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Raaseporin Zonta-kerho on vuodesta 2019 asti jakanut vuosittain Naisen teko -huomionosoituksen 
alueen naiselle, jonka ansioita kerho on halunnut huomioida. Aiemmin kunniamaininnan ovat 
saaneet: 

 Anja Karjalainen, Mieleterveysyhdistys Kaippari ry:n perustaja ja monivuotinen 
puheenjohtaja (2019) 

 lääket.lis. Satu Kaksonen, pitkäaikaisesta työpanoksestaan Raaseporin lastenneurologisten 
potilaiden hyväksi (2020) 

 Anna Alm, yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstään, joka on tehnyt hänestä monen nuoren 
ja vanhemmankin raaseporilaisten esikuvan  

Tämän vuoden Kvinnobragd 2022-kunniamaininnan saa Nina Björkman fundamentalistista islamia 
koskevasta tutkimustyöstään. Tämä on aihe, joka nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa on erittäin 
ajankohtainen huomioiden naisten aseman islamilaisessa maailmassa. Nina on tämän lisäksi 
toiminut vuodesta 2011 asti aktiivisesti nuorten naisten aseman parantamiseksi Keniassa mm. 
perustamalla raaseporilaisen MEERY rf -yhdistyksen, joka toimii kenialaisen turvakodin 
tukiyhdistyksenä. Ninan työ ja toiminta on myös Zonta Internationalin kansainvälisten tavoitteiden 
mukaista. 

Raaseporin Zonta-kerhon mielestä Nina on raaseporilainen, joka omalla henkilökohtaisella ja 
konkreettisella toiminnallaan inspiroi meitä kaikkia toimimaan vastuullisesti ja osallistumaan 
hyväntekeväisyytyuöhön myös kansainvälisellä tasolla. 



 

KUVA 1. Keskellä Nina, vasemmalla kerhon puheenjohtaja Marika Cornér-Kietz ja oikealla naisten 
oikeuksien toimikunnan puheenjohtaja Åsa Westerlund 

Kuka Nina Björkman? 

Raaseporilainen Nina asuu Tammisaaressa ja tekee tällä hetkellä Åbo Akademissa väitöskirjaa 
uskontotieteiden alalta, tarkemmin sanottuna islamilaisesta fundamentalismista 
dekolonialistisesta näkökulmasta. Kun mahdollisuus tarjotaan, hän luennoi yliopistolla tai muille 
opettajille, lastentarhojen henkilökunnalle tai hoitohenkilökunnalle islamiin liittyvistä aiheista, 
kuten Suomessa asuviin muslimeihin liittyvistä kysymyksistä tai Lähi-idän pakolaiskriisistä. 

Ninan ollessa 10-vuotias lähti perhe pikkuruisesta Tammisaaresta vuodeksi Israeliin ja Egyptiin, 
kun Ninan isä työskenteli YK:n palveluksessa. Miten tämä vuosi vaikutti häneen? 

- Siellä ymmärsin, että ihmisiä ja ihmiskohtaloita on monenlaisia. Näin ihmisiä, jotka elivät 
köyhyydessä ja reagoivat voimakkaasti epäoikeudenmukaisuuksiin, sanoo Nina. Tulin 
tietoiseksi omasta asemastani, miten erilainen se oli. Oma lapsen unelmani 11-vuotiaana 
oli, että aikuisena palaisin Egyptiin ja rakentaisin siellä lastenkodin. 

 



 

KUVA 2. 

Kotiinpaluun jälkeen, kun ikää karttui, Nina tajusi, että hänen kuvansa Lähi-idästä oli paljon 
vivahteikkaampi verrattuna muiden kuvaan alueesta. Hän ymmärsi, että monilla täällä kotona oli 
hyvin teräviä, usein negatiivisia mielipiteitä esim. siitä, millaisia muslimit ovat, mikä on naisten 
asema muslimilaisessa maailmassa tai, että siellä on vaarallista asua. Siinä vaiheessa Ninalle heräsi 
ajatus siitä, että hän voisi koulutuksen avulla löytää vastauksia erilaisiin kysymyksiin ja opetuksen 
kautta oikoa meilläkin niin tavallisia väärinkäsityksiä.  

Nuoruudessa Ninalla oli kuitenkin myös muita toiveita ammatin suhteen; esim. lastenhoitaja, 
diakonissa, sosiaalityöntekijä. Lopulta Ekenäs Gymnasiumin pidetty opettaja ja opinto-ohjaaja 
Sture Lindholm ehdotti Ninalle uskontotieteiden opintoja. Ja se, että Nina tänä päivänä tekee 
väitöskirjaansa nimenomaan tältä alalta, osoittanee opettajan olleen oikeassa. 

Nina on asunut ja matkustanut paljon Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 

Ninan luettelo maista, joissa hän on matkustanut ja joissain myös asunut, on jännittävä ja aika 
epätavallinen: Ensimmäinen omin päin tehty ulkomaanmatka suuntautui Marokkoon, seuraava 
Tunisiaan, sitten Libanoniin, Vietnamiin, Turkkiin… Myös opinnot ja tutkimustyö Åbo Akademissa 
ovat vieneet Ninaa moniin jännittäviin paikkoihin, mm. vuonna 1999 opintomatkalle Iraniin. 
Listaan voi lisätä myös Intian, Beninin, Armenian, Etelä-Korean... Ninalla on hyvä arabian kielen 



taito. Hän on opiskellut kieltä mm. amerikkalaisessa yliopistossa Kairossa ja Damaskoksen 
yliopistossa.  

Pandemia on tietenkin vaikuttanut myös Ninan elämään – matkustamisen mahdottomuus ja 
pelkän etätyön tekemisen aiheuttama inspiraation puute on ollut haasteellista, mutta syksyllä 
suunnitelmissa on toivottavasti toteutuva matka Keniaan.   

Paikallinen toiminta 

Nina toimi vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana erittäin aktiivisesti paikallistasolla ja teki 
vapaaehtoistyötä yhdessä vastaanottokeskuksessa Karjaalla. Siellä hän mm. opetti ruotsia. Hän 
tuki myös yhtä maahanmuuttajaperhettä tämän ollessa akuutissa kriisitilanteessa. 

Vuonna 2016 hän perusti Tammisaareen Lähi-idästä inspiraationsa saaneen 
kahvilakulttuurikeskuksen, joka tarjosi pakolaisille työpaikkoja. Toiminta jatkui vuoden ajan ja sinä 
vuonna Nina paloi loppuun. Nyt, tosiasioiden valossa, Nina toteaa, että täysin ilman yrittäjätaustaa 
hän tuli haukanneeksi liian ison palan ja lisäksi konsepti oli ehkä liian vieras Tammisaaren 
kaltaisella pienellä paikkakunnalla.  

Yhdistys nimeltä MEERY 

Nina on MEERY rf i Raseborgin perustaja ja puheenjohta. Nimi on lyhenne sanoista ”Making an 
Effort to Empower Rescued Youth”. Yhdistys perustettiin vuonna 2019 mm. tukemaan Keniassa 
toimivaa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lapsien Mary Faith Children-turvakotia. Yhdistyksen 
nimi viittaa siihen, että se ”tekee rahaa roskasta” eli se valmistaa tuotteita kierrätetyistä 
materiaaleista ja myy niitä tyttöjen hyvinvoinnin tueksi. 

Yhdistyksen alku juontaa kuitenkin juurensa kauemmas. Kun Nina kymmenen vuotta sitten asui 
Turussa, hän veti ystävilleen ja tuttavilleen neulontakerhoa, jossa kudottiin vauvanvaatteita. Nina 
kuvaa toimintaa ”hyvinvointia tuottavaksi aloitteeksi”, jolla ei ollut muuta tavoitetta kuin yrittää 
löytää Keniasta lastenkoti, jolle voisi lahjoittaa neulontakerhon tuotokset.  

Gladys ja Mary – kaksi tärkeää kenialaista naista 

Vuosien 2010 – 2011 aikana Ninan isä työskenteli yhden vuoden Keniassa. Nina, hänen äitinsä ja 
poikansa käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja matkustivat vierailulle Keniaan. Perillä Nina pyysi 
taloudenhoitaja Gladysilta ehdotusta tulevaisuudessa välitettävän avun vastaanottajaksi. Gladys 
esitteli niin hienon lastenkodin, että Ninalle oli heti selvää, ettei heidän neulekerhonsa antamalle 
avulle ollut siellä suurtakaan apua, koska siellä oli jo kaikki tarvittava. Joten Nina kysyi Gladysiltä 
vielä kerran: 

- Onko mitään paikkaa, jossa meidän vaatimaton apumme olisi todella tarpeen? 

Se kysymys johdatti Ninan Nairobiin paikallisen sosiaalityöntekijän Maryn luo Mary Faith Children 
Centeriin, jossa seitsemän tyttöä asui erään esikoulun yhteydessä olevassa lisärakennuksessa. 
Kohtaaminen näiden kovia kohtaloita kokeneiden tyttöjen kanssa tulisi merkitsemään Ninalle 
pitkäaikaista sitoutumista turvakodin toiminnan tukemiseen. 

- Siellä ei tarvittu vauvanvaatteita, mutta ehdottomasti kyllä apua, sanoo Nina. 



Yhden unettoman yön ja Suomessa asuvien ystävien kanssa pidetyn neuvonpidon jälkeen Nina 
päätti yrittää auttaa juuri näitä tyttöjä ja myös muita vastaavassa turvattomassa tilanteessa olevia 
tyttöjä. Niinpä Nina vuonna 2011 palattuaan Keniasta otti esiin pussin, johon hän oli kerännyt 
kynttilän jämiä ajatuksella ”jos niitä vaikka joskus voisi käyttää johonkin” ja alkoi valaa jämistä 
uusia kynttilöitä myytäväksi kenialaisen turvakodin tukemiseksi.   

 

KUVA 3. Nina Björkman Keniassa vuonna 2014 yhdessä Rachelin kanssa, joka asui turvakodissa, 
kun Nina vieraili siellä ensimmäistä kertaa.  
“Silloin Rachel oli karkailemaan taipuvainen ja halusin tuolloin varmistaa, että hänellä oli kaikki 
hyvin”, kertoo Nina vaatimattomasti. 

MEERYn tulot koostuvat nykyään osin jäsenmaksuista ja suorista lahjoituksista, mutta noin puolet 
tuloista saadaan edelleen myymällä itse tehtyjä tuotteita, joista pääosa on Ninan kellarissa 
valettuja värikkäitä kynttilöitä. 

Yhdistys uhmaa pandemiaa 

Pandemiasta huolimatta yhdistys on kasvattanut viimeisten kahden vuodan aikana sekä 
jäsenmääräänsä että Keniaan turvakodille lähetettyjä rahasummia. Tänään Mary Faith Children 
Centerin turvallisen ja vankan talon suojissa asuu seitsemänkymmentä lasta. 

Kotiverstaalla Tammisaaressa vallitsee sen sijaan pienoinen kaaos, jonka syypäänä on vesivahinko, 
jonka seurauksena kellarikerros on pakko remontoida. Sillä aikaa Nina valaa kynttilöitä keittiössään 
– kuten valoi myös kymmenen vuotta sitten.   



   * * * 

HUOMIONOSOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN 

Nina Björkman vastaanotti huomionosoituksen kerhon kuukausikokouksessa kansainvälisenä 
Naisten päivänä tiistaina 8. maaliskuuta Tammisaaressa. Kerho teki Ninan kunniaksi 100 USD:n 
lahjoituksen ZI Rose Fundille. 

Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin myös pienet arpajaiset, joiden tuotto 118€ lahjoitetaan UN 
Womenin hätäapukeräykseen Ukrainan naisten hyväksi. 


