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Kveekarien hiljainen hartaus Zoom-kodassa 

Keväällä 2020 moni Suomen kveekariystävä ja ystävien ystävä on osallistunut sunnuntaisin hiljaisiin 
hartauksiin internetin Zoom-nimisessä verkkopalvelussa. Se mahdollistaa usean ihmisen osallistumisen 
yhdessäoloon kuvan ja äänen muodossa. Suositeltu sosiaalinen etäisyys toteutuu, mutta olemme 
huomanneet samalla, että henkinen ja hengellinen läheisyys lisääntyy. Myös Suomen vuosikokouksen 
kevätkokous 2020 toteutettiin tuolla samalla kanavalla. Näissä digitaalisissa kokoontumisissa on ollut läsnä 
kerrallaan 9-13 ystävää, eri kerrat huomioiden yhteensä n. 20 eri henkilöä. Tarkoituksena on tehdä näistä 
digitaalisista ystäväkohtaamisista yhä useammalle tutuksi tuleva tapa, jota voidaan monissa tilanteissa 
käyttää myös silloin, kun eri paikkakunnilla palataan totuttuihin fyysisen läheisyyden kokoontumisiin.  

Jaan tässä erään ajatuspolkuni, joka on syntynyt näiden videomiittien aikana. Kveekarien yhteisöt syntyivät 
Englannissa 1600-luvulla matkallaolon, kulkemisen tuloksena. Varhaiset viestinviejät kulkivat kylästä kylään. 
Aluksi ei ollut omia kokoontumispaikkoja, vaan kokoonnuttiin kodeissa ja muissa paikoissa, missä 
milloinkin. Myöhemminkään kveekarit eivät ole tulleet tunnetuiksi katedraalien rakentajina. Englannissa ja 
muissa ”isoissa” kveekarimaissa on toki hyvin kauniita ja käteviä kveekarien kokoontumistaloja, mutta 
maailmanlaajuisesti kokoontumisiin kelpaavat kodit, seurakuntien osoittamat tilat, järjestöjen huoneistot 
jne. Joustavuus, vaatimattomuus ja yksinkertaisuus ovat eräitä kveekarien keskeisiä periaatteita.  

Nyt Zoom-sovellus on avautunut ikään kuin matkalaisten hengelliseksi kodaksi. Suomen sana ’koti’ tuleekin 
sanasta ’kota’, joka oli vaeltavien paimentolaisten ja metsästäjien koottava ja paikasta paikkaan siirrettävä 
koti. Nyt emme voi kokoontua tuttuihin paikkoihin kasvotusten, mutta voimme pystyttää ’kveekarikodan’ 
tietoverkkoon ja kohdata siellä. Elämä on matkalla oloa, hengellisyys on matkalla oloa. Pysähdyspaikat 
auttavat tarkistamaan suuntaa, antavat lepoa, yhteisyyttä, valaisevat edessä olevaa polkua.  



 

 

An informal alternative to zoom meeting for worship for Lassi and Jaana 

I have been ca. 50 days on my own at my Cottage - but Today I had the first invited guest from "the outside". 
Jaana just loved watching all the different shades of blue of the Sea and listening to the waves breaking on 
my shore. We enjoyed an omelet made by me (carrot-zucchini-coconut milk) and Ethiopian coffee (Jaana) 
and strong Yunnan Dian Hong (myself). After the coffee/tea break we enjoyed a ca. 15 minute long worship. 
Spoke to Pirkko Yesterday evening and again Today after Jaana had left around 7. Thisway Pirkko could 
hopefully feel being part of the KQLM - Kitö Quaker Local Meeting.    
        

Lassi Löylypoika 



HILJAISUUTTA LINJOILLA 
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana aloitetut Zoom-hartaudet ovat saaneet lämpimän 
vastaanoton. On ollut ilahduttavaa huomata, että jaetun hiljaisuuden äärelle kerääntyneiden osanottajien 
ikäjakauma oli yhtä suuri kuin tavanomaisissa hartauskokouksissa. Toistuva tiedottaminen, selkeät ohjeet ja 
uuteen rohkaiseminen olivat tässä avainasemassa.  

Olemme vasta saaneet pintaraapaisun niihin mahdollisuuksiin, joita virtuaalinen ympäristö tarjoaa yhteisen 
henkisen harjoittamisen saralla. Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry piti vuosikokouksensa Zoomin 
välityksellä, ja hartauskokouksia seurasivat valoeksperimentit. Kuka tietää, mitä keksimme seuraavaksi! 

Zoom-hartauksiin voi osallistua aina saman linkin kautta: 

https://us02web.zoom.us/j/4430722720 

Tiedotamme tulevista Zoom-hartauksista sähköpostilistalla ja Facebookissa. 
Ainakin heinäkuun loppuun saakka pidämme hartauden joka sunnuntai klo 13-14 (linjoille voi tulla jo 
hieman etukäteen). 

Tavatkaamme Ystävyydessä, verkossa ja kokoushuoneessa. 

"- - kaikissa maissa, paikoissa, saarissa, valtakunnissa, missä ikinä liikuttekin - -" 
 
-Toni H. 

SILENCE ONLINE 
The Meetings for Worship via Zoom have been warmly welcomed by Friends during the coronavirus 
restrictions. It has been delightful to notice that the participants sharing silence together were from many 
different age groups, as in a regular Meeting for Worship. Frequent informing, clear instructions and 
encouragement were the key. 

We have only scratched the surface of the possibilities, that the virtual environment offers in terms of shared 
spiritual practice. Finnish Friends held their yearly meeting via Zoom, and Meetings for Worship were 
followed by Experiment with Light sessions. Who knows what we will devise next! 

To participate in a Meeting for Worship, you can always use the same link: 

https://us02web.zoom.us/j/4430722720 

We will be informing about upcoming Meetings via Zoom in our mailing list and in Facebook. 
At least until the end of June we will have online Meeting for Worship every sunday at 1-2 pm (you can log 
in a bit earlier). 

Let us meet in Friendship, on the web and in a meeting room. 

"- - in all countries, places, islands, nations, wherever you come - -" 
 
-Toni H. 

HUOM! JOS HALUAT JÄRJESTÄÄ OMAN KVEEKARIHENKISEN ONLINE-TAPAHTUMASI, 
SEURAN ZOOM-TILI ON KÄYTETTÄVISSÄSI! Ota yhteyttä hallitukseen niin saat tarvittavat tiedot tätä 
varten. 

https://us02web.zoom.us/j/4430722720
https://us02web.zoom.us/j/4430722720


IF YOU’D LIKE TO ORGANIZE ANY KIND OF ONLINE- QUAKER-EVENT, THE FYM ZOOM-
ACCOUNT IS AVAILABLE FOR THAT! Just contact the executive committee for more info. 

 

Valoeksperimentti- meditaatio etänä joka kuun 3. torstai klo 19 suomeksi ja viikoittain 
englanniksi 
Valoeksperimentti” on kveekariperinteeseen pohjaava meditaatioprosessi, joka auttaa pääsemään 
yhteyteen arkimieltä syvemmän viisauden kanssa ja saamaan oivalluksia erilaisiin elämän 
tilanteisiin. N. 40 minuutin ohjatun meditaation jälkeen jatketaan mahdollisten ”löytöjen” käsittelyä 
itsekseen ja yhdessä. Tätä varten on hyvä olla käsillä muistiinpanovälineet ja mahdollisesti jotain 
värejä kuvallisia viestejä varten. 

Ohjaan valoeksperimentin Zoomin kautta suomeksi toistaiseksi joka kuukauden kolmas torstai klo 
19.00-n.klo 20.30. On tärkeää aloittaa yhdessä, joten tulethan ajoissa linjoille! Kesän ajankohdat 
ovat 18.6; 16.7. ja 20.8.2020 

Linkki tapahtumaan löytyy oheisesta liitteestä. 

Menetelmästä löytyy täältä enkuksi infoa ja mm. nauhoitteita, joiden avulla voi tehdä itsenäisesti: 
http://www.experiment-with-light.org.uk/ 
T:Aino V 

Experiment with Light -meditation online in Finnish every 3rd Thursday of the month at 7 
pm Finnish time, and weekly in English 
Experiment with Light is a guided meditation process based on Quaker tradition. It helps to get in 
touch with some wisdom beyond the superficial concious mind and sometimes get guidance to 
different life situations (more info here: http://www.experiment-with-light.org.uk/ ). The process 
consists of about 40 min guided meditation and time for processing ”the findings” it alone and in 
group. For this part it’s useful to have paper, pen and possibly some colours at hand. 

I will guide EwL in Finnish online from every 3rd thursday of the month (until further notice) from 
7 until about 8.30PM at Zoom (the link below). During this summer the dates are 18/6, 16/7 and 
20.8.2020 

In English there’s a weekly EwL session online every Tuesday at 6-7.15 Finnish time, and every 
second thursday of the month at 9-11 pm Finnish time. Details from here: https://www.experiment-
with-light.org.uk/events.htm 

-Aino V. 

LINKKI KAIKKIIN ZOOM-TAPAHTUMIIMME / LINK TO ALL OF OUR ZOOM-EVENTS: 

https://us02web.zoom.us/j/4430722720               Meeting ID: 443 072 2720 

Dial by your location/ Osallistuminen puhelimitse: 

        +358 3 4109 2129 Finland 

        +358 9 4245 1488 Finland 

http://www.experiment-with-light.org.uk/
https://www.experiment-with-light.org.uk/events.htm
https://www.experiment-with-light.org.uk/events.htm
https://us02web.zoom.us/j/4430722720


SEURAN HALLITUS: Members of FYM executive committee 
 
Aino Vesanen/ Kirjuri  
puh.050-3712312 
miria_2882 [ät] yahoo.com 
 
Sakari Oksanen/ Rahastonhoitaja 

puh. 0407099688 

sakario [ät] hotmail.com 

Toni Hämäläinen/ Jäsen 

tonikalevihamalainen [ät] gmail.com 
 
Leena Lampela/ Jäsen 

puh. 0445188267 

lampelanleena [ät] gmail.com 

 

 

UUDEN KIRJURIN POHDINTOJA 

Kynnys tämän tekstin kirjoittamiseen kasvoi kasvamistaan. Odotin sitä hetkeä,kun olisi samaan 
aikaan inspiroitunut olo ja aikaa kirjoittaa. Kyllähän nyt kirjurin pitää saada jotain epätavallisen 
hienoa tekstiä aikaiseksi, tavallinen ei kelpaa. Tässä meni alkuperäinen dedari ja meinaa kohta 
mennä uusikin, kun tavoittelen jotain yli-inhimillistä, enemmän kuin se tavallinen Aino. 

Siitä lähtien, kun minua kysyttiin kirjurin tehtävään, olen prosessoinut tätä juttua. Ensin vastustus, 
sitten sen huomaaminen, että vastustus kumpuaa mieliteostani pystytellä vanhalla 
mukavuusalueellani ja sen laajentamiseen liittyvästä epämukavuudesta. Siispä kyseenalaistin nuo 
mieleni höpötykset ja otin tämän positiivisen haasteen vastaan. 



Sittemmin olen tutkiskellut, mitä kirjurin rooli kveekariyhteisössä mahtaa tarkoittaa. Jonkinlaista 
johtajuutta yhteisössä,jossa päätökset tehdään kollektiivisesti Henkeä kuunnellen ja hierarkia on 
minimissään. 

Itselläni tämä johtamisen pähkäily on osunut yksiin henkilökohtaisen itseeni tutustumis- ja 
voimaantumisprosessin kanssa, joka jatkuu edelleen. Tuo prosessi on ollut pääosin sitä, että olen 
kokenut voimattomuutta, riippuvuutta ja heikkoutta, joiden pohjalta ja väleistä on puskenut sisäistä 
voimaa; vihaa, jonka jäljiltä on noussut anteeksiantoa ja hyväksyntää; mustasukkaisuutta, jonka 
tuuppaamana olen ollut pakotettu arvostamaan ja rakastamaan itseäni enemmän; surua, jonka läpi 
olen etsinyt tietä mielenrauhaan ja kiitollisuuteen; harmaaksi ja tylsäksi suostumista, mistä onkin 
alkanut nousta eloa ja väriä, jne.. ”Hyvän ihmisen" identiteetti on saanut tehdä tilaa myös minussa 
asuville pimeämmille puolille, joita en kehtaa alkaa tässä julkisesti luettelemaan, mutta jotka 
kuitenkin ovat osa minua - sitä en voi enää kieltää, joten paras vain hyväksyä nekin ja muistaa, että 
vaikken ole enkeli, niin en ole paholainenkaan. 

Ja tämä johtajuus kveekarikontekstissa sitten... pitäisikö minun nyt olla jotenkin esimerkillinen 
kveekari? Ryhtyä kveekarisankariksi, kuten nuo hehkuttamamme esikuvat, jotka viruivat 
vakaumuksensa takia vankiloissa, taistelivat orjuutta vastaan, jälleenrakensivat Lappia, saivat 
Nobelin rauhanpalkinnon, perustivat Greenpeacen ja Amnestyn ja lista jatkuu..? Puuttua jokaiseen 
epäkohtaan, jonka näen maailmassa ympärilläni ja omistautua epäitsekkäästi muiden auttamiselle? 
Ripustautua kaikessa rauhan, tasa-arvon, yksinkertaisuuden jne. kiveen hakattuihin 
kveekariperiaatteisiin? Kirjoittaa tähän niin hieno teksti, että jumalallinen inspiraatio loistaa siitä 
kauas? 

Se olisi kaiketi linjassa sen ihanteen kanssa, jota olen elätellyt, jonka toteutukseen pyrkinyt ja joka 
(muiden juttujen ohessa) minua kveekareihin alkujaan veti: Eläminen suoraselkäisesti, rohkeasti ja 
rehellisesti (?) arvojensa mukaan.  

Toisin kuin ehkä voisi odottaa, olenkin tällä erää päätynyt päinvastaiseen. Riisun nyt päältäni 
ideaaliminää, ja samalla myös sankarikveekarin ihannetta. Sillä mielummin olen rehellinen itsestäni 
juuri sellaisena kuin olen nyt tässä kuin teeskentelen, että se ideaali olisin minä tai minun pitäisi olla 
se. Samalla haluan ilmentää totuutta sellaisena, kuin sen nyt juuri koen elävästi tässä, oli se sitten 
jonkin aatteen kanssa linjassa tai ei. Kirjurin roolissani haluan edistää sellaisia tapoja tehdä asioita, 
jotka edesauttavat tuon totuuden näkyväksi tulemista meissä ja siihen luottamista - ja näitä tapoja on 
aikojen saatossa kveekariperinteeseen syntynyt monia. Yritän nähdä, mitä pieni yhteisömme juuri 
nyt eniten tarvitsee sekä toteuttaa yhteisten päätöstemme henkeä, ilman että otan kontolleni 
miellyttää kaikkia koko ajan tai hoitaa tehtäviä yksin. Vastuun jako hallituksen kesken on onneksi 
edeltäjäni Leenan aikana saatu hyvin pelaamaan, ja nyt pyrin siihen, että tehtäviä olisi helppo 
hajauttaa vielä laajemmalle joukolle ja että kuka tahansa meistä voisi helposti tehdä aloitteita ja 
toteuttaa yhteisössämme ideoitaan. 

Ollakseni Suomen kveekarien kirjuri en ota aina kivan ja mukavan ihmisen enkä liioin sankarin 
viittaa harteilleni. Ollakseen kveekari ei sitä tarvitse kenenkään ottaa! 

 



Kirjurina toivon, että yhteisössämme on tilaa kokonaisille ihmisille kaikkine puolineen - sekä sille 
Jumalalliselle, joka meissä kaikissa asuu, että inhimillisille, rajallisille ihmisille, joita kaikki 
olemme. Sielulle, mielelle, sydämelle ja keholle. Tilaa ilmentää kauttamme virtaavaa jumalallista 
inspiraatiota, mutta myös jakaa henkilökohtaisen elämän iloja, suruja ja pulmia. Tilaisuuksia jakaa 
lahjojamme, liittyivät ne sitten "tyypillisiin" (ja käsitys tästä on hyvä välillä kyseenalaistaa..) 
kveekari-aktiviteetteihin tai johonkin ihan muuhun. Mahdollisuuksia kasvaa henkisesti ilman, että 
tarvitsee olla jo valmis. Jos pieniä tai suuria "sankaritekoja" joskus tulee siinä sivussa tehtyä, niin 
tulkoon ne luonnollisesti ja pakottamatta - ei paineesta esittää yhtään enempää kuin mitä todella on 
nyt ja tässä. Mitä tahansa teemmekin, yhdessä olemme enemmän kuin yksilöiden summa ja 
kveekariyhteisömme olkoon "kotipesä", jonka hartauksista ja muusta hyvästä itse kukin voi 
ammentaa voimaa oman elämänsä haasteisiin ja päämääriin. 

Olet tervetullut joukkoon sellaisena kuin olet <3  

T:Aino Vesanen 

 

THOUGHTS FROM THE NEW CLERK 

The threshold for writing this text grew and grew. I waited for the moment when I’d feel inspired 
and at the same time have time to write. A clerk of course has to write something exceptionally 
great, just a normal text is not enough. I already passed the original deadline and soon I'll pass the 
new one, too, as I pursue something superhuman, more than this ordinary Aino. 

Since I was asked to take up the clerk's role, I've been processing this topic. First resistance, then 
the realization that the resistance stemmed from my wish to stay in my old comfort zone and the 
discomfort associated with expanding it. So I questioned that nonsense chatter of my mind and 
accepted this positive challenge. 

Since then I've been exploring what the clerk's role in a Quaker community might mean. Some kind 
of leadership in a community where decisions are made collectively by listening to the Spirit and 
hierarchy is kept to a minimum. 

For myself, this consideration of leadership has coincided with a process of personal self-discovery 
and empowerment that still continues. That process has mainly consisted of experiencing 
powerlessness, addiction and weakness, from the bottom of which has naturally grown some inner 
strength; hatred, which has given rise to some forgiveness and acceptance; jealousy, which has 
pushed me to appreciate and love myself more; sadness, through which I have searched my way 
towards gratitude and peace of mind; consenting to be gray and dull, from the midst of which some 
aliveness and colours have naturally begun to rise, etc .. The identity of  "a good person" has given 
space for some darker sides of me which I dare not list here publicly, but which are anyway part of 
me - I can no longer deny them, so it's better to just accept them and remember the fact that even 
though I'm not an angel, I'm not a devil, either. 

And this topic of leadership in the Quaker context, then ... Should I now become some kind of an 
exemplary Quaker? To become a Quaker hero, like those role models we so much admire, those 



who languished in prisons for their faith, fought against slavery, rebuilt Lapland, won the Nobel 
Peace Prize, founded Greenpeace and Amnesty and the list goes on ..? To address every wrong I see 
in the world around me and dedicate myself unselfishly to helping others? Always and everywhere 
hang on to the Quaker testimonies of peace, equality, simplicity, etc. as if they are carved in stone? 
Write such a great text here that the divine inspiration behind it shines far and clear? 

That would probably align with the ideal which I have cherished, aimed to implement and which 
(among other things) originally attracted me to Quakers: Living with integrity, bravery and honesty 
(?) according to one's values.  

However, contrary to what you might expect, for now I have ended up as quite the opposite. I am 
dismantling my ideal self, and at the same time the ideal of a Quaker hero. For I prefer to be honest 
about myself just as I am now and here, rather than keep pretending that such an ideal was me, or 
that I should be it. At the same time, I want to express the living truth as I right now experience it, 
whether it is in line with some ideology or not. In my role as a clerk, I wish to promote ways of 
doing things that help us make that truth visible in us and to trust it— many of such practices have 
developed in the Quaker tradition over time. I try to see what our small community needs right now, 
as well as implementing the spirit of our common decisions, without feeling it is my responsibility 
to please everyone all the time or to do the tasks alone. Fortunately, the sharing of responsibilities in 
the executive committee started to work well under my predecessor, Leena, and my goal now is to 
facilitate delegating tasks to an even wider group of people while allowing all of us to easily take 
the initiative and put ideas into practice in our community. 

To be the clerk of Quakers in Finland, I don't always have to be a very nice person nor a hero. In 
order to be a Quaker, no one has to! 

As the clerk at the moment, I hope there is space in our community for multi-faceted people, with 
all the different sides of us — both for the Divine that lives in all of us and for the limited human 
beings that we all are. For the soul, the mind, the heart and the body. Space to embody the divine 
inspiration that flows through us, and also to share our joys, sorrows, and the troubles of our 
personal lives. Opportunities to share our gifts, whether they were related to “typical” (and the 
notion of what's typical is good to question sometimes ..) Quaker activities or something totally 
different. Opportunities to grow spiritually without the need to be perfect already. If some small or 
large "heroic deeds" happen to get done as a side product, then let them come naturally, without 
forcing - without pressure to pretend that there is anything more than what is really here at this 
moment in time. Whatever we do, together we are more than the sum of individuals anyway, and let 
our Quaker community be a “home base” that offers opportunities for Worship and for other 
resources that each of us can draw strength from, including our personal goals and challenges. 

You are welcome here just as you are <3  

- Aino Vesanen 

 

 



Tässä on tällainen runo, joka syntyi muutamia viikkoja sitten. Se oli mielessäni melkein valmiina 
kun heräsin eräänä sunnuntai aamuna. Olin varmaan nähnyt unta englanniksi. Ajattelin että tämän 
voisi ehkä julkaista Keekariuutisissa. 

You cannot collect time 

You cannot put it aside like a dime 

Or a stamp from the corner of an envelope 

When you receive it you need to use it  

Or you lose it 

You cannot collect love 

You cannot put it in a safety box 

Behind an iron wall 

Or you will have it not at all 

You can live and love 

In the moment you now have 

That is all you can 

Where are you 

Here I am 

Ja toinen; Voi hyvin, Leena 

I   II 

Valon viestin tuot sinä meille Sinä kannat meitä ja ohjaat   

Tänne hämärään eksyneille Kaikki omalla tavallaan kohtaat 

Tähän kaikkeen niin väsyneille Annat apua uupuneille 

Avaat uudelleen tien elämään Iloon autat uudestaan 

III 

Sinun kanssasi matkaa jatkan 

Vaikka ahdistaa maailma tää 

Olen turvassa valosi tiellä  

Jälleen eteenpäin elämää nään 



Rauhanaseman hartaustilaisuudesta 23.2. 
 

 

Hartauskokous on alkamassa 
 

 

Kimmo Wilska kertoo Rauhanasemasta ja Rauhanliitosta 
 
 

Tässä tilaisuudessa juhlitaan pyöreitä vuosia täyttävää Paavoa, ja tässä yhteydessä lienee sopiva 
kertoa, että järjestö, jonka tiloissa tätä juhlaa vietetään, viettää omaa juhlavuotta. Suomen 
Rauhanliitto, kattojärjestö, jonka jäsenjärjestö Suomen kveekarit myös ovat, täyttää tänä vuonna 
(laskutavasta riippuen) 100 vuotta – tosin: itse asiassa Suomen Rauhanliitto, perustettiin 
ensimmäistä kertaa Tampereella jo helmikuuussa 1907. Järjestö kuitenkin lakkautettiin 
ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta perustettiin uudelleen keväällä 1920 nimellä Suomen 
Rauhanliitto – Kansainliittoyhdistys.  



Perinteistä vanhaa rauhanliikettä kutsuttiin pitkään iverseniläiseksi rauhanliikkeeksi liiton 
pitkäaikaisen voimahahmon, puheenjohtaja Felix Iversenin ja tämän vaimon Toini Iversenin 
mukaan.   

Järjestön perustajiin kuului ihmisiä eri yhteiskunnan aloilta, kuten raittiusjärjestöistä, kristillisestä 
rauhan- ja työväenliikkeestä, naisliikkeestä ja yliopistomaailmasta. Rauhanliiton ensimmäisissä 
toimintaohjelmissa tartuttiin ajankohtaisiin teemoihin, joita olivat kansainvälinen oikeus, 
ristiriitojen väkivallaton sovittelu, viholliskuvista luopuminen, aseistariisunta ja rauhankasvatus. 

Rauhanliitto oli alusta lähtien kaksikielinen. Pohjanmaalla julkaistiin Frid På Jorden -lehteä 
(nykyisin Fredsposten) ja Helsingissä Rauhaa kohti -lehteä. 

Sota-aika oli vaikeaa aikaa rauhanliikkeelle. Osa sen jäsenistä osallistui sotaan, osa joutui 
vankilaan. Jotkut ottivat osaa sotaan aseettomina ja jotkut siirtyivät Ruotsiin. Rauhanaktiivi Arndt 
Pekurinen teloitettiin hänen kieltäydyttyään toistuvasti tarttumasta aseeseen. Vaikeuksista 
huolimatta Rauhanliitto ei kuitenkaan joutunut lakkauttamaan toimintaansa täysin. 

Rauhanliiton jäsenjärjestö KVT - Kansianvälinen vapaaehtoistyö perustettiin Suomeen sodan 
jälkeen, kun kveekareita ja muita vapaaehtoisia maailmalta tuli tekemään jälleenrakennustyötä 
Lappiin.  Järjestöllä on nytkin oma toimisto täällä Rauhanasemalla.  

Rauhanliitosta tehtiin kattojärjestö 1970-luvun lopulla ja monet rauhanjärjestöt liittyivät sen 
jäseniksi. Järjestöjen yhteistyöllä syntyi myös vuonna 1981 Rauhankasvatusinstituutti, joka 
nykyään edistää rauhankasvatusta kouluissa ja muualla yhteiskunnassa. 

Vuonna 1986 rauhanliiton järjestöperhe muutti Pasilan vanhalle rautatieasemalle, joka oli 
kunnostettu talkoovoimin. Rauhanasema on nykyään monille tuttu, vireä kansalaistoiminnan 
keskus.  

Rakennus rakennettiin vuonna 1915 Vammeljoen rautatieasemaksi Kannakselle, Uudenkirkon 
pitäjään. Vuonna 1923 se siirrettiin Helsinkiin Pasilan rautatieasemaksi. Pasilan kaupunginosan 
kasvaessa tämä rakennus ei enää vastannut tarkoitustaan, ja 1984 VR järjesti tarjouskilpailun 
rakennuksen poisviemisestä ja Rauhanliitto voitti kilpailun 15000 markan tarjouksellaan. Kerrotaan, 
että joku oli ottanut vanhan asematalon ostamisen esiin toimiston väen kahvipöytäkeskustelussa, 
eikä ideaa enää yksinkertaisesti voinut pysäyttää, läsnäolijoiden huonon rakennusalatuntemuksen 
takia. 

Elo-syyskuun vaihteessa talo sahattiin irti perustuksistaan, nostettiin tukipalkeille, vedettiin 
tunkkien avulla sivuun ja 8. syyskuuta kuorma-auto peruutti lavetin sen alle. Rauhanliiton 
puheenjohtaja, professori Göran von Bonsdorff, otti päähänsä aseman viimeisen päällikön punaisen 
virkalakin, ja antoi aseman merkinantoviitalla siirtäjille lähtökäskyn. Ikkunassa oli rauhanmerkki ja 
banderolli: Liikekannallepano rauhan puolesta. Suomen siihen asti suurin kokonaisena siirretty 
rakennus hinattiin nykyiseen paikkaansa. 

Työtä tehtiin talkoovoimin. Kansainvälisiä työleirejä oli yhteensä seitsemän. Yhteensä talkoolaisia 
oli noin 30 maasta. Asema valmistui ja vihittiin käyttöönsä syyskuun 26. päivänä 1986. Kveekarit 
nykyään pitävät hartauskokouksiaan sunnuntaisin talon kellarikerroksessa.  

Kiitos teille, kun jaksoitte kuunnella, ja erityinen kiitos kuuluu rauhanliiton toiminnanjohtajalle 
Laura Lodeniukselle, joka ystävällisesti kokosi tiedot tähän esitykseen! 



  Pirkolla on tärkeää asiaa 
 
 
 

  Sopat ovat valmiina. Tyytyväiset 
sopankeittäjät 
 

 Jane takaa päin, soppa maistui! 
 

 



 

Juhani Veikkolan kirjoitus Sinapinsiemen-lehdessä Rauhanaseman tilaisuudesta 
 
Paavolta 

Sain huhtikuun lopulla maailmalla kierrelleen kortin, joka oli kirjoitettu Rauhanasemalla 23.2. 
hiljaisen hartauden yhteydessä : "Kiitos kutsusta syntymäpäiväjuhlaasi vanhalle Rauhanasemalle. 
Se oli erikoinen ja puhutteleva tilaisuus!" Helsingin ryhmällä oli tosiaan tuolloin hiljainen hartaus ja 
osallistujia oli 60-70 henkeä. Hartaus oli tavallinen hartaus vain väkimäärä oli poikkeuksellinen. 
Tosin Jaana aluksi ensikertalaisille kertoi, mikä on hiljainen hartaus ja mitä siinä tapahtuu. 

Iso osallistuja määrä johtui siitä, että olin etukäteen levittänyt sanaa ja kertonut etten  järjestä 
syntymäpäiväjuhlia. Kiinnostuneet ovat tervetulleita kveekareiden hiljaiseen hartauteen. Hartauden 
jälkeen oli luvattu yhteinen soppa ja voileipä sekä kahvit, jotka olimme tehneet talkootouhuna. Olin 
kertonut, että ellei halua tulla hartauteen voi myös tulla sopalle. Ja näitäkin tulijoita oli useampi 
kymmen.  

Mutta tuo syntymäpäiväjuhla minua askarrutti etukäteen ja jälkikäteen. Monet eivät mieltäneet 
tulevansa "vain" kveekarihartauteen. Onko sopivaa toimia näin, että osallistujat kokevat hartauden 
syntymäpäiväjuhlaksi. Tästä pitäisi meidän  keskustella ja jos on sopivaa, niin näin voimme hyvin 
lempeällä tavalla lisätä tietoa siitä, mitä on Ystävien toiminta. 

Osallistujissa oli tietysti joukko omaisiani ja ystäviä, mutta oli meitä kveekareitakin tavallista 
suurempi joukko ja sitten oli useita aivan uusia henkilöitä, jotka olivat jostain nähneet, että on avoin 
hartaus, jossa voi tutustua kveekarismiin. Paljon olen saanut myönteistä palautetta ja kysymyksiä. 
Vastaamisessa auttoi Antti Alhonsaaren vanhoista kirjoituksista koottu moniste Kveekaritiellä. Sitä 
monet tutkivat kiinnostuneina. Näin minulle jäi hyvä mieli ja toive, että toisetkin ystävät voisivat 
kutsua omaisia ja ystäviä sopivassa tilanteessa hartauteen ja talkoilla järjestettäisiin  vaatimaton  
tarjoilu. 

 



Useimmiten olemme Helsingissä koko tunnin hiljaa. Mutta nyt monet käyttivät puheenvuoron. 
Minusta puheenvuorot täydensivät toisiaan ja antoivat tunnun siitä, että kveekariuskoon liittyy 
monenlaisia asioita. Mutta tämän saattoi ajatella toisinkin, kuten serkkuni ja viittakiviläinen asian 
ilmaisi: "Vähemmän puhetta ja enemmän hiljaisuutta!" Häneen ovat monet jälkeenpäin yhtyneet. 

Talkootyönkin Jane kuvasi myönteiseksi ja sanoi, että on ihan vanhan työleirin tunnelma: Ensin 
olimme hiljaa 20 minuuttia ja sitten oli hyvä tuoda ruuat esille ja laittaa paikat kuntoon. 

Omat ajatukset tiivistäisin näin: Kertokaamme avoimesti kveekariuskosta ja kutsukaamme ihmisiä 
yhdessä tai ryhminä Ystävien kokoontumisiin. Siitä tulee myös hyvä mieli! 

Paavo Lounela 

Ps. Tilaisuudessa oli kippo Norjan kveekareiden toimintaan Gazassa. Raha meni Ruotsin 
kväkarhjälpenin välityksellä Norjaan ja Ruotsin valtion tuki kehitysyhteistyöhön antoi 90% lisää. 
Kippoon tuli 600 euroa! Ruotsista tuli lämpimät kiitokset. 

Paavon lastenlapsi Sofia (18v) kirjoitaa… 

Helmikuun 23 päivä meitä kokoontui noin 80 henkeä Helsingin Rauhanasemalle tutustumaan 
kveekariyhteisöön. Tämä liitttyi Paavo Lounelan 80-vuotispäivään. Isoisäni Paavo 
halusi antaa sukulaisille ja ystäville mahdollisuuden tulla yhteiseen hartauteen kveekareiden kanssa. 
 
Me kaikki sukulaiset, ystävät ja kveekarit olimme tervetulleita. Keitto riitti juuri sopivasti meille 
kahdeksallekymmenelle. Paavon ajatus oli, että kaikki voisivat osallistua sekä yhteisen aterian  että 
hartauden syntymiseen. Tämä onnistui hienosti. 
 
Ennen hartautta olin mukana tuolien ja pöytien siirtelyssä.  Hartauden aikana toimin ”ovivahtina”   
jotta hartautta ei häirittäisi. 
Hartauden jälkeen oli tarjolla keittoa ja runsas kakkutarjoilu. Silloin tarjoiltiin myös kotona tehtyä 
punaherukkamehua. Edellispäivänä saimme koemaistella sitä. 
 
Ennen kveekarihartautta me valmistelemassa olleet pidimme lyhyemmän hiljaisen hartauden, jotta 
rauhoittuisimme ennen varsinaista tilaisuutta. Olin ensikertaa mukana kveekarihartaudessa. Tämä 
tuntui erityisen hyvältä kun niin kovin harvoin nyky-yhteiskunnassa annetaan aikaa 
toimettomuudelle. Mutta minun onkin silloin kysyttävä itseltäni, eikö todella tee mitään kun 
ajattelee ja pohtii? 
 
Minusta oli mukava tavata sukulaisia, mutta myös ihmisiä, joita en ollut aiemmin tavannut. Voin 
ymmärtää miksi kveekarihartaudet puhuttelevat monia. Oli antoisaa olla mukana ja kokea hartaus. 
 
Käännös: Viena-Inkeri  Lounela 
 
Och samma på svenska eli sama ruotsiksi 

Den 23 februari samlades vi ungefär 80 personer i Rauhanasema, Fredstation, Helsingfors för att 
uppmärksamma kväkarsamfundet i samband med Paavo Lounelas 80-årsdag. Min farfar Paavo ville 
ge släkt och vänner en möjlighet att uppleva en andakt tillsammans med kväkarna.  



Vi som samlades där var släkt, vänner och kväkare, alla var välkomna. Vi blev ungefär 80 personer 
och soppan som serverades räckte precis till alla! Paavos ide var att alla skulle få möjlighet att 
hjälpas åt och att vi skulle skapa andakt och måltid tillsammans vilket löst sig väldigt fint.  

Jag hjälpte först till att möblera och under andakten var jag “dörrvakt” för att undvika att andakten 
blev störd. Sedan bjöds det på soppa och ett mäktigt kakbord. Till detta fanns det bland annat på en 
hemmagjord rödvinbärsdricka som vi dagen innan fått i uppgift att provsmaka.  

Innan kväkarnas andakt hade vi som var där och förberedde en kortare andakt för att finna lugn 
inför själva tillställningen. Det var första gången jag var med på en kväkarandakt. Det kändes 
speciellt eftersom man väldigt sällan i dagens samhälle ägnar tid till att vara sysslolös, men frågan 
jag ställer mig då är om man verkligen är sysslolös när man tänker och reflekterar?  

För mig var det trevligt att träffa släkt men även fint att möta människor jag aldrig träffat förut. Jag 
kan förstå varför kväkarandakter tilltalar många och det kändes givande att vara med och uppleva 
det.  

Sofia Lounela (Strängnäs, Ruotsi) 

And in English as well….. 

Eighty of us gathered at Helsinki’s “Peace Station” on February 23 to learn more about the Quaker 
community. This was in connection with Paavo Lounela’s 80th birthday. My grandfather, Paavo, 
wanted to give his relatives and friends an opportunity to come together in worship with the 
Quakers. 

Family, friends and Quakers were all welcomed. Paavo’s idea was that everyone could participate 
both in the preparation of the meal and worship together. There was just the right amount of soup 
for all 80 of us, so this worked out wonderfully. 

Before the worship, I helped with moving the chairs and tables. During the worship I was the “door 
guard” so that the worship wouldn’t get disrupted. 

After the worship we served soup and a variety of cakes. We also enjoyed delicious homemade red 
currant juice, which we had gotten the chance to taste test the previous day! 

Before the Quaker worship, the organizers held a silent worship in order to relax before the start of 
the event. This was my first time at a Quaker worship. With modern society giving so little time to 
be still, this felt very nice. But this led me to ask myself, are we really not doing anything even 
when just thinking? 

I thought it was great to meet up with family, as well as people that I had never met before. I can 
understand why Quaker worships speak to many people, being a part of it was a rewarding 
experience. 

käännös englanniksi Daniella ja Katya Tavi (Sofian pikkuserkkuja) 

 



  Ystävämme Maija Mäkelä lähti Valoon helmikuussa. Hän kuoli 

sunnuntaina 23.2. vaikean sairauden uuvuttamana. Maija palveli vuosien ajan aktiivisesti Ystävien 

Uskonnollisen Seuran parissa, toimien myös seuran kirjurina usean vuoden. Helsingin hartausryhmässä 

Maija toimi aktiivisesti, ollen kauan tärkeänä vastuuhenkilönä. 

Maijalle oli tärkeää työ kveekareissa myös kansainvälisesti, ja erityisesti suhde Kenian ja Ruandan 

kveekareihin oli läheinen. Maija ja Matti perustivat Muturan Ystävät-yhdistyksen ja tukivat sen kautta lasten 

ja nuorten koulunkäyntiä, luoden myös lämpimiä ystävyyssuhteita. Yhdistys toimii edelleen ja sen 

tukeminen on tärkeä tapa muistaa Maijan työtä. 

Kun talvella kuulin Matilta, että Maijalla ei ehkä ole enää kauaa aikaa, sain pienen laulun, jonka lauloin 

tallenteeksi ja lähetin Matille. Maija kuuli sen viimeisenä päivänään, ja tuosta laulusta oli myös Matille 

lohtua. Tässä tuo laulu.  

Jos poistuisin kartoilta maailman tämän 

Ei rakkautein sinuun poistuisikaan 

Jos sulaisin lumena lämpimän talven 

Ei rakkautein sinuun sulaisikaan 

 

Jos kuivuisin korpuksi kuumuuden tullen 

Ei rakkautein sinuun kuivuisikaan 

Jos sattuisin haihtumaan tuhkana tuuleen 

Ei rakkautein sinuun haihtuisikaan 

 



On rakkaus voimista valloittavin 

Se jälki on Jumalan työn 

On rakkaus valoista ihmeellisin 

Se kirkastaa pimeimmän yön  

 

Jos lähtisin hiljalleen enkelten matkaan 

Jää rakkautein sinuun asustamaan 

Jos poistunkin kartoilta maailman tämän 

Jää valoni sinua valaisemaan 

 

Kveekarien usko ja elämä 

Tein oikean valinnan. Tilasin netin kautta Englannista itselleni ”kveekariraamatun”. Se on kirja 
nimeltä ’Quaker faith and practice’. Nimen voisi suomentaa sanoiksi ’Kveekarien usko ja elämä’. 
Sana practice eli käytäntö kuvaa hyvin kveekarien uskoa: usko ei ole sanojen toistamista, vaan 
käytännön toimintaa arjessa. Englannin vuosikokouksen koostamasta kirjasta on nyt tarjolla alati 
uusiutuva laitos, viides lajissaan. Pitkä perinne päivittyy jatkuvasti uusilla esimerkeillä siitä, miten 
kunkin ajan kveekarit näkevät Jumalan, maailman, toiset ihmiset ja itsensä. Kirja kertoo selkeästi 
myös sen millaisia ovat maailmanlaajan liikkeen kokouskäytännöt, hallinnolliset elimet ja erilaiset 
riitit kuten vaikkapa häät ja hautajaiset. 

Suosittelen lämpimistä kirjan hankkimista. Sen lukeminen toimii erinomaisena englannin opiskelun 
välineenä. Hinta postituskuluineen on vähäinen. Mikäli et tarvitse painettua kirjaa, se on luettavissa 
myös suoraan netistä. Löydät sekä osto- että lukumahdollisuuden laittamalla nettiin hakusanoiksi 
kirjan englanninkielisen nimen. – Lari Junkkari eli nimimerkki ”Innostunut” 

  

The first Quaker book of discipline was issued in 1738 and was handwritten; the first printed edition 
appeared in 1783 and since that time ‘the book’ has been revised and expanded 10 times. At Britain 
YM in 2018 it was discerned that a new revision should be undertaken. 

Here follows Roger’s report on an exploratory weekend in Woodbrooke in 2019 about the revision 
process of Quaker Faith and Practice in Britain YM and the need for revision at this time. 



Why Have a Book of Discipline?  

An Exploratory Weekend at Woodbrooke 8th - 10th November 2019  

Each generation reviews Quaker Faith and Practice (QF&P) to see if it reflects current Quaker 
values, practices and spiritual life. At its gathering in 2018, Britain Yearly Meeting agreed that now 
is the time to embark on the long process of revision of the current text. A Revision Committee of 
some 25 people has been appointed which will meet about six times a year at different locations 
across the British Isles. In choosing the Committee care was taken to ensure that as wide a selection 
of members as possible were appointed. They come from different parts of Britain, are of different 
age groups, and with different backgrounds in Quakerism with some being birthright Friends, others 
Friends by convincement. Each of these groups brings different strengths and prejudices. Two 
members of the Committee are young mothers with very young children.  

Some 60 of us gathered at Woodbrooke as part of the process of consultation that will be an 
essential and on-going element in creating the new Quaker Faith and Practice.  

The weekend followed the customary Woodbrooke pattern of plenary sessions, briefings and small 
group discussions all interspersed with time for worship.  

It was made clear that no decisions about the content or format of the new QF & P have been made. 
The sheet is blank. The present activities are listening and trying to form useful questions.  

The weekend for us participants too was based on a series of questions, and this report uses 
questions as its framework, supplemented by comments. Enquiry and exploration are the key words 
for the process now.  

Who is QF & P for? Who will read it?  

Is the text for Quaker members and attenders only, an in-house book, or is it to cater for a wider 
readership? Is there a ‘missionary’ purpose to the text? To what extent is it used by Quaker 
meetings outside Britain, and, if the use is noticeable, should the text reflect this wider readership?  

Why do people read QF & P?  

A few Friends virtually never read it, or rarely get beyond the first Chapter, Advices and Queries. 
For others it’s their daily and bedtime companion. Their copies are well worn and open easily at 
favourite passages. Many Friends grow into the text, coming at it gradually and incrementally.  

People read it for information (e.g. What does it say about how to prepare for a Quaker marriage 
and how the Meeting for Worship for it should be conducted?), for comfort ( e.g. Does the 
experience of someone else reflect and support my own experience?), and for challenge ( e.g. Does 
the way I conduct myself spiritually and practically match up to Quaker values?).  

QF & P seeks to reflect over time the shared journey and culture of Quakers in Britain. It tries to 
find a balance between representing the needs of the individual with that of the community, being 
ever watchful for the respective dangers of anarchy and fossilization. The text will always lag 
behind Quaker life as it is lived in the present. QF & P is a common reference point for Quakers in 
Britain and elsewhere. It gives an important historical grounding for our common faith. It is a 
record of our collective experience.  



The structure of the current volume.  

By contrast to the previous “blue” edition of QF & P which was published in two volumes, one for 
the ‘church governance’ aspects of Quaker life, the other for the more spiritual and outreach 
aspects, the current ‘red’ QF & P is a single volume combining both parts.  

The current format was carefully structured so that after Section 1 (Advices and Queries) all the 
content is framed by reference to worship starting with 2.01 (Worship is the response of the human 
spirit to the presence of the divine...) and ending with 29.19 (Therefore, dear Friends, wait in the 
Light that the Word of the Lord may dwell plentifully in you.) Between these two, Sections 3 – 17 
focus on how the Quaker community is formed and how it responds to the law and society. Sections 
18 – 22 focus on our personal spiritual life, and Sections 23 – 28 on living our Quaker life in the 
world, the Testimonies.  

One of the key decisions to be made is whether to return to the two volume format. But this, too, is 
likely to be inadequate both by not reflecting the reading habits of young people which is mostly on 
line on computers and mobile phones, and by not having enough flexibility to respond quickly to 
changes in the law. One solution is to print two volumes with the first attending to the Society’s 
relationship to formal matters including the law, and the second volume to our internal spiritual life. 
The first could be supplemented by material issued on the web but for this we need to assume that 
the web will be as easily accessible in 20 years time as it is now.  

One of the smaller sessions that I attended was in the library where we were shown, and allowed to 
handle, the predecessors to the current volume. These ranged from the earliest handwritten volumes 
in which clerks had noted in beautiful copperplate calligraphy all the instructions issuing from 
Meetings for Sufferings, through the earliest printed volumes of the C19th and C20th, to our current 
edition. The concerns of Quakers have varied enormously through the centuries. Seeing this 
variation further reinforces the need for a change to our present QF & P to better reflect the 
concerns and values that are present for us now.  

Weaknesses in the current QF & P.  

Some areas of Quaker life are inadequately covered in the present volume. These include: the work 
environment, the care of the elderly particularly as they approach death, the common experiences of 
young people (lack of opportunity, housing costs, poverty and debt, the death of a parent, working 
with a parent substitute), inter-generational learning..... no doubt the list will be greatly expanded.  

The current QF & P is often good at explaining how we do things but much less good at saying 
why.  

The ever changing legal responsibilities of trustees and others are not, and cannot be, properly up-
to-date in the current format. Supplements are required and their authority needs to be agreed.  

Inclusiveness and language.  

Several calls were made for the language of the new QF & P to be simplified and made easily 
accessible. But a balance must be found between simplicity and the use of words that carry depth 
and subtlety.  



Questions were raised about the use of predominately Christian terminology e.g.’church’ 
governance. Such language is both helpful as it roots us in our Christian heritage but also off-
putting to the many who are new to Quakers who come with distressing experiences of other 
denominations in the Christian lineage.  

A parallel discussion was held about the inclusion of spiritual experiences from other faith 
traditions. Although their value was universally acknowledged, the general sense of the sessions 
was to favour publishing such examples separately. No decision on either of these matters has been 
reached.  

Conclusion.  

The weekend’s explorations and conversations were the start of a long and thorough consultation 
process. Contributions from anyone who is interested are welcome and may be emailed to Michael 
Booth (qfp@quaker.org.uk). The Revision Committee will carefully evaluate all that is put before 
it, particularly ensuring that the input of lobbying groups, or groups with special interests, reflects 
the values of the Society as a whole.  

As I mentioned in the opening paragraph, two members of the Revision Committee have very 
young children. The hope was expressed that the revision process will be completed before the 
children reach university age.  

I am grateful to Devon Area Meeting for supporting my attendance at this most interesting weekend 
which reflected a new shaping and defining of our Quaker community in Britain.  

Roger Babington Hill Totnes Local Meeting.  

Friends in Finland might like to think about when we might start a modest collection of our own 
‘inspirational writings’ and ‘guide stones’ for Quaker Life within our Finnish Quaker community. 
Our collection would undoubtedly include writings in Finnish, Swedish and English, reflecting our 
members past and present as well as our heritage. 

 

EMES 2020 

 

     Ari 



FWCC-EMES on Euroopan ja Lähi-Idän kveekarikokousten yhteinen järjestö, jonka jäsen myös 
Suomen vuosikokous on. Toukokuun alussa osallistuin FWCC-EMES:n vuosikokoukseen 
vuosikokouksemme edustajana.  

Tapahtuma oli määrä pitää Pariisissa ranskalaisten Ystävien järjestämänä, mutta koska fyysinen 
tapaaminen ei tällä kertaa onnistunut, kokous järjestettiin kahden päivän aikana videokokouksena. 
Kokoukseen osallistui yli 60 Ystävää ja edustajaa eri puolilta jaostoa – nyt myös Lähi-idästä, 
Libanonista, josta osallistuminen on aiemmin ollut vaikeaa. 

Kokouksen teemaksi päätettiin jo viime syksynä Raamatusta Joelin kirjan kolmannen luvun alusta 
“Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne 
ennusunia”. Viime syksyyn nähden jae on tuonut monelle mieleen uudenlaisia, ajankohtaisia 
ajatuksia. Monen asian kohdalla kokouksessa pohdittiinkin, miten kriisistä ja poikkeustilanteesta 
voitaisiin rakentaa jotakin uutta parempaa. 

Uudistuminen on ollut Euroopan kveekareiden toiminnassa asialistalla muutenkin: 12 vuoden ajan 
pääsihteerinä toiminut Marisa Johnson siirtyi huhtikuun lopussa eläkkeelle, ja uutena tehtävässä 
aloitti aiemmin hänen avustajanaan toiminut Michael Eccles. Avustajakseen Michael sai Jez 
Smithin Sveitsistä. Myös ulkoisten suhteiden koordinointia tehnyt Julia Ryberg Ruotsista jäi viime 
vuoden lopulla tehtävästään kuten myös alkuvuoteen asti kirjurina toiminut Sue Glover Fryckman. 

Kuulimme viikonlopun aikana katsauksia kveekarijärjestöjen toiminnasta ympäri maailman. Näissä 
haluttiin monin paikoin nähdä mahdollisuus toiveikkuuteen tulevassa, mutta samalla muistaa, että 
erityisesti heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat tukea. Kveekareiden kestävän kehityksen 
työssä toimivat uskalsivat herättää toiveita, että yhteiskuntamme voisivat kriisin jälkeen rakentua 
entistä kestävämmälle pohjalle sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristösuhteemme puolesta. 
Poikkeusolot ovat jo nyt osaltaan luoneet uudenlaisia käytäntöjä ja antaneet uusia yhteyksiä myös 
Ystävien toimintaan. Muuttuneen tilanteen vuoksi esimerkiksi Woodbrooke on suunnannut 
toimintaansa verkon ylitse tapahtuviin hartauksiin ja koulutuksiin. Hyvien kokemusten puolesta 
niihin aiotaan panostaa myös jatkossa. Myös EMES:n suunnitelmissa on kehittää edelleen 
vuorovaikutteisuutta, viestintää ja ymmärrystä yli kaikenlaisten meitä toisistamme erottavien 
esteiden.  

Seuraavaan EMES:n vuosikokoukseen pyritään ottamaan uusi yritys ensi vuonna Pariisissa, ja 2022 
kokoonnutaan Woodbrookessa. Euroopan ja Lähi-idän nuoret kveekarit (EMEYF) pyrkii vielä 
toistaiseksi järjestämään nuorten kveekarien kokoontumisen heinäkuussa Suomessa, Hauholla. 
Nähtäväksi jää, miltä tilanne näyttää kesäkuun lopulla.  

Ensimmäinen etäyhteydellä pidetty kokous jätti jälkeensä toiveen, että vaikka fyysiset 
kokoontumiset jatkossa taas tulisivatkin mahdollisiksi, osaisimme jatkossa säilyttää edelleen 
mukana myös mahdollisuuden internetin välityksellä osallistumiseen. Aiempien vuosien 
kokouksista jäin kaipaamaan ihmisten läheisyyttä, tutustumista toisiin Ystäviin ja epävirallisia 
keskusteluja ohjelman ulkopuolella. Samalla kuitenkin videoyhteys mahdollisti mukanaolon 
sellaisilta Ystäviltä, jotka eivät muuten olisi päässeet osallistamaan tai eivät olisi halunneet 
matkustaa. Molemmissa tavoissa on selvästi puolensa. Toivottavasti osaamme jatkossa käyttää 
hyödyksi nämä muuttuneesta tilanteesta saamamme näyt, profetiat tai ennusunet. 



FWCC-EMES is the collective body for Quaker meetings in Europe and the Middle East. In the 
beginning of May, I attended the FWCC-EMES annual meeting as our yearly meeting’s 
representative. 

The gathering was to be hosted by the French Friends and held in Paris. However, as it became 
clear that we were not able to meet in person, the event was arranged over internet as a video 
conference. All in all, over 60 Friends throughout the section were able to take part. This included, 
for instance, Friends from Lebanon, who previously had had difficulty to reach the meeting. 

The theme of the meeting was discerned last autumn as “Heeding the prophecy of our sons and 
daughters, daring to dream dreams and see visions” (Joel 2,28). This passage and the current times 
we live in lead us to ponder during the weekend how the crisis can lead us to a better future. 

Renewal was also on the meeting agenda in other way. After 12-year service, the executive 
secretary Marisa Johnson retired in the end of April. Michael Eccles, who previously worked as 
Marisa’s assistant, started as the new executive secretary and Jez Smith from Switzerland was 
appointed as Michael’s assistant. Also Julia Ryberg, who worked as the Ministry and Outreach 
Coordinator, retired from her position in the end of last year, as did the former clerk Sue Glover 
Fryckman earlier this year. 

During the weekend we heard the latest updates from several international Quaker organizations 
within the section and beyond. Many wanted to see keep hopes up for a better revival after the 
crisis. At the same time must pay attention to help those in most vulnerable situations. Friends 
active in Quaker sustainable development work held hopes that our societies and way of life could 
be built on a more sustainable basis socially, economically, and environmentally. The conditions we 
currently live in have already created new ways for Friends to meet, learn and communicate. For 
instance, Woodbrooke and EMES have partnered to offer more services online. These will also 
continue in the futures. EMES also plans to continue work and develop ways of interaction, 
communications and understanding over all kinds of barriers that may come between us. 

The annual meeting will have a new try in Paris next year and 2022 the meeting will be held at 
Woodbrooke in Birmingham, UK. Europe and Middle East Young Friends (EMEYF) still look to 
have their summer gathering in Hauho, Finland in July. It remains to be seen what the situation 
looks like in late June and whether there is possibility for that. 

This first annual meeting planted a seed and a wish that even when we are able to meet again in 
person, there would still be the possibility to participate over internet in these gatherings. 
Personally, I missed the small talk, informal interaction and getting to know Friends from all around 
the world I enjoyed very much in the previous meetings. At the same time, the online platform 
allowed a wider attendance of Friends who had previously been unable to participate or did not 
want to travel far. Both ways seem to have their benefits. In the future, I hope we can heed these 
recent prophecies, dreams, and visions. 

-Ari 

 



Suomen Ekumeenisen Neuvoston kokous maaliskuussa 

Suomen vuosikokous valitsi syyskokouksessaan 2019 Tampereen Ilkossa minut olemaan 
kveekareiden edustajana Suomen Ekumeenisessa neuvostossa. Maamme kveekareilla on 
tarkkailijan asema neuvostossa, jonka varsinaisina jäseninä ovat useimmat Suomen kristilliset 
kirkkokunnat ja uskonyhteisöt. Yhdistyksemme on jo pitkään osallistunut neuvoston toimintaan. 
Tämän vuoden ensimmäinen neuvottelupalaveri pidettiin Helsingissä Kulttuurikeskus Sofiassa 
2.3.2020.  Aiheena oli yksinkertaisesti ajankohtainen tilanne kussakin jäsen- ja 
tarkkailijayhteisössä.  

Vilkas ja mielenkiintoinen keskustelu nosti esille neljä kaikille yhteistä teemaa. Ensinnäkin kaikki 
läsnäolijat kertoivat organisaationsa tarpeesta uudistaa ja ajankohtaistaa toimintaansa ja siihen 
liittyviä erilaisia rakenteita. Edessä on mm. erilaisia fuusioita. Toinen kaikkia yhdistävä tosiasia on 
taloudellisen tilanteen kiristyminen ja siihen liittyvä tarkkuus menojen osalta. Kolmas kaikkia 
koskettava tehtäväkenttä on maahanmuuttajaväestön palveleminen ja integroiminen osaksi 
kirkkokuntien toimintaa; voisi puhua oikeastaan ns. sisälähetysnäystä. Neljäntenä ovat suuret, 
vahvat ja osin kipeätkin keskustelut sukupuolista, sukupuolten tasa-arvosta, seksuaalisuudesta ja 
parisuhteista. Jotkut yhteisöt ovat käyneet tätä keskustelua jo pitkään, jotkut ovat vasta avanneet 
sisäistä keskusteluaan.  

Myöhemmin keväällä päälle rynnistäneestä koronakriisistä ei maaliskuun alussa vielä paljoakaan 
puhuttu. Nyt sen vaikutus näkyy esimerkiksi siinä, että neuvoston toinen kevätkokoontuminen 
siirrettiin syksyyn ja aikataulut joutuivat muutenkin uuteen tarkasteluun.  

Lari Junkkari  

 

 

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry  

Toimintakertomus 2019 

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry on osa maailmanlaajuista Ystävien yhteisöä. Suomen 
vuosikokous on jäsenmäärältään 24 henkilöä, mutta heitä, jotka osallistuvat hiljaiseen hartauteen on 
paljon enemmän. Hiljainen hartaus on hengellisen elämämme tärkeä ydin, josta kumpuaa voimaa 
kaikkeen toimintaamme. 

Ystävien toiminta perustuu uskoon siitä, että jokainen ihminen on Jumalan edessä saman arvoinen. 
Rauhan puolella oleminen on ajattelumme ja toimintamme tärkeimpiä johtoajatuksia. 
Totuudellisuus ja rehellisyys teoissa ja puheessa on perusta sille tavalle elää, johon haluamme 
pyrkiä. Yksinkertainen elämä ja liiallisen kuluttamisen välttäminen ovat tärkeitä asioita maailman 
tulevaisuuden kannalta. Omalla elämällään uskostaan ja ajattelustaan todistaminen on tärkeä 
pyrkimyksemme. 

Haluamme edistää kveekariarvojen mukaista toimintaa ja kveekareista kertomista. 



 

Toimintaa vuosikokouksena ja alueellisissa hartauksissa 

Vuonna 2019 Ystävät kokoontuivat hiljaiseen hartauteen Helsingissä ja Tampereella viikoittain ja 
Pohjois-Suomessa aika ajoin. Myös Espoossa aloitettiin hartausryhmä, joka tarjosi kerran kuussa 
esteettömän mahdollisuuden osallistua hartauteen. 

Vuosikokouksemme tapasi vuoden aikana kahdesti työn ja hengellisen rikastumisen merkeissä. 
Kevätkokouksen teemana oli Ystävien yhteisö yksilön tukena ja syyskokouksessa Missä on henkinen 
kotini? Näihin viikonlopun kestäneisiin kokoontumisiin saimme yhteen Ystäviä ja Ystävien ystäviä 
paikallisista kokouksista, ulkomaisista vuosikokouksista ja EMES:stä, jakamaan kokemuksia ja 
oppimaan toinen toisiltamme. Odotamme innolla näiden tapaamisten jatkoa tulevaisuudessa. 

Helsingissä hartausryhmä tapasi joka sunnuntai. Kokouspaikkana toimi pääasiassa Pasilan 
Rauhanasema, jossa antaa tilat myös monille muille rauhan asialla toimiville yhteisöille. Kunkin 
kuukauden ensimmäinen kokous järjestettiin Espoon Espoonlahdessa helpottaaksemme myös sillä 
suunnalla asuvien ystävien pääsyä mukaan. Ryhmien toiminta on ollut aktiivista molemmissa 
kaupungeissa. Lokakuun puolivälissä 2019 Helsingissä järjestettiin ekumeeninen rauhan kävely 
yhdessä anglikaanisen kirkon kanssa. Tapahtumassa mietiskelimme kestävän kehityksen teemaa 
yhteisönä ja uskon perspektiivistä ja tutustuimme toinen toisimme Töölönlahden kiertävän yhteisen 
kävelyn lomassa. 

Tampereen ryhmä kokoontui vuonna 2019 yhteensä 35 lauantaina pitäen taukoa lomien aikaan. 
Keskimäärin kokouksiin osallistui seitsemän henkilöä. Usein hartauden jälkeen kahvin ja teen 
lomassa käytiin rikasta keskustelua hengellisistä ja yhteiskunnallista asioista. Muutamassa 
oppimistuokiossa tutustuttiin alustuksen avulla tarkemmin kveekarinäkökulmiin ja historiaan. 
Hartauden yhteydessä pidettiin useampaan kertaan aktiviteetteja myös lapsille, jotta perheet voisivat 
tulla mukaan helposti. Tampereen ryhmä on ollut aktiviinen myös vuosikokouksen toiminnassa. 
Erityisesti kahdesti vuodessa järjestettävä Ilkon kokoontuminen vaatii aina paikallisten työpanosta. 
Hartausryhmä pitää esillä kveekariuden sanomaa valosta, rauhasta ja palvelusta jäsenten toiminnalla 
mm. Tampereen seudun paikallisseurakunnissa, muissa verkostoissa sekä arkisissa kohtaamisissa 
ihmisten kanssa. 

Pohjoisten Ystävien ryhmän tuki toisilleen välittyy useimmiten rukousten ja sähköpostien 
välityksellä, mutta viime aikoina myös yhteisiä kokoontumisia on voitu järjestää hieman useammin. 
Joulun ja uudenvuoden välille on pian muodostumassa jo perinne yhteisestä tapaamisesta hartauden 
merkeissä. Viime vuodenvaihteessa ryhmä tapasi Kokkolassa ja mukana oli myös Roger Hill 
Englannin Totnesista. Ryhmään on tullut myös muutamia uusia kasvoja Helsingistä pohjoiseen 
muuttaneista. Vuoteen 2020 saavumme lämpimin sydämin, kiitollisina yhteisestä hiljaisuudesta. 
Yksi ryhmän jäsenistä ilmaisi tuntemuksensa näin: hartaus teidän kanssanne tuntuu kuin paluulta 
takaisin juurilleni.  

Ekumeeninen työ ja siltojen rakentaminen muihin uskonkuntiin on tärkeää Suomen vuosikokouksen 
toiminnassa. Monet meistä toimivat aktiivisesti erilaisissa ryhmissä, jotka edistävät ihmisten välistä 
tasa-arvoa ja muita tärkeitä kveekariarvoja.  



Skypen kautta yhteyttä toisiinsa pitävä Healing-ryhmä on jatkanut säännöllistä toimintaansa ja ollut 
näin vahvistamassa Ystävien Seuran hengellisen yhteyden kokemista.  

Suomen vuosikokouksen edustajat olivat jälleen mukana Britannian kveekareiden 
vuositapaamisessa ja Ruotsin kveekareiden vuositapaamisessa. 

Hallitus 

Hallitus kokoontui vuoden aikana Skype-kokouksiin n. kerran kuukaudessa. Tiivis yhteistyö 
vaikutti hallituksen toimintaan hyvin positiivisesti. Työskentely tiiminä, jossa jokaisella on oma 
tärkeä paikkansa, jakoi vastuita toimivasti ja niin, että jokainen saattoi palvella yhteisöä omilla 
lahjoillaan. 

Koska vuosikokous on pieni, toimi hallitus myös nimitystoimikuntana. 

Talous 

Ystävien taloutta on hoidettu vuosikokouksen työhartauskokouksien antaman ohjeistuksen ja 
valtuutuksen mukaisesti.  

Sijoitustemme uudelleen järjestelyä on tehty asiantuntijan suositusten mukaisesti. Hallitus toteutti 
vuosikokouksen sille antaman valtuutuksen mukaan sijoitusten tekemistä, seuraten mm. eettisen 
sijoittamisen periaatteita. 

FYM Annual Report 2019 

The Religious Society of Friends in Finland (Finland YM) is part of the world-wide association of 
Quakers (Friends World Committee for Consultation). Finland YM has 24 members but many more 
participate in silent meeting for worship. Silent meeting for worship is the important centre of our 
spiritual life and forms the source from which all our activity flows. 

Friends’ activity is based on the belief that each person has the same value to God. The concept of 
peace is central to our thoughts and actions. We endeavour to exemplify truth and honesty through 
our words and deeds. A simple life with avoidance of excessive consumption is important when 
thinking about the future of the world. We seek to bear witness to our faith through our own lives.  

We wish to advance Quaker values through our activities and through talking about Quakerism. 

Yearly meeting and worship group activities. 

In 2019 Friends met weekly for silent worship in Helsinki and Tampere and occasional meetings 
were held in northern Finland. Friends in Espoo started a monthly worship group offering easy 
access for Friends in the area. 

Our Yearly Meeting met twice during the year for spiritual fellowship as well as to conduct 
business. The theme for the spring meeting was: Building community; how our Friends community 
does and could support its Attenders and Members as individuals and the autumn meeting had the 
theme ‘Where is my spiritual home?’ The weekend gatherings were attended by FYM members and 



attenders as well as representatives from other YMs and EMES to share experiences and learn from 
each other. We look forward to the continuation of these fruitful gatherings in the future. 

Regular weekly Sunday meeting for worship was held in Helsinki. For the most part the meetings 
took place in the Pasila Peace Centre which also offers its premises to other groups working with 
matters connected with peace. A monthly meeting for worship was arranged in Espoo to enable 
those living in the Espoo area to participate more easily. The groups have been active in both cities. 
In Mid-October 2019 an ecumenical peace walk was arranged together with the Anglican church. 
During the event we focused on the theme of sustainability from both a general and a faith 
perspective while getting to know each other. The walk took place around Töölö Bay.  

Tampere worship group met 35 times in 2019, keeping a break during holiday periods. The average 
attendance was 7 persons. Usually coffee and tea were served after meeting for worship facilitating 
rich general and spiritual discussion. On occasion a study circle was held focusing on Quaker 
history and Quaker perspectives with the help of pamphlets. All age worship has been held several 
times incorporating activities which are appropriate for children as well as adults to encourage 
family involvement. The twice annual gatherings in Ilkko have required active local participation in 
making all the arrangements. The worship group expresses the Quaker message about Light, peace 
and service in settings within the Tampere area local Lutheran congregation, as well as among other 
networks and when meeting people in daily life.   

Northern Friends continue to care for each other mostly by prayer and email, but more frequent 
meetings for worship have been held of late. There is now an almost traditional day of travel, 
worship and fellowship held between Christmas and New Year. In 2019 this was held in Kokkola 
and Roger Hill a Quaker from Totnes meeting was able to be with us. The group size has increased 
this year due to a couple of Friends moving into the area. ‘We look forward to 2020 with positive 
hearts, grateful for the gathered silence’. One of the group’s members expressed it this way: 
worshiping together with you, feels like coming back to my roots. 

Ecumenical work and building bridges with other faiths is an important activity within Finland YM. 
Many of us work actively in different groups which opens up equality in a tangible way as well as 
other important Quaker values. 

FYM distance healing group has met regularly by skype supporting and strengthening the spiritual 
side of our Quaker experience. 

Finnish representatives again participated in Britain YM and Sweden YM. 

Executive Committee 

FYM executive committee met by skype about once a month throughout the year. This way of 
working is felt to be extremely positive, enabling the work to be done in a team where each member 
has their own role. Responsibility is shared and thus each member can serve the YM through their 
own particular gifts. 

Because FYM has a small membership, the executive committee also functions as a nominations 
committee. 



Finance 

Quaker finance is taken care of following guidelines given and overseen by the yearly meeting. 

We have renewed our investments with guidance from financial advisors. The executive committee 
has been given the authority by the yearly meeting to invest in ethical funds as a basic principle. 

KUULUMISIA SUOMEN KVEEKAREIDEN ARKISTON JÄRJESTÄMISESTÄ 

Ystävien Uskonnollisella Seuralla (Kveekarit) on ollut vakituisempaa toimintaa Suomessa 1930-
luvulta asti. Jo paljon aikaisemminkin Englannin kveekareilla on ollut erilaisia yhteyksiä 
maahamme, mutta oikeastaan vasta se suurenmoinen palvelualttius, jota kansainvälinen 
kveekariyhteisö osoitti viime sotien jälkeen Lapin jälleenrakentamisessa toi kveekarit laajemmin 
kansamme tietoisuuteen.  

Viittakiven opisto Hauholla ja eri puolille maata syntyneet hiljaisten hartauksien ryhmät ovat 
vakiinnuttaneet kveekarien läsnäolon Suomessa. Ruotsin kveekarien siipien suojassa Suomen 
vuosikokouksen itsenäinen toiminta vakiintui ja voimistui. Heidän avustuksensa ansiosta voitiin 
Helsingin Vaasankadulta hankkia asunto, ”Kveekarikoti”, sekä kokoontumiseen että vierailijoiden 
majoittamiseen. Myöhemmin tuo koti on myyty ja rahat sijoitettu eettisesti korkeatasoisella tavalla 
tukemaan Suomen kveekareiden toimintaa.  

Vaasankadun tukikohdan sulkeminen merkitsi siellä olleiden kveekarikirjaston ja arkiston 
hajautumista moneen eri paikkaan. Arkiston hajanaisuuteen vaikutti myös se, että yhdistyksen 
kirjureiden ja hallituksen jäsenten hallussa heidän kodeissaan oli luonnollisestikin erilaisia 
kokouspöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja muuta materiaalia. Nyt samanlaista materiaalia löytyy 
eri henkilöiden tietokoneilta.  

Ja useamman vuoden ajan on ollut tarvetta saada järjestystä näihin historiallisesti merkittäviin 
aineistoihin. Vuoden 2020 alusta lähtien on ollut nimettynä arkistoryhmä (Jaana Erkkilä-Hill, 
Sakari Oksanen, Lari Junkkari ja Kaija Maria Junkkari), jonka tehtävä on tehdä  uusi suunnitelma 
siitä, mihin ja miten arkistomateriaali sijoitettaisiin asianmukaisella tavalla. Tärkein tehtävä on 
löytää ammattitaitoinen arkisto-osaaja, joka tekisi työn Kansallisarkiston laatukriteerien mukaisesti. 
Kansainvälinen kveekariyhteisö on luvannut tarvittaessa asiantuntija-apua. Myös taloudellista tukea 
on mahdollista hakea EMES:iltä. 

Kevään 2020 koronakriisi on hidastanut tuntuvasti arkistotyöryhmän toimintaa. Mikäli tämä kriisi 
laantuu riittävästi, arkistoasiaan saadaan uutta vauhti syksystä lähtien. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran arkistonhoitaja Tarja Soiniola on lupautunut auttamaan arkiston järjestämisessä ja työhön 
haetaan vauhtia ensin elokuussa omin voimin aineiston perusjärjestämiseen, ja sitten varsinaiseen 
arkistointiin tulee ammattiapua Tarjalta. Kiitokset Paavo Lounelalle yhteyden löytämisestä! 

Northern Friends Worship Group have supported a small Q run charity in Burma with an annual 
collection for several years now. When we last met for a day of worship and fellowship (worshipful 
fellowship), between Christmas and New Year, we decided that we would like to continue with our 
support for a further year, not knowing that when the money was transferred in April, how even 



more appreciated it would be. Here follows the letter we received in May, which makes heartening 
reading. 

 

S4SK is registered as a charity in the UK (No: 1131559)  

Kimmo Helomaa 
Friends in Northern Finland 07/05/2020  

Dear Kimmo and Jane  

I am writing to thank you very much for your very generous donation of £491.65 for the work of 
Scholarships for Street Kids. We are especially grateful for donations in such an uncertain time 
which we will remit to our sister organisation in Myanmar – H4SS.  

There is no welfare state in Myanmar and so, if a parent falls ill or dies, it becomes all the harder 
for the family to keep their child in education. The families of our students are typically; illiterate, 
landless, with precarious health, and working as day labourers. They are among the poorest in 
Myanmar and, with child earnings contributing significantly to family income, we are acutely aware 
of their vulnerability both to economic disruption, and the impact of the Covid-19 virus.  

In response to the crisis, H4SS is developing its ways of working:  

• In our education work we await government advice regulating ways in which schools can 
function during the first half of the new school year. We are already putting more emphasis on self-
study worksheets.  

• In our social work we are using parent education sessions to emphasise the importance of 
social distancing and washing, and arranging for our social work to continue safely. We are 
providing hampers including soap, tissues, staple foods and protective equipment.  

• We also have a small social work fund to cover health problems, and house repairs and S4SK 
will be boosting this to help impoverished families survive.  

• We have adjusted our Poverty Alleviation Programme so that, for the time being, savings 
are deposited and decisions made in ways that respect social distancing.  

• At the Learning Centre, which is key to ensuring that our students can access further 
education, we are making every effort to raise awareness, and promote good habits of 
personal hygiene among our students, so that they will be as safe as possible.  

We know that Covid-19 impacts the poor and disadvantaged especially, and we anticipate 
a difficult year ahead. We are hugely grateful for your support at this time and will keep you 
in touch with developments.  

Yours sincerely  



Erica Cadbury  

Erica Cadbury Treasurer  

Scholarships for Street Kids 72-74 Sun Street, Haworth, Keighley, West Yorks, BD22 8AH Tel: +44-1535-
647151, +44-778-650-6141 
e-mail: john.s4sk@googlemail.com; Web address: www.s4sk.org.uk  

 
 

 

Treasurer’s Report 

Suomen kveekareiden yhteisön muodollinen foorumi on Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit 
ry. Jos järjestämme jotain, menevät osallistumismaksut ja kulut sen tilien kautta. Yhdistyksellä on 
myös varoja, jotka on sijoitettu vastuullisiin sijoitusrahastoihin.  Toimintamme kulut ja tuotot ovat 
olleet melko hyvässä tasapainossa ja olemme voineet antaa pienimuotoisia avustuksia yhdessä 
tärkeiksi kokemiimme kohteisiin. Menoja kattaa sijoitustulojen lisäksi kannatusmaksut ja 
osallistumismaksut.  
 
Osallistumme Friends World Committee for Consultations - Europe and Middle East Section 
(FWCC-EMES), Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteiselimen 
FINGOn toimintaan. Tuemme niitä omalta osaltamme jäsenmaksujen kautta. 
 
Olemme tukeneet myös Stop Fuelling War -kansanliikkeen toimintaa. Liike on syntynyt alunperin 
Ranskassa ja nostattaa tietoisuutta kansainvälistä asekauppaa vastaan. Koronaviruksella on ollut 
voimakkaan negatiivinen vaikutus kveekareiden oppimis- ja konferenssikeskuksen Woodbrooken 
toimintaedellytyksiin Englannissa. Woodbrooke on tärkeä instituutio monille kveekareille 
yksilöllisesti mutta myös koko liikkeelle. Sen tutkimus- ja koulutustyön kautta kveekareiden 
perinnettä tulkitaan aina uudelleen suhteessa muuttuvan maailman haasteisiin. Olemme siksi 
antaneet sille kertaluonteisen avustuksen. 
 
Paavo Lounelan ystävien, kveekareiden ja sukulaisten yhteisessä hartaustilaisuudessa helmikuussa 
kerättiin avustus Norjan ja Ruotsin kveekareiden yhteiseen työhön Kväkarhjälpen'in kautta Gazassa. 
Oli hienoa lähettää tällainen "ylimääräinen" avustus Gazaan. Seuramme on lisäksi antanut 
avustuksen Rwandassa toimivalle Opintien koululle ja muutaman sieltä valmistuneen nuoren jatko-
opintoihin. Halusimme tällä kunnioittaa edesmenneen Maija Mäkelän pitkäaikaista ja 
lämminhenkistä omistautumista paitsi Suomen kveekareiden asialle myös tämän koulun 
rakentamiseen ja tukemiseen. 
 
Olemme kiitollisena jakaneet jotain omastamme mutta otamme myös kiitollisena vastaan 
ystäviemme ja jäseniemme tukimaksuja. Seuramme tili on FI57 8020 0710 2249 98. Olemme 
pitäneet ohjeellisena tukimaksun summana jäsenille 70 euroa vuodessa. Olemme iloisia sekä 
pienemmistä että suuremmista lahjoituksista. 



 
 

The formal organisation of the Finnish Quaker community is the Ystävien Uskonnolinen Seura 
Kveekarit ry (Friends' Religious Society Quakers Registered Association). As we arrange some 
programme, the participation fees and expenses go through its accounts. The association also has 
funds invested in responsible mutual funds. The costs and revenues of our operations have been in a 
fairly good balance and we have been able to provide small grants for projects we jointly experience 
as important and meaningful. In addition to investment income, we receive support contributions 
from Friends and participation fees from various events. 
 
We participate in the activities of the Friends World Committee for Consultations - Europe and the 
Middle East Section (FWCC-EMES), FINGO (a joint organisation of development NGOs) and the 
Finnish Ecumenical Council. We support them for our part through membership fees. 
We have also supported the activities of the Stop Fuelling War people's movement. The movement 
was originally born in France and raises awareness against the international arms trade.  
 
The coronavirus has had a strong negative impact on the operating conditions of the Quaker 
Learning and Conference Center in Woodbrooke, England. Woodbrooke is an important institution 
for many Quakers individually but also for the entire movement. Through its research and 
educational work, the Quaker tradition is always reinterpreted in relation to the challenges of a 
changing world. We have therefore given Woodbrooke a one-off grant. 
 
At a joint meeting for worship of Quakers, friends and relatives of Paavo Lounela in February, 
money was raised for the joint work of Norwegian and Swedish Quakers in Gaza through 
Kväkarhjälpen. It was great to send such an "extra" donation to the people of Palestine. Our society 
has also provided a donation to the Opintie School in Rwanda and been able to help a few young 
graduates in their post-graduate studies. This financial support is in part a tribute to the long-
standing and warm-hearted dedication over many years of Ffriend Maija Mäkelä to our Finnish 
Quaker community, as well as acknowledging Maija’s hard work for the construction and support 
of this school. Maija Mäkelä passed away in February 2020. 
 
We are grateful to have been able to share something from our own resources, but we are also very 
pleased to continue receiving contributions from friends and members. The account number of the 
society is FI57 8020 0710 2249 98. The sum of 70 euros per year would be a suitable sum for 
members to give. However, we are happy with both smaller and larger donations. 
Sakari Oksanen 

 

 

 

 



 

 

Ystävien uskonnollinen seura kveekarit ry:n: Tulevia tapahtumia  

Finland YM: Future events 

Syyskokousviikonloppumma Kangasalalla Ilkossa 16.-18.10.2020 

Autumn weekend gathering in Ilkko, Kangasala near Tampere, 16-18.10.2020 
 
EMEYF-järjestön nuorille aikuisille suunnattu kesätapahtuma 17.-24.7.2021 Suomessa, Hauholla 
(Siirtyi kesältä 2020) 

EMEYF Young Adult Friends’ summer event 17-24.7.2021 in Hauho, Finland (moved forward a 
year from summer 2020) 
 

Britannian vuosikokous 31.7.-6.8.2021 (Siirtyi kesältä 2020) 

Britain Yearly Meeting 31.7-6.8.2021 (moved forward a year from 2020) 
 

Pohjoismainen vuosikokous Ruotsissa, Kungälvissä 30.6.-3.7.2022 (siirtyi kesältä 2020) 

Nordic YM, Kungälv, Sweden 30.6.-3.7.2022 (moved forward from summer 2020) 

 

TIEDOTUSKANAVAT/ CHANNELS OF COMMUNICATION 

Nettisivut/ FYM net pages: http://www.kveekarit.org/ (Huom. Nettisivuilla on myös paikka 
blogikirjoituksille, joita otamme mielellämme vastaan in the net pages there is also a place for 
writing blog entries. Please feel free to write here if you feel lead to do so) 

Sähköposti: suomenkveekarit@gmail.com 
 
Facebook: Quakers Kveekarit Kväkare Finland Suomi 

Tampereen hartausryhmän Facebook: Kveekarit Tampere - Quakers Tampere 
 

Whatsapp-ryhmä yhteisömme sisäiseen viestittelyyn,  kuulumisiin jne: Päästäksesi mukaan ota 
yhteyttä johonkin seuran hallituksen jäsenistä. 

FYM Quaker whattsapp group for exchanging messages and information. If you are not connected 
here and would like to be, please get in touch with a member of the executive committee. 
 

http://www.kveekarit.org/
mailto:suomenkveekarit@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/12391484322/
https://www.facebook.com/Kveekarit-Tampere-Quakers-Tampere-180060768673193/


Koko suomen sähköpostilista: http://lists.quaker.eu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/finlandkveekarit 
An email list for all Friends in Finland 

 
Helsingin hartausryhmän sähköpostilista/ An email list for Helsinki worship group: 
http://lists.quaker.eu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/helsinkikveekarit  

Valoeksperimentti- meditaation suomenkielinen FB-ryhmä: Finnish language experiment with the 
Light facebook page 

https://www.facebook.com/groups/SuomiEwL/ 

 

SUOMEN KVEEKARIT TUKEVAT WOODBROOKEA 

Finnish Quakers support Woodbrooke 
 
Suomen vuosikokous päätti kevätkokouksessa tukea Korona-kriisistä kovan iskun saanutta 
Woodbrooken perinteikästä kveekariopistoa kertalahjoituksella. Kannustamme kaikkia myös 
tutustumaan Woodbrooken laajentuneeseen etäopintotarjontaan ja muistutamme, että Seuralta voi 
hakea rahallista tukea kurssimaksuihin! 

At the annual meeting held in April members of FYM decided to support Woodbrooke College with 
a donation to support ongoing courses at this time of Corona crisis.We encourage all Ffriends to 
check out what Woodbrooke has to offer by way of distance learning and to remind you that you 
can apply for financial support from FYM for any course fees. 
https://www.woodbrooke.org.uk/learn/online-learning/  

 

Finally, something lovely to look forward to and for each of us to think about how we might be 
called to contribute….. 

 
EMEYF SUMMER GATHERING ”NATURE AND SPIRITUALITY” 

17.-24. July 2021 in Hauho, Finland 

Would you like to spend a week with other young adult Friends & some of their children in the 
midst of pristine Nordic nature in the summer? Swimming in a clean lake, having sauna, drinking 
spring water from the tap and picking wild berries, mushrooms and herbs, cooking together, 
wandering in the woods, playing frisbee-golf, worshipping and participating together in other 
Quakerly activities in- and outdoors, hanging around the bonfire and barbecue... This is your 
chance, which we wanted to offer to as many as possible and therefore postponed the event from 
2020 to 2021 when the Corona-restrictions will hopefully be over. 
Mark it in your calendar already, and contact us if you’d like to join the organizing committee 
(emeyf [ät] qcea.org or committee member Aino miria_2882 [ät] yahoo.com), offer to lead an 

http://lists.quaker.eu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/finlandkveekarit
http://lists.quaker.eu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/helsinkikveekarit
https://www.facebook.com/groups/SuomiEwL/
https://www.woodbrooke.org.uk/learn/online-learning/


activity related to theme etc. The registrations will open in spring 2021. 
Website of the event venue: https://www.hirsihuvilat.com/en 

Jotain mitä odottaa: EUROOPAN JA LÄHI-IDÄN NUORTEN KVEEKAREIDEN 
KESÄTAPAHTUMA ”LUONTO JA HENGELLISYYS” 
17.-24.7.2021 Suomen Hauholla 

Haluaisitko viettää viikon toisten nuorten aikuisten (18-n.40v.) kveekareiden (lapsineen) keskellä 
pohjoisen kesäistä luontoa? Uiden puhtaassa järvessä, saunoen, juoden lähdevettä suoraan hanasta, 
yhdessä kokkaillen, poimien marjoja, villiyrttejä ja sieniä, samoillen metsässä, frisbee-golfia 
pelaillen, kokoontuen hartauteen ja muihin kveekari-aktiviteetteihin sisällä ja ulkona, hengaillen p 
ympärillä ja grillaillen… Tämä on tilaisuutesi, jonka halusimme antaa mahdollisimman monelle ja 
siksi päätimme lykätä tapahtumaa vuodelta 2020 ensi vuoteen, jolloin Korona-rajoitukset ovat 
toivottavasti ohi. 
Merkkaa tapahtuma kalenteriin jo nyt ja ota yhteyttä (emeyf [ät] qcea.org tai toimikunnan jäsen 
Aino miria_2882 [ät] yahoo.com) jos haluaisit liittyä suunnittelutoimikuntaan tai tarjoutua 
vetämään jonkin teemaan sopivan aktiviteetin.  

Ilmoittautumiset tapahtumaan avataan alkuvuodesta 2021.  

Tapahtumapaikan nettisivut: https://www.hirsihuvilat.com/ 

 

 

 
 

https://www.hirsihuvilat.com/en
https://www.hirsihuvilat.com/

	Valoeksperimentti- meditaatio etänä joka kuun 3. torstai klo 19 suomeksi ja viikoittain englanniksi
	Experiment with Light -meditation online in Finnish every 3rd Thursday of the month at 7 pm Finnish time, and weekly in English

