JYVÄSKYLÄN NNKY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. (Juudas 1:2)
(Suomen NNKY:n tunnus vuodelle 2020)
YLEISTÄ

NNKY on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä
rohkaistaan kohtaamaan erilaisuutta ja osallistumaan oman yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon.
Tässä hengessä tavoitteenamme on luoda Jyväskylän NNKY:stä turvallinen tila, olohuone ja
kohtaamispaikka eri-ikäisille ja eri tavoin ajatteleville naisille.
Oma toimitilamme Jyväskylän Puistotorilla on palvellut meitä jo 60-luvulta lähtien ja mahdollistaa
monipuolisen toimintamme, joka pitkälti perustuu vapaaehtoisten panokseen. Vuoden 2020 erityisenä
painopisteenä on Jyväskylän NNKY:n strategian työstäminen.
STRATEGIATYÖ
Tavoitteena on vuoden 2020 aikana työstää Jyväskylän NNKY:n strategia NNKY-liiton strategiatyön
pohjalta.

Strategiatyössä

määritellään, miten NNKY:n arvot ja visiot näkyvät yhdistyksemme

toiminnassa sekä koota yhdistyksemme strategiset painopisteet. Tältä pohjalta laaditaan myös vuoden
2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Strategiatyön tekemisen päävastuu on hallituksen valitsemalla strategiatyöryhmällä. Osana
strategiatyötä tarkastelemme myös yhdistyksen toimintatapoja ja päivitämme toimintaohjeemme ajan
tasalle.
TOIMINTA
Toimintaryhmät
Säännöllisesti kokoontuvat harrastus- ja opintoryhmät ovat ydintoimintaamme. Lapsiperheille
tarjoamme edullisia musiikkileikkikouluryhmiä ja pianotunteja. Aikuisten toimintaryhmistä kirjapiirit
I ja II, Latinanpiiri, Exodus-raamattupiiri, Laku-ryhmä, Leidien leffatreffit ja Lauluryhmä Jännät
jatkavat toimintaansa.
Tiistaiaamuisin kokoontuva Puuroa ja puhetta -aamiaistilaisuus on viikoittaisen toimintamme
kulmakivi. Pyydämme jatkossakin aamupalallemme vierailijoita luennoimaan ja alustamaan
keskustelua monipuolisista aiheista, joita valitessa huomioimme myös NNKY-liiton
tapahtumakalenterista kumpuavat teemat.
Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille järjestetään kevätkaudella seitsemännen
kerran. Jatkamme myös Voimasiskot-toimintaa järjestämällä uuden vertaisryhmän kevätkaudella.

Ryhmässä käsitellään tunteita ja niiden hallintaa. Kevätkaudella järjestämme lisäksi luovan
kirjoittamisen kurssin.
Tilaisuudet ja tapahtumat
Toimintaryhmien lisäksi järjestämme yksittäisiä tilaisuuksia erilaisten kirkkovuodesta, kulttuurista ja
yhteiskunnallisesta keskustelusta nousevien teemojen ympärille. Perinteisiksi ovat muodostuneet
Maailman rukouspäivän hartaushetki, Pyhäinpäivän ajatusten äärellä –runon ja sävelen iltapäivä sekä
Wanhan ajan joulujuhla. Nuorten aikuisten organisoima hiljaisuuden retriittipäivä järjestetään
tulevana keväänä kuudennen kerran. Myös kevätkokoukseen maaliskuun lopussa sekä marraskuun
lopussa pidettävään syyskokoukseen yhdistyy ohjelmallinen iltapäivätilaisuus. Kevätkauden
päätteeksi järjestämme musiikkipainotteinen kevätjuhlan.
YHTEISTYÖSUHTEET
Suomen NNKY-liitto
Maailmanlaajan NNKY-liikkeen esille nostamia teemoja huomioimme myös omassa toiminnassamme.
Käytämme NNKY-liiton tapahtumakalenteria ideoidessamme omaa toimintaamme ja osallistumme
aktiivisesti NNKY-liiton järjestämiin kansallisiin tapahtumiin, kuten aluetapaamisiin, työntekijäpäiville
sekä Naiset tunturissa –viikolle. Toimintamme pohjautuu jatkossakin NNKY-liiton strategiaan ja se
huomioidaan suunnitellessamme omaa toimintaamme.
Jyväskylän seurakunta
Jyväskylän seurakunnan kanssa teemme aktiivista yhteistyötä mm. järjestämällä varttuneiden ja
eläkeläisten kerhoa ja kutsumalla seurakunnan työntekijöitä omiin tilaisuuksiimme.
Harjun Partiotytöt ry
Toimimme Harjun Partiotytöt ry –partiolippukunnan taustayhteisönä tarjoten maksutta kolon
lippukunnan toimintaryhmille. Osana strategiatyötä tarkastelemme myös toimintatapoja suhteessa
yhteistyökumppaneihin.

Tästä

esimerkkinä

yhteistyömuotojen

vakiinnuttaminen

Harjun

partiotyttöjen kanssa.
Muu yhteistyö
Osallistumme tammikuussa järjestettävään Kristittyjen ykseyden ekumeeniseen rukousviikkoon.
Olemme myös mukana Usva - Jyväskylän uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen verkostossa
sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille suunnatussa Valikko-verkostossa.

TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI
Yhdistyksen koko toiminnan kokoava tiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Jäsenille postitetaan
tiedotteiden lisäksi jäsenkirje ja –kortti kevätkokouksen jälkeen. Tulevista tilaisuuksista tiedotetaan
jäsenille myös toimitilamme ilmoitustaululla sekä eri tilaisuuksissa.
Laajemmalle yleisölle viestiä välitetään Keskisuomalaisen menoinfo-kalenterin, Henki & elämä
–lehden järjestöpalstalla, Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterin, JYY:n tapahtumakalenterin sekä
Yhdistystori-verkkopalvelun kautta. Joidenkin tilaisuuksien ja toimintamuotojen (esim. muskari ja
Kamalat äidit -ryhmät) markkinoinnissa hyödynnetään myös kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluja
sekä medialle lähetettäviä tiedotteita.
NNKY-liiton verkkosivu-uudistuksen myötä myös omat sivumme saavat uuden raikkaan ilmeen.
Lisäksi käytämme tiedotuksessa sosiaalisen median kanavia, erityisesti Facebookia ja Instagramia.
Tunnettuuden lisäämiseksi osallistumme erilaisille järjestömessuille.
TALOUS
Yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys saa vuokratuloja omistamistaan kolmesta asunto-osakkeesta
sekä Puistotorin toimitilan vuokraamisesta kokous-, koulutus- ja juhlakäyttöön. Omistamme myös
pörssiosakkeita, joista saamme osinkotuloja.
Toiminnan tueksi haemme avustuksia Suomen NNKY-liitolta, Jyväskylän seurakunnalta ja Jyväskylän
kaupungilta sekä mahdollisuuksien mukaan muilta tahoilta.
Varsinaisen toiminnan tuloja ovat eri ryhmien keräämät kahvirahat sekä osallistumismaksut.
Suunnittelemme ja toteutamme vuoden aikana ainakin yhden varainhankintatilaisuuden.
Tuemme Suomen NNKY-liiton keräyskohteita, joille sunnuntaitilaisuuksissa kerättyjä kahvirahoja
pääsääntöisesti tilitetään. Tämän lisäksi Eira Paunu stipendin (1000 euroa) kohdistamme
kehitysmaiden naisten koulutukseen. Hallitus voi päättää pienimuotoisista avustuksista muille
kohteille ja erityisesti juhlasaliamme voimme antaa maksutta eri hyväntekeväisyystempausten
käyttöön.

