
 

 

 

Vuoden tunnus:  

Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osak-

senne. (Juudas 1:2)  

 

kevät 2020 

 

 

kevät 2014 
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”Profeetta sanoi: - Minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään 
saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle.  
Herra vastasi minulle: - Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen 
voi vaivatta lukea. 
Vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena.” (Habakuk 2: 1-2, 4)  
Habakukin kirjan teksti Vanhasta testamentista kertoo meille mie-

hestä, joka oli saanut kutsun Herran palvelukseen, etulinjan vartio-

paikalle. Siinä hän sitten odotteli tehtäväksi antoa. Odotus tuotti 

tuloksen, näyn. Näky oli kehotus selkeään viestiin Herraa seuraten. 

Teksti piti olla esillä niin, että sen saattaa vaivatta lukea.  

Jotain tämänkaltaista ajattelen meidän tehtävästämme.  

Meillä tulee olla selkeä näky ja tehtävä, jonka suoritamme Jumalan 

luodussa maailmassa. Hänen tahtoaan seuraten. Isomummoni sanoi, 

että rukouksen lapset eivät milloinkaan mene hukkaan. Ajattelen, 

että rukous olkoon ohjenuoranamme. Näkynä saamme seurata pait-

si edeltäjiemme selkeitä polkuja, myös uusia polkuja hakien.  

NNKYn työlle löytyy kysyntää ja haastetta myös tässä ajassa, jossa 

arvoyhteisöillä on kova kysyntä. Selkeästi ja rohkeasti etsikäämme 

uusia haasteita vanhoja perinteitä ja tehtäviä unohtamatta.  

Näkymme on maailmanlaajuisen liikkeemme näky, jolle läheistä on 

takavuosien toteamus: ”Kynttilänliekki on protesti keskiyöllä, Se ei 

mukaudu. Se sanoo pimeydelle, ”Rohkenen olla eri mieltä”.  

Aurinkoista kevättä ja Hyvän Jumalan runsasta hoitoa Turun NNKYn 

väelle!   

Jaana Rantala, puheenjohtaja  
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Turun NNKY:n vuosikokous 
Torstaina 27.2.2020 klo 17.30 

yhdistyksen toimitiloissa,  
Vähä Hämeenkatu 12 a C 57 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja esityslistan mukaiset asiat. 

Tervetuloa! 
Turun NNKY:n johtokunta 
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Naiset talvitunturissa 
7. – 13.3.2020 

Tunturikeimiöllä 
 
Oulun ja Turun NNKY:t järjestävät yhdessä NNKY:n jäse-
nille talvileiriviikon Naiset talvitunturissa 7. – 13.3.2020 
Muoniossa Tunturikeimiöllä.  
Lähde nauttimaan ulkoilusta, levosta, hiljaisuudesta, val-
miista ruokapöydästä ja kaamoksen väistymisestä kauniin 
lumisen luonnon keskelle! 
Suomen NNKY-liitto ry:n omistama, kodikas ja rauhallinen 
Tunturikeimiö sijaitsee Muoniossa Keimiötunturin juurella 
laajan latuverkoston välittömässä läheisyydessä. Ks. 
www.tunturilappi.fi/kartta/muonion-latukartta/ 
Lisätietoja paikan sijainnista, tiloista ym. löytyy Tunturi-
keimiön sivuilta: www.tunturikeimio.fi 
Koko leirijakson hinta täysihoidolla, omin liinavaattein on 
315 €/hlö Majassa ja mökeissä (Kivitasku, Takatasku) 
sekä 355 €/hlö Kiepissä. 
Täysihoitoon kuuluu runsas aamupala, retkieväät ja mait-
tava kotiruokapäivällinen buffet-pöydästä sekä omatoimi-
nen iltapala. Liinavaatteet saa myös paikanpäältä 12 
€/setti (sisältää kylpypyyhkeen). Saunat lämpiävät päivit-
täin ja Naistenlammen avanto on käytettävissä. Ulkoilu 
(hiihto, lumikenkäily, tunturiin kapuaminen…) on leirillä 
pääosassa. Leirin muu, vapaamuotoinen ohjelma yhdes-
säolohetkineen muotoutuu osallistujien toiveita kuunnel-
len. Siitä lähemmin ilmoittautuneille leirikirjeessä. Toivot-
tavasti pääsemme myös ihailemaan revontulia! 
Ilmoittautumiset viimeistään 25.2. Turun NNKY:lle sähkö-
postilla, turun.nnky@pp.inet.fi  
 
 

 

mailto:turun.nnky@pp.inet.fi
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VIIKKO-OHJELMA 

 
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme! Kaikissa ryhmissä on vielä 

tilaa, joten tule aloittamaan uusi harrastus. Ilmoittautua voit 

toimistolle.  

 
• Englannin kielen keskustelukerho maanantaisin klo 

14 - 15.30 Ohjaajana Priscilla Purssila. Jäseniltä 40 
€/kausi, muilta 60 €/kausi. Alkaa 27.1.2020 
 

• Rouvakerho tiistaisin klo 12- 13.30. Alkaa 14.1.2020 
  

• TimeLessBody Aninkaisten G-sali torstaisin klo 18-19. 
Ohjaajana Tiina Holopainen. Hinta jäseniltä 60 €/ kausi 
muilta 100 €. Alkaa 16.1.2020 

http://timelessbodyry.html-5.me/tietoa/kokemuksia-ja-
kirjoituksia-2/ 
 
 
 

• Kahvipussiaskartelua (kokoontuminen n. kerran 
kuussa), katso kokoontumisajat Turun NNKY:n si-
vustolta tai soita Turun NNKY:n toimistoon!  
 

Kaikkiin ryhmiin olet tervetullut alkamispäivän jälkeenkin!  
 

 

Lisätietoa: 

Turun NNKY:n toimisto 0400 821 905 

turun.nnky@pp.inet.fi  
www.facebook.com/turunNNKY 

 

Vähä Hämeenkatu 12 a C 57, 20500 Turku 

 

 

https://www.ywca.fi/504-timelessbody
http://timelessbodyry.html-5.me/tietoa/kokemuksia-ja-kirjoituksia-2/
http://timelessbodyry.html-5.me/tietoa/kokemuksia-ja-kirjoituksia-2/
mailto:turun.nnky@pp.inet.fi
http://www.facebook.com/turunNNKY
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Tervetuloa tiistaisin NNKY:lle klo 12-13.30,  

 

Rouvakerhossa toisinaan myös keittoa tarjolla!  

 

 

 

Kesäinen kuvataidekurssi nuorille ja aikuisille 10. ja 

17.6. klo 17.30 – 20.30. Opettajana taiteilija, kuvatai-

deopettaja Eija Tähkäpää. Rentoa ja iloista maalausta 

akryylivärein. Materiaalit sisältyvät kurssin hintaan. 

Aiempaa kokemusta ei tarvita. Ilmoittaudu toimistol-

le. 

Vuokraa meiltä tilat juhlaan tai 
kokoukseen! 

Turun NNKY vuokraa kokous- ja juhlatiloja Vähä Hä-
meenkatu 12 a C 57. Saliin mahtuu noin 40 - 60 henkilöä. 
Tiedustelut: p. 0400 821   905 tai turun.nnky@pp.inet.fi 
  

https://www.ywca.fi/391-kuvia
mailto:turun.nnky@pp.inet.fi
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KEVÄÄN KALENTERI 2020  

TAMMIKUU  

 

Perjantaina 24.1. klo 18. ”Intohimona kirjoittaminen”, kirjailija Niina Repo  

 

HELMIKUU 

 

Vuosikokous 27.2. klo 17.30 

 

MAALISKUU 

 

Tunturikeimiön hiihtoleiri 7.-13.3. Muoniossa. Erillinen mainos tiedotteessa.  

 

HUHTIKUU 

 

Puutarhailta 16.4. alk. klo 17.30, mm. puutarhan perustaminen, hoito ja 

leikkaukset. Mahdollisuus kysymyksiin. Vapaa pääsy. Puutarhuri Rauni 

Junnila 

 

TOUKOKUU 

 

Kevätretki Pukkilan kartanoon, tarkemmat tiedot myöhemmin. Seuraa Tu-

run NNKY:n verkkosivuja tai kysy toimistolta p. 0400 821 905.  

 

KESÄKUU  

 

Lasten kesäleiri. Kokopäiväleiri tulossa 1.-2. -luokkalaisille kesäkuun al-

kuun. Seuraa yhdistyksen sivuja tai kysy lisää NNKY:n toimistolta.  

 

Maalauskurssi aikuisille ja nuorille 10. ja 17.6. klo 17.30 – 20.30, yht. 6 h. 

Kurssimaksu 35 € sis. tarvikkeet. Minimi osallistujamäärä 6 hlö. Opettajana 

Eija Tähkäpää. Sitovat ilmoittautumiset NNKY:n toimistolle viimeistään 

3.6.2020. 

 

ELOKUU  

 

Taizé -tapahtuma Turussa 28.-30.8. 

https://www.facebook.com/events/785644228518368 
 

Muutokset mahdollisia, varmistathan ajat toimistolta! 

 

Kerhojen ja tilaisuuksien kokoontumispaikka on yhdistyksen oma huoneisto, 

Vähä Hämeenkatu 12 a C 57, ellei toisin mainita. 

https://www.facebook.com/events/785644228518368
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