
 1 

 

KVEEKARIUUTISKIRJE    QUAKER NEWS     1/2021 

Dear Friends and friends of Friends, 

We welcome you to our summer issue of Quaker News. The words and pictures which follow offer 
a range of what is occupying the minds and thoughts of our Quaker community in Finland at the 
present time. One theme that is represented (in two articles as well as in one of the items on the 
agenda for the on-line business meeting to be held in August) is stewardship of our financial 
resources. This area of our corporate spiritual living has been bubbling away for several years and 
it is good to see it now come to the surface and for us as a community to open to find our way 
forward. 

True godliness does not turn men out of the world, but enables them to live better in it, and excites 
their endeavours to mend it…. William Penn, 1682 

Thank you to all who have contributed to this issue and also to you the readers. 

We wish you all a good summer, 

Jane and Ulla 

Rakkaat Ystävät ja Ystävien Ystävät, 

Toivotamme teidät Kveekariuutisten kesäkirjeen pariin. Uutiskirjeen sanat ja kuvat valaisevat sitä 
ajatusten kirjoa, jota liikkuu tällä hetkellä suomalaisen kveekariyhteisön mielissä ja pohdinnoissa. 
Yksi esillä olevista teemoista (kahdessa artikkelissa sekä yhtenä käsiteltävistä asioista elokuun 
verkossa pidettävän työkokouksen asialistalla) on taloudellisten resurssiemme hallinnointi. 
Hengellisen elämämme taloudellisen puolen käsittely on kuplinut useiden vuosien ajan pinnan alla 
ja on hyvä nähdä sen nyt kohoavan pintaan näkyviin, jotta yhteisömme voi löytää tien eteenpäin. 

”Oikea jumaluus ei käännä ihmisiä maailmasta pois, vaan auttaa heitä elämään paremmin siinä, ja 
innostaa heidän ponnistuksiaan korjata se…” William Penn, 1682 (pahoittelut huonosta 
käännöksestä, tämän on varmasti joku kääntänyt elegantimmin) 
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Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän uutiskirjeen kokoamiseen ja kiitos myös kaikille 
lukijoille. 

Toivotamme kaikille hyvää kesää 

Jane ja Ulla 

 

 

RAHANKÄYTTÖ ON OSA HENGELLISTÄ ELÄMÄÄ 

 

Osana kevätkokousviikonloppuamme jatkoimme omassa sessiossaan syyskokouksessa alustettua 

teemaa koskien suuntaviivoja yhteisömme rahankäytölle ja laajemmalle yhteiskunnalliselle 

osallistumiselle. 

 

Teema liittyy myös keskeisesti vuonna 2018 laadittuun pitkän tähtäimen suunnitelmaan, jonka 

laadimme jäsenille ja aktiiveille tehdyn kyselyn pohjalta. Hengellisen toiminnan lisäksi tuolloin 

yhdeksi tärkeimmistä asioista kyselyssä nimettiin erilainen aktivismi ja hyväntekeväisyys tärkeäksi 

kokemiemme asioiden puolesta. 

Nyt jatkoimme asian selkeytystä pohjana Sakari Oksasen aiempi alustus (joka on luettavissa viime 

Kveekariuutiskirjeestä) ja Ari Kurlinin ja Paavo Lounelan ennalta pohdiskelemat puheenvuorot, 

jonka jälkeen jatkoimme pohdintaa hartaudellisen jakamisen hengessä. Lauantain 

työhartauskokouksessamme olimme päättäneet, että jos tässä kokouksessa selkeytyy päätöksiä tai 

linjauksia jatkoa ajatellen, ne voidaan kirjata mukaan kevätkokouksen pöytäkirjaan. Siispä kirjurina 

keskityin kuuntelemaan kokouksen henkeä sillä korvalla. Seuraavassa pöytäkirjan kirjausta 

laajemmin jotain siitä, mitä kuulin, yhdistettynä myös omiin näkemyksiini. 

 

Kysymyksessä on laajemmin rahankäyttö – miten me yksilöinä ja yhteisönä käytämme rahaa? 

Rahakin on osa hengellistä elämäämme. Mammona ei ole sama kuin raha, vaan enemmänkin 

jumalaton asenne. Sekä saaminen että antaminen omien voimavarojen puitteissa on tärkeää - rahan 

on tärkeää virrata yhteisöömme sisään ja ulos sekä liikkua sen sisällä, luoden lisää elämää ja kasvua 

mahdollistamalla erilaisia asioita. Aito antaminen ei ole uhrautumista, vaan osa vuorovaikutusta, 

joka rikastuttaa myös itseä. 

 

Kun mukana olevat näkevät, mitä rahalla tehdään, se rohkaisee myös antamaan omastaan yhteiseen 

pottiin. Riippumatta siitä, tarvitaanko yksilöiden tukimaksuja välttämättä sijoitustuottojen lisäksi 
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toimintamme rahoittamiseen, osoittaa jonkinlainen oma rahallinen panostus itse kunkin sitoutumista 

tähän yhteisöön. Ja kun ihminen haluaa osoittaa sitoutumistaan ja antaa yhteisöllemme omaa 

aikaansa ja energiaansa palvelemalla erilaisin tavoin, on myös tärkeää, ettei se jää rahasta kiinni, 

vaan että kveekariyhteisö tulee vastaan ja rohkaisee tähän tarjoamalla tarvittavia aineellisia 

resursseja. 

 

Kun toimintamme suuntautuu ulospäin esimerkiksi joidenkin tiettyjen järjestöjen tai projektien 

tukemiseen, muukin sitoutuminen kuin pelkkä rahalahjoitus on siinä tärkeää: Esimerkiksi se, että 

meillä on kyseiseen projektiin yhteys ja saamme tietää sen etenemisestä, tai jopa mahdollisuuksia 

osallistua siihen vapaaehtoistyöpanoksella. Olisi hyvä olla tilaa sekä yhdessä harkiten valituille 

pitkäntähtäimen tukikohteille että yksilöiden spontaanimmillekin ehdotuksille, jolloin voisimme 

soveltaa samaa mallia kuin taannoin keräyksessämme Pelastusarmeijalle seuran lahjoittaessa pottiin 

50 senttiä jokaista sen kautta keräykseen kanavoitua euroa kohden. Tällöin olisi hyvä, jos 

lahjoituskohteen ehdottaja näyttää esimerkkiä omalla sitoutumisellaan asiaan esimerkiksi 

kampanjoimalla keräyksen puolesta kertoen toisille, miksi se on hänelle sydämen asia. 

 

Olemmekin jo mukana tukemassa joitain kansainvälisiä kveekarijärjestöjä, ja tähän haluamme 

panostaa myös tulevaisuudessa. Voisimme ottaa enemmän selvää, mitä nämä järjestöt tekevät ja 

millaisia mahdollisuuksia meillä on halutessamme päästä vaikkapa vapaaehtoistöihin niiden 

projekteihin tai osallistumaan jollain muulla tapaa. Samalla vahvistamme osallisuuttamme 

globaalissa kveekariyhteisössä ja kveekarien näkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia maailmalla 

arvojemme mukaisessa toiminnassa. 

 

Sekä perusteellisemmin yhdessä punnitulle solidaarisuuden harjoittamiselle että spontaanimmille 

inspiraatioille tai akuuteille tarpeille olisi hyvä olla tilaa, myös vuosittaisessa budjetissamme. 

Tässä kokouksessa emme vielä puhuneet tarkemmin mahdollisista tahoista, joita tahdomme olla 

tukemassa. Esiin nousivat kuitenkin Emmaus ja Muturan Ystävien toiminta, joissa vuosien saatossa 

on ollut aktiivisesti useita Ystäviä mukana, sekä Amnesty International, joka on paitsi tärkeää työtä 

tekevä ja tuen tarpeessa oleva maineikas kansainvälinen järjestö, on myös huomionarvoista että 

perustajäsenistä yksi oli kveekari. 

 

Näiden kahden tunnin aikana teimme tärkeää pohjatyötä tulevaisuuden toimintaamme ajatellen, 

todella yhdistäen hengellisen aspektin käytännön elämään.  Kun yleiset, yhteiset linjaukset 

rahankäytöllemme selkeytyvät, pääsemme sujuvammin toteuttamaan meille tärkeitä asioita sekä 

pitkäjänteisesti että antaen tilaa inspiraatiolle ja akuuteille tarpeille. 

 

Myös hengellisesti tämä oli antoisa kokous, ja totesimmekin lopussa, että jatkossa tahdomme pitää 

vuosikokouksen työhartauskokouksia nykyistä useammin etenkin silloin, kun käsiteltävinä on niin 

tärkeä asioita, ettei hallitus voi päättää niistä yksin ja toisaalta sääntömääräisten kevät- ja 

syyskokousten aikataulut rajoittavat rauhallisen pohdinnan äärelle pysähtymistä. 

 

Näin tiivistimme edellä mainitusta kokouksen hengen työhartauskokouksemme pöytäkirjaan: 

 

Sitoutuminen meille tärkeisiin asioihin – ovat ne sitten yhteisön yksissä tuumin valitsemia tai 

yksittäisten kveekareiden omikseen kokemia - muutoinkin kuin rahallisesti on tärkeää, esimerkiksi 

vapaaehtoistyöpanoksen ja tiedotuksen kautta sekä kertoen toisille siitä, miksi tietty asia on meille 

tärkeä. 

 

Kansainvälisissä kveekarijärjestöissä mukana oleminen pitkäjänteisesti on meille tärkeää. 
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Jatkossa haluamme määritellä vuosittain määrärahat sekä yhdessä ennalta sovittuihin tarkoituksiin 

että osan spontaanimpaan, inspiraation ohjaamaan käyttöön. 

 

Hengellinen toiminta on yhteisömme perusta, ja investoiminen rahallisesti omaan yhteisöömme 

valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä yhteisen toiminnan että yksilöiden tukemisen tasolla on 

toimintamme ydintä. 

 

Tämän antoisan kokouksen lopuksi totesimme, että haluamme jatkossa järjestää koko 

vuosikokouksen yhteisiä työhartauskokouksia useammin kuin kaksi kertaa vuodessa. 

 

 

Aino Vesanen, kirjuri 
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THE USE OF MONEY IS PART OF OUR SPIRITUAL LIFE 

 

As part of our Spring gathering / Yearly Meeting weekend we had a separate session to continue 

with a theme that we began in our autumn YM gathering, concerning the guidelines for our 

community’s use of money and activism in the society. This theme also connects closely with the 

long-term plan that we made in 2018, based on the results of a questionnaire for members and 

active participants, in which different kinds of activism and philanthropy related to our values and 

concerns was named as needing to be one of the top priorities, in addition to our spiritual activities. 

 

We have continued to seek clarity on the matter, based on a previous introduction from Sakari 

Oksanen (published in the last QN of 2020). After prepared contributions from Ari Kurlin and 

Paavo Lounela were given in the session, we continued with our discernment in worship-sharing 

mode. In Saturday’s Meeting for Worship for Business we decided, that if we were able to find 

clarity and develop guidelines for the matter over the weekend, we would add them to the annual 

spring meeting minutes. Therefore, as the clerk, focused on listening to the Sense of the Meeting, in 

the following I write about what I heard combined with my own thoughts, which are wider than 

what was officially minuted. 

 

It is about the use of money in a wider sense: How do we, as individuals and a community, use our 

money? Money is also a part of our spiritual life. Mammon is not the same as money, but more a 

godless/atheistic attitude. Both giving and receiving – within the limits of one’s resources – are 

important. It is important to let money flow in and out of our community as well as within it, 

creating more life and growth by enabling different things. Real giving is not sacrifice but part of 

interaction that is enriching for all parties involved. 

 

When participants see what can be achieved by right use of money, it encourages each of them to 

give their part to the shared pool. Regardless of whether individuals’ donations are absolutely 

necessary to fund our activities, in addition to the profits from our investments, contributing 

financially to any extent shows commitment from each of us to our community. And when an 

individual wants to commit by offering his/her time and energy for any kind of service, it is also 

important that money issues don’t stand in the way but rather that the Quaker community really 

welcomes this input and encourages it by offering the material resources needed to support it. 

 

When our activities are directed outwards to support certain organizations or projects, other ways of 

committing rather than just donating money are important, too: For example being in contact with 

the project and being updated about its advancement, or even having opportunities to contribute to it 

through voluntary work. When choosing our concerns, it would be good to have space for both 

long-term projects that we together choose to support after careful consideration, and for more 

spontaneous suggestions from individuals, to which we can apply the same model as we did in our 

recent donations campaign for the Salvation Army; FYM donating 50cents for every euro that was 

donated by individuals. In cases like this, it is recommended that the one initiating a campaign for a 

certain cause, would be the first to show commitment to that cause, for example, by active 

campaigning and telling others why she/he has that cause so close to their heart. 

 

We are already involved in supporting some international Quaker organizations, and this is 

something we want to focus on in the future, too. We could find out more about what these 

organizations do and what kind of opportunities they might offer, even for voluntary work or other 

ways of participating. At the same time, we strengthen our involvement in the global Quaker 

community and the visibility and influence of Friends in activism that represent our values. 

 

It would be good to have space for collectively well-considered acts of solidarity and more 

spontaneous acts of inspiration in our yearly budget, too. In this meeting we didn’t talk much about 
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possible instances that we’d like to support, but Emmaus and The Friends of Mutura were 

mentioned as associations that several individual Finnish Friends have actively participated in 

during the years, as well as Amnesty International, which is not just a renowned international 

organization doing very important work which still needs support, and acknowleging that a Quaker 

was also one of the founding members. 

 

During these two hours we carried out important groundwork regarding our future activities, really 

bringing important spiritual aspects down to the practicalities of our daily community life. As we 

find clarity for our general, shared guidelines for the use of money, we will be able to accomplish 

things that matter to us, both long term as well as following our spirit lead inspirations and 

responding to acute needs. 

 

This was also such a spiritually enriching session, that in the end we stated our wish to have 

Meetings for Worship for Business for the whole YM more often than twice a year, especially when 

there are important issues in need of discernment and taking decisions that the executive committee 

can’t make alone. On the other hand, the tight schedules of Spring and Autumn meetings give little 

space for stopping to ponder individual issues more deeply. 

 

This is how we summarized the sense of the meeting in the official Yearly Meeting minutes: 

We find it important to commit to things that matter to us – were they chosen together within the 

community or concerns near to the hearts of some individual Friends – also in other ways than just 

money, for example by voluntary work and spreading information and telling others why we find a 

certain concern so important to us. 

 

We also find it important to be involved long-term in international Quaker organizations. 

 

In the future we want to allocate money in our annual budget both for causes agreed on in advance 

and for more spontaneous use following inspiration. 

 

Spiritual activities form the basis of our community; investing money in our own community both 

nationwide and locally, and on the levels of supporting groups as well as individuals is at the core of 

our activities. 

 

At the end of this enriching meeting we stated our wish to have future Meetings for Worship for 

Business for the whole Yearly Meeting more often that just twice a year. 

 

Aino Vesanen (Clerk of FYM) 
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Avustaminen – rahan käyttö 

 

Muutama viikko sitten soi ovikello ja näin  ystävän, joka tuli kertomaan, että siskonsa oli kuollut. 

Jatkokeskusteluissa kävi ilmi, että hänellä ei ollut yhtään rahaa, ei lantin lanttia, eikä tiennyt missä 

voisi nukkua. Tyhjään taloon hän ei halunnut mennä. Me illan mietimme asioita ja petasimme 

sängyn.  

 

Aamulla lähdimme toimittamaan asioita ja hän nosti pankista tilinsä tyhjäksi, 40 euroa, vai oliko se 

20 euroa. Tiedän miten hän oli rahansa käyttänyt. Hän oli jakanut ne enemmän tarvitseville 

ajatuksella, että kyllä Jumalan hänestä huolen pitää. Näinkö meidän kveekareiden tulisi elää? 

 

En yritä vasta kysymykseeni, mutta se vaivaa minua. 

 

Ani harvoin annan yksittäisille ihmisille. Mutta olen monen yhdistyksen jäsen, koska jo jäsenyyskin 

tukee yhdistysten toimintaa ja tietysti opin paljon yhdistysten arvomaailmasta. Jäsenmaksujen 

lisäksi tulee näille yhdistyksille annettua erilaisia tukimaksuja. Hätäapua olen antanut Kirkon 

ulkomaanavun tai SPR:n kautta. - Tällä hetkellä moni yhdistys saattaa olla pulassa, kun julkiset 

avustukset ovat pienentyneet ja ovat tainneet vähetä yksittäisten ihmistenkin avut. - Tämä  

käytäntöni ja toimintapani  on jättänyt lompakon pohjalle  hyvin yli sen, mikä on välttämätöntä. 

 

Järjestöjen, kuten Ystävien uskonnollisen seuran Kveekareiden avustustoiminnassa on paljon samaa 

kuin yksityisen ihmisen auttamistoiminnassa. Tosin en ole koskaan tehnyt itselleni vuodeksi 

budjettia, joka antaa raamit rahankäytölle. Ajattelen, että järjestönkään ei ole syytä antaa rahallista 

apua yksittäiselle ihmiselle. Sitä varten on oma yhteiskunnallinen koneisto, tosin joskus kankea, 

mutta on kuitenkin. Poikkeuksena seurakunnat diakoniatyönä antavat rahaa ja samalla yleisesti 

koko ajan pyrkivät eroon rahan antamisesta. Rahan antaminen usein sekä sitoo saajaa että kontrolloi 

hänen toimintaansa. 

 

Järjestöillä on verkostoja sekä kotimaan toiminnassa että köyhissä maissa toteutettavissa 

projekteissa. Erityisesti nämä ulkomaan projektit ovat vaikeasti hallittavia ja toteuttaminen vaatii 

monenlaista tietoa. Kveekareille sopivia väyliä auttamiseen ovat mm. EMES ja Ruotsin 

Kväkarhjälpen, joilla on pitkäaikaista kokemusta ja tietoa. Tätä yhteistyön periaatetta noudatettiin 

hienosti, kun Pelastusarmeijalle keräsimme rahaa. Tiesimme, luotimme, että se tekee hyvää työtä 

yhteiskunnan kaikkein huono-osaisimpien keskuudessa. Siihen työhön ei meillä olisi ollut mitään 

mahdollisuuksia. Jäin kuitenkin pohtimaan, että meidän olisi kuulunut tehdä osaltamme 

tiedottamista näitten ihmisten  hädästä. Tähän minulla ei ole mitään mallia, mutta jatkossa tätä 

kannattaa miettiä. 

 

Kveekareitten avustustoimintaan suhtaudun hyvin myönteisesti, kun meidän perusasenteemme on 

heikoimmassa asemassa olevien tukeminen.  Asiaa kannattaa selvittää jatkuvasti. Tätä varten 

kannattaisi olla pieni ryhmä, joka silmät ja korvat auki seuraisi yhteiskuntaa ja samalla se arvioisi ja 

hankkisi tietoa. Tietysti varsinaiset päätökset tekisi hallitus, joka vastaa rahoistamme. 

 

Oma kokemukseni on, että avustaminen antaa uutta tietoa ja rikastuttaa sekä yksityistä ihmistä että 

järjestöä. Tästä minulla yksi parhaista kokemuksistani on, kun olin mukana auttamassa nepalilaista 

Tulaa opiskelemaan ja nyt saan seurata hänen yhteiskunnallista toimintaansa Nepalissa. Tai miten 

Mosambikista tuli läheinen, kun Emmaus auttoi Nampulan kirjastotoiminnan aloittamista pitkän 

sisällissodan jälkeen. Aina näihin sisältyy ongelmiakin, mutta nekin opettavat ja rikastuttavat. - 

Missähän voimme olla avuksi seuraavaksi? 

 

Paavo Lounela 
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Assistance and support- using money 
 
A few weeks ago the doorbell rang and I saw a friend who came to tell me that her sister had died. 
During the conversation that followed, I realized that my friend didn’t have any money and didn’t 
know where to sleep that night. She didn’t want to go back to an empty house. That evening we 
thought things through and made up a bed. 
 
In the morning we went to take care of some matters and my friend emptied out her bank account; 
a total of 40 euros, or was it 20 euros? I knew how she and her sister had spent their money. They 
had given it all to people more in need with the thought that God would take care of them. Is this 
how we Quakers should live? 
 
I’m not going to try and answer my question, but the thought bothers me. 
 
I rarely give to individual people. But I am a member of many organizations, because even just 
being a member supports the organization’s running and of course I get to learn lots about the 
vision and values of the organization at the same time. In addition to the membership fees, I give 
these organizations various sums of money in support. I’ve also given emergency aid through 
Finnish Church Aid and the Red Cross (SPR). At the moment, many organizations might be in 
trouble, as their public aid has reduced and likely so have the donations from individuals. However, 
my overall mode of operation has left a sum at the bottom of my wallet that goes well above what 
is necessary. 
 
The aid work of organizations like the Religious Society of Friends has much in common with aid 
work done by individuals. Although I haven’t ever made an annual budget for myself that frames 
my spending, I believe that there isn’t much reason for an organization to give monetary help to 
individuals either. That’s what our society’s machinery is for, and although it’s sometimes 
imperfect, it still exists. As an exception, congregations give money as part of diaconal work, while 
simultaneously trying to get rid of donating overall. Receiving money can often end up binding the 
receiver and controlling their behavior. 
 
Organizations have networks both in domestic operations as well as in projects in poorer 
countries. In particular these overseas projects are hard to control and their execution requires 
various kinds of information and knowledge. For Quakers, suitable channels for helping are EMES 
and Sweden’s ‘Kväkarhjälpen’ which have long term experience and knowledge.  We followed these 
organization's principles well when we recently collected money for a specific project under the 
auspices of the Salvation Army. We knew and trusted that they would do good work for society and 
for people in the worst of circumstances, (people living on the street with a drug habit and life 
situation amplified by corona). For that kind of work, we would not have had any other 
opportunities for direct giving. However, it did leave me thinking that we should have done more on 
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our part in informing others about the dire state of these people. For this predicament, I don’t have 
any model at present, but this is something to think about for the future.  
 
I have very positive feelings towards Quaker charitable work, when our basic principles are helping 
people that are in the worst positions. This is something that has to be continuously researched. 
This is why there should be a small group that stays alert to what is happening in society while 
evaluating it and gathering more information. The actual decisions then would be made by the 
governing body that is in charge of the finances. 
 
My own experience is that helping can give more knowledge and enriches both the individual 
people as well as the organization. One of my best experiences has been when I have 
been  involved in helping a Nepalese person, Tula, to study. Now I get to follow Tula’s life and their 
contributions to society in Nepal. Or when I became close to someone in Mozambique, when 
Emmaus helped start a library in the countryside after a long civil war. During all these projects you 
encounter problems along the way, but even these teach and enrichen you. Where could we next 
be of help? 
 
Paavo Lounela/English translation Daniella Tavi 
 
 

A very recent request for support 
Quaker Service Norway invites your support  
For 28 years, Quaker Service Norway (QSN) has supported the Palestinian Early Childhood Education 
Program (PECEP), which runs twelve kindergartens for 4- and 5-year-olds in the refugee camps in the 
Gaza Strip. More than 1,000 children attend the kindergartens, and the kindergartens provide work for 
more than 70 people, primarily women. As part of everyday kindergarten life, the children have also 
received follow-up trauma treatment from skilled professionals in the Gaza Community Mental Health 
Program, who also provide training for staff and parents in helping to strengthen mental health. 
 
This year, Quaker Service Norway has seen its funding from the Norwegian Agency for Development 
(NORAD) cut as NORAD changes strategic priorities. So Quaker Service Norway is asking Friends 
across Europe and the Middle East if they can support their work.  
 
More information and how to donate is on the FWCC EMES website: https://fwccemes.org/news/a-
helping-hand-to-children-in-gaza  

 
 
Norjan Kveekari palvelus (QSN) pyytää tukeanne 
Viimeisten 28 vuoden ajan Quaker Service Norway (QSN) on tukenut Palestiinan 
varhaiskasvatusohjelmaa (PECEP) jolla on 12 päiväkotia 4-5-vuotiaille Gazan pakolaisleireillä. Yli 1000 
lasta käy näissä päiväkodeissa, jotka tarjoavat työtä yli 70 ihmiselle, enimmäkseen naisille. Tavallisen 
päiväkotielämän osana lapset saavat myös apua traumoihin koulutetuilta ammattilaisilta Gazan 
yhteisön mielenterveysohjelmassa. He myös kouluttavat henkilökuntaa ja vanhempia mielenterveyden 
vahvistamisessa. 
Tänä vuonna QSN:n rahoitusta NORADlta on leikattu, kun NORAD on muuttanut strategisia 
prioriteettejaan. Täten QSN pyytää Ystäviä Euroopassa ja Lähi-Idässä avustamaan heidän työtään. 
Lisätietoja ja ohjeet lahjoituksiin: https://fwccemes.org/news/a-helping-hand-to-children-in-gaza  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://fwccemes.us18.list-manage.com/track/click?u=2a0901fa63b51f2b1ea34890a&id=364ffeb4f0&e=c6492e828a
https://fwccemes.us18.list-manage.com/track/click?u=2a0901fa63b51f2b1ea34890a&id=364ffeb4f0&e=c6492e828a
https://fwccemes.us18.list-manage.com/track/click?u=2a0901fa63b51f2b1ea34890a&id=364ffeb4f0&e=c6492e828a
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Ari, Edustajamme Euroopan ja Lähi-Idän osastossa (EMES) kuuden viime vuoden ajalta kertoo 
kuulumisia 

Osallistuin Suomen vuosikokouksen edustajana Euroopan ja Lähi-idän kveekarien vuosittaiseen 
kokoukseen 7.–9.5.2021. Kokous järjestettiin toiseen kertaan peräkkäin verkossa viikonlopun 
aikana. Käännän myös kokouksen epistolan suomeksi, joten en mene ohjelmaan kovin 
yksityiskohtaisesti, vaan kerron enemmän omista kokemuksistani. 

Järjestyksessään tämä oli neljäs kokous EMES-kokoukseni kuuden vuoden edustaja-aikanani. 
Ohjelmassa käydään läpi EMES:n ja erilaisten kveekariorganisaatioiden ja -yhteisöjen ajankohtaiset 
kuulumiset, mikä valottaa toimintaa ympäri Euroopan ja maailman. Itselleni kokoontumisissa 
mieleenpainuvinta on usein ollut ohjelman ulkopuolella tapahtuva ihmisten kohtaaminen ja 
tutustuminen. Matkustamista sinänsä en kaipaa suuresti, mutta ihmisten tapaaminen kasvokkain 
antaa kokoontumiseen tärkeän osan. Useampaan kokoukseen osallistuneena mukavaa oli jälleen, 
että pääsi näkemään videoyhteydenkin ylitse monia Ystäviä, joihin on päässyt tutustumaan. EMES 
järjestää kuukausittain edustajien välitapaamisia, joten sitä kautta yhteyttä edustajien välillä on 
pyritty pitämään yllä myös säännöllisemmin. Tällä kertaa sanoisin myös etäkokouksen 
toteutuneen hyvin, selvästi olemme saaneet viimeisen vuoden aikana hyvin oppia. Järjestelyissä 
erittäin mukavasti toimi jokaisella sovittu kotiryhmä, johon palattiin viikonlopun aikana puimaan 
aiheita pienryhmissä. Tässä myös uusiinkin ihmisiin pääsi tutustumaan myös hieman videon 
välityksellä, jolloin virallisessakin ohjelmassa asioihin kiinnitti huomion eri lailla. 

Ystävien toiminnassa saman tyyppisiä hankaluuksia viimeisen vuoden aikana. Olemme oppineet 
käyttämään teknisiä mahdollisuuksia hyväksemme, mutta odotamme kovasti sitä, että pääsemme 
jälleen tapaamaan toisemme lähekkäin. Vaikein tilanne on ilman muuta alueilla, joissa pandemian 
lisäksi vaikuttavat myös muut kriisit ja konfliktit. Kveekariarvoista ja -toiminnasta on tärkeä apu 
ratkaisujen löytämisessä kaikkialla maailmassa. 

Seuraava EMES:n vuosikokous pyritään järjestämään taas yhteisesti paikan päällä Pariisissa 
keväällä 2022, sitä seuraava Woodbrookessa 2023 ja sen jälkeen jälleen etänä 2024. Omalta 
osaltani kuusivuotinen edustajakausi tulee täyteen tämän vuoden lopulla, joten seuraavalla 
kerralla saamme matkaan uuden edustajan. Ilokseni olen saanut päästä näinä vuosina mukaan 
tutustumaan Ystäviin ja kveekarien toimintaan ympäri maailman. Vuosikokoukset, tapaamani 
Ystävät ja kaikki oppimani säilyy pitkään muistoissani, ja toivottavasti tapaamme edelleen jossakin 
vaiheessa jatkossa. 

Ystävyydessä, Ari 

From Ari, our representative to Europe and Middle East Section (EMES) for the last 6 years –  

I took part in the Quaker’s FWCC-EMES annual meeting 7–9 May 2021 as our Finland Yearly 
Meeting representative. The meeting was held online over a weekend for the second time. I will 
share here some of my thoughts; please also read the following epistle for a more elaborate 
description of the weekend. 

This was the fourth annual meeting during the six years that I have served as our representative. 
The programme covers business and news from EMES and various Quaker organizations 
throughout the section and beyond, which helps to see how our Quaker faith manifests in action. 
For me, the most memorable parts have often been to meet Friends outside the programme and 
get to know them a little bit, at least. Knowing people a bit also gives a more personal feeling to 
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other official programme. After two online only gatherings, I find that I do not miss traveling as 
such that much but getting to meet Friends face to face is a central part of the event. Having 
participated several times before, it was good to see familiar faces and some new ones and hear 
how their situation currently is. EMES now also arranges monthly representative meetings online 
for keeping in touch more consistently. I would say that the annual meeting over video worked 
quite well this time. Seems that we have learnt how to take use of the technological possibilities. 
One part of the that I especially liked were the home groups, where we were set in small groups, 
which met several times over the weekend to discuss after the larger sessions.  

Friends and meeting groups have shared similar types of hardships over the past year. We have 
learnt to use some technology to help our gatherings but the desire to meet again face to face in 
person is great everywhere. The most difficult the situation is in areas where the pandemic is not 
the only concern but where there are also other conflicts and crises which cause great pain and 
suffering. Quaker values and action can serve as an important aid in the work to find solutions 
around the world. 

The next EMES annual meeting is set to be held in Paris in 2022, then in Woodbrooke 2023 and 
online only again in 2024. As this is my sixth and final year, we will have a new Friend to represent 
us next time in France. I am very grateful to have had the chance to meet Friends and learn more 
about Quaker work worldwide over these years. The annual meetings, the Friends I have met and 
all the things I have learnt will carry long with me in my memories. Hopefully we will meet again 
sometime in the future. 

In friendship, 
Ari 
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Epistola FWCC:n Euroopan ja Lähi-idän jaoston verkossa 7.–9.5.2021 järjestetystä 
vuosikokouksesta 

Vapaasti englannista suomentanut Ari Kurlin Niiniaho 

Totuus kukkii kuin ruusu ja liljat kasvavat piikkien keskeltä, sillä Kristuksen siemen 
on meidän kaikkiemme yllä (George Fox, 1663). 

Pohtien sitä, kuinka toivon avulla kasvamme ja rakennamme uudelleen 

Terveiset Ystäville kaikkialla: 

Rakkaat ystävät, kära vänner, dear friends, kjære venner, chers amis, liebe Freunde, 
lieve vrienden, queridos amigos, cari amici, kære venner, kallid sõbrad, drazí přátelé, 
dārgie draugi, dragi prijatelji, Kedves Barátaim, drodzy przyjaciele, a chairde, Salamaat 
Asdiqa. 

Satakaksi Ystävää Euroopan ja Lähi-idän eri puolilta ja kauempaa kokoontui verkossa 
hartauteen ja jakamiseen 7.–9. toukokuuta 2021. Pohdimme syvällisesti yhdessä mitä 
tulevaisuus pitää sisällään Ystäville jaostossamme. Toivotimme tervetulleeksi mukaan 
myös Ystäviä kaikista muista maailman kveekarien jaostoista sekä puhujia, jotka toivat 
kokoukseemme tärkeää tietoaan jaoston alueella tapahtuvasta kveekarityöstä ja EMES:n 
osuudesta tässä. 

Ystävinä luotamme toinen toiseemme auttaessamme ja laajentaessamme 
yhteiskuntamme työtä. Palveluksemme yhdistää meitä ja ruokkii hengellistä kasvua. 
Pandemian aikana yhteisöllisyyden ylläpitäminen on ollut hankalaa monissa 
kokousryhmissä. Viikonlopun aikana kuulimme, kuinka EMES on osaltaan auttanut etäällä 
olevia Ystäviä yhdistymään, samalla luoden tilaa kveekaritoiminnalle uudenlaisissa, 
innostavissa yhteisöissä. Pohdimme, kuinka voisimme jatkossa hyödyntää teknologian 
mahdollisuuksia huomioiden myös ne Ystävät, jotka eivät osallistu verkon välityksellä. 
Pähkäilimme sen ristiriidan kanssa, että samalla kun verkkokokoukset tarjoavat monia 
hyviä mahdollisuuksia, niistä jää puuttumaan moni fyysisen kokoontumisen tärkeä puoli. 

Pandemia on tuonut haasteensa myös sellaiseen kveekarityöhön, joka perustuu tilan 
luomiseen yksityisiin keskusteluihin, esimerkiksi Kveekarien YK-toimistossa (QUNO) ja 
Kveekarien Euroopan asiain toimistossa (QCEA). Pandemia on rasittanut Euroopan 
ulkopuolelle toimivien organisaatioiden välisiä yhteyksiä. Viime vuoden tapahtumat ovat 
osoittaneet, kuinka tärkeitä nämä ovat maailmanlaajuisen ilmaston muutoksen ja 
terveyskriisien torjunnan työn tukemisessa. 

Ohjelman aikana meille tuli esiin useita sellaisia kveekariarvoja, jotka meille Ystävinä ovat 
olleet jo pitkään keskeisiä ja totuudenmukaisia. Näitä olivat kokemukset esimerkiksi 
hierarkioiden tasaamisesta, keskustelutarpeesta ja siltojen rakentamisesta. Woodbrooken 
kveekariopisto osoitti meille, kuinka he ovat vastanneet pandemiavuoden haasteisiin 
tarjoamalla kursseja ja hartausryhmiä verkossa Ystäville ympäri Euroopan. Nuoret Ystävät 
esittivät videollaan, kuinka he ovat sulkutoimien aikana hyödyntäneet Jit.si -alustaa 
rakentaakseen ja pitääkseen yllä yhteisöllisyyttä Kuulimme myös kansainvälisestä 
kveekarityöstä, jossa yhdistetään ilmastopolitiikka rauhan ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen. 
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FWCC:n keskusosasto (FWCC World Office) kertoi työstään kestävyyden, 
monimuotoisuuden ja ihmisten välisten yhteyksien edistämisessä. Keskusosasto osallistuu 
kveekarien YK-toimiston (QUNO) kanssa YK:n ilmastokokoukseen Glasgow:ssa 2021. 
Joseph Rowntree -hyväntekeväisyysrahasto kuvasi, kuinka he ovat vastanneet vuonna 
2020 nousseeseen voimakkaaseen yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuden kutsuun. 
Historialliset yhteydet orjuuteen ja siirtomaa-aikakauteen näyttäytyvät uudessa ja valossa, 
ja tämän huomiointi avaa tietä anteeksipyyntöön ja sitoutumista uusiin toimiin. 

Puhujamme Brummanasta ja Ramallahista muistuttivat meitä, kuinka liljat kasvat myös 
konfliktien piikkien keskeltä. Libanonissa sijaitseva Brummanan koulu tarjoaa opetusta 
kveekariarvoihin pohjautuen sekä älyllisesti että hengellisesti, samalla luoden tilaa 
yhteisöllisyydelle pandemian sekä Libanonin hankalan poliittisen ja taloudellisen 
romahdustilan keskellä. Ramallahin kaupungissa Palestiinassa kokoontuva kveekariryhmä 
kertoi toiminnastaan vähenevien osallistujamäärien, pandemian ja jatkuvan konfliktin 
ympärillä. Heidän pyynnöstään pohdimme vaikeuksia lievittävän hyväntekeväisyyden ja 
taustalla sen syihin vaikuttavan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden suhdetta. Lähi-
idän Ystäviemme ahdinko kosketti meitä syvästi ja keskustelimme yhdessä, kuinka 
voisimme parhaiten auttaa heitä samalla kannatellen heitä Valossa. 

Meitä on haastettu ja rohkaistu tunnistamaan toiveen ja muutoksen siemenet ja 
miettimään, millä tavoin voimme ruokkia niitä ja tehdä muutosta omassa elämässämme. 
Tunnistamme etuoikeudet, jotka meitä monia Euroopassa koskettavat, ja pyrimme 
ajattelemaan ja toimimaan kuten aidon vertaiset kansalaiset, ottaen huomioon 
maailmanlaajuisen näkemyksen ja jakaen toistemme taakat emmekä vain suojellen 
itseämme. Meitä on muistutettu Ystävien voimakkaasta perinteestä toimia rohkean 
aloitteellisesti ympäröivän yhteiskunnan edellä, antaen elämänsä toimia esimerkkinä 
maailman muutosten hetkillä. 

Kirje heprealaisille 10, 23–24: 

“Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille 
lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme 
toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.” 

Ystävyydessä, i vänskap, in Friendship, i vennskap, i venskab, bien amicalement, in 
Freundschaft, in Vriendschap, en amistad, in amicizia, v přátelství, u prijateljstvu, 
draudzībā, a barátságban, sõpruses, w przyjaźni, le cairdeas, fi alsadaqa. 

Allekirjoittanut, 
Ethel Livermore 
Kirjuri FWCC-EMES 
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Epistle from the FWCC Europe and Middle East Section Annual Meeting held Online 
7 – 9 May 2021 
And truth flourishes as the rose, and the lilies do grow among the thorns… for the seed 
Christ is over all (George Fox, 1663): 
Discerning how we rebuild and grow with hope 

To Friends everywhere, greetings: 
Dear friends, kjære venner, chers amis, liebe Freunde, lieve vrienden, queridos amigos, 
cari amici, kära vänner, kære venner, rakkaat ystävät, kallid sõbrad, drazí přátelé, dārgie 
draugi, dragi prijatelji, Kedves Barátaim, drodzy przyjaciele, a chairde, Salamaat Asdiqa. 

One hundred and two Friends from all corners of Europe, the Middle East and further 
afield met together online from 7-9 May 2021 to share and worship together. We spent our 
time thinking more deeply about what the future holds for Friends in our Section. We 
welcomed Friends visiting from all other sections of FWCC as well as many speakers, who 
enriched our meeting with their valuable insight into Quaker work taking place within the 
Section and the role that EMES plays within it. 

As Friends, we rely on each other to serve and further the work of our Society. Service 
connects us with each other and nurtures our spiritual growth. Many of our meetings have 
faced challenges in maintaining community in a pandemic, and we heard how EMES has 
helped isolated Friends to connect, creating space for Quakerism within a new and 
enthusiastic community. We wondered how to take advantage of this technology, without 
leaving behind those Friends who don’t connect online. We struggled with the paradox of 
opportunities offered by online meetings while acknowledging the absence that remains 
when we hold our meetings online. 

The pandemic has also created challenges for Quaker work that relies on holding space 
for private discussions, for example at QUNO and QCEA. It has strained the links between 
organisations working beyond the borders of Europe. The events of the past year have 
shown how such insights can offer important support for efforts to tackle the global climate 
& health crises we find ourselves in. 

During our sessions, we were reminded of those specific experiences the Quaker 
community has long held as true and central to our service: experiences such as the need 
for a levelling of hierarchies, or the need for dialogue and building bridges. Woodbrooke 
showed us how they responded to a year of challenges and changed plans, by offering 
increased access to online courses and worship to Friends throughout Europe. Young 
Friends showed us a video of how they used jit.si technology to build and maintain 
community during lockdown, and we heard about international Quaker work linking climate 
policies with peace and human rights concerns. 

The FWCC World Office shared their work addressing issues of sustainability, connectivity 
and diversity. The FWCC World Office and QUNO will attend the UN Climate talks taking 
place in Glasgow in 2021, liaising with others to put our faith into action. The Joseph 
Rowntree Charitable Trust described how they have responded to the powerful surge of 
calls for social justice in the course of 2020. They have acknowledged past involvement in 
slavery and colonialism, opening a path to an apology and a commitment to action. 

Speakers from Brummana and Ramallah reminded us that lilies do grow among the thorns 
of conflict. Brummana High School continues to live out Quaker values, touching the lives 
of its students and their families intellectually and spiritually, whilst holding space for 
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community in the midst of the profound challenges of the Covid-19 pandemic and 
Lebanon’s political stalemate and economic collapse. Ramallah Friends Meeting told us 
how they are dealing with the combined pressures of dwindling attendance and the 
pandemic in the face of persistent conflict. They asked us to consider the relationship 
between charity which alleviates suffering, and social justice which addresses its causes. 
We were deeply moved by the plight of our friends in the Middle East and have discussed 
how we might best support them as we continue to hold them in the Light. 

We have been challenged and encouraged to identify the seeds of hope and change and 
how we can nurture them and make changes in our own lives. We recognise the privileges 
that many of us have in Europe & endeavour to think & act as true fellow citizens taking a 
global view, sharing each other’s burdens and not just protecting ourselves. We have been 
reminded of the powerful tradition of Friends to take radical action in advance of society 
around them. Letting their lives be examples at moments of transition in the world. 

“Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised, is faithful. Let us 
consider how we may spur one another on toward love and good deeds.” 
Hebrews 10, 23 & 24 

In Friendship, i vennskap, i vänskap, i venskab, ystävyydessä, bien amicalement, in 
Freundschaft, in Vriendschap, en amistad, in amicizia, v přátelství, u prijateljstvu, 
draudzībā, a barátságban, sõpruses, w przyjaźni, le cairdeas, fi alsadaqa. 

Signed 
Ethel Livermore 
Clerk FWCC-EMES 
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On Friendship 
I joined the Woodbrooke on-line writing course hosted by Ben Pink Dandelion and Rosie Carnall 
“Freeing the Imagination: Creative and Devotional Writing”. We had our first of four meetings in 
February. After the necessary introductions and a few warm-up exercises we were given about 45 
minutes to write something- prose or poetry - on a theme of our own choosing. I wrote this piece 
on Friendship. 
 
“Earlier this week I received an email which reminded me of a long term friendship I had enjoyed 
with a man who died about 10 years ago. The email brought back memories of him and of the 
broad sweeps of the Yorkshire landscapes we had walked together, of meals shared, of silences 
enjoyed, of cathedrals and parish churches visited. After a while the details of the memories 
became more particular, the smell of the stew he had prepared for my visit, the deep black 
currant red of the summer puddings. As he prepared supper  I recall going for my first evening 
walk alone in the tiny hamlet where he lived, high above the Dale, and hearing the rustle of the 
leaves stirred by the wind in the breech trees. Far on the other side of the valley the sheep were 
calling to each other giving re-assurance and presence. 
 
I wonder about death and resurrection. Is death just a gentle passing over to another place, 
another time? Is resurrection no more than the simple bringing back to our conscious minds the 
memory of another life that touched us, a life that took its place in the great cornucopia of 
creation? 
 
I am writing this at our house in Kokkola, north Finland. It’s late afternoon, the light is fading 
quickly, soon I will have to turn on the electric light. Quakers rely on the word ‘light’, often I 
suspect to refer to something more hoped for than experienced. 
 
The many friends I recall now brought their own light to my life, bringing the rainbow of colours 
formed by their special  interests and personalities. 
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Quakers also use the term Friend, friend with a capital F to give it substance and dignity. Some 
Friends are friends, others are companions on a journey we take together but for which the 
destination is not always agreed. Early Daoists meeting together in small groups in the 4th century 
BCE also referred to each other as Friend. 
 
Friendship is a welcome bond whatever its length and depth.” 

Roger Hill 

 

 

The Sipoo United Quaker Meeting by the Fox Rocks/ Rävstenarna/Kettukivet 

 

 

At Löpärö 22.5.2021 

 

 
Lassi Auterinen, Roger Hill, Jaana Erkkilä-Hill 
 
 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1545 
 
 

 
Visiting Finland Yearly Meeting via Zoom April 2021 
 

Anteeksi, minä puhun vai kirjoittan vain vähän suomea…I hope that next year I’ll be able to do 
better! 
 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1545
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1545
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It has been a joy to be able to join you in worship via zoom each a month, and very pleasing to notice 
the increasing number of words I recognise during ministry and after-worship conversation.  I was 
sad to learn that the state of Covid-19 in Finland meant that you had to cancel the gathering at Ilkko 
last month, but also delighted because it meant that I could be with you via Zoom. 
 
The whole weekend was a joy – seeing familiar faces, and getting to know new people, including 
Abigail in Sweden, and being able to “be” with you from the comfort of my own flat - while missing 
Finnish food! 
 
I’m delighted to hear that you are making really good progress with producing Finnish Quaker 
pamphlets, and that the exploring of your archives, which was agreed on when first I visited you, is 
uncovering a treasure-trove of documents of many kinds.  It was lovely to see that Matias wanted 
to apply for membership, and good to learn that your first venture into collecting money was so 
rewarding.  On a personal note, I was pleased and surprised that I managed to stay for the whole of 
the business meeting, learned some more Finnish words, and was deeply touched – and honoured 
- to be told I am sisukas nainen at the end of the session.    I was sorry not to have good enough 
Finnish to be able to join you for the discussion about money, as it sounded really interesting and 
helpful.   
 
Friday night’s sharing of the sources of hope was a great comfort to me in these difficult times.  
Scotland has been in yet another pretty strict lockdown since last Christmas, and it is only now 
beginning to ease – I have had visitors [one at a time!] inside my flat, which means I don’t have to 
worry so much about bad weather, and cafés and restaurants are now open so that I can meet 
friends or simply sit by myself and appreciate being somewhere other than in my flat! 
 
On the Saturday evening I thought I ‘ought’ to attend the ecstatic dance session, to “be polite” and 
to show willing.  To my surprise and delight, I entered really deeply into it, and ended it in a state of 
deep peace: thank you so much, Aino, for arranging and hosting it - and please can we have more??  
 
I was fascinated to see my Ffriend Ann Kerr joining you to talk about Glasgow’s study groups and 
have her first experience of the Finnish language.  Ann is a good friend from Glasgow Meeting, and 
is part of my support group for my work on revising Quaker faith & practice.  As with all your bilingual 
sessions, I really appreciated the care you all take to ensure that everyone is able to understand 
what is being said, while also noticing the huge workload taken on by a small number of Friends.   
 
I also began to see what could be called ‘English-speaking privilege’: [perhaps unconsciously] 
expecting that everyone will cope with everything being only in English – how arrogant is that?  Not 
that I’m saying Ann was displaying this!  It’s simply that, just as white people are beginning to wake 
up to ‘white privilege’, I saw that ‘English privilege’ also operates in many spheres and it’s all too 
easy to take it for granted: sharing study groups is a lovely idea, but it’s a very complicated 
proposition when not everyone’s first language is English.  I do hope that your discussions bear fruit 
and that somehow we are all able to share our ideas and experience in the lead up to COP 26. 
 
Once again, thank you SO much for the warmth of your welcome and the kindness with which you 
make sure that I’m included in everything.  I really appreciated the odd sentences in English ‘just for 
Mary’ that helped me stick with the business meeting!  It is sad to think that the autumn gathering 
really will be ‘the last time at Ilkko’, and I can only pray that I am able to join you there in person. 
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Meanwhile, I’m profoundly grateful for Zoom which enables me to continue to join my Finnish 
Quaker family whenever I can.  I continue to work at my Finnish, and look forward to the day when 
I can actually have a conversation in Finnish with you, however simple, and hug you all in person 
instead of just smiling and waving at your pictures on my screen… 
 
Kiitos, kaikki: nähdään!  
Mary 
 
 
 
Kansainvälistä Ystävyyttä 
Olemme saaneet uudenlaisen mukavan yhteyden Kenialaisen Ystävän Kennedy Avomban kanssa, 
hänen osallistuttuaan zoom-hartauteemme. Maija ja Matti Mäkelä tutustuivat Kennedyyn 
Nairobissa 2012 FWCC:n konferenssissa, ja sittemmin ystävystyivät hänen kanssaan. Tähän 
kveekariuutisten numeroon saimme Kennedyn kirjoittaman mielenkiintoinen esittelyn Kenian 
kveekareista ja heidän monipuolisesta toiminnastaan. On upeaa huomata, kuinka monella tavalla 
maailmassa voi olla kveekari. Tapaamme Kennedyn taas joku kerta zoom-hartaudessamme. 
 
 

 
Kuvassa oikealla Kennedy Avomba ja hänen vierellään nuorten huumevierotuskeskuksen johtaja Felix Mbith 

Kennedy is on the right pictured with the director of the drug rehabilitation centre, Felix 
 

 

29/05/2021 

To Finland Yearly Meeting 

Finland. 

 

Greetings Friends, 

Introduction 

My name is Kennedy Avomba; a Quaker in Kenya. Am married with 2 children- both 

boys. I am a member of Nairobi Yearly Meeting which is the largest yearly meeting in 

Kenya. I worship at Donholm Monthly Meeting which is one of the Monthly Meetings of 

Nairobi Yearly Meeting. I work for the church in the administration department. In 

Kenya we have over 300,000 Quakers where majority come from the Western part of 

the country. Nairobi Yearly Meeting has 22 Monthly Meetings with an estimated 

membership of over 26,000 members. In the following presentation I will mostly be 



 20 

referring to Donholm Monthly Meeting because that is where I fellowship and work. 

But most of the activities are uniform in our churches. 

 

Worship 

In Kenya nearly all Quaker churches run programmed worship services. We only have 

one Monthly Meeting i.e. Ngong Road Monthly Meeting which contacts silent worship 

service in one of its halls. They also have programmed service. Each Local 

Church/Monthly Meeting has a full-time pastor who preaches to members every Sunday 

and does visitation to homes when need arises. The worship services run for a period 

of one hour and thirty minutes (1.30). Within the period the following is done: - 

 Make an opening prayer 

 Sing praise and worship choruses 

 Sing original Quaker songs/Hymns 

 Make a special prayer or Intercessory Prayer 

 Present announcements of the week 

 Preacher preaches/presents a sermon 

 Collect offertory and tithes 

 Make a closing prayer 

The church also has worship services for Teens and Sunday Church School. The USFW 

and Youth are equally active in our churches. 

 

Membership 

Quaker church in Kenya has a variety of members who cut across the whole society in 

terms of income and lifestyle. The church has members who come from middle and 

lower class of the society. In my church most members come from the slums around. 

Every Sunday we have a congregation of about 300 members. In Kenya we have umbrella 

bodies like Friends Church in Kenya (FCK), Friends World Committee for Consultation 

(FWCC), Friends United Meeting (FUM) plus others like Quaker Peace Network (QPN) 

and Alternative to Violence Peace (AVP). All Yearly Meetings are affiliated to the above 

and they work together for the glory of God and the peace testimony of the Quaker 

church worldwide. 

 

Activities 

The Quaker church in Kenya has diverse activities that are in different areas. They 

are mainly in education sector, health and social activities to the church members or 

community around. 

For example, where I worship i.e. Donholm Monthly Meeting; the church has the 

following activities: 

 A primary school covering day care, pre-school and primary school. The school 

offers a snack at 10am and lunch 

 During this period of Covid 19; the has been running a feeding programme to the 

vulnerable among church members and the community around 

 A fellowship for widows and widowers in the church 
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 Home visitations by pastors 

 The church had a medical clinic but it closed down 

 

Conclusion 

In conclusion I would like to share the following: - 

 The Quaker church in Kenya is vibrant and it needs exchange programs like what 

we have just started. This will enable exposure to you and us here as we share 

the word of God 

 Am involved in drug rehabilitation programmes of young people in the society 

through a Christian rehab centre in Nairobi where I am a Board member. These 

are boys and girls who have engaged in drugs and it has become a threat to their 

lives. 

 My dream is also to get young girls go to school and bring light to the community, 

this has been a challenge because of finances. These young girls end up going 

into drugs, early marriages and crime if they are not taken to school. 

 

I take this opportunity to welcome anyone who would wish to seek more clarification in 

any area mentioned above and anyone wishing to partner with us in any area is highly 

welcome. May God bless you all. 

 

Kennedy Avomba 

+254 722 475 642 

kavomba@gmail.com 
 

 

Kennedyn kirjeen sisältöä suomeksi tiivistettynä 

Tervehdys Ystävät, 

Nimeni on Kennedy Avomba, olen kveekari Keniasta. Olen naimisissa ja minulla on kaksi poikaa. 

Olen Kenian suurimman vuosikokouksen, Nairobin vuosikokouksen, jäsen. Osallistun Donholmin 

kuukausikokoukseen, joka on yksi Nairobin vuosikokouksen kuukausikokouksista. Työskentelen 

seurakunnan hallinnossa. Keniassa on yli 300,000 kveekaria, joista suurin osa on kotoisin Kenian 

länsiosasta. Nairobin vuosikokouksella on 22 kuukausikokousta, joissa on noin 26,000 jäsentä. 

 

Toiminta 

Donholmin kuukausikokouksella on seuraavanlaista toimintaa: 

- Alakoulu, johon kuuluu päiväkoti, esikoulu ja alakoulu. Koulussa tarjotaan välipala klo 10 ja 

lounas. 

- Koronavirusepidemian aikana olemme antaneet ruoka-apua haavoittuvassa asemassa oleville 

seurakunnan jäsenille ja muille ympäröivässä yhteisössä asuville 

- vertaistukiryhmä seurakuntaan kuuluville leskille 

- pastorien kotikäynnit 

- meillä oli myös terveysasema, mutta se suljettiin 

 

Jumala teitä kaikkia siunatkoon. 

 

 

 

mailto:kavomba@gmail.com
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Ruotsin kveekareiden vuosikokous 
Ruotsin kveekareiden vuosikokous pidettiin Zoom-kokouksena perjantaista sunnuntaihin 14.-
16.5.2021. Mukana oli yli 30 ruotsalaista kveekaria. Osallistuin siihen Suomen kveekareiden 
edustajana ja esitin Suomen Vuosikokouksen tervehdyksen. Koska kokous oli verkossa, ruotsalaiset 
ystävämme tekivät ratkaisun, että kaikki tapahtui ruotsinkielellä. Normaalissa läsnä olevassa 
vuosikokouksessa on usein vieraita muista maista ja simultaanitulkkaus on helppo järjestää. Nyt 
tulkkaus olisi ollut liiaksi aikaa vievää. 
Kokoontumisen teemana oli Våra metoder – vacker fasad eller stadig grund?  (Meidän 
metodimme – kaunis julkisivu vai vakaa perusta?) Kuulimme tästä vahvan alustuksen ja kävimme 
ryhmissä hyvän keskustelun. Ehkäpä keskeisintä oli se rehellisyys, jolla itse kukin tarkasteli omaa 
osallistumistaan hartauskokouksiin ja muuhun toimintaan. Mitä merkitsee olla kveekari? Miten se 
näkyy minussa? Mihin olen tyytyväinen yhteisömme toiminnassa ja mitä minun mielestäni pitäisi 
muuttaa? Mitä tarkoittaa sitoutuminen kveekariuteen?  Millaisilta me kveekarit näytämme 
yhteisömme ulkopuolella olevien silmissä? – Hyviä kysymyksiä myös meille tänne Suomeen! 
Lari Junkkari  
 
Sweden Yearly Meeting 
Sweden Yearly Meeting was held via zoom 14-16.5.2021. There were 30 Swedish Friends present. I 
was there as the representative from FYM and I gave our greetings to Friends in Sweden. Usually 
there are visitors from different countries and simultaneous translation is relatively easy to 
arrange, but this time for practical reasons the whole YM was held in Swedish. The theme for the 
weekend was: Våra metoder – vacker fasad eller stadig grund?  /Our ways of working- beautiful 
words or firm foundations?  We heard a strong presentation on the theme and then divided into 
small groups for discussion. Perhaps the central theme was Truth (honesty, authenticity) which I 
also examine in myself when I am in worship or engaged in other activities. What is the 
significance of being a Quaker? How does it manifest in me? What am I satisfied with in our 
corporate actions and what do I think should change? What does it mean to be committed to 
Quakerism? How do Quakers appear to those outside our community? These are also good 
questions for our Finnish Quaker community to ponder. 
Lari Junkkari 
 
Kurkistus menneeseen 
Näissäkin Kveekariuutisissa kurkistamme arkistojen kätköihin. Kolme kiintoisaa dokumenttia löytyy 
– lukemattomien muiden joukosta – Vuosikokouksemme arkistoista, jotka ovat parhaillaan 
järjestymässä parempaan kuosiin. 
1) Historiikkia Helsingin hartausryhmän avustustoiminnasta 1940-luvulla. Erityisen kiintoisaa on 
lukea, miten Helsingissä toimivat kveekarit, suuresti ruotsalaisten ystävien tuella, auttoivat 
Karjalan evakkoja pääkaupunkiseudulla sekä talvisodan että jatkosodan aikana. Ruokaa, 
työtupatoimintaa, kokoontumistiloja, taloudellista apua… 
2) Kveekarihautajaisten periaatteet löytyvät myös arkistolaatikoista. Ne ovat Ruotsin 
vuosikokouksen toimesta laaditut ja ruotsin kielellä. Suomessa ei ole toimitettu montaakaan 
hautausta kveekaritraditioiden mukaisesti, mutta kveekarihenki on ollut läsnä useissa 
muistotilaisuuksissa. 
3) Arvokasta tietoa Tampereesta löytyy Englannin kveekareiden toimittamassa kirjassa. Alex Bryan 
kertoo, miten Suomen tekstiiliteollisuus käynnistyi isommassa mitassa skotlantilaisen kveekarin 
James Finlaysonin toimesta. Vaikka James itse ei kovin montaa vuotta Tampereella 
vaikuttanutkaan, nimi Finlayson on olennainen osa Tampereen teollisuushistoriaa. 
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Mikäli jokin näistä teemoista kiinnostaa enemmän, niin voin toimittaa lisätietoa näiden 
dokumenttien kautta.  – Lari Junkkari  
 
A glimpse into our past 
We are able to offer a glimpse from the archives through these pages. Three interesting 
documents (among innumerable others) have been found among the archives of our YM. 

1. The outreach work of Helsinki worship group in the 1940s. It is very interesting to read how 
the Quakers in Helsinki, with support from Swedish Friends, helped Karelian refugees in the 
Helsinki area both during the winter war and afterwards during the continuation war. 
Food, work centre, meeting space, financial help….  

2. The principles for Quaker funerals can also be found in the archives. They are drawn up in 
Swedish and originate from Sweden YM. We have not conducted many Quaker funerals in 
Finland, but the spirit of Quakerism is often present at memorial meetings. 

3. Valuable information about Tampere is found in an English Quaker publication. Alex Bryan 
writes how the Finnish textile industry was conducted under the directive of the Scottish 
Quaker James Finlayson. Although James himself was not influential over very many years 
in Tampere, the name Finlayson is an integral part of the industrial history of Tampere. 

If any of these themes are of interest and you would like to know more, you can find much more 

through the documents themselves. 

 

Lari Junkkari  
 

 

 

 

Prologue to ’Prayer for Pilgrims’ by Sheila Cassidy (1980) 

 

 
 

 

I found the following an interesting and helpful piece which I have copied, with only a few words 

left out and some additions to modify the rather sexist language in places. 

 

 

I like to think of our lives as being in the shape of a cross. The upright…is man’s/a person’s 

relationship to God, his/her response to the first…commandment: 

You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your 

strength. 

This upright beam, then, is our prayer life. 
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The crossbeam…is man’s/a person’s relationship with his fellow men/human beings: his/her 

response to the second commandment… 

You shall love your neighbour as yourself. 

 

Perhaps one of the greatest difficulties of the committed Christian is working out what is, for him or 

her, the correct balance between these two dimensions of his life. There is a very real sense in 

which we can never solve this problem because the more we pray the more we realise our need to 

pray, and the more we pour ourselves out for the hungry and the oppressed the more we feel called 

to serve. I have found my own answer to this problem, in so far as there is an answer, in a 

consideration of the mechanics of the cross. 

 

If the cross has a slender upright, the crossbeam it carries must be proportionately slender. 

 

If we gradually increase the weight of the crossbeam, that is, if we try to carry a heavier and heavier 

load of social action on a weak prayer life, our cross will hold together for a while but there will 

come a time when the strain is too great and the whole structure will buckle and fall… 

 

If, however, we make the upright of our cross immensely strong, if our prayer life is unshakeable 

and deeply rooted, then then we shall find that we are able to support a broad and heavy crossbeam, 

that we can bear the weight of our brother’s pain and suffering, steadily, day by day, because it is 

not we who are carrying the load, but God. 

 

I would like to suggest that we could think of Cassidy’s interpretation of a cross, as also depicting 

the balance in our Yearly Meeting between our prayer and contemplation (corporate worship) and 

our actions as a community. That we have a ‘community cross’ with an upright and arms which also 

needs to be in balance. I feel we have been having these kinds of discussions about the life, essence 

and purpose of FYM for some time and that we are coming to similar conclusions. As indeed have 

many Quaker writers in their own contexts. 

 

Jane Rose 

 

 

Ystävien uskonnollinen seura kveekarit ry  
Toimintakertomus 2020 
 
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry on osa maailmanlaajuista Ystävien yhteisöä. Suomen 
vuosikokous on jäsenmäärältään 25 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 
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös meille kveekareille Korona-pandemian iskettyä voimalla 
maaliskuussa. Kasvokkain tapaamisten estyttyä  etähartauksista on tullut meille uusi normi. 
Tiheimmillään tapasimme etähartaudessa viikoittain, välillä harvemmin ja loppusyksystä eteenpäin 
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kaksi kertaa kuukaudessa. Tämän monet ovat kokeneet myös suurena lahjana - opimmehan näin 
uusia tapoja tavata ja työskennellä yhdessä liikkumismahdollisuuksiin ja sijaintiin katsomatta, kun 
olemme hajallaan eri puolilla maata, Monet vanhemman polven Ystävätkin ovat alkuhaasteiden 
jälkeen kunnostautuneet aktiivisina etäyhteyksien käyttäjinä. Olemme olleet yhteydessä 
muutamien seniorijäsentemme kanssa myös puhelimitse. 
 
Huhtikuussa pidimme kevätkokouksemme ensimmäistä kertaa menestyksekkäästi etänä. 
Syyskokouksemme pystyimme pitämään koko viikonlopun tapaamisena Kangasalalla, Ilkossa, 
kasvotusten toistemme fyysistä tilaa kunnioittaen. Kymmenen ystävää pääsi paikan päälle, ja yksi 
osallistui etänä. Viikonlopun teemana oli "Minne matkalla ja keiden kanssa?". Tuntui hyvältä jakaa 
itse kunkin kuulumisia pandemian keskeltä. Käynnistimme myös tärkeän harkintaprosessin koskien 
kysymystä “Minkälaisille kansalaisjärjestöille ja muille toimijoille haluamme osoittaa tukeamme ja 
solidaarisuutta?”  
Kokous jätti meille toiveikkaan olon yhteisömme suunnasta. Tuntuu, että hitaasti mutta varmasti 
rakennamme hyvää perustaa tulevaisuudellemme. 
 
Vuoden lopuksi pistimme käyntiin viimeisimmän yhteisen ponnistuksemme, rahankeräyksen 
Pelastusarmeijan kautta asunnottomille ja päihdeongelmaisille, joiden tukipalvelut ovat kärsineet 
pahasti nyt pandemian aikaan. 
 
Helsingissä kokoonnuimme Rauhanasemalla viikoittaiseen hartauskokoukseen vuoden alussa sekä 
syyskuusta marraskuun loppuun. Helmikuussa, ennen pandemian alkua, järjestimme erityisen 
“avointen ovien päivän” samalla, kun juhlimme erään Ystävän 80 v.-syntymäpäivää. Tapahtuma 
kokosi yhteen 80 osallistujaa - perhettä, ystäviä ja Ystäviä - hiljaiseen hartauteen, juhlimaan ja 
pieneen kveekareiden esittelyyn. 
 
Myös Espoossa on järjestetty hiljaisia hartauksia esteettömässä paikassa, Maija ja Matti Mäkelän 
kotona, kasvotusten ja yhdistäen niitä koko Suomen yhteisiin etähartauksiin. Matti on jatkanut 
hartauksien järjestämistä myös puolisonsa, Ystävämme ja entisen kirjurimme Maijan poismenon 
23.2.2020 jälkeen. Muistamme Maijaa lämmöllä ja kiitollisuudella. 
 
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös Tampereella. Pandemia vaikutti paljon ajatuksiin, mielialaan 
ja toimintaan. Kokouksemme keskeytyivät keväällä miltei kolmeksi kuukaudeksi, mutta 
onnistuimme jatkamaan niitä muutaman kerran kesän aikana ja viikoittain syksyllä marraskuun 
loppuun saakka. Kokoustemme lukumäärän väheneminen korosti kveekarien uskomusta, että usko 
tulee näkyväksi palveluksessamme jokapäiväisessa elämässämme. Ystävät ovat levittäneet 
kveekarien viestiä Valosta ja rauhasta omissa verkostoissaan alueella, paikallisissa seurakunnissa ja 
järjestöissä. 
 
Pohjoisen Ystävät on edelleen laajalle maantieteelliselle alueelle levittäytynyt ryhmä, mutta silti 
lämpimissä ja säännöllisissä yhteyksissä keskenään puhelimitse ja sähköpostitse. Ryhmä tapasi 
kahdesti, heinäkuussa ja lokakuussa, kasvokkain Muhoksella, mitä kaikki osallistuneet arvostivat 
kovasti.  Etähartaudet ovat olleet niihin osallistuneille kiitollisuuden aihe etenkin johtuen pitkistä 
välimatkoista muihin Ystäviin. 
 
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.  
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Skypen kautta yhteyttä toisiinsa pitävä Healing-ryhmä on jatkanut säännöllistä toimintaansa ja 
ollut näin vahvistamassa Ystävien Seuran hengellisen yhteyden kokemista.  
Suomen vuosikokouksen edustajat olivat etänä mukana EMES:in vuosikokouksessa ja EMEYF:in 
virtuaalisessa kesätapahtumassa, sekä kotimaassa Ekumeenisen neuvoston ja Rauhanliiton 
kokouksissa. 
 
Uutiskirje 
Uutiskirjeemme ilmestyi kaksi kertaa, kesäkuussa ja joulukuussa, kiitos muutaman asiaan 
tarttuneen aktiivin ja kaikkien, jotka ovat siihen kirjoittaneet. Pääasiassa Uutiskirje on sähköisessä 
muodossa, mutta se on toimitettu myös postitse paperiversiota toivoneille. 
 
Muut etätapahtumat 
Vuonna 2020 hyödynsimme etäyhteyksiä monipuolisesti myös mm. Valomeditaatio (Experiment 
with Light) - ja uudenlaisiin Tanssihartaus -sessioihin, joissa olemme yhdistäneet hiljaista 
kveekarihartautta vapaasen, sanattomaan tanssiin omanlaisenaan hartauden muotona.Tansseihin 
on tullut monen ikäisiä osallistujia myös ulkomailta, ja  useat mukana olleet ovat kiitelleet tätä 
mahdollisuutta nauttia musiikista ja liikkeestä omasta kodista käsin ja samalla yhteydessä toisiin. 
 
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 ja seuraten sijoituksissa mm. eettisen sijoittamisen periaatteita. 
Sijoituskohteemme säilyivät ennallaan. 
 
 
 

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 
Eivor Aspholm-Lindqvist/Jäsen  eivoraspholmlindqvist [ät] gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fyahoo.com%2F&data=04%7C01%7C%7C8fb3527e33784e397b4e08d894a201f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637422770816089412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0nbdGjQGNH4XP1%2BuJsoypqfHehJ%2FT84v3zsfeivXiw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhotmail.com%2F&data=04%7C01%7C%7C8fb3527e33784e397b4e08d894a201f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637422770816099415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oLvt%2FnM%2FY5mUVSKm14J4qX0qZeHqWzBqtDTa7GIMufw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgmail.com%2F&data=04%7C01%7C%7C8fb3527e33784e397b4e08d894a201f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637422770816119415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tXrw9n6y6EIs2layZe6drUUsGMP753uDC9wGTpmOZB4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgmail.com%2F&data=04%7C01%7C%7C8fb3527e33784e397b4e08d894a201f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637422770816129400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JSiPS8qv7T6z1c4TI0A2r69lHdSrxD9sHPY2ytggE6s%3D&reserved=0
http://gmail.com/
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TIEDOTUSKANAVAT/ CHANNELS OF COMMUNICATION 

 

Suomen kveekarien YouTube-kanava avattu 

Olemme tehneet Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry:lle oman YouTube-kanavan. Sen 

tarkoituksena on pääasiallisesti toimia paikkana, josta kveekareista kiinnostuneet löytävät tietoa ja 

mielenkiintoista sisältöä. Tätä kirjoittaessani on kanavalle tehty pari omaa tekstiesittelyä. Olemme 

linkittäneet kanavallemme myös Rovaniemen kveekaritapahtuman kaikki luentovideot. Myös 

Woodbrooken, Friends Journal ja QuakerSpeak- kanavat löytyvät ”Kanavat” osiosta. 

Monilla on nykyään tapana kuunnella äänikirjoja ja podcasteja. Teemme heinäkuussa julkaistavista 

suomenkielisistä kveekariesitteistä myös ääneen luetut versiot YouTubeen. Esitteiden 

äänitallenteilla pyrimme palvelemaan myös heitä, joille tekstin lukeminen on jostain syystä 

haastavaa. 

Pidemmän tähtäimen suunnitelmana on myös lukea Kysymyksiä ja neuvoja-kirjanen äänitiedostoksi 

tekstin kera YouTubeen. 

YouTubemme löydät hakusanoilla Suomen kveekarit ja alla olevan linkin kautta. 

https://youtube.com/channel/UCZuT-_dAcvenCrc5Ok_I-NA 

 

FYM YouTube channel 

 

FYM now has its own YouTube channel. The basic idea is that those who are interested in 

Quakerism can find information and interesting content here. There is a link to the lectures given at 

our Quaker conference in Rovaniemi in 2015 (about American Friends Service, QUNO, EMES, 

Viittakivi, Settlement movement, Q Workcamps in Lapland and more), as well as links to 

Woodbrooke, Friends Journal and QuakerSpeak channels. 

Many people nowadays listen to podcasts and books. From July you can listen to the newly 

translated Quaker brochures, which hopefully will be of help for anyone who finds reading 

challenging. It is also hoped to post an audio version of Advices and Queries (from BYM in 

Finnish) before too long. 

You can find the Finnish Quaker YouTube channel using the search phrase Suomen kveekarit or via 

the following link: 

https://youtube.com/channel/UCZuT-_dAcvenCrc5Ok_I-NA 

 

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.  
 

Koko suomen sähköpostilista: email list for Friends in Finland 

http://lists.quaker.eu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/finlandkveekarit  
 

Helsingin hartausryhmän sähköpostilista/ An email list for Helsinki worship group: 

http://lists.quaker.eu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/helsinkikveekarit 

Northern Friends: contact Jane Rose (jane.rose139 at gmail.com) 

https://youtube.com/channel/UCZuT-_dAcvenCrc5Ok_I-NA
https://youtube.com/channel/UCZuT-_dAcvenCrc5Ok_I-NA
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kveekarit.org%2F&data=04%7C01%7C%7C8fb3527e33784e397b4e08d894a201f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637422770816139389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q2SV76yngbZq4me4VqafDQpQYtmnUi21Q%2BmnL3O7PJY%3D&reserved=0
mailto:suomenkveekarit@gmail.com
http://lists.quaker.eu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/finlandkveekarit
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flists.quaker.eu.org%2Fcgi-bin%2Fmailman%2Flistinfo%2Fhelsinkikveekarit&data=04%7C01%7C%7C8fb3527e33784e397b4e08d894a201f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637422770816159377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9C8n4tq%2F%2FqDDV7TGHl7LJ6iiuIVtct%2B%2F5pT5I6Eid2o%3D&reserved=0
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Etä-hiljainen hartaus 

-Jatkamme Zoomin kautta pidettävää hiljaista hartautta kuukauden 1. ja 3. sunnuntaina klo 13-14. 

Linjoille on hyvä tulla jo varttia vaille yksi, niin voimme yhdessä laskeutua hiljaisuuteen. Myös jos 

tarvitset apua Zoomin käytössä, tule mukaan ennen yhtä. Zoom-hartaudet ovat muodostuneet myös 

mainioksi mahdollisuudeksi tavata kansainvälisiä ystäviä ja uusia tuttavuuksia ympäri Suomen. 

Linkki ja salasana hartauteen on aina sama, mutta tulevasta hartaudesta lähetetään aina myös viesti 

sähköpostilla, WhatsAppissa ja Facebookissa. 

 

Linkki kokoukseen pysyy samana, eli: 

https://us04web.zoom.us/j/4430722720  

Jos Zoom kysyy salasanaa, se on: 

Kveekar1  

 
Ja muistattehan, Ystävät, että seuramme Zoom-tili on käytettävissä, jos joku haluaa järjestää 
hartauden jonain muuna ajankohtana, tai muuta omannäköistä ohjelmaa. Ota rohkeasti johonkin 
hallituksen jäseneen yhteyttä, jos kiinnostaa! Tarvittaessa opastamme Zoomin käyttämiseen. 
 
On-line Meeting for Worship 
Meeting for Worship on line will continue every first and third Sunday in the month via Zoom at 1-2 pm. The link is open 
from 12.45, and it is good if you can ‘arrive’ before 13.00 so we can centre down for worship together. Quite often we 
have participants from outside Finland. 
The link to the meeting remains the same: 
https://us04web.zoom.us/j/4430722720 
 
If Zoom asks for a password, it is: 
Kveekar1  
 
A reminder and a link to the Meeting are sent a few days ahead via our mailing list, whattsapp and facebook.  
 
We would also like to remind Friends that our Zoom-account is available, if you want to arrange a Meeting for Worship 
that takes place at another time than mentioned above, or to arrange another event. If interested, please contact any 
member of the executive committee. If needed, we will offer some guidance about how to use Zoom.  

 
Tapahtumia/ Upcoming Events 
 
Friday July 23rd at 18.00 discussion on the second Swarthmore lecture in our study group circle. 
Lines will  be open from 17.45. Swarthmore lecture Ben Pink Dandelion 2014: If we as Quakers 
want our Quaker approach to faith to be vibrant, cohesive, coherent and socially useful, we need 
to be clear about what we are and what we are 
not.  https://www.woodbrooke.org.uk/research/swarthmore-lectures/ 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82293435199?pwd=SjQ2aUFYU28wTWRPL0s2TDl2VThUdz09 
 

 

-Heinäkuussa julkaisemme suomenkieliset kveekariesitteet. Saimme käyttöömme Britannian 

kveekarien esitemateriaalia, jotka on yhteisvoimin käännetty ja lokalisoitu, taitettu ja kuvitettu. 

Esitteet julkaistaan nettisivullamme pdf-muodossa,  Facebookissa,  sekä YouTubessa 

äänitiedostoina. Kesän jälkeen painatamme esitteitä ja niiden tilaaminen on mahdollista 

syksymmällä. 

 

In July the long-awaited Quaker pamphlets (modified from those used in Britain YM and translated 

into Finnish) will be published. They will be available on our website in pdf, in Facebook and in an 

audio version on our YouTube channel. After the summer they will also be available in a paper 

version.  

https://us04web.zoom.us/j/4430722720
https://us04web.zoom.us/j/4430722720
https://www.woodbrooke.org.uk/research/swarthmore-lectures/
https://us02web.zoom.us/j/82293435199?pwd=SjQ2aUFYU28wTWRPL0s2TDl2VThUdz09
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La 28.8. klo 14→ Suomen vuosikokouksen työhartauskokous etänä.  

Aiheina ovat rahankäyttömme linjausten vieminen käytännön tasolle (esim. tuettavien kohteiden 

valinta) ja seuran pitkän tähtäimen suunnitelman päivitys.  

Kesto 2-3h tauko mukaanlukien. 

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee tähän kokoukseen syventymään hartauskokouksen 

hengessä rauhassa näihin pariin tärkeään aiheeseen! 

 

La 28.8. klo 18-n.20.30 Etä -tanssihartaus, jossa yhdistyvät hiljainen hartaus ja sanaton vapaa 

tanssi Ecstatic dance -konseptilla. 

 

Sat 28th August from 2pm (duration 2-3h with a break) Online Meeting for Worship for 

Business for the whole of Finland Yearly Meeting.  

Agenda: -Taking up the new guidelines in practice: how we, as Friends, wish to use the money we 

steward (like choosing targets for our support).   

-Updating our long-term action plan. 

We hope that as many as possible in our community are able to join this Meeting for Worship for 

Business to give deep consideration/discernment to these two important topics. 

 

Sat 28th at 6-ca. 8.30 pm Online Ecstatic Dance Meeting for Worship, which combines silent 

worship with nonverbal free dance. 

 

19.-21.11.2021 Syyskokousviikonloppu Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalalla 

-Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry:n syyskokousviikonloppu pidetään vielä yhden kerran 

rakkaaksi tulleessa Ilkon leirikeskuksessa Kangasalla. Ilkon myynti on varmistunut, se vaihtaa 

omistajaa vuoden vaihteessa. Iloksemme olemme saaneet tehdä varauksen jo kevään 

viikonloppuammekin varten AitO-keskukseen, joka on Tampereen seurakuntien uusi leirikeskus.  

Kevään vuosikokouksen päivämäärän 8.-10.4. 2022 voi laittaa jo kalenteriin talteen.  

 

19th-21th November 2021 FYM Autumn weekend at Ilkko Course Center, Kangasala. 

 

The sale of Ilkko has been confirmed and ownership will change at the end of the year. However, 

we are delighted to announce that a reservation has already been made for holding FYM at the AitO 

Centre, near Tampere, 8-10.4.2022.  

 

 
 

From Congenies, Quaker Centre in France: you can find the autumn program via the website 
below. 
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We are opening our doors! 

See Programme details below 

 

 
Amy & Chamba Cooke, amis-residents 
Maison Quaker 
11, Avenue des Quakers 
30111 Congenies, France 
Phone +33 (0)4 66 71 46 41  
http://www.maison-quaker-congenies.org/ 
 
Editors’ note 
We would like to thank Aino, Jaana and Lari for sending the (uncredited) photos which we have 
gladly used in this issue. 
 

 

 
 

 
Helsingin ja Tampereen hartauskokoukset tauolla, Zoom-hartaus kaksi kertaa kuukaudessa.  

 

 

 

https://maison-quaker-congenies.us6.list-manage.com/track/click?u=e4ef91ca41c009452a483ca34&id=28745f9af9&e=92f41cbb18
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