JYVÄSKYLÄN NNKY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
NNKY:n vuoden 2017 tunnus on ”Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala ja
kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat” (Ps. 67:3).
Jyväskylän NNKY on ekumeeninen naisten ja tyttöjen yhdistys, joka kristilliseen arvopohjaan
nojautuen pyrkii kokoamaan eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä kehittämään itseään sekä toimimaan
kanssaihmisten hyväksi lähellä ja kaukana.
Tavoitteemme on, että NNKY olisi turvallinen tila, jossa naiset voivat kohdata toisiaan ja jakaa
kokemuksiaan ja jossa on tilaa pohtia uskoa, elämää ja naiseutta suvaitsevassa ilmapiirissä.
Vuosi 2017 on Jyväskylän NNKY:n 120-vuotisjuhlavuosi, joka näkyy toiminnassamme. Lisäksi
huomioimme Suomi 100 -juhlavuoden.
TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Toteutamme perinteiset kansainvälisiin tapahtumiin liittyvät tilaisuudet, kuten ekumeeniseen
rukousviikkoon liittyvän rukouslauluillan tammikuussa ja Maailman rukouspäivän
rukoushetken maaliskuun alussa. Järjestämme kevätkaudella myös Pienimmän lantin
yhteisön hartaushetken, jossa vuoden aikana kertyneet pienimmät lantit siunataan eteenpäin
toimitettaviksi.
Kevätkokouksen pidämme 19.3. Minna Canthin päivänä. Marianpäivänä 26.3. vietämme
yhdistyksemme
120-vuotisjuhlaa,
jonka
aloitamme
juhlajumalanpalveluksella
Kaupunginkirkossa. Järjestämme myös retriittipäivän omassa toimitilassamme kevätkaudella.
Lisäksi pidämme kevätlaulajaiset toukokuussa.
Syyskuussa järjestämme toisen Eira Paunu symposiumin, jonka aiheena on Martti Luther ja
reformaatio. Lokakuussa juhlimme 100-vuotista itsenäistä Suomea.
Marraskuussa järjestetään Pyhäinpäivän ajatusten äärellä –tilaisuus, NNKY:n ja NMKY:n
rukousviikon iltahartaus sekä yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Joulukuussa
pidetään koko yhdistyksen yhteinen joulujuhla.
Kirjallisuus, musiikki ja muut kulttuuriaiheet ovat hengellisten teemojen lisäksi vahvasti osa
toimintaamme. Tilaisuuksia järjestämme myös näistä teemoista.
TOIMINTARYHMÄT
Toimintaansa jatkaa tiistaiaamuisin avoin kohtaamispaikka, jossa on aamiaisen ohessa
ohjelmaa ja keskustelua. Myös raamattupiiri, latinanpiiri, kaksi kirjapiiriä ja kaksi
lauluryhmää jatkavat toimintaansa.
Jatkamme myös Kamalat äidit ® -vertaisryhmätoimintaa sekä nuorten naisten Ännälän Äxnaiset - toimintaryhmää. Lisäksi pyrimme perustamaan Voimasiskot –vertaisryhmän, jonka
tarkoituksena on antaa naisille työkaluja omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamiseen.

Suunnittelemme lisäksi liikuntaryhmän perustamista.
Lapsille ja nuorille järjestämme musiikkileikkikoulua ja pianonsoitonopetusta.
YHTEISTYÖ SUOMEN NNKY-LIITON JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA
Teemme jatkossakin yhteistyötä Suomen NNKY-liiton sekä toisten paikallisyhdistysten
kanssa. Osallistumme aktiivisesti myös NNKY-liiton järjestämiin tapahtumiin.
Teemme yhteistyötä Jyväskylän evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa varttuneiden ja
eläkeläisten piirin sekä erilaisten yhteisten tilaisuuksien osalta. Lisäksi toimimme
yhteistyössä myös muiden Jyväskylän kristillisten seurakuntien kanssa erityisesti
ekumeenisen rukousviikon puitteissa.
Pyrimme yhteistyöhön muiden yhdistysten ja toimintaryhmien (kuten naisjärjestöt ja
kristilliset opiskelijaryhmät) kanssa kutsumalla heitä tilaisuuksiimme sekä mahdollisuuksien
mukaan tekemällä yhteistyöprojekteja.
Olemme mukana myös Jyväskylän vapaaehtoistoimijoiden VALIKKO-verkostossa.
Teemme yhteistyötä Jyvälän kansalaisopiston kanssa tarjoamalla tiloja
Onnistumiseen –projektille, jonka osallistujat ovat nuoria maahanmuuttajanaisia.

Avaimet

Toimimme myös Reippaat Tytöt –partiolippukunnan taustayhteisönä ja tiloissamme
kokoontuu tyttöpartiolaisten ryhmiä.
TIEDOTUS
Tiedotamme toiminnasta jäsentiedotteilla, NNKY-liiton Näkyvä Nainen –lehdessä, Jyväskylän
seurakunnan Henki & Elämä –lehdessä, Keskisuomalaisen Menot –palstalla sekä tarvittaessa
Keskisuomalaisen Seuratoiminta-palstalla. Lisäksi ilmoitamme tapahtumista paikallisten
lehtien ja kaupungin sähköisissä tapahtumakalentereissa, sekä Liiton verkkosivujen ja
Jyväskylän oman Facebook-sivun ja Instagram-tilin kautta.
TALOUS
Toiminnan tukemiseksi keräämme jäsenmaksun sekä yhdistyksen tilaisuuksissa
vapaaehtoisen kahvirahan, järjestämme kirpputorin sekä myyjäiset. Lasten ja nuorten
toiminnassa veloitamme osallistumismaksun.
Rahoitamme toimintaa lisäksi osinkotuloilla sekä vuokratuloilla, jotka saamme yhdistyksen
omistamista kolmesta huoneistosta sekä Puistotori 4:n vuokraamisesta juhla-, kokous- ja
kurssikäyttöön.
Haemme avustuksia toimintaan mm. Suomen NNKY-liitolta, Jyväskylän kaupungilta ja
Jyväskylän seurakunnalta.
Yhdistys tukee lähetystyötä ja avustaa stipendivaroin kehitysmaiden naisten koulutusta sekä
lähettää edelleen avustuksia Suomen NNKY-liiton kautta mm. Liberian NNKY:lle.

