Kevään 2018 ohjelma
Vuoden tunnus: Katso, minä luon uutta. Jes. 43:19a

Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan ja tilaisuuksiin!
Hyvää alkanutta vuotta! Tilojemme linjasaneeraus on vihdoin valmistunut ja voimme jälleen käyttää tilojamme normaalisti.
Kerhojen ja tilaisuuksien kokoontumispaikka on yhdistyksen oma huoneisto, Vähä Hämeenkatu 12 a C 57 ellei toisin mainita.
Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa. Kevään kuluessa tarkennetaan aikatauluja ja ohjelmia. Katso https://www.ywca.fi (siellä
paikallinen toiminta/Turun NNKY).
Turun tuomiokirkkoseurakunta on syyskuusta alkaen vuokrannut toimitilojemme yhteydessä olevaa kerhotilaa. Huoneisto on
saanut nimen Vähis ja se on mm. seurakunnan Sinkkutyön ja Hanna-piirin kokoontumispaikka.

TimeLessBody torstaisin klo 19.30 – 20.30 Cygnaeuksen koulun juhlasalissa Maariankatu 7, Tiina Holopainen p. 050 554 1661
TimeLessBody antaa voimia ja sopii jokaiselle – ikään, kuntoon ja liikuntataustaan katsomatta. Katso http://timelessbodyry.html5.me/turku/ ja lue osallistujien kokemuksia http://timelessbodyry.html-5.me/tietoa/kokemuksia-ja-kirjoituksia-2/
Rouvakerho tiistaisin klo 12–13.30, Irene Limnell, Paula Rosten.
Englannin keskusteluryhmä tiistaisin klo 16.15–17.45, Priscilla Purssila. Vähän arjessasi englantia käyttävä, ylläpidä kielitaitoasi
mukavassa ryhmässä. Ohjaajan äidinkieli on englanti. Osallistujille ”rima ei ole korkealla”.
HELMIKUU
Yhdistyksemme vuosikokous on sunnuntaina 25. 2. 2018 alk. klo 18.00. Kaikki jäsenet tervetuloa mukaan!
MAALISKUU
Lauantaina 17.3. 2018 saamme avaimia oman elämämme polun tutkimiseen ja pohtimiseen retriittipastori Päivi Vuorilehdon
ohjauksessa teemalla ”Olen nyt tässä – mistä olen tullut, minne olen matkalla?” Aloitamme kahvihetkellä klo 10.00 ja päätämme
yhteiseen keittolounaaseen n. klo 13. Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista torstaihin 15.3.2018 mennessä, p. 0400
821 905/Irene Limnell tai sähköpostilla turun.nnky@pp.inet.fi
HUHTIKUU
Avoimet ovet 10.4. klo 15–18. Ideointia, ajankohtaisia asioita, tarinointia, kuvaesityksiä ja kahvitarjoilu. Voit tulla vaikka käsityön
kanssa.
TOUKOKUU
Puutarhaillassa puutarhuri Juha Kaila kertoo parvekkeen hyötypuutarhasta ja laatikkoviljelystä. Tiistaina 15.5 klo 18.00. Vapaa
pääsy. Kahvipuffetti.
ELOKUU
NNKYn ja NMKYn yhteisesti järjestämä isovanhempien ja lastenlasten leiri Harvan saaressa 7.-10.8.2018
Seuraa yhdistyksen verkkosivuja (https://www.ywca.fi katso siellä paikallinen toiminta/Turun NNKY). Tarkemmat tiedot leiristä
päivitetään sinne kevään aikana.
Naiset tunturissa – leiri Tunturikeimiöllä Muoniossa 26.8.–1.9.2018. Katso https://www.ywca.fi/261-ajankohtaista
Ilmoittautuminen suoraan NNKY-liittoon 6.8. mennessä: leila.variola@ywca.fi p. 09 434 2290. Lisätietoja: riitta.rantila@ywca.fi tai
p. 050 588 6832.

Turun NNKY:n vuosikokous
Sunnuntaina 25.2.2018 klo 18.00
yhdistyksen toimitiloissa, Vähä Hämeenkatu 12 a C 57
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut esityslistan mukaiset asiat.
Tervetuloa!
Turun NNKYn johtokunta

Yhteystiedot: Turun NNKY Vähä Hämeenkatu 12 a C 57 20500 Turku, turun.nnky@pp.inet.fi, p. Irene Limnell 0400 821 905

