåg vårt 
höstmöte och veckoslutet i Rantalahti. Vi hade verkligen Ljuset bland oss. 
Resonemanget om svåra saker i riktig kväkarstil, gav en god upplevelse av att 
vi i Finland är ett bra litet kväkarsamfund. Jag fick under mötet fungera som 
"beskyddare" tillsammans med Jane Rose, som var "elder". Ordet beskyddare 
innefattar hur jag upplevde min egen goda roll i Rantalahti. Jag var inte 
egentligen med om att organisera mötet, men jag fick i den rollen tillåtelse att 
för min del sköta om att saker löpte smidigt och att Vännerna mådde bra.  Jag 
kände mig särskilt välsignad  när jag fick stå till tjänst för andra med det som 
jag i mitt inre upplever att är bra och uppbyggligt. Tack alla!

.

Eeva-Liisa Niinioja: Min upplevelse av mötet var stark. När jag/vi höll frågor i 
ljuset och inte genast började lösa problemen, krävde det styrka, alltså att orka 
vänta på att problemet skulle exponeras från alla sidor. Man kände sig trött 
men lycklig efter mötet.

.

Ari Kurlin: Veckoslutet förstärkte vänskapen och gemenskapen. Den viktigaste 
behållningen för mig blev  att bättre lära känna redan tidigare bekanta och för 
mig nya vänner. Samvaron och den gemensamma tiden tar fram 
gemenskapen, aktningen, lugnet och tilliten också i beslutsfattandet. Främst 
det här lärde mig veckoslutet. 

Aino Vesanen: Jag hade en riktig kväkarvecka bakom mig för jag var 
föregående veckoslut på Woodbrook kurscentum i Storbritannien och hade 
sedan dess tänkt mycket på de här sakerna och många insikter och också idéer 
hade dykt upp i mina tankar. Kvällen före drabbades jag dock avv något slags 
ångest. När jag satte mig ner med den märkte jag att det var en rädsla för att 
jag snart skulle bli besviken efter att en vecka ha "svävat bland molnen". Det 
var alltså viktigt att senast under resan till mötet skaka av mig alla 
förhandsförväntningar, lämna mina egna tankekonstruktioner därhän och bara 
säga: "Ske din vilja". 
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Till ett kväkarmöte går man inte med färdiga predikningar och agendor, utan 
med ett sinne och hjärta öppet för varandra och Gud. När jag väl framme 
träffade de andra Vännerna, blev jag åter påmind om att jag alls inte var 
ensam med mina tankar och mina förhoppningar. Många andra hade en stark 
önskan att mötet skulle genomföras enligt god, ändamålsenlig kväkarpraxis. 
Det var fantastiskt att vårt team med två protokollförare fick stöd av två 
beskyddare, tillsammans med vilka vi tystnade en stund inför arbetsmötet 
vardera dagen. Det gjorde verkligen gott.

Mötet överraskade antagligen oss alla. Också under stunder av pessimism, 
rädsla och till och med ilska höll vi varandra i Ljuset och vi vågade ta extra tid 
för tystnad trots den långa ärendelistan. Vår grupp var inte "bara så stark som 
dess svagaste länk", utan vi bar tillsammans dem som för tillfället behövde 
mest stöd. 

Vi märkte också i praktiken, hur viktigt det är att också släppa fram svåra 
känslor och oro, för att de ska kunna hanteras tillsammans. Ibland anades 
Andens närvaro i att vi för en gångs skull blev ivriga att frammana drömmar 
och visioner om en ljus gemensam framtid (i stället för att vi bara med rynkade 
pannor hade pressat på genom ärendelistan)!

Av tidsskäl lämnade vi från programmet bort t.ex. frågan om ombud vid 
Finlands årsmöte (vilket förargade särskilt mig), förslaget att sammanställa en 
Faith & Practice (”Tro och livsåskådning”) för Finlands kväkare, samt 
meditationen Experiment with Light. När vi till slut fattade ett stort beslut som 
krävde mod.

Pöytäkirja

Suomen vuosikokouksen työhartauskokous sisältäen Ystävien Uskonnollinen 
Seura Kveekarit ry:n syyskokouksen: 5.10.2013 Janakkalan Rantalahdessa
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1. Kokous avattiin 15 minuutin hartaudella klo 12.40

2. Läsnäolijat:  Eivor Aspholm-Lindqvist (5.10), Jaana Erkkilä, Ari Kurlin, Leena 
Lampela, Pirkko Lehto, Maija Mäkelä, Matti Mäkelä, Eeva-Liisa Niinioja, Sakari 
Oksanen, Antti Pelkola, Ville-Pekka Pulkkinen, Jane Rose, Susanne Salin, Aino 
Vesanen ja Erja Villanen

Terveisiä lähettivät: Antti Alhonsaari, James Haines, Ulla Krekola, Paavo 
Lounela, Päivi Piekka, Synnöve Rikberg, Kimmo Wilska, Heino Väisänen, Paavo 
Erkkilä, koko Tampereen hartausryhmä sekä Marisa Johnson ja koko EMES:n 
hallitus.  

3. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Kokouskutsu oli lähetetty yli kaksi viikkoa ennen kokousta.

4.Leena Lampelan ja Jane Rosen hyväksyttiin toimivan Vanhimpina koko 
viikonlopun ajan. Maija Mäkelä hyväksyttiin kokouksen kirjuriksi ja Aino 
Vesanen apulaiskirjuriksi.

5. Päätettiin kveekariperinteen mukaisesti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja 
pykälä kerrallaan kokouksen aikana.

6. Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksessa ehdotetuin täydennyksin. 
(Täydennetty esityslista liitteenä)

7. Keskusteltiin Vaasankadun kiinteistön kohtalosta asiaa selvittäneen 
työryhmän raportin perusteella (selvityksen tiivistelmä liitteenä). Keskusteltiin 
laajasti vuosikokouksen toiminnan tavoitteista ja taloudellisten sekä henkisten 
voimavarojen käytöstä, ja todettiin että halutaan ne paremmin käyttöön. 
Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavana aamuna.

8. Kuulimme nimitystoimikunnan raportin. Toimikunnan esityksen perusteella 
nimettiin hallituksen jäseniksi Jaana Erkkilä (2014-16) kirjuriksi sekä muiksi 
jäseniksi Erja Villanen (toimikausi 2014), Leena Lampela (toimikausi 2014-15), 
Ari Kurlin (toimikausi 2014-15) , Ville-Pekka Pulkkinen ( toimikausi 2014-15) ja 
Maija Mäkelä (toimikausi 2014). Hallitukseen tulee myös uutena Sakari 
Oksanen (toimikausi 2014-16) tiedotusvastaavaksi. Erja Villanen jatkaa vuoden 
2014 loppuun saakka kassanhoitajana, sen jälkeen tehtävään siirtyy Ari Kurlin.

Päätettiin tarkastaa jokaisen hallituksen jäsenen kohdalla, minä vuonna kunkin 
heistä hallituksessa palvelun enimmäisaika täyttyy, ja kirjata asia tähän 
pöytäkirjaan myöhemmin sekä myös erilliseen dokumenttiin, joka toimitetaan 
nimitystoimikunnalle.

9. Hyväksyimme Ari Kurlinin Suomen Vuosikokouksen jäseneksi kuultuamme 
hänelle nimettyjen vierailijoiden lausunnot hänen jäsenhakemuksestaan.
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Hyväksyimme Ville-Pekka Pulkkisen Suomen Vuosikokouksen jäseneksi 
kuultuamme hänelle nimettyjen vierailijoiden lausunnot hänen 
jäsenhakemuksestaan. 

Hyväksyimme Päivi Piekan Suomen Vuosikokouksen jäseneksi kuultuamme 
hänelle nimettyjen vierailijoiden lausunnot hänen jäsenhakemuksestaan.

Käytiin keskustelua yleisistä jäseneksi ottamisen periaatteista sekä uusien 
osallistujien ja jäsenten vastuullisiin palvelutehtäviin valitsemisesta. Jäsenten 
on käytettävä tässä harkintaa, ja heillä on ensisijainen vastuu 
palvelutehtävistä.

10. Keskusteltiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta. Hyväksytty 
toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

Toivomme voivamme lisätä yhteistä toimintaa. 

Pyritään pitämään kesätapahtuma Pohjois-Suomessa juhannusta edeltävänä 
viikonloppuna.

Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa kesällä 2014 nuorille suunnattu 
kveekarivaellus pohjoismaissa. Aino Vesanen on ollut asiasta yhteydessä 
norjalaisiin kveekareihin ja toimii yhteyshenkilönä tapahtuman järjestämisestä 
ja siihen osallistumisesta kiinnostuneille. 

Kokous päättyi lauantain osalta klo 17.30. Kokous jatkui su 6.10. klo 9.00.

11. Ensi vuoden talousarvio

Päätettiin tästä lähtien merkitä tilikarttaan sekä jäsenten että muiden 
tukijoiden lahjoitukset saman lahjoitukset- otsikon alle.

Päätettiin lisätä matka-avustusten määrää ensi vuodelle seuraavasti:
Ekumeenisen neuvoston kokoukset 400

Yleiset matkakulut 1000 

Nuorison matkakulut 500

Rohkaistaan matkustavia kveekareita kompensoimaan matkustamisen 
ilmastovaikutuksia erilaisten asiaan erikoistuneiden järjestöjen kautta 
omantunnon mukaan.
Päätettiin korottaa EMES:in vuosimaksua kolmeensataan (300) euroon.

12. Päätettiin hyväksyä Maija Mäkelän osallistumisavustushakemus 
Ekumeenisen neuvoston kokoukseen, 400 euroa.

13. Kuulimme Terho Huuskon kiitokset ja raportin kesätapahtumasta, johon hän 
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osallistui Suomen Vuosikokouksen tukemana Iso-Britanniassa.

14. Päätettiin pitää kevätkokous Tampereella 29.3.
Kesätapahtuma pidetään Pohjois-Suomessa 13.-15.6. Pohjois-Suomen ystävät 
ovat vastuussa tapahtuman käytännön järjestelyistä.
Ensi vuoden syyskokous päätettiin pitää 17.-19.10. Paikka selvitetään 
myöhemmin.

15. Palattiin käsittelemään Vaasankadun asunto-osakkeen kohtaloa. 

Välissä pidettiin tauko hiljaiselle hartaudelle ja lounaalle klo 
11.15-12.30

Päätettiin myydä Vaasankadun asunto-osake ja sijoittaa varat eettisesti 
asiantuntijoiden avulla.
Valtuutettiin Maija Mäkelä ja Antti Pelkola hoitamaan myynnin käytännön 
järjestelyt, Sakari Oksasen tuella.
Päätettiin aloittaa Suomen vuosikokouksen historiikin kokoamistyö, joka 
sisältää Vaasankadun kveekarikodin historian. Leena Lampela aloittaa 
haastatteluin ja Jaana Erkkilä lupautui mukaan työryhmään. Asian käsittelyä 
jatketaan kevätkokouksessa.

Päätettiin kokous klo 13.00
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Kuva: Jaana Erkkilä

KUKA ON KUKA Ystävien Uskonnollisessa seurassa vuonna 2014

Kirjuri: Jaana Erkkilä  jaanaerkkilaja [at] gmail.com   puh. 050 5349701

Kassanhoitaja: Erja Villanen 

Tiedotusvastaava: Sakari Oksanen sakarioksanen [at] hotmail.com 

Muut hallituksen jäsenet:

Ari Kurlin: ari.kurlin [at] gmail.com 

Leena Lampela: lampelanleena [at] gmail.com , puh. 044-518 8267

Maija Mäkelä: puh. 050 6916236

Ville-Pekka Pulkkinen 

Kveekariuutiset: Aino Vesanen kveekari.uutiset [at] gmail.com  ja Jane Rose 
jane.rose139 [at] gmail.com , kääntäjätiimissä lisäksi Gunvor Norrgrann, Carin 
Wisckström, Eivor Aspholm-Lindqvist  Kimmo Wilska ja Maija Mäkelä
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The editors are very grateful for the work done by all the translators to support 
and enrich our newsletter

  

FWCC Philippines Appeal: Support for the long term

The Friends World Committee for Consultation (FWCC) has launched an appeal 
for funds in the wake of the earthquake and typhoon that have struck the 
Philippines in recent days. The epicentre of the earthquake was on the island of 
Bohol where there is a small group of un-programmed Quakers. The typhoon 
has made their recovery even more difficult. Many members of the Friends 
Evangelical Yearly Meeting, which is affiliated with Evangelical Friends Church-
Eastern Region, live in the direct path of Typhoon Haiyan and we have all seen 
the devastation they suffered.
There are already many resources being deployed to help in the immediate re
lief work. The intention of this appeal is to raise funds that Friends on the 
ground can use for the humanitarian relief and rebuilding work that will be 
needed in the long term. As Boni Quirog, a member of the Quaker group in Bo
hol, writes:

Our provincial and national governments did work together quickly and vigor
ously (and still continue to do so)to respond to the situation and have provided 
enough relief goods for all who needed them. Many private groups have also 
done their share of helping, along with hundreds of other civil society organiza
tions, government agencies, business entities, generous families and individu
als. But the road to a sustainable recovery is yet to begin.
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It is clear that it will take a long time for the Philippines to recover. The scale of 
the rebuilding work is almost unimaginable, and people will need food and shel
ter for a long time, as well as help rebuilding. In some areas the work will be 
very challenging. Crisanto Dela Cruz, Senior Pastor at the Philippines Friends 
Church, writes: 

Please pray for the safety of our brethren in these areas, especially in Danao II 
high up the mountain where most members of Higher Ground Friends Church 
reside. Most of the houses of our members there are made of light materials 
mostly nipa or bamboo huts. There are no motorized vehicles that reach the 
area and it is accessible only by foot. 
 
Friends need our prayers but also our practical support as they face a difficult 
period. As Marj Angelot, a member of the Bohol group, writes: 

We are trying to be strong as new faults are being discovered, sink holes have 
been seen, caves have been found, shorelines have been stretched. We can’t 
help but feel frightened at times but are still thankful for each day. I know it will  
take time to recover and to heal but we will get there, I'm hopeful. Your 
thoughts and prayers mean a lot to us, especially in times like these.

The World Office of FWCC is collecting funds which will be distributed directly to 
Quakers in the Philippines. Money donated to this appeal will be used by 
Friends on the ground to help those in their community and others face the 
enormous challenges ahead. 

Please give as generously as you can. You can donate online at www.fwcc
world.org/pappeal.html or by post to FWCC, 173 Euston Road, NW1 2AX, 
marked for the Philippines (UK donors can include a Gift Aid declaration). 
Donors in the USA who wish their donations to be tax-deductible can visit 
www.fwccamericas.org/donate or send donations, marked for the Philippines, to 
FWCC, 1506 Race Street, Philadelphia, PA 19102.
We are very grateful for your contribution.
Gretchen Castle,  Ronis Chapman
FWCC General Secretary FWCC Asia-West Pacific Secretary

Hei Tallinnan hartausryhmältä

Meillä oli 1.-3. marraskuuta Woodbrookessa ihana viikonlopputapahtuma, joka 
oli tarkoitettu eurooppalaisille erillään oleville tai  pienien ja hajallaan asuvien 
ryhmien ystäville.  Meillä oli mahdollisuus jakaa kokemuksia siitä, mitä on olla 
pienessä, hajallaan asuvassa ja eristetyssä kveekariyhteydessä.  Miten pysyä 
hengissä, kun on vain vähän tai ei ollenkaan mahdollisuuksia tavata 
kasvotusten toisten Ystävien kanssa?  Kuinka voimme auttaa täyttämään 
hengellisen yhteisön tarpeemme?  Miten voimme eri tavoin tukea toinen 
toistamme?

Tallinnan hartausryhmämme sai toivottaa tervetulleeksi uuden osanottajan.  
Hän oli löytänyt meidät facebookista.  Syyskuussa vietimme YK:n rauhanpäivää 
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pelaten erityistä Peace-Gameksi (rauhanpeliksi) nimitettyä peliä muiden 
järjestöjen kanssa.  Loppuvuodesta yritämme rekisteröityä virallisesti 
Uskonnollisten asioiden osastoon, jolloin saamme täydet oikeudet toimia 
avoimesti järjestönä.

Tavatessamme Tallinnassa puhuimme yhteistyöstä.  Nyt on sille hyvä aika.  Julia 
Ryberg ja Marisa Johnson uskovat myös, että meidän on naapureina tehtävä 
yhteistyötä ja autettava toisiamme.

Kirjoittakaa tai soittakaa minulle, kun teille sopii keskustella yhteisistä 
suunnitelmista.

 

Hei from Tallinn Worship Group

We had a lovely weekend at Woodbrooke 1-3 November for European Friends 
who are isolated or members of tiny and dispersed groups event. That event 
gave us an opportunity to share Friends’ experiences of being in small, 
dispersed and isolated Quaker contexts. Also, how do we 'survive' as Quakers 
when we have little or no opportunity to meet face-to-face with other Friends? 
How can we help meet our needs for spiritual community? How might we 
support each other in various ways? 

Our worship group in Tallinn were blessed to welcome a new member. She 
discovered us on the FaceBook.  In September we celebrated UN Peace Day 
with a special game called Peace-Game together with other NGO-s. By the end 
of the year we are trying to register officially under Religious Affairs 
Department which gives us full rights to act openly as an organization.

Our last meeting in Tallinn we were talked about some co-operation work, Now 
it is a good time for this. Julia Ryberg and Marisa Johnson are also 
confident that we must work together as neighbors and help each other.

Please write or call me when is convenient time for you to talk about our 
mutual plans. 
Warm greetings to all of you

Roland Rand
+372 56 239 479
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Epistle from the First International Gathering of the Experiment with 
Light (EWL):
 held at Woodbrooke on the 27th – 29th September 2013

Greetings to all Friends everywhere.

‘How far, how deep, how wide can you go this weekend?’ was the question Rex 
Ambler asked us to consider as seventy-one of us from the UK, Palestine, Fin
land, Russia, South Africa, Austria, Canada, Sweden, Norway and the USA gath
ered in the Cadbury room. ‘If we are to deepen our meditation,’ he went on, 
‘we need to risk facing unpalatable facts about ourselves and risk speaking 
about this with our group, not get stuck at a comfortable level which we feel 
safe sharing with others.

‘How wide can we go? A group of non-religious friends trying the Experiment 
said they were happy with the words “the Spirit within you”.

‘How far can we go? A woman in a Muslim grokaverit sanoikin mua Väinöksiup 
who had started doing the Experiment with Light said that as a result of taking 
part she was able to cry for the first time for her son who had disappeared.

‘We can take the Experiment with Light farther, deeper and wider. That is our 
challenge.’

On Saturday after a meditation together and a sharing in small groups – and of 
course a break for coffee and hot chocolate… we came together to share our 
experiences with Experiment with Light that morning, in our groups at home or 
on our own. These were some of them:

‘The words of George Fox, “Come in to the new world”, came to me with depth. 
And with it a feeling of immense gratitude. We must try to keep the freshness 
of “a new world”. ’kaverit sanoikin mua Väinöksi

‘This is the first time I’ve done Experiment with Light. I’ve searched many 
places for a profound experience like this. The phrase, “Why do you hide your 
Light under a bushel?” comes to mind.’

‘I offer EWL to those who are not Quakers. I always feel anxious wondering if 
it’s going to work. But there is always someone who experiences something 
profound. It is an exercise in faith – faith in the process, but even more so, faith 
in the Light.’

‘Two words come to mind, trust and perseverance. Trust, that this experiment 
has been tested and is on-going. Perseverance, in that it’s not easy; we need to 
keep working at it, not just accept we’ve found a nice easy form of meditation.’

‘Waiting without expectation for the Light to reveal itself requires the ego to 
step
aside.’

‘It is open to seemingly absurd coincidences. In my meditation I had an image 
of
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myself stuck on an electro magnet. The best solution is to turn off the power, I 
thought.
At that moment a Friend got up and switched off the light…’

‘My experience of EWL fills me with joy. Will it last? Then I think, it’s like couch 
grass, the kind you can’t get rid of; it’ll be here when I’m gone. The Experiment 
with Light will spread – within my own life, within my own meeting, within the 
world.’
‘It is important to allow our body to experience our feelings.’

‘EWL is for everyone. I introduced it to a non-Quaker friend when we were sit
ting under a tree. She loved it, and wanted to pass it on to others. We need to 
experiment with EWL!’

In the afternoon we had a Meditation on the World. We connected deeply with 
the problems – the suffering and conflicts - in the world, yet we could also see 
hope, and as a result ended with renewed will to act in the various ways we 
were led, as well as collectively. There was also optimism based on the concept 
that the world is a self-renewing organism and that balance can be regained, 
(Gaia principle). The shared entertainment in the evening was the best we 
have ever experienced. Songs, dance, games, music and poems were enjoyed 
by all. It showed the Light and
beauty that we all have to offer. 

We invite Friends everywhere to see how far, deep and wide they can take the 
Experiment with Light.

Runsautta ja voimaantumista kansainvälisessä EwL- tapaamisessa

Kiitos Suomen vuosikokouksen ja tapahtuman oman matkakassan tuen, sain 
onnekseni viettää syyskuun viimeisen viikonlopun kveekarien perinteikkäässä 
kurssikeskuksessa Woodbrookessa kansainvälisessä valomeditaatiokokouksessa 
(tarkemmin Experiment with Light- meditaatiosta kirjoitin viime Uutiskirjeessä).
Pelkästään Woodbrookeen pääsy ensimmäistä kertaa oli luksusta: Suuri 
puutarha valtavine puineen ja luonnontilaisine alueineen oli kerrassaan upea, 
ruoka mahdottoman hyvää ja runsasta ja Woodbrooken kirjasto lukuhermoja 
hivelevä. Onneksi sain viettää keskuksessa hieman ylimääräistä aikaa ennen ja 
jälkeen tapahtuman - nautin joka hetkestä täysin siemauksin!

Tapahtuman sisällöstä voitte lukea lisää alla olevasta epistolasta. 

Itselleni tärkeimpiin hetkiin kuului retki puutarhaan Woodbrooken puutarhurin 
Steve Lockin opastuksella. Hänestä suorastaan säteili yhteys ja rakkaus 
hoitamaansa maahan ja luontoon jo ennen kun hän sanoi mitään. Kun hän 
puhui meille siitä, miten paljon vaikkapa puilta voi oppia, tuntui joka sana 
kumpuavan sydämestä ja kokemuksen tuomasta varmuudesta. Hän sanoikin 
yhdeksi tärkeimmistä elämäntehtävistään toisten ihmisten auttamisen 
vahvempaan luontoyhteyteen, koska sen puute ei ole hyväksi sen enempää 
ihmiselle kuin luonnollekaan.
Myöhemmin, kun kiitin häntä inspiroivasta retkestä ja kerroin olevani 
Suomesta, hän kertoi 70-luvun lopussa viettäneensä muutaman kuukauden 
Emmauksen puutarhassa, Ranckeneilla Tammisaaressa, mikä oli ollut hänelle 
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hyvin mieleenjäävä kokemus!

Kuten yleensä tällaisissa tapahtumissa käy, yhtä tärkeitä kuin virallinen 
ohjelma ovat merkitykselliset kohtaamiset, keskustelut ja hetket sen 
ulkopuolella. Niitä riitti, ja ne toivottavasti kantavat tulevaisuudessa ihan 
konkreettisiakin hedelmiä elämässäni, liittyen myös Suomen vuosikokoukseen. 
Niistä lisää sitten (jos ja) kun ne alkavat todella materialisoitua!

Kveekareiden valomeditaatiolla on oma verkostonsa, joka on muodollisesti 
erillinen kveekariorganisaatioista, vaikkakin suuri osa meditaation harjoittajista 
on kveekareita ja monet ryhmistä toimivat käytännössä kveekarikokousten 
sisällä. Tähän on syynä se, että valomeditaatio sopii muillekin kuin 
kveekarivakaumuksen omaaville, ja sen leviämistä kaikille kiinnostuneille 
halutaan rohkaista. Siispä kuka tahansa voi halutessaan perustaa oman 
"valoryhmän", muidenkin kuin kveekareiden kesken.

Uskon, että tässä harjoituksessa on paljon potentiaalia myös 
kveekariyhteisömme vahvistajana: Paitsi syventää hartauselämäämme, se voi 
mm. selkeyttää näkemyksiämme, lähentää meitä toisiimme, houkutella uusia 
ihmisiä tutustumaan kveekareihin ja antaa uusia näkökulmia yhteisiin 
päätöksiimme. 

Minulla on vasta suhteellisen vähän kokemusta valomeditaation ohjaamisesta, 
mutta tulkitsin tapahtumaan "päätymiseni" merkiksi siitä, että tässä on minulle 
yksi kutsumus - auttaa toisiakin sydämensä/ Pyhän Hengen tms. kuunteluun 
kveekarimaisin keinoin. Tapahtuma antoi paljon uusia eväitä, ideoita ja 
rohkeutta asian suhteen. Yltäkylläisyyden kokemus voimautti - kun on saanut 
paljon, on yhä enemmän mitä antaa!

Olenkin lupautunut ohjaamaan meditaation kerran kuussa hartauskokouksen 
yhteydessä Helsingissä (ks. tapahtumat). Lisäksi tulen kulukorvausta vastaan 
käymään näissä merkeissä pidemmänkin matkan päähän, tietenkin 
aikataulujeni ja jaksamiseni rajoissa. Jaan mielelläni oppimaani ja materiaaleja 
niille, jotka ovat kiinnostuneita ryhmämeditaatioiden järjestämisestä "omin 
päin".

Yhteydenotot osoitteeseen miria_2882 [ät] yahoo.com tai puhelimitse 
050-3712312

Aino Vesanen
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Syklaamin kukkia Woodbrooken puutarhassa

MARJATTA BRYAN IN MEMORIAM : 7.11. 1923 – 24.4. 2013

Tekijä ja näkijä

“ Elämäni on ollut pikku ihmeitä tulvillaan”, Marjatta usein sanoi. Me jotka 
Marjatan tunsimme, saimme usein todistaa näitä ihmeitä.

Väsymätön puuhanainen, organisoija , ihmisten yhtyeensaattaja ja 
lukuisten ryhmien alkuunpanija; Marjatalla tuntui olevan melkein taianomainen 
kyky innoittaa ihmisiä positiiviseen toimintaan. Eräs Marjatan ystävistä sanoikin 
että “ kaikki mihin Marjatta koski, kasvoi”, olipa se sitten kesäkurpitsa, tomaatti 
tai ihmisryhmä. 

Marjatan värikäs elämän polku kulki Savosta Helsingin kautta 
Viipurin Papinsaareen. Sodan jaloista takaisin Suomeen sekä kveekareiden 
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Lapin työleirin kautta Englannin Birminghamiin ja vihdoin Lontooseen. Täällä 
Marjatan elämän työ keskittyi Winchmore Hillin kveekariyhteisön ympärille.

 Marjatta syntyi savolaiseen maalaisperheeseen v. 1923. Pula-ajan 
pyörteissä perhe joutui myymään maatilan ja isän työpaikka armeijan leivissä 
vei perheen Viipuriin. Täällä Marjatan perhe pääsi asumaan Viipurin edustalla 
olevalle Papinsaarelle, saaren ainoina asukkaina. Nuo kolme saarella vietettyä 
vuotta olivat Marjatan mukaan hänen elämänsä tärkein koulu. Lapset nimittivät 
saartaan Paratiisiksi. Voi vain kuvitella miten riemukasta, luonnonläheistä 
elämää siinä vaiheessa jo seitsenlapsinen perhe omalla saarellaan vietti. Vaikka 
ajat olivat kovat, yhteistyön ilmapiirissä pärjättiin. Puutarhan viljely ja jokainen 
lehmä antoivat lisäruokaa. Kaikki kantoivat kortensa kekoon, ja täällä Marjatta 
varmaankin vanhimpana tyttäristä oppi oivalliset organisointitaitonsa. Sota 
lopetti Papinsaaren idyllin v. 1939.

 60 vuotta myöhemmin Marjatta kirjoitti kirjasen Rakkauden koulu 
alkoi Viipurissa. Tässä kirjassa hän kuvailee noita saarella vietettyjä vuosia. 
Rakkaudesta olikin myöhemmin tuleva Marjatan elämässä aivan keskeinen 
voima. Englannin kveekareiden joukosta Marjatta löysi pasifistipuolisonsa 
Alexin. Parille syntyi 3 lasta; Elna, David ja Keith. Tragedia kohtasi perhettä, kun 
keskimmäinen lapsista, David, kuoli nelivuotiaana leukemiaan. Tämäkin 
surullinen elämänvaihe varmaan osaltaan vaikutti Marjatan kykyyn avoimesti 
puhua elämästä ja kuolemasta. 

Marjatan lahjakkuus ilmeni ennen kaikkea hänen kyvyssään luoda ja 
vetää ryhmiä. Uutteran elämänsä aikana hän pani niitä alulle lukuisia, 
enimmäkseen Winchmore Hillin kveekariyhteisössä. Oli mm. sururyhmä, 
uniryhmä, itsensä kehittämisryhmä, vaihtoehtoterapiaryhmä ja viimeisenä 
tukiryhmä Rakkauden koulu. Marjatta oli aiemmin myös aktiivinen Lontoon 
suomalaisella kirkolla, jossa hän oli useita vuosia kirkkotoimikunnan jäsen ja 
myös perusti seniorien päiväpiirin. Marjatalle myönnettiin Merimieskirkon 
kultainen ansiomerkki. Myös meidän suomalaisryhmämme Kielikellot oli 
Marjatan alulle panema. Kaikissa Marjatan ryhmissä oli tärkeimpänä ihmisen 
eheyttäminen ja henkinen kasvu rakkauden ja suvaitsevaisuuden ilmapiirissä.

Auttaminen oli Marjatalle kuin toinen luonto. Hän sanookin 
kirjasessaan: ”Vähitellen olen alkanut ymmärtää että koko elämämme on 
rakkauden koulussa käyntiä.” Marjatta itse kulki pitkän elämänsä läpi avoimin 
mielin ja silmin, uteliaana elämän ja ihmisten tarkkailijana, aina valmiina 
oppimaan uutta, ja oman sisäisen äänensä ohjaamana. Me kielikellolaiset 
tapasimme lähes kahden vuosikymmenen ajan Marjatan viihtyisässä, pienessä 
bungalowissa Lontoon Enfieldissa. Kotitekoiset voileivät ja marjapiiraat olivat 
meitä aina odottamassa ja keskustelu sujui lämpimässä ja huumorintajuisessa 
ilmapiirissä. 
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Marjatta oli meille kaikille kullanarvoinen ystävä. Marjattaa jäävät 
kaipaamaan lapset Elna ja Keith ja kaksi sukupolvea lapsenlapsia, monet 
ystävät sekä lukuisat muut ihmiset, joiden elämää Marjatta on koskettanut. 

Julkaistu alunperin Horisontti-lehdessä  nro.102/ Summer 2013

'A Doer and a Seer'

“My life has been full of small miracles”, Marjatta often said. We, who knew her, 
often witnessed these miracles. 

A tireless organiser who brought people together into numerous 
groups, Marjatta seemed to have an almost magical ability to channel people 
into positive activity. One of Marjatta's friends said “Everything that Marjatta 
touched grew, whether it was a courgette, a tomato or a group of people.” 

Marjatta's eventful life took her from Finland's rural Savo to Helsinki 
and Viipuri, then back again, fleeing the war. An international Quaker work 
camp in Lapland led her to Birmingham and finally to London, where Marjatta's 
life's work concentrated around the Quaker community in Winchmore Hill. 

Marjatta was born to a Savo farming family in 1923. The Great 
Depression uprooted the family and they ended up living on an island called 
Papinsaari, just off Viipuri, as the sole occupants. The three years that the 
family spent on the island were, according to Marjatta, some of the most 
formative and happiest in her life. She and her six siblings named their island 
'Paradise'. We can just imagine what a joyous and natural life the family led on 
their own little island. Even though times were tough, with cooperation, the 
family got through. This is probably where Marjatta as the eldest daughter, 
learnt her excellent organisational skills. The war ended the island idyll in 1939. 

Sixty years later Marjatta wrote a book describing those island 
years, called The School of Love started in Viipuri. The concept of love was 
later to become the driving force in Marjatta's life. Marjatta found her pacifist 
husband Alex among England's Quakers. The couple had three children; Elna, 
David and Keith. Sadly David died of leukaemia at the age of four. Maybe this 
sad period in Marjatta's life gave her the ability to speak of life and death with 
equal openness. 

Marjatta's greatest talent was undoubtedly her ability to initiate and 
run groups. During her industrious life she run a bereavement group, a dream 
group, a self-development group, an alternative therapy group and in her final 
years a support group called The School of Love. Earlier in her life, Marjatta was 
also active at the Finnish Church in London, where she was a member of the 
Church Committee for several years. She started a senior citizens' group and 
our Finnish group Kielikellot. For her services to London's Finnish community, 
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Marjatta was awarded a Golden Medal of the Finnish Church.  Spirituality and 
holistic growth were leading principles in Marjatta's groups. The meetings took 
place in an atmosphere of love and tolerance. Helping others was second 
nature to Marjatta. She says in her book: “Gradually I have started to 
understand that our whole life is a school of love” 

Marjatta herself journeyed through her long life with an open mind 
and as a curious observer. She was always ready to learn new things and was 
very much guided by her own inner voice. We Kielikello members met for 
nearly two decades in Marjatta's cosy, little bungalow in London's Enfield, in a 
warm, inspiring atmosphere enjoying Marjatta's home-made berry pies. 

Marjatta will be greatly missed by her children Elna and Keith, two 
generations of grandchildren, many friends and numerous other people whose 
lives she touched. 

Kielikellot 

Papinsaari Halikonlahdella Salossa
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Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokous pidettiin 17.-18.10.2013 
Paltamossa, Kainuun Opistolla. Olin siellä kveekarien edustajana 
varsinaisen ja varaedustajan tilalla.

Kokous käsitteli sääntömääräiset ensi vuoden toimintasuunnitelman ja 
talousarvion ensimmäisenä päivänä, toinen päivä kului mielenkiintoisen 
teeman ”Vapaa liikkuvuus – EU-kansalaisuus – ihmisyys” merkeissä.  Aluksi 
kuulimme TT Victoria Kamondji-Johnsonin (Kongosta lähtöisin) luennon aiheesta 
ja jakaannuimme sitten seitsemään työpajaan.  Osallistuin pohtimaan arjen 
rasismia tietäen, että sitä tapahtuu hyvin paljon sellaisissakin tilanteissa, joita 
emme edes huomaa.  

Kokonaisvaikutelmana totesin, että meidän on tärkeätä olla mukana ja osata 
kertoa kveekareista.  Moni muisteli Antti Alhonsaarta ja hänen osallistumistaan 
neuvoston työskentelyyn lämmöllä.  

SEN:ssä on kolmenlaisia jäseniä: varsinaisia, tarkkailu- sekä 
kumppanuusjäseniä.  Jäsenmaksua ei ole määritetty aseman, vaan 
jäsenyhteisön koon mukaan.  Kveekarit on toinen kaikkien pienimmistä 
jäsenistä, jäsenmaksu on 55 euroa vuodessa.

Varsinaisia jäseniä on yhdeksän: Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen 
ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Vapaakirkko, Suomen 
Pelastusarmeija, The Anglican Church in Finland, Finlands svenska 
baptistsamfund, Finlands svenska metodistkyrka, Missionskyrkan i Finland, 
Suomen Metodistikirkko ja International Evangelical Church in Finland.

Tarkkailijajäseniä on viisi: Suomen Adventtikirkko, Suomen Helluntaikirkko,  
Suomen baptistikirkko, Finlands svenska pingstmission sekä Ystävien 
Uskonnollinen Seura Kveekarit.

Kumppanuusjärjestöjä on peräti 19: Kirkon Ulkomaanapu, Medialähetys 
Sanansaattajat ry, Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto, Suomen 
Liikemiesten Lähetysliitto, Suomen Lähetysseura ry, Suomen Pipliaseura ry, 
Suomen World Vision ry, Kansan Raamattuseura, Suomen Ev-lut. Seurakuntien 
Lapsityön Keskus, Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto, 
Hiljaisuuden Ystävät ry, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto, Tuomasyhteisö ry, 
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS, 
Opiskelijoiden Lähetysliitto, Sinapinsiemen ry, Suomen kristillinen rauhanliike ja 
Pyhän Henrikin pyhiinvaellus.

The Finnish Ecumenical Council held its autumn meeting on October 17-19 
2013 at Kainuun Opisto in Paltamo. I was there as the representative of the 
Quakers, substituting for the main and deputy representative.

The meeting dealt with the statutory business: next year’s plan of action and 
the budget on the first day. The second day was spent discussing an interesting 
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theme: “Free movement – EU citizenship – humanity”. First, we heard a lecture 
by TT Victoria Kamondji-Johnson (of Congolese origin) on the matter, and then 
we split into seven workshops. I took part in the one on everyday racism, 
knowing that there is much of it taking place in situations in which we do not 
even notice it.

As an overall impression, I noted that it is important for us to participate in the 
Council, and to be able to talk about the Quakers. Many had warm memories 
Antti Alhonsaari and his participation in the work of the Council.

The Finnish Ecumenical Council has three kinds of members: Member 
Churches, Observer Churches, and Partnership Organisations. Membership 
dues are set on the basis of the number of members, and not according to the 
membership status. The Quakers are one of two members paying the lowest 
fee – 55 euros a year.

There are nine Member Churches – the Evangelical-Lutheran Church of Finland, 
the Orthodox Church of Finland , the Catholic Church in Finland, the Evangelical 
Free Church of Finland, the Salvation Army in Finland, the Anglican Church in 
Finland, Finlands svenska baptistsamfund (The United Methodist Church – 
Finland Swedish Provisional Annual Conference), Missionskyrkan i Finland, the 
Finnish Methodist Church, and the International Evangelical Church in Finland. 
There are five Observer Churches: The Seventh-day Adventist Church in 
Finland, Suomen Helluntaikirkko (Pentecostal), the Finnish Baptist Church, 
Finlands svenska pingstmission (Pentecostal), and the Religious Society of 
Friends, Quakers. 
There are no fewer than 19 Associate Partnership Organisations: Finnchurchaid, 
Medialähetys Sanansaattajat ry, The YWCA (Young Women's Christian 
Association), Suomen Liikemiesten Lähetysliitto, the Finnish Missionary Society, 
the Finnish Bible Society, World Vision Finland, Kansan Raamattuseura - Logos 
Ministries of Finland, Suomen Ev-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus, Suomen 
Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto (YMCA), Hiljaisuuden Ystävät ry, 
the Lutheran Student Christian Movement in Finland, The St. Thomas 
Community, PTK – Christian Association for Boys and Girls in Finland, Forum for 
Culture and Religion FOKUS, Opiskelijoiden Lähetysliitto, Sinapinsiemen ry, 
Finnish Christian Peace Association, and the Ecumenical pilgrimage of St. 
Henry.
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TUKIMAKSUISTA

Rantalahden syyskokouksessa viime vuonna päätimme kokeilla uutta tapaa 
tukimaksujen keräämisessä. Otimme siis nyt käyttöön suosituksen, joka 
perustuu toimintasuunnitelman mukaisille kuluille jaettuna realistisesti 
arvioidulle maksavien jäsenten määrälle. Vuoden alussa vuosikokouksessamme 
oli varsinaisia jäseniä 23 ja aktiivisia osallistujia arviolta noin 40. Kaikki eivät 
kuitenkaan ole aina halunneet tai muistaneet tukea Ystävien uskonnollista 
seuraa rahallisesti.

Vuoden 2013 maksusuositukseksi määriteltiin kevätkokouksessa 70 euroa. Jos 
siis haluat olla tukemassa kveekariyhteisön toimintaa Suomessa, mieti voisitko 
maksaa sen hyväksi tänä vuonna 70 €, tai sitä enemmän tai vähemmän, 
varojesi mukaan harkiten! Jos könttäsummana tuo tuntuu liian suurelta, myös 
esim. pienet mutta säännölliset kuukausilahjoitukset ovat erittäin tervetulleita!

Jos 18 henkilöä maksaa 70 €, pysyy yhdistyksen talous tasapainossa. Jos rahaa 
kertyisikin yllättäin enemmän, saamme kehitettyä ja lisättyä toimintaamme 
siihen suuntaan, mihin yhdessä koemme tarpeelliseksi ja hyväksi!

Tukimaksut maksetaan tilille Danske Bank FI57 8020 0710 2249 98. 
(Viitenumero on 10100)

OM STÖDAVGIFTERNA
Vid höstmötet i Rantalahti beslöt vi förra året att försöka oss på ett nytt sätt att 
samla in stödavgifter. Vi beslöt att rekommendera en avgift som baserar sig på 
de beräknade reella utgifterna delade med antalet betalande medlemmar. Vid 
årets början hade vårt årsmöte 23 ordinarie medlemmar och de aktiva delta
garna var ca 40. Alla har dock inte ekonomiskt velat eller kommit ihåg att stöda 
Vännernas samfund.
För år 2013 rekommenderade årsmötetet en avgift på 70€. Om du vill vara med 
och understöda kväkarsamfundets verksamhet i Finland hoppas vi att du 
funderar över om du kan betala 70€ detta år, eller en större eller mindre 
summa beroende på din ekonomiska situation. Om avgiften känns för stor att 
betala som en klumpsumma så är också t.ex. små regelbundna månadsavgifter 
mycket välkomna!
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Om 18 personer betalar 70€ så hålls samfundets budget i balans. Om vi 
oväntat får in mera pengar, kunde vi utveckla vår verksamhet i en riktning som 
vi tillsammans  känner att är nödvändig och riktig.

Stödavgiften betalas till: Danske Bank FI57 8020 0710 2249 98  (Referensnum
mer: 10100)

YOUR ANNUAL CONTRIBUTION OF SUPPORT
At FYM autumn meeting in Rantalahti last autumn we decided to try out a new 
way of collecting financial support. Every year we will make a recommendation 
for an annual contribution based on our ‘action plan’ needs divided by a 
realistic number of paying members and supporters. At the beginning of 2013 
FYM had 23 actual members and the estimated number of active participants 
was about 40. All have not, however, wanted or remembered to support FYM 
financially.

The spring Meeting for Worship for Business defined the recommended 
contribution to be 70 € in 2013. So if you wish to support Quaker community 
activities in Finland, please consider contributing 70€ this year (or more or less 
according to your financial capacity). If this amount seems too big as a single 
sum, smaller but regular (for example monthly) donations are very welcome!

If 18 people pay 70 €, FYM finances will stay in balance. If the collected amount 
grows bigger than predicted, we will be able to develop and increase our 
activities towards what we together find good and necessary!

The account number for contributions is Danske Bank FI57 8020 0710 2249 98 
(reference 10100).

Other channels for support: used stamps and postcards

  

Dear Ffriends, 

Christmas is a time when many of us receive ‘real’ cards and letters through 
the post. If it’s not too much effort, please can you send any envelopes with 
the stamps on, or just the used stamps, to: Jane Rose, Lehtoseläntie 102, 
91500 Muhos, Finland.  
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I forward them to the Right Sharing of World Resources ‘stamp manager’ in the 
US, who sells them and returns 100% of what he earns back to three Friends’ 
organisations.  Used Finnish stamps are unusual in the US (especially stamps 
from Ahvenanmaa) and are a significant help. I look forward to receiving 
stamps from any of you at any time of year, not just Christmas.  Apparently 
postcards (of any kind) with stamps attached are also good for raising money- 
so please send those as well if you have them. 

Thank you.

Hartausryhmien kuulumisia/ News from Friends’ worship 
groups around Finland

Helsingin hartausryhmä on edelleen pitänyt hiljaisen hartauden joka sunnuntai, 
osallistujien määrä on vaihdellut kolmesta viiteentoista, useimmiten seitsemän 
kahdeksan.  Kerran kuukaudessa pidetyssä  opinto- ja keskustelupiirissä on ollut 
mukana neljästä kuuteen ystävää kerran kuukaudessa.  Aihe on ollut se, mitä 
senkertainen alustaja on halunnut nostaa esille.

Hartauden lisäksi on kerran kuukaudessa syksyllä ollut myös Aino Vesasen pitämä 
valomeditaatio.

Lauantaina 24.8. Selma Smyly kertoi havainnollisella ja vaikuttavalla tavalla eri 
uskonnoista. 

Kevätkaudella jatketaan toimintaa samaan tapaan, opintoryhmä toteuttaa nyt Damaris 
Parkerin-Rhodesin kirjan ”The Way Out is the Way In” tutkimisen.

Avustuskohteena on jatkettu Betlehemissä sijaitsevan Beita Jalan Hope Schoolin 
tukemista.

Turku/Åbo Quaker Worship Meeting has a new rented space for Meeting for 
Worship: The Mews, Linnankatu 75 C 1, Turku.  Shared silence in 3 languages!
Turun hartausryhmällä on uusi vuokrattu tila hartauskokouksille: The Mews, Linnankatu 
75 C 1, Turku. Jaettua hiljaisuutta kolmella kielellä!

Tampereen hiljainen hartausryhmä kokoontui edellisten vuosien tapaan 
kaksi kertaa kuussa, aina kuukauden 1. ja 3. lauantaina. Kesä-heinä-ja 
elokuussa pidettiin kesätaukoa. Kokoontumispaikkana meillä on ollut Pyynikin 
seurakuntatalo, mikä soveltuu hyvin sekä omien hiljentymisiemme että 
suurempien tapaamisten järjestämiseen. 

Hartauksissamme on käynyt ystäviä vaihtelevassa määrin. Vähimmillään meitä 
on ollut paikalla kuusi ja enimmillään 16 henkilöä! Varsinkin syksyllä 
osallistujamäärät olivat iloksemme suurempia kuin aikaisemmin. 

Hiljaisten hartauksien jälkeen olemme käyneet kahvipöydässä mielenkiintoisia 
keskusteluja, jotka ovat käsitelleet ryhmäläisille tärkeitä asioita. Hyvä henki on 
ohjannut meitä kerrasta toiseen. Olemme keskustelleen mm. siitä mitä meidän 
pitäisi tehdä pysyäksemme oikealla tiellä, eikä vain sitä mitä me voisimme 
tehdä asian hyväksi. Keskustelujen lomassa olemme keränneet hieman varoja 
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erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Lisäksi hartausryhmä sai taas muutaman 
tärkeän lahjoituksen nimettöminä pysyviltä lahjoittajilta. Ryhmässä on useita 
henkilöitä jotka ovat kantaneet kiitettävästi vastuuta kokoontumisien 
käytännönjärjestelyistä. Syksyn vuosikokouksessa Janakkalassa kolme 
tamperelaista tuli lisäksi valituksi kveekareiden varsinaisiksi jäseniksi. 

Tulevaisuutta on mahdoton ennustaa, mutta huominen näyttää 
hartausryhmämme silmin valoisalta. Olemme kokeneet vahvaa ja siunattua 
yhtenäisyyttä ja olemme kokeneet itsemme onnellisiksi. Ryhmämme henki on 
ollut avoin, rehellinen ja iloinen, ja siksi kveekarius elää varmasti vahvana 
keskuudessamme myös tulevina vuosina.

Korjaus toimintakertomukseen

Viime Uutiskirjeessä (Kesä 2013) julkaistusta Ystävien Uskonnollisen Seuran 
toimintakertomuksesta 2012 puuttui seuraava osuus: 
Tampereen hiljainen hartausryhmä kokoontui kaksi kertaa kuussa, aina kuukauden 1. 
ja 3. lauantaina. Kesä-heinä-ja elokuussa pidettiin kesätaukoa. 
Hartaudessa on käynyt ystäviä vaihtelevassa määrin, vähimmillään on paikalla ollut 4 
henkilöä ja enimmilään 12. Hiljaisen hartauden jälkeen on käyty kahvipöydässä hyvin 
mielenkiintoisia keskusteluja, jotka ovat käsitelleet ryhmäläisille tärkeitä asioita. 
Ryhmässä on useita henkilöitä jotka kantoivat vastuuta kokoontumisien 
käytännönjärjestelyistä ja niin ollen on ryhmän toiminta ollut yhteisvastuullisesti 
toteutettu.

Tampereen hartausryhmä on edelleen saanut kokoontua Tampereen seurakunnille 
kuuluvassa Pyynikin seurakuntatalossa. Talon kohtalosta ollaan oltu jännittyneellä 
mielellä useaankin otteeseen, onhan se ollut seurakuntien myytävien talojen listalla. 
Viimeismmän tiedon mukaan kokoontumistilat tulevat säilymään ja niin ollen 
ryhmämme saa pitää hyvän kokoontumispaikkansa. Paikka on soveltunut hyvin myös 
kveekarien valtakunnallisten kokousten pitoon, siitä tamperelaiset ovat myös erittäin 
iloisia.

Kevätalvella 2012 tamperelaiset isännöivät/emännöivät Suomen kveekarien 
kevätkokousta. Silloin pohdittiin yhdessä syksyn kveekaritapaamista ja tamperelaisten 
ehdotuksesta päädyttiin kysymään Janakkalan Rantalahtea pitopaikaksi. Syksyn 
kokouksessa kolme tamperelaista tuli valituksi Ystävien Uskonnollisen Seuran 
Kveekarit ry:n hallitukseen.

Joulukuussa kanttori Anssi Pyykkönen oli soittamassa ja  laulamassa kanssamme 
joululauluja, ja saimme kokea yhdessä joulun tunnelmaa myös musiikin kautta.

Tampereen hartausryhmä sai jälleen lahjoituksen kahvikassaan nimettömänä pysyviltä 
lahjoittajilta

Ändring i verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen för Kväkarnas Religiösa Samfund, som publicerades i det 
senaste nyhetsbrevet (sommaren 2013), saknades följande stycken:
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Tammerforsgruppen höll sina stilla andakter två gånger i månaden, den första och 
tredje lördagen i månaden. Under sommarmånaderna juni-augusti hade man ett 
uppehåll.
Ett varierande antal vänner har deltagit i andakterna. Som minst har det varit 4 
deltagare och som mest 12. Efter den Stilla stunden har man druckit kaffe och fört 
intressanta diskussioner om viktiga ämnen, som har berört gruppen. Flera av 
gruppmedlemmarna har tagit ansvar för genomförandet av andaktsstunderna, och 
gruppens verksamhet har därigenom förverkligats genom ett gemensamt 
ansvarstagande.

Tammerforsgruppen har fortfarande fått samlas i Pyynikki församlingssal som tillhör 
Tammmerfors församling. Vi har flera gånger gått i spänning inför husets öde, för det 
har varit på listan över hus som församlingarna vill sälja. Enligt de senaste 
uppgifterna  kommer man att behålla mötesutrymmena och då får vår grupp behålla 
sin fina mötesplats. Platsen har också varit lämplig för kväkarnas riksomfattande 
möten, vilket tammerforsborna har varit glada över.

Vårvintern 2012  var tammerforsborna värdar för de finländska kväkarnas vårmöte. Då 
diskuterades höstmötets placeringsort och tammerforsborna föreslog att man skulle 
höra sig för om Rantalahti i Janakkala. Vid höstmötet valdes tre av tammerforsmötets 
medlemmar in i Vännernas Religiösa Samfund Kväkarnas rf:s styrelse.

I december sjöng och spelade kantorn Anssi Pyykkönen julsånger med oss och vi fick 
uppleva julstämningen också via musiken.
Andaktsgruppen i Tammerfors fick återigen en donation till kaffekassan av anonyma 
givare.

Pohjoisten ystävien Hartausryhmä/ Northern friends Worship Group

Ystävät Pohjois-Suomessa ovat tavanneet kahdesti koko ryhmänä kesän alusta 
laskien; kerran Kokkolassa heinäkuussa ja kerran Muhoksella syyskuussa. 
Molemmilla kerroilla olemme nauttineet hartaudesta ja ystävyydestä. Jaanalla 
ja Janella oli ilo osallistua työkokoukseen Janakkalassa lokakuussa ja sillä 
kerralla pitensimme yhdessäoloa molempiin suuntiin yhteisellä junamatkalla.

Pohjoiset ystävät ovat ottaneet mielellään vastaan kutsun järjestää Suomen 
Kveekareiden kesätapaaminen Muhoksella. Ajankohta on 6.-8.6.2014 – 
laitathan päivämäärän kalenteriisi. Jaana ja Jane ovat aloittaneet suunnittelun 
marraskuussa – otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ohjelman suhteen. 
Ottakaa yhteyttä ja esittäkää näkemyksiänne. 

Kokkolassa jatkuvat hiljaiset hetket sunnuntaisin 16.30; koko ryhmä tapaa 
myöhemmin sovittuna ajankohtana.

Friends in northern Finland have met as a whole group twice since the 
beginning of the summer; once in Kokkola in July and once in Muhos in 
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September. Both times we have enjoyed worship and deepening fellowship. 
Jaana and Jane were pleased to be able to attend the Quaker business meeting 
in Janakkala in October, and the time together was extended by the two long 
train journeys involved. 

Northern Friends are happy to accept the invitation to organise a Quaker 
summer gathering for Friends in Finland. The place will be Muhos, and the date 
6-8.6.2014- please put it in your Quaker diary…. Jaana and Jane met in 
November to start planning the program - we are open to requests, suggestions 
and recommendations, please get in touch with your ideas. We are very much 
hoping to include children in an all-age worship program for the first time in 
many years.

Meanwhile Meeting for Worship in Kokkola continues weekly for those Friends 
and attenders in the Kokkola area in the northern Friends meeting room.

HARTAUSKOKOUKSET SUOMESSA sekä TULEVIA TAPAHTUMIA
MEETINGS FOR WORSHIP IN FINLAND & UPCOMING EVENTS

Huom! Tietoja saatetaan päivittää Uutiskirjeiden ilmestymisen välillä 
verkkosivuillamme http://kveekarit.org/ ! Hartausryhmien omista 
ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös suoraan ryhmien osallistujille - ota 
yhteyttä lähimmän ryhmäsi yhteyshenkilöön jos haluat tiedotuspostia!

The information might be updated between the Newsletters via our website: 
http://kveekarit.org/  .  

or you can get in touch with the contact person of the nearest group to you to 
find out what is going on!
 
Obs! Informationen kan mellan Nyhetsbreven uppdateras på vår hemsida 
http://kveekarit.org/! Andaktsgruppernas egen aktuella information delges 
också direkt till grppernas medlemmar - ta kontakt med din närmaste grupps 
kontaktperson om du vill ha informationsmeddelanden!

HELSINKI/ HELSINGFORS:

Hartauskokous joka sunnuntai klo 11 Kepan kokoushuoneessa, 
Töölöntorinkadun ja Döbelninkadun kulmassa.

Yhteyshenkilö: Maija Mäkelä, puh. 050 6916236 tai Pirkko Lehto puh. 09 728 
4565
25.5.2014 hartauskokous on peruttu tai se pidetään poikkeuksellisessa 
paikassa, josta sovitaan myöhemmin ja tiedotetaan Helsingin hartausryhmälle.

Silent Meeting for Worship every Sunday at 11am in the meeting room of 
Kepa, located in the street corner between Töölöntorinkatu and Döbelninkatu. 
Contact persons: Maija Mäkelä, tel. 050 6916236 and Pirkko Lehto tel. 09 728 
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4565

25th May 2014 the Meeting for Worship will be cancelled or held in another 
place which will be announced nearer the time.

Andaktsmöte varje söndag kl.11 i Kepas mötesrum, i hörnet av 
Tölötorgsgatan och Döbelsgatan.
Kontaktperson: Maija Mäkelä, tel. 050 6916236 eller Pirkko Lehto tel. 09 
7284565

25.5.2014 är andaktsmötet inställt eller det hålls på en ovanlig plats, som 
bestäms senare och meddelas Helsingfors andaktsgrupp.

Ohjattu valomeditaatio kveekarien tapaan pidetään hartauskokouksen 
tilalla lähtökohtaisesti joulu-huhtikuussa joka kuukauden viimeisenä 
sunnuntaina klo 11-12.30 Kepan kokoushuoneessa.

Experiment with Light - guided meditation will replace the Silent Meeting 
for Worship every last Sunday of the month from December to April, at 
11-12.30h in the Kepa meeting room. (The meditation will be guided in Finnish 
unless all the attenders understand English)

Handledd ljusmeditation på kväkarnas sätt hålls i stället för andaktsmöte 
i princip december-april den sista söndagen varje månad klo.11-12.30 i Kepas 
sammanträdesrum.

Opinto- ja keskusteluryhmä kokoontuu (joulukuuta lukuunottamatta) joka 
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.00 Kepan tiloissa, myöhemmin 
mahdollisesti yksityiskodeissa (paikan vaihdoksesta ilmoitetaan erikseen 
Helsingin hartausryhmän tiedotuslistalaisille). Näillä näkymin 29.1. teemana on 
"Väkivalta ja uskonto". Sakari Oksanen kertoo René Girardin ajatuksista 
haluamisesta, jäljittelystä, väkivallasta ja uskonnosta - ja kuinka ne liittyvät 
toisiinsa. Muulloin luemme keskustelun pohjaksi teosta Damaris Parker-Rhodes: 
The Way Out is the Way In.

Group for study and discussion is held on the last Wednesday of the month 
(except December) at 5pm in Kepa meeting room (later on the place may 
change to private homes: info about any changes will be sent to the attenders 
of Helsinki Worship group). The next meeting on 29th Jan 2014 Sakari Oksanen 
will tell us about René Girard's thoughts about desire, imitation, violence and 
religion and how these are interrelated.  Our discussion during the rest of the 
spring term will focus on The Way Out is the Way In  by Damaris Parker-Rhodes.

Studie- och samtalsgrupen samlas den sista onsdagen varje månad (utom 
december) kl. 17.00 i Kepas lokaler, senare eventuellt i privata hem (om byte 
av plats informeras separat till de som finns på listan över Helsingfors 
andaktsgrupp). Som det ser ut nu är temat 29.1 "Våld och religion". Sakari 
Oksanen berättar om René Girards tankar om begär, efterliknande, vål och 
religion - och hur de hänger ihop. Vid ett annat tillfälle läser vi som 
utgångspunkt för samtal ur Damaris Parker-Rhodes: The Way Out is the Way In.
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TURKU/ Åbo

Hiljainen hartaus uudessa osoitteessa The Mews, Linnankatu 75 C 1, Turku,

joka toinen viikko:  5 &19.1, 2.&16.2, 16&30.3. Jaettua hiljaisuutta kolmella 
kielellä!

Lisätiedot: Heather Havishambling: 0408769163

Stilla andakt på ny adress The Mews, Slottsgatan 75 C 1, Åbo, varannan 
vecka: 5.&19.1, 2.&16.2, 16 & 30.3. Stillheten delas på tre språk! Ytterligare 
uppgifter: Heather Havishambling: 0408769163
Meeting for Worship in a new location: The Mews, Linnankatu 75 C 1, Turku. 
Enquiries: Heather Havishambling: 0408769163. Meetings every other week: 5 
& 19 Jan, 2 & 16 Feb, 2 & 16 & 30 March. Shared silence in 3 languages!

Heatherilla on kveekarikirjasto ja kirjoja myytävänä. Lisätiedot valikoimista 
Heatherilta (ks. yllä).

Heather has a Quaker library, with books for sale - contact Heather for data
base info.
Heather har kväkarbiblioteket inhyst hos sig och säljer även böcker – kon
takta Heather för att få mera upplysningar om urvalet.

TAMPERE/TAMMERFORS

Hiljainen hartaus aina kuukauden 1. ja 3. lauantai klo 14- 15 ja sen jälkeen 
kahvittelu. Osoite: Pyynikin seurakuntatalo, Kisakentänkatu 18.

Yhteyshenkilö Leena Lampela.  lampelanleena [at] gmail.com /  puh. 044-518 
8267

Silent Meeting for Worship at Pyynikin seurakuntatalo, Kisakentänkatu 18. 
Contact person: Leena Lampela.  lampelanleena [at] gmail.com  /puh. 044-518 
8267.

Stilla andakt den första och tredje lördagen kl. 14-15 varje månad. Efter 
andakten kaffeservering.
Adress: Pyynikki församlingshus, Kisakentänkatu 18.
Kontaktperson: Leena Lampela , tel. 044-5188267/ lampelanleena [at] 
gmail.com

POHJOISEN YSTÄVÄT / NORTHERN FRIENDS/ VÄNNERNA I NORR

hartauskokoukset pidetään vaihtelevasti Oulussa, Muhoksella ja Kokkolassa. 
Kokkolassa kokoontuu hiljainen hartaus sunnuntaisin klo 16.30.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä Jaanaan jaanaerkkilaja [at] 
gmail.com    tai Janeen jane.rose139 [at] gmail.com 

Meetings for Worship are held in Oulu, Muhos and Kokkola. In Kokkola there 
is a MfW every Sunday at 4.30 pm.
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Jaana Erkkilä  jaanaerkkilaja [at] gmail.com   and Jane Rose    jane.rose139 [at] 
gmail.com       are the Friends to contact if you are thinking of joining us.
              
Andakter hålls regelbundet växelvis i Uleåborg, Muhos och Gamla Karleby.
I Gamla Karleby har man Stilla andakt varje söndag kl.16.30. Om du är in
tresserad av att delta kan du ta kontakt med Jaana Erkkilä, jaanaerkkilaja [at] 
gmail.com eller Jane Rose jane.rose139 [at]   gmail.com  
              

PORI/BJÖRNEBORG

Hartauskokous kokoontuu sopimuksen mukaan. Yhteyshenkilö Anna 
Peltokorpi, puh. 044 917 8323 ja sähköposti anna-leena[ät]vierumaki.com 

Worship group by arrangement Contact person: Anna Peltokorpi, tel. 044 917 
8323, e-mail      anna-leena [at] vierumaki.com 
Andaktsgruppen samlas enligt överenskommelse. Kontaktperson: Anna 
Peltokorpi, tel.044 91178323; anna-leena [at]   vierumaki.com  

TAMMISAARI/EKENÄS

Ruotsin vuosikokoukseen kuuluva hartauskokous kokoontuu sopimuksen 
mukaan, yhteydenotot Rurik Rancken puh. 040 529 4242

Worship group, a member of the Swedish YM gathers by arrangement con
tact: Rurik Rancken tel. 040 529 4242

Andaktsmötet, som hör till det svenska årsmötet, samlas enligt överenskom
melse. Kontaktperson: Rurik Rancken, tel. 040  529 4242

KOKO MAA/ FINLAND YM 

Työhartauskokous lauantaina 11.1.2014 klo 12.00 Kepan tiloissa 
Helsingissä (Döbelninkadun ja Töölöntorinkadun kulma). Esityslistalla 
Vaasankadun asunto-osakkeen myynnistä saatujen varojen sijoittaminen.

Meeting for Worship for Business on Sat 11th Jan 2014 at Kepa (the 
corner of Döbelninkatu and Töölöntoirinkatu) in Helsinki. AGENDA: 
Investment of the funds released from the selling of Vaasankatu flat. 

Arbetsandaktsmöte lördagen 11.1.2014 kl. 12.00 i Kepas lokaler i 
Helsingfors (i hörnet av Döbelnsgatan och Tölötorgsgatan). På 
föredragningslistan placeringen av de medel som kommit in genom 
försäljningen av bostadsaktien på Vasagatan.

Keväthartauskokous Tampereella 29.3.14 Lisätietoa tarkemmasta ajasta ja 
paikasta lähetetään myöhemmin.
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Spring Meeting for Worship for Business 29th March 2014 in Tampere. 
The exact location and time will be announced later.

Vårandaktsmöte i Tammerfors 29.3.14 Ytterligare uppgifter om mera exakt 
tid och plats skickas senare.

Suomen kveekareiden kesätapaaminen Muhoksella. 6.-8.6.2014. Jaana 
ja Jane aloittivat suunnittelun marraskuussa ja ottavat mielellään vastaan 
ehdotuksia ohjelman suhteen (jaanaerkkilaja [at] gmail.com & jane.rose139     
[at]   gmail.com  ). Toivomme voivamme tarjota pitkästä aikaa myös all-age 
suunnattua ohjelmaa.

Quaker summer gathering for Friends in Finland at Muhos, 6-8.6.2014. 
Jaana and Jane met in November to start planning the program and are open to 
requests, suggestions and recommendations, please get in touch with your 
ideas.  jaanaerkkilaja [at] gmail.com  & jane.rose139   [at]   gmail.com  . We are 
very much hoping to be able to offer an all-age program for the first time in 
many years.

Kväkarna i Finlands sommarmöte i Muhos 6.-8.6.2014. Jaana och Jane 
startade planeringen i november och tar gärna emot förslag angående 
programmet (jaanaerkkilaja  [at]  gmail.com & jane.rose139  [at]  gmail.com). 
Ta kontakt och framför era synpunkter. Vi hoppas att efter en lång tids uppehåll 
också kunna erbjuda program riktat till barn.

Syyshartauskokous 17.-19.10.2014.  Paikka selvitetään myöhemmin.

Autumn Meeting for Worship for Business 17th-19th Oct. 2014. The place 
will be announced later.

Höstandaktsmöte 17.-19.10.2014. Platsen klarnar senare.

ULKOMAAT/ ABROAD/ UTOMLANDS

QUNO: Quaker United Nations Summer School 6 July – 18 July 2014, 
Geneva

For people with an active interest in international affairs

• Would you like to study the UN at first hand? 

• Do you want to meet people from all over the world? 
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• Are you aged 20 to 26?  (we take applicants who are a little 
outside this age range)

The Summer School aims to provide an introduction to the work of the United 
Nations.

More info at http://www.quaker.org.uk/quno. If you want to ask someone who 
has been on the QUNO Summer School about their experiences, please email 
Kristin: kr.skarsholt [at] gmail.com
Closing date for applications is 3rd February 2014.
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