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Historia 

Amerikassa käydessään toi Meimi Kuusisto tuliaisina ajatuksen Naisten kahvila-

toiminnasta  Porissa. Ajatus sai pontta, sillä Kansan Raamattuseuran pastori Riitta 

Aaltonen oli jo aloittanut Naisten kahvilatoiminnan  Suomessa. Porissa kaivattiin  

tapahtumia erityisesti sellaisille naisille jota seurakunnan toiminta ei tavoita, ja 

naisille jotka tarvitsevat rohkaisua ja tukea. Ritva Tuutti-Friman, Meimi Kuusisto, 

Marja Sumiala ja Arja-Liisa Järvinen olivat asialle innostuneita naisia. He  

kokoontuivat yhteen, ja tuloksena syntyi ensimmäinen Naisten Kahvila, joka pidettiin  

21.11.1988 Cafeteria La Charlottessa aiheena ”Rakkaus nyt”. Tilaisuus sai heti  

naisilta lämpimän vastaanoton. Kahvila-ravintolat täyttyivät, sillä toiminta pyrittiin ja 

pyritään edelleenkin pitämään ravintolassa sen ”matalan kynnyksen” takia. 

Toimikunnalla riitti töitä, ja apujoukkoihin kutsuttiin: Irja Keurulainen, Talvikki 

Talvitie, Kaarina Salmelin, Marjukka Hankilammi ja Marja Mäkelä.  

 

       Vuosien varrella 
Naisten Kahvilan puhujina on ollut vuosien varrella monia tuttuja,  ja 

tuntemattomiakin puhujia ympäri Suomea, ja löytyypä  omasta kaupungistammekin  

hyviä puhujia. He ovat osanneet tuoda esille meille naisille tärkeitä, hoitavia ja 

yhdistäviä asioita, sekä opastaneet naisia heidän hengellisessä kasvussaan. Musiikilla 

on ollut tärkeä asema kahvilassa, ja tunnuslaulu ”Jumalan rauhaa” on tullut tutuksi 

monelle osallistujalle. Kauniit laulut ja musiikki ovat omalta osaltaan hoitaneet 

Kahvilanaisia.  

 

Tapahtumat olivat alussa pienimuotoisempia, mutta kokemuksen  ja kiinnostuksen 

kasvaessa Naisten Kahvilatoimikunta on uskaltautunut suurempimuotoisiinkin 

evankelioimistapahtumiin, ja sen myötä on naisten joukko vain lisääntynyt. Siemen 

on antanut satonsa!  

 

       Joitakin tapahtumia 
* Joulukuussa 1992 vietimme Suomalaisella Klubilla Suomen itsenäisyyden 

kiitosjuhlaa ”Suomi 75 v.” 

* Syyskuussa 1994 Naisten Kahvila osallistui Cotton Klubilla Naisten messuille 

omana osastonaan, ja sai paljon huomiota osakseen. 

* Emme kuitenkaan ole unohtaneet miehiäkään, vaan joitakin kertoja on järjestetty 

Me miehet ja Kahvilanaiset yhteistilaisuuksia. 

* Teemana ”Hoitopäivä naisille” on jo melkein perinne, joka pyritään järjestämään 

joka vuosi, ja on saanut suuren suosion. 

 * Marraskuussa 1998 vietimme ”sanoin ja sävelin” Naisten kahvilan 10-vuotisjuhlaa 

Rantakartanossa.  

* Marraskuussa 2002 järjestettiin suuri evankelioimistilaisuus porin Lyseossa, jossa 

puhujana oli evankelista Aili Heinonen, joka kiertää puhumassa ympäri maailmaa. 

* Vuonna 2003 vietimme Naisten Kahvilan 15-vuotisjuhlaa Ruosniemen kirkossa. 

* Maaliskuussa 2004 järjestettiin suuri evankelioimistapahtuma Teljän kirkossa 

yhteistyössä  monien eri järjestöjen kanssa. TV7 televisioi tapahtuman, jota levitettiin 

ympäri Eurooppaa.  

* Vuonna 2006 avautui  Naisten Kahvilalle uusia  ovia.  Järjestettäessä KokoNainen  

Päivä Naiselle- tapahtumaa, jonka teemana oli Keho, Mieli ja Henki, löytyi  eri 

seurakunnnista ja liike-elämän puolelta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita. 
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Voimavarat yhdistettiin ja saatiin suuri maakunnallinen tilaisuus, joka veti 

seurakuntakeskukseen noin 1000 naista. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Porin 

kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen sekä  muitakin julkisuuden henkilöitä.     

* Vuonna 2007 oli Kahvila-illassa vieraana evankelista Marlene Howard USA:sta. 

Samana vuonna sai myös ensiesityksen Arja-Liisa Järvisen ideoima ”Sisarusten 

episodi”.      

* Vuosi oli 2008 oli Naisten Kahvilan 20-vuotisjuhlavuosi, ja sitä juhlittiin kahdella 

tapahtumalla, keväällä  ja syksyllä.  Huhtikuussa Päivä Naiselle –tapahtuman teemana 

oli ”Vapauta unelmasi”.  Puhujana toimittaja Mirja Pyykkö, ja muina esiintyjinä olivat 

mm; kirjailija Maija Nyman, taiteilija Jukka Rintala ja porilainen oopperalaulaja Ville 

Salonen. Keväinen tilaisuus keräsi seurakuntakeskukseen noin 1000 naista. Syksyn 

tilaisuudessa muisteltiin tunnelmia kahvilavuosien varrelta ja luettiin Naisten 

Kahvilan historia. 

Posliinimaalauksen taituri, Harriet Kakko, valmisti juhlavuodeksi myyntiin kauniita 

koruperhosia, joiden tuotto lahjoitettiin Satakunnan Keskussairaalan lasten psykiatrian 

yksikölle. Nauha ja Nappi, Porissa, myy Jukka Rintalan Naisten Kahvilalle 

suunnittelemia t-paitoja ja laukkuja, joiden tuotosta menee 10 % psykiatrian yksikölle. 

*Vuosi 2009 alkoi tapahtumalla, jossa lastenpsykiatri kertoi lelujen merkityksestä. 

Pääsiäisenä naisia kutsuttiin mukaan pääsiäisen tapahtumiin, jossa matkaoppaina 

olivat Arja-Liisa Järvinen, Ritva Tuutti- Friman ja Piia Hautala. Marraskuussa naiset 

saivat vieraakseen rovasti Riitta Laakion (Aaltonen), joka on Naisten Kahvilan ”äiti” 

Suomessa.  Joulunaikaan koko perhe kutsuttiin kauneimpien joululaulujen äärelle. 

*Vuosi 2010 aloitettiin Eväitä arkipäivään -tilaisuudella, joita pidettiin, Helena 

Penttilän johdolla, keväällä, kerran kuukaudessa. Keväällä olimme myös Ilon ja 

rakkauden lähteillä, jossa Maija Paavilainen elävöitti sanaansa piirroksilla.. Fyysinen 

itsehoito, Valloittava vapaus ja Naisena erilaisessa kulttuurissa- tilaisuudet vetivät 

seurakuntakeskuksen salin täyteen naisia. Loppuvuoden päätti Monica ja Ami 

Aspelundin Raamatun-naisia konsertti marraskuussa, ja itsenäisyyspäivän aattojuhla 

”Erilaisia odotuksia”, joka liittyi  Arja-Liisa Järvisen tekemään  kuvaelmaan.  

*Vuosi 2011 alkoi aiheella Naiseuden monimuotoisuus, jossa  miehekäs Ville Salonen 

lauloi naisille. Maaliskuussa Keski-Porin kirkko täyttyi, kun  Kim Willman & The 

Movers kajauttivat Elvis Gospelia. Sanan siemenet kerran viikossaa ja 

raamattuluennot ovat tuoneet naisia sanan äärelle. Yhdessä eteenpäin -tilaisuudet 

yhdessä Teljän seurakunnan kanssa, ovat ovat olleet suosittuja ja kutsuneet sekä 

miehiä, että naisia ehtoolliselle. Lokakuun tapahtumassa Seppo Saari ja Sakari 

Leppänen valoittivat asiaa, Voiko mies ymmärtää naista?  Joulun odotusta juhlittiin 

vanhan ajan joulujuhlalla, jossa lapsikuoro Marjatta Salosen johdolla valloitti 

kuuntelijat.   

* Vuosi 2012 jatkoi Sanan siemenillä ja Yhdessä eteenpäin. Alkuvuonna Tanja 

Häkkinen kertoi Botswanan naisista ja maaliskuussa Anna-Mari Kaskinen vei naiset 

”Laulujen lähteille.” Kevätjuhlassa Maija Munkki kertoi ”Nuoren elämästä 

Reposaaressa.” Loppuvuoden aiheita olivat, Naisen maailma, josta puhui Aino 

Pihlava ja Jumalan uskoollisuus sanoin ja sävelin, asialla oli Arja-Liisa Järvinen ja 

Carita Kallio. Mielenkiintoinen ja henkilökohtainen, Hanna-Maria Vahalan, ”Runoja 

ja kuvia elämäni polulta” valloitti aitoudellaan kuuliat.  Loppuvuonna Päivi Heikkilä 

piti Naisten Kahvilatoimikunnan naisille koulutustilaisuuden aiheesta ”Kaupunki 

Kristukselle.” 
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 Tilaisuuksia pyritään pitämään noin 6-8 kertaa vuodessa. Yllä on mainittu vain 

joitakin suurempia tilaisuuksia.  

 

Kahvilatoimikunta muodostuu maallikoista, jotka kokevat Naisten kahvilan toiminta-

ajatuksen tärkeäksi:  Tavoittaa eri ikäisiä naisia, auttaa kokemaan yhteyttä, sekä 

auttaa naisia kriiseissä,  ja ohjata heitä seurakuntayhteyteen ja kirkon toimintaan. 
Tarvittaessa aktiiviset Kahvilanaiset  ovat vierailleet  itsekin eri kaupunkien ja 

paikkakuntien Naisten Kahviloissa tai seurakunnissa puhumassa naisille. 

Naisten Kahvila on myös järjestänyt pienimuotoisia tilaisuuksia maahanmuuttajille.  

 

Tänään.. 
Porin seurakunnat ovat myöskin kokeneet  Naisten Kahvilan  seurakunnan yhdeksi 

työmuodoksi, ja myöntävät Naisten kahvilalle joka vuosi  määrärahan, jonka myötä 

on mahdollisuus kustantaa laadukkaita puhujia ja muusikoita esiintyjiksi. Naisten 

kahvilan tarkoituksena on erilaisten tapahtumien laajentaminen, jolla pyritään 

saamaan uusia ihmisiä mukaan. Toimintasuunnitelmamme on hyvä ja sen vahvuutena 

ovat erilaiset tilaisuudet.  

 

Toimikunnat elävät ja vaihtuvat elämäntilanteiden ja uusien tehtävien vuoksi, ja niin 

on käynyt  Naisten Kahvilatoimikunnassakin. Tällä hetkellä toimikuntaan kuuluvat 

seuraavat henkilöt: Ritva Tuutti-Friman, Marjatta Jokinen, Arja-Liisa Järvinen 

puh.johtaja, Tiina Losoi, Ritva Mönkkönen sihteeri, Tuula Viitanen,  Irma 

Kiviniemi, Kirsi Koivula rahastonhoitaja, Minna Stenius, Talvikki Talvitie, Seija 
Leppänen ja Hanna-Maria Vahala. Musiikista on uskollisesti vastannut Pia 

Hautala. 

 

SunnuntaiEtappi / Yhdessä Eteenpäin 
Vuonna 2009 alkanut SunnuntaiEtappi pyrittiin pitämään kerran kuukaudessa ja se 

piti sisällään puhetta, musiikkia, haastatteluja sekä ehtoollisen. Etappi oli tarkoitettu 

meille kaikille, miehille, naisille ja lapsille. Lopuksi vietimme yhteistä kahvihetkeä. 

 

SunnuntaiEtappi muutti syksyllä 2010 muotoaan, ja yhdessä Teljän seurakunnan 

kanssa, Pertti Kymäläisen vetämä, Yhdessä Eteenpäin-tilaisuus toimii kerran 

kuukaudessa, mutta samalla periaatteella kuin SunnuntaiEtappi. 

 

Vuonna 2013 Yhdessä Eteenpäin-tilaisuus jää toistaiseksi tauolle ja Sanan siemeniä-

illat kuukauden 1. torstaina on kaikille, miehille ja naisille tarkoitettu tilaisuus. 

 

Tulevia tapahtumia 
 
2013 NAISTEN KAHVILA 25 V 2013 NAISTEN KAHVILA 25 V 2013 NAISTEN KAHVILA 25 V 2013 NAISTEN KAHVILA 25 V     

Juhlavuoden ohjelma: 

 

* Aamubrunssi la 26.1. klo 9.30-11   Satakunnan Museo    

* Sanan ja rukouksen ilta ti 26.2. klo 18.30  Keski-Porin kko    

* Naisten Kahvilan tilaisuus su 17.3. klo 15  Porin seurakuntakeskus 

* Naisten Kahvilan tilaisuus su 21.4. klo 15  Porin seurakuntakeskus 

* Naisten Kahvilan Kevätjuhla to 16.5. klo 18 Marttakahvila 

* Naisten Kahvilan tilaisuus to 26.9. klo 18  Kahvila Brunssi 

* Naisten Kahvilan tilaisuus su 13.10. klo 15  Porin seurakuntakeskus 

* Naisten Kahvilan kirkkoilta to 31.10. klo 18 Keski-Porin kko 
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Naisten Kahvilan 25-vuotisjuhla su 17.11.2013 alkaa jumalanpalveluksella Keski-

Porin kirkossa ja pääjuhla klo 16 Porin seurakuntakeskuksessa. 

25-vuotisnäyttely 11.11.-23.112013 Porin Kaupunginkirjastossa. 

 

Yhteystiedot 

www.naistenkahvila.fi   , johon voit myös jättää sähköpostia ja omia viestejäsi meille. 

Otamme mielellämme vastaan kommenttejasi ja mielipiteitäsi.  
Kiitos, kun olet käynyt sivuillamme. Toivomme sinulle Jumalan siunausta ja Hänen siunaavan kätensä 

ohjausta elämääsi! 

 
Naisten Kahvilan psta Marjukka Hankilammi 
 


