Toimintasuunnitelma
2019
Sinä osoitat minulle elämän tien.
Ps 16:11a
Du visar mig vägen till liv.

Johdanto
visio, missio ja arvot
• Kehitämme toimintatapaa, suunnittelua, toteutusta
ja tavoitteiden seurantaa
• Koordinoimme ja muotoilemme Nuorten naisten
johtajuutta tukevaa toimintaa heidän kanssaan
• Vierailemme paikallisyhdistyksissä ja kartoitamme
heidän tukitarpeensa
• Kehitämme Voimasiskojen ja Kamalat- äidit
toimintaa
• Kehitämme viestintää ja kartoitamme uusia
yhteistyökumppaneita
• Suunnittelemme Tunturikeimiön tulevaisuutta

Tyttöjen ja nuorten naisten johtajuustoiminta
muotoillaan
Alle 30 -v naiset
työpajoissa

Suunnitellaan
toiminta ja palkataan
apua vetämiseen
Kartoitetaan kumppanit ja
verkostot, myös kansainvälisiä
Pohjoismainen yhteistyö: NNKY: n ja NMKY: n leirin
valmistelut v. 2020 toteutusta varten
- NCYYC kokoontuminen Suomessa syksyllä
- NMKY/NNKY kokous tammikuussa Norjassa
- Maailmanneuvoston kokous marraskuussa Etelä-Afrikassa

Vertaisohjaus ja toiminnan materiaalit kehitetty
tukemaan vapaaehtoisohjaajien toimintaa toiminta laajentunut Suomessa
• Kamalat äidit
• Materiaalin päivitys
• Ohjaajille koulutusta ja
vertais- sekä
virkistystapaamisia
• Eri kieliryhmien
materiaali
• Harjoittelija työstää
vertaisohjauksen
käsikirjan liitolle

• Voimasiskot
• Kouluttaa 10 uutta
ryhmänohjaajaa ja
käynnistää uusia
ryhmiä
• Erityisille naisille omia
ryhmiä ( eläkeläiset,
kuulovammaiset)
• Viestitään ja esitellään
toimintoja erilaisissa
tapahtumissa ja lehdissä

Paikallisyhdistysten tuen tarpeet kartoitettu ja liiton
tukimuodot määritetty
Kysely yhdistyksille ja vierailuja niissä
▪ Toimintatapojen, käytänteiden, yhteistyön mahdollisuuksia
▪ Näkyvyyttä tuodaan paikalliseen mediaan
▪ Muiden palveluntuottajien ja digitaalisten
palveluiden tuen mahdollisuus
▪ Yhdistystukeen 10%:n korotus
▪ Toiminta-avustukset kohdennetaan strategian
tavoitteiden mukaisesti.
▪ Keräämme tarinoita Suomen NNKY:n naisista
viestintätarkoitukseen

Viestinnän kohderyhmät ja välineet määritelty
sekä resurssoinnin ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet
kartoitettu
• Eri kohderyhmille viestintää verkkosivujen, uutiskirjeiden,
Näkyvä Nainen- jäsenlehden, sos.median, tiedotteiden ja
kohtaamisten kautta
• Videoleikkeitä NNKY:n teemoista YouTube-kanavalla ja
sos.mediasssa
• Osallistumme Kirkon kasvatuspäiville, Nuori 2019 ja
Kirkkopäiville
• Järjestämme Maailman NNKY-päivän huhtikuussa, jossa
tunnustuspalkinto jaetaan
• Uudistamme verkkosivut ja pyrimme luomaan someverkoston
liiton ja luottamus- sekä vapaaehtoishenkilöiden välille
• Yhteistyötä Naisjärjestöjen keskusliiton ja Suomen Ekumeenisen
Neuvoston kanssa
• Maailman rukouspäivä maaliskuussa Helsingissä

Näkyvä Nainen- lehden uudistaminen

• Ilmestyy 4 x vuodessa
• Jäntevöitetään lehden sisältöä mm. NNKY:n teemojen ja
uusien ideoiden mukaan
• Etsimme uusia avustajia ja kirjoittajia
• Järjestämme koulutusta kuvaamisesta ja kirjoittamisesta
• Toimitusneuvosto ja kirjoittajakunta
vastaa kehittämisestä

Liiton organisaatio ja hallitus
▪ Toimistossa työskentelee 8 henkilöä pääsihteerin johdolla
▪ Otamme harjoittelijoita ja osa-aikaisen työntekijän Kamalat-äidit
toimintaan
▪ Kartoitamme organisaation kehittämistarpeet strategian
näkökulmasta ja suunnittelemme toimenpiteet
▪ Liiton kokous valitsee hallituksen, jäsenet valitaan aina kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
▪ 25% pitää olla ehdolle asetettaessa alle 30 vuotiaita ja yksi
ruotsinkielinen
▪ Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja vahvistaa
kehittäjäverkostot

Suomen NNKY-liiton sijoitukset ja varainhankinta
▪ Hotelliyhtymä Oy:n koko osakekanta
▪ Pohjoinen Rautatienkatu 23 kiinteistö, joka melkein kokonaan on vuokrattu
Hotelliyhtymälle
▪ Kaksio Fredrikinkatu 58 b 25 on vuokrattu Vuokraturvan kautta
yksityishenkilölle
▪ Arvopaperiomaisuus on Taaleri Varainhoito Oy:llä, jolle hallitus valmistelee
liiton varainhoidon eettiset perusteet
▪ Riutula rahasto
▪ Liiton rahankeräyslupa RA/2018/264 on voimassa 7.3 2021 asti paitsi
Ahvenanmaalla
▪ Rahoitusta tulee myös toiminta-avustuksista, lahjoituksista ja jäsenmaksuista
▪ Kartoitamme myös ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia vertaistoiminnalle ja
nuorten toimintaan
▪ Kokeilemme rahoituksen saamista myös
Voimasiskot-toiminnalle

Tunturikeimiö ja Jerstitupa
▪ Muoniossa: tarjoaa kodinomaista majoitus- ja
ravintolapalvelua
▪ Vastaavan hoitajan avuksi palkkaamme toisen osaaikaiseksi
▪ Toteutamme kiinteistössä suunnitellut huoltokorjaukset
▪ Tehostamme markkinointia
▪ Mukana Metsähallituksen ja Euroopan Unionin TOBE 1kehittämishankkeessa
▪ Jatkamme yhteistyötä Suomen Ladun kanssa
▪ Laadimme "Tunturikeimiö 2020-luvulle" suunnitelman
▪ Suunnittelemme ja toteutamme 70-vuotisjuhlavuoden
kuva- ja verkkojulkaisun
▪ Jerstitupaa Enontekiöllä huoltaa Hetan Lumilinnan
Elämysreissut
▪ Liitto vuokraa molempia

