JYVÄSKYLÄN NNKY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
NNKY:n vuoden 2016 tunnus on ”Kaikki minkä teette, tehkää rakastavin mielin!” (1 Kor.16:14).
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.
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 toimitettavaksi.
Keväällä järjestämme Jyväskylän seurakunnan keskustan alueseurakunnan kanssa NNKY:n
kirkkopyhän, josta tulemme NNKY:lle kirkkokahveille. Palmusunnuntain tilaisuuden yhteydessä
pidämme kevätkokouksen. Järjestämme myös retriittipäivän omassa toimitilassamme
kevätkaudella. Lisäksi pidämme kevätlaulajaiset toukokuussa.
Syyskauden ohjelmaan kuuluvat mm. pyhäinpäivän ajatusten äärellä -tilaisuus sekä koko
yhdistyksen yhteinen joulujuhla. Syyskokouksen pidämme marraskuussa. Marraskuussa vietämme
NNKY:n ja NMKY:n rukousviikkoa järjestämällä Jyväskylän NMKY:n ja Keltinmäen
alueseurakunnan kanssa yhteisen rukousviikon tilaisuuden. Joulukuussa järjestämme
pienimuotoisen pyhiinvaelluksen Unelmanpäivän merkeissä.
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 syksyllä 2015 aloitettua nuorten
naisten Ännälän Äx-naiset - toimintaryhmää. Äx-naiset aloittaa hankkeen nuorten aikuisten
toiminnan kehittämiseksi sekä maailman NNKY:n turvallisten tilojen mallin suomentamiseksi ja
toteuttamiseksi paikallistasolla.
Perustamme työryhmän suunnittelemaan yhdistyksen 120-vuotisjuhlaa.
Lapsille ja nuorille järjestämme musiikkileikkikoulua ja pianonsoitonopetusta.
Toimintakauden aikana voidaan myös aloittaa uusia toimintaryhmiä tilanteen mukaan.

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 Avaimet Onnistumiseen –
projektille, jonka osallistujat ovat nuoria maahanmuuttajanaisia.
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 kautta.
TALOUS
Toiminnan tukemiseksi keräämme yhdistyksen tilaisuuksissa vapaaehtoisen kahvirahan,
järjestämme kirpputorin sekä myyjäiset ja osallistumme ravintolapäivään. Lasten ja nuorten
toiminnassa veloitamme nimellisen 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.
Pyörätuoliluiskahanke on siirretty Puistotori 4:n taloyhtiön hallituksen hoidettavaksi.
Yhdistys tukee lähetystyötä ja avustaa stipendivaroin kehitysmaiden naisten koulutusta sekä
lähettää edelleen avustuksia Suomen NNKY-liiton kautta mm. Liberian NNKY:lle.

